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ÖNSÖZ

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ile Yangından Korunma Derneği (TÜYAK) tarafından ikincisi
düzenlenen TÜYAK 2011 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu; organizasyonda görev alan arkadaşlarımızın
özverili çalışmaları sayesinde, bir önceki sempozyuma göre bir üst seviyeye yükselmiştir.
Sempozyumun amacı, yangın güvenliği konusunda çalışanlar arasında bilgi paylaşımının artırılması, sektörde
çalışanların birbirleriyle tanışmasının sağlanması, araştırma sonuçlarının tartışılması, uygulamaların yeni
bildirilerle aktarılmasıdır. Sempozyumda toplam 40 adet bildiri yer almaktadır. Ayrıca bir panel ve bir forum ile
“Hava Çekmeli Duman Algılama Sistemleri” konulu bir seminer düzenlenmiştir. “Hastanelerde Yangın Riski ve
Yangın Önlemleri” konusundaki panelde, son aylarda çok sık karşılaştığımız hastane yangınları ve önlemleri
tartışılacaktır. “Yangın Yönetmeliğinin Uygulamadaki Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu forumda ise, yeni
değiştirilen yönetmelik maddeleri tartışılacak, karşılaşılan problemlerin çözümü için yeni öneriler getirilecektir.
Mimari tasarımın yangın güvenliğine etkisinin tartışılması, mekanik, elektrik ve işletme mühendisleri ile
mimarların bütünlüğünün sağlanması için mimar konuşmacılara ve mimari yangın tasarımı konularına öncelik
verilmiştir. Sektörde, uygulamada karşılaşılan problemlerin görüşülmesi için, yapım ve işletim konularında
uzman olan konuşmacılar çağrılmıştır.
Sempozyuma katılan yabancı ve yerli uzmanların yaratacağı tartışma ortamları ve ulaşılan neticelerin sektörümüze
faydalı olacağına, bu meslekte yetişmek isteyen genç mühendislerimizin eğitimlerine katkıda bulunacağına
inanıyorum. Ayrıca tasarımcı, uygulayıcı, araştırıcı ve işletmecilerin deneyimlerinden faydalanabilecek uygun bir
platform oluşturulacak, Sempozyum yangın güvenliği anlamında bir buluşma merkezi, bir köprü olmaya devam
edecektir.
Sempozyumun hazırlanmasında birçok kişinin emeği geçti. TÜYAK Başkanı Sayın İsmail Turanlı, sempozyumun
yapılması için büyük çaba harcadı ve daha iyi olması için hiç bir desteği esirgemedi. Sektörel Fuarcılık sahibi
Sayın Süleyman Bulak, sempozyum organizasyonunun eksiksiz olması için ekibiyle birlikte çalıştı. Başta Sayın
İsmail Turanlı ve Sayın Süleyman Bulak olmak üzere, organizasyonda görev alan bütün arkadaşlara, görüş
bildiren danışmanlara ve özellikle bildiri sahiplerine içten teşekkürlerimizi sunuyor, bu bildiri kitabının sektörde
çalışanlara yararlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ
Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı
TÜYAK Vakfı ve Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı
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SUNUŞ

TÜYAK Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneği, 1992 yılından bu yana
sektörde yer alan kanaat önderlerinin neredeyse tamamına yakınının yer aldığı bir çatı örgütüdür. Dernek ve
Vakfın temel amacı ve hedeﬁ, uluslararası yangın güvenlik standart ve uygulamalarını öncelikle insan hayatını
temel alan bir yaklaşım içinde gerek mevzuat, gerekse uygulama açısından yaygın hale getirmek, kamuoyunda
yangın, muhtemel hasarlar ve alınabilecek önlemler konusunda bilinç oluşturmaktır.
Günümüz teknolojisinde yangın ve yangınla mücadele konularında oluşan yeni gelişme ve yaklaşımları
Türkiye kamuoyu ile paylaşma arzu ve isteği ile geleneksel TÜYAK 2011 Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve
Sergisini’ni düzenliyoruz.
Gerek bildirilerin içeriği gerekse sponsorlarımızın desteği bu konuda amacımıza erişeceğimizin en büyük
işaretidir.
21. yüzyılın yükselen değeri olan ülkemizde de evrensel bilgiyi toplum tabanında yaygınlaştırmak, bilim ve
tekniği kullanarak hasar maliyetini azaltmak dayanağından yola çıkıp sonuçları Türkiye kamuoyu ile paylaşmak
temel hedeﬁmizdir.
Çalışmalarımızın ve sunulan bildirilerin bilimsel ve akla dayanan zemini kuşkusuz bunu sağlayacaktır.
Sektörümüzde yaşanan en büyük sorun zaman zaman bilgi kirliliğine dayalı yanlış yorum ve uygulamalar
ile yanlış yönlendirmeye dayalı uygun olmayan mal veya hizmet arzları ve uygulamalarıdır. Sempozyum
platformunun bu sorunları nispeten haﬁﬂetip çözümüne katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Sempozyum konusunda çalışmalar vakıf ve derneğimiz adına Onursal Başkanımız Sn. Prof. Dr. Abdurrahman
Kılıç önderliğinde, diğer yürütme kurulu üyelerimiz ve teknik personelimiz katkıları ile yapılmaktadır.
Sempozyumu değerli organizasyon komitemizin katkılarıyla iki gün içinde yaklaşık iki bin kişilik bir izleyici ve
katılımcının takip edeceğini öngörüyoruz. Başta Sayın Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç olmak üzere organizasyonun
başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için emek harcayan tüm emeği geçenlere sonsuz sevgi ve şükranlarımı
sunuyor, tüm halkımıza ve ülkemize faydalı olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla

İsmail TURANLI
Türkiye Yangından Korunma Vakfı ve Derneği Başkan
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İSTANBUL’DAKİ YÜKSEK BİNALAR VE
İTFAİYE OPERASYONLARINA UYUMU

A. Serdar GÜLTEK*

Hasan KARAKAŞ**

Y. Doğan GÜRER***

ÖZET
Son yıllarda İstanbul il sınırları içerisinde gerek işyeri gerekse ikamet amaçlı olarak inşa edilen yapıların daha fazla sayıda insanı barındırması ve hizmet vermesi ihtiyacı, bu binaların ağırlıklı olarak dikey yönde yükseltilmesi ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Yüksek binalar acil durum yönetimi perspektiﬁnden bakıldığında kendine has problemler doğurmaktadır. Bu tür binalarda
oluşabilecek basit bir acil durum doğru yönetilemediğinde büyük zararlara neden olabilmektedir. İtfaiye teşkilatı tarafından
acil durumların sınırlandırılması ve ortadan kaldırılması için yürütülen operasyonlar yüksek binalara özgün bazı sorunlar içermektedir. Bu bağlamda özellikle 51,50 m’den yüksek olan binalarda meydana gelecek yangın ve diğer acil durum olaylarına
konvansiyonel yöntem ve teçhizatla müdahale edilememektedir. Ülkemizde ve başka ülkelerde yer alan yüksek binalarda
yaşananlardan çıkarılan dersler bu binalarda yürütülen itfaiye operasyonlarının gerektirdiği ihtiyaçları ortaya koymaktadır. Kent
hayatının doğal gelişimi nedeniyle traﬁğin yoğun olduğu bölgelere inşa edilen bu binaların hazırlık durumunu belirlemek için
2010 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında “İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı”na bağlı yönetici ve çalışanları ile birlikte bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Bildiride bahsi geçen saha çalışması için yapılan teknik ve idari hazırlık,
uygulanan metot ve elde edilen bulgular yer almaktadır.

HIGH RISE BUILDINGS IN ISTANBUL AND THEIR COMPATIBILITY TO FIRE FIGHTING OPERATIONS
ABSTRACT
The buildings constructed in Istanbul in recent years, both as ofﬁce spaces and for accommodation purposes need to be
occupied by more people, and they need to cater for the needs of these people. Consequently, these needs are generally
met by extending the buildings vertically. When the situation is viewed from emergency management perspective, speciﬁc
problems arise. A simple emergency situation in such buildings can create massive destructions, if not managed properly.
The operations carried out by the ﬁre departments for limitation and elimination of emergency situations have problems
speciﬁc to high rise buildings. In that sense, ﬁre and other emergency situations in buildings taller than 51.50 meters cannot be handled using conventional methods and equipment. Lessons learned from ﬁres in tall buildings, both in Turkey
and in other countries, lay out the needs for ﬁre-ﬁghting management in such buildings. In July and August 2010, a ﬁeld
study was carried out by administrators and workers of the Fire Fighting Department of Istanbul Metropolitan Municipality,
to identify the conditions of such buildings, which are constructed in heavy trafﬁc locations due to natural developments in
urban living. In this study, technical and administrative preparation carried out, methodology and ﬁndings from the above
mentioned ﬁeld work are presented.

GİRİŞ
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 4, bina yüksekliği 21,50 m’den, yapı yüksekliği 30,50 m’den
fazla olan binaları “Yüksek Bina” olarak tanımlamaktadır. Başka ülkelerde yer alan yüksek binalarda yaşananlardan çıkarılan
dersler bu binalarda yürütülen itfaiye operasyonlarının gerektirdiği ihtiyaçları ortaya koymaktadır.
1
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Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak hazırlanan çalışmada anket
yöntemi uygulanmıştır. Ankette İstanbul ili İkitelli ve Maslak
bölgelerinden seçilen farklı zamanlarda, farklı yapı şartname hükümleri doğrultusunda inşa edilmiş 4 oﬁs binası ve 1
otel binası değerlendirilmiştir. Binaların idari müdürü, teknik
müdürü ve güvenlik müdürü ile birlikte gerçekleştirilen mülakatlarda anket soruları karşılıklı olarak işlenmiş, idari ve
teknik kapasite sorgulanmıştır.
Anket 12 bölüm ve 75 sorudan oluşmaktadır. Bir itfaiye biriminin;
 Binaya yaklaşması,
 Bina çevresinde tabyalaşması (yerleşmesi),
 Binaya girmesi,
Resim 1. Bir yüksek bina yangınına müdahale eden acil durum ekipleri.
 Yangın mahalline ulaşması,
 Kurtarma operasyonunu yürütmesi,
 Yangına müdahale etmesi,
 Binadan çıkması
için gerekli olan teknik ve idari şartlar anket sorularının içeriğini oluşturmaktadır.
Sorular ‘evet’, ‘hayır’ ve ‘yetersiz’ şeklinde değerlendirilmiştir. Cevaplar, bina içinde belirli noktalarda yapılan inceleme ve ilgili
personelle yapılan görüşmelerle teyit edilmiştir.
6
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Graﬁk 1. Anket değerlendirmesine göre itfaiye için gerekli
koşulların varlığının gösterimi.

BULGULAR
Yangın Bölmelendirme
Taşıyıcı sisteminin bir merkezde “çekirdek (core)” olarak adlandırılan sistem üzerinde yükseldiği binaların katlarında yangının
yatay yönde ilerlemesini engelleyecek bölmelendirme (kompartmantasyon) bulunmamaktadır. Bir katın tümü tek bir ﬁrma tarafından kullanıldığı zaman basit oﬁs ayırmaları haricinde yangın etkilerine dayanıklı duvar veya bariyerler oluşturulmamaktadır.
Bu durum, yanma süresi ilerledikçe, içerideki personelin veya bina otomatik yangından korunma sisteminin zorlanmasına
neden olacaktır. İtfaiye müdahalesi başlayana kadar geçen sürede gelişen yangın insan hayatı için ilave risk getirmektedir.
Binaların içinden tesisat geçen dikey boşluklarında alevin veya yanmanın yukarı doğru ilerleyişini engelleyecek yalıtım malzemeleri ile bölmelendirmenin mevcut olduğu bina yöneticilerince ifade edilmiştir. Yakın geçmişte yaşanan vakalar göz önüne
alındığında bu tedbir, yangın hasarını en az seviyede tutmak için çok önemlidir.
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Acil Durum Planlama
Yaşanan güvenlik sorunları ile bina yöneticilerinin
ve bina kullanıcılarının olağan dışı durumlara karşı
farkındalığı artmış haldedir. Bu bilinç ve yaklaşım
ile bina genelini kapsayan acil durum planları mevcuttur. Planların içeriğinde bir senaryo dâhilinde
yapılacaklar öngörülmüştür. Ancak, bilinen ve genel
kalıplarla hazırlanan bu planların -yaşanmış olay
eksikliği de gözetildiğinde- etkinliği ve yeterliliği sorgulanır durumdadır. Çünkü bu planların içeriği incelendiğinde ve yangın anında yapılacaklara bakıldığında; bilinen aksiyon dışında o ana ilişkin standart
operasyon prosedürleri mevcut değildir. Yani, hangi
Resim 2. Kat planı örneği[2].
personelin, hangi işi, nerede, ne zaman, neden ve
nasıl yapacağı sorularına karşılık gelen cevaplar bir sistem içinde dökümante edilmemiştir. Binaların kat planları, müdahaleye
gelecek itfaiye amirinin erişeceği şekilde mevcut değildir. Mevcut olan planlar ise itfaiye operasyonlarıyla ilgili unsurları ya
göstermemekte veya eksik göstermektedir.
İtfaiye amirinin kolayca erişeceği kat planlarının varlığı çok önemlidir. Dışarıdan her yeri aynı gibi görünen bir binada katların
birçoğu farklı ihtiyaçlara bağlı olarak farklı yerleşimlere sahip olabilir. Bir katın yarısı mekanik tesisat destek ünitelerine ayrılmış
olabilir. Bir katta bulunan kullanıcıların yerleşim düzeni ile diğer bir kattakilerin düzeni farklı olabilir. Cepheye yakın konumda
insanların bulunduğu katta yangın bina merkezine yakın noktada meydana geliyorsa, çekirdek şaft içinden müdahaleye başlayan ekip alevleri insanların üzerine yönlendirip can güvenliğini tehdit edecektir. Bu durumun kat planları desteği ile tespit edilip,
ekibin amir tarafından bu duruma uygun olarak komuta edilmesi gerekir. Dolayısıyla kat planlarının bu tür ihtiyaçlar gözetilerek
amaca uygun, anlaşılır şekilde hazırlanması gerekir. Mimari detayların yer aldığı bir planın kopyasının sunulması veya ağırlıklı olarak elektrik tesisatının gösterildiği planların verilmesi durumu daha da zorlaştıracaktır. Yangın anında itfaiyeye haber
verme ve çağırma prosedürü yetersizdir. Binaların güvenlik vardiya sorumluları inisiyatif kullanarak doğrudan itfaiyeye haber
verememektedir. Müdür mertebesindeki yöneticiler ile görüşüldükten sonra karar alınmaktadır. Yangının algılanması ve gelen
sinyalle birlikte güvenlik görevlisi olay yerine yönlendirilmektedir. Görevli, mevcut teçhizatı kullanarak müdahaleye başlamaktadır. Yangın olayının ilerlemesi önlenemediği hallerde itfaiye çağırılmaktadır. Bu prosedürün ticari açıdan geçerli olabilecek
çeşitli sebepleri olabilir. Ancak, etkili müdahale süresini çok artıran ve insan hayatını daha çok tehlikeye sokan durumlara yol
açmaktadır. Bu gecikmeler maddi zararın boyutunu da artırmaktadır.

Resim 3. Kat planı örneği[2].

Resim 4. Binaya yaklaşan itfaiye araçları[2].
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Planlar incelendiğinde, yangın olayı sırasında bina içinde ve açık alanda park halinde olan araçların giriş ve çıkışlarının nasıl yönlendirileceği öngörülmemiştir. Yangın anında ses çıkartan alarm cihazları, anonslar yüzünden ortamdan uzaklaşmak isteyenlerin
araçlarını parktan çıkarmaları mümkündür. Binanın traﬁğini artıracak ve durumu karmaşık hale getirecek bu gelişmeye karşı bir
aksiyon öngörülmelidir.
İstanbul ilinin traﬁk problemi, park problemi, yol düzeni, yol genişliği, imar izinleri gibi unsurlar bir araya geldiğinde binaların
yakın çevresi son derece karmaşıktır. Ortam, itfaiye araçlarının olay yerine geldiğinde operasyon düzeni içerisinde tabyalaşmasına uygun değildir. İtfaiye ekibinin müdahaleye hazırlanma süresini artıran bu unsura karşı mevcut binaların çevresinde
yapacak bir şey bulunmamaktadır. Yeni yapılacak binaların tasarımı ve çevre düzeni için önemli bir göstergedir.

Yangın Algılama Sistemi
Binaların hepsinde yangın algılama sistemi mevcuttur. Yangın algılama sistemlerinin bağlı olduğu kontrol panelleri vardır.
Yangın algılama sistemleri adresli olarak tesis edilmiştir. Yangın kontrol panelleri binaların erişilebilir bir noktasındadır. “Yangın
kontrol panelini kullanmayı bilen personeliniz var mıdır?” sorusuna hep olumlu cevap alınmıştır. Gözlemlenen durum ise, paneli takip edebilen personelin mevcut olduğudur.
Binada çalışan güvenlik personelinin müdahaleye gelen itfaiye amirini ve ekibi yangın güvenliği tesisatı ve diğer unsurlara yönlendirebilmesi son derece önemlidir. Asansörler, HVAC sistemi ve tesisatı, algılama sistemi, yangın suyu pompaları, yangın suyu tesisatı,
yağmurlama (sprinkler) tesisatı, temiz gazlı söndürme sistemi, elektrik tesisatı, doğalgaz tesisatına doğru yönlendirme yapılabilmelidir. Sistemlerin çalıştırılması, durdurulması, kapatılması için gerekli vanaların, kontrol şalterlerinin yerlerinin ve kumanda şekillerinin
bilinmesi gerekir. İthal teçhizat kullanılan sistemlerin üzerinde olmayan Türkçe ifadelerin eksikliği bir problem oluşturmaktadır.

Bina Yangın Görevlileri
Binalarda çalışan güvenlik görevlilerinin bazıları yangın güvenlik prosedürlerini bilirken, bazıları bunlardan tamamen habersiz
durumdadır. Tahliye kararı alındığında veya insanlar durumu siren ve anonslarla fark edip harekete geçtiğinde tahliyeyi yönlendirecek personelin var olduğu ifade edilmektedir. Her yangın bölgesinde önceden belirlenmiş bir görevlinin kullanıcıları güvenli
çıkışa yönlendirebilmesi için tatbikatla eğitilmesi gerekir.
Binalarda çalışan özel güvenlik görevlileri aynı zamanda olası bir yangına müdahale edecek personel olarak kabul edilmektedir.
Taşınabilir yangın söndürme cihazları ve bina içi yangın suyu hortumları kullanılarak yapılacak müdahaleler beklenen hareketlerdir.
Ancak, bu çalışmaya dâhil olan binaların hepsinde bir veya iki adet “Temiz Hava Solunum Seti” bulunması son derece vahim
bir durumdur. Olası bir yangın anında uygun görülen personele bu set kullandırılarak müdahalede bulunması beklenmektedir.
“Temiz Hava Solunum Seti” ile operasyon karmaşık ve teknik bir işlemdir. Bu seti kullanacak personelin farklı ortamlar ve yerleşimler içinde kolaylıkla ve güvenle hareket edebileceğinden emin olunana kadar hem teorik hem de pratik olarak eğitilmesi
gerekir. Temiz hava solunum seti en az iki kişilik ekipler halinde hareket edilerek kullanılır. İçeri giren iki kişiyi dışarıda bekleyen
aynı teçhizata sahip iki kişi daha bulundurulmalıdır. Bu dört kişiyi takip ve komuta edecek, aynı teçhizatı kullanma eğitiminden
geçmiş bir kişinin ekip lideri olması gerekir. Sonuç olarak, yanlış planlanmış, yetersiz donanımla, yetersiz eğitime sahip kişilerle yapılması planlanan bu operasyon ölüm tehlikesi içermektedir. Uygulanmamalıdır. Bu seti kullanarak yangın mahalline giren
personelin dışarı çıkamaması durumunda kurtarılması gerekecektir. İtfaiye ekibinin karşılaşacağı tehlikeyi artırmaktadır.
Binalarda çalışan teknik personelin ve güvenlik personelinin hizmet alım personeli olmaması iyi bir durumdur. Binanın teknik
servisinin yirmi dört saat faal durumda olması da önemlidir. Tecrübenin, vardiya planlaması yapılırken belirleyici unsur olması
gerekir. Teknik servis elemanları ve güvenlik personelinin özellikle gece saatleri içinde çalışırken olası acil durumlarda kendi
başlarına hızlı karar verebilmeleri ve doğru haberleşme ile operasyonu başlatabilmeleri gerekir.

Söndürme Sistemleri
Binalarda otomatik sulu söndürme sistemi mevcuttur. Yangın algılama sistemi ile bütünleşik çalışan sulu söndürme sistemine
gerektiğinde destek verecek itfaiye su verme ağızları mevcuttur. Bina dışarısında bulunan vanalarının işaretlemesi ve etiket4
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lemesi doğru olmalıdır. Suyun bu vanalar üzerinden tesisatın hangi
kısmına gittiğinin özellikle Türkçe olarak belirtilmesi gerekir.
Yağmurlama sistemi başta olmak üzere sulu söndürme sistemlerinin,
yangın anında müdahalede temel unsur olacağı beklenmektedir. Bu
sistemlerden boşalacak suyun nereye gideceği ise düşünülmemekte
ve tasarlanmamaktadır. Otomatik sistemden boşalacak suyun hem
taşıyıcı sisteme dinamik bir yük oluşturmaması hem de yangın sonrası su zararının en aza indirilmesi için nasıl bir drenajla uzaklaştırılacağı tasarlanmalıdır.
Binaların hepsinde sulu söndürme sistemlerini besleyecek yangın
suyu depoları vardır. Yangın suyu pompaları bulunur. Yangın suyu
pompalarının olası enerji kesintisi halinde çalıştırılacağı alternatif
enerji kaynakları mevcuttur.
Yangın suyu pompalarının bir olaya müdahale sırasında ne kadar
süre ile çalışacağı çoğunlukla öngörülmemiştir ve bilinmemektedir.
Pompalar, düzenli kontrol ve bakımları esnasında çok kısa süre ile
çalıştırılıp durdurulmaktadır. Özellikle dizel motor tahrikli yangın suyu
pompalarının 5–10 dakika değil daha uzun süreler çalıştırılarak motor
soğutma devresi, egzoz borusu sıcaklığı egzoz gazı kaçağı, pompa Resim 5. Kata yaklaşan itfaiye ekibi[2].
odası havalandırması, yakıt tankı miktarı unsurları hep birlikte takip
edilerek denenmesi gerekir. Yangın olayları ilk müdahale etkinliği, lokasyon gibi unsurlarla kısa sürede veya uzun sürede bertaraf
edilebilmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı yüksek bina yangını olayları incelendiğinde en az iki saat sürecek bir müdahale beklenmelidir.
Yangın suyu pompalarının bu performansı karşılayabildiğinin önceden görülmesi faydalı olacaktır.
Binaların çevresinde hidrant vanaları mevcuttur. Binaların içinde yangın kaçış merdiveni kovasından geçen kuru veya ıslak sabit
boru tesisatı bulunmaktadır. Bazı binalarda sabit boru tesisatı üzerinde basınç düşürücü kullanılmaktadır. Basınç düşürücülerde
ayarlanan basınç değerinin itfaiyenin operasyon yapmasını engellemeyecek seviyede, ihtiyaç duyulan basınçtan daha az olmaması gerekir. Bu durumun sağlandığının kontrol edilmesi gerekir. Binaların bazılarında otomasyon ve elektrik pano odalarında
temiz gazlı söndürme sistemi vardır. Bina teknik personelinin bu sistemin kontrolü, bakımı, devreye girmesi, devreden çıkması ve
tekrar dolumu konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Özellikle gaz boşalmasından önce yapılan uyarı ve alan tahliye süresi, gaz
boşalımı esnasında sızdırmazlığın sağlanması, boşalan gazın alandan tahliyesi can güvenliği açısından önemlidir. Gazlı söndürme sistemlerinin otomatik düzene ilave olarak elle kumanda edilebilmesi ve el kumanda tetiğinin kolay erişilir yerde olması gerekir.

Tahliye
Binalarda yangın tahliyesi ve itfaiye erişimi için iki ayrı merdiven vardır.
Kaçış yolları işaretlenmiş ve toplanma bölgeleri belirlenmiş durumdadır. “Binaların yangın tahliye planı mevcut mu?” sorusuna olumlu cevap alınmasına rağmen yazılı bir plan görülmemiştir. Binalarda yangın tahliye tatbikatlarının düzenli olarak yapıldığı ifade edilmiştir. Bazı
binalarda kaçış merdivenleri basınçlandırılmıştır. Ancak bazı binaların
kaçış merdivenlerine açılan kapılar kendiliğinden kapanmamaktadır
ve yangın kapısı özelliğinde değildir.
İtfaiye ekiplerinin yangın katının en fazla iki kat aşağısına konuşlandıktan sonra kaçış merdiveni ve bu merdivene açılan kapıyı kullanarak
yangın katına müdahale etmesi planlanır. Bazı binalarda bu kapılar
merdiven tarafından açılamamaktadır, açma kolu bulunmamaktadır, Resim 6. Bina içindeki dikey boşluklar[2].
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hatta kilitli tutulmaktadır. Güvenlik sebebiyle bu durumların yaşandığı ifade edilmektedir. İtfaiyenin operasyonunun bu türden
engellerle geciktirilmemesi, zorlaştırılmaması gerekir.

Aydınlatma
Kaçış yollarında acil aydınlatma vardır, acil durumlarda aydınlatmayı besleyecek alternatif enerji kaynağı mevcuttur. Acil durum aydınlatma sisteminin armatür üzerindeki batarya ile desteklendiği binalarda batarya değişimi bir prosedüre ve zaman
aralığına bağlı olarak düzenli şekilde yapılmamaktadır.

Duman Kontrolü
Binaların yangın dumanına kontrol edecek bir sistem var mı? sorusuna olumlu cevap alınmıştır. Ancak bazı binaların iklimlendirme sistemi sorgulandığında kanallarda yangın etkilerine dayanıklı damperlerin olmadığı anlaşılmıştır. Havalandırma sistemine yangın anında müdahale edebilecek bir personelin var olduğu bina yöneticilerince ifade edilmiştir. Yangının ısıl etkileri
arttıkça bina içindeki duman hareketlerinin operasyona olan etkisi artacaktır. Alt katlarda olan bir yangının dumanı yüksek
bina içerisinde sıcaklık dengesine erişene kadar yükselecek ve bu seviyede yayılmaya başlayacaktır. Merdiven, asansör ve
dikey servis şaftlarındaki hava hareketi yangının büyüklüğü ve ısısına, bina içi ve dışı sıcaklık farkından doğan baca etkisine,
rüzgârın hızı ve yönüne bağlı olarak takip edilebilmeli ve yönlendirilebilmelidir. Bina teknik personelinin itfaiye amirine ve ekibine bu koşulları da gözeterek sistem üzerinden destek verebilmesi gerekir.

Tehlikeli Maddeler
Binalarda –hepsinde aynı olmamak şartıyla- dizel yakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), klor vb. tehlikeli maddeler bulunmaktadır. Binaların çoğunluğunda tehlikeli kimyasal maddelerin bulunduğu alanlar işaretlenmemiş, etiketlenmemiştir. Tehlikeli
kimyasal maddeler konusunda itfaiye ekibini doğru bilgilendirme ve yönlendirme yapabilecek personelin olması gerekir.

Genel Tesisat
Binaların içerisinde bulunan elektrik trafo cihazlarının yanması durumunda duruma özel bir müdahalenin planlanmadığı anlaşılmıştır. Özellikle yağlı tip trafoların yanması halinde uzun süre ve çok miktarda suyun nasıl tatbik edileceği önceden planlanmalıdır.
Binalarda doğalgaz kullanılmaktadır. Teknik personel tarafından doğalgaz vanalarının yerlerinin kolay ve hızlı şekilde gösterilebilmesi gerekir.

Asansörler ve İtfaiye Erişimi
Binalarda bulunan asansörler yangın kontrol paneli ve bina otomasyon senaryolarına bağlı olarak yangın durumunda otomatik olarak zemin kata inmekte ve devre dışı kalmaktadır. Asansör kovalarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz şekilde
inşa edildiği ifade edilmiştir. İtfaiyeye adanmış bir asansör kabini ve kovası binaların çoğunda yer almaktadır. Kolayca ulaşılır
yerden temin edilen bir anahtar ile otomasyon sinyali ortadan kaldırılarak asansör kumanda edilebilmektedir. Görülen durumda normal asansör şaftları içinde hareket eden kabinlerden bir tanesi bu hizmeti vermektedir. İtfaiye tarafından kullanılacak
acil durum asansörünün elektrik tesisatı ve kablolarının yangına karşı 60 dakika dayanıklı olması, sudan etkilenmemesi ve
kuyusunun basınçlandırılması gerekir. Acil durum asansörleri çoğunlukla bir yangın güvenlik holüne açılmamaktadır. Kapılar
normal kat lobilerine açılmaktadır. Ayrıca itfaiye ekibinin kata girerken kullandıkları merdiven kapısı ile katın kullanım alanı
arasında bir yangın güvenlik holü çoğunlukla bulunmamaktadır.

SONUÇ
Yöntem kısmında anlatıldığı şekilde bir yangın olayı sırasında itfaiyenin binadan çalışabilmesi ve binadan destek alabilmesi
için elzem olan koşullara bakıldığında;
 Binaların çoğunluğunda güncel ve kullanılabilir kat planları bulunmamaktadır.
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 Binaların hepsinde bulunan asansörlerden en az bir tanesinin kumandasının anahtar ile otomasyondan bağımsız hale getirilebildiği ve sadece itfaiye personelinin kullanabildiği görülmüştür. Ancak asansörler yangın etkilerinden bağımsız kalacak
bir lobiye açılmamaktadır.
 Yangın olayı esnasında yanan kata yaklaşmak için alt kattan gelen itfaiyeci kaçış merdiveninden direkt olarak yangın mahalline girmektedir. Ancak binaların çoğunda itfaiyeciyi koruyacak yangın güvenlik holü bulunmamaktadır.
 Otomatik sulu söndürme sistemlerine basınçlı su verecek yangın suyu pompaları bütün binalarda mevcuttur. Dünya çapında itfaiyenin müdahale etmek zorunda olduğu yüksek bina yangınlarında en az iki saat müdahale gerektiği bilinirken hiçbir
binada bu süre acil durum planlarında öngörülmemiş ve bu pompalar uzun süreli çalıştırılmamıştır.
 Binaların hepsinde otomatik sulu yağmurlama (sprinkler) sistemi mevcuttur ancak eski tarihli olan binalarda sistem tasarımı eksiktir. Hiçbir binada sistemden boşalacak suyun nereye akacağı öngörülmemiştir ve su hasarına karşı bir önlem bulunmamaktadır.
 Çalışma ile bina güvenlik personelinin bir yangın olayında itfaiyenin ilk muhatabının olduğu görülmüştür. Bu kişilerin itfaiyeyi
özellikle gece (02:00–06:00) saatlerinde çıkacak bir yangında doğru yönlendirebilmesi operasyonun başarılı olması için
önemlidir. Bu kişilerle yapılan görüşmelerde afet ve acil durumlara ilişkin farkındalıklarının yetersiz olduğu gözlemlenmiştir.
 Bütün bina yöneticilerinin ve çalışanlarının otomasyon ve mekanik tesisata koşulsuz güvendiği ve bu sistemlerin hatasız
çalışacağını kabul ettiği ancak sistemi kumanda edenin insan olduğu gerçeğini göz ardı ettiği, mimari tasarımında yangın
olayı öngörülen binaların diğer binalara göre itfaiyenin operasyon yürütmesine ve kolay çalışmasına daha uygun olduğu
görülmüştür.
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YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİNE ENERJİ SAĞLANMASININ
YANGIN ESNASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE
ACİL DURUM ENERJİ SİSTEMİ

Abdurrahman İNCE*

ÖZET
Düşük enerji gerektiren acil durum aydınlatması sistemi gibi, otomatik yangın algılama ve uyarı sistemi ve kontrol paneli gibi,
sesli ve ışıklı uyarı sistemleri gibi yangın güvenlik sistemlerinin enerjilerinin kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve benzerleri ile
beslenmesi, yangın esnasında enerji sağlanmasının sürdürülebilirliğini mümkün kılmaktadır. Ancak yangın su basıncı, acil durum asansörü ve basınçlandırma fanları gibi sistemlerin enerjilerinin yangın esnasında sürdürülebilirliğini sağlamakta önemli
sorunlar yaşanmaktadır. Yangın ve benzeri acil vakalar sıklıkla yaşanmadığı ve yılda en az bir defa (iş kanunu kapsamına
giren yerlerde yılda en az iki defa) yapılması gereken yangın tatbikatları usulüne uygun yapılamadığından bu can alıcı önemli
husus gözlerden kaçmakta, sonuçta yangın esnasında büyük handikaplar yaşanmaktadır. Yangın güvenlik sistemlerinin her
an kullanıma hazır tutulması ve bir yangın esnasında sorunsuz çalışması kadar önemli bir husus olamaz.
Yangın güvenlik sistemlerinin yangın esnasında sorunsuz çalışmasının en önemli kısmı ise gereken enerjinin yangın esnasında sürdürülebilir olmasıdır. Yangından önce sorunsuz çalışan birçok sistem yangın esnasında hiç çalışmamakta ve yangının
büyümesine, söndürülememesine, netice olarak da kaybın ve hasarın büyümesine sebep olmaktadır.Bu çalışmada, yangın
güvenlik sistemlerine gerekli enerji sağlanmasının yangın esnasında da nasıl sürdürülebileceği çözümleri bilgilerinize sunulmuştur. Bunlar içinde “Acil Durum Enerji Sistemi”; ülkemizde elektriğin ayrı bir yangın sınıfı olarak kabul edilmeyip göz ardı
edilmesinin doğurduğu eksiklikler de dikkate alındığında, yaşanmakta olan handikaplara hayati öneme haiz bir çözüm olarak
karşımıza çıkmaktadır.

SUSTAINABILITY OF ENERGY SYSTEMS TO FIRE SAFETY SYSTEMS DURING A FIRE AND EMERGENCY
ENERGY SYSTEMS
ABSTRACT
Feeding of low power to ﬁre safety systems such as emergency lighting systems, automatic ﬁre detection and warning systems
and control panels, as well as audio visual warning systems with uninterrupted power supplies (UPSs) enable sustainability of
energy during ﬁres. However, serious problems are experienced in sustaining energy during a ﬁre for systems such as water
extinguisher pressure systems, emergency lifts, and pressurizing fans. Since emergencies such as ﬁres are experienced very
rarely, and ﬁre drills are carried out only once a year (twice a year for the buildings within the context of labor law), this vitally
important situation is generally overlooked and ﬁnally great handicaps are experienced during a real ﬁre. There can be no
other important issue than keeping ﬁre safety systems ready and in operating condition at all times.
Another important aspect of having a smooth operating ﬁre safety system is sustaining energy during any ﬁre. Many systems
that operate smoothly before a ﬁre cease to operate during a ﬁre and consequently cause greater ﬁres impossible to be extinguished and ﬁnally cause greater losses and damages.In this study, the methods for sustaining energy required by ﬁre safety
systems during a ﬁre are presented for your information. Among these, a special case is considered, when inadequacies
that arise in Turkey due to not accepting electricity as a different class of ﬁre and overlooking it, “Emergency Energy System”
prevails itself as a vital solution for overcoming these handicaps experienced during ﬁres.
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GİRİŞ
Acil durum; “tehlike içerip acil müdahale gerektiren, ani ve beklenmedik kriz” olarak tanımlanmakta, yangın da acil durumların
başında gelmektedir.
Yangınla savaşabilmek için çalışması gereken birçok sistem bulunmaktadır. Bunların bir kısmı kendi kurulu mekanizması ile
işlemekte ancak çoğu enerji ile çalışmaktadır.
Yangınla savaş sistemlerinin en önemlileri; “Yangın Su Basıncı”nı sağlayan yangın pompası, kaçış yollarının ve sığınma
kompartımanlarının basınçlandırılması başta olmak üzere “Duman Kontrol Sistemi” ve “Acil Durum Asansörü”dür.
Diğer yangınla savaş sistemleri olarak; erken algılama ve uyarı sistemleri, sesli ve ışıklı ikaz sistemi, acil anons sistemi, acil
aydınlatma sistemi, acil yönlendirme ışıklı levhaları, kontrol paneli ve otomasyon sistemleri, yangın kompartımanı bölmelendirme kapıları, yangın ve duman perdeleri, yangın dolabı sistemi (hortum tekerleği), otomatik yağmurlama sistemi (sprinkler),
otomatik gazlı söndürme sistemleri, otomatik wet-chemicals söndürme sistemleri, havalandırma kanallarındaki duman damperleri, emiş (vakum) dumanı emme ve duman tahliyesi (ventilasyon) sistemleri sayılabilir.
Bu sistemlerin tamamına yakını elektrik enerjisi ile çalışmaktadır.
Düşük enerji gerektiren yangın güvenlik sistemlerinin enerjileri UPS ve benzeri sistemlerle sağlanabilmektedir. Yüksek enerji
gerektiren yangın güvenlik sistemleri ise jeneratör ve benzeri ekipmanlara ihtiyaç duymaktadır.
Yangın çıktığı zaman şebeke elektriğinin ve genel jeneratörün ürettiği elektriğin kesilmesi gerekecektir. İtfaiye teşkilatı da
müdahale etmeden önce elektriği kesecektir. Böylece elektrikle çalışan sistemler çalışmayacaktır. Bu nedenle yangın acil
durumunda yangınla savaş sistemlerinin enerjisini beslemeye devam edecek “Acil Durum Enerji Sistemi”nin tesis edilmesi
gerekmektedir. “Acil Durum Enerji Sistemi” ifadesi metin içerisinde “ADES” kısaltması ile de kullanılacaktır.
Tatbikatlarda elektrik kesilmediği için aksaklıklar ortaya çıkarılamamaktadır, fakat gerçek bir yangında bu aksaklıklar yaşanmaktadır. Tatbikatlarda eksiklikler ve aksaklıklar ortaya çıkarılmalı, bu eksiklikler tamamlanarak ve aksayan hususlar giderilerek yangınla savaşmak için sistemler her an kullanıma hazır tutulmalıdır.
Ülkemizde elektrik yangınları ayrı bir sınıf olarak kabul edilmediği için bu eksiklikler ve ihtiyaçlar gözden kaçmaktadır.
Yangın acil durumu enerji ihtiyaçları iyi hesaplanmalı ve “Acil Durum Jeneratörü” ve “Acil Durum Enerji Sistemi” tesis edilmelidir.
Yangın su basıncının sağlanabilmesi için alternatif çözümler olarak;
 60 m yükseklikte su deposu yapılırsa potansiyel farkından dolayı 6 bar basınç oluşacaktır. Böylelikle dizel ve elektrikli pompaya ihtiyaç kalmayacaktır. Bu sistem elbette yangına dayanıklı tesisat ile kurumalıdır.
 Dizel yangın pompası gibi akaryakıtla çalışan sistemler kurulduğunda şebeke elektriğinden bağımsız enerji besleme imkanı
oluşacaktır.
 Acil durum jeneratörü tesis edildiğinde ise hem su basıncını sağlayan pompanın hem de diğer tüm yangın acil durum sistemlerinin enerji ihtiyacı sağlanmış olacaktır.
 Genel jeneratörlerden ikinci bir hat çekilip bu hattan sadece acil durum sistemlerinin beslenmesi ile; yangın durumunda genel hattın kesilerek acil durum hattına enerji verilmeye devam edilmesi şeklinde mevcut jeneratörlere acil durum jeneratörü
işlevi kazandırmak mümkün olmaktadır.
Yangın su basıncı sağlandığında; basınçlı su ile çalışan otomatik yağmurlama (sprinkler) sistemi, yangın dolabı (hortum çıkrığı) sistemi, yangın musluğu (hidrant) sistemleri de aksamadan çalışmış olacaktır.
Acil durum asansörünün çalışmasını sağlayacak enerji ADES sisteminden beslenmelidir. Acil durum asansörünün yangın
kompartımanı vasıﬂarında inşa edilmiş olması gereken kovasının acil durum basınçlandırmasının enerjisi de yine ADES ile
sağlanmalıdır.
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Duman kontrol sisteminin ihtiyacı olan enerji de ADES ile sağlanmalıdır. İdealde yapılar yangın kompartımanlarına ayrılmalı,
yangının çıktığı kompartımandan duman ve zehirli gazlar emiş (vakum) yapılarak dışarıya atılmalı ve bitişik olan tüm kompartımanların üﬂemesi (basıncı) artırılarak duman ve zehirli gazların o bölgelere ulaşması engellenmelidir.
Düşük enerji gerektiren ve genelde akü ve UPS ile enerjisi sağlanan erken algılama ve uyarı sistemleri, sesli ve ışıklı ikaz
sistemi, acil anons sistemi, acil aydınlatma sistemi, acil yönlendirme ışıklı levhaları vb. sistemleri besleyen UPS ve benzeri
sistemlere ADES ile alternatif enerji sağlanarak ek bir takviye ve güvence sağlanabilir.
Acil durum jeneratörü ile çalışan ADES’in tüm tesisatları yanmaz kablo ile ve yangına karşı korunaklı olarak tesis edilmeli ve
test edilmelidir.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre, senede en az bir defa, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne
göre de senede en az iki defa yapılması gereken yangına müdahale ve tahliye tatbikatları usulüne (gerçeğe) uygun yapılmadığı için amacına ulaşamamaktadır.
Halbuki tatbikatlar;
1. Yangın güvenlik sistemlerinin çalışıp çalışmadığını,
2. Müdahale ve tahliye planlarının uygulanabilir olup olmadığını, bu planların işleyip işlemediğini,
3. Yangın organizasyonlarında görev alan personelin gereken ve istenilen davranış biçimini kazanıp kazanmadığını
test etmek için yapılmalıdır.
Tatbikatlar gerçekçi yapılmalıdır. Tatbikatlarda uygun ortam hazırlanarak gerçek bir yangınmış gibi elektrik ve genel jeneratör
kesilmelidir, ki sistemdeki tüm aksaklıklar görülebilsin ve düzeltilme yoluna gidilebilsin.
Böylece tatbikatlarda eksiklikler ve aksaklıklar ortaya çıkarılarak kayıt altına alınmalı, bunlara karşı Düzeltici Önleyici Faaliyetler raporlanarak giderilmeleri sağlanmalıdır.
Yangın güvenlik sistemlerinin enerjisinin, elektriğin kesilmesi karşısında ADES’in devreye girmesiyle sürdürülebilmesi hususundaki eksiklikler ve aksaklıklar da giderilerek ADES’in kusursuz çalışması sağlanmalıdır.

SONUÇ
Sonuç olarak, ülkemizde elektriğin ayrıca bir yangın sınıfı olmamasının getirdiği eksiklikle, yangın acil durumunun yönetiminde
elektriğin yeri önemli ölçüde eksik kalmakta, müdahale ve tahliye tatbikatlarının yapılma usulleri yeterince bilinmediğinden
aksayan sistemler gözden uzak kalmakta, yangından önce çalışan ve elektrik enerjisi ile beslenen yangın güvenlik sistemlerinin çoğunun yangın esnasında çalışmaması ile yangınla savaşta zarar ve hasarın büyük olduğu önemli başarısızlıklar
yaşanmaktadır.
“Acil Durum Enerji Sistemi” bu problemlerin hepsine çözüm üretmekte ve yangın esnasında çalışması gereken tüm yangın
güvenlik sistemlerinin enerji ihtiyacı yangın süresince de sağlanmaya devam edilebilmektedir. Yangınla savaşta elektriğe hak
ettiği önem verilmeli, tatbikatlar elektrik kesilerek yapılmalı, yangın acil durumunun yönetiminde gerekli tüm acil durum sistemlerinin enerjileri kesintisiz olarak sağlanarak duman kontrolü, yangın su basıncının devamlılığı ve acil durum asansörlerinin
işlemeye devam etmesi başta olmak üzere tüm sistemler kesintisiz çalışabilmelidir.

KAYNAKLAR
[1] Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.
[2] İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü.
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ÇELİK YAPI ELEMANLARININ
YANGIN DAYANIM SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

Abdurrahman KILIÇ*

Gökhan BALIK**

ÖZET
Yapı elemanlarının yük taşıyabilme kapasiteleri sıcaklık arttıkça düşer. Bir yapı içerisinde meydana gelen yangına herhangi
bir müdahalede bulunulmazsa, yapı elemanları bir süre sonra işlevlerini yitirir ve bina çöker. Gerek binanın kurtarılması ve
yangından sonra en düşük onarım maliyetiyle tekrar kullanılabilmesi açısından, gerekse binadaki kullanıcıların, yangına
müdahale ekiplerinin ve çevredeki insanların can güvenliği açısından, özellikle yük taşıyan yapı elemanlarının belirli yangın
dayanımı değerlerine sahip olmaları gerekir. Yüksek sıcaklığa karşı herhangi bir önlem alınmadığı takdirde, çeliğin yangın
dayanımı, beton ya da beton esaslı kompozit malzemelere göre daha düşüktür. Bu nedenle, çelik yapı elemanlarının tercih
edildiği binalarda, özellikle tahliye sürelerinin uzun olduğu çok katlı alışveriş merkezleri ve çok yüksek binalarda, taşıyıcı
çelik kolon ve kirişlerin yangın dayanım sürelerinin artırılması için tedbir alınması gerekir. Bu amaçla kullanılan çeşitli yöntemler, çeliğin yüksek sıcaklığa maruz olan yüzeylerine, çeşitli malzemelerle yalıtım yapılması esasına dayanır. Yapılacak
yalıtımın kalınlığı, maliyeti artıran bir unsur olduğundan, gerekli en düşük yalıtım kalınlığının doğru tespit edilmesi önemlidir.
Bu çalışmada, yapı çeliklerinin yalıtımlı ve yalıtımsız haldeki yangın dayanım sürelerinin elde edilmesinde kullanılan hesap
yöntemleri anlatılmaktadır. Çelik yangın dayanımının hangi yöntemlerle artırılabileceği hakkında bilgi verilmekte ve en düşük
yalıtım miktarının elde edildiği bir örnek hesap yapılmaktadır.

CALCULATION OF FIRE RESISTANCE RATINGS FOR STEEL CONSTRUCTION ELEMENTS
ABSTRACT
Load bearing capacities of construction materials drop as the temperature rises. If a ﬁre in a building is not intervened,
in a certain period the construction elements lose their function and the building collapses. In order to save the building
and to be able to use the building with minimum amount of repair cost after the ﬁre and for the safety of occupants in the
building, as well as that of the ﬁre ﬁghters’ and other people around, it is essential that the load bearing elements in a
building have certain values of ﬁre resistance rating. If no measures are taken against high temperature, resistance of
steel is far less, when compared to concrete or concrete based composite materials. Therefore, in buildings where steel
construction elements are preferred, especially in multi-storey shopping malls and high rise buildings where evacuation
periods are long, precautions must be taken to increase ﬁre resistance ratings of the load bearing beams and columns.
Various methods employed are based on insulating the surfaces of steel exposed to high temperatures with different
materials. Since the thickness of insulation is a cost increasing factor, it is important to calculate the minimum insulation
thickness correctly.
In this study, calculation methods for ﬁre resistance rating of insulated and non-insulated construction steels are explained.
Information is given on the methods of increasing ﬁre resistance rating of construction steel and a sample calculation is performed for obtaining the minimum insulation thickness.
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1. GİRİŞ
Bir yapının tasarımında göz önünde bulundurulan, güvenli kaçış yollarının planlanması ve mimari yangın zonlarının
oluşturulması gibi pasif yangın güvenlik önlemleri, herhangi bir aktivasyon gerektirmeyen, yangını her an hazır bekleyen
önlemlerdir. Yangın zonları oluşturulmasının temel amacı, bir zonda başlayan yangın ve oluşan dumanın, belirli bir süre
boyunca komşu zonlara geçmemesi ve böylece yangının kolay yayılmasının engellenmesidir. Öte yandan, yangın zonu
içerisinde yer alan taşıyıcı yapı elemanlarının yük taşıyabilme özelliklerinin de, yangın dayanım süresi boyunca kaybolmaması gerekir.
Bir yapı elemanının yangına karşı dayanıklılığı, yangının başlangıcından itibaren, elemanın işlevini yitirmesine kadar geçen süreyle ölçülür. Özellikle, çok yüksek binalarda ya da insan yoğunluğunun fazla olduğu çok katlı alışveriş merkezlerinde, insanların
uzun sürelerde tahliye edilebilmesi nedeniyle, yangın direncinin önemi daha da artmaktadır. Bu tür yapılarda, özellikle haﬁﬂiği ve
montaj kolaylığı nedeniyle tercih edilen yapı çelikleri, betonarme esaslı malzemelere göre yangına karşı daha fazla önlem alınmasını gerektirir. Statik açıdan yeterli dayanımı sağlayan betonarme yapı elemanları, genellikle ilave bir yalıtım gerektirmeden,
yeterli bir süre boyunca yüksek sıcaklığa karşı dayanım sağlamaktadır. Ancak özellikle taşıyıcı çelik yapı malzemelerinin, yangına
dayanım sürelerinin ilave tedbirlerle artırılması bir zorunluluktur. Bu çalışmada, yapı çelikleri için yangın dayanımının belirlenmesinde kullanılan ısı geçişi hesap yöntemleri ele alınmaktadır. Kolon ve kirişlerde, yalıtım yapılıp yapılmadığına ve yalıtımın türüne
göre, yangına dayanıklılık süresi değerlerinin nasıl elde edileceği örnek hesaplarla birlikte anlatılmaktadır.

2. YANGIN DAYANIM SÜRESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Bir yapı elemanının yangın dayanım süresi; elemanın boyutu, kesiti ve malzeme özellikleri dışında, taşıması gereken tasarım
yüküne, hangi yüzeylerinin yüksek sıcaklığa maruz kaldığına, yangında oluşan sıcaklığın zamanla değişimine ve eğer varsa
yalıtımın cinsine ve miktarına bağlıdır. Tüm bu parametrelerin değişimine göre, betonarme, tuğla, çelik, kereste, alüminyum
ve kompozit yapı malzemelerinin yangın dirençlerinin hesaplanmasına yönelik olarak, uluslararası kod ve standartlarda çeşitli
hesap yöntemleri yer almaktadır[1].

2.1. Zaman-Sıcaklık Eğrileri
Yangın dayanım süresini belirleyen en önemli parametrelerden biri, yangında oluşan sıcaklığın zamanla değişimidir. Çeşitli
uluslararası standartlarda yangın dayanım sürelerinin belirlendiği test yöntemleri arasındaki en büyük farklılıklar, sıcaklıkla
zaman arasındaki bu değişimin tanımlanmasında ortaya çıkmaktadır.
Bir oda içerisinde bulunan bir malzemenin, herhangi bir sebeple tutuşmasının ardından, malzemenin yanıcılık özelliklerine, yüzey alanının genişliğine ve oda içerisinde yangının yayılmasını etkileyen diğer koşullara bağlı olarak yangının gelişimi başlar.
Yangının gelişim aşamasında, birim zamanda açığa çıkan ısı miktarı (Q), zamana (t) göre parabolik bir eğriyi takip eden bir artış
gösterir. NFPA kodlarında bu değişim t-kare yangın modeli şeklinde bilinmekte ve Q = a t² şeklinde ifade edilmektedir[5]. Burada
“a” değeri, yangının büyüme hızını belirleyen bir katsayı olup, açığa çıkan ısıl gücün Q=1055 kW değerine ulaşması için geçen
süreye göre; yavaş (600 s), orta (300s), hızlı (150 s) ve çok hızlı (75 s) şeklinde dört farklı yangın büyüme hızı tanımlanmıştır.
Oda içerisinde büyümeye devam eden yangını kontrol altına almaya ya da söndürmeye yönelik herhangi bir müdahale olmadığı takdirde, oda içerisindeki sıcaklık bir anda tüm malzemelerin tutuşmaya başlamasına yol açar ve sıcaklıkta ani bir yükseliş
gözlenir. Tüm oda yangını (ﬂashover) şeklinde bilinen bu olayın başlayabilmesi için, tavandaki duman tabakası sıcaklığının
yaklaşık 600ºC değerine ulaşması gerekmektedir. Yangının tüm odaya yayılmasından sonraki evrede daha da büyümesini
sınırlayan etken, yanma için gereken hava miktarıdır. Bir oda dolusu yanıcı malzemenin yandığı bir ortamda ihtiyaç duyulan
yanma havası, odanın dış ortama açılan pencerelerinin alanı oranında sağlanır. Bu nedenle “havalandırma kontrollü” olarak
adlandırılan yangının bu evresinde, oluşan yüksek sıcaklık etkisi altında odanın pencere camlarının kırıldığı düşünülür.
Havalandırma kontrollü olarak devam eden tam gelişmiş yangın evresinde, zamanla oda içerisindeki yakıtın azalmasıyla, yakıt
kontrollü sönme evresi başlar. Eğer odadaki malzemelerin yanmakta olan dış yüzey alanları, hacimlerina göre düşük ise, sönme evresinin süresi uzayacaktır. Eğer sıvı yangınlarında olduğu gibi yakıt aniden bitecek olursa, sönme evresinde sıcaklığın
düşüş hızı artar.
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Yukarıda belirtildiği gibi, gerçek bir oda yangınında sıcaklığın zamanla değişimi, odadaki yakıt cinsi ve miktarı ile açıklık alanı
gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Öte yandan malzemelerin yangın dayanım sürelerinin ölçümünde kullanılan test
düzeneklerinde, sıcaklığın zamana göre değişimi belirli bir standardı takip etmek durumundadır. Bu testlerde gerçek yangınlara göre en büyük farklılık, sıcaklığın giderek artması ve herhangi bir sönme aşamasının olmamasıdır. Uluslararası ISO 834
standardına göre, standart zaman-sıcaklık eğrisinde yangın sıcaklığının (Ty) zamanla (t) değişimi;

Ty = T0 + 345 log10 (8 t + 1)

(1)

bağıntısıyla tanımlanmıştır[7]. Burada T0, yangın başlamadan önceki ortam sıcaklığını göstermekte olup, zaman ve sıcaklık
değerleri sırasıyla [dk] ve [ºC] birimlerindedir. İngiliz standartlarında (BS 476) ve daha sonra Avrupa standartlarında (BS EN
1363) da benzer bağıntılar verilmekte ve burada ortam sıcaklığı için, 20 ºC değeri alınmaktadır[8]. Avrupa standartlarında,
standart zaman-sıcaklık eğrisine göre daha yüksek sıcaklıkların oluşmasına neden olan hidrokarbon yangınları (sıvı havuz
yangınları) için ve daha düşük sıcaklıkların oluştuğu dış ortama komşu çelik yapı elemanları için farklı bağıntılar da tanımlanmaktadır. Amerikan standartlarına esas oluşturan ASTM E119 standardında ise, sıcaklığın zamana göre değişimi sürekli bir
fonksiyon olarak belirtilmemiş ve ayrık noktalar şeklinde tanımlanmıştır[9]. İlk iki saatlik süre içerisinde, ASTM standardı için
tanımlı olan bu noktalar, ISO 834 standart zaman-sıcaklık eğrisiyle karşılaştırmalı olarak Şekil 1’deki gibi verilmektedir.
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Şekil 1. ISO 834’e göre tanımlı zaman-sıcaklık eğrisi ve
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Gerçek bir yangının gelişim aşamasının sonunda tüm oda yangınına geçilmesiyle birlikte, bir süre boyunca, standart zamansıcaklık eğrisine göre daha yüksek sıcaklıklar meydana gelebilmektedir. Ancak kısa bir süre sonra sıcaklıklar, bu eğrinin altına
düşerek sönme aşamasına geçilmektedir.

2.2. Çeliğin Malzeme Özeliklerinin Sıcaklıkla Değişimi
Yangın olayında sıcaklığın, başlangıçtaki oda sıcaklığından başlayarak 1000 ºC mertebelerine kadar değişmesi nedeniyle, yapılan
ısı geçişi hesapları açısından çelik malzeme özelliklerinin de sıcaklıkla değişimi göz önünde bulundurulmalıdır. Isı geçişi hesaplarında kullanılan çelik malzeme özellikleri; yoğunluk (ρ), özgül ısı (c) ve ışınım yayma oranı ya da emisivite (ε) şeklinde sıralanabilir.
Birçok katı malzemede olduğu gibi, çeliklerde de yoğunluğun sıcaklıkla değişimi ihmal edilebilir. Yangın süresince çeliğin yoğunluğunun 7850 kg/m³ değerinde sabit kaldığı kabul edilmektedir.
Çeliğin özgül ısı değeri belirli bir sıcaklığa kadar önemli miktarda bir değişim göstermez. Ancak yaklaşık 730 ºC sıcaklığında,
malzemenin iç yapısında meydana gelen değişim nedeniyle özgül ısı değerinde on kata varan bir sıçrama meydana gelir.
Ancak çeliğin yangın dayanım süresi hesabında, çelik sıcaklığının 600 ºC değerine ulaşmadığı düşünülerek, özgül ısıdaki bu
sıçrama etkisi hesaba katılmaz. Kaba hesap yöntemlerinde, özgül ısı değeri, 600 J/(kgK) ortalama değerinde sabit alınabilir.
Ancak Avrupa standartlarında özgül ısıdaki değişim;
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c = 425 + 0.773T − 1.69 ⋅ 10−3 T 2 + 2.22 ⋅ 10−6 T 3

(2)

bağıntısıyla hesaplanmaktadır. 20 ºC < T < 600 ºC aralığında geçerli olan bu bağıntıda, sıcaklık [ºC] biriminde girildiğinde,
özgül ısı değeri [J/(kgK)] şeklinde elde edilmektedir.
Galvanizli çeliklerde, dış yüzeylerdeki çinko kaplama yaklaşık 400 ºC sıcaklıkta eridiğinden, bu sıcaklık geçildiğinde yayma oranında
önemi bir artış meydana gelmektedir. Herhangi bir kaplama olmayan çelik yüzeylerinde ise yayma oranı konstrüksiyona göre değişmektedir. Tüm yüzeyleri, yangında oluşan sıcak gazlarla çevrili olan bir çelik kolon için bu değer, 0.7 değerinde alınabilir.
Çeliklerin ısı iletim katsayısı değerleri, yangın dayanım süresi için önemli olan sıcaklık aralığında yaklaşık olarak doğrusal bir
değişim göstermektedir. Çeliğin dayanımına bağlı olarak da bir miktar değişim gösteren ısı iletim katsayısı, kaba hesaplarda
45 W/(mK) değerinde sabit kabul edilebilir. Avrupa standartlarında ısı iletim katsayısının sıcaklıkla değişimi;

k = 54 − 33.3 ⋅ 10−3 T

(3)

bağıntısıyla hesaba katılmaktadır. 20 ºC < T < 800 ºC aralığında geçerli olan bu bağıntıda, sıcaklık [ºC] biriminde girildiğinde,
ısı iletim katsayısı [W/(mK)] şeklinde elde edilmektedir.

2.3. Çeliklerin Yangından Korunma Yöntemleri
Çelik yüzeylerinin yangına karşı dayanımının artırılması için farklı uygulamalar bulunmaktadır. Çeşitli yöntemlerin karşılaştırılmasında, maliyet, montaj kolaylığı ve dekoratif görünüm gibi hususlar dikkate alınmaktadır.
En yaygın uygulamalardan biri, çelik proﬁlin, alçı ya da kalsiyum silikat esaslı panel levhalarla kutu şeklinde kaplanmasıdır. Bu
yöntemin tercih edilme sebepleri arasında, levhaların montajının kolay olması ve dekoratif dış yüzey görünümü sağlanması
gelmektedir. Bir yapının kolonları, tavandaki kirişlere göre daha fazla göz önünde bulunduğundan, dekoratif görünüm açısından, kolonlarda kutu şeklinde koruma daha fazla tercih edilmektedir.
Çelik yüzeylerin korunmasında kullanılan en ucuz yöntemlerden biri çimento esaslı malzemelerle yapılan sprey kaplama yapılmasıdır. Ancak genellikle sprey kaplanan yüzeyler dekorasyon açısından iyi bir görünüme sahip olmadığından, daha çok
kirişlerin korunmasında tercih edilmektedir. Sprey kaplamanın bir başka üstün yanı da, zor ulaşılabilen yüzeylerde etkili bir
kaplama yapılabilmesidir. Yangın sırasında spreyin akmaması için, sprey içerisine yapışkanlığı sağlayan bazı katkı maddelerinin ilave edilmesi gerekmektedir.
Bir başka alternatif yöntem, çelik yüzeyin yangına dayanıklı boyalarla boyanmasıdır. Yüzeye uygulanan boya maddesi, kabarma
özelliği (intumescent) sayesinde, yüksek sıcaklıkta yangına dayanıklı bir katman meydana getirmektedir. Kabaran boyayla korunma
yapıldığında, diğer yöntemlere göre çok daha ince bir yalıtım tabakası elde edildiğinden, yer kazanımı sağlanır. Ayrıca çeliğin dış
yüzeyine başka herhangi bir boya ilavesi yapılmaksızın dekoratif bir görünüm elde edilebilmektedir. Ancak bu yöntem, panel levha
ve sprey kaplamaya göre oldukça pahalı olduğundan, genellikle diğer yöntemlerin uygulanamadığı durumlarda tercih edilmektedir.
Yukarıda sözü edilen yalıtım uygulamaları, ısı geçişi hesapları açısından Şekil 2’de sembolik olarak gösterilen iki farklı kategoride ele alınır. Birinci kategoride yer alan sprey kaplama ve kabaran boya uygulamalarında, yalıtım malzemesi ile çeliğin
yüzeyleri arasında boşluk bırakılmaksızın yüzey kaplanır (Şekil 2a). İkinci kategoride ise, çelik proﬁlin ﬂanşları arasındaki
kısımlarda boşluklar kalacak şekilde, panel ya da levha şeklindeki herhangi bir yalıtım malzemesi ile kutu şeklinde kaplama
yapılır (Şekil 2b). Çeşitli yalıtım malzemelerinin ısıl özellikleri Tablo 1’de verilmektedir. Tabloda verilen sırasıyla ρi, ki ve ci
sembollerindeki “i” alt indisi, özelliklerin izolasyona ait olduğunu göstermektedir.
Kare ya da dairesel kesitli proﬁllerde olduğu gibi, proﬁlin içerisinde etrafı tamamen kapalı bir boşluk olması durumunda, bu
boşluktan su dolaştırmak suretiyle etkili bir koruma yapılabilmektedir. Bütün çelik yapı elemanlarının birleştirilmesiyle, bir boru
ya da kanal ağı oluşturulan bu yöntemin başarılı olabilmesi için, tasarımının titizlikle yapılması gerekmektedir. Ayrıca ilave sistem elemanları ve donmaya karşı su içerisine konulan katkı maddelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Maliyeti yüksek olan bu sistem,
bazı özel uygulamalarda tercih edilmektedir.
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(a)

Şekil 2. Çelik proﬁllerde farklı yalıtım uygulamalarının sınıﬂandırılması,
(a) Boşluksuz yalıtım ve
(b) Boşluklu yalıtım.

(b)

Tablo 1. Bazı Yalıtım Malzemelerinin Isıl Özellikleri
Yoğunluk

Isı iletim katsayısı

Özgül ısı

ρi
kg/m³

ki
W/(m K)

ci
J/(kg K)

Mineral elyaf

300

0,12

1200

Perlit ya da vermikülit

350

0,12

1200

Yüksek yoğunluklu perlit ya da vermikülit

550

0,12

1200

Elyaf silikat ya da elyaf kalsiyum silikat

600

0,15

1200

Alçı panel

800

0,20

1700

Sıkıştırılmış mineral yünü, elyaf silikat

150

0,20

1200

Yalıtımın cinsi

Sprey kaplama

Kutu kaplama

Malzeme

Boşluklu çelik proﬁllerin iç kısımları betonla doldurulmak suretiyle yangın dayanımı artırılabileceği gibi, boşluksuz proﬁllerde
de benzer bir uygulama yapılması mümkündür. Örnek olarak I proﬁllerde, ﬂanşlar arasında iki taraftaki boşluklar betonla doldurularak, iç yüzeylerin sıcak gazlarla teması kesilmiş olur. Boşluksuz çelik proﬁlin tüm yüzeylerinin beton dökülerek kaplanması ise, korozif ortamlarda uzun ömürlü bir koruma sağlar. Bu yöntemlerin en önemli dezavantajı, kullanılan beton miktarının
maliyeti önemli oranda artırmasıdır.

2.4. Kesit Faktörü (A/V)
Kesit faktörü, çelik proﬁlin ısıya maruz kalan dış yüzeyleri toplamının (A), birim malzeme hacmine (V) oranı şeklinde tanımlanır.
Çelik yapı elemanının uzunluğu boyunca proﬁl kesitinin değişmediği düşünüldüğünde, kesit faktörünün aynı zamanda; ısıya
maruz kalan çevre uzunluğu ile proﬁl kesit alanının oranına eşit olduğu ortaya çıkmaktadır. Kesit faktörü, proﬁlin boyutlarına,
hangi yüzeylerin ısıya maruz kaldığına ve yapılan yalıtımın cinsine bağlı olarak değişir. Yüzeylerine herhangi bir yalıtım yapılmamış olan, boşluksuz proﬁle sahip bir çelik eleman için kesit faktörü, Şekil 3’te verilen denklemdeki gibi hesaplanabilir.
Yangın sırasında çelik proﬁlin ısıya maruz kalan yüzey sayısı, yapı içerisindeki yerleştirilme biçimine bağlı olarak değişir. Eğer
tüm yüzeyler yangın zonu içerisinde kalıyorsa dört adet, tavana ya da komşu zona bitişik olan bir yüzey varsa üç adet ısıya

Kesit Faktörü (

tw

H

A
Yüzey Alanı Çevre Uzunluğu
=
)=
V
Hacım
Kesit Alanı

A 2 (B + H ) + 2 (B − t w )
=
V 2 B ⋅ t f + (H − 2 t f ) t w

tf
Şekil 3. Boşluksuz proﬁle sahip yalıtımsız bir çelik proﬁl için kesit faktörünün hesaplanması.
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A Çevre − B
=
V Kesit Alanı

A
Çevre
=
V Kesit Alanı

A
2H + B
=
V Kesit Alanı

2 (H + B)
A
=
V Kesit Alanı

Şekil 4. Çelik proﬁllerde, ısıya maruz yüzeylerin sayısına ve yalıtımın cinsine göre, kesit faktörünün farklı hesaplanma yöntemleri.

maruz yüzey olduğu düşünülerek hesap yapılır. Yalıtımın boşluklu ya da boşluksuz olmasına ve çeliğin ısıya maruz kalan yüzeylerinin sayısına göre, kesit faktörü Şekil 4’te verilen dört farklı şekilde hesaplanmaktadır. Bu bağıntılarda geçen çevre ve
kesit alanı değerleri çelik proﬁle göre tanımlanmaktadır.

3. HESAP YÖNTEMİ
Diğer yapı malzemelerine göre ısıyı daha iyi ileten çeliklerde, yangın sırasında sıcaklığın belirli bir anda her noktada aynı
olduğu kabulü yapılabilmektedir. Ya da matematiksel bir ifadeyle, yapı elemanının içerisindeki sıcaklık dağılımı konumdan
bağımsız olup, sadece zamana bağlı olarak artmaktadır.
Çelik malzemelerin yük taşıma kapasiteleri 500 ºC değerinden yüksek sıcaklıklarda çok önemli ölçüde azalır. Yangın dayanım
süresi hesaplanırken, sıcaklığın belirli bir sınır değere ulaşmasına kadar geçen süre elde edilmeye çalışılmaktadır. İngiltere’de,
çelik yapıların yangından korunumu ile ilgili olarak, imalatçı ve yüklenici uzmanların oluşturduğu ASFP birliği tarafından yayınlanan ve Sarı Kitap adıyla bilinen kaynakta[3], çelik kolonlar için 550 ºC ve çelik kirişler için de 620 ºC sıcaklık değerleri sınır
değerler olarak alınmaktadır. Gerçek yangınlarda çeliğin daha yüksek sıcaklara dayanabilmesini sağlayan bazı etkenler olabilir. Ancak tasarımda güvenlikli tarafta kalabilmek için bu etkenler hesaba katılmamaktadır. Yangın süresince çelik sıcaklığının
zamanla değişimi, çeliğin yalıtımlı ya da yalıtımsız olmasına göre, birbirinden farklı iki hesap yöntemiyle elde edilmektedir.

3.1. Yalıtımsız Çeliklerde Isı Geçişi Hesapları
Çeliğin dış yüzeyinde herhangi bir yalıtım katmanı bulunmaması halinde, Ty sıcaklığındaki odadan T sıcaklığındaki çeliğin dış
yüzeylerine taşınım ve ışınımla geçen ısı, çelik içerisinde depolanan ısı ile dengede olup, bu denge denklemi;

{

}

A h (Ty − T) + σ ε (Ty4 − T 4) = ρ c V

ΔT
Δt

(4)

şeklinde yazılabilir. Bu denklemin sol tarafındaki ifade, çeliğin dış yüzey alanından (A), sırasıyla taşınım ve ışınımla geçen ısı
akılarının toplamını göstermektedir. Doğal taşınımla ısı geçişini gösteren ifadedeki ısı taşınım katsayısının, h = 25 W/(m²K)
değerinde sabit olduğu kabul edilebilmektedir. Hidrokarbon yangınlarında daha yüksek sıcaklıklar söz konusu olduğu için, h =
50 W/(m²K) alınabilir. Işınımla geçen net ısı akısını gösteren terimdeki Stefan-Boltzman sabiti, σ = 5.67 10-8/(m²K4) değerine
sahiptir. Sıcak gazlar, çeliğin ısıya maruz kalan tüm yüzeylerini sardığı için, ışınım teriminde şekil faktörü gösterilmemiştir.
Işınım terimindeki “ε” değeri ise, çeliğin ve sıcak gazların eşdeğer yayma oranını göstermektedir. Genellikle sıcak gazlar için
siyah cisim kabulü yapılarak, bu değer, çeliğin dış yüzeyinin yayma oranına eşit alınabilmektedir. Bu kabul altında, eşdeğer
yayma oranı yerine, Denklem 4’te doğrudan çeliğin yayma oranı yazılmıştır.
Denklem 4’ün sağ tarafındaki terim ise, Δt zaman adımı sonunda, sıcaklığı ΔT kadar artan çeliğin bünyesindeki ısı depolanma
miktarını göstermektedir. Burada çeliğin hacmı “V”, yoğunluğu “ρ” ve özgül ısısı “c” ile gösterilmiştir. Bu denklem yardımıyla,
çelik sıcaklığındaki artış miktarı;
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{

}

A 1
h (Ty − T) + σ ε (Ty4 − T 4 ) Δt
V ρc

ΔT =

(5)

şeklinde zamana bağlı olarak iterasyonla hesaplanabilmektedir. Bu şekilde kararlı bir çözüm elde edilebilmesi için, her iterasyon adımında, zaman adımı değerinin en fazla Δt = 30 s alınması gerekmektedir. Denklem 5’te, sıcaklıktaki artış miktarının,
kesit faktörü ile (A/V oranı) doğru orantılı olarak değiştiği görülmektedir. Bu durum, belirli bir çelik hacmı (ya da kütlesi) için,
ısıya maruz kalan yüzey alanı arttıkça, yangın dayanım süresinin azaldığını, matematiksel olarak ortaya koymaktadır.

3.2. Yalıtımlı Çeliklerde Isı Geçişi Hesapları
Çeliğin dış yüzeyine yalıtım yapıldığında, yalıtımsız duruma göre sıcaklık artışı daha yavaş olacak ve yangın dayanım süresi
artacaktır. Kalınlığı di olan bir izolasyon malzemesiyle boşluklu ya da boşluksuz şekilde yalıtılmış bir çelik proﬁle, sadece
yalıtım malzemesi üzerinden iletimle ısı geçişi olacaktır. Ancak yalıtım malzemesi içerisindeki sıcaklık dağılımı hem konuma
hem de zamana bağlı olarak değiştiğinden, yalıtımlı çeliklerdeki ısı dengesi, yalıtımsız duruma göre daha karmaşıktır. Bununla
birlikte, yalıtım malzemesinin ısıl kapasitesinin çeliğinkine göre yeterince düşük olması halinde, yalıtım tabakası içerisindeki
sıcaklık dağılımının, çeliğinkine göre ani bir şekilde sürekli rejime girdiği kabulü yapılabilir. Bu kabulün yapılabilmesi için;

2 ρi ci d i < ρ c

V
A

(6)

şartı sağlanmalıdır. Ayrıca yalıtım tabakasının yüzey sıcaklıkları, sırasıyla yangın sıcaklığına ve çelik sıcaklığına eşit kabul
edilir. Bu bilgiler ışığında ısı dengesi,

ki Ai

Ty − T
di

ΔT
⎛ ΔT ⎞
− ρi ci Vi ⎜
⎟ = ρcV
Δt
⎝ Δt ⎠i

(7)

şeklinde yazılabilir. Burada izolasyon malzemesine ait özellikler için “i” alt indisi kullanılmıştır. Denklemin sol tarafındaki ifade,
sürekli rejimde yalıtım tabakası boyunca iletimle geçen ısıdan, yalıtım tabakasındaki ısı depolanma miktarının çıkarıldığı net
ısı geçişini göstermektedir. Bu değer çeliğin bünyesindeki ısı depolanma miktarına eşitlenmektedir. Burada çelik ve yalıtım
malzemesindeki sıcaklık artış hızı terimlerinin (ΔT/Δt) birbirinden faklı olduğuna dikkat edilmelidir. Yalıtım kalınlığı boyunca
sıcaklığın değişmesi sebebiyle, yalıtım tabakası için ortalama sıcaklık artışı söz konusudur. Yalıtımın çelik tarafındaki sıcaklık
artış hızı, yangın tarafındakinden daha düşüktür. Netice olarak, yalıtım tabakasının ortalama sıcaklık artış hızı {(ΔT/Δt)i}, çelik
proﬁlin sıcaklık artış hızının (ΔT/Δt) yarısına eşit kabul edilerek hesap yapılır[1]. Ayrıca yalıtım tabakası ile çelik arasında boşluk olmadığı düşünülerek Ai = A ve Vi = Ai di yazıldığında, çelik proﬁlin bünyesindeki sıcaklık artışı,

ΔT =

ki
(Ty − T) Δt
V 1
2
ρ c d i + ρi ci (d i )
A 2

(9)

şeklinde hesaplanabilir. Bu denklemde kararlı bir çözüm elde edilebilmesi için, Δt < 30 s alınmalıdır.
1200

3.3. Örnek Hesap

W 360 x 410 x 1086 profili
(Dört yanından ısıya maruz kolon)

1000

Bu bölümde, dört tarafından ısıya maruz kalacak şekilde yerleştirilen bir çelik
800
kolonun, yalıtımlı ve yalıtımsız haldeki sıcaklık-zaman değişimi incelenmekte- T [ C]
600
dir. Yapılan hesaplar sırasında yangın sıcaklığının, ISO 834 standart zamansıcaklık eğrisine göre değiştiği göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca, çeliğin
400
özgül ısısının sıcaklıkla değişimi Denklem 2’ye göre hesaba katılmıştır. Yapı200
lan hesaplar sonucunda, çelik sıcaklığının 540 ºC değerine ulaştığı ana kadar
Zaman [dk]
geçen süre, yangın dayanım süresi olarak elde edilmiştir. Şekil 5’te verilen
0
0
20
40
60
80
100
120
hesap sonuçlarına göre, W 360x410x1086 kodlu çelik proﬁlin, yalıtımsız halISO 834
Yalıtımsız
de 40 dakikadan kısa sürede limit sıcaklık değerine ulaştığı görülmüştür. Aynı
Limit = 540 C
Yalıtımlı (5 mm, vermikülit)
proﬁle 5 mm kalınlığında vermikülit sprey kaplama uygulandığında, yangın
Şekil 5. W360x410x1086 çelik proﬁlinin, yalıtımlı ve yalıdayanım süresi değerinin 129 dakikaya çıktığı belirlenmiştir.
tımsız haldeki sıcaklık-zaman değişimi.
0
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4. SONUÇ
Bu çalışmada, yapı elemanı olarak kullanılan çelik proﬁllerin yangın durumundaki sıcaklık değerlerinin zamana bağlı değişimlerini elde etmeye yönelik ısı geçişi hesap yöntemleri anlatılmaktadır. Yalıtımsız çeliklerde sadece zamana bağlı sıcaklık değişimi hesaplanırken, yalıtım durumunda hem konuma hem de zamana bağlı bir ısı geçişi problemi ortaya çıkmaktadır. Her iki
durumda da, belirtilen hesap yöntemleri özel bilgisayar programları gerektirmeden çözülebilecek şekilde basitleştirilmiştir. Bu
basitleştirme için yapılan kabuller, uluslararası geçerliliği olan kaynaklara dayandırılarak ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıca
problemin sınır şartını oluşturan zamana bağlı yangın sıcaklığı değerinin ve yine sıcaklığa bağlı değişen malzeme özelliklerinin
modellenmesiyle ilgili bağıntılar verilmiştir. Tüm bu bilgilerin ışığında yalıtımlı ve yalıtımsız bir çelik proﬁl için ısı geçişi hesapları
yapılarak sonuçlar zamana bağlı bir graﬁk halinde sunulmuştur.
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YANICI PARLAYICI SIVI DEPOLARINDA
KÖPÜKLÜ SPRİNKLER SİSTEMLERİ

Ahmet MUTLU

Serkan CEYLAN*

ÖZET
Su ile söndürülmesi mümkün olmayan yanıcı-parlayıcı sıvılar, kimyasal özelliklerinden dolayı kolayca alevlenme özelliğine
sahiptirler. Bu nedenle büyük yangın riskleri oluşturmaktadır. Bu riskleri, yanıcı sıvının özellikleri ve yangın durumundaki davranış şekline göre tasarımı yapılmış köpüklü söndürme sistemleri ile ortadan kaldırabiliriz. Bu çalışma ile yanıcı-parlayıcı sıvılar için belirlenen tehlike sınıﬂarı tanıtılmış ve yanıcı parlayıcı sıvı depolanan mahallerin yangından korunması için kullanılan
köpüklü sprinkler sistemlerinde baz alınacak standartlar ve tasarım kriterleri incelenmiştir.

FOAM SPRINKLER SYSTEMS IN FLAMMABLE AND COMBUSTIBLE LIQUID STORAGES
ABSTRACT
Flammable-combustible liquids that are impossible to be extinguished by water, can easily ﬂame up, due to their chemical
properties. Hence, they create great ﬁre risks. These risks can be eliminated by using foam extinguisher systems designed
taking the chemical properties and burning behavior of the liquids into consideration. With this study, hazard classiﬁcation of
ﬂammable-combustible liquids are introduced, the standard and design criterias are explained, for which the foam sprinkler
systems will be based to prevention of ﬁre in locations where ﬂammable and combustible liquids stored.

1. YANICI VE PARLAYICI SIVILAR
Parlama noktası 37,8°C’nin altında ve 37,8°C’deki buhar basınçları 276 kPa’yı geçmeyen sıvılara parlayıcı sıvı denilmektedir.
Yanıcı sıvılar ise parlama noktası 37,88 °C ve daha üstünde olan sıvılardır.

1.1. Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar İçin Tehlike Sınıﬂarı
Yanıcı ve parlayıcı sıvıların tehlike sınıﬂarı NFPA 30 (Amerikan Ulusal Yangınla Mücadele Derneği) standardına göre belirlenmektedir. Bu standarda göre tehlike sınıﬂarı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Tehlike Sınıﬂarı
Sınıf

Parlama Noktası

Kaynama Noktası

Sınıf IA

< 22,8 °C

< 37,8 °C

Sınıf IB

< 22,8 °C

> 37,8 °C

Sınıf IC

≥ 22,8 °C ve < 37,8 °C

Bütün kaynama noktaları

Sınıf II

Parlayıcı Sıvılar

Yanıcı sıvılar
≥ 37,8 °C ve < 60 °C

-

Sınıf IIIA

≥ 60 °C ve < 93 °C

-

Sınıf IIIB

≥ 93 °C
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Yanıcı ve parlayıcı sıvılar petrol türevi hidrokarbonlar ve polar solventler olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Hidrokarbonlar sadece
karbon ve hidrojen atomları içeren organik bileşiklerdir. Başlıca hidrokarbonlar; ham petrol, gazolin, jet yakıtları, benzindir.
Su ile karışan ve çözücü olarak kullanılan sıvılar polar solvent olarak adlandırılır. Başlıca polar solventler alkoller, ketonlar,
etherler, esterlerdir. Polar solventler AFFF tip köpükleri bozarak parçalar ve etkisiz hale getirir. Bu nedenle polar solvent yangınlarında alkole dayanıklı köpükler kullanılmalıdır.

2. YANICI VE PARLAYICI SIVI DEPOLARINDA SPRİNKLER SİSTEMİ TİPLERİ
Yangın sırasında otomatik olarak devreye giren ve söndürücü akışkan olarak köpük-su karışımının kullanıldığı köpüklü sprinkler sistemleri ikiye ayrılır.

2.1. Otomatik Köpüklü Sprinkler Sistemi
Köpüklü sprinkler sistemleri ıslak borulu, kuru borulu veya ön tepkili sistem olarak üç ayrı sistem olarak tasarlanabilmektedir.
Islak borulu sistemlerde tesisata sürekli basınçlı su bulunmaktadır. Yangın anında sprinklerin aktive olmasıyla birlikte tesisata
su geçişi olur ve ıslak alarm vanası açıldığında köpük hattı açılarak oranlayıcı yardımıyla suya belirli oranda köpük karıştırılarak, köpüklü su oluşur.
Kuru borulu sistemlerde, tesisat girişinde kuru alarm vanası kullanılır. Vananın üst kısmının basınçlı hava veya inert gaz
ile sürekli olarak basınç altında tutulduğu ve kuru alarm vanasının alt kısmının su ile basınç altında tutulduğu sistemlerdir.
Sprinklerin belirli bir sıcaklıkta aktive olmasıyla tesisattaki hava basıncı düşer ve kuru alarm vanası açılır. Kuru alarm vananın
açılmasıyla köpük hattı açılarak oranlayıcı yardımıyla suya belirli oranda köpük karıştırılır.
Ön tepkili sistemlerde, sistem boruları içinde köpük-su karışımı bulunmaz. Tesisatta basınçlı hava bulunur. Suyun boşalması
için elektrik ya da mekanik doğrulamanın gerektiği sistemlerdir. Bu sistem normal kuru borulu sprinkler sisteminin diğer çeşidi
olup, ön tepkili alarm vanasından boru sistemine su geçişi sprinklerin açılması ile ve aynı zamanda otomatik bir algılama sisteminin devreye girmesi ile başlar. Köpük su karışımının boru sistemine geçişi iki bağımsız olayın gerçekleşmesi durumunda
olduğundan kaza sonucu boşalma olasılığının minimize edildiği sistem tipidir.

2.2. Baskın Köpüklü Sprinkler Sistemi
Sistem borularının içinde köpük-su karışımının bulunmadığı, sistemi kontrol eden vananın elle, elektriksel ya da mekanik
olarak tetiklenerek karışımın tüm sprinkler başlıklarından korunan alana aktığı sistemdir. Bu sistem, yangın yayılımının yüksek ve hızlı olmasının beklendiği ve köpüklü suyun yangının meydana gelip yayılacağı tüm alana uygulanmasının istendiği
durumlarda kullanılır. Borular su veya hava ile basınçlandırılmaz. Baskın alarm vanası uygun otomatik algılama sistemi ile
devreye girer. Acil durumlarda baskın alarm vanasını devreye sokmak için en az bir adet elle boşaltma istasyonu teçhiz
edilmelidir.

3. KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ
Köpük, su, deterjan ve havanın karışımı ile meydana gelen bir maddedir. Temel olarak yangın sırasında boşaltılan köpük-su
karışımı yanıcı madde üzerinde bir örtü tabakası oluşturarak oksijenin ve ısının içeri girmesini önler ve ortamın sıcaklığını
düşürerek yangını söndürme görevi görür.

3.1. Yanıcı Parlayıcı Sıvı Yangınlarında Kullanılan Köpük tipleri
Köpük-su karışımının yangın esnasında verimli şekilde söndürme görevi görmesi için uygun tipte köpük seçilmelidir. Köpük
tipleri,
 Protein bazlı (RP) köpük sıvıları
 Floroprotein (FP) köpük sıvıları
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Film tabakası oluşturan (FFFP) köpük sıvıları
Akıcı ﬁlm tabakası oluşturan (AFFF) köpük sıvıları
Alkole dirençli akıcı ﬁlm tabakası oluşturan (AR-AFFF) köpük sıvıları
Sentetik deterjan köpük sıvıları (Mid, Hi-ex)

3.2. Köpüklü Sprinkler Sistemleri Tasarım Aşamaları
Köpüklü sprinkler sistemi uygulaması yapılırken altta yer alan adımlar izlenmelidir:
 Depolanan yanıcı parlayıcı sıvının sınıfının belirlenmesi,
 Uygun sistem seçimi,
 Tasarım yoğunluğu ve operasyon alanının belirlenmesi,
 Sprinkler veya nozul için minumum basıncın belirlenmesi,
 Oranlayıcı seçimi,
 Uygulama süresinin belirlenmesi,
 Köpük tipinin seçimi.

3.3. Köpüklü Sprinkler Sistemleri Tasarım Kriterleri
Tasarımı yapılacak köpük-su sprinkler sistemi aşağıda yer alan standartları karşılamalıdır.
 NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems, 2010 Edition
 NFPA 16: Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems, 2011 Edition
 NFPA 30: Flammable and Combustible Liquids Code, 2008 Edition
Baskın tip köpüklü söndürme sistemlerinde NFPA 16 tasarım kriterleri dikkate alınmalıdır. Baskın tip dışında kalan otomatik
köpüklü sprinkler sistemlerinde (ıslak borulu, kuru borulu, ön tepkili sistemler) NFPA 16 ve NFPA 30’da yer alan tasarım kriterlerine göre tasarım yapılır. NFPA 16’da verilen değerler genel parametrelerdir ve minimum ihtiyacı belirler. Yanıcı ve parlayıcı
sıvılar üzerinde yapılan yangın test sonuçlarına göre kriterlerin değişiklik gösterebileceği özellikle belirtilmektedir. NFPA30’da
ise yapılan testler ile ilgili daha detaylı bilgi bulunmaktadır.
NFPA 30 farklı tip depolama şekli, depolama yüksekliği, yanıcı sıvı çeşitleri, sprinkler oriﬁs çaplarına göre tasarım kriterleri belirlemektedir. NFPA 16’ya göre yapılan sistemlerde, tasarım yoğunluğu en az 0.16 gpm/ft2 (6.5 mm/m²), tasarım alanı ise 5000
ft² (465,4 m²) olmalıdır. Bir sprinklerin koruma alanı 100ft² (9,3 m²) ve sprinkler arası mesafede 12 ft (3,7 m) aşmamalıdır.
Tavan ya da çatıya monte edilmiş sprinklerin açılma sıcaklığı 250°F ila 300°F (121°C ila149°C) aralığında olmalıdır. Ara
seviyelerde yer alan sprinklerin açılma sıcaklığı ise çevre koşulları daha yüksek bir değeri gerektirmedikçe 135°F ila 170°F
(57°C ila 77°C) aralığında olmalıdır. Sistemde kullanılacak olan boru çapları sürtünme kaybı hesaplarına göre belirlenmelidir.
Boru sistemlerindeki sürtünme kaybının hesaplanması için Hazen-Williams C değerleri kullanılır. Köpük su karışımı taşıyan
boruların sürtünme kaybı karakteristikleri sadece su taşıyan borular ile aynı şekilde değerlendirilecektir. Alkol dirençli köpük
konsantresinin kullanıldığı boru sistemlerindeki sürtünme kaybının hesaplanması için sürtünme karakteristikleriyle ilgili olarak
köpük konsantresi üreticisine danışılmalıdır.
NFPA 30’da tasarım kriterleri tablolar halinde verilmektedir. Örnek olarak çift sıralı raﬂı depolama alanlarında depolanan metal,
portatif ve IBC yanıcı sıvı tanklarının otomatik köpüklü sprinkler sistemi ile korunmasına yönelik tasarım kriterleri Tablo 2’de
verilmektedir. Tasarım yoğunluğu belirlenirken kullanılacak olan cihazların test değerleri de dikkate alınmalı, tablolar halinde
verilen değerler ile kıyaslanarak hangi değer büyükse o değer hesaba katılmalıdır.
NFPA30’a göre oranlayıcı ekipmanlar seçilirken en az dört adet sprinklerin açılacağı kabulü yapılarak oranlama aralığı belirlenmelidir.
NFPA 30, sprinkler yerleşiminin NFPA 13, Sprinkler Sistemlerinin Kurulum Standardı‘na uygun olarak tasarlanması gerektiğini belirtmekle birlikte aşağıdaki maksimum koruma alanına uygun olarak sprinkler yerleşimi yapılmasına izin vermektedir.
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Tablo 2. Çift Sıralı Raﬂarda ve Metal, Protatif, IBC Tanklarda Depolanan Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar için
Köpüklü Sprinkler Sistemi Tasarım Kriterleri
Max.
Depo

Max
Tavan

h
(ft)

h
(ft)

≤5 gal
>5 and≤60

25
25

30
30

≤60 gal

40

50

≤5 gal
>5 and≤60

25
25

30
30

Tank
Tipi ve
Kapasitesi

Tavan Sprinkler Koruması
Raf Arası Sprinkler Koruması
Sprinkler
Tasarım
Sprinkler
Tasarım
Tipi
Debi
Yoğunluk Alan
Hassasiyet
Not
Tipi
Hassasiyet
(ft2)
(gpm)
(gpm/ft2)
NONRELIEVING STYLE CONTAINERS - SINIF IB, IC,II,IIIA
K≥8.0
SR or QR 286°F
0.30
2000 K=5,6 or 8,0 QR or SR (ot)
30
1,2,4
K≥8.0
SR or QR 286°F
0.30
3000 K=5,6 or 8,0 QR or SR (ot)
30
1,8,4
NONRELIEVING STYLE CONTAINERS - SINIF IIIB
K≥8.0
SR 286°F
0.30
2000 K=5,6 or 8,0 QR or SR (ot)
30
1
RELIEVING STYLE CANTAINERS - SINIF IB,IC,II,IIIA
K≥8.0
SR or QR 286°F
0.30
2000 K=5,6 or 8,0 QR or SR (ot)
30
1,2,4
K≥8.0
SR 286°F
0.30
3000 K=5,6 or 8,0
30
1,8,4

Portatif tank
IBC tanklar
RELIEVING STYLE CANTAINERS - LIQUID CLASS IIIB
≤60 gal
40
50
K≥8.0
SR 286°F
0.3
2000 K=5,6 or 8,0 QR or SR (ot)
1 gal=3,8 lt , 1 ft= 0,3 m, 1 ft² =0,09m² , 1gpm/ft²=40,7 L/min/m²=40,7 mm/dk.

30

1

Notlar
(1) Raf –arası sprinkler hidrolik olarak en uzak olan en üst üç seviyede altışar adet raf-arası sprinkler hesaplanır.
(2) Tasarım alanı pre-primed sistemlerde 1500 ft2 olarak azaltılabilir.
(3) Tasarım alanı pre-primed sistemlerde 2000 ft2 olarak azaltılabilir .
(4) Pre-primed sistemlerde, raf –arası sprinkler hidrolik olarak en uzak olan en üst üç seviyede, üçer adet raf-arası sprinklere düşürülerek
hesap yapılmasına izin verilir.
(5) Çift sıralı raﬂı depoda depolama genişliği maksimum 6 ft (1,8m) dir .
(6) K=8,0(115) ve K=11,2(160)tavan sprinkleri kullanılan mahallerde, en üst raf arası seviyenin üzerinde birden fazla depo seviyesi varsa,
yoğunluk 0.6 ve tasarım alanı 2000 ft2 olarak arttırılmalıdır.
(7) Raf arası sprinkler mesafesi en fazla 2.7m olmalıdır.
Pre-primed sistemler: Tesisatta içinde belirli oranda köpük konsantresi karıştırılmış su bekler.

(1) Sınıf I, II, and IIIA:9.3 m² sprinkler başına korunan alan
(2) Sınıf IIIB:11.1 m² sprinkler başına korunan alan
NFPA 16’ya göre çalışma süresi minimum 10 dakika, NFPA 30’a göre minimum 15 dakika olacak şekilde köpük miktarı hesaplanmalıdır.

3.4. Köpük Oranlama Yöntemleri
Sprinkler sistemlerinde yaygın olarak iki oranlama metodu kullanılmaktadır:
a) Diyafram tanklı oranlama metodu
b) Köpük pompalı oranlama metodu
Oranlama yöntemi seçilirken, köpük su karışımının doğru oranda akıtılması dikkat edilmesi gereken en önemli konudur. Oranlama cihazları en düşük ve en yüksek debi aralığına göre seçilir. Oranlama cihazlarının akış aralığı köpük cinsine göre değişir.
AR-AFFF köpükler için bu değerler daha düşük olmaktadır. Bu yüzden en çok köpüklü su ihtiyacı olan alanın akış değeri dikkate alınmalıdır. Ayrıca köpük konsantresi, sistemin ihtiyaç duyduğu en düşük basıncı karşılayacak şekilde basınçlandırılarak
suya karıştırılır. Baskın sistemlerde, tüm sprinklerden aynı anda akış sağlanacağından, akıştaki değişim sadece basınç değişiminden kaynaklanır. Ancak kapalı sprinkler başlığı kullanılan sistemlerde minimum ve maksimum akış aralığını tahmin etmek
imkansızdır. Akış aralığı ile ilgili kabuller tasarımcı tarafından yapılmaktadır. Bu değer NFPA30’da en az 4 sprinklerin açılacağı
ve en fazla hidrolik tasarım alanı içinde kalan sayıda sprinklerin açılacağı varsayılarak hesaplanmalıdır. Oranlayıcının çalışma
aralığı bu değerlere uygun olarak seçilmelidir. Bu değerler dışında seçilen cihazlarda söndürme performansını sağlayacak
oranda köpük su karışımı sağlanamayabilir.
Her iki oranlama metodunun da birbirine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Başlıca konular Tablo 3’te özet halinde
verilmektedir.
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Tablo 3. Diyafram Tank ve Köpük Pompalı Oranlama Sistemlerinin Avantaj ve Dezavantajları
Diyafram Tankı
Avantaj
Dezavantaj
Geniş bir debi aralığında otomatik olarak oranlama imkanı sağlar. Sistem devre dışı bırakılmadan köpük boşaltılmaz.
Diyaframa zarar vermemek için özel dolum prosedürüne uygun hareket
Oranlama, basınç değişimlerine karşı değişiklik göstermez.
edilmelidir.
Çalışma prensibi basittir.
Köpük depolama miktarı limitlidir.
Bakım ihtiyacı azdır.
Köpük tankı ile oranlayıcı arasındaki boru uzunluğu limitlidir.
Su gücüyle çalışır. İlave enerji gerektirmez.
Köpük Pompası
Avantaj
Dezavantaj
Geniş bir debi aralığında otomatik olarak oranlama imkanı sağlar. İlave enerji gerektirir.
Oranlama, basınç değişimlerine karşı değişiklik göstermez.
Pompaların bakımı gerekir.
Sistem devrede iken köpük ilavesi yapılabilir.
Güvenilir güç kaynağı bulunmayan yerlerde alternatif güç kaynağı gerekebilir.
Uzak mesafelerdeki oranlayıcılara köpük aktarımı sağlar.

Köpük pompası basıncını dengeleyen oranlayıcılar, diğerlerine göre çok
daha pahalıdır.

Şekil 1. Diyafram tanklı köpük su oranlama sistem şeması.

3.4.1. Diyafram Tanklı Köpük Su Oranlama Sistemi
Köpük sıvısı karbon çelik tank içinde bulunan elastomerik malzemeden yapılmış köpük torbasında depolanır. Köpüğü basınçlandıran su ise tank cidarı ile köpük torbası arasındaki boşlukta yer alır. Köpüğü basınçlandıran su sistemdeki yangın pompasından sağlanır. Şekil 1’de diyafram tanklı köpük tankı verilmiştir.

Şekil 2. Köpük pompalı köpük su oranlama sistem şeması.
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3.4.2. Köpük Pompalı Köpük Su Oranlama Sistemi
Köpük ve su ayrı pompalar ile oranlayıcıya gönderilerek sisteme verilirler. Pompalı sistemlerde basıncı dengeleyen özellikte
oranlayıcılar kullanılır. Bu nedenle oranlayıcının köpük tankına olan mesafesi konusunda sınırlama bulunmamaktadır. Doğru
oranlama yapılabilmesi için köpük basıncı, su basıncının 20PSI üzerinde olmalıdır. Şekil 2’de köpük pompalı köpük-su oranlama sistemi şeması gösterilmiştir.

3.5. Örnek Uygulamalar
3.5.1 Baskın Köpüklü Söndürme Sistemi Uygulaması
Sistem Tipi: Baskın Köpüklü Söndürme Sistemi
Dizayn Standardı: NFPA 16
Depo Boyutları: 27,4 m x 15,2 m
Depolanan Ürün: SINIF IB Hidrakarbon
Depolama Tipi: Raﬂı Depolama, 10 galon metal
kaplarda
Köpük: AFFF, %3
Depolama yüksekliği: 7,6 m
Tavan yüksekliği: 6,1 m
Raf Arası Sprinkler: Yok
Sprinkler Tipi: Standart oriﬁs
Sprinkler Tepki Süresi: Standart
Tasarım Alanı: 27,4 x 15,2 = 418 m²
NFPA16’ya göre,
Şekil 3. Islak borulu köpüklü söndürme sistem şeması.
Tasarım Yoğunluğu: 6.5 lpm/m²
Karışım Miktarı: 6,5 lpm/m² x 418 m² = 2717 lpm (717 gpm)
Çalışma Süresi: 10 dakika
Köpük Oranı: % 3
Köpük Miktarı: 717 x 10 x0.03 = 216galon
3.5.2. Islak Borulu Köpüklü Söndürme Sistemi Uygulaması
Örnek sistem şeması Şekil 3’te verilmiştir.
Sistem Tipi: Islak Tip Köpüklü Söndürme Sistemi
Dizayn Standardı: NFPA 30
Depo Boyutları: 27,4 m x 15,2 m =418 m²
Depolanan Ürün: SINIF IB Hidrakarbon
Depolama Tipi: Raﬂı depolama, 10 galonluk metal kaplarda
Köpük: AFFF, %3
Depolama Yüksekliği: 7,6 m
Tavan Yüksekliği: 6,1 m
Raf Arası Sprinkler: Yok
Sprinkler Tipi: Standart oriﬁs
Sprinkler Tepki Süresi: Standart
NFPA 30’ da ilgili Tablo 2’ye göre tasarım alanının 3000 ft² (278 m²) almamız gerekiyor. Bu tasarım alanı için ise tasarım yoğunluğu 0.3 gpm/ ft² (12,2 lpm/m²) alınmalıdır.
Tasarım Yoğunluğu: 12,2 lpm/m²
Karışım Miktarı: 12,2 lpm/m² x 278 m² = 3392 lpm ( 897 gpm)
Çalışma Süresi: 15 dakika
Köpük Oranı: %3
Köpük Miktarı: 897 x 15 x0.03 = 404 galon
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BİNALARDA ISI İZOLASYONU KÖKENLİ YANGINLAR VE
ALINMASI GEREKEN YANGIN EMNİYETİ ÖNLEMLERİ

Ahmet SERTKAN*

ÖZET
Günümüzde yangınlar ile mücadelede binaların tasarımı sırasında alınarak uygulanan önlemlerin payı yadsınamaz derecede büyüktür. Yapılarda yangın yayılımını engellemek, yangınların yayılım hızını azaltmak için, kullanılacak yapı malzemelerinin standartlara uygunluğu, standart malzeme kullanımının zorunluluğu can, mal ve yangın güvenliği açısından
temel basamak olarak kabul edilmektedir. Hatalı seçimden ve yetersiz önlem almaktan kaynaklı bu tür yapı izolatörlerinden
kaynaklanan yangınlar; tarihi mirasımızı, milli servetimizi ve insanlarımızı kaybetmemize neden olmaktadır. Çok basit iki
yöntem bilindiği takdirde yangınlar önlenebilir. Bunlardan birincisi, mümkün olduğu kadar kolay yanıcılığa sahip izolasyon
maddelerinin kullanılmamasının sağlanması, ikincisi ise binalarda yapılacak onarım ve tadilatlarda ısıl işlem prosedürlerinin
uygulanmasıdır.

HEAT INSULATION BASED FIRES IN BUILDINGS AND FIRE SAFETY MEASURES
THAT NEED TO BE TAKEN
ABSTRACT
Nowadays, measures taken and adapted in design of buildings undoubtedly have important roles in ﬁre ﬁghting. Preventing
ﬁre from spreading, using building materials to standards for slowing down the spread of ﬁre, using building materials to
pre-determined standards, should be taken as ﬁrst steps towards life safety and asset protection. The ﬁres caused due to
use of incorrect or insufﬁcient insulators can cause loss of historical inheritance, national wealth and of people. If two very
basic methods are known, the ﬁres of the kind can be prevented. First one of these, is prevention of use of insulation materials that can burn easily, whereas the second is application of heat insulation procedures during repairs and alterations
to buildings.

Günümüzde yangınlar ile mücadelede binaların tasarımı sırasında alınarak uygulanan önlemlerin payı yadsınamaz derecede
büyüktür. Yapılarda yangın yayılımını engellemek, yangınların yayılım hızını azaltmak için, kullanılacak yapı malzemelerinin
standartlara uygunluğu, standart malzeme kullanımının zorunluluğu can, mal ve yangın güvenliği açısından temel basamak
olarak kabul edilmektedir. Yurdumuzda maalesef kök neden araştırması yeterince yapılmadığından yapı malzemelerinden
kaynaklı yeterli istatistikler yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediye İtfaiyesi’nin 2011 yılının ilk çeyreğinde açıkladığı yangın sayısı 6.466 olarak belirtilmiştir. Bu yangınların 2.839’u yani % 44’ünü bina yangınları oluşturmaktadır. Ülkemizde ortalama her
yıl 80.000 yangın olayı meydana gelmekte ve bu yangınların 36.000’den fazlasını bina yangınları oluşturmaktadır. Izolasyon
kaynaklı yangınlar ise bina yangınlarında başlangıç yangınları olarak büyük önem taşımaktadır.
Hatalı seçimden ve yetersiz önlem almaktan kaynaklı yapı izolatörlerinden kaynaklanan yangınlar; tarihi mirasımızı, milli servetimizi ve insanlarımızı kaybetmemize neden olmaktadır. Uluslararası arenada ise yurdumuz açısından çok büyük prestij
kaybedilmektedir. Kolay yanıcı kolay alev alan yapı izolasyon malzemelerinin son günlerde ülkemizde çok fazla kullanılmakta
olması ise yeni yangınlara davetiye çıkarmakta ve yangınların hasar derecelerini artırmaktadır.
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ISI YALITIMI MALZEMELERİ
NELERDİR?
CAMYÜNÜ
TAŞYÜNÜ
POLİÜRETAN
FENOL KÖPÜĞÜ
AHŞAP LİFLİ LEVHALAR
KEÇE
STRAFOR

Şekil 1. Isı yalıtım malzemeleri ve kullanıldığı yerler ile ilgili bilgi veren bir
şirketin internet sitesinden alıntı.

Binalarda ısı yalıtımı14/6/2000 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği ve Mayıs 2008 TSE’de
kabul edilen TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı ile ivme kazanmıştır. TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları”
standardı şöyle der:
Bu standard aşağıda belirtilen binalarda uygulanır:
 Konutlar,
 Yönetim binaları,
 İş ve hizmet binaları,
 Otel, motel ve lokantalar,
 Öğretim binaları,
 Tiyatro ve konser salonları,
 Kışlalar,
 Ceza ve tutuk evleri,
 Müze ve galeriler,
 Hava limanları,
 Hastaneler,
 Yüzme havuzları,
 İmalât ve atölye mahalleri,
 Genel kullanım amaçları dolayısıyla iç sıcaklıkları asgari 15°C olacak şekilde ısıtılan iş yerleri ile endüstri ve sanayi binaları,
 Yukarıda belirtilen amaçların birkaçına yönelik olarak veya bunlara benzer amaçlar için kullanılan binalar.
Ülkemizde son zamanlarda ısı–ses–su-duman yalıtımı maalesef bilimsel yöntemler kullanılarak uygulanmamaktadır. Yalıtım
malzemesinin ucuz ve kolay işlenir olması tercih edilmekte; aşırı yanıcı maddeler bu nedenle yalıtım işlerinde kullanılmaktadır.
Uygulamalarda, mantolama işlerinde hammaddesi petrol türevleri olan kolay yanıcı olan polistran, poliüretan, polietilen, strafor, kauçuk ve petrol türevleri olan membranlar, şıngıllar yangınların kolayca çıkmasını ve hızla büyümesini sağlamaktadırlar.
Bu ürünlerin yangın güvenliği açısından kullanımlarına sınırlama ve yasak getirilmesi çok önemli bir konu ve sorumluluk olarak
karşımızda durmaktadır. Bununla beraber binalarda yapılacak bakım onarım ve tadilat sırasında bina yöneticileri ile yönetmelikçe görevlendirilen bina yangın sorumlularının sıcak işlemler için kontrol mekanizmasını çalıştırmaları da en önemli yangın
önlemlerinin başında yer almaktadır. Sıcak işlem prosedürünün yönetilmesi sayesinde de yangın zararlarının azaltılmasında
ve önlenmesinde çok önemli başarılar kazanacağımız aşikardır.
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, binalarda kullanılacak yapı malzemelerini şöyle açıklar:
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MADDE 29- (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.
(2) Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta kullanılmasına müsaade edilmez. Kolay
alevlenen yapı malzemeleri, ancak bir kompozit içinde normal alevlenen malzemeye dönüştürülerek kullanılabilir.
(3) Duvarlarda iç kaplamalar ile ısı ve ses yalıtımları; en az normal alevlenici, yüksek binalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla
olan sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici malzemeden yapılır. Dış kaplamalar, 2
kata kadar olan binalarda en az normal alevlenici, yüksek bina sınıfına girmeyen binalarda zor alevlenici ve yüksek binalarda
ise zor yanıcı malzemeden yapılır.
(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.
Yurdumuzda aslında standardı da yönetmeliği de olan birçok işte olduğu gibi, ekonomik kaygılar ile ucuza mal edilmek istenen
hemen her işte olduğu gibi ısı izolasyonu-mantolama işinde de en ucuz malzeme maalesef en yanıcı olanı ve zarar verenidir. İşin
ihalesinde en düşük ﬁyat verenin kazandığı, uygulama standart malzemelerinin belirlenmediği bu ortamda felaketler kaçınılmaz
olacaktır. Bunun yanı sıra denetim eksikliklerinin olması ise felaketlerin oluşumuna davetiye çıkarmaktadır. Yeni yapılarda yapı
denetimi şirketlerinin kontrolü sayesinde ısı izolasyon maddeleri zor alev alır ve normal alev alır yanıcılık sınıfındaki izalatörlerden
seçilmektedir. Şu an yurdumuzda ekonomik kazanç sağlayabilmek ve 14/6/2000 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Binalarda Isı
Yalıtımı Yönetmeliği’ne uyum sağlamak için yapılan tüm izolasyon işlerinde kolay alev alan izolasyon maddeleri kullanılmaktadır.
Bu maddeler aynı zamanda hastahane, okul, ibadethane, müze, devlet dairesi gibi kamuya ait binalarda da bilgisizlik ve danışmanlık hizmeti alınmaması nedeniyle de kullanılmaktadır. Yüksek nüfus barınımına izin veren ve topluma açık yerlerde izalatörlerin yanmaları facia denebilecek düzeylerde sonuçlara ulaşabilir. En kısa zamanda bina yöneticilerimizin, kamuda olsun özel
sektörde olsun, bu konularda uyarılmaları ve konu hakkında bilgi sahibi olmalarında çok büyük yararlar vardır.
Çok basit iki yöntem bilindiği takdirde yangınlar önlenebilir. Bunlardan birincisi, mümkün olduğu kadar kolay yanıcılığa sahip izolasyon maddelerinin kullanılmamasının sağlanması, ikincisi ise binalarda yapılacak onarım ve tadilatlarda ısıl işlem prosedürlerinin uygulanmasıdır. Strafor, membran yerine cam ve taş yünü, yanıcı şıngıllar yerine taşyünlü sandöviç paneller kullanmayı öğrenmeliyiz.

Fotoğraf 1. Lüks rezidansta dış izolasyon tamiratı sırasında çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

Fotoğraf 2. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çıkan yangının, çatıdaki izolasyon çalışması sırasında çıktığı öğrenildi.

Foto 3. Sabotaj mı?
İTÜ Makine Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman
Kılıç, tarihi bina yangınlarının genellikle restorasyon sırasında
çıktığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu binalarda restorasyon öncesinde önlem almak gerekir. Bu önlemi almamak
en büyük sabotajdır. Ahşap çatılarda alevli aletler kullanılmamalı. Her işçinin yanında söndürme cihazı bulunmalı.”
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Fotoğraf 4. Çatıda ısı ve su yalıtımında sıngıl yapıştırmayı pürmüzle
yapan bir çalışan. Pürmüzü birkaç saniye fazla tuttuğunda yaptığı
tüm çatı yanıyor.

Foto 5. Çatı içi sprey poliüretan ile doldurulmuş durumda bacadan
bir kıvılcım bekliyor.

Eğer bu iki önlem tam olarak alınır ise bundan sonra kolay kolay çatı tamiri yapılır iken bir hastanenin ya da bir tarihi garın yandığı
haberlerini almayız. Yangın yalıtımının tariﬁnde; “Yangınların zararlı etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik, can ve mal güvenliğini
sağlayıcı yapısal önlemler yangın yalıtımıdır” deriz. İş yalıtıma geldiğindeyse ısı, ses, su yalıtımının yangın yalıtımına zarar vermesini engellememiz ve yangın yalıtımının tam tersi bir mana taşımasına izin vermememiz gerekmektedir. Bina sorumluları ve bina
yangın sorumluları kendileri ile ilgili bir ısıl işlem formu geliştirerek kullanabilirler.
Görüldüğü gibi ısıl işlem formu üzerinde alınması gereken önlemlerden sonra, izin verilerek ısıl işleme başlanmakta ve ısıl
işlem sonunda tekrar yangın emniyet kontrolleri yapılmaktadır. Burada en önemli noktalardan birisi de, itfaiyenin tadilat ve
onarımdan haberi olması ve kontrollerde bulunmasıdır. Bir yangın durumunda çok hızlı hareket edilerek yangının tam noktası
tespit edilebileceğinden söndürme işleri çok efektif olacaktır.
Tablo 1. Sıcak İşlem Çalışma Onay ve Kontrol Formu
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SONUÇ
İtfaiyecilik bilindiği gibi sürekli gelişim gösteren, yaşayan bir bilim dalıdır. Yangın güvenliğinde sürekli gelişimlerin yaşandığı
çağımızda iptidai yöntemler ile izolasyon yapmak; hem çağımıza hem bilime hem de topluma ihanettir. Bizlere yakışan bilimsel temellere dayanan, yönetmelik gerekliliklerini sağlayan ve çağdaş önlemler almaktır. Toplumun her meslek kuruluşu buna
uymak zorundadır. Yangınsız günler temennisiyle…
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GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN TASARIMINDA NFPA2001 VE
TS EN15004’E GÖRE TEMEL FARKLILIKLAR

Bora GÖK*

ÖZET
Halon 1301 sistemlerinin kullanılmasından, halonların gazlı alternatiﬂerine geçiş sürecinde, kullanıcılara bu alternatif söndürücü madde uygulamalarına rehberlik etmek üzere iki standart geliştirilmiştir. ABD Ulusal Standardı olan NFPA 2001 ve
uluslararası alanda genellikle model olarak kulIanılan ve Türkiye’de zorunlu olan TS EN 15004. Bu iki standart arasında birçok
benzerlik olduğu gibi aynı zamanda önemli farklar da vardır. Özellikle tasarım konsantrasyonu ile ilgili farklar, aynı özellikte gaz
ve ekipman kullanıldığı halde sistem performansına önemli düzeyde etki etmektedir. Bu bildirinin amacı, öngörülen tasarım
konsantrasyonu değerinin izin verilen minimum miktardan ziyade, sistem performansını garantiye alacak şekilde belirlenmesi
konusunda bilgi sağlamaya yöneliktir.

BASIC DIFFERENCES IN DESIGN OF GAS EXTINGUISHING SYSTEMS ACCORDING TO NFPA2001 AND
TO TS EN15004
ABSTRACT
During the transition process from use of halon 1301 systems to halon alternatives with gasses, two standards have been
developed to assist in use of these alternatives as extinguishers. One is NFPA 2001, which is the national standard for US,
whereas the other is a model generally used in international scale, TS EN 15005, which is obligatory in Turkey, too. Although
there are a lot of similarities between these two standards, there are also major differences. Speciﬁcally the design aspects
have major impacts on the effectiveness of the systems’ performances even if same gasses and equipment are used. The
objective of this paper is to provide information to guarantee system performance, rather than providing design construction
values to achieve minimum permitted levels.

HALON’DAN HFC’YE GEÇİŞ SÜRECİ
16 Eylül 1987 tarihinde imzaya açılan ve 1 Ocak 1989’da yürürlüğe giren Montreal Protokolü gazlı yangın söndürme sistemlerinde bir dönemin sona erdiğinin habercisi olmuştu. Montreal Protokolü, CFC’ler, freon ve halonlar gibi sentetik soğutucu gazların ozona verdiği zararı tanımlayarak, zaman içerisinde bu gazların üretim artışının sabit bir seviyede korunması, sonrasına
ise üretiminin azaltılmasını öngörerek 2050 yılında ozon tabakasını eski haline getirmeyi hedef almıştır.
Montreal Protokolü’nde CFC, freon ve halon gazlarına alternatif olarak HCFC hidrokloroﬂorokarbon ve HFC hidroﬂorokarbon
bileşikleri tavsiye edilmiştir. HCFC ve HFC moleküllerinde ozona zarar veren klorine atomları bulunmasına rağmen içerdiği
hidrojen atomları sayesinde, klorinin atmosferde hidroksil radikalleriyle (OH) reaksiyona girmesini ciddi ölçüde engellemiştir.
Troposferde büyük bir bölümü çözünen klorine atomlarının, stratosfere ulaşan miktarı kayda değer şekilde azalmıştır.
Montreal Protokolü’nden sonra gaz imalatçıları yeni arayış içerisine girdiler. İnsanların bulunduğu mahallerde kullanılmaya
alternatif olarak HCFC Blend A, HFC-23, HFC-227ea, HFC-125, IG-01, IG-541 ve IG-55 gibi çözümler ürettiler.
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TEMİZ GAZ TANIMI VE STANDARTLARA GEÇİŞ
Amerikan, Ulusal Yangıdan Korunma Birliği (NFPA) Halon 1301 yangın söndürme sistemleri için 1989’de NFPA 12A kodu ile ilk
standardı yayımladı. Daha sonra NFPA 12A standardı 1992, 1997, 2004 ve 2008’da yeni basımlar oluşturdu. ISO (Uluslararası
Standardizasyon Organizasyonu) ise Halon standartları konusunda daha erken davrandı ve 1982’de Halon 1211 ve Halon
1301 gazları için ISO 7201-1 kodu ile standart yayımladı. Bu standardı 1991 yılında ISO 7201-2 olarak yeniledi.
Montreal Protokolü’nden sonra NFPA ve ISO temiz gazlı yangın söndürme sistemleri üzerinde çalışmaya başladılar. Çalışmalar sonunda NFPA, “Temiz Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Standardı” adıyla 1994 yılında NFPA 2001 standardını
yayımlarken, ISO, “Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Standardı” adıyla 2000 yılında ISO 14520-1 standardını yayımladı.
NFPA’nın aksine ISO listelediği gazları ISO 14520-2 ile 15 arasındaki standartlarında tanımladı. NFPA 2001, 1996, 2000, 2004
ve 2006 yıllarında yenilenirken, ISO ise 2002 ve 2006’da standardını yenilemiştir.

TÜRKİYE’DE TS ISO 14520-1’DEN TS EN 15004’e GEÇİŞ
TSE (Türk Standartları Enstitüsü) 2004 yılında “Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri – Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı”
adı ile ISO 14520 standardını kabul etmiş ve TS ISO 14520-1 olarak yayımlamıştır. 2008 yılında CEN (Avrupa Standardizasyon
Komitesi) “Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri – Gaz Püskürten Sistemler – Bölüm 1: Tasarım, Montaj ve Bakım” adıyla
EN 15004-1 standardını yayımlamıştır. EN 15004-1, ISO 14520-1’in 2006 basımından alınmış ve Avrupa Birliği normlarına göre
düzenlemiştir. Bu düzenlemeler sırasında ISO 15420’de tanımlanan iki gazı standarda almamış ve tanımlanmış gaz standartlarının numaralarını değiştirmiştir (Tablo 2). Bu gelişmeden sonra, TSE 2009 yılında, kullanılan TS ISO 14520-1 standardını iptal
ederek, CEN’in yayımladığı EN 15004-1 standardını TS EN 15004-1 olarak 2009 yılında kabul etmiş ve yayımlamıştır. Günümüzde Türkiye’de yangın ile ilgili çıkan şartnamelerin pek çoğunda TS ISO 15420’ye atıfta bulunulması yapılan en büyük yanlışlardandır. Ayrıca yangın yönetmeliğinin TS ISO 14520’ye atıfta bulunuyor olması, yönetmeliğin daha revize olmamasından
kaynaklanmaktadır. Yapılacak ilk yenilemede tüm TS ISO 14520 atıﬂarının TS EN 15004 olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
09.04.2009 tarihinden sonra Türkiye’de geçerli olan “Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri – Gaz Püskürten Sistemler – Bölüm 1: Tasarım, Montaj ve Bakım” adıyla TS EN 15004-1’dir.

NFPA 2001 ve TS EN 15004 STANDARTLARININ YAPISAL OLARAK FARKLARI
Amerikan Standardı olan NFPA ve Türkiye Standardı olan TS EN 15004’ün teknik farklılıklarının yanında yapısal farklılıkları da
bulunmaktadır. TS EN 15004 standardı kapsamına giren gazları ayrı versiyonlarda tanımlamıştır. Bu sebepten TS EN 15004-2’den
başlayarak TS EN 15004-10’a kadar tanımladığı her gaz için ayrı bir tasarım ve ﬁziksel özellik standardı tanımlamıştır (Tablo 1).
Tablo 1. TS EN 15004, Standart Kodları ve Adları
Standart Kodu
TS EN 15004-1

Standart Adı
Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri – Gaz Püskürten Sistemler – Bölüm 1 : Tasarım, Montaj ve Bakım
Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri – Gaz Püskürten Sistemler – Bölüm 2 : HFC 125 söndürme maddesi için gaz
TS EN 15004-5
püskürten sistemlerin tasarımı ve ﬁziksel özellikleri
Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri – Gaz Püskürten Sistemler – Bölüm 2 : HFC Karışım A söndürme maddesi için gaz
TS EN 15004-3
püskürten sistemlerin tasarımı ve ﬁziksel özellikleri
Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri – Gaz Püskürten Sistemler – Bölüm 2 : Sadece HFC 227ea söndürme maddesi
TS EN 15004-4
için gaz püskürten sistemlerin tasarımı ve ﬁziksel özellikleri
Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri – Gaz Püskürten Sistemler – Bölüm 2 : FK-5-1-12 söndürme maddesi için gaz
TS EN 15004-2
püskürten sistemlerin tasarımı ve ﬁziksel özellikleri
Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri – Gaz Püskürten Sistemler – Bölüm 2 : HFC 23 söndürme maddesi için gaz
TS EN 15004-6
püskürten sistemlerin tasarımı ve ﬁziksel özellikleri
Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri – Gaz Püskürten Sistemler – Bölüm 2 : IG 01 söndürme maddesi için gaz
TS EN 15004-7
püskürten sistemlerin tasarımı ve ﬁziksel özellikleri
Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri – Gaz Püskürten Sistemler – Bölüm 2 : IG 100 söndürme maddesi için gaz
TS EN 15004-8
püskürten sistemlerin tasarımı ve ﬁziksel özellikleri
Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri – Gaz Püskürten Sistemler – Bölüm 2 : IG 55 söndürme maddesi için gaz
TS EN 15004-9
püskürten sistemlerin tasarımı ve ﬁziksel özellikleri
Sabit Yangınla Mücadele Sistemleri – Gaz Püskürten Sistemler – Bölüm 2 : IG 541 söndürme maddesi için gaz
TS EN 15004-10
püskürten sistemlerin tasarımı ve ﬁziksel özellikleri
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NFPA 2001 standardı ise, tanımladığı gazların tasarımı ve ﬁziksel özellikleri için ayrı bir standartlar serisi oluşturmamış, kendi
içerisinde halokarbonlar ve inert gazlar olarak gruplandırmıştır.

NFPA 2001 ve TS EN 15004 STANDARTLARININ SİSTEM TASARIMINDAKİ FARKLILIKLARI
Yangın Sınıﬂarı
NFPA ve CEN yangın sınıﬂarını farklı tanımlamaktadır. NFPA ve CEN’in yangın sınıﬂarını nasıl tanımladığı ve farklılıkları Tablo
3’te gösterilmiştir.
NFPA 2001, gazlı yangın söndürme sistemlerinde üç adet risk bulunduğunu belirtir. Bunlar, A, B ve C sınıfı yangınlardır. NFPA
2001, A sınıfı yüksek risk diye bir sınıf tanımlanmaz. Bunun yerine C sınıfı yangınlar enerjili elektrik ekipmanların yangın riskini
kapsamaktadır.

Tablo 2. NFPA, ISO 14520 ve EN 15004 Arasındaki Tanımlanan Gazların Farklılıkları
ISO 14520

Tanımlı Gazlar

EN 15004

Tanımlı Gazlar

NFPA 2001

Tanımlı Gazlar

ISO 14520-2

3F3I*

EN 15004-2

FK-5-1-12

FK-5-1-12

ISO 14520-3

FC-2-1-8**

EN 15004-3

HCFC BLEND A

HCFC Blend A

ISO 14520-4

FC-3-1-10**

EN 15004-4

HCFC 125

HCFC 124
HFC 125

ISO 14520-5

FK-5-1-12

EN 15004-5

HFC 227-ea
FM 200

ISO 14520-6

HCFC BLEND A

EN 15004-6

HFC 23

HFC 227ea
FM 200

ISO 14520-7

HCFC 125

EN 15004-7

IG 01

HFC 23

ISO 14520-8

HCFC 124**

EN 15004-8

IG 100

HFC 236fa

ISO 14520-9

HFC 227-ea
FM 200

EN 15004-9

IG 55

FIC 1311

ISO 14520-10

HFC 23

EN 15004-10

IG 541

IG-01

ISO 14520-11

HFC 236fa*

IG-100

ISO 14520-12

IG 01

IG-541

ISO 14520-13

IG 100

IG-55

ISO 14520-14

IG 55

ISO 14520-15

IG 541

* Bu gazlar EN 15004’ün kapsamından çıkartılmıştır çünkü, 3F3I sadece lokal söndürmede ve HFC 236fa sadece portatif söndürücülerde kullanılmaktadır.
** Bu gazların üretimi yapılmadığı için, 21.09.2005 tarihinde ISO 14520’den çıkartılmıştır.

Tablo 3. NFPA 2001 ve TS EN 2 Yangın Sınıﬂarı
Yangın Sınıfı

NFPA 2001

TS EN 15004

Odun, kumaş, kağıt, lastik ve pek çok
plastik gibi sıradan yangın riskleri

Normalde tutuştuktan sonra kor halinde yanan, genellikle
inorganik malzemeler olan katı malzemeler

A Sınıfı Yüksek Risk

-

Yüksek güç çeken veya kablo yoğunluğu aşağıdaki
limitlerin üzerinde olan mahaller;
- Çapı 100mm’nin üzerinde kablo demeti bulunan
mahaller
- Kablo tavalarında, tava kesitinin %20’sinden fazla
yoğunluğa sahip olduğu mahaller
- Yatay ve dikey kablo tavalarının birbirlerine yakınlığı
250mm’den yakın olan mahaller
- Yangın söndürme anında oda içerisindeki ekipmanların
çektiği enerji 5kW’ı geçtiği mahaller

B Sınıfı Yangın**

Yanıcı ve tutuşucu sıvılar, petrol türevi
yağlar, zift, benzin, yağ bazlı boyalar,
solventler, vernik, alkol ve tutuşabilir
gazlar.

Sıvı veya sıvılaşabilir katılar

C Sınıfı Yangın

Enerji bulunan elektriksel ekipmanlar.

A Sınıfı Yüzey Yangın
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C sınıfı yangınlarda kullanılacak gaz konsantrasyonunun, NFPA 2001’de en az A sınıfı risklerde kullanılacak konsantrasyon
kadar olacağı belirtilmiştir.
TS EN 15004 ise aynı NFPA 2001 gibi üç adet yangın risk sınıfının bulunduğunu belirtir. Bunlar, A yüzey yangını riski, A yüksek
yangın riski ve B sınıfı yangın riskidir. Elektriksel alanları A yüksek yangın riski olarak tanımlayan TS EN 15004, Tablo 3’teki
durumlar meydana geldiğinde A sınıfı yüksek yangın riski olması gerektiği belirtmiştir.
Bunların dışında tanımlanmış diğer yangın riskleri ve söndürme yöntemi bu standartların kapsamı dışındadır.

Tanımlanan Gazların Tasarım Konsantrasyonları
NFPA 2001 ile TS EN 15004 arasındaki en temel farklılık, tanımlanan gazlardaki söndürme konsantrasyonlarıdır. TS EN 15004
uygun gördüğü konsantrasyonlar için testler yapmış ve bu testleri standardın ekinde belirtmiştir. Buna karşın NFPA 2001, konsantrasyonlarla ilgili olarak UL 2127 ve UL 2166’ya atıfta bulunmuştur ve bu konsantrasyonların UL’de yapılan testler sonucu
belirlendiğini anlatarak, bazı test sonuçlarını yayımlamıştır.
A Sınıfı Yangınlar: TS EN 15004; A Sınıfı yangın konsantrasyonunu belirlerken şu ifadeyi kullanmıştır; “A sınıfı yüzey yangınlarında belirlenecek söndürme konsantrasyonları, EK C’de anlatılmış tahta palet ve polimer sac yangın testlerinde elde edilen
konsantrasyondan daha büyük olması gerekmektedir.” Bu testlerde, polimer sac olarak üç ayrı malzeme kullanılmıştır bunlar,
polyproplene (PP), akrilonitril-butadiyen stirel (ABS) ve polimetil metakrilat (PMMA)’dır. Tablo 4’te TS EN 15004’de yapılan
testler sonunda bulunan söndürme konsantrasyonları bulabilirsiniz.
Tablo 4. TS EN 15004’de ve NFPA 2001’de Verilen A Sınıfı Yüzey Yangınları için Söndürme Konsantrasyonları
Standart

TS EN 15004

NFPA 2001

Yakıt Tipi

FK-5-1-12

HFC-125

HFC-227ea
(FM 200)

HFC-23

IG-01

IG-100

IG-55

IG-541

Tahta Palet

3.4

6.7

4.9

10.5

30.7

30.0

28.7

28.2

PMMA

4.1

8.6

6.1

12.5

31.6

28.8

30.7

30.7

PP

4.0

8.6

6.1

12.5

31.6

30.0

29.3

30.6

ABS

4.0

8.6

6.1

12.4

32.2

31.0

31.0

30.7

6.7

5.2-5.8

31.6

28.5

Belli Değil

NFPA 2001 ise “A sınıfı yangınların söndürme konsantrasyonunu, UL 2127, UL 2166 veya muadilinde belirtilen prosedürleri ve
testleri kapsamak zorundadır” ifadesi yer almaktadır. UL’de yapılan testlerde kullanılan yakıtlar, EN’de olduğu gibi tahta palet
ve PP, ABS ve PMMA polimerleridir.
NFPA 2001, EN’de olduğu gibi her bir deney için minimum değer vermek yerine sadece tek bir söndürme konsantrasyon değeri vermektedir. Ayrıca bu değerler her tip söndürme gazı için mevcut değildir. Tablo 4’te A sınıfı yangınlar için NFPA’in verdiği
söndürme konsantrasyon değerleri verilmektedir.
UL testleri ile EN’in yaptığı testler arasında farklılıklar test yöntemlerinden kaynaklanmaktadır. NFPA’de ve EN’de tanımlanan
konsantrasyonların baz alındığı test yöntemlerinde gözlenen iki temel farklılık Tablo 5’te verilmektedir.
Tablo 5. TS EN 15004 ve NFPA 2001, A Sınıfı Yangın Test Düzeneği Farkları
TS EN 15004

NFPA 2001

Tutuşturma Tavası Ölçüsü

51 mm x 112 mm x 21 mm derinlik

51 mm x 51 mm x 22 mm derinlik

İzin verilen Söndürme Zamanı

3 Dakika

10 Dakika

EN testlerinde kullanılan tavanın boyutu UL kullandığından daha büyüktür. Bu da polimerleri yakmak için kullanılan heptanın
yaklaşık % 50 daha fazla olduğu anlamanı gelmektedir. Bu durum daha büyük bir yangına sebep olmakta ve daha zor söndürülebilmektedir.
EN testlerinde izin verilen söndürme zamanı 3 dakika iken UL’nin kabul ettiği söndürme zamanı 10 dakikadır. EN’de tanımlanan testler çok daha zorlu ve söndürmesi güç olduğu için, test edilen söndürme maddelerinde daha fazla konsantrasyon
ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
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Yukarıda anlatılan temel farklılıklar haricinde, hesaplanamayan, kontrol edilemeyen veya yok sayılan bazı parametrelerde
söndürme konsantrasyonuna etki etmektedir. Örneğin, yapılan test mahalinin deniz seviyesinden yüksekliği, test yapılan günlerde hava hareketleri (yüksek basınç / alçak basınç) ve nem oranı, polimer sacların üzerindeki metal halatların çıkartılıp
çıkartılmadığı, test yapılan alanın ne kadar sızdırmaz olduğu, bu oranın gerçek yangınlarla aynı seviyede olup olmadığı ve
nozul konumlarıdır. Bu parametreler söndürme konsantrasyonunda büyük farklılıklar yaratmasa da hepsi bir araya geldiğinde
dikkate değer bir fark yaratabilir.
A sınıfı yangınlarında NFPA’in kabul ettiği değerlerin çok düşük olduğu ve yükseltilmesi gerektiği yapılan toplantılarda tartışılmaktadır.
B Sınıfı Yangınlar: B sınıfı yangınlarda her iki standart da benzer yöntemler izlediği için çok küçük farklılıklar bulunmaktadır.
Test yöntemleri her iki standardın eklerinde belirtilmektedir. Tablo 6’da NFPA ve EN’in belirlediği minimum söndürme konsantrasyonu değerleri verilmektedir. NFPA 2001, 2008 yılında oda testleri için uyguladığı test yöntemini değiştirmiştir. Fakat test
sonuçları henüz yayımlanmadığı için 2004 yılındaki test yöntemindeki sonuçlar kullanılmaktadır.
Tablo 6. B Sınıfı Yangınlar İçin Yapılan Testlerde NFPA ve EN’in Vermiş Olduğu Söndürme Konsantrasyonları
FK-5-1-12

HFC-125

HFC-227ea
(FM 200)

HFC-23

IG-01

IG-100

IG-55

IG-541

TS EN
15004

4.5

9.3

6.7

12.6

39.2

33.6

36.5

31.7

NFPA
2001

4.5

8.7

6.7

12.9

42

31

35

31

TS EN
15004

4.4

9.3

6.9

12.3

33.7

33.6

30.2

29.6

NFPA
2001

4.5

8.7

6.6

12.9

42

31

35

31

Heptan Yangın Testi

Kupel
Deneyi

Oda Testi

C Sınıfı Yangınlar: NFPA 2001 elektrik ekipmanların barındırdığı riskleri C Sınıfı yangın olarak tanımlamaktadır. NFPA 2001,
C sınıfı yangınlar için, “Belirlenecek söndürme konsantrasyonu A sınıfı yangınlarda kullanılması öngörülen konsantrasyonun
altında olamaz” demektedir. TS EN 15004 ise elektrik ekipmanlarındaki yangın riski için ayrı bir risk sınıfı tanımlamaz. Bunun
yerine A sınıf yüksek tehlike olan durumların oluştuğu yangın risklerinde, A sınıfı yüzey yangın için yapılan testlerin yeterli
olmayacağı öngörmüş ve bu tip durumlar için yüksek riskli alanlar tanımı kullanmıştır.
NFPA, yapılan testlerde farklı güçlerde ve farklı kablo yoğunluğunda, söndürme konsantrasyonun A sınıfı yangınlardan farklı olacağını belirtmesine rağmen bu konu hakkında kesin bir hükme varamamıştır. Bu nedenle daha önce belirttiğimiz “Belirlenecek söndürme konsantrasyonu A sınıfı yangınlarda kullanılması öngörülen konsantrasyonun altında olamaz” hükmü geçerli olmaktadır.
TS EN 15004’te ise elektrik kablo yoğunluğunun veya çekilen gücün fazla olduğu A sınıfı yüksek yangın riski görülen bölgeler
için, Kupel Deneyi testlerinde bulduğu söndürme konsantrasyonun % 95’i olarak kabul etmiştir. Bu sebeple TS EN 15004’de A
sınıfı yüzey yangını ve A sınıfı yüksek tehlike sınıfı olarak iki ayrı konsantrasyon seviyesi belirlenmiştir.
Tablo 7. Enerjili Elektrik Ekipmanı Bulunduran Riskler için NFPA ve EN’e göre
Söndürme Konsantrasyonları
Söndürme Gazı

NFPA 2001
C Sınıfı
Söndürme Konsantrasyonu

TS EN 15004
A Yüksek Risk Sınıfı
Söndürme Konsantrasyonu

FK-5-1-12 (NOVEC)

Min. 3.5

5.6

HFC-125

Min. 6.7

11.5

HFC-227ea (FM 200)

Min. 5.2 – 5.8

8.5

IG-541

Min. 28.5

45.7

IG-55

Min. 31.6

45.2

Güvenlik Katsayısı
İki standart arasındaki en dikkat çekici fark kullandıkları güvenlik katsayısıdır. Her iki standart da B sınıfı yangın riskleri için %
30 emniyet katsayısı kullanırken, A sınıfı yangın risklerinde TS EN 15004 % 30, NFPA 2001 ise % 20 emniyet katsayısı kullan39
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maktadır. Daha önce bahsettiğimiz üzere, NFPA’de zayıf olan söndürme konsantrasyonunun üzerine EN’den daha düşük olan
bir güvenlik katsayısı kullanılması kafalarda soru işareti oluşturmaktadır.
Mühendislik açısından, kullanılan hesaplama programlarının ve kontrol edilemeyen test koşullarının etkileri, söndürme gazı
konsantrasyonun üzerinde ±%10 tolerans yaratacağı düşünülmelidir. % 10’dan daha az bir tolerans ile hesaplama yapılacağını öne sürmek gerçekçi bir öngörü değildir. Bunun dışında söndürme anında silindirden kaçan gaz miktarı (maksimum % 5’e
izin verilmekte), sıvı fazında kalacak söndürücü miktarı, mahal içerisindeki kapatılamayan boşluklar, tıkanıklıklar, vb. koşullar
düşünüldüğünde NFPA 2001’e göre tasarlanmış bir sistemin başarısız olma ihtimali ortaya çıkmaktadır.

Toksiklik Seviyesi
NFPA 2001 ve TS EN 15004, halokarbon söndürücülerinin insanlara verebileceği toksik etkiler konusunda verdiği bilgiler,
PBPK modeline göre yapılmış testlerdir. Açılımı Fizyolojik esaslı farmakokinetik (PBPK) modelleme olan ve günümüzde kimyasalların insan ﬁzyolojisi üzerindeki etkilerini ölçen en geçerli yöntemdir. İnsan ve diğer hayvan örneklerindeki bir bileşiğin
emilmesini, dağılımını, metabolizmasını ve atılımını (ADME) önceden bildirmek için matematiksel bir modelleme tekniğidir.
PBPK modelleme, farmasötik araştırma ve geliştirmede ve sağlık riski değerlendirmesinde kullanılır. Bu kullanılan modelleme,
insan vücudunun kimyasala maruz kalması sonucu ﬁzyolojik olarak ortaya çıkan sonuçları incelemektedir. Sonuçlar maruz
kalınan süre ve kimyasal konsantrasyonu değerleri girilerek bulunur.
PBPK modellemesi sonucunda NOAEL ve LOAEL olarak tabir edilen iki adet limit konsantrasyon değeri elde edilir. NOAEL
(Zararlı Etki Görülmeyen Seviye) ve LOAEL (Zararlı Etkinin Görüldüğü En Düşük Seviye) olarak adlandırılabilir. NFPA 2001
ve TS EN 15004 tanımladıkları her gaz için NOAEL ve LOAEL seviyeleri belirlemiştir. Standartlar tasarım konsantrasyonun
bu limitlerin altında olması tavsiye edilir. Eğer tasarım konsantrasyonu bu eşik değerleri geçerse bazı özel önlemler alınması
gerekmektedir.
Tablo 8. Standartlarda Tanımlanan HFC gazlarının
NFPA 2001 ve TS EN 15004 standartları eklerinde gazların tok- ALC, NOAEL ve LOAEL Seviyeleri
sikliğiyle ilgili gayet açık veriler bulundurmaktadır. Bu veriler EPA
(Amerikan Doğa Koruma Ajansı)’nın yürüttüğü araştırmalar ve
PBPK modellemesiyle yapılmaktadır.

Gaz Tipi
FK-5-1-12
NOVEC 1230

ALC
(%)

NOAEL
(%)

LOAEL
(%)

> 10

10

> 10

HFC 227ea

> 80
9,0
10.5
Her iki standartta da ALC (yaklaşık ölümcül konsantrasyon) adı FM 200
verilen bir konsantrasyon değeri tanımlanır. ALC değeri PBPK HFC 125
> 70
7,5
10
modellemenin bir sonraki aşaması olarak tanımlanabilir. ALC de- HFC-23
> 65
50
> 50
ğeri LC50 olarak da kullanılmaktadır. LC50, bir fare popülasyonunun
HCFC Blend A
64
10
> 10
herhangi bir kimyasala 4 saat maruz kaldığında % 50’sini öldüren
konsantrasyon değeridir. Tablo 8’de söndürücü maddelerinin ALC, NOAEL ve LOAEL konsantrasyonları verilmektedir.

EPA’nın onayladığı ve PBPK modellemesiyle teyit edilen yukarıdaki veriler hem NFPA’de hem de TS EN 15004’de çok büyük
kaygılara yol açmaktadır. FK-5-1-12 olarak formüle edilen NOVEC 1230’un NOAEL seviyesi ile ALC seviyesi aynı konsantrasyondadır. Bunun anlamı NOAEL seviyesi geçildiği anda ölümcül konsantrasyon seviyesine gelinmesidir.
NOVEC ve FM-200’ün LOAEL seviyeleri yakın olmasına rağmen ALC seviyeleri arasında çarpıcı bir farklılık bulunmaktadır.
NOVEC gazı % 10 konsantrasyon seviyesinin üzeride ölümcüldür. FM-200 için bu değer sekiz kat güvenlidir. NOVEC adlı
söndürme maddesinin, insan için güvenli olup olmadığı sorununu ortaya koyulmaktadır.
NOVEC gazının bu kadar tehlikeli sınırlarda olmasının nedeni AEL (Acceptable Exposure Limit) kabul edilir maruz kalma
limitinin 200 ppm olmasıdır. Ppm (Parts per million), milyonda bir parça anlamına gelmektedir. Yani 200 ppm değerden büyük
miktarda Novec 1230’ u solumak insan sağlığı açısından kabul edilemez. FM 200 için AEL limiti 1000 ppm’dir bu durum FM
200 gazının, aynı konsantrasyondaki NOVEC gazına oranla beş kat daha güvenli olduğu anlamana gelmektedir.
Standartlarda belirtilen toksitlik değerleri, üzerinde yorum yapmayı mümkün kılamayacak kadar açıktır. Ölümcül konsantrasyonunun NOAEL seviyesiyle aynı değerde olan NOVEC gazının, yeterli deneyler ve testler yapılmadan standartlarda tanımlan40
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ması kaygı verici bir durumdur. Sektördeki en güncel tartışmalardan biri olan NOVEC gazının gelecekte FM-200 gazının yerine
geçeceği şeklindeki bilgilerin yanıtını NFPA2001 ve TS EN 15004 çok açık bir şekilde cevaplamaktadır. Temiz gazların birincil
önceliği olan can güvenliğinin korunması ilkesi baki kaldığı sürece FM-200 gazının yerini alabilecek başka bir halokarbonunun
ortaya çıkması günümüzde mümkün görülmemektedir.

SONUÇ
NFPA 2001 ve TS EN 15004’ün her ikisinin de değişik uygulama tipleri için gaz konsantrasyonlarıyla ilgili olarak farklı tip
öneriler içerdiği açıktır. Bu iki standarttan TS EN 15004 genel olarak gaz konsantrasyonlarıyla ilgili daha açık öneriler sunarken, NFPA 2001 A Sınıfı yangınlarla ilgili yetersiz ve enerjili elektrik ekipmanın korunmasıyla ilgili yanlış öneriler içermektedir.
Mevcut veri ve teknolojide boşluklar olduğu ve yeterli teknolojinin elde edilip standartlarda kullanılmasının yıllar sürebileceği
göz önünde bulundurulmalıdır. Standartta belirtilen tavsiyelerin dikkate alınmamasının sonucu olarak sistemlerin korunan riske uygun olmayan tasarım konsantrasyonlarıyla tasarlanması ve kurulması ihtimali getirmektedir ki bu durum gelecekte bazı
sistemleri iyileştirme ihtiyacına ya da bir yangın durumunda sistemin çökmesine ve kurulan sistemlere olan güvende kayıp
oluşmasına neden olacaktır.
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PATLAYICI ORTAMLARIN BELİRLENMESİ VE
“PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI”

Cemal KOZACI*

ÖZET
Bilindiği gibi Avrupa Birliği ülkelerinde patlayıcı ortamlarda çalışanların güvenliği ve bu ortamlarda kullanılacak makina ve
elektrikli cihazlara ilişkin olarak “ATEX” direktiﬂeriyle düzenleme yapılmıştır.
Ülkemizde de; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78’inci maddesine dayanılarak düzenlenen ve 26.12.2003/25328 tarih sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması
Hakkında Yönetmelik”in öngördüğü gibi; işyerinde patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan yerler, kullanılan kimyasallar
ve bunların reaksiyonları sonucu oluşan yeni maddeler, kimyasal madde depolama şekilleri, kuralları, üretim süreçlerinde
tehlikelerin belirlenerek risk analizleri yapılması ve teknik önlemlerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılması
gerekmektedir.

EXPLOSIVE ATMOSPHERE DETERMINATION AND EXPLOSION PROTECTION DOCUMENT
ABSTRACT
Many workplaces may contain, or have activities that produce, explosive or potentially explosive atmospheres. Examples
include places where work activities create or release ﬂammable gases or vapours, such as vehicle paint spraying, or in
workplaces handling ﬁne organic dusts such as grain ﬂour or wood.
Explosions can cause loss of life and serious injuries as well as signiﬁcant damage. Preventing releases of dangerous
substances, which can create explosive atmospheres, and preventing sources of ignition are two widely used ways of reducing
the risk.
For prevention the explosions the EU issued two directives known as ATEX .
ATEX derives its name from the French title of the 94/9/EC directive: Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères
EXplosives.
ATEX is the name commonly given to the framework for controlling explosive atmospheres and the standards of equipment
and protective systems used in them.
 99/92/EC – ATEX 137 – Safety and health protection of workers at risks from potentially explosive atmospheres – Social
Directive
 94/9/EC – ATEX 95 – Equipment and protective systems intented for use in potentially explosive atmospheres – Trade
Directive
Emphasize the ideas and philosophy of the approach of the European Directives:
43
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More than only design and construction survey
Compliance with essential requirements
Need for performing an hazard analysis
Need for supplying a user manual covering all residual risks
Need to apply all other applicable trade directives
Need to apply the social directives

Duties under ATEX 137:
1. The employer shall assess the speciﬁc risks arising from explosive atmospheres, taking account at least of:
 The likelihood that explosive atmospheres will occur and their persistence
 The likelihood that ignition sources, including electrostatic discharges, will be present and become active and effective
 The installations, substances used, processes, and their possible interactions
 The scale of the anticipated effects
2. Conduct Area Classiﬁcation – deﬁne locations of Hazardous Areas in the workplace
3. Employ suitable Safety Management systems to ensure that an adequate level of explosion safety is maintained
4. Prepare “ The Explosion Protection Document”

1. GİRİŞ
Son otuz-kırk yıl içinde dünyanın çeşitli ülkelerinde aşağıda bazıları verilen büyük patlamalar sonucunda oluşan yangınlar
meydana gelmiştir.
 Flixborough (İngiltere) 1974: Cylohexane patlaması, 28 ölü, 36 yaralı.
Maddi kayıp 412.000.000 $
 Mexico City (Meksika) 1984: LPG tankında “BLEVE” sonucunda 500 ölü. Maddi kayıp 100.000.000 $
 Kuzey Denizi, 1988: Piper Alpha petrol platformunda patlama.167 ölü.
Maddi kayıp 3.400.000.000 $
 Pasedana (ABD) 1989: Dow Chemical fabrikasında, yakıt buharı patlaması. 28 ölü, 130 yaralı. Maddi kayıp 500 milyon $
 Toulose (Fransa) 2001: AZF fabrikası amonyum nitrat patlaması.
30 ölü, 2500 yaralı. Maddi kayıp 200.000.000 $
Bu yangınların sayısal artışı ve cana, mala, çevreye verdiği büyük ölçekli zararların önlenmesi amacıyla bir dizi yeni standard
ve yasal düzenlemelerin hazırlanması gerekli olmuştur.
Bu düzenlemeler kapsamında AB iki direktif yayınlamıştır:
 99/92/EC – ATEX 137
Muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışanların korunmasına ilişkin “sosyal direktif”
 94/9/EC – ATEX 95
Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipman ve koruyucu sistemlere ilişkin “ticari direktif”.
AB Direktiﬂerine paralel olarak ülkemizde de yasal uyum çalışmaları doğrultusunda iki yönetmelik yayınlanmıştır:
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan;
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (R.G: 30/12/2006, Sayı: 26392)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından yayınlanan;
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (R.G: 26/12/2003 - 25328)
Bildirimizde özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik üzerinde duracağız.
Adı geçen yönetmeliğe göre; işyerinde patlama tehlikesinin değerlendirilmesi ve oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden
çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için, alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla “Patlamadan Korunma
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Dökümanı” adında bir döküman hazırlanacaktır. Patlamadan korunma dokümanı; işin başlamasından önce hazırlanacak ve
işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya düzeltme yapıldığında yeniden gözden
geçirilerek güncelleştirilecektir.
Yönetmeliğin 6. Maddesine göre;
İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde işyerinde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan
kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alacaktır:
a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
d) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü.
Patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer yerler de dikkate alınarak bir bütün
olarak değerlendirilecektir.
Yapılacak çalışmalarda;
a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
b) Yapılan işlemler gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün olmayan yerlerde patlayıcı ortamın tutuşmasını
önlemek,
c) Patlamanın çalışanların ve işyerinin sağlık ve güvenliğini sağlayacak
şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemler temel ilke olarak benimsenmelidir.
“Patlamadan Korunma Dökümanı” aşağıdaki sistematik sıra takip edilerek hazırlanmalıdır:
a) Patlayıcı ortamlarda olması gereken yasal ve teknik kriterlerin belirlenmesi,
b) İşyerinde yapılan çalışmaların sınıﬂandırılması,
c) Yapılan işlerle ilgili verilerin ve bilgilerin toplanması,
d) Toplanan veri ve bilgilerin ışığında tehlikeler tanımlanması,
e) Üretim süreçlerinin incelenerek adım adım takip edilmesi suretiyle tehlike analizlerinin yapılması,
f) Tehlikelerin gerçekleşmesi halinde, çalışan, çevre ve işyerinin ne şekilde ve ne düzeyde etkileneceği risk analizlerinin
yapılması,
g) Analizler sonucu risklerin ağırlık oranlarının hesaplanarak alınacak önlemlerin İş Güvenliği mevzuatı, işyeri koşulları ve
teknik ilerlemeler dikkate alınarak belirlenmesi,
h) Risk analizi yapılan yerlerin ve tehlikeli kimyasalların vaziyet planında işlenmesi,
ı) Her risk analizi yapılan yer için ayrı ayrı risk analizi formları hazırlanması.

2. TANIMLAR
Patlayıcı Ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir
ısı enerjisi kaynağıyla tümüyle yanabilen karışımı.
Patlama Limitleri: Yanıcı/parlayıcı sıvı maddelerin, tozların havayla yaptıkları ve patlama tehlikesi yaratan stokiyometrik
karışım oranları (% olarak verilir).
 Alt Patlama Limiti: En az patlayıcı gaz/hava karışım konsantrasyonu.
 Üst Patlama Limiti: En fazla patlayıcı gaz/hava karışım konsantrasyonu.
Alt patlama limitine gelinceye kadar patlayıcı gaz yetersizdir “fakir karışım”, üst patlama limitinin sonrasında ise, hava yetersizdir
“zengin karışım” olarak isimlendirilir.
Patlama limitleri basınç ve sıcaklık değişmelerine göre farklı olabilir.
Normal Çalışma Şartları: Bir tesisin tasarımlanan amaç, ölçü ve değerlerde çalıştırılması.
Patlama: Ani sıcaklık, basınç veya her ikisinin birlikte değişmesiyle
reaksiyonu.

ortaya çıkan ani oksidasyon veya ayrışma
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Patlayıcı organik maddelerde; C ve H atomlarının yakılabilmesi için gereken O2, kendi molekül yapısında bulunması nedeniyle
zincirleme yanma reaksiyonu çok kısa sürede (1/700 ile 1/1.000 sn) tamamlanır.
Patlayıcının etkisi, reaksiyon sonunda açığa çıkan ısı enerjisiyle genleşen havanın etrafına şok dalgaları yayarak genleşmesiyle
meydana gelir.
 Deﬂegrasyon: Ses altı hızla yayılan patlamadır (0.5-1 m/sn)
 Detonasyon: Bir şok dalgası ile karakterize edilen ve ses üstü hızla yayılan patlamadır. (Alevin yayılma hızı 1-2 km/sn )
Patlama Çeşitleri:
a. Kimyasal Patlama
 Homogen Patlama: Reaksiyon bölgesi ayrılmaz,
- Termal patlama, kendiliğinden ısınarak oluşur.
- Fotokimyasal patlama, ışıkla oluşur.
 Hetoregen Patlama: Reaksiyon bölgesi hareketlidir.
- Deﬂegrasyon,
- Detonasyon
b. Fiziksel Patlama
BLEVE (Boiling Liguid Expanding Vapor Explosion): Kaynayan sıvı genleşen buhar patlaması. Kaynama noktasının üzerinde
bir sıcaklıkta ve basınç altında sıvı içeren bir tankın patlamasıyla oluşur. Tank patlayınca, basınç, hızla, atmosfer basıncı
seviyesine düşer ve sıcak sıvı, hızla buharlaşır. Hızla genleşen sıvı buharının, yarattığı basınç dalgası ve uçarak çevreye
yayılan tank ve boru parçaları nedeniyle hasar olur. Esas itibarıyla mekanik bir patlamadır.
Malzeme parlayıcı ise, tutuşabilir ve büyük bir ateş topu yaratabilir. Bildirimizde konu edilen yönetmelikler, ﬁziksel patlamanın
dışında kimyasal patlamaların oluşabileceği tehlikeli ortamları kapsamına almaktadır.

3. PATLAMADAN KORUNMA
Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla; aşağıdaki temel ilkelere, yapılan işlemlerin doğasına
uygun olarak aşağıdaki teknik ve yönetsel çalışmalar belirtilen sıraya göre yapılır (Şekil 1):

4. PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI
Patlamadan korunma dökümanı, esas itibarıyla bir “Risk Yönetimi” çalışmasıdır. Öncelikle; patlama tehlikesinin değerlendirilmesi,
bu tehlikelere ilişkin risklerin analiz edilmesi ve risklerin azaltılması için düzeltici çalışmalar yapılması gerekir.

Şekil 1.
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Şekil 2. Patlamadan korunma dokümanı.

Şematik olarak Şekil 2’deki gösterildiği gibi özetleyebiliriz.

5. DOKÜMAN HAZIRLAMA SÜREÇLERİ
a) Planlama:
Dökümanın hazırlanmasında görev yapacak ekibin belirlenmesi, mevcut mevzuat ve işyeri koşulları dikkate alınarak işyerinin
tetkiki planlanır.
b) İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıﬂandırılması:
İşyerinde yürütülen veya yürütülecek olan faaliyetlerin özelliklerine göre ayrılması.
Sürekli olmamakla birlikte periyodik olarak veya değişen aralıklarla yürütülen işler,
Ani olarak ortaya çıkabilecek “planlanmamış” bakım-onarım gibi faaliyetler,
İşyerinin içinde ve dışında yürütülen işler, üretim veya hizmet sürecinin aşamaları,
çalışanların görev ve tanımları, işyerinde kullanılan veya kullanılabilecek Parlayıcı-Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları,
c) Bilgi ve Veri Toplama:
 Tesis yer seçimi-yapılacak işin çevre ile uygunluğu,
 İşyerinde yürütülen işler,
 Bu işlerin süresi ve sıklığı,
 İşin yürütüldüğü yer,
 İşin kim veya kimler tarafından yürütüldüğü,
 Yürütülecek işten etkilenebilecek olanlar, sayıları ”çalışan-diğer çalışanlar, halk”,
 Alınmış olan eğitimler,
 İşin yürütülmesi için ön izin gerekip gerekmediği,
 Yasal ve teknik kontroller,
 İşin yürütümü sırasında kullanılacak makine ve ekipman,
 Bu makina ve ekipmanların kullanım ve İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları,
 Kaldırılacak veya taşınacak malzemeler ve özellikleri, ”MGBF”
 Kullanılan kimyasallar, özellikleri, birbirleri ile reaksiyona girme özellikleri,
 Taşınacak malzemenin taşıma mesafesi ve taşıma metodu,
 Mevcut korunma önlemleri, çalışma, kullanma, bakım ve işletme talimatları,
 Tehlike yaratabilecek malzemelerin depolanma şekilleri, miktarları ve emniyet mesafeleri,
 Daha önce meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları,
 İşyerinde daha önce ve bu çalışma anında yapılan ortamdaki kimyasal madde ”toz-gaz vs.” ölçümleri,
 Hijyen şartları,
 Acil Durum Risk analizleri,
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d) Tehlikelerin Tanımlanması:
 İşyerinden kaynaklanabilecek ve olaya neden olabilecek tehlikeli durumlar,
 Tehlike kaynakları,”ortamdaki tehlikeler ve çalışma yönteminden kaynaklanan tehlikeler”,
 Çalışandan kaynaklanabilecek ve olaya neden olabilecek tehlikeli hareketler,
 Tehlikeli durum ve tehlikeli hareketlerden kimlerin, işyeri ve çevrenin ne şekilde etkilenebileceği, zararın nasıl oluşacağı,
 Hangi tehlike sınıfına girdiği “mekanik-kimyasal-ﬁziksel-elektrik-radyasyon – yangın ve patlama”.
e) Risk Analizi:
 İşyerinde yapılan üretim ve üretim dışı tüm iş süreçlerinin incelenmesi, yapılan işin adım adım takip edilmesi ile tanımlanan
tehlikelerin verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma
olasılığının belirlenmesi.
 Risk analizinde, tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, tehlikeye maruziyet süresi, kişisel koruyucuların sağladığı korunma ve
güvensiz davranışların dikkate alınması.
f) Risk Değerlendirilmesi:
Risk değerlendirmesinde yapılan risk analizi sonucu belirlenen risklerin ağırlık oranlarının hesaplanarak derecelendirilmesi ve
önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilmesi,
g) Önlemlerin Belirlenmesi:
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile işyeri koşulları ve teknik ilerlemeler dikkate alınarak alınması gerekli önlemlere karar
verilmesi,
h) İşyerindeki Risklerin Kontrol Altına Alınmasının Yöntemleri:
 Riskleri kaynağından yok etmeye çalışmak,
 Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek,
 Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek,
 Mühendislik önlemlerini uygulamak,
 Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak,
 Çalışanın katkı ve onayını almak.
ı) Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
i) Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme:
Yapılan risk değerlendirmesinin sonunda alınacak önlemler, gerçekleşme durumları düzenli olarak denetlenmek suretiyle
izlenir ve aksayan yönler yeniden aynı anlayışla giderilmeye çalışılmıştır.

6. PATLAYICI ORTAMIN ZONLARA (BÖLGELERE) AYRILMASI
Bir işyerinde normal çalışma şartlarında patlayıcı gaz, buhar ve tozların oluşması önlenemiyorsa yani patlayıcı ortama oluşması
ihtimali varsa, patlayıcı ortam oluşacağı öngörülen alanlar belirlenir ve işyeri zonlara ayrılarak alınacak önlemler belirlenir.
Zonlara ayırma yapılırken dikkate alınan iki faktör vardır:
 Patlayıcı ortamın meydana gelme olasılığı,
 Meydana gelen patlayıcı ortamın devamlılığı (süresi).
Ayrıca patlayıcı ortamın yanıcı gaz/hava karışımı veya yanıcı toz/
hava karışımıyla oluşması da isimlendirmede dikkate alınır.
Meydana gelen patlayıcı ortamın sürekliliği, işyerindeki bir
yıllık çalışma saatlerinin toplamı ile Tablo 1’de belirtilen süreler
karşılaştırılarak sayısal bir değerlendirme yapılabilir.

48

Tablo 1.
Zon (Patlayıcı
karışım)
Toz

Patlayıcı
ortamın
oluşması

Patlayıcı ortamın
sürekliliği

Zon 0

Zon 20

Devamlı

Uzun süreli
(> 1,000 saat / yıl)

Zon 1

Zon 21

Sık sık

Normal şartlarda ara, sıra
(10 – 1000 saat / yıl )

Zon 2

Zon 22

Nadiren

Kısa süreli
(0-10 saat / yıl )

Gaz
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Akaryakıt istasyonunda oluşabilecek patlayıcı ortamlar aşağıdaki şekilde örneklenirse (Şekil 3);
 Patlayıcı gaz bulunma olasılığı bakımından Zon 0 bölgede devamlı tehlike,
 Tankerden depoya boşaltma ve dispenserden araca yakıt verilen Zon 1 bölgede periyodik tehlike ve,
 Zon 2 bölgede hortum patlaması vb. anormal şartlarda nadiren patlayıcı ortam oluşma tehlikesi söz konusudur.

ZONE 2

ZONE 0

ZONE 1

ZONE 1

ZONE 0
Şekil 3.

Zonların sınırları ülke standartları ve uygulamalara göre değişiklik gösterebilir.
Zonlara ayrılmış alanların kapsamı yanıcı /parlayıcı maddenin özellikleriyle belirlenir:
 Özgül ağırlığı (hidrokarbon buharları ve hidrojen hariç çoğu gaz havadan ağırdır),
 Parlayıcı sıvıların buharlaşma oranı,
 Buharlaşma alanı,
 Çalışma sıcaklığı,
 Çalışma basıncı,
 Alt ve üst patlama limitleri,
 Stok miktarı.

7. TUTUŞMA KAYNAKLARI
Yönetmeliğe göre; “İşveren; patlayıcı ortamın oluşmasına neden olan özel risklerin yanı sıra bunların tutuşma kaynaklarını
da dikkate alacaktır.”
 Sıcak yüzeyler: Her çeşit elektrikli aletler ve cihazlar, sıcak su boruları, ısınma ve pişirme cihazları, aşırı ısınmış motor ve
rulmanlar,
 Alevler, sıcak gazlar: Bakım, onarım çalışmaları sırasındaki sıcak işler, sıcak hava üﬂeyici cihazlar, …
 Mekanik kıvılcımlar: Metal / metal teması, taşlama işleri, havalandırma kanallarına giden metal parçaçıkları,
 Ekzotermik reaksiyonlarla oluşan ısılar: Isı çıkışı > Soğutma,
 Kendiliğinden ısınma: Sıcaklık artışıyla reksiyon hızı artar. Diğer etkilenen değişkenler: yüzey / hacim – ortam sıcaklığı
– maruziyet süresi.
 Elektrik tesisatları: Anahtar açma kapamalarında ark atlamaları, ısınmış kontaktlar,
 Statik Elektrik: Elektrostatik boşalmalar,
ve diğerleri.
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8. ÇALIŞMA TALİMATLARI
Patlamadan korunma dökümanının işlerlik kazanması, işyerindeki yönetsel
önlemlerin alınması ve mühendislik çalışmasıyla mümkün olabilir. Bakım, onarım
ve prosesle ilgili her türlü çalışmanın kimin gözetiminde nasıl yapılacağı talimatlarda
açık ve net bir şekilde yazılmalı ve uygulanmalıdır. Yapılan işlerin özelliğine göre iş
izinleri çıkarılmalı ve risk analizi yapılmadan işe başlanmamalıdır. (Şekil 4)

9. KULLANILACAK EKİPMANLAR
Patlayıcı ortamlarda kullanılacak makina, techizat ve tesisatlar ilgili yönetmeliğe
uygun olarak seçilmeli ve patlamadan korunma dokümanında yer almalıdır.
(Şekil 5)

Şekil 5.

Şekil 4.

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

TS 18001 (OHSAS 18001) – ISG.Y.S.- Şartları Standardı.
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik ( R.G. 26.12.2003 Tarih ve 25326 sayı).
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (R.G: 30/12/2006, Sayı: 26392).
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
(R.G:24.12.1973, sayı:4752).
4857 Sayılı İş Kanunu (R.G: 10.06.2003 tarih, Sayı: 25134).
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (R.G: 09.12.2003 tarih, Sayı: 25311).
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği (R.G: 23.12.2003, Sayı: 25325).
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik (R.G: 26.12.2003, Sayı: 25328).
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (R.G: 11.02.2004, Sayı: 25370).
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (R.G: 9.02.2004, Sayı: 25368).
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (R.G:11.02.2004, Sayı: 25370).
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ (R.G: 04.05.2004, Sayı: 25452).
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G: 7.4.2004, Sayı: 25426).
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ (R.G: 04.05.2004, Sayı: 25452).

ÖZGEÇMİŞ
*Cemal KOZACI
ODTÜ, B.Sc., Kimyager, Yeditepe Üniv., M.Sc.,İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı, İst.Üniv. Teknik Bilimler M.Y.O. Yangın Güvenliği
ve İtfaiyecilik Program Başkanı, Member, Institute of Fire Prevention Ofﬁcers, FORD OTOMOTİV A.Ş. Yangın Güvenliği ve Acil
Durum Yönetim Koord. İSG uzmanlık kursları eğitmeni.
1974 yılından bu yana yangın güvenliği konularında birçok sanayi kuruluşuna proje yapımcısı, denetleyici ve eğitmen olarak
hizmet vermiştir. Toplantı ve sempozyumlara konuşmacı ve sunucu olarak katılmıştır.
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YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR

Cezmi GENÇEL*

Murat ATASOY**

ÖZET
Gelişen teknoloji ve sanayileşme, nüfusun artması ile birlikte iş merkezleri, büyük alışveriş merkezleri, yüksek binalar, oteller,
okullar, hastaneler, metrolar gibi genel kullanıma açık yapıların artması yangın riskini de beraberinde getirmektedir. Yangına
karşı alınması gereken önlemler konusunda maalesef ülkemizde gerekli hassasiyetin yeteri kadar sağlanmadığı, yangınlar sonucunda artan ölüm ve yaralanma sayılarından açıkça görülmektedir. Durum böyle olunca, her sektörde olduğu gibi elektriksel
sistemlerin temeli olan kablolarda da kullanılan malzemelerin yangına karşı dayanıklılık özellikleri ön plana çıkmıştır. Olası
bir yangın esnasında kabloların doğru bir şekilde çalışması, sürekliliğinin sağlanması ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek
zararlı, zehirli gazların yayılımının olabildiğince azaltılması can ve mal güvenliği için çok büyük önem kazanmaktadır. Bu bildirideki amacımız elektriksel sistemlerin temeli olan kabloların seçiminde yangına dayanıklılık, işlevselliğini yitirmeme ve can güvenliğine zarar verecek gazların yayılımının minimuma indirilmesi konularını irdelemek ve bilgilerimizi sizlerle paylaşmaktır.

FIRE RESISTANT CABLES
ABSTRACT
With developments in technology and industry, and with increasing population and number of buildings for public use, such
as business centers, large shopping malls, tall buildings, hotels, hospitals, subways, there has occurred much bigger ﬁre
risks. Unfortunately, since required levels of awareness have not yet been achieved in Turkey for ﬁre risk, it can be clearly
observed that number of death and wounded has increased. As this is the case, for all sectors, it has become very important to use ﬁre resistant materials in cables, which are the basic elements of electrical systems. In a ﬁre situation ; correct
functioning of the cables, sustainability and prevention of emission of toxic gasses as much as possible, are very important
for safety of lives and protection of assets.
Our objective in this study is;
 to investigate ﬁre resistivity of cables, which are the basic elements in electrical systems,
 to provide the cables to continue their functions during a ﬁre situation
 to limit the harmful gas emissions which may affect lives as minimum as possible and to share our knowledge

on these issues with you.

GİRİŞ
Yangınla mücadelede öncelik, yangının çıkmamasını sağlamaktır. Tüm önlemlere karşın yangın çıkarsa, çıktığı bölgede tahliyeye imkan vermek ve yangının yayılmasını önlemektir.
Binaların yapımında kullanılan malzemeler içinde kablolar da bulunmaktadır. Kablolar geçmişteki bazı büyük yangınlarda
görüldüğü gibi potansiyel tehlike kaynağı olmuştur. Gelişen teknoloji ile birlikte üretilen kablo yalıtım ve kılıf malzemeleri bu
potansiyel tehlikeyi nerdeyse ortadan kaldırmıştır. Yeter ki kablolar doğru üretilsin ve doğru seçilsin.
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Kablolar binalarda olası bir yangına karşı alınacak pasif ve aktif önlemler içinde yer almaktadır:
Pasif Önlemler
a) Kablolar öncelikle kullanılacakları tesisatın tüm elektriksel özelliklerini sağlamalıdır (akım, voltaj, yalıtım…vs.).
b) Alev geciktirici olmalı, yangının çıkış sebebi kablolar olmamalıdır.
c) Yangın şartlarında düşük duman yoğunluklu olmalıdır.
d) Yangın şartlarında zehirli ve korozif gaz yaymamalıdır.
Aktif Önlemler
Binalarda acil durum emniyet devrelerinde kullanıldıklarında olası bir yangın durumunda bu tür devreleri belirli bir süre çalıştırmaları gerekir. Acil durum emniyet devreleri, insanların hızla yangın bölgesinden tahliyesi, yangına hızlı müdahale ve söndürme çalışmaları için gerekli devrelerdir.

KABLO ÜRETİMİNDE KULLANILAN MALZEMELER
Kablo üretiminde çok değişik malzemeler kullanılmakla birlikte en çok kullanılan malzemeler şunlardır:
a) Polivinilclorur (PVC) esaslı malzemeler,
b) Polietilen (PE) malzemeler,
c) Halojen ihtiva etmeyen ve düşük duman yoğunluklu malzemeler (HFFR-LSOH),
d) Yangına dayanıklılık sağlayan malzemeler.

a) PVC Esaslı Malzemelerden Üretilen Kablolar
PVC (polivinilclorur), kablo yalıtım ve kılıﬂamasında çok kullanılan bir malzemedir. Ucuz ve kolay uygulanabilir olduğu için
tercih edilmektedir. Doğasında alev geciktiricilik vardır. Katkı maddeleriyle alev geciktiricilik özelliği geliştirilse de yangın esnasında yoğun duman ve korozif gaz çıkarmaktadır. Yoğun duman tahmin edileceği gibi insanların tahliyesi ve söndürme ve
kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırır.
Yangın esnasında PVC esaslı kablo ve yapı malzemelerinin yanması sonucu ortaya çıkan HCl, CO2 ve CO gazları insanların
birincil ölüm sebebidir. HCl gazının su ile birleşmesinden oluşan Hydrochloric asit metal yapı elemanlarını ve elektronik cihazları hızla korozyona uğratır.

b) Polietilen Malzemelerden Üretilen Kablolar
Polietilen malzeme, kimyasal olarak halojensiz bir malzemedir. Yandığında zehirli ve korozif gaz yaymaz ancak; alev geciktirici
özelliği bulunmadığı ve kolay alevlendiği için yangının büyümesine katkıda bulunur. Duman yoğunluğu da limit değerlerin üzerindedir. Bu sebeplerden dolayı polietilen malzemeden üretilen kablolar yapı içinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

c) HFFR (LSOH) Malzemelerden Üretilen Kablolar
 Alev geciktiricidir, yangın kaynağının uzaklaşması veya yangının kaynağının sönmesi durumunda alevlenmiş kablolar kendi
kendine söner ve yangın yayılımını artırmazlar.
 Yangın şartlarında korozif ve zehirli gaz yaymazlar. Bu özellik öncelikle insan yaşamı için önemlidir, elektrik ve elektronik
cihazlarda korozyona sebep olmazlar.
 Düşük duman yoğunluğuna sahiptir. İnsanların yangın mahallinden tahliyesi ve yangın söndürme çalışmaları açısından
düşük duman yoğunluğu önemlidir.

d) Yangına Dayanıklı Malzemelerden Üretilen Kablolar
Yangına dayanıklı malzemeler kablonun özellikle damar yalıtımında kullanılmaktadır. Bunun sebebi kuşkusuz elektrik akımını kablo
damarlarının taşımasıdır. Ayrıca damarların yangına dayanımını artırmak için koruyucu sargı ve kılıﬂar da kullanılmaktadır.
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Günümüzde en çok aşağıdaki malzemeler kullanılmaktadır:
 Kablo yalıtımında;
- Çapraz bağlı seramik formunda polimer kompaund, silikon esaslı yalıtım malzemesidir. Standart yanma testlerinden başarıyla geçmektedir.
- Mika bant + XLPE veya çapraz bağlı HFFR kompaund, bu kombinasyon daha çok güç kablolarında uygulanmaktadır.
 Kablodaki damarların üzerine alev bariyeri olarak cam elyaf bant veya mika bant kullanılmaktadır.

YANGINA DAYANIKLI KABLO NEDİR?
Topluma açık yapılarda olası bir yangın sırasında insanların can güvenliği, değerli eşya ve cihazların korunması ve yangına müdahalenin kolaylaştırılması için mutlaka çalışması gereken acil durum emniyet devrelerine enerji ve sinyal taşıyan kablolardır.
HFFR (LSOH) kablolar yapıları gereği yapıda ortaya çıkacak bir yangın sırasında alevi geciktirebilirler, zehirli ve korozif gaz
yaymazlar, duman yoğunlukları düşüktür ancak yalıtımlarının sürekliliğinin devamı gereken elektrik devrelerinde (acil durum
emniyet devreleri) kullanılamazlar. Bu devrelerin kabloları HFFR kabloların özelliklerini taşırken aynı zamanda yangın şartlarında belli bir süre yalıtımın sürekliliğini sağlamaları gerekir. Üzerinde taşıdığı enerji ve sinyali, standartlarda ve yönetmeliklerdeki minimum sürelerde taşımalıdır.

YANGINA DAYANIKLI KABLOLARIN KULLANILDIĞI YAPILAR










Hastaneler,
Okullar,
Alışveriş merkezleri,
Sinema ve tiyatro salonları,
Metro ve karayolu tünelleri,
Hava alanı terminal binaları,
Oteller,
Yüksek binalar,
Toplu konutlar.

BİNALARDAKİ ACİL DURUM EMNİYET DEVRELERİ









Yangın ihbar ve alarm sistemleri,
Acil durum aydınlatma sistemleri,
Acil anons sistemleri,
Yangın suyu sistemleri,
Yangın kaçış yolu aydınlatması,
Duman ve ısı egzost fanları,
İtfaiyeci asansörleri,
Tahliye amaçlı asansörler.

Yangına dayanıklı (HFFR-LSOH-FR) kablolar genel olarak aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır:
a) Alev geciktiricidir, yangın kaynağının kalkması sonucunda alevlenmiş kablolar kendiliğinden söner, yangın yayılımını artırmazlar.
b) Düşük duman yoğunluğuna sahiptir, insanların yangın mahallinden tahliyesi ve yangın söndürme çalışmaları açısından
düşük duman yoğunluğu önemlidir.
c) Kabloların yalıtım ve kılıﬂamasında kullanılan malzemeler yangın esnasında korozif ve zehirli gaz yaymazlar. Bu özellik
öncelikle insan yaşamı için önemlidir. Bilgisayar ve elektronik cihazlara zarar vermezler.
d) Kablo yalıtımının uzun süre işlevini sürdürmesi ve kablo sistemlerinin fonksiyonelliğinin devamı için kablolarda çapraz
bağlı seramik formunda özel izolasyon malzemesi ve cam elyaf bant veya mika banttan alev bariyerleri kullanılmaktadır.
Bu özellik yangın mahallindeki, bilhassa yangın suyu sistemleri, yangın kaçış merdivenleri, pozitif basınçlandırma fanları,
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duman ve ısı fanları, hasta ve itfaiyeci asansörleri, yangın ihbar ve alarm sistemleri, anons sistemleri, acil durum aydınlatma
sistemlerinin yangın anında çalışmalarını sağlamaktadır.

YANGINA DAYANIKLI (HFFR-LSOH-FR) KABLOLARA ÖRNEKLER
 JE-H(St)H FE 180 / PH120 250 V

 LIHH – FE 180 / PH120 300/500 V

Çapraz bağlı seramik
formunda polimer kompaund

Çapraz bağlı seramik
formunda polimer kompaund

Kalaylı toprak teli

Cam elyaf bant

Alüminyum/polyester bant
Elektrolitik bükülü bakır

Cam elyaf bant
Elektrolitik mono bakır

HFFR kompaund

Polyester bant
HFFR kompaund
LIHH FE180/PH120

JE-H(St)H FE 180/PH 120

 LIHCH – FE 180 / PH120 300/500 V

 LIH(St)H – FE 180 / PH120 300/500 V
HFFR kompaund

HFFR kompaund
Çapraz bağlı seramik
formunda polimer kompaund

Çapraz bağlı seramik
formunda polimer kompaund

Kalaylı bakır örgü ekran

Kalaylı bakır örgü ekran
Elektrolitik bükülü bakır

Elektrolitik bükülü bakır

Cam elyaf bant

Cam elyaf bant
Alüminyum/polyester bant

LIHCH FE180/PH120

LIH(St)H FE180/PH120

 LIH(St)CH – FE 180 / PH120 300/500 V

 NHXH-FE 180 0,6/1 KV
HFFR kompaund

HFFR kompaund

Cam elyaf bant

Çapraz bağlı seramik
formunda polimer kompaund

HFFR kompaund
Çapraz bağlı HFFR kompaund

Kalaylı bakır örgü ekran

Mika bant

Elektrolitik bükülü bakır

Sınıf 1 veya 2 Elektrolitik bakır

Cam elyaf bant
Alüminyum/polyester bant

LIH(St)CH FE180/PH120

NHXH FE180

 NHXCH-FE 180 0,6/1 KV
HFFR kompaund
Bakır bant
Kansantrik bakır iletken ekran
Cam elyaf bant
Çapraz bağlı HFFR kompaund
Mika bant
HFFR kompaund
Sınıf 1 veya 2 Elektrolitik bakır

NHXCH FE180
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YANGINA DAYANIKLI HFFR-LSOH-FR KABLOLARA UYGULANAN YANGIN PERFORMANS
TESTLERİ VE STANDARTLAR
1) Yalıtılmış Tek İletken veya Kablo İçin Düşey Alev Yayılmasına Karşı Dayanıklılık Deneyi
IEC 60332-1-2/EN 60332-1-2

Kablonun alev geciktiriciliğinin test edildiği deneydir. 45 derece açı ile kablo üzerine alev uygulanır. Kablonun üst ucundan en az 50 mm aşağısına kadar kömürleşme olmadığında kablo testi
geçti kabul edilir.

Kaplo
dış çapı

Alev uygulama
süresi (saniye)

D<25

60

25<D<50

120

2) Düşey Olarak Monte Edilmiş, Demetlenmiş Teller veya Kablolarda Düşey Alev 50<D<75 240
Yayılımı Deneyi
D>75
480
IEC 60332-3-22/IEC 60332-3-24/EN 60332-3-22/EN 60332-3-24

Kablonun alev yayılımının demetler halinde test edildiği deneydir. Bir litre/metredeki yanıcı madde miktarına bağlı olarak dört
farklı kategoride adlandırılır. Bu kategoriler şunlardır:
 IEC 60332-3-22 /EN 60332-3-22 7 litre/metre 40 dakika (CAT A)
 IEC 60332-3-23 /EN 60332-3-23 3,5 litre/metre 40 dakika (CAT B)
 IEC 60332-3-24 /EN 60332-3-24 1,5 litre/metre 20 dakika (CAT C)
 IEC 60332-3-25 /EN 60332-3-25 0,5 litre/metre 20 dakika (CAT D)
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Test sonunda kömürleşen kısım 2,5 metreyi geçmediği durum da kablo testi geçti kabul edilir. Bu test ile tesisat içerisinde
bulunan kablo demetlerinin yangın esnasında alev yayılımına etkileri test edilir. Demet halinde kabloların alev yayılımının
incelendiği zorlu bir testtir.

3) Belirtilen Şartlarda Yanan Kabloların Duman Yoğunluğunun Ölçülmesi
IEC 61034-2/ EN 61034-2

Test süresi : 40 Dakika
Sonuç
: Işık en az %60 iletilmek zorunda

27 m³ hacimde; yangın sırasında kablodan çıkan duman yoğunluğunun ışık geçirgenliğine bağlı olarak ölçüldüğü testtir. Standarda göre test sonunda (maksimum 40 dakika) ışık geçirgenliğinin minimum % 60 olması gerekir.

4) Kabloların Yanması Sırasında Açığa Çıkan Gazlara Uygulanan Deney, Ph ve İletkenliğin Ölçülmesi, Çıkan Gazların Asitlik Derecesinin Ölçülmesi
IEC 60754-2/EN 50267-2-2

Sıcaklık: 950 ºC
Süre: 30 dakika
Ph: 4,3’ten az olmamalı
İletkenlik: 10 μS/mm’yi geçmemeli
Yanma sırasında çıkardığı asit gaz ve iletkenlik değerinin ölçülmesi sağlayan testtir. Yanma sonucunda oluşan 1 litrelik asit
gaz çözeltisinin iletkenlik değerinin en az 10 μS/mm ve pH oranın 4,3 üzerinde olması gerekir. Bu koşullar sağlandığında kablo
testi geçti kabul edilir.
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5) Yangın Şartları Altında Devrenin Bütünlüğü Testi
IEC 60331-21 / IEC 60331-23

Yatay olarak döşenen ve 750 °C’deki bir yangın altında akım iletme özlediğinin test edildiği deneydir.
Kablo üzerinde belirtilen FE(FE 180 vb.) değeri ile kablonun yangına dayandığı minimum süresi verilir.

6) Acil Durum Emniyet Devrelerinde Kullanılan Korumasız Küçük Boyutlu (20 mm’den Küçük Çaplı)
Kabloların Yangına Karşı Dayanıklılık Testi
(Mekanik Şoklu Devre Bütünlüğü) EN 50200

Kablo Çapı
Sıcaklık
Yük
Sonuç

: 20 mm’den küçük
: 830+40ºC
: 25±0.2 kg (5 dakika)
: Test sonunda kabloda
kısa devre ya da
kopuk olmamalı

20 mm’den küçük çaplı kablolara uygulanan bu test, 830 °C’deki bir yangına ve her 5 dakikada bir 25 kg bir mekanik kuvvete
dayanarak devre bütünlüğünü sağladığının testidir. Kablo üzerinde belirtilen PH (PH 30, PH 60, PH 90, PH 120) değeri kablo57
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nun bu şartlarda çalışabileceği minimum süreyi verir. Belirtilen süre tamamlandığın da kabloda kopuk ya da kısa devre yoksa
kablo testi geçti kabul edilir. İlave olarak su püskürtme düzeneği ile test koşulları geliştirilebilir.

7) Acil Durum Emniyet Devrelerinde Kullanılan Korumasız Büyük Boyutlu (20 mm’den Büyük Çaplı) Enerji
ve Kumanda Kablolarının Yangına Direnç Testi (Mekanik Şoklu Devre Bütünlüğü)
IEC 60331-2/ EN 50362

Kablo Çapı
Sıcaklık
Yük
Sonuç

: 20 mm’den büyük
: 830+40ºC
: 25±0.2 kg (5 dakika)
: Test sonunda kabloda
kısa devre ya da kopuk
olmamalı

20 mm’den küçük çaplı kablolara uygulanan testin koşulları aynen geçerlidir. Yani uygulanan sıcaklık ve mekanik şok değerlerinde bir değişme yoktur. Yalnızca 20 mm’den büyük çaplı kablolara uygun bir sistem kullanılarak büyük çaplı kabloların test
edilmesi mümkün kılınır.
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SONUÇ
Kablolara uygulanan yanma testlerinden IEC 60332-1-2/ EN 60332-1-2 ve IEC 60332-3-22 ve 24/ EN 60332-22 ve 24 standartlarında belirtilen testler aleve dayanım ve alev yürümesiyle ilgilidir. Bu testler en temel testlerdir ve binalarda kullanılan tüm
kablolara uygulanmalıdır.
IEC 61034-2 / TS EN 61034-2; IEC 60754-1 / TS EN 50267-2-1; IEC 60754-2 / TS EN 50267-2-2 Standartlarındaki testler
yukarıdaki testlere ilaveten HFFR(LSOH) kablolara uygulanmaktadır.
Bu testlerin hiçbirisinde kabloların en temel görevi olan akım taşıma test edilmemektedir. Yangına dayanıklı kablo ise olası bir
yangın sırasında akım taşıma görevini belirli bir süre devam ettirmesi gereken kablodur. Yukarıdaki tüm testlerden geçen kablo
ilaveten IEC 60331 serisi ve TS EN 50200 (2.5 mm² kesit ve 20 mm çapa kadar); TS EN 50362 (20 mm ve üstü çap) standartlarındaki testlerden de geçmelidir. Bu standartlarda yangın şartlarında kabloya çalışma gerilimi uygulanmaktadır. Kablo bu
standartlardaki süre ve şartlarda üzerindeki gerilimi taşımalıdır.
Türkiye’de Temmuz 2002’de yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 89/106/EEC Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği - temel gerek- 2 (yangın durumunda emniyet) kapsamında değiştirilmiş ve 19 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 9 Aralık 2009 yılında revizyon görmüştür.
Yönetmelik açık olarak elektrik tesisatlarının ilgili yönetmelik ve standartlara göre yapılmasını emretmektedir ve yangına dayanıklı kabloların bina içindeki kullanım yerlerini belirlemiştir. Yönetmelik, acil durum emniyet devrelerinde kullanılacak kabloların
minimum 60 dakika yangına dayanmasını istemektedir.
Binalarda kullanılan kablolarda bir yapı malzemesidir. Binalarda kullanılacak kablolar bu konudaki yönetmelik ve standartlarda
belirtilen şartları sağlamalı ve akredite olmuş bir kuruluştan sertiﬁkalı olmalıdır.
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POLİSTREN ASMOLEN DÖŞEME UYGULAMALARINDA
YANGIN GÜVENLİĞİ

Cüneyt KURTAY*

ÖZET
Bu çalışmada, ülkemizde son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan polistren (F sınıfı-kolay alevlenici) asmolen döşeme uygulamaları yangın güvenliği açısından ele alınmış ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in [6]
değişik üç maddesinde belirtilen tedbirleri yeterli seviyede sağlayıp sağlayamayacağı araştırılmıştır.
Bu amaçla öncelikle bir konut ve bir ticari büro hacmi; duvar, döşeme ve tavan malzemeleri, pencereleri ve içindeki mobilyalarla birlikte sanal ortamda yaratılmıştır. Daha sonra sanal olarak yaratılan bu mekânlar içinde yangın esnasında ulaşılabilecek sıcaklıklar “Ozone V2.2” yangın simülasyon programı[3] yardımı ile belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci etapta ise en yaygın
uygulanan detayı ile polistren asmolen döşemedeki polistren tabakasına ulaşabilecek sıcaklıklar TS825 [4] verilerine bağlı
kalınarak hesaplanmıştır. Ulaşılan sonuçlar yorumlanarak, ortaya çıkan yangın güvenliği sorununun düzeltilebilmesi için gerekli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Asmolen Döşeme, Polistren Asmolen, Yangın Güvenliği.

FIRE SAFETY IN POLYSTYRENE HOLLOW-TILE FLOOR SLABS APPLICATIONS
ABSTRACT
In this study, polystyrene hallow tile ﬂoor slabs (F-type, easily ﬂammable) that have been used widely in Turkey in recent years,
have been investigated in terms of ﬁre safety and it has been determined whether they sufﬁciently comply with the precautions
mentioned in three different headlines of the “Regulation on Fire Prevention in Buildings” [6].
For this purpose, virtual home and commercial ofﬁce environments have been created in ”digital virtual environment” with
walls, ﬂoor and ceiling materials, windows and furniture inside. Later, the temperatures that could have been reached in such
virtual environments have been attempted to be determined, using “Ozone V2.2” ﬁre simulation software [3]. At the second
stage, the temperatures that could reach the polystyrene layer in hollow tile ﬂoor slabs were calculated, based on the data
given in TS 825 [4]. The results achieved were taken into consideration and suggestions are made for correcting arising ﬁre
safety problems.
Key words: Hollow tile ﬂoor slabs, Polystyrene hollow tile ﬂoor slabs, Fire Safety.

GİRİŞ
Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse Türk uygulayıcıların gittiği komşu ülkelerde polistren asmolen döşeme uygulaması yaygınlaşmaktadır. Asmolen döşeme uygulamasında asmolen olarak polistrenin kullanılma nedenlerinin başında; üretim maliyeti,
taşıma kolaylığı ve ucuzluğu ile işçilik giderleri açısından avantajlı olması gelmektedir (Şekil 1- Şekil 2).
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Şekil 1. Ankara-Türkiye.

Şekil 2. Tahran-İran.

Ancak yangın güvenliği açısından incelendiğinde F sınıfı polistrenin asmolen olarak kullanımında yukarıda bahsedilen avantajların yanında bazı dezavantajları da oluşturduğu anlaşılmaktadır. Özellikle “Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik”in [6] 29. maddesinin 2. fıkrasında bahsedilen kolay alevlenen malzemelerin bir kompozit içinde kullanımında, 23.
maddesinin 5. fıkrasında bahsedilen pas-payları bırakılması konusunda ve 26. maddesinin 5. fıkrasında bahsedilen su, elektrik, ısıtma ve havalandırma tesisatının döşemeden geçirilmesi konusunda önemli sorunlar yaşanabilecektir.

MEVCUT DURUMUN İRDELENMESİ
Polistren asmolen döşemelerin piyasada gözlenen en sık uygulama şekli; aşağıdaki Şekil 3’te verildiği gibi 20-23-25-28-30
cm kalınlıkta, 40-45 cm eninde ve 100 cm boyunda polistren asmolenlerin üzerlerinin 10 cm’lik betonarme betonundan sonra,
seçilen çeşitli döşeme malzemesi ile alt tarafının ise 2 cm’lik sıva ile kaplanmasıdır.

Şekil 3. En sık uygulanan şekliyle polistren asmolen döşeme kesiti.

Bu çalışmada konu edilen polistren asmolen döşeme elemanının özellikleri şöyle tanımlanabilir. EPS bir hidrokarbon olup parlama noktası 370- 378 °C’dir. Kendiliğinden yanabilmesi için ortam sıcaklığının 422- 458 °C’ye ulaşması gerekir (ASTM 1929)
[1] (DIN 54836 test şartlarında)[2]. TS EN 13501-1’de[5] F sınıfı (kolay alevlenici) olarak tanımlanmışlardır.

ÖRNEK ÇALIŞMA
Aşağıda örnek olarak iki değişik hacimde tavana yakın bölgede yangın esnasında oluşabilecek sıcaklıklar hakkında ﬁkir verebilmesi açısından örnek bir çalışma yapılmıştır. Bu amaçla ele alınan iki farklı örnek hacim “Ozone V2.2” yangın simülasyon
programı [3] ile hacim içindeki sıcaklık eğrileri elde edilmiştir.
Hacimlerden biri 5 x 7 m boyutlarında ve 3 m yüksekliğe sahip olup, kısa kenarında 2,3 x 3 m penceresi olan bir konut, diğeri ise
15 x 10 m boyutlarında ve 4,5 m yüksekliği olan ve kısa kenarında 2,5 x 10 m boyutunda penceresi bulunan ticari amaçlı bir büro62
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dur. Sonuçların gerçek değerlere yaklaşabilmesi amacı ile duvar, döşeme, tavan malzemeleri ile hareketli mobilyalar da (yangın
yükü olarak) sanal ortamda eklenmiştir. Döşeme malzeme ve kalınlıkları Şekil 3’teki gibidir. Detaylı verileri Ek-1’de verilmiştir.
Sıcaklık graﬁkleri incelendiğinde konut hacmi içindeki sıcaklık ilk 10 dakikada 965 ºC, 20. dakikada 1238 ºC, 30. dakikada
1271 ºC’ye; ticari büroda ise; ilk 10 dakikada 893 ºC, 20. dakikada 1225 ºC, 30. dakikada 1272 ºC’ye ulaşmaktadır ve zamana
bağlı graﬁkleri Şekil 4 ve Şekil 5’teki gibi oluşmaktadır.
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Şekil 4. Konut hacmi sıcaklık graﬁği.
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Şekil 5. Büro hacmi sıcaklık graﬁği.

Bu çalışmada maksimum sıcaklık 1000ºC olarak kullanılmıştır.

DEĞERLENDİRME
1. 9 Eylül 2009/27344 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in
29. maddesinin 2. fıkrasında;
“Yangına karşı güvenlik bakımından kolay alevlenen yapı malzemeleri, ancak, bir kompozit içinde normal alevlenen
malzemeye dönüştürülerek kullanılabilir” denilmektedir. Kompozit malzeme; inorganik malzemelerin (metaller, seramikler),
organik malzemelerle bir araya gelerek kendi özelliklerinden değişik bir malzeme oluşturulması ile elde edilir. Kompozit
malzeme ikiden fazla sayıda tabakadan oluşabilir ancak kendisine etkiyen ﬁziki şartlar altında tek bir malzeme gibi davranır.
Dolayısı ile fabrikasyon bir üretim gereklidir.
Bu konuda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 03 Nisan 2008 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’na yazdığı yazıda;
“EPS asmolen levhaların yanıcılık sınıfının kolay alevlenen (F sınıfı) olduğu bilinmektedir. Yangın Yönetmeliği doğrultusunda konu incelendiğinde, EPS asmolenlerin hiçbir işlem yapılmaksızın alevlere maruz kalabilecek şekilde yapıda kullanılamayacağı, ancak en az 2 cm kalınlığında yangın sınıfı A1 olan bir kompozit yapı içerisinde kullanılabileceği görülmektedir.”
denmektedir.
Bu sebepten inşaatta EPS asmolen blokların altına yapılan 2 cm’lik sıva ile kompozit malzeme oluşturulduğu söylenemez.
Dolayısı ile yönetmeliğe aykırı bir uygulama söz konusudur.
2. 9 Eylül 2009/27344 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in
23. maddesinin 5. fıkrasında;
“Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların yangına karşı dayanıklı olabilmesi için, içindeki çelik proﬁl veya
donatının en dışta kalan kısımları olan pas payının kolonlarda en az 4 cm ve döşemelerde en az 2,5 cm kalınlığında beton
ile kaplanmış olması gerekir” denmektedir.
Yangın durumunda tavana yakın bölgede sıcaklık 1000 ºC’yi geçmektedir (bakınız Şekil 4-Şekil 5). Böyle bir durumda iki
olası gelişme söz konusu olabilir:
Birincisi; TSE 825 verileri ve bağıntıları kullanılarak (Şekil 6) ve (bağıntı-1) sıva ile polistren tabakası arakesitindeki sıcaklık
hesaplanabilir. Bu çalışmadaki (Şekil 3’te verilen) döşeme için yapılan hesaplamada T1 değeri 515,70 ºC olarak belirlenmiştir. Bunun anlamı polistren asmolenin 515,70 ºC veya daha fazla sıcaklığa maruz kalabileceğidir.
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Şekil 6. Çok tabakalı bir yapı bileşeni
kesiti üzerinde sıcaklık dağılımı[4].

T1=Tyi T1
Tyi
1/Λ1
q

1
q
∧1

(1)

- İlk arakesitteki sıcaklık (ºC),
– İç yüzey sıcaklığı(ºC),
- Isı geçirgenlik direnci (m².K/W),
- ısı akış yoğunluğu (W/m²)

İkincisi ise; yangın esnasında EPS asmolen blok ile yüzeyindeki sıva arasındaki aderansın (yapışma) kaybolacağı, sıvanın
dökülmesi ve EPS asmolen bloğun doğrudan yüksek sıcaklığa (min. 1000 ºC) maruz kalmasıdır. Böyle bir durumda uygulamada pas payına dikkat edilmediğinden dolayı ya da beton dökülürken ezilen döşeme içindeki çelik proﬁl veya donatı doğrudan yüksek sıcaklığa maruz kalacaktır. Bu sıcaklık aynı maddenin 4. fıkrasında çelik için bahsedilen 540 ºC’nin neredeyse
iki katıdır. Sonuçta döşemenin mukavemetini düşürerek binanın beklenenden kısa sürede çökmesine neden olabilecektir
(Şekil 7).
3. 19 Aralık 2007/26735 ve 9 Eylül 2009/27344 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” in 26. maddesinin 5. Fıkrasına göre;
“Su, elektrik, ısıtma ve havalandırma tesisatı ile benzeri tesisatların döşemeden geçmesi halinde, tesisat çevresi, açıklık
kalmayacak şekilde en az döşeme yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılır.” Fakat ülkemizdeki uygulamaların çoğunda böyle bir yalıtıma rastlanamamaktadır. Elektrik tesisatları ve kabloları genellikle EPS asmolen
blok ile yapılan döşemelerin alt yüzeyinden (EPS asmolen blok içerisinden), plastik bir boru ile geçirilmektedir (Şekil 8). Bu
durum, beraberinde çok açık bir yangın riski doğurmaktadır. Çünkü EPS asmolen blok ile yapılan döşemenin alt yüzeyinden
geçen elektrik tesisatında veya kablolarında meydana gelebilecek ufak bir kıvılcım, döşemenin içten yanması ile başlayabilecek ve bütün bir yapıyı yangına karşı tehdit edecektir.
Mermer 3 cm.
Harç
3 cm.
B.A. Plak 10 cm.
Sytrafor Asmolen 20 cm.
Sıva
2 cm.

A

B

C

Şekil 7. Uygulamada donatı yerleştirme hataları ve sıvanın aderans
aksaklıkları.
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Şekil 8. Polistren asmolen döşeme altından elektrik tesisatı
geçirilmesi.
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Şekil 10. Polistren asmolen malzemenin yüksek sıcaklık
ve alevden korunması detayı.

Şekil 9. Yerinde yapım önerisi.

SONUÇ VE ÖNERİLER
1. Kolay alevlenen (F) sınıfı EPS asmolen blok şantiyeye kompozit olarak gelmelidir. Yani fabrikada yangına karşı dayanımlı
olarak üretilmelidir. Yerinde üretim yapılması gerekiyor ise Şekil 9’da görüldüğü gibi bir koruyucu tabaka oluşturulabilir.
2. Böylelikle yangın esnasında oluşan yüksek sıcaklıkların F sınıfı polistren asmolene ulaşması ve onu etkilemesi, dolaylı
olarak da yapının olumsuz etkilenmesi engellenmelidir.
3. Şantiyede kolay alevlenen (F) sınıfı EPS asmolen blok altına yangına karşı yalıtım yapılmalıdır. Bu yalıtım malzemesi tercihen polistren asmolene yüksek sıcaklıkların ulaşmasını engelleyecek ısı yalıtım direncine sahip olması ve kolay alevlenici
malzemeden seçilmemesi gereklidir.
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’nin[6] önsözünde belirtildiği gibi, bir yönetmelikle teknik konuların çok açık ve detaylı
olarak verilmesi çok zordur ancak bu konuda yapılan yayınlar arttıkça yönetmelikteki tereddütlü noktalar açıklık kazanacaktır.

Teşekkür
Bu çalışmadaki yangın simülasyonu konusunda yardımcı olan Abant- İzzet Baysal Üniversitesi Müh. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerinden Y.Doç. Dr. Sedat Altıntaş’a teşekkür ederim.
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EK-1
KONUT İÇİN KULLANILAN VERİLER
OZone V 2.2.2 Report
Analysis Name:
File Name:
Created:
ANALYSIS STRATEGY
Selected strategy:
Transition criteria from 2 Zones to 1 Zone
Upper Layer Temperature

C:\Documents and Settings\genel\Desktop\konut.ozn
27.01.2011 at 21:54:55

Combination 2Zones - 1 Zone Model
500°C
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Combustible in Upper Layer + U.L. Temperature
Interface Height
Fire Area
PARAMETERS
Openings
Radiation Through Closed Openings:
Bernoulli Coefﬁcient:
Physical Characteristics of Compartment
Initial Temperature:
Initial Pressure:

0,8
0,7
293 K
100000 Pa

Parameters of Wall Material
Convection Coefﬁcient at the Hot Surface:
Convection Coefﬁcient at the Cold Surface:

25 W/m²K
9 W/m²K

Calculation Parameters
End of Calculation:
Time Step for Printing Results:
Maximum Time Step for Calculation:
Air Entrained Model:

7200 sec
60 sec
10 sec
Heskestad

Temperature Dependent Openings
All openings activated at:
Stepwise Variation
Temperature
[°C]
20
400
500

% of Total Openings
[%]
10
50
100

Linear Variation
Temperature
[°C]
20
400
500

% of Total Openings
[%]
10
50
100

Time Dependent Openings
Time
[sec]
0
1200

% of Total Openings
[%]
5
100

COMPARTMENT
Form of Compartment:
Height:
Depth:
Length:
Roof Type:
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Combustible Ignition Temperature = 300 °C
0,2 Compartment Height
0,25 Floor Area

400 °C

Rectangular Floor
3m
5m
7m
Flat Roof
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DEFINITION OF ENCLOSURE BOUNDARIES
Floor
Material (from inside to outside)

Thickness
[cm]
3
12
2

Unit Mass
[kg/m³]
450
2300
1150

Conductivity
[W/mK]
0,1
1,6
0,485

Speciﬁc Heat
[J/kgK]
1113
1000
1000

Thickness
[cm]
2
12
3

Unit Mass
[kg/m³]
900
1800
450

Conductivity
[W/mK]
0,25
1,15
0,1

Speciﬁc Heat
[J/kgK]
1000
1000
1113

Gypsum board [EN12524]
Normal Bricks
Glass wool & Rock wool
Granite Stone [EN12524]

Thickness
[cm]
2
19
4
3

Unit Mass
[kg/m³]
900
1600
60
2600

Conductivity
[W/mK]
0,25
0,7
0,037
2,8

Speciﬁc Heat
[J/kgK]
1000
840
1030
1000

Openings
Sill Height
[m]
0,5

SofﬁtHeight
[m]
2,3

Width
[m]
3

Variation

Thickness
[cm]
4
6
4

Unit Mass
[kg/m³]
900
60
900

Conductivity
[W/mK]
0,25
0,037
0,25

Speciﬁc Heat
[J/kgK]
1000
1030
1000

Thickness
[cm]
4
6
4

Unit Mass
[kg/m³]
900
60
900

Conductivity
[W/mK]
0,25
0,037
0,25

Speciﬁc Heat
[J/kgK]
1000
1030
1000

Gypsum board [EN12524]
Glass wool & Rock wool
Gypsum board [EN12524]

Thickness
[cm]
4
6
4

Unit Mass
[kg/m³]
900
60
900

Conductivity
[W/mK]
0,25
0,037
0,25

Speciﬁc Heat
[J/kgK]
1000
1030
1000

Fire Curve:
Maximum Fire Area:

NFSC Design Fire
35 m²

Normal Wood
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Gypsum ﬁnery [EN12524]
Ceiling
Material (from inside to outside)
Gypsum board [EN12524]
Middle weight Concrete [EN12524]
Normal Wood
Wall 1
Material (from inside to outside)

Wall 2
Material (from inside to outside)
Gypsum board [EN12524]
Glass wool & Rock wool
Gypsum board [EN12524]
Wall 3
Material (from inside to outside)
Gypsum board [EN12524]
Glass wool & Rock wool
Gypsum board [EN12524]
Wall 4
Material (from inside to outside)

Constant

Adiabatic
no

FIRE
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Fire Elevation:
Fuel Height:
Occupancy
Dwelling

2m
1m
Fire Growth
Rate
Medium

Active Measures
Description
Automatic Water Extinguishing System
Independent Water Supplies
Automatic Fire Detection by Heat
Automatic Fire Detection by Smoke
Automatic Alarm Transmission to Fire Brigade
Work Fire Brigade
Off Site Fire Brigade
Safe Access Routes
Staircases Under Overpressure in Fire Alarm
Fire Fighting Devices
Smoke Exhaust System
Fire Risk Area:
Danger of Fire Activation:
qf, d=
Combustion Heat of Fuel:
Combustion Efﬁciency Factor:
Combustion Model:

RHRf
[kw/m²]
250

Fire Load qf,k
[MJ/m²]
948

Active
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes

Danger of Fire
Activation
1

Value
n,1 = 1
n,2 = 1
n,3 = 1
n,5 = 1
n,7 = 0,78
n, 8 = 1
n, 9 = 1
n, 10 = 1

35 m²

q, 1= 1,18
q, 2= 1

698,0 MJ/m²
17,5 MJ/kg
0,8
Extended ﬁre duration

RESULTS
Fire Area: The maximum ﬁre area (35.00m²) is greater than 25% of the ﬂoor area (35.00m²). The ﬁre load is
uniformly distributed.
Switch to one zone + Fully engulfed ﬁre: Temperature of zone >500.0°C at time [s]

414.81

BÜRO İÇİN KULLANILAN VERİLER
OZone V 2.2.2 Report
Analysis Name:
File Name:
Created:

C:\Documents and Settings\genel\Desktop\büro.ozn
27.01.2011 at 21:57:08

ANALYSIS STRATEGY
Selected strategy:Combination 2 Zones - 1 Zone Model
Transition criteria from 2 Zones to 1 Zone
Upper Layer Temperature
Combustible in Upper Layer + U.L. Temperature
Interface Height
Fire Area
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500°C
Combustible Ignition Temperature = 300 °C
0,2 Compartment Height
0,25 Floor Area
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PARAMETERS
Openings
Radiation Through Closed Openings:
Bernoulli Coefﬁcient:

0,8
0,7

Physical Characteristics of Compartment
Initial Temperature:
Initial Pressure:

293 K
100000 Pa

Parameters of Wall Material
Convection Coefﬁcient at the Hot Surface:
Convection Coefﬁcient at the Cold Surface:
Calculation Parameters
End of Calculation:
Time Step for Printing Results:
Maximum Time Step for Calculation:

7200 sec
60 sec
10 sec

Air Entrained Model:

Heskestad

Temperature Dependent Openings
All openings activated at:

400 °C

Stepwise Variation
Temperature
[°C]
20
400
500

% of Total Openings
[%]
10
50
100

Linear Variation
Temperature
[°C]
20
400
500

% of Total Openings
[%]
10
50
100

Time Dependent Openings
Time
[sec]
0
1200
COMPARTMENT
Form of Compartment:
Height:
Depth:
Length:
Roof Type:

25 W/m²K
9 W/m²K

% of Total Openings
[%]
5
100
Rectangular Floor
4,5 m
15 m
10 m
Flat Roof
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DEFINITION OF ENCLOSURE BOUNDARIES
Floor
Material (from inside to outside)
Normal Wood
Normal weight Concrete [EN1994-1-2]
Gypsum ﬁnery [EN12524]
Ceiling
Material (from inside to outside)
Gypsum board [EN12524]
Middle weight Concrete [EN12524]
Normal Wood
Wall 1
Material (from inside to outside)
Gypsum board [EN12524]
Normal Bricks
Glass wool & Rock wool
Granite Stone [EN12524]
Openings
Sill Height
[m]
0,5
Wall 2
Material (from inside to outside)
Gypsum board [EN12524]
Glass wool & Rock wool
Gypsum board [EN12524]
Wall 3
Material (from inside to outside)
Gypsum board [EN12524]
Glass wool & Rock wool
Gypsum board [EN12524]
Wall 4
Material (from inside to outside)
Gypsum board [EN12524]
Glass wool & Rock wool
Gypsum board [EN12524]
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Thickness
[cm]
3
12
2

Unit Mass
[kg/m³]
450
2300
1150

Conductivity
[W/mK]
0,1
1,6
0,485

Speciﬁc Heat
[J/kgK]
1113
1000
1000

Thickness
[cm]
2
12
3

Unit Mass
[kg/m³]
900
1800
450

Conductivity
[W/mK]
0,25
1,15
0,1

Speciﬁc Heat
[J/kgK]
1000
1000
1113

Thickness
[cm]
2
19
4
3

Unit Mass
[kg/m³]
900
1600
60
2600

Conductivity
[W/mK]
0,25
0,7
0,037
2,8

Speciﬁc Heat
[J/kgK]
1000
840
1030
1000

Width
[m]
10

Variation

SofﬁtHeight
[m]
2,5

Constant

Adiabatic
no

Thickness
[cm]
4
6
4

Unit Mass
[kg/m³]
900
60
900

Conductivity
[W/mK]
0,25
0,037
0,25

Speciﬁc Heat
[J/kgK]
1000
1030
1000

Thickness
[cm]
4
6
4

Unit Mass
[kg/m³]
900
60
900

Conductivity
[W/mK]
0,25
0,037
0,25

Speciﬁc Heat
[J/kgK]
1000
1030
1000

Thickness
[cm]
4
6
4

Unit Mass
[kg/m³]
900
60
900

Conductivity
[W/mK]
0,25
0,037
0,25

Speciﬁc Heat
[J/kgK]
1000
1030
1000
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FIRE
Fire Curve:
Maximum Fire Area:
Fire Elevation:
Fuel Height:

NFSC Design Fire
150 m²
3m
1m

Occupancy

Fire Growth
Rate
Medium

Ofﬁce (standard)

Active Measures
Description
Automatic Water Extinguishing System
Independent Water Supplies
Automatic Fire Detection by Heat
Automatic Fire Detection by Smoke
Automatic Alarm Transmission to Fire Brigade
Work Fire Brigade
Off Site Fire Brigade
Safe Access Routes
Staircases Under Overpressure in Fire Alarm No
Fire Fighting Devices
Smoke Exhaust System

RHRf
[kw/m²]
250

Fire Load qf,k
[MJ/m²]
511

Active
No
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes

Value
n,1 = 1
n,2 = 1
n,3 = 0,87

Yes
Yes

n, 9 = 1
n, 10 = 1

Fire Risk Area:
Danger of Fire Activation:
qf, d=

150m²

q, 1= 1,42
q, 2= 1

Combustion Heat of Fuel:
Combustion Efﬁciency Factor:
Combustion Model:

17,5 MJ/kg
0,8
Extended ﬁre duration

Danger of Fire
Activation
1

n,5 = 1
n,7 = 0,78
n, 8 = 1

393,9 MJ/m²

RESULTS
Fire Area: The maximum ﬁre area ( 150.00m²) is greater than 25% of the ﬂoor area ( 150.00m²).
The ﬁre load is uniformly distributed.
Switch to one zone + Fully engulfed ﬁre: Temperature of zone >500.0°C at time [s] 664.92
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Ankara doğumlu Cüneyt Kurtay, ilk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamlamıştır. ADMMA Mimarlık Bölümü’nden Mimar
olarak mezun olan Cüneyt Kurtay, yüksek lisansını ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde, doktorasını Gazi Üniversitesi Mimarlık
Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora sonrası araştırma için Nottingham Universitesi Mimarlık Bölümü’nde çalışmalar yapan
Cüneyt Kurtay’ın yapı ﬁziği konularında ulusal ve uluslararası çeşitli yayınları ve hakemlikleri mevcuttur. Halen Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
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YÜKSEK GENLEŞMELİ (HI-EX) KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Dursun ŞAHİN*

ÖZET
Bu sunumun temel amacı, yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemlerinin tasarımının anlatılmasıdır. Özellikle yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemlerinde dış ortam havası yerine iç ortam havasının kullanılması nedeni ile sistemin tasarımı,
söndürme performansı ve söndürme işlemi için sağladığı ek faydalar anlatılmaktadır. Lokal uygulamalar ve taşınabilir köpük
jeneratörlerinin kullanımı konusunda detaya girilmeden genel bilgiler verilmiştir.

HIGH EXPANSION (HI-EX) FOAM EXTINGUISHING SYSTEMS
ABSTRACT
The main objective of this study is to describe the design methods for high expansion foam extinguishing systems. Speciﬁcally, system design aspects and additional beneﬁts are described, since internal air is used for expansion of the foam, rather
than external air. General information is given on local applications and utilization of portable foam generators, without going
into detail.

KÖPÜK NEDİR?
Köpüklü yangın söndürme sistemlerinde kullanılan köpük konsantreleri 1800’lü yılların sonlarında yanıcı, parlayıcı sıvı yangınlarını söndürmek için geliştirilmiştir. Köpük üç bileşenden oluşur:
 Su
 Köpük konsantresi
 Hava
Köpük, köpük konsantresinin su ve hava ile basınç altında oluşturduğu baloncuklar topluluğudur. İyi yapılmış köpükler; sağlamlık, yapışkanlık, yangını hızlı kilitleme, ısıya dayanıklılık, buhar tutma, yeniden parlamayı engelleme ve yangını etkili biçimde söndürme gibi özellikler taşımalıdır.

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Köpüklü söndürme sistemleri genleşme oranlarına göre üçe ayrılır.
 Düşük Genleşmeli Sistemler : 20:1’e kadar
 Orta Genleşmeli Sistemler
: 200:1 - 20:1 arası
 Yüksek Genleşmeli Sistemler : 200:1’den büyük
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YÜKSEK GENLEŞMELİ KÖPÜKLÜ
SİSTEMLER
200:1’den büyük genleşme oranlarına sahip sistemler yüksek genleşmeli (Hi-Ex) sistemler olarak tanımlanır. Çoğu uygulamada nominal 200:1 – 1000:1
oranında genleşme arzu edilir.
Çeşitli üreticilerde genleşme oranı 1200:1 oranına
kadar çıkabilmektedir.
Yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemleri,
dış ortam havasını kullanan ve iç ortam havasını
kullanan tipler olarak kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Klasik yüksek genleşmeli sistemler dış ortam
havasını kullanır. Bu amaçla jeneratörler alanın tavanına veya duvarlarına monte edilir. Bu nedenle
ilgili alanın duvarlarında veya tavanında ek açıklıklara ihtiyaç vardır.
Hidrolik veya elektriksel motorlu tip jeneratörler üre- Şekil 1. Yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemi prensip akış diyagramı.
tildiği gibi, sadece mevcut hat basıncını kullanarak
solüsyonu hidrolik motorlu jeneratörler gibi dışarıdan ek enerjiye ihtiyaç duymadan mevcut hat basıncını kullanarak çarptırma
yüzeyine gönderen tipleri de üretilmektedir.
Elektrik motorlu jeneratörler dahili veya harici ortam havasını kullanarak köpüğü genleştirirler. Gerekli havayı bir elektrik motoruna bağlı fan vasıtası ile temin ederler. Elektrik motorlu jeneratör eğer riskli alanın içine monte edilecek ise ortamın gerektirdiği koruma sınıfına sahip motorlu seçilmelidir. Hidrolik motorlu yüksek genleşmeli köpük jeneratörleri mevcut hat basıncını
kullanarak hava temin eden hidrolik motora bağlı fan kullanılarak havayı temin eder. Elektrik veya hidrolik motorlu yüksek
genleşmeli köpük jeneratörlerinin üzerinde hareketli parçalar bulunduğu için kurulumu ve bakımı daha zordur. Özellikle ilgili
alana monte edildiğinde ciddi taşıyıcı konstrüksiyona gereksinim duyarlar. Sıklıkla duvara veya tavana monte edildikleri için
eğer dış ortam havası kullanılacak ise normal şartlarda damper ile birlikte kullanılmalıdır. Söz konusu damper ünitenin duvar
veya tavandan dışarıya açılan ve temiz hava emişini sağlayan bölüme monte edilmeli ve jeneratör çalıştığında otomatik olarak
açılmalıdır. Eğer iç ortam havası kullanılacak ise jeneratörün yeterince hava emebileceği mesafelerin korunarak montajının
yapılması gereklidir. Üzerinde hiçbir hareketli parça bulunmayan yeni nesil köpük jeneratörleri mevcut hat basıncını kullanarak
solüsyonu çarptırma yüzerine gönderirler ve bu esnada ortamda bulunan yanma havasını emerek köpüğün içine hapsederler.
Ünite üzerinde hareketli parça bulunmadığı için son derece haﬁf ve bakımı son derece kolaydır.

Şekil 2. Tipik hidrolik motorlu yüksek genleşmeli köpük jeneratörü.
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Yeni nesil yüksek genleşmeli sistemler iç ortam havasını kullanacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu nedenle ek duvar-tavan
açıklığı gerektirmez. Söndürmede iç ortam havasını kullanmak etkin söndürme sağlar. Jeneratörler köpüğün genleşmesini
sağlarken ortamda ısınan hava, varsa yanıcı buhar ve yanmanın devamı için gerekli havayı (oksijen) da köpük içine hapseder.
Bu hali ile yanmanın devamı için gerekli etkenler ortamdan kısmen kaldırılır. Yanan maddenin üzeri örtülerek hava (oksijen) ile
temas engellenir. Yapısındaki su ile soğutma yapar.

Şekil 3. Tipik iç ortam havasını kullanan
yüksek genleşmeli köpük jeneratörü.

YÜKSEK GENLEŞMELİ KÖPÜKLÜ SİSTEMLERİN KULLANIM ALANLARI
 Uçak hangarları,
 Helikopter hangarları,
 Gemi makine daireleri ve kargo alanları,
 Kimya tesisleri,
 Solvent veya hidrokarbon depolama sahaları,
 Boya üretim veya depolama alanları,
 Düşük kaynama noktasına sahip gaz üretim tesisleri,
 Jeneratör veya motor test odaları,
 Kablo ve tesisat galerileri,
 Enerji üretim alanları,
 Kazan daireleri,
 Yüksek depolama alanları,
 Madenler,
 Yanıcı ve parlayıcı ortamlarda buhar bastırma,
vb. endüstriyel uygulamalar.

Yüksek Genleşmeli Sistemlerin Tipleri ve Gereklilikleri
Yüksek genleşmeli sistemler; “hacim doldurma (total ﬂooding)”, “lokal” uygulama veya “taşınabilir” aparatlar kullanılarak uygulanabilir. Konumuz total ﬂooding sistemler olduğu için diğer uygulamaların üzerinde detaylı durulmayacaktır.

HACİM DOLDURMA (TOTAL FLOODING) SİSTEMLER
Total ﬂooding sistemlerde dış ortam havasını kullanan veya iç
ortam havasını kullanarak köpüğü genleştiren köpük üreteçleri
kullanılmaktadır. Şekil 1 ve Şekil 2’de iç ortam havasını kullanarak solüsyonun genleşmesini sağlayan köpük üreteci görülmektedir.
Sistemin uygulandığı kapalı alanın bu sisteme uygunluğu kontrol
edilmelidir. Montaj şekli dikkate alınarak acil durumda personelin
ilgili alanı terk edebilmesine kolaylık sağlaması ve bakım işlemleŞekil 4. Tipik yüksek genleşmeli köpük jeneratörü çalışma prensibi.
rinin rahatlıkla yapılabilmesi planlanmalıdır.
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Resim 1. Tipik iç ortam havasını kullanan yüksek genleşmeli köpük
üreten jeneratör çalışma esnasında.

Resim 2. Tipik bir yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sisteminin
çalışması.

Total ﬂooding sistemler tasarım standardının gereklerine göre; dizaynı, montajın yapılması, sistemin test edilmesi ve bakımının yapılması gereklidir. Kullanılan bütün ekipman sertiﬁkalı olmalı ve üreticinin kurulum ve bakım ile ilgili uyarıları dikkate alınmalıdır.
Hacim Doldurma (Total Flooding) yöntemi ile korunan riskli alanın özellikleri ve temel gereklilikler aşağıdaki gibi olmalıdır:
 Kapı, pencere gibi açık alanların sistem tetiklenmeden önce veya sistem ile eş zamanlı kapatılması gereklidir. Bu işlem
yapılırken personelin alanı terk etmesi göz önünde bulundurularak planlama yapılmalıdır.
 Kapı ve pencereler köpük veya varsa sprinkler sisteminin boşaltılması esnasında oluşabilecek basınca dayanıklı olmalıdır.
Yani perde tipi kapılar kullanılmamalıdır.
 Kapı ve pencereler kapatılamıyor ise bu noktalarda alan dışına akacak olan köpük miktarı belirlenerek, kayıp köpük miktarını
karşılayacak sayıda ilave jeneratör sisteme eklenmelidir.
 Kapı veya pencereler dışında da köpük kaybı söz konusu ise sisteme köpük eklenmelidir.
 Sistemin gerekli performansı sağlayacak sekilde dizayn edildiğinin belirlenmesi için mutlaka saha testlerinin yapılması gereklidir. Bu testler neticesinde kayıplar söz konusu ise sisteme ilave jeneratör veya köpük konsantresi eklenmelidir.
 Dizayn edilecek sistem iç ortam havasını kullanan tip olarak seçildiğinde alana hava girişi mümkün olduğu oranda engellenmelidir. (Eğer sistemde kullanılan jeneratörler dış ortam havasını kullanacak ise ilgili alanın mutlaka taze hava ile beslenmesi
veya jeneratörlerin direk dış ortamdan hava emmesi sağlanmalıdır.)
 Sistem dizayn edildiğinde doldurma yüksekliği dikkatle belirlenmeli ve belirlenen yüksekliğin minimum 1.1 m katı veya 0.6 m
üzerine kadar alanı doldurmalıdır. (Hangi değer büyük ise o seçilir.)
 Hızlı yanıcı veya parlayıcı malzemelerin bulunduğu alanlarda belirlenen doldurma yüksekliğinin 1.1 katı veya 0.6 m değerinden daha yüksek seçilmelidir. Bu değer yapılacak boşaltma testi ile doğrulanmalıdır.
 Yüksek genleşmeli köpüklü sistem ile birlikte sprinkler sistemi de var ise sprinkler sisteminin çalışması durumunda kırılacak
köpük miktarı hesaplanarak sisteme eklenmelidir.
 Köpük ile doldurulacak alanda gizli boşluklar var ise alan tamamen boş kabul edilmelidir. Tasarım buna göre yapılmalıdır.
 Yanıcı olmayan makineler vb. imalat için gerekli ekipmanlar toplam belirlenen uygulama hacminden çıkarılmalıdır. Tasarım
buna göre yapılmalıdır.
 Köpük ile doldurulacak alanda yer alan içi boş veya dolu tanklar, variller vb. depolama amaçlı elemanlar var ise alan tamamen boş kabul edilmelidir. Tasarım buna göre yapılmalıdır.
 Sistemin aralıksız köpük üretme zamanı korunan alanın mimarı detayları ve yanıcı malzeme tipine bağlı olarak 6.12.7.1–
NFPA 11 2010 Edition’da verilen tabloya göre seçilmelidir.
 Yangını söndürmek için gerekli olan köpük miktarı (boşaltma oranı) eğer varsa sprinkler sisteminin gücü, tehlikenin doğası
ve konﬁgürasyonu, korunan alanın yapısal özellikleri ile potansiyel can ve mal güvenliği dikkate alınarak 6.12.7.1–NFPA 11
2010 Edition’da verilen tabloda belirtilen değerin altında seçilemez.

Lokal Uygulamalar
Tamamen kapalı olmayan alanlarda, yanıcı veya parlayıcı sıvılar, sıvılaştırılan doğalgaz veya A sınıfı yanıcıların oluşturduğu
yangınların söndürülmesinde veya kontrol altında tutulması amacı ile kullanılmaktadır. Özellikle farklı yükseltilere sahip, üç
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boyutlu yanmanın söz konusu olduğu ve total ﬂooding (hacim doldurma) sistemlerinin uygulanamayacağı alanlar ideal uygulama alanlarıdır.
Sistem tasarımı NFPA 11 - 2010 Edition gereklerine ve üretici ﬁrmanın manuelleri dikkate alınarak onaylı ve birbiri ile uyumlu
çalışan ekipmanlar kullanılarak tasarım, malzeme seçimi, montaj ve bakım işlemleri yapılmalıdır.
Lokal uygulamalarda yangının yayılabileceği bütün alanlar tehlike oluşturabileceği için dikkate alınmalı ve planlama aşamasında değerlendirmelidir. Sistem boyutu bu planlama gereği oluşturulmalıdır.
Lokal uygulamalar bazen sadece dış sahada zemin kapatmak için kullanılabildiği gibi, kapalı alanlarda da sadece zemini kapatmak ve bu alanda oluşabilecek yayılmaları engellemek amacı ile kullanılabilir.
Dış saha uygulamalarında özellikle rüzgar etkisi ile oluşabilecek köpük kayıplarının telaﬁ edilmesi için ciddi gözlem ve test
yapılarak sistem boyutlandırılmalıdır. Sıklıkla uygulanan yöntem sistemin kurulacağı alanın gözlemlenmesi sonucu oluşturulan
sistemin kurulum sonrası tam boşaltma testinin yapılmasıdır. Bu durum yapılacak tasarımın çevresel etkiler nedeni ile aksayan
yönleri tespit edilerek gerek görülüyor ise sistem güçlendirilmelidir.
Uygulama sahasında farklı yüksekliklere sahip tehlikeler söz konusu ise sistemin boyutları ilgili yüksekliği kapatacak şekilde
seçilmelidir.
Hacim doldurma (total ﬂooding) sistemlerinde köpük üreteçlerinin konumlandırılmasında gösterilen esneklik lokal uygulamalarda yanmanın kontrol edilmesinin zorluğu nedeni ile daha katıdır. Köpük üreteçleri tehlikenin tümünü kontrol edecek şekilde
sahaya yerleştirilmelidir.
Lokal uygulamalarda yüksek genleşmeli köpük sistemi belirlenen tehlikeyi veya tehlikeleri 2 dakika içinde minimum 0.6 m
üzerine çıkarak kaplayacak şekilde dizayn edilmelidir. Köpük konsantresi ve yangın suyu rezervi minimum sistem 12 dakika
aralıksız çalışacak şekilde seçilmelidir.

Taşınabilir Yüksek Genleşmeli Köpük Yapan Cihazların Kullanımı
Taşınabilir köpük yapıcı cihazlar, manuel çalıştırılabilen ve taşınabilen, aynı zamanda köpük konsantresine ve basınçlı su kaynağına
ﬂexible (esnek) veya rigid bağlanabilen jeneratörlerdir. Taşınabilir
köpük yapıcı cihazlar ve ilgili ekipmanlar NFPA 11- 2010 Edition’da
belirtilen uygulama gerekliliklerine uyumlu şekilde kullanılmalı ve
bakımı yapılmalıdır. Sadece onaylı ekipman ve cihazlar kullanılmalıdır. Taşınabilir köpük yapıcı cihazlar ilgili standartta belirtilen tüm
tehlikelere karşı kullanılabilir.
Oranlama ekipmanı köpük jeneratörü ile kombine veya ayrı olabilir.
Kullanılacak olan her cihaz için bağımsız köpük konsantresi kaynağı
olabileceği gibi farklı cihazlar için merkezi oranlama sistemi de kullanılabilir. İki veya daha fazla cihazın eş zamanlı kullanımının müm- Resim 3.
kün olduğu alanlarda, köpük konsantresi ve su kaynağı maksimum
sayıda cihazı destekleyecek şekilde düzenlenmelidir.
Su veya solüsyon kaynağına önceden bağlanan taşınabilir köpük yapıcı cihazlar, ulaşılabilir bir yerde konumlanmalı ve en
uzaktaki tehlikeye ulaşabilecek uzunlukta bir hortuma sahip olmalıdır. Köpük konsantresi acil durumda ulaşılabilir bir noktada bulundurulmalıdır. Taşınabilir köpük jeneratörleri tehlikeye maruz kalmayacak bir konumda olmalıdır. Su veya solüsyon
kaynağına önceden bağlı bulunmayan taşınabilir köpük jeneratörleri belirlenen tehlikeli alana veya alanlara en kısa zamanda
taşınabilecek şekilde muhafaza edilmelidir. Boşaltma miktarı ve süresi ve bunlara bağlı olarak köpük konsantresi ve su miktarı
tehlikenin potansiyel büyüklüğüne ve tipine göre belirlenmelidir. Özel tanımlanan tehlikeli alanlarda NFPA 11-2010 Edition
gereklilikleri sağlanmalıdır.
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Sıklıkla taşınabilir yüksek genleşmeli köpük jeneratörleri çift fonksiyonlu üretilebilmektedir. Bu jeneratörlerle yangının olduğu
alana köpük uygulanabildiği gibi aynı alandan duman emilerek duman tahliyesi işlevi için de kullanılabilmektedir. Taşınabilir
yüksek genleşmeli köpük jeneratörleri sabit bir boru sistemi ile basınçlı su veya solüsyon kaynağına bağlı değilse kullanıcı
personelin jeneratörlerin kullanımını detayları ile öğrenmesi gereklidir.

YÜKSEK GENLEŞMELİ SİSTEMLERİN TETİKLEME DÜZENEKLERİ
Yüksek genleşmeli sistemler baskın vanalar kullanılarak otomatik ve manuel tetiklenebilir özellikte dizayn edilmelidir. Otomatik
tetikleme işlemi elektriksel, hidrolik, pnömatik veya karma tetikleme sistemleri şeklinde seçilebilir. Ancak sistemler mutlaka en
az bir noktadan manuel tetiklenebilir özellikte dizayn edilmelidir. Sistemler otomatik olarak tetiklendiğinde eğer ilgili alanda yer
alan açıklıklar var ise sistem ile birlikte otomatik olarak kapatılmalıdır. İstenmesi durumunda sistem ön görülen çalışma süresinin sonunda durdurulabilir özellikte dizayn edilebilmesi mümkündür.
Sistem otomatik kapanabilen tip seçilmiş ise, sistem elle reset edilene kadar alarm devam etmelidir. Dizayn mühendisinin uygun görmesi durumunda sistem manuel devreye alınacak şekilde de dizayn edilebilir. Ancak bu durumdu işletme personelinin
sistemin devreye alınması veya devreden çıkarılması ile ilgili ciddi eğitim alması ve sistemin % 100 kullanılabilirliğinin garanti
edilmesi istenir. Sistem elektronik algılama destekli kurulabildiği gibi, hidrolik veya pnömatik aktivasyonlu kurulabilir. Elektronik
algılama elemanlarının uygulamanın yapıldığı mahalin özellikleri dikkate alınarak uygun koruma sınıfından olması gereklidir.

YÜKSEK GENLEŞMELİ KÖPÜKLÜ SİSTEMLERİN ORANLAMA DÜZENEKLERİ
Sabit veya lokal uygulanan yüksek genleşmeli köpük sistemleri için sabit merkezi oranlama sistemleri kullanılır. Bu maçla hat
tipi köpük karışım yapıcılar, pompalı köpük karışım yapıcılar veya diyaframlı tank ile birlikte kullanılan köpük karışım yapıcılar
kullanılabilir. Hangi sistemin seçileceğine dizayn mühendisinin karar vermesi gereklidir. Ancak küçük kapasiteli sistemlerde
hat tipi oranlayıcıların kullanılması ekonomik uygulama nedeni ile sıklıkla kullanılmaktadır. Aynı köpük merkezinden birden
çok nokta eş zamanlı veya değişken zamanlı beslenecek ise pompalı köpük karışım yapıcılar veya diyaframlı köpük karışım
yapıcılar kullanılmalıdır. Her iki sistemde de farklı sayıda köpük üreteçleri söz konusu ise her bölge için bağımsız köpük karışım yapıcı kullanılabilir. Eğer tek köpük karışım yapıcı kullanılacak ise seçilen oranlama elemanının kullanım aralığı en küçük
solüsyon kapasitesine sahip hat ile en büyük solüsyon kapasitesine sahip hattın talep ettiği oranda solüsyonu karşılamalıdır.
Yani geniş kullanım aralığına sahip oranlayıcı seçilmelidir.

SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

















Yanan malzemeyi örter, ortamdaki diğer elemanlar ve hava ile teması engeller.
Isı, duman ve yakıt buharını köpük içine hapseder.
Isı ve duman emilerek yangının yayılması engellenir.
Yanmayı destekleyen ortam havasını köpük içine hapsederek, ortamdaki havayı ve oksijen seviyesini düşürür.
Köpük yanan cismin etrafını sararak içindeki suyu yangının kaynağına taşıyan bir araç gibi hareket eder.
Yangına taşınan su buharlaşarak inert bir atmosfer oluşturur.
İçeriğindeki su nedeni ile soğutma etkisi gösterir.
Isıyı köpük içine hapsetmesi nedeni ile alanın yapısal bütünlüğüne katkı sağlar.
Yanıcı sıvıların söz konusu olduğu alanlarda buharlaşan yanıcı buharları ortam havası ile birlikte köpük içine hapsedilerek
buhar bastırılmış olur.
Yanıcı sıvıların üzeri yoğun köpük ile kapatıldığı için buharlaşma engellenir.
Sistemin kurulacağı mahallin mimari detayları, riski ve personel tahliye dikkate alınarak esnek kurulabilir.
LNG yangınlarında yakıt kaynağını bloke ederek yangın riskini azaltır.
Sprinkler sistemlerine göre (konvansiyonel köpüklü sistemlere göre) minimum su kullanımı gerektirir.
Minimum su kullanımı nedeni ile minimum veya ihmal edilebilir boyutlarda su hasarından söz edilebilir.
Yapısındaki su nedeni ile A sınıfı yangınlarda da etkilidir.
Göreceli düşük maliyetli yerinde kurulum.
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SİSTEMİN DEZAVANTAJLARI
Alanda görevli personelin acil durumda ilgili alanı boşaltması sistemin tetiklenmesinden önce veya eş zamanlı yapılmalıdır.
Çünkü zamana bağlı artan köpük hacmi; görmede, duymada ve solunum yapmada zorluk yaratacaktır. Özellikle yüksek voltaj
ile çalışılan sahalarda ek tedbirler alınmalıdır.

TASARIM
Yüksek Genleşmeli (Hi-Ex) Köpüklü Sistemler “NFPA 11 Standart For Low-Medium and High Expansion Foam 2010
Edition” gereği ve üretici ﬁrmanın tasarım manuelleri dikkate alınarak tasarlanır. Tasarımı yapılırken aşağıdaki aşamaların
izlenmesi ve irdelenmesi gereklidir:
 Korunan alanın özellikleri,
 Riskin tanımı,
 Korunacak alanın veya alanların tehlikenin sınıﬂandırılması,
 Koruma yönteminin belirlenmesi,
 Konsantre tipinin seçimi,
 Uygulama oranı,
 Uygulama zamanı,
 Uygulama şekli,
 Oranlama sistemi,
 Jeneratörlerin (üreteçlerin) seçimi,
 Gerekli su miktarı,
 Pompa seçimi,
 Borulama.
Korunacak alan detaylı incelenmelidir. Ortamda yer alan ekipman, ham madde, yarı mamul veya mamul madde, depolama yapılıyor ise depolamanın şekli veya tipi, depolanan malzemelerin yanıcılıkları titizlikle incelenmelidir. Alanın tehlike sınıﬂaması
yapılarak koruma yönteminin belirlenmesi gereklidir. Seçilen konsantre tipinin, uygulanacağı alanın riskine, köpük jeneratörleri
ile ve diğer ekipmanlarla uyumuna dikkat edilmelidir. Kullanılacak köpüğün karışım oranı (% 2 - % 2.5 veya % 3) üreticinin
tavsiyeleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Özellikle yanıcı sıvılar söz konusu ise seçilen köpüğün tipi (hidrokarbon, alkol veya
polar solvent) önemlidir ve dikkatle seçilmelidir. Üreticilerin bir bölümü çok amaçlı kullanılabilen konsantrelerin kullanılmasını
önerilmektedir. Aralıksız köpük üretme zamanı tasarım standardı gereği belirlenmelidir.
Uygulama şekline karar verilmelidir. Köpük jeneratörleri kontrol, test, denetleme ve bakım işlemlerinin yapılmasına olanak
verecek şekilde yerleştirilmelidir. Mümkün olduğunca riske yakın ancak yangına ve patlamalara maruz kalmayacak kadar uzak
konumlandırılmalıdır. Tehlike alanı içindeki jeneratörler yangına dayanaklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
Minimum boşaltılması gerekli köpük miktarı veya toplam gerekli köpük jeneratörü sayısı aşağıdaki formülle belirlenir:
R = {(V/T)+Rs} x Cn x Cl
R : Boşaltılacak köpük miktarı (m³/dak.)
V : Toplam doldurulması gereken hacim (m³)
T : Doldurma zamanı (dak.)
Rs : Sprinkler sistemi nedeni ile kırılacak köpük miktarı (m³/dak.)
Cn : Genel Köpük kayıpları (1.15)
Cl : Havalandırma, kapı, pencere vb. noktalardan oluşabilecek kayıplar (1 – 1.2)
Cn ve Cl birimsiz katsayılardır. Cn özellikle belirtilmediği sürece 1.15 alınır. Cl değeri tamamen kapalı bir alanda 1 alınır. Bu
katsayı genel uygulamalarda havalandırma, kapı, pencere vb. noktalardan oluşabilecek kayıplar dikkate alınarak 1.2 alınmaktadır. Sistem dizayn mühendisi 1-1.2 aralığındaki katsayıyı belirleme yetkisine sahiptir. Korunan alan dizayn mühendisi
tarafından detaylı incelendikten sonra 1 altında olmamak ve 1.2 değerinin üzerinde olmamak kaydı ile belirler.
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Rs değerinin belirlenmesi; Rs değeri yüksek genleşmeli köpük sistemi ile korunan alanda sprinkler kullanılıyor ise belirlenmelidir. Aksi takdirde bu değer 0 (sıfır) olarak alınır. Eğer alanda sprinkler sistemi mevcut ise sprinkler koruma alanı, sprinkler
debisi ve maksimum açılacak sprinkler sayısı dikkate alınarak hesaplanır.
Rs: SxQ
ampirik formülü kullanılarak belirlenir.
Burada;
Rs : Sprinkler sistemi nedeni ile yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemine ilave edilmesi gereken köpük m³/dak.
cinsinden miktarıdır.
S : Sprinkler nedeni ile birim dakikada litre başına kırılan köpük miktarını m³/dak. cinsinden ifade eder.
S : 0.0748 m³/dak. alınır.
Q : Çalışacak maksimum sprinkler sayısına bağlı debi değerini ifade eder (lt/dak.)
Q:nxAxq
n : Maksimum çalışacak sprinkler sayısı
A : Sprinkler başına koruma alanı (m²)
q : Sprinkler uygulama yoğunluğu (lt/dak.)
Yukarıdaki formüller kullanılarak boşaltılacak köpük miktarı m³/dak. cinsinden belirlenir. Boşaltılacak köpük miktarı jeneratör
kapasitesine bölünerek jeneratör sayısı belirlenir. Belirlenen değer eğer tam sayı değilse bir üstteki tam sayı seçilir.
Depolanması gereken köpük miktarı ve depolanması gereken su miktarı tüm sistem normal şartlar altında 25 dakika aralıksız
köpük üretecek şekilde veya doldurulacak köpük miktarının dört katı baz alınarak belirlenir. Burada hangi değer küçük ise o değerin seçilmesi tavsiye edilir. Ancak belirlenen değer kesinlikle 15 dakikanın altında olmaması istenir. Üretici ﬁrmaların dizayn
manuellerinde aralıksız köpük üretim zamanı sıklıkla 16 dakikanın altında tutulmaması tavsiye edilir.
Sistem boşaltıldıktan sonra eğer alanda sprinkler sistemi yok ise 60 dakika, eğer sprinkler sistemi var ise 30 dakika beklendikten sonra temizlik işlemi yapılmalıdır. Eğer alanda yanıcı ve parlayıcı sıvılar bulunuyor ise bu süre daha kısa tutulabilir. Bu
zorunlu bekleme zamanı tekrar art yanma oluşmasını engellemek amacı ile tavsiye edilmektedir.
Tablo 1. Yüksek Genleşmeli Köpüğün Boşaltılması ile Başlayan Maksimum Doldurma Süresi
(NFPA – 11 (2010 Edition Table 6.12.7.1)
Haﬁf veya Korunmayan Çelik
Konstrüksiyon

Ağır veya Korunan Yangına
Dayanıklı Konstrüksiyon

Sprinklerli

Sprinklersiz

Sprinklerli

Sprinklersiz

3

2

5

3

4

3

5

3

Düşük yoğunluklu yanıcılar
(Sünger, genleşebilen plastikler, kağıt mendil, gofre kağıt vb.)

4

3***

6

4***

Yüksek yoğunluklu yanıcılar
(bir arada veya rulo halinde ambalajlanmış kraft kağıt)

7

5***

8

6***

Yüksek yoğunluklu yanıcılar (bir arada veya rulo halinde
ambalajlanmamış kraft kağıt)

5

4***

6

5***

Lastikler

7

5***

8

6***

Karton veya elyaf takviyeli ambalaj içinde depolanan yanıcılar

7

5***

8

6 ***

Tehlike Sınıﬂandırılması
Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar*
(Parlama noktası 38°C’den küçük )
Buhar basıncı 276kPa altında olan
Yanıcı Sıvılar **
(Parlama noktası 38 °C’den büyük)**

*-

Tablo 1’de verilen doldurma sürelerin birimi dakikadır.
Tasarlanan sistemin yangını algılama ve sistemin devreye girmesi arasındaki süre maksimum 30 sn olmalıdır. Eğer su süre 30 sn üzerinde gerçekleşiyorsa artan algılama ve sistemin devreye girme zamanı Tablo 1’de belirtilen sürelerden çıkarılmalıdır.
**- Polar solventler Tablo 1’de yer almamaktadır. Yanıcı sıvıların kaynama noktaları 38 °C’den küçük ise yüksek uygulama oranları gerektirebilir. Bu durumu
dizayn mühendisi, tedarikçi veya üreticiden destek alarak amaçlanan kullanıma uygunluğunu kanıtlamalıdır. (Ayrıca Polar Solventler için NFPA 30 Flammable and Cumbostible Liquids Code – 2008 Edition’a bakınız.)
***- Bu süreler 4,6 m’nin üzerinde depolama yapılan ve yangının çabuk yayılabileceği alanlarda direkt olarak uygulanamayabilir. Sistem üreticisinden destek
alınması tavsiye edilir.
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Köpük doldurma yüksekliğine kadar hacim doldurulmuş ise zamana bağlı olarak kırılma ve köpük seviyesinde alçalma gözlenecektir. Eğer tasarım mühendisi gerekli görmüş ise aralıksız veya kesik kesik alana köpük uygulanmaya devam edilmelidir.
Bu seviye sabit tutulurken köpük konsantresi ziyan edilmemelidir. Seviyenin sabit tutulması proje mühendisinin planlamayı
yaparken hesaba katması ve belirlediği miktarda köpük konsantresini ve yangın suyu rezervini artırmalıdır.
İç ortam havasını kullanan köpük jeneratörleri ile koruma yapıldığında jeneratörlerin korunan alanın içinde kalacak şekilde ve
zemini hızla kapatacak şekilde yerleştirilmeleri gerekmektedir. Bu süre ile ilgili standartta (NFPA 11 – 2010 edition) zaman tanımlanmamıştır. Ancak üretici ﬁrma manuelleri incelendiğinde 30 – 45 sn. aralığında zeminin köpük konsantresi ile kapatılması
tavsiye edilmektedir. Tavsiye edilen bu zaman içinde zemin köpük ile kapatılırsa yanıcı maddenin akarak yangının zeminde
genişlemesi engellenmiş olur.

YÜKSEK GENLEŞMELİ SİSTEMLER İLE İLGİLİ SINIRLAMALAR
Yüksek genleşmeli sistemler etkin söndürme sağlamasına rağmen uygulanacağı alanın genel özellikleri dikkate alınarak belirli
sınırlamalara uyulması gerekmektedir. Sistemin kullanılacağı alanda mevcut olan tehlikeyi tasarlanan sistemin söndüreceğinden emin olunmalıdır. Genleşen köpük içinde konvansiyonel köpüklü sistemlere nazaran çok az miktarda su bulunmasına
rağmen korunan alanın su hasarına olan duyarlılığı dikkate alınmalıdır. Özellikle aşağıda belirtilen maddelerin bulunduğu
alanlarda yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemleri kullanılmamalıdır. Bunlar;
 Selüloz bazlı yandığında oksijen açığa çıkaran veya diğer oksitleyici maddeler açığa çıkaran maddelerin yer aldığı alanlar,
 Yeterince korunmayan elektriksel pano vb. ekipmanların bulundu alanlar (bazı üreticiler IP30 koruma değerini yeterli görmektedir),
 Sodyum, potasyum gibi su ile tepkimeye giren metaller,
 Tri-etil alüminyum ve fosfor peroksit gibi su ile tepkimeye giren maddeler,
 Sıvılaştırılmış yanıcı gaz bulunan alanlarda yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemlerinin kullanılmaması tavsiye edilir,
 Yalıtılmamış ve enerji verilerek çalışır durumda bulunan elektrik- Tablo 2. Orta ve Yüksek Genleşmeli Köpük
sel, ekipmanlarla yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemi Ekipmanlarının Yalıtılmamış Çalışan Elektriksel
elemanları arasındaki minimum mesafeler Tablo 2’de verilmiştir. Ekipmanlar Arasındaki Uzaklık (NFPA 11 – 2010
Edition-Table 6.6.2.1)
Bu değerlere uyulması tavsiye edilir.

PERSONEL GÜVENLİĞİ
Köpük üreteçlerinin montaj noktalarının mümkün olduğunca
personelin ilgili sahayı terk etmeleri esnasında kolaylık sağlayacak şekilde belirlenmelidir. Köpük ile doldurulmuş bir alana
girerken su spreyi yapacak lanslar kullanılarak köpük içinde
yol açılmalıdır. Köpük içine gaz maskesi ile girilmemelidir. Eğer
tehlike alanına girilmesi zorunlu ise solunum cihazı kullanılmalıdır. Suya karşı korunmamış elektriksel elemanların bulunduğu alanlarda sistem çalıştırıldıktan sonra temizlik yapılmadan
enerji verilmemelidir.

Nominal Hat
Voltajı
(kV)

Nominal
Toprak Voltajı
(kV)
9

110

178

23

13

150

254

34.5

20

200

330

46

27

250

432

69

40

350

635

115

66

550

940

138

80

650

1118

161

93

750

1321

196-230

11-132

900

1600

1050

1930

1175

2210

287-380

Yüksek yoğunluklu ambalajlanmamış kraft kağıt bulunan çelik
konstrüksiyon yapının korunması;
Yapı: 30.5m x 61 m: 1.860,50 m²
Depolama yüksekliği: 7,6 m

Minimum
Aralık
(mm)

15

ÖRNEK UYGULAMALAR:
Hacim Doldurma (Total Flooding) Sistemi için
Örnek Uygulama 1:

Tasarlanan Basit
Yalıtım Seviyesi
(kV)

500

500-700

166-220

290

290-400

1300

2489

1425

2769

1550

3048

1675

3327

1800

3607

1925

3886

2100

4267

2300

4674
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Köpük doldurma yüksekliğinin belirlenmesi:
H1: 7,6 m x 1,1 : 8,36 m : 8,4 m kabul edilmiştir.
H2: 7,6 m + 0,6 m : 8,2 m
Hesaplanan H1 yüksekliği H2 yüksekliğinden büyük olduğundan H1 kullanılır.
Doldurulacak hacim: 30,50 m x 61 m x 8,4 m : 15.628,2 m³ : 15.628 m³ kabul edildi.
Aralıksız köpük üretme (hacmi doldurma) zamanı: 5 dak. (Bakınız Tablo 1)
Bina ıslak borulu sprinkler sistemi ile ayrıca korunmaktadır.
Sprinkler nedeni ile kırılacak köpük miktarının belirlenmesi;
Rs : S x Q
S: 0.0748 (m³/dak. x l./dak.)
Sprinkler aralıkları: 3 m x 3 m
Q: n x A x q
n: 50
q: 10,2 l/dak. m²
Q: 50 x (3x3) x 10.2 : 4.590 l/dak.
Rs: 0,0748 x 4.590 : 343,33 m³/dak. : 344 m³/dak. kabul edilmiştir.
Cn: 1.15
Cl: 1.2
R: {(15.628/5) + 344} x 1.15 x 1.2
R: 4.788,048m³/dak. : 4.788 m³/dak. kabul edilmiştir.
Jeneratör seçimi:
Jeneratör köpük kapasitesi: 500 m³/dak.
Jeneratörün performansına bağlı genleşme oranı 1:680
Jeneratör sayısı: 4.788/500 : 9,576 adet : 10 adet seçildi.
Sistemin belirlenen jeneratör sayısına göre;
Gerçek köpük kapasitesi: 10 x 500 m³/dak : 5.000 m³/dak.
Sistemin solüsyon kapasitesi: 5.000 /0.680 7252,94 l./dak.
Sistemin 25 dakika aralıksız köpük üretmesi veya ilgili alanı 4 kez doldurması istenir. Bu süre 15 dakikanın altında olamaz
(NFPA – 11 2010 Edition)
25 dakika için gerekli solüsyon: 25 dak x 7253 l./dak : 181.325 l.
4 kez alanı doldurmak için gerekli solüsyon: 4 dak. x 5 x 7253 l./dak. : 145.060 l.
15 dakika için gerekli solüsyon miktarı: 15 dak. x 7253 l/dak. : 108.795 l.
Gerekli solüsyon miktarı minimum uygulama süresi olan 15 dakika zorunlu uygulama zamanının gerektirdiği miktardan büyük
veya eşit olmak zorundadır. Bu nedenle minimum solüsyon kapasitesi 145.060 l. olarak seçilmiştir.
Köpük % 2 kullanım oranlı seçilsin.
Gerekli köpük konsantresi: 2% x 145.060 l./dak. : 2.901,2 l.
Seçilen köpük miktarı: 2900 l. ve %2 kullanım oranlıdır.
Örnek Uygulama 1 Dizayn Sonuçları:
Yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemi için;
 Depolanması gerekli su miktarı: 145.060 l. : 145.000 l.
 Köpük konsantresi miktarı % 2 kullanım oranlı: 2900 l.
 Jeneratör Sayısı: 10 ad.
 Oranlama kapasitesi: 145 l./dak. (% 2 kullanım oranlı köpük konsantresi)
 Yangın pompası kapasitesi: 436 m³/h
 Yangın pompası basıncı: Hidrolik hesap yöntemi ile belirlenmelidir.
 Proje üzerinden jeneratör yerleşimi yapıldıktan sonra sistemin borulaması oluşturularak sistemi hidrolik hesaplaması yapılarak çaplandırma yapılmalıdır.
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Hacim Doldurma (Total Flooding) Sistemi için Örnek Uygulama 2:
Depolanan materyal A sınıfı kağıt ve kartondan oluşmaktadır. Yapı yangına karşı yalıtılmış betonarmedir.
Yapı: 45 m x 55 m : 2.474 m²
Depolama yüksekliği: 5.75 m
Köpük doldurma yüksekliğinin belirlenmesi:
H1: 5,75 m x 1,1 : 6.325 m
H2: 5,75 m + 0,6 m : 6.35 m
Hesaplanan H1 yüksekliği H2 yüksekliğinden küçük olduğundan H2 kullanılır.
Doldurulacak hacim: 45m x 55m x 6,35 m :15.716,25 m³ : 15.717 m³ kabul edildi.
Aralıksız köpük üretme (hacmi doldurma) zamanı: 4 dak. (Bakınız Tablo 1)
Bina da sprinkler ile koruma yapılmamaktadır.
Rs: 0 alınır.
Cn: 1.15
Cl: 1.2
R: {(15717/4) + 0} x 1.15 x 1.2
R: 5.422,365 m³/dak. : 5.423 m³/dak. kabul edilmiştir.
Jeneratör seçimi:
Jeneratör köpük kapasitesi: 500 m³/dak.
Jeneratörün performansına bağlı genleşme oranı 1:680
Jeneratör sayısı: 5423/500 : 10,846 adet : 11 adet seçildi.
Sistemin belirlenen jeneratör sayısına göre;
gerçek köpük kapasitesi: 11 x 500 m³/dak : 5.500 m³/dak.
Sistemin solüsyon kapasitesi: 5.500 /0.680: 8088,23 l./dak.
Sistemin 25 dakika aralıksız köpük üretmesi veya ilgili alanı 4 kez doldurması istenir. Bu süre 15 dakikanın altında olamaz
(NFPA – 11 2010 Edition)
25 dakika için gerekli solüsyon: 25 dak x 8824 l./dak : 220.660 l.
4 kez alanı doldurmak için gerekli solüsyon: 4 dak. x 4 x 8824 l./dak. : 141.184 l.
15 dakika için gerekli solüsyon miktarı: 15 dak. x 8824 l/dak. : 132.360 l.
Gerekli solüsyon miktarı minimum uygulama süresi olan 15 dakika zorunlu uygulama zamanının gerektirdiği miktardan büyük
veya eşit olmak zorundadır. Bu nedenle minimum solüsyon kapasitesi 141.184 l. olarak seçilmiştir.
Köpük % 2 kullanım oranlı seçilsin.
Gerekli köpük konsantresi: 2% x 141.184 l./dak. : 2823,68 l.
Seçilen köpük miktarı: 2900 l. ve %2 kullanım oranlıdır.
Örnek Uygulama 2 Dizayn Sonuçları:
Yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemi için;
 Depolanması gerekli su miktarı: 141.184 l. : 142.000 l. seçildi.
 Köpük konsantresi miktarı % 2 kullanım oranlı: 2900 l.
 Jeneratör sayısı: 11 ad.
 Oranlama kapasitesi: 176,48 l./dak. (% 2 kullanım oranlı köpük konsantresi)
 Yangın pompası kapasitesi: 529,4 m³/h : 530 m³ /h
 Yangın pompası basma yüksekliği: Hidrolik hesap yöntemi ile belirlenmelidir.
 Proje üzerinden jeneratör yerleşimi yapıldıktan sonra sistemin borulaması oluşturularak sistemi hidrolik hesaplaması yapılarak çaplandırma yapılmalıdır.
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YEREL VE ULUSLARARASI YÖNETMELİKLERİN
KARŞILAŞTIRILMASI

Eren KALAFAT*

Ömer Okan SEVER**

ÖZET
Depremler öngörülemeyen doğal afetlerdir. Hiçbir insan gelecekteki bir depremi önceden bilip bunun sonuçlarından kaçamaz.
Bununla birlikte, günümüze kadar gerçekleşmiş olan depremlerden elde edilen veriler doğrultusunda, bundan sonra olacak
depremlerin büyüklüklerine dair gözleme dayalı hesaplar yapılabilir. Neticede bu hesaplar, içinde yaşadığımız mekânların,
binalarımızın ve tesislerimizin depreme karşı korunmasına bir temel oluşturacaktır.
Günümüzde profesyonel deprem mühendisleri, depreme dayanıklı binalar inşa etmemizi sağlayacak bilgi birikimine ve deneyime sahiptirler. Ancak büyük bir projenin karar vericileri için kabul edilemez bir hata, yapısal olmayan bileşenlerin (özellikle
tesisatların) sismik korumasının yaptırılmamasıdır. Gerçekte yapısal olmayan bileşenlerin, özellikle yangın tesisatı boruları,
yakıt hatları, acil durum ve enerji sistemleri ve benzerlerinin sismik koruması hayati önem taşımaktadır. İşlevlerini tam olarak
yerine getirebilen mekanik ve elektrik tesisatları olmadan ne yangın koruması, ne enerji beslemesi, ne iletişim ve ne de sağlık
hizmetleri sağlanabilir ve böylesi bir durum insan yaşamı ve kamu güvenliği açısından ölümcül sonuçlara sebep olacaktır.Bu
çalışmada, yangın tesisatlarının depremlerden korunması hakkında yerel ve uluslararası yönetmeliklerde yer alan yönergeler
ele alınarak, aralarında kapsamlı bir karşılaştırma yapılacaktır. Ayrıca Türkiye’de ve dünyada gerçekleştirilmiş bazı deprem
koruması uygulamalarından örnekler verilerek, özellikle deprem yüklerinin hesaplanması ve depreme dayanıklı yangın tesisatlarının nasıl uygulanabileceğine dair gerekli mühendislik esasları vurgulanacaktır.

EARTHQUAKE SAFETY OF FIRE INSTALLATIONS: COMPARISON OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL
REGULATIONS
ABSTRACT
Earthquakes are natural disasters that cannot be foreseen. No one can foresee a future earthquake and avoid its consequences. Despite, in line with the data obtained from the earthquakes so far, estimations can be made on the size of on-coming
earthquakes. Finally, these calculations form the base for protection of places we live in, buildings and of all installations,
against earthquakes.
Nowadays, professional earthquake engineers have sufﬁcient accumulation of knowledge and experience to enable us to
construct houses resistant to earthquakes. However, supply of-non-construction installation components (especially the installations) without any seismic protection are unacceptable mistakes on the decision makers’ part in large projects. In reality,
seismic protection of non-construction components, speciﬁcally of ﬁre installation pipes, fuel pipes, emergency and energy
systems, are of vital importance. Without mechanical and electrical installations that can perform at full capacity, neither ﬁre
protection, nor energy feeding, communication and health services can be provided adequately, such conditions may end up
with lethal results in terms of human lives and public safety. In this study, domestic and international regulations on earthquake
protection of ﬁre installations are taken into consideration and a comparison is made. In addition, by giving some examples
of earthquake prevention applications, engineering calculations, speciﬁcally calculation of earthquake loads and construction
methods of installations resistive to earthquakes are emphasized.
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GİRİŞ
Dünyadaki aktif tektonik bölgelerden biri üzerinde yer alan ülkemizde 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 yılında yaşanan depremler sonucunda meydana gelen büyük can ve mal kayıpları, deprem olgusunun yaşamımıza daha fazla girmesine yol açmıştır.
Bu iki büyük felaketin ardından toplumun her kesiminin deprem felaketine olan ilgisi ve bakış açısı farklı bir boyut kazanmıştır.
Depremlerden sonra ortaya çıkan can kayıplarının ve maddi kayıpların boyutları ülke ekonomisine ağır bir etki yapmış, sadece
deprem bölgesinde yaşayan insanları değil, tüm ülke çapında toplumun tüm kesimlerini olumsuz yönde etkilemiştir.
Yaşadığımız bu büyük depremler sonucunda toplumun her kesiminde deprem bilinci oluşmaya ve depremlerin zararlarının
azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Toplumda belirli bir süredir devam eden davranışların değişmesi
zaman aldığı için deprem konusunda da insanların davranışlarının değişmesi zaman alacaktır. Ancak unutulmaması gereken
nokta, konunun her açıdan önemli olduğu ve konu üzerinde ısrarla durulması gerekliliğidir.
Depremler tüm dünyada milyonlarca kişinin can ve mal varlığı için bir tehdit olmaya devam etmektedir. Yıllardır Türkiye gibi
depremler ile iç içe yaşayan A.B.D. ve Japonya gibi ülkelerde de aynı sorunların yaşandığı, son yıllarda gerçekleşen depremlerden sonra görülmüştür. Ülkelerin depremler sonrasında yaşadıkları durumlar aynı olsa bile aralarındaki fark, meydana gelen
hasarların ve ekonomik kayıpların boyutudur. Söz konusu ülkelerde deprem bilincinin tüm toplum kesimlerinde gerek düşünce
gerekse uygulama açısından günlük yaşama iyice yerleşmiş olması, depremin bu ülkelerde yarattığı etkilerin Türkiye’de yaşadığımız etkilerden az olmasını sağlamaktadır[1].

DEPREMİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Değişen dünya ve gelişen teknoloji çerçevesinde toplumların depreme karşı olan davranışları her geçen yıl daha farklı bir
boyut kazanmaktadır. Depreme karşı dayanıklı yapı tasarımı için geliştirilen yönetmeliklerde ilk yıllarda amaç yapının belirli
bir deprem seviyesi altında yıkılmadan ayakta kalması ve yapı içerisindeki insanların deprem sonrası yapıdan sağ olarak
çıkmalarını sağlamaktı. Deprem tehlikesi altındaki tüm ülkelerde temel amaç insanın deprem sırasında can güvenliğinin sağlanmasıdır; bu amaç ilk ve en önemli amaçtır. Bu amaca yönelik olarak A.B.D. ve Japonya gibi ülkelerde çeşitli yönetmelikler
hazırlanmıştır ve bunlar Türkiye’de de mevcut koşullara uyarlanarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu yönetmelikler, zaman içerisinde yapılan araştırmalar ve yaşanılan depremlerden elde edilen veriler ışığında yenilenmektedir.
Ancak özellikle son yıllarda tüm dünyada yaşanan
depremlerden sonra yapılan araştırmalar, depremlerin yapılar üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin
yanı sıra, yapıların içerisinde bulunan çeşitli makine, eşya, ısıtma ve soğutma sistemleri, elektrik
sistemleri vb. gibi yapının kullanım amacına göre
değişen cisimlerin üzerinde yarattığı hasarın da
önemli ölçüde büyük olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Ayrıca yapılan araştırmalarda, depremden sonra
meydana gelen can kayıplarının sadece binaların
yapısal elemanlarından değil, yapısal olmayan elemanlardan da meydana geldiği ortaya konmuştur.
Türkiye’de 1999 depreminden sonra yapılan araştırmada, yaralanmaların % 50’sinin ve ölümlerin % Şekil 1. 1999 İzmit depremi sonrası yapılan araştırma sonucunda yaralanma ve
3’ünün yapısal olmayan elemanlardan meydana ölümlerin sebeplerine göre dağılımı[2].
geldiği belirlenmiştir.
Yapısal olmayan elemanlar, yaralanma ve can kayıpları yanında maddi kayıplara da yol açmaktadır. Bir deprem sonrasında
yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanan yangın, su baskınları vb. etkilerden kaynaklanan maddi hasarlar çok ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Yine aynı araştırma sonucunda 1999 İzmit depreminden sonra hayatta kalanların yaşadığı maddi
kayıpların % 30’unun yapısal olmayan elemanlardan kaynaklandığı belirtilmiştir.
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Deprem sonrası yapısal olmayan elemanların doğrudan yarattığı maddi kaybın yanında söz konusu yapısal olmayan hasarın
meydana geldiği binanın işlevini bu hasardan dolayı yerine getirememesi sonucunda ortaya çıkan işgücü ve üretim kaybı da
çok ciddi boyuttadır. Deprem sonrasında ilk kullanılması gereken hastane, haberleşme binaları, enerji sağlayan binalar, içme
suyu ve atık su sistemlerinin bulunduğu yapılarda meydana gelecek yapısal olmayan hasarlar, bu yapıların kullanılamamasına
ve dolayısıyla verdikleri hizmetlerin aksamasına neden olacaktır.
Depremden sonra birçok sağlık kuruluşlarında, elektrik iletim merkezlerinde, haberleşme, temiz su ve atık su sistemlerinin bulunduğu yapılarda yapısal hasar olmamasına rağmen, binaların içindeki yapısal olmayan elemanlarda meydana
gelen hasarlar, söz konusu binaların kullanılamamasına ve depremde meydana gelen kaybın daha da artmasına neden
olmuştur.

YANGINDAN KORUNMA TESİSATLARININ ÖNEMİ
Depremlerin yapısal olmayan sistemler üzerindeki yıkıcı etkilerinden bahsederken dikkati çeken çok önemli bir husus, hemen
her zaman en ön planda yangından korunma tesisatlarından bahsediliyor olmasıdır. Gerçekten de yangından korunma sistemlerinin önemi özel bir ilgiyi gerektirmektedir. Çok basit bir örnek vermek gerekirse, düşük şiddetli de olsa bir deprem sonrasında
bir binada bulunan herkesin telaş içinde binayı terk edecekleri kaçınılmazdır. Oysa söz konusu binada, örneğin çay ocağında
çıkacak ufacık bir yangın, yangından korunma tesisatının işlevini yerine getirememesi durumunda büyüyecek ve çok küçük bir
deprem bile bu şekilde dolaylı yoldan çok büyük kayıplara yol açabilecektir[3].
Yangından korunma tesisatlarının depreme karşı hassasiyetlerine sebep olan birkaç örnek vermek gerekirse şunlar söylenebilir: Yağmurlama sistemleri basınçlı su içeren borulardan oluşmaktadır ve bu basınç, sistemin işlevini yetiren getirebilmesi için kesinlikle yitirilmemelidir. Oysa bir depremde sadece birkaç noktada boru tesisatında meydana gelecek kırılmalar
ve hatta çatlamalar, basıncın yitirilmesine sebep olacak ve bundan ötürü tesisatın sağlam kaldığı bölgelerde dahi sistem işlevini yerine getiremeyecektir. Benzer şekilde yağmurlama sisteminin başlıkları hassas donanımlar olup, bağlı bulundukları
asma tavan gibi yapısal olmayan bileşenlerin hasar görmesi sebebiyle bunlar da kırılıp işlevlerini yerine getiremez duruma
gelebilirler.

(a)
Şekil 2. (a) Kırılmış bir boru tesisatı, (b) Asma tavana bağlı kırılmış bir yağmurlama kafası.

(b)

ULUSLARARASI YÖNETMELİKLER
Uluslararası alanda geçerliliği en fazla olan deprem yönetmelikleri, dünya üzerinde yıkıcı depremlerin yaşandığı bölgelerin
başında gelen A.B.D.’de yayınlanmaktadır. Gerek bu ülkede gerekse dünyanın birçok bölgesinde halen en geçerli olan yönetmelik, Uluslararası Kod Konseyi (ICC – International Code Council) tarafından ilk defa 2000 yılında yayınlanan ve kendinden
önceki en yaygın standartlar olan Tekdüze Bina Kodu (UBC – Uniform Building Code) 1997 ve BOCA 1996 ile birlikte Kanada
kökenli Ulusal Bina Kodu (NBC – National Building Code) 1996’yı birleştiren Uluslararası Bina Kodu (IBC – International Building Code)’dur. Aradan geçen zamanda her üç yılda bir güncellenen bu yönetmeliğin günümüzde yürürlükte olan sürümü IBC
2009’dur[4].
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Yine büyük ve yıkıcı depremlerin yaşandığı bir ülke olan Japonya’da geçerli deprem yönetmeliği, Japon Standart Bina Yasası (The Building Standard Law of Japan) 2007’nin içinde yer almaktadır. Ancak gerek Japon yönetmeliğine gerekse büyük depremlerin yaşandığı diğer ülkelerin (Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Amerika ülkeleri, İran ve Hazar Denizi bölgesi
ülkeleri) yerel yönetmeliklerine, uluslararası projelerde geçerli yönetmelikler olarak pek rastlanmamaktadır. Ayrıca Avrupa
kıtasının deprem tehlikesinden nispeten uzak olması, sismik önlemlerle ilgili teknik şartnamelerin gelişmiş Avrupa devletlerinin ilgi alanına girmemesinin sebebi olarak gösterilebilir.
Buna karşılık yine de Avrupa Standartları arasında “Eurocode 8: Deprem” adıyla bir yönetmelik bulunmakta olup, dünya
çapında depremlere karşı artan ilgiye bağlı olarak bu yönetmelik de gelişmektedir.
IBC yönetmeliğinin yanı sıra, yine A.B.D.’de deprem güvenliği konusunda faaliyet gösteren en büyük kuruluş olan Federal Afet
Yönetim Kurumu (FEMA – Federal Emergency Management Agency) tarafından yayınlanan standartlar gelmektedir. Bunlar
arasında “Mekanik Ekipmanlarda Sismik Sınırlandırma (FEMA 412)”, “Elektrik Ekipmanlarında Sismik Sınırlandırma (FEMA
413)” ve “Hava Kanallarında ve Borularda Sismik Sınırlandırma (FEMA 414)” gibi doğrudan tesisatlara yönelik olanlarıyla birlikte; “Sağlık Tesislerinde Sismik Tedbirler (FEMA 150)”, “İlk ve Orta Dereceli Okullarda Sismik Tedbirler (FEMA 149)” vb. gibi
bina kullanım amacına yönelik olanları da mevcuttur.
FEMA, 356 numaralı şartnamesinde bir deprem anında ve sonrasında binalardaki ve tesislerdeki yapısal olmayan elemanlardan (tesisatlar vb.) beklenenleri derecelendirmiş ve böylelikle dört kademeli bir performans düzeyi sıralaması oluşturmuştur.
Bunların açıklaması aşağıda kısaca yapılmıştır:
İşlevsellik Performans Seviyesi
Yapısal olmayan elemanlarda işlevsellik performans seviyesi kısaca “yapının deprem sonrası hasar durumunda, yapısal olmayan elemanlarının (tesisatların vb.) deprem öncesindeki fonksiyonlarını aynı şekilde devam ettirebilmeleri” durumu olarak
tanımlanabilir.
Bu performans seviyesi; yapıdaki acil durum, yangından korunma, aydınlatma, mekanik ve elektrik tesisatları ve bilgi işlem sistemlerinin büyük bir bölümünün işlevlerini yerine getirmeye devam ettiği veya bu sistemlere yapılacak küçük tamirat işlemleri
ile eski durumlarına devam etmelerinin mümkün olduğu durumdur. Bu özel yapısal olmayan performans seviyesi yapı mühendislerinin ilgi ve uzmanlık alanına girdiği için söz konusu elemanların deprem sonrasında bu performans seviyesini göstermesi,
ancak sismik koruma yapılmasıyla mümkün olacaktır.
Özellikle kuvvetli bir yer hareketi sonrası hastane, haberleşme merkezleri, elektrik üretim merkezleri gibi ilk kullanılacak yapılarda bulunan elektronik ve mekanik sistemlerin deprem güvenliği için sismik koruma yapılması hayati derecede önemlidir.
Özellikle hastanelerdeki sistemlerin deprem esnasında dahi işlevlerini yerine getirebilmeleri, tam bir can güvenliğinin sağlanması için gereklidir.
Hemen Kullanım Performans Seviyesi
Yapısal olmayan elemanlarda hemen kullanım performans seviyesi kısaca “deprem sonrasında yapıdaki giriş-çıkış kapıları,
merdivenler, asansörler, acil aydınlatma sistemleri, yangın alarm sistemleri gibi sistemlerin genel olarak işlevlerini sürdürebilmekte olduğu durum” olarak tanımlanabilir.
Söz konusu performans seviyesinde bazı camlarda küçük kırıklar ve bazı yapısal olmayan elemanlarda haﬁf hasar meydana
gelebilir, ancak binada yapısal olarak hiçbir tehlike yoktur. Binada genel bir temizlik ve düzenleme yeterli olacaktır. Genel
olarak bu performans seviyesinde, yapıdaki elektrik ve mekanik sistemler için önlemler alınmalı ve işlevlerini sürdürmeleri
sağlanmalıdır. Ancak bazı sistemlerin doğrultularında ve konumlarında küçük değişmeler ve sistemlerin içinde küçük hasarlar
meydana gelmiş olabilir. Konut tarzı yapılarda bulunan ısıtma, su tesisatı, doğal gaz ve haberleşme sistemleri işlev dışı kalabilir, ancak yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek can kaybı riski oldukça düşüktür.
Bu performans seviyesi özellikle hastaneler ve haberleşme merkezleri için yeterli güvenliği sağlayamayabilir. Ancak yüksek
nitelikli oﬁs vb. binalar için tercih edilebilir.
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Can Güvenliği Performans Seviyesi
Yapısal olmayan elemanlarda can güvenliği performans seviyesi kısaca “deprem sonrasında binadaki yapısal olmayan elemanlarda hasarın meydana geldiği, ancak bu hasarın can güvenliğini tehlikeye atacak boyutta olmadığı” duruma karşılık
gelmektedir.
Söz konusu performans seviyesinde, binadaki yapısal olmayan elemanlar (tesisatlar vb.) oldukça hasar görmüştür ve hasarın
maddi boyutu oldukça fazladır, ancak yapısal olmayan elemanlar bulundukları yerlerden çıkıp düşmemiş ve binanın içinde
veya dışındakilerin can güvenliğini tehdit edecek durumda değildirler. Binadaki haﬁf yapısal olmayan elemanların yarattığı
enkazlar çıkışları kısmen kapatabilir; havalandırma, sıhhî tesisat ve yangın sistemleri zarar görebilir ve işlevlerini yitirebilir. Bu
performans seviyesinde yapısal olamayan elemanlardan kaynaklanan yaralanmalar meydana gelebilir, ancak binada genel
olarak can güvenliğini tehdit edecek riskler oldukça düşüktür. Yapıdaki yapısal olmayan elemanların yeniden işlevsel durumlarına getirilmesi zaman ve maliyet alan bir işlemdir.
Bu performans seviyesi, ancak deprem sonrasında uzun süre kullanım dışı kalmasının mahsur teşkil etmeyeceği depo vb. gibi
binalarda tercih edilebilir.
Riski Azaltılmış Performans Seviyesi
Yapısal olmayan elemanların riski azaltılmış performans seviyesi kısaca “deprem sonrası hasar gören yapısal olmayan
elemanların düşme tehlikesi meydana gelebilecek durumu” olarak tanımlanabilir. Bu durumda dış ortama yüksek zarar verebilecek olan yapısal olmayan elemanların, insanların çok bulunduğu yerlere düşmelerinin engellenmesi gerekliliği ortaya
çıkmaktadır.
Söz konusu performans seviyesinde, deprem sonrası yapısal olmayan elemanlarda oldukça ağır hasar meydana gelmektedir;
ancak parapet, dış cephe panelleri, ağır kaplamalar, asma tavanlar, büyük raﬂar gibi düşme riski olan ve düştüklerinde insanların can güvenliğine bir tehdit olabilecek ağır elemanların düşmelerinin engellemesi için önlem alınmalıdır.
Bu hasar seviyesinde amaç, tüm yapıdaki yapısal olamayan elemanlarda meydana gelen hasarları belirlemek değil, insanlar
için tehlike oluşturabilecek yapısal olmayan elemanların belirlenmesidir. Dolayısıyla bu performans seviyesi, ancak hiçbir
nitelik beklenmeyen en alt sınıf binalar için ve sadece deprem esnasındaki can güvenliğinin sağlanması açısından tercih
edilebilir.
Yukarıda bahsi geçen hemen tüm yönetmelikler, binaların yapısal ve yapısal olmayan bileşenleri için geçerli deprem mühendisliği konularını içermekle birlikte, yine hemen hiçbiri özel bir konu olarak yangından korunma tesisatlarını kapsamları içine
almamaktadır. Gerçekten de bu yönetmeliklerin ve standartların birçoğunun giriş kısımlarında yangın konusu, geçtiğimiz yüzyıl
boyunca ve günümüzde halen bu konudaki neredeyse tek otorite olan A.B.D. kökenli Ulusal Yangından Korunma Birliği’ne
(NFPA – National Fire Protection Association) atıfta bulunulmaktadır. Her ne kadar son yıllarda Uluslararası Kod Konseyi (ICC)
tarafından son sürümü 2009 olan Uluslararası Yangın Kodu (IFC – International Fire Code) yayınlanıyor olsa da henüz yeteri
kadar yaygınlaşmadığı için bu standarda burada yer verilmemiştir.

Ulusal Yangından Korunma Birliği – NFPA 13 Standardı (2010 Sürümü)
NFPA 13 Bölüm 9.3’te yangından korunma tesisatlarında sismik önlemlerin nasıl alınacağına dair son derece ayrıntılı bilgiler
ve yönergeler yer almaktadır. Her şeyden önce Madde 9.3.5.1.1’de boruların yanal (enlemesine) ve eksenel (boylamasına)
deprem yüklerine karşı sismik sınırlandırıcılarla donatılması ve düşeydeki hareketlerin de engellenmesi gereği açık ve net bir
şekilde belirtilmiştir. Madde 9.3.5.2.1’de sismik sınırlandırıcıların hem çekme hem de basma dayanımlarının yeterli olacak
şekilde belirlenmesi gereği vurgulanmıştır. Ancak burada belirtmek gerekir ki bu maddede bahsi geçen sismik sınırlandırıcılar
katı çubuk türü malzemelerdir ve boruya sadece tek bir tarafından bağlanırlar. Gerçekten de şayet sadece çekmeye çalışan
sismik çelik halat türü malzemeler kullanılacaksa bu malzemelerin sertiﬁkalı olmaları şartı koşulmuştur (Madde 9.3.5.2.2).
Bunun yanı sıra gerek katı çubuk gerekse sismik halat türü malzemeler olsun her türlü sismik sınırlandırıcı sistemin, sadece
çubuk veya halat olarak değil, bağlantı parçalarıyla birlikte bir bütün olarak sismik yükleri karşılayabilmeleri gereği Madde
9.3.5.2.3’te açıkça belirtilmiştir.
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Aşağıdaki katı çubuk (Şekil 3) ve sismik halat (Şekil 4) türü uygulama örnekleri görülmektedir. Burada belirtilmesi gereken
bir önemli husus, katı çubuk türü sismik sınırlayıcıların, basma kuvvetlerine karşı koymaları itibariyle değişen uzunluklar için
burkulma hesabı gerektirmeleridir. Oysa sismik halatlar sadece çekmeye çalıştıklarından ve vektörel bir büyüklük olarak halat
üzerindeki çekme kuvveti uzunluktan bağımsız olduğundan, sadece çekme kuvveti hesabı yapılması yeterlidir. Ayrıca ±15
derece tolerans aralığına sahip olan sismik halatların montaj kolaylığı ve ekonomikliği de geniş çapta tercih edilmelerinin bir
başka sebebidir[5].

Şekil 3. Katı çubuk tipi sismik
sınırlandırıcı.

Şekil 4. Çelik halat tipi sismik sınırlandırıcı.

Madde 9.3.5.3.1’e göre yanal sismik sınırlandırma, tüm besleme ve ana dağıtım borularında boru çapından bağımsız olarak, branşman borularında ise 65 mm (2½ inç) ve üzerindeki çaplarda yapılmak zorundadır. İki yanal sismik sınırlandırıcı
arasındaki mesafe 12,2 m’den daha fazla olamaz (Madde 9.3.5.3.2.2). Ancak herhangi bir boru üzerindeki son sismik sınırlandırıcı ile borunun sonu arasındaki mesafe 1,8 m’den fazla da olamaz (Madde 9.3.5.3.5). Ayrıca bir besleme veya ana
dağıtım borusunun ucundaki son boru parçasına yanal sismik sınırlandırma yapılması gerekmektedir (Madde 9.3.5.3.6).
Benzer şekilde her bir branşman borusunun sonunda sismik sınırlandırma yapılması gerekliliği Madde 9.3.6.3’te belirtilmiştir. Ayrıca Madde 9.3.6.4’e göre branşman boruları Tablo 9.3.6.4’teki aralıkları aşmamak üzere yanal olarak sismik açıdan
sınırlandırılmalıdırlar.
Madde 9.3.5.3.9 çok önemli bir hususu belirtmektedir: Şayet askı çubukları ile bağımsız olarak asılmış bir boru hattında, boru
üst kotu ile askının yapıya bağlandığı kot arasındaki mesafe 152 mm (6 inç) veya daha az ise bu boru hattında yanal sismik
sınırlandırma yapılmayabilir. Uluslararası Bina Kodu IBC’de yangın tesisatı dışındaki boru tesisatları için benzer bir madde
yer almakta olup, söz konusu mesafe 12 inç olarak belirtilmiştir. Bundan ötürü “12 inç kuralı” olarak bilinen bu kural, NFPA söz
konusu olduğunda “6 inç kuralı” şeklinde düşünülebilir.
Madde 9.3.5.4.1’e göre eksenel sismik sınırlandırma, yine boru çapından bağımsız olarak tüm besleme ve ana dağıtım borularında yapılmak zorundadır. İki eksenel sismik sınırlandırıcı arasındaki mesafe 24,4 m’den daha fazla olamaz (Madde
9.3.5.4.3). Ancak herhangi bir boru üzerindeki son sismik sınırlandırıcı ile borunun sonu arasındaki mesafe 12,2 m’den fazla
olamaz (Madde 9.3.5.4.3). Şekil 5 ve Şekil 6’da yanal ve eksenel sismik sınırlandırma uygulamalarının prensipleri görülmek-

Şekil 5. Yanal sismik sınırlandırma.
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Şekil 7. Kombine yanal ve eksenel (45 derece açılı) sismik
sınırlandırma.

Şekil 8. Kolon borularında 4-yönlü sismik sınırlandırma (üstten
görünüş).

tedir. Ayrıca her iki yönde de sismik sınırlandırmayı sağlayacak şekilde sismik halatlar ile 45 derece açılı uygulama prensibi
Şekil 7’de verilmiştir. Bu uygulamada 45 derece açılı sismik sınırlandırma noktaları arasındaki mesafe 12,2 m’den fazla olmamalıdır.
Kolon boruları için sismik sınırlandırma yönergeleri Bölüm 9.3.5.5’te verilmiştir. Buna göre bir kolonun en üstünde 1 m’yi geçen
kısımlar 4-yönlü sismik sınırlandırma ile korunmalıdır (Madde 9.3.5.5.1). Kolon borusu üzerindeki 4-yönlü sismik sınırlandırma
noktaları arasındaki mesafe 7,6 m’yi geçemez (Madde 9.3.5.5.4). Ancak çok katlı binalarda kolon borusunun bina katlarındaki
döşemelerin içinden geçiyor olması durumunda, boru çevresindeki boşluklarla ilgili Bölüm 9.3.4’teki maddelere uyulduğu sürece sismik sınırlandırma yapılması şart değildir (Madde 9.3.5.5.5). Kolon borularında sismik halat ile 4-yönlü sınırlandırmaya
dair bir örnek Şekil 8’de görülmektedir.
Deprem yüklerinin hesaplanması Bölüm 9.3.5.6’da anlatılmıştır. Burada
önemli bir husus, deprem yüklerini hesap ederken alınacak boru ağırlığının,
su dolu boru ağırlığının 1,15 misli olması şartıdır (Madde 9.3.5.6.1). NFPA
Standardı’nda Fpw ile gösterilen deprem yükü doğrudan Madde 9.3.5.6.2’ye
göre hesaplanabileceği gibi, Madde 9.3.5.6.2.1’de de belirtildiği üzere, Uluslararası Bina Kodu IBC’nin de atıfta bulunduğu Amerikan İnşaat Mühendisleri
Birliği’nin ASCE 7 adlı yayınında belirtilen yöntemle de hesaplanabilir. Gerçekten de şayet Madde 9.3.5.6.2’ye göre deprem yükü hesabı yapılacaksa Cp
ile gösterilen sismik katsayının belirlenmesi gerekir ki bu da zaten yine ASCE
formülünde yer alan ve Ss ile gösterilen “kısa süreli karşılık parametresi” adı
verilen değerin belirlenmesini gerektirmektedir.

Tablo 9.3.6.4(a) Çelik Branşman Borularında
Sismik Sınırlandırma Noktaları Arası Azami
Mesafeler
Boru çapı
(inç)

Sismik Katsayı (Cp)
Cp ≤ 0,50

0,50 < Cp ≤ 0,71

Cp > 0,71

1

43 ft

36 ft

26 ft

1¼

46 ft

39 ft

27 ft

1½

49 ft

41 ft

29 ft

2

53 ft

45 ft

31 ft

Madde 9.3.3.1’de belirtilen çok önemli bir husus, farklı bina blokları arası dilatasyon geçişlerindeki yangından korunma tesisatı boruları için alınacak bir önlem olarak, dilatasyon geçiş elemanlarının kullanılması zorunluluğudur. Bu maddede açıkça
belirtildiği üzere, zemin ve üstündeki katlarda bina dilatasyon noktalarından geçen yangın tesisatı boruları, çaptan bağımsız
olarak sertiﬁkalı sistemler kullanılarak bağlanmalıdır. Ayrıca bu dilatasyon geçiş sistemlerinin her iki tarafında da 1.83 m’yi
aşmayacak mesafede 4-yönlü sismik sınırlandırma yapılmalıdır (Madde 9.3.3.3).
Bu bölümü bitirmeden önce belirtilmesi gerekir ki burada kısmen açıklanan NFPA Standardı maddeleri tek başlarına ele alınarak
uygulanmamalı, ilgili bölümlerdeki diğer tüm maddelerle birlikte ele alınarak uygulamaya geçirilmelidir. NFPA 13’te sadece bu
konuda dahi çok fazla madde yer aldığından, bunların tümümün bu çalışma kapsamında ele alınması gerek amacı aşmakta
gerekse yabancı kaynaklı bir yönetmeliğin çevirisi şekline dönüşme riskini taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada bahsi geçen
maddeleri birebir uygulamadan önce ya standardın ilgili bölümlerinin tamamı ele alınmalı ya da konuya hakim uzmanların danışmanlığına başvurulmalıdır. Nitekim bu yönetmeliklerin ve standartların okunarak yorumlanması ve uygulamaya geçirilmesi de
başlı başına bir uzmanlık konusudur.
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YEREL YÖNETMELİKLER
Türkiye’de 2011 yılı itibariyle yürürlükte olan deprem standardı T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 2006 yılı yayını olan
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik’tir. Ancak yangın tesisatları konusu bu yönetmeliğin kapsamı
içine alınmamıştır. Bu yönetmeliğin 2.11 numaralı bölümünde mekanik ve elektrik donanıma etkiyen deprem yüklerinin nasıl
hesaplanacağı anlatılmıştır. Ancak tesisatlar ve diğer yapısal olmayan bileşenlerin depreme karşı nasıl korunacağına dair yeterli bilgi bu yönetmelikte bulunmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında 1997 tarihli Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik’ten hemen hiçbir farkı yoktur. Kayda değer tek fark, FEMA 356 standardına benzer şekilde, bir deprem anında ve
sonrasında binalardan ve tesislerden beklenen deprem performanslarının üç kademede derecelendirmiş olmasıdır. Ancak bu
performans değerlendirmesinde de yapısal olmayan bileşenlerden bahsedilmemiş olması, ülkemizde bu konuya verilen önemin halen çok yetersiz olduğunun bir göstergesidir[4].

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı – Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2007
Ülkemizde uzun zaman yerel bir yangın yönetmeliğinin eksikliği hissedilmiştir. Nihayet 2007 yılında yoğun çalışmalar sonucu
yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, ülkemizin küresel alandaki ilerlemesi için çok önemli bir
gelişme olmuştur. Ancak ülkemizin dünyadaki en kritik deprem bölgelerinden biri olduğu gerçeği göz önüne alındığında, yerel
yangın yönetmeliğimizde de bu hususun NFPA Standardı’ndaki kadar ciddi şekilde ele alınması gereği kaçınılmaz olarak
karşımıza çıkmaktadır. Buna karşılık yerel yangın yönetmeliğimizde, özellikle yağmurlama sistemleri için deprem koruması konusunda çok az bilgi ve yönerge mevcuttur. Gerçekten de yağmurlama sistemlerinin anlatıldığı Madde 96’da sadece 6. bentte
aşağıdaki ifade yer almaktadır ve bunun dışında herhangi bir başka bilgi veya yönerge mevcut değildir:
“MADDE 96-(6) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, sismik hareketlere karşı ana kolonların herhangi bir yöne sürüklenmemesi için, dört yollu destek kullanılması ve 65 mm ve daha büyük nominal çaplı boruların katlardan ana dağıtım
borularına bağlanmasında esnek bağlantılar ile boruların tavanlara tutturulmasında iki yollu enlemesine ve boylamasına sabitleme askı elemanları kullanılarak boruların kırılmasının önlenmesi gerekir. Dilatasyon geçişlerinde her üç yönde hareketi
karşılayacak detaylar uygulanır.
Dikkat edilecek olursa bu bent NFPA Standardı ile karşılaştırıldığında yangından korunma tesisatları açısından sismik koruma
namına çok az bilgi ve yönerge içermektedir. Ayrıca uygulama için yeterli ayrıntıların verilmemesi de yönetmeliğin bu konudaki
kullanımını ciddi şekilde kısıtlamaktadır.

SONUÇ
17 Ağustos 1999 depreminden sonra ülkemizde hemen her kesimde uyanan deprem güvenliği bilinci umut vericidir. Ancak
aradan geçen on yıldan uzun zamanda gelinen nokta, özellikle yönetmelikler açısından halen çok yetersizdir.
Tesisatların deprem koruması; hataların kabul edilemeyeceği, daha da önemlisi ticarî çıkarlar uğruna temel mühendislik esaslarının göz ardı edilemeyeceği bir husustur. Unutulmamalıdır ki bir sismik koruma sistemi, standart yöntemlerle test edilemez.
Böyle bir sistemin birebir gerçek testi, doğadan gelecek bir depremdir ve bu saatten sonra artık hataları düzeltilebilmesi söz
konusu değildir. Bundan dolayı yapılması gerekenler; öncelikle yasal gereksinimler ve performans beklentileri doğrultusunda
konusunda uzman mühendislerce sismik tasarımın yapılması, bu tasarımın ilgili tüm disiplinlerle (mekanik, elektrik, proses
vs.) titiz bir şekilde koordine edilmesi, bağımsız kuruluşlarca (üniversiteler, test ve sertiﬁka kurumları vs.) özel laboratuarlarda
testleri yapılmış sertiﬁkalı ürünlerin temini ve yine uzman mühendislerce doğrudan veya gözetim altında saha uygulamalarının
tamamlanmasıdır[6].
Elbette tüm bunların sağlanabilmesi için en başta yasal yükümlülüklerin çok iyi tanımlanmış olması gerekmektedir. Gelişmiş
ülkelerde yürürlükte olan son derece kapsamlı yönetmelikler ve standartlarla karşılaştırıldığında ülkemizde geçerli olan yönetmeliklerin yetersizliği, yukarıda bahsedilen konularda başarıya ulaşılmasının önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Gerçekten de
tesisat yüklenicilerinin sismik koruma konusunda ilgisizlikleri, yeterli yasal zorlamanın olmadığı durumlarda ticari çıkarların ön plana çıkmasına sebep olmaktadır. Oysa doğru bir sismik koruma uygulamasının ilk adımı yönetmelik seçimi olmalıdır (Şekil 9).
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Şekil 9. Sismik korumanın tasarım ve uygulama aşamaları[7].
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yalıtımı, YKIP (Yer Kaynaklı Isı Pompası) ve değişken debili havalandırma (VAV) sistemleri üzerine eğitim programlarını tamamladı. Halen 1997’de kurmuş olduğu Ulus Yapı Malzemeleri ve İnşaat Ltd. Şti.’de Genel Müdürlük ve 2007’de kurduğu Ulus
Yapı Tesisat A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. MMO, TTMD, ASHRAE, ICC ve NFPA üyesidir.
Ayrıca ASHRAE TC2.7 “Sismik ve Rüzgara Dayanıklı Tasarım” Teknik Komitesi uluslararası üyesidir.
**Ömer Okan SEVER
Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji ve İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini 1999 yılında YTÜ Makine
Mühendisliği Bölümü’nde, Makine Mühendisliği yüksek lisans eğitimini ise 2006’da YTÜ’de tamamladı. 2004 yılına kadar
mekanik tesisat ekipmanlarının sistem satışları ve yeni pazar oluşumları konularında çalıştı. 2005 yılında Ulus Yapı Şirketler
Grubu’nda Satış ve Pazarlama Müdürü olarak başladığı görevine, 2007 yılı itibariyle de Yönetici Ortak olarak devam etmektedir. ABD’de ASHRAE ve özel ﬁrmaların; sismik koruma ve titreşim yalıtımı ile değişken debili havalandırma (VAV) sistemleri
eğitim programlarını tamamladı. Halen Ulus Yapı Tesisat A.Ş.’de şirket ortağı olarak Genel Müdür görevini sürdürmektedir.
MMO, TTMD, ASHRAE ve ICC üyesidir.
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SİGORTACILIK VE YANGIN SEKTÖRÜ

Ertuğrul MIHÇIYAZGAN*

ÖZET
Sigortacılığın doğmasına yol açan nedenlere bakıldığında; ticari malların nakliyesi sırasında oluşan kayıplar ve büyük yangınların çıkmasının, başat nedenler olduğu görülmektedir. Özellikle, sigortacılığın yaygınlaşmasında Londra’da 1666 yılında meydana gelen yangın gibi büyük yangınların, sigortacılığın ve özelde yangın sigortacılığının gelişmesine neden olduğu görülür.
1870 Beyoğlu yangını, yabancı sigorta şirketlerinin Osmanlı devletinde, faaliyete başlama tarihi olarak kabul edilmektedir.
Endüstrinin gelişmesi ile birlikte, yanıcı materyallerin üretimi, depolanması, yangın riskini de büyütmüştür. 1835 tarihinde
üreticiler ve sigortacılar yangın risklerine karşı bir bilgi birikim havuzuna ihtiyaç duydular ve bu ihtiyaç sigorta ﬁrmalarının yangın konusunda uzmanlaşmasına sebep oldu. Bu yeni anlayış, “Koruyucu Bakım” ve “Risk Analizi” kavramlarının gelişmesini
sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Sigortacılık, Yangın Sigortası, Sigortanın Sınıﬂarı, Önleyici Denetleyici Sigortacılık

INSURANCE AND FIRE PROTECTION
ABSTRACT
When we look over the causes of the insurance, the main reasons are the losses of the commercial goods during transportations and large ﬁre breaks. Especially large ﬁres like the London Fire in 1666 accellerated this stage. The Beyoglu Fire in 1870
is the date when foreign insurance companies started to work in Ottoman Empire.
With the development of the industry, manufacturing and storing ﬂammable materials increased the risk of ﬁre. In 1835
manufacturers and insurance companies needed a knowledgebase against ﬁre risk, and that need caused insurance
companies to specialize in ﬁre protection. This new respect improved the ideas “Protective Maintenance” and “Risk
Analysis”.
Keywords: Insurance, ﬁre risk, classiﬁcation of insurance, preventing ﬁre, protective maintenance, risk analysis

1. GİRİŞ
İşe en basit tanımla başlamak için, bilirsiniz konunun sözlük anlamı açıklanır. TDK sözlüğü “Sigorta”yı şöyle açıklıyor:
i) Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için önceden ödenen prim karşılığında, bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraﬂı bağlantı sözleşmesi.
ii) Bu tür sözleşmeleri yapan şirket.
iii) Özellikle elektrik devresinde, akım çok güçlü olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan, kazayı önleyen nesne veya düzen.
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Bu tanımdan; öngörülen teknik veya mali bir riske karşı, olayın olmasından önce, nispeten daha küçük bir bedel ödeyerek
malı veya malzemeyi kurtarmanın adı SİGORTA olmaktadır. Bir elektrik motorunu koruyan “sigorta” asla ihmal edilmezken,
amperajı, markası, onayı özenle incelenirken, büyük bir endüstriyel tesisin sigortalanması, tesisteki olası riskler, çoğu kez aynı
hassasiyetle incelenmemektedir. Hatta bazen tesis hiç sigorta bile yaptırılmamaktadır.

2. SİGORTACILIK NEDİR? TOPLUMDAKİ YERİ NEDİR?
Sigorta, birbirine benzeyen veya birbirinin aynı olan muhtelif rizikolara uğrayacak olan kişilerin, bu işi meslek edinen ve ticari
bir faaliyet olarak üstlenen oluşum ve organizasyonlara (sigorta şirketleri), belirli bir karşılık (prim) ödemek suretiyle, taraﬂar
arasında kararlaştırılan süre zarfında (vade içerisinde), teminat altına alınan risklerin (rizikonun) gerçekleşmesi halinde ortaya
çıkan zararın giderilmesi için bir talep hakkına sahip olunması şeklinde tanımlanır[1].
Aşağıdaki tanım ise toplumsal paylaşımı da vurgulamaktadır.
“Sigortacılık; belli bir miktar primin sigortacıya ödenmesi şartıyla, önceden tanımlanmış bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu
uğranılan zararın, aynı riziko ile karşı karşıya olanlar arasında bölüştürülmesine dayanan ve bu işlevi sistematik olarak sürdürüp yönlediren bir sistemdir”[3].

2.1. Sigortanın Sınıﬂarı
Sigortanın sınıﬂandırılmasında yaygın olarak kullanılan üçlü şunlardır:
 Mal sigortaları (yangın, deprem, su baskını, yer kayması, terör, karar nakliyesi, kaza, hırsızlık ve benzeri sigortalar)
 Can sigortaları (hayat, ferdi kaza vb.)
 Sorumluluk sigortaları (üçüncü kişiler mali sorumluluk, mesleki sorumluluk gibi) [2]
Konumuz gereği, bunlardan ikisine ağırlıklı olarak yer vereceğiz.
2.1.1. Yangın Nedir?
Ortamdaki YANICI MADDE’nin, herhangi bir kaynaktan ISI alıp, tutuşma sıcaklığına ulaşmasından sonra, OKSİJEN’le zincirleme - dışarıya ısı veren – bir tepkimeye girerek, kontrol dışı yanmasına, YANGIN denilir.
Yanma sonunda; yanıcı maddenin niteliğine göre değişen miktarlarda, ısı, ışık, duman ve yangın gazları ortaya çıkar. Açığa
çıkan bu unsurlar, yangın kontrol altına alınamadığı veya söndürülemediği takdirde, iletim, taşınım ve ışınımla, ortamdaki her
şeyi ve komşu ortamları da yakar. Büyük mal ve insan kayıplarına yol açar. Yangınla yok olan milli servet, her yıl istatistiklerin
EKSİLEN HANESİNE kayıt düşülür.
2.1.2. Yangın Sigortası
“Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım,
inﬁlak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu ﬁziki hasarlara karşı teminat altına alan
sigortadır. Ayrıca, meydana gelmiş olan yangını söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı azaltmak amacıyla, su veya başka bir
kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan ﬁziki hasarlar da, bu sigortanın kapsamına dahildir.”[4]
2.1.3. Mesleki Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra
etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar. Bu meslekler; Muhasebeci, Yeminli Mali Müşavir, Mali Müşavir, Mühendis,
Mimar, Doktor, Avukat [5].

3. REASÜRANS NEDİR?
Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigor96
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ta) yaptırır. Reasürans, sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri; kendi sermayeleri, ihtiyatları, özvarlıkları bakımından
kısaca mali yönden mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir[4].
Cumhuriyetimizin daha başlangıç yıllarında konunun önemi kavranmış ve ülke sigortacılığının ulusallaştırılması ve Hazine’ye
belirli bir gelir sağlanması amacıyla 23.06.1927 tarihinde yayınlanan 1160 sayılı Yasa ile, hükümete, Türkiye’de faaliyette
bulunan sigorta şirketlerine yurt içindeki bir kuruma reasürans devri yapmalarını zorunlu hale getirme yetkisi verilmiştir. Dünyada zorunlu reasürans devirlerini yürütmek amacıyla kurulan ilk ve tek özel şirket olan Millî Reasürans T.A.Ş. çalışmalarına
19.07.1929 tarihinde başlamıştır. Dünyadaki diğer örneklerinden farkı ise zorunlu reasürans devirlerini tüm sigorta branşları
itibariyle yürütmesidir[13].
Ülkemizde, 2007 yılında yazılan 10,9 milyar TL primin 3,1 milyar TL’sinin reasürans şirketlerine devredilmiştir (TSRŞB 2007
Faaliyet Raporu).

3.1. Gelecekteki Olası Riskleri Satmak (Devretmek)
İnsanlar, bilemediği, gelecekte karşılaşacağı risklere “karşılık olarak” tedbir almak ihtiyacı hisseder. Gelecekte karşılaşacağı riskleri “satın almak” için, çeşitli ekonomik araçları “yedek akçe” olarak tutarlar. Tutulan bu “yedek akçeler”,
tasarruf kısmı hariç, çoğunlukla bir uzmana danışılarak yapılmaz. Geçmişten gelen, bilimsel temeli olmayan kabullere
göre yapılır. Bu “yedek akçelerin” büyük çoğunluğunun, gereksiz birikim ve yatırımlar şeklinde olduğunu tahmin etmek
hiç de zor değildir.
SİGORTACININ GÖREVİNİN, TAM DA BU NOKTADA BAŞLADIĞINI DÜŞÜNMEK, EKONOMİDEKİ “MOTOR ROLÜNÜN”
KAVRANMASINI KOLAYLAŞTIRACAKTIR. Riskleri daha düşük bir ﬁyata sigortacıya satmak mümkündür veya mümkün olmalıdır. Çünkü sigortacılık, reasürans yoluyla, riski daha geniş bir tabana yaymakta, riskin maliyetini düşürmektedir. RİSKİ,
GÖRECELİ OLARAK DAHA DÜŞÜK BİR FİYATA SATAN KİŞİ VEYA KURULUŞ, AYIRDIĞI YEDEK AKÇEYİ DAHA ÜRETKEN
VE YARARLI ALANLARA KAYDIRABİLİR. Bu, belki de ilk elde ölçülemeyecek miktarda, ulusal ekonomiye önemli bir ekonomik
katkı sağlayacaktır,
Burada ana sorun, bir zamanlar, bankaların bile sorunu olan “GÜVEN SORUNU”dur.
Önceleri bankaya güvenmeyip, parasını “yastık altına” atan insanları ikna etmek uzun zaman almıştır. Sigortacılıkta, “güven
sorunu” bugün daha da yakıcı bir sorundur.
Bankacılık sektörü ile sigorta sektörünün bazı bankalarda birleşmesi, bu sorunun çözümünü belki de kolaylaştıracaktır. Yatırım
danışmanı ile aktüer birlikte çalışacak, sonuçta daha verimli ve bilimsel çözümler ortaya konulacak, insanlar ve ﬁrmalar, geleceklerini daha az parayla garanti altına alacaklardır.

4. “DPT 9. KALKINMA PLANI”NDA (2007-2013) SİGORTACILIK SEKTÖRÜ
Konu, planda 4. maddede; “Sigortacılık Sektörü” olarak yer almaktadır. Planda, sigortacılığın en önemli işlevlerinden ilkinin,
“sermaye birikimine olanak sağlaması” ve “tasarruf kaynağı olduğu” ifade edilmektedir. Buradan yola çıkarak, “SİGORTA HİZMETLERİ, MİLLİ GELİRİ ARTIRMAK İÇİN ARAÇ OLARAK KULLANILAN, AYNI ZAMANDA DA TOPLUMSAL VE BİREYSEL
REFAHI YÜKSELTME AMACINA DÖNÜK TEMEL HİZMETLERDEN BİRİSİDİR” denilmekte, “Sigorta hizmetlerinin, gelişme
sürecindeki bir ülkede, gelişmiş ülkelere oranla daha önemli olduğu” vurgulanmaktadır. “Bu nedenlerle, sağlıklı yapılandırılmış bir sigorta sektörünün, sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ülke ekonomisine kazandıracağı faydalar
ve getireceği fırsatlar açısından büyük önem arzetmekte” olduğu belirtilmektedir. Devamla; “Üstlendiği fonksiyonlar ve ülke
ekonomisine çeşitli açılardan sağladığı faydalar nedeniyle, sigortacılık sektörünün, ulusal kalkınmada kilit konuma sahip
olabilme potansiyeli oldukça yüksektir” denilmektedir.
DPT’nın yaklaşımı, daha çok işin ﬁnansal yönü ile ilgilidir. Fakat, konunun önemine dikkat çekmesi, ulusal kalkınmada kilit bir
rol vermesi, bizim konuya “yangın sektörünün ihtiyaçları açısından” daha da fazla önem vermemizi gerektirmektedir.
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5. SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE YER ALAN KURUM VE KURULUŞLAR
5.1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum
18/12/1987 tarihli ve 303 sayılı K.H.K. ile bu görev; Başbakanlığa bağlı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na verilmiştir.
Sektörün düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi Hazine Müsteşarlığının iki birimi tarafından yürütülmektedir.
 Sigortacılık Genel Müdürlüğü
 Sigorta Denetleme Kurulu

5.2. Mesleki Kuruluşlar
5.2.1. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB)
Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, merkezi İstanbul’da bulunan ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan,
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne, ruhsat almalarından itibaren bir ay içinde üye olmak zorundadır. Ancak, Bakanlar Kurulu, üye olma zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir.
Birliğin amacı;
a) Sigortacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek,
b) Üyelerinin dayanışma, birlik ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun
olarak çalışmalarını sağlamak,
c) Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamaktır.
5.2.2. TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde TOBB nezdinde Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi oluşturulmuştur. Kırk kişiden
oluşan Meclis üyeleri, mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası mensubu sigorta acenteleri
arasından, TOBB ve Hazine Müsteşarlığı tarafından ortaklaşa belirlenen usûl ve esaslara göre seçilir.
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyeleri, dört yıl süre ile görev yapmak üzere dokuz kişiden oluşan Sigorta Acenteleri İcra
Komitesi’nde görev almak üzere yedi asıl ve yedi yedek üye seçer. Bu Komiteye TOBB Yönetim Kurulu’ndan bir üye ile TOBB
Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı daimî üye olarak atanır. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisine ve Komiteye
seçilebilmek için en az on yıl bilﬁil sigorta acenteliği yapmış olmak gerekir.
5.2.3. TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre, dört yıl için seçilen ve dokuz kişiden oluşan Sigorta Eksperleri İcra Komitesi’nin yedi
asıl ve yedi yedek üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından tutulan Levhaya kayıtlı, mesleğinde itibar ve
tecrübe sahibi sigorta eksperleri arasından, Müsteşarlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre seçilir. Ayrıca bu komiteye Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu’ndan bir üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı daimî üye olarak atanır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesine seçilebilmek için en az on yıl bilﬁil sigorta eksperliği
yapmış olmak gerekir.
5.2.4. Dernekler ve Vakıﬂar
Sektörde ayrıca faaliyette bulunan dernekler ve vakıﬂar;
 Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı, (TSEV)
 Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)
 Türk Loydu Vakfı,
 Tarım Sigortaları Vakfı,
 Sigorta Acenteleri Dernekleri,
 Sigorta Brokerleri Derneği,
 Genç Sigortacılar Derneği,
 Sigorta Eksperleri Derneği,
 Sigorta Hukuku Türk Derneği
bulunmaktadır.
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6. SİGORTACILIK MEVZUATI








5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Kabul Tarihi: 03/06/2007
Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) Yönetmeliği
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
Aktüerler Yönetmeliği
Sigorta Eksperleri Yönetmeliği
Sigorta ve Reasürans Brokerları Yönetmeliği
Hazine Müsteşarlığı Genelgeleri

7. SİGORTACILIK İLE İLGİLİ ANA HİZMET BİRİMLERİ
7.1. Acente
Acente, belirli bir yer ya da bölgede, belirli bir sözleşmeye dayanarak sigorta şirketinin adına sigorta sözleşmelerini yapmaya
ya da sigorta sözleşmelerine aracılık etmeye yetkili olan, sigorta yaptırmak isteyen kişi ile sigorta şirketi adına görüşmelerde
bulunan, sözleşmenin uygulanmasını sağlayan ve hasar gerçekleştiği takdirde sigortalıya tazminat ödenmesi konusunda yardımcı olan kişidir. Sigorta acentesi, hizmetleri sonucu, sigorta şirketinden yetki düzeyine ve sigorta branşlarına göre komisyon
almaya hak kazanır.

7.2. Aktüer
Aktüer, sigorta rizikoları ile primlerini istatistik ve olasılık hesaplamaları yoluyla tespit eden ve geleceğe yönelik stratejik değerlendirmeleriyle sigorta sözleşmelerinin temel ilkelerini belirleyen uzman kişidir. Görevi istatistik, olasılık hesaplamaları ve
sigortacılık yasal düzenlemeleri ile sigorta prim, kar payı ve rezervlerinin hesaplanması olan aktüer, olası rizikoların etkilerinin
öngörülerek ﬁnansal zararların azaltılmasında ve ekonomik istikrarın sürdürülmesinde önemli rol oynar.
İnsan yaşamını etkileyebilecek doğum, ölüm, sakatlık, hastalık, emeklilik gibi olaylarla; maddi varlığı etkileyebilecek hırsızlık,
sel, kaza, yangın, deprem gibi doğal ve/veya insan eliyle meydana gelebilecek afetlerin hayatın her aşamasında oluşması
kaçınılmazdır. Bu olası riskleri ölçmek, değerlendirmek ve en etkin biçimde yönetmek koşuluyla aktüer, bireysel ve toplumsal
refahın devamına katkıda bulunur.

7.3. Broker
Broker, sigortalıyı veya sigorta veya reasürans şirketini temsil ederek, taraﬂarı bir araya getiren, sözleşmeden önce gerekli
çalışmaları yürüten, sözleşmenin uygulanması ve hasar gerçekleştiği takdirde tazminatın ödenmesine yardımcı olan tarafsız
ve bağımsız davranmak zorunda olan sigorta ve reasürans piyasasının profesyonel aracılarıdır.

7.4. Eksper
Eksper, sigorta kapsamında olan rizikonun gerçekleşmesi halinde, hasarın nedeni, niteliği ve boyutlarını tespit eden gerçek
ya da tüzel kişidir[2].

8. SİGORTANIN TARİHİ
Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulamalara, günümüzden yaklaşık dört bin yıl önce Babiller’de rastlanmaktadır. Zamanın
ticaret merkezi durumundaki Babil’de, kervan tüccarlarına borç veren sermayedarlar, kervanların soyulması veya ﬁdye ödeme
durumuyla karşılaşmaları halinde tüccarların borçlarını silmekte, buna karşılık borcu tüccarlardan geri aldıkları zaman, taşıdıkları riskin karşılığı olarak ana borç miktarı üzerinden bir miktar para almaktaydılar. Bu olay daha sonra Kral Hammurabi tarafından yasallaştırıldı. Hammurabi Kanunları’nın en büyük özelliği; haydutların saldırısına uğrayan kervanların zararlarının bütün
diğer kervanlar arasında paylaşılmasını öngörmeseydi. Bu, tehlike riski paylaşmasının kara taşımacılığındaki ilk örneğidir.
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M.Ö. 600 yıllarında Hindular sigorta özelliği taşıyan kredi anlaşmaları yapmaya başladılar. Basit içerikli bu anlaşmalar, toplumdaki sigorta düşüncesini geliştirerek, sigortacılıkta ilk adımların atılmasını sağlamıştır. Bu tür kredi anlaşmaları Ortaçağda da
gelişerek deniz ödüncü ve nakliyat sigortalarının temelini oluşturmuşlardır.
Sonraları, sigortaya daha yakın uygulamalar, özellikle deniz ticaretinin geliştiği yerlerde görülmektedir.
Prim esaslı sigorta yaklaşık M.S. 1250 yıllarında Venedik, Floransa ve Cenova şehirlerinde görüldü. Gene de bugünkü anlamda sigortadan söz edilebilmesi için 14. yy’ı beklemek gerekti. İlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen mukavele 23 Ekim 1347
tarihini taşımaktaydı ve İtalya’nın Cenova Limanı’ndan Mayorka’ya “Santa Clara“ adlı geminin yükünü temin etmek amacıyla
düzenlendi. İlk sigorta şirketi de 1424 yılında, yine Cenova şehrinde kuruldu. Sigorta konusunda ilk kanuni mevzuat ise 1435
yılında yayınlanan Barselona Fermanı’ydı. İtalya’daki başlangıçtan sonra, deniz sigortalarının, özellikle 18. yy’da İngiltere’de
geliştiği görülmektedir[4].

8.1. Yangınların Sigortacılık Tarihindeki Yeri
17.yy’nin ikinci yarısı sigortacılığın gelişmesine yol açan iki önemli olaya sahne olmuştur. Bunlardan ilki; sigortacılıkta “istatistik
metot ve tekniği”nin uygulanmaya başlaması (İhtimal Hesapları), ikincisi ise 2 Eylül 1666 tarihinde Londra’da meydana gelen
ve dört gün sürerek 13.000 evle, 100 kilisenin kül olmasına yol açan büyük yangındır. Kara sigortalarının doğmasına neden
olan bu olay, halk üzerinde büyük etki yaratıp, böyle felaketlerin sonuçlarına karşı önlem alınması ﬁkrini doğurdu. Gelişen bu
ﬁkirden hareketle 1667 yılında “Fire Ofﬁce“ (Yangın Bürosu) kurulmasından sonra 1684 yılında buna rakip bir ortaklık şeklinde ortaya çıkan ilk yangın sigorta şirketi “Friendly Society” faaliyete geçti. 1688 yılında İngiltere’de Lloyd’s’un temellerinin
atılmasıyla sigortacılıkta yeni bir dönem başladı. Lloyd’s 1871 yılında İngiltere Parlamentosu’nun çıkardığı bir kanunla Birlik
haline getirilmiştir. Lloyd’s’un en belirgin özelliği, Lloyd’s üyelerinin bütün varlıklarıyla sorumluluk taşımaları ve hiç bir
zaman sigortalı ile doğrudan temas etmemeleri, ilişkinin “Broker” denilen aracı kişi veya ﬁrmalarla temin edilmesidir.
Broker’lar Lloyd’s ile çalışabilmek için buraya kaydolmakta ve müşterinin gerek sigorta, gerekse tazminat alma işlerini takip etmektedirler.
Modern sigortacılığın doğuşuna; deniz, kara sigortacılığına; yangın, kaza sigortacılığına; tren kazaları ile ilişkin bireysel kazalar
öncülük ederken, sanayinin gelişmesiyle yaşanan büyük teknik hasarlar, mühendislik sigortalarının gelişimine yol açmıştır.
Mühendislik sigortaları ile yangın sigortası -Yangın ile ilgili bakımlar bağlamında – birleştirilmesi ileriki dönemlerde daha çok
gündeme gelecektir.
20. yüzyılın başlarında, sigorta şirketleri, her türlü sigorta ihtiyacına cevap verebilecek şekilde örgütlenmelerini tamamlamış,
etkin hizmet verebilecek düzeye ulaşmışlardır[4].

8.2. Türkiye’deki Sigortanın Özet Tarihi
1893 senesinde Osmanlı Sigorta Şirket-i Umumiyyesi kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk sigorta şirketi, sermayesi
yabancılara ait olan Osmanlı Bankası, Tütün Rejisi ve Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin ortaklığıyla kurulan Osmanlı Umum Sigorta Şirketi’dir. Şirketin acentelik islerini Osmanlı Bankası ve Tütün Rejisi şubeleri yerine getiriyordu.
1900’da; İstanbul’da Yangın Sigorta Şirketleri Sendikası adı altında bir dernek kurulmuş, bu tarihte ortak bir yangın tarifesi
uygulaması; devamlı bir denetim mekanizmasının oluşturulması kararları alınmıştır.
Birinci Dünya Savaşı’nın çıktığı 1914 yılına kadar, sigortacılık; genellikle yabancı uyruklu tacirler, Levantenler ve azınlıklar
arasında, yabancı sigorta şirketlerinin belirlediği koşullarla, devlet denetiminden uzak biçimde uygulanmıştır[6].
Cumhuriyet ile birlikte ilk ele alınan konulardan biri de “sigortacılık” olmuştur. 1924 yılında, poliçelerin İngilizce ve Fransızca
düzenlenmesine son verildi ve aynı yıl Sigortacılar Kulübü kuruldu. 1927 yılında Sigortacılığın ve Sigorta Şirketlerinin Teftiş
ve Murakabesi hakkındaki kanun yürürlüğe girdi. Yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin denetlenmesi, döviz çıkışının önlenmesi
amacını taşıyan bu kanunun çıkışıyla sigortacılık gelişmeye, yerli sermaye ile kurulan şirketlerin sayısı artmaya başladı.
1929 yılında Milli Reasürans T.A.Ş faaliyete geçti. Bu tarihten itibaren Türkiye’ de reasürans tekeli başladı ve ülkedeki yerli - yabancı bütün sigorta şirketleri topladıkları primlerin bir kısmını Milli Reasürans’ a devretmeye zorunlu tutuldu. Bu, Türk
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sigortacılığının gelişmesinde olumlu rol oynadı, halkın sigortaya olan güvenini artırdı.
1987 yılında yürürlüğe giren 3379 sayılı yasa ile sigorta şirketleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlanarak mali yapının bir parçası olarak kabul edildiler.
1 Mayıs 1990 tarihinden itibaren Kaza Sigortaları (zorunlu sigortalar hariç), Mühendislik Sigortaları ile Zirai Sigortalarda; 1
Ekim 1990 tarihinden itibaren de Yangın ve Nakliyat sigortalarında da Serbest Tarife Sistemine geçildi. Bu “Serbest
Tarife sistemi”ne geçiş ile AB’ye uyum gerekleri yerine getirildi[2].
Halihazırda faaliyette bulunan şirketlerin dokuzu Hayat, onu Hayat/Emeklilik, biri Emeklilik, on beşi Hayat dışı, on ikisi ise
ompozit şirkettir. Ayrıca, sektörde bir de reasürans şirketi faaliyet göstermektedir. Geçtiğimiz yıllarda, on altı şirketin faaliyeti
durdurulmuş, bu şirketlerden beşi iﬂas etmiştir[3].
Türk Sigorta Sektörü 7,8 milyar dolarlık aktif büyüklüğe sahiptir. Bu miktardan, yangın sigortasına düşen pay, % 17, yani 1.326
milyar dolardır. Yaklaşık TL karşılığı 2 milyar TL’dir. Sigorta yoluyla toplanan bu paranın önemli bir kısmı, ulusal servet olarak
yangınlarda yok olmaktadır[3][5].

9. TÜRKİYE’DE YANGIN SİGORTASI
9.1. Türkiye’de Yangın Sigortasının Bugünkü Durumu
Gelişmiş ülkelerde binaların tamamına yakını sigorta kapsamına alınırken, İstanbul’da yanan binaların sigortalanma yüzdesi,
sadece % 9.1’dir. Ülke genelinde bu oran daha da düşüktür. Bu oran; en yüksek % 55.5 ile otellerde görülürken, fabrikalarda, %
40,9, konutlarda ise sadece % 4.6’dır. Binaların yangın sigortası oranlarının düşüklüğünün nedeni, eğitimsizliğin yanında, sigorta
şirketlerinin Türkiye’de konuya yeterli ilgiyi göstermemesidir. Sigorta ﬁrmaları, reklam için ayrılan fonlarından -hiç olmaz ise- bir
kısmının, eğitim, denetim, konu hakkında bilinçlendirme çalışmalarına ayrılması konusunda aktif ve kararlı olmalıdırlar.
Ülkemizde, yangın riskine karsı sigortalanan bina sayısını artırmak için, zorunlu sigorta sisteminin getirilmesinde yarar vardır.
Gelişmiş batı ülkelerinde olduğu gibi, vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına almak ve doğabilecek büyük zararları
karşılamak üzere binaların yangına karşı sigortalanması artık ülkemiz için de bir zorunluluk haline gelmiştir-gelmelidir[6].
9.1.1. Sigortacılık ile İlgili İstatistiksel Değerler
Türk Sigorta Sektörü 7,8 milyar dolarlık aktif büyüklüğe sahiptir. Bu miktardan, yangın sigortasına düşün pay, yani % 17’si,
1.326 milyar dolardır. Yaklaşık TL karşılığı: 2 milyar TL’dir. Sigorta yoluyla toplanan bu paranın önemli bir kısmı (800.000.000,TL milli gelir kaybı) yanarak yok olmaktadır[3][5].
9.2. Yangın Sigortacılığının Mevcut Uygulaması
Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği internet sitesinde, konu ile ilgili olmak üzere, aşağıdaki soru ve cevap, mevcut uygulamayı
çok güzel özetlemektedir:
SORU: Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı ﬁyat verebilir mi?
CEVAP: Yangın sigortalarına prim tutarı sigorta şirketlerince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde serbestçe
belirlenmektedir. Ev veya işyerlerini yangın ve yangın ek teminatları ile güvence altına alan poliçelerde prim tutarı, sigorta
şirketlerinin ﬁyatlandırma politikalarına ve satın alınan teminatların kapsamına bağlı olarak şirketten şirkete değişebilir.
Burada eksik olan şey; yangın sistemleri gibi uzmanlık gerektiren bir alanda, prim belirleme konusunda, bir kurallar bütünü
geliştirilmemesi ya da yeterince geliştirilememesidir. İşin başlangıç noktası burasıdır.
Prim belirlemenin, tamamı ile serbest piyasa ekonomisi kurallarına göre işlemesinin BİR SINIRI olması gerektiği düşüncesindeyiz. Prim belirlemenin; bir disipline tabi olması, bu disiplinin tüm sigorta şirketleri için ortak parametreler içermesi ge-
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rekmektedir. Sigorta poliçesinin, sebze halinden alınan bir meta gibi satılması ne kadar doğrudur? Konu bizce daha farklı ele
alınmalıdır.

9.3. Sorunun Çözümü İçin Hangi Yaklaşım Doğrudur?
“Serbest piyasa ekonomisi” kurallarla belirlenmemiş, teknik zorunluluklar belirtilmeden uygulandığında, yarardan çok zarar
getirmektedir. Maalesef Türkiye’deki uygulamalarda; kuralsızlık, kural olmaktadır. Yangın sigorta poliçesinin priminin belirlenmesinde, eğitimli, sertiﬁkalı, bu konuda yetkili uzman bir teknik personel kullanılmalıdır.

9.4. Yangın Sigortacılığı Konusunda Kamuoyu Oluşturma ve Tanıtım
Sigortacılık sektörünün başlamasında, yukarıda belirtilen sigortacılık tarihi ile ilgili açıklamadan da öğrendiğimiz gibi, “başrolü”
ticari konvoyların gördükleri zararlar ve yangınlarda yok olan binalar oynamıştır.
Talep, ihtiyaçtan doğar. Sigortacılık tarihi de bunu bir kere daha ispatlamaktadır.
Kırmızı, parlak bir elma elbette göz alır ve beğeni toplar. Pazarcılar, elmalarını önlüklerine sürerek parlatırlar. Bu yolla ürünün
dikkat çekmesini sağlarlar. Fakat yeni reklam politikalarında, elmanın hangi faydalı vitamin ve minerallerden oluştuğu, ne gibi
olumsuzluklara iyi geldiğinden bahsetmenin çok daha doğru bir yöntem olduğu ispatlanmış ve tüm tanıtım çalışmalarında ana
unsur artık bu olmuştur veya olmaktadır.
Buradan hareketle; sigorta sektörü temsilcilerine sesleniyorum: Yangın sektörü ile ilgili ve bağlantılı sivil toplum kuruluşlarını
destekleyin! Üniversiteler ile ortak projeler üretin! Dayanışma içerisine girin! Bilgi alış-verişine girin! Yangının ne olduğunu hep
birlikte insanlara anlatalım! Kamuoyu oluşturalım!
2008 yılında yabancı sigorta şirketlerinin daha da ağırlıklı olarak Türkiye piyasasına girmesiyle, bu sigorta şirketlerinin, yangın
sektörünün gelişimi açısından önemli bir role sahip olacağını düşünüyoruz. Tecrübelerini sigorta sektörümüze aktarmalarını
bekliyoruz. Yabancı sigorta şirketlerinin “Risk Mühendisliği” konusunda bazı katkıları olmakla birlikte, yetersizdir. Dünyada, bu
konuda çok daha önce başlayan uygulamaları, Türkiye’de de görmek istiyoruz. Bu konularda geleceğe yatırım yapmalıyız.
Yerli sigorta şirketlerinin de bu anlamda ek çaba göstermesini ve mali imkanlarını seferber etmesini bekliyoruz.

9.5. Sigorta Firmalarının Ürün Onayları Vermesi
Yabancı sigortacılık anlayışında geliştirilen bir çözüm var: Uzman yangın sigortacılık ﬁrması tarafından, yangın ile ilgili ürünlerin deneyleri yapılıyor, damgalanıyor, onaylanıyor ve listeleniyor. Yangın güvenliği için listelenmiş ürünlerin bulunabilmesi,
iyi mal, kötü mal tartışmasını da ortadan kaldırıp, haksız rekabeti engelliyor. Ürünlerin, kamuya açık bir şekilde listelenmesi,
güvenilir ürüne, çabuk ve kolay ulaşılabilmesini sağlıyor[11].
Yangın güvenliğinden söz edebilmek için, öncelikle, sistemde kullanılan ürünlerin güvenilir olması sağlanmalıdır. Ülkelerin
genel standartları, çoğu kez uzmanlık gerektiren bu alanda yetersiz kalmaktadır. Önerimiz; güvenlik ile ilgili ekipmanların (ve
hizmetlerin) öncelikli olarak ayrı sınıﬂandırılması ve onaylanıp, listelenmesidir. Direkt güvenlik sektörü ile ilgili bir ürünün güvenilir olmaması, trajikomik bir durumdur. Yukarıda bahsi geçen, şirket ve benzerleri bu konuda örnek alınabilir.

9.6. Dünyada Önleyici-Denetleyici Yangın Sigorta Anlayışının Başlangıç ve Gelişimi
1835’te, önde gelen bir dokuma tezgahı sahibi olan Zachariah Allen, yangında olası kayıpları en aza indirgemek için fabrikasında bazı iyileştirmeler yaptı. Bugün geniş kapsamda kabul edilmekle birlikte, “kayıpların en aza indirilmesi ve bu yönden
fabrikadaki sistemlerin kontrolü” kavramı o zamanlar neredeyse hiç duyulmamıştı. Fakat Allen için, kayıpları önleyen bu etkin
yaklaşımın iyi bir ekonomik anlamı vardı.
Fabrikasında bu anlamda önemli iyileştirmeler yaptıktan sonra Allen, sigorta şirketinden, ödediği sigorta priminde bir indirim
istedi. Fakat bu reddedildi. O zaman bugün “Yüksek Risk Korumalı Mülk - Highly Protected Risk” (HPR) olarak da bilinen,
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sadece bu fabrikaları sigortalayacak müşterek bir sigorta şirketi kurmak istedi. Bunun için “zararı önleme felsefesi”ni paylaşan
diğer yerel fabrika sahiplerine başvurdu. Başvurduğu fabrika sahipleri ile birlikte şöyle bir sistem geliştirildi: Bu sigorta şirketine
dahil olan şirketlere, toplanan poliçe bedellerinden, poliçe dönemi sonunda kalan primi, temettü seklinde poliçe sahiplerine
iade etmektense, bu primi, olumlu performansa göre müşterilere (ortaklara) üyelik kredisi olarak geri veriyordu.
Allen’ın öngördüğü gibi, söz konusu poliçe sahipleri için, düzenli olarak yapılan sistem kontrolleri ve yangın önleme yöntemleri,
yangınların daha az kayıpla atlatılmasını sağlamıştır.
Sonraki yirmi yıl boyunca, aynı sisteme dahil olan sigorta şirketleri bir araya gelerek, birlik oluşturdular.
Birliğin üyesi olan fabrikalarda, yangın sonrasında oluşan hasarlardaki azalma, gıpta edilecek duruma geldi. Kayıplar, diğer
sigortacıların çoğu tarafından maruz kalınan kayıplardan daha az sıklıkta ve daha az maddi kayıpla sonuçlanmıştı. Önleyicidenetleyici sigorta şirketleri birliği; yangından sonra oluşan hasarları soruşturarak, neden kaynaklandıklarını saptıyor ve bunların meydana gelmesini önlemek için neler yapılabileceğini tespit ediyordu. Soruşturma ekipleri, bilgi temelini artırmaya yardımcı olmak için poliçe sahibi olmayan işletmelerdeki sorunları ve oluşan hasarları bile incelediler. Sonuçları, bilgi bankalarına
eklediler. Bu hayati önem taşıyan hasar bilgileri, endüstrideki belli başlı tehlikeleri tanımlamaya yardımcı oldu ve benzer işlerle
uğraşan poliçe sahipleri için ziyan kontrol tavsiyeleri geliştirildi. Bu bilgiler tüm Birlik Sigorta Şirketleri arasında paylaşıldı. Her
sigorta şirketi, yetkin kontrol ve risk analizi yapabilecek personel bulundurmaya başladı.
1878 itibarıyla, Birlik Sigorta Şirketleri, poliçe sahipleri için, tamamen toplu soruşturma faaliyetlerini yönetmeye ayrılmış bir
birim kurdular. Ziyan kontrol uzmanlarından oluşan bu özgün grup, başlangıçta sadece soruşturma hizmetleri veriyordu. Sonradan bu grup, tümü müşterek sigorta şirketi sahiplerinin ve onların poliçe sahiplerinin menfaatine olan -yangın ve diğer felaketleri önlemekle ilgili değer biçme ve ayarlamalar, ziyan analizi ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaya başladı. Bugün, bu
hizmetlerin tümü mühendislik ve araştırma hizmetleri şeklinde kurumsal bir nitelik kazanmıştır.
Güvenlikle ilgili üretilen cihaz ve ürünler, sigorta şirketi tarafından onaylanmakta, listelenmektedir.
Birlik Sigorta Şirketleri; 1800’lerin sonlarında ve 1900’lerin başlarında, mal risklerini haﬁﬂetmeye ve malı koruma gayretlerinde ilerleme kaydetmeye yardımcı olacak ürün ve teknikler konusunda araştırma yapmak ve geliştirmek üzerine odaklandı.
1874’te, kayıp önleme sahnesine devrimsel bir ziyan kontrolü biçimi girdi: Yangın söndürücüsü. Bu buluş tasarlanırken ve
sonrasında, Birlik Sigorta Şirketleri dışındaki kuruluşlarca da desteklenen bu ürünün gelişmesi, bunun yaygın olarak kullanımı
ve kabulüne yol açan, ürüne verilen Birlik Sigorta Şirketleri desteği ve teşvikiydi.
20. Yüzyıl
20. yüzyılın başları müşterek sigorta şirketlerinin esas olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeydoğu bölgesi dahilinde yer
alan ve bilinen tekstil işine odaklandığı yerlerde, geleneksel coğraﬁ sınırların ötesinde iş arayışına giren yeni sigorta şirketleri
oluşmaya başladı.
Bu şirketler, ayakkabı ve lastik imalatçıları, demir dökümhaneleri, elektrik, gaz ve enerji şirketlerine de yönelik olarak diğer
sanayi dallarına da yönelmeye başladılar, ancak esas tercihleri “Yüksek Risk Korumalı Mülk - Highly Protected Risk” (HPR)
fabrikalardı.
Bir sonraki 75 ile 80 yıl arasında, daha geniş kapsamlı poliçe sahipliği kavramına gruplaşmaya gitti. Sonra da tek bir sigorta
şirketi olarak birleştiler.
Günümüzde bu anlayıştaki sigortacılığın durumu:
Zachariah Allen’ın riski azaltmak için fabrikasında iyileştirmeler yapmakla ilgili basit ﬁkrinden yaklaşık iki yüzyıl sonra, Sigorta
Birliği, piyasaya öncülük eden, kapasitesi ve kapsamıyla uluslararası bir mal sigorta ve kayıp-önleme yapılandırması lideri
olarak meydana çıktı.
Allen’ın vizyonu bugün yine yangın sigortacılığında temel prensip olarak yer almaktadır. Bir binayı, talep edilmesi halinde,
yangın projesi aşamasından itibaren sertiﬁkalandırmakta, kontrol etmektedir[7].
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Türkiye’de yapılması gereken de, bu sigortacılık yaklaşımının yaygınlaşmasını sağlamak olmalıdır.
Sigortada asıl amaç; riskin oluşup, mal veya can kayıpları olduktan sonra, zararın karşılanmasından ziyade, “Yangın Olmadan
Önce Riskin Azaltılması” şeklindeki ÇAĞDAŞ SİGORTACILIK İLKESİNİN uygulanması olmalıdır[6].
Bu konu bizi -yani, yangınla mücadele söndürme sistemleri üzerinde çalışan ﬁrma ve şahıslar olarak, sigortacılar olarakyakından ilgilendirmelidir. Çağdaş sigortacılık anlayışına nasıl bir katkı yapabileceğimizi düşünmeli ve öneri getirmeliyiz.
Bilindiği gibi 2002 yılında yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”in 6.6. maddesinde; “Sigorta şirketleri, yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları bina, tesis ve işletmelerde, bu yönetmelik hükümlerine UYULUP UYULMADIĞINI KONTROL ETMEK ZORUNDADIR” denilmekte ve sigorta şirketlerine sorumluluk ve zorunluluk
yüklenmektedir[6].
“Ateş düştüğü yeri yakar.” Bu atasözü yangın sigortası yapan bir ﬁrma için de geçerlidir, sanıyorum. Yani ateş, sigortayı yapan
ﬁrmanın parasını da yakmaktadır. Fakat buna rağmen, sigortayı yapan ﬁrmanın, Türkiye’de, sigortaladığı yerler için yeterli
denetim ve gözetimi yaptığını söylemek bence biraz zordur. Bunun nedenlerini hep birlikte araştırmalı ve konuya açıklık getirmeliyiz.
Bu anlayış, koruyucu-önleyici teknik bakım ve koruyucu hekimlik benzeri, sürekli gözetim, eğitim, bu işlerle ilgili ayrı örgütlenmeler gerektirmektedir.
Konunun daha iyi anlaşılması için koruyucu bakımdan bahsetmek gerekir:
Koruyucu bakım (PM) anlayışı, 1950 ve 1960 yılları arasında Amerika’da çok üzerinde durulan, geliştirilen bir konu idi. Aynı
konu, Japonlarda; JIPM Başkanı Seichi Nakajima tarafından sistemli bir şekilde geliştirilmiş ve 1971 yılında belirli bir sistematiğe kavuşturulmuştur.
Bu yeni işletmecilik (TPM-Toplam Kalite Yönetimi) yaklaşımı:
 Sıfır arıza,
 Sıfır iş kazası,
 Sıfır kusurlu ürün,
 Sıfır kayıptır.
TPM Ödülü alan 250 fabrikanın sonuçlarının ortalaması şöyledir:
 % 50 prodüktivite artışı
 % 99 makine ar1zalar1nda azalma
 % 90 ürün hatalar1ndaki azalma
 % 75 müşteri şikayetlerinde azalma
 % 30 bak1m maliyetinde azalma
 % 50 yarımamul stoklarındaki azalma
 % 30 enerji kullan1m1ndaki azalma
 İş kazalarındaki azalma (sıfır kaza)
 Çevre kirliliğindeki azalma (sıfır kirlilik)
 İşçi önerilerindeki artış (on kat)
Burada; makina arızaları ve iş kazalarındaki orana dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Makina arızalarındaki azalma;%
99 ve iş kazalarındaki azalma; sıfır kaza[10].
Bu örneklerden yola çıkarsak, makina arızaları ve kazalardan doğacak “YANGIN RİSKİ”nin de bu oranda AZALMASI DEMEKTİR. Bu durum; 1835’te, Zachariah Allen’ın yaptığı; iyileştirme ve önleyici bakımın ne kadar etkin olduğunu da ispatlamaktadır.
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10. YANGIN SİGORTASI İLE MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ BİRLEŞTİRİLMESİ GEREĞİ
Yukarıda belirtilen gereklerden yola çıkarak, ülkemizde “yangın çıkmadan önce önlem alan çağdaş sigortacılık sistemi” SÜRATLE UYGULANMAYA BAŞLAMALIDIR.
Örnek olarak; hekimlik konusunda, mesleki sorumluluk, “TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI” ile disiplin ve güvenceye alınmıştır. Resmi Gazete’de yayınlanan 21 Temmuz 2010 Tarih, 27648 sayılı
tebliğ ile, 30.07.2010 Tarihi’nde TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI yürürlüğe
girmiştir. “Mesleki Sorumluluk Sigortaları İhtisas Komitesi”nde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi de bir üye ile temsil edilmektedir[9].
Yangın sistemini tasarlayan, bu tasarıma göre montajı yapan, işletme sırasında sistem denetim ve kontrollerini yapan mühendis ve teknik personele, “Mesleki Sorumluluk Sigortası” yaptırılması zorunlu hale getirilmelidir. Bu zorunluluk gereği, sigorta
poliçesi ekinde istenilen belgeler arasında; “Yangın tasarımı yapabilir”, “Yangın sistem montajı yapabilir”, “Yangın sistemi
denetim ve kontrollerini yapabilir” yetkili eleman belgeleri olmalıdır. Sigorta yapılacak bina ve işletmede, eksper, aktüer,
yetkili mühendisler, konu hakkında söz sahibi olmalıdırlar.

11. YANGIN SİGORTA VERGİSİ
Yangın Sigorta Vergisi; ilk olarak 01.07.1948 tarihli ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu’nun 15’inci maddesinde yer alan düzenleme ile Yangından Korunma Giderlerine Sigorta Kumpanyalarının “İstirak
Payı” olarak mevzuattaki yerini almıştır. Yangından korunma masraﬂarını sigorta kumpanyalarının sigorta payı olarak tedvin
edilen bu mükelleﬁyet, bir vergi olarak yeniden düzenlenmiş ve sistematikleştirilerek; 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu’nun 40 ile 44’üncü maddelerinde “Yangın Sigorta Vergisi” olarak bugünkü halini almıştır[12].

11.1. Yangın Sigorta Vergisi İle İlgili Açıklamalar
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun yangın sigortası vergisinin konusunu belirleyen 40. maddesinde,”Belediye sınırları
ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler yangın sigortası vergisine tabidir” hükmü yer almaktadır.
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan
primler, yangın sigortası vergisine tabi bulunmaktadır.
Sigorta çeşitlerinden yalnızca yangın sigortasının vergilendirmeye tabi tutulması, yangınla mücadele açısından bir yerel yönetim kuruluşu olarak belediyelerin sunduğu itfaiye hizmetlerinin fonksiyonu ve kaynaklanabilecek zararın önlenmesi veya
azaltılması ile açıklanabilir.
2464 sayılı Kanunun 41. Maddesinde, Yangın Sigortası Vergisinin mükelleﬁnin sigorta şirketleri olduğu belirtmektedir. Verginin
mükelleﬁ, sigorta şirketleri olmakla birlikte, vergi ﬁilen söz konusu menkul ve gayrimenkul iktisadi unsurları sigortalattıran kişiden tahsil olunmaktadır. Burada mükellef, sigorta şirketi ise de yüklenicisi, sigortalı olmaktadır. Ayrıca, söz konusu Kanunun
42. maddesinde de; “Yangın sigortası vergisinin matrahı, yapılan sigorta muameleleri dolayısıyla alınan primler tutarıdır” ifadesi yer almaktadır. Yangın Sigorta Vergisi, bu matrah üzerinden % 10’dur[12].

11.2. Yangın Sigorta Vergisinin Ödeneceği Belediyenin Tespiti
Mükelleﬂerin bağlı bulundukları belediyenin tespitinde, yangınla ilgili hizmetleri yürüten belediye esas alınmalıdır.
Yangın Sigortası Vergisinin, yangınla ilgili hizmeti yürüten belediyeye, diğer bir ifade ile hizmeti büyükşehir belediyesi yürütüyorsa söz konusu verginin bu belediyeye, ilçe belediyesi yürütüyorsa ilçe belediyesine ödenmesi gerekmektedir[12].
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Görüldüğü gibi; belediyeye ödenen “yangın sigorta vergisi” sonuçta, sigorta yaptırandan tahsil edilmektedir. Bu konudaki sigortalamayı teşvik etmek üzere, bu verginin süreli veya süresiz olarak tahsil edilmemesi, incelemeye değer bir husus olarak
ortada durmaktadır.
İtfaiye teşkilatı, yangına karşı sigorta ettirilmiş bir tesis ile, ettirilmemiş tesis arasında yangına müdahale sırasında bir fark
gözetmekte midir?! Sigorta yaptıran üzerinden aldığı vergi ile, sigorta yaptırmayan bir tesiste de yangına karşı müdahale
etmektedir. İtfaiye sigorta ettirilmeyen bir bina veya tesisten, belki de ek bir talepte bulunmalıdır. Bu husus “hak eşitliği”
anlamında doğru bir tutum olur.
Türkiye’de yangınla kaybolan milli servet yaklaşık 800.000.000 TL’dir. Sigortacılığın bu konudaki teşviki ile geri kazanılacak
milli servet, tahminimize göre tahsil edilen vergiden çok daha fazla olacaktır.

SONUÇ
Yangın sigortacılığı konusu, “Önleyici ve Denetleyici Çağdaş Sigortacılık” anlayışı doğrultusunda süratle ele alınmalı, konu ile
ilgili; işletmeler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sigorta ve yangın ﬁrmaları, üzerlerine düşen görevleri ve dayanışmayı
gösterip, kamuoyu oluşturmalı, ilgili kanun ve mevzuat değişikliklerinin yapılması için baskı mekanizmaları oluşturulmalıdır. Bu
konunun, kongre ve seminerlerde sürekli işlenmesi, konuya dahil olacak kişi ve kuruluşların arttırılması hedeﬂenmelidir.
Bu konulardaki her olumlu gelişmede, toplum kazanacaktır. Ulusal gelişme ve refah artacaktır.
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YANGIN GECİKTİRİCİ, İNTUMESAN BOYA GELİŞİMİ

Esin İBİBİKCAN*

ÖZET
Deprem güvenliği ve kolay uygulanabilirliği nedeniyle son yıllarda genellikle tercih edilen çelik taşıyıcı yapı sistemlerinde
yangın güvenliğini sağlamak amacıyla su bazlı kabaran yangın geciktirici boya geliştirilmiştir. Çelik iskeletli yapılarda yüksek
sıcaklıklarda ısıl şekil değişimleri oluşmakta ve yapının yük taşıma kapasitesi hızlı bir şekilde azalmaktadır. Yangın yalıtımı
ile sıcaklık artış hızı yavaşlatılarak yapı içerisindeki kişilerin yapıyı terk etmeleri ve yangının kontrol altına alınması için süre
kazanılır. Üretilen intumesan boya, çelik plakalar üzerine uygulanmıştır. Numunelerin şişme seviyesi, kömürleşmiş köpüğün
homojen yapısı, termal iletkenliği, yanan tabakanın sertliği gibi parametreler tayin edilerek optimum değerlere sahip reçete
elde edilmiştir. Elde edilen reçeteye ait numuneler kullanılarak çelik yüzeyde hissedilen sıcaklığı ölçmek amacıyla kül fırınında
denemeler yapılmıştır. Kül fırını içerisindeki sıcaklık 1100 oC’ye ulaşırken, çelik yüzeyde hissedilen sıcaklığın 450 oC civarında
olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmada geliştirilen bu boya ile uygulanabilirliği yüksek, insan sağlığı ve çevreye duyarlı, yapısal
özellikleri açısından AB standartlarını (BS 476 ve EN-13381-2008 Standartları) sağlayan 120 dakikanın üzerinde yangın dayanımı sağlayan intumesan bir boya üretilmiştir.

FIRE RETARDANT INTUMESCENT PAINT DEVELOPMENT
ABSTRACT
In order to provide ﬁre safety for steel load bearing construction systems that have been favored recently due to earthquake
safety and ease of application, a water based foaming ﬁre retardant paint has been developed. In buildings with a steel skeleton, shape of steels may change at high temperatures and the load bearing capacities of the building may reduce quickly.
With ﬁre insulation, the rate of temperature rise in the building is reduced, and extra time is gained for evacuation of the building. The intumescent paint developed is applied on steel plates. A solution with optimum values is obtained, considering
the expansion levels of the samples, homogenous structure of the carbonized foam, its thermal conductivity and hardness of
the burned layers. Samples produced for the optimum values obtained were applied to steel surfaces and tests were carried
out in an ash oven, in order to measure the felt temperatures. As the temperature inside the ash oven reached 1,100 0C, it
was observed that the felt temperature on the steel surface remained around 450 0C. In this study, an intumescent paint has
been developed with high application possibility, which cares about human health and environment, and complies with the
EU standards in terms of structural characteristics (BS 476 and EN-13381-2008 Standards), giving a ﬁre resistance over 120
minutes.

1. GİRİŞ
Çelik konstrüksiyon, deprem güvenliği ve kolay uygulanabilirliği nedeniyle son yıllarda yüksek binalarda olduğu gibi düşük
katlı yapılarda da tercih edilmeye başlanmıştır. Yangın geciktirici boya üretimimiz kapsamında çelik taşıyıcı yapı sistemlerinde yangın güvenliğini sağlayacak şekilde kullanılmak üzere su bazlı kabaran (intumesan) yangın geciktirici boya geliştirilmiştir.
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Çelik, birçok yönden yapılarda kullanım avantajı olan yanmaz bir malzeme olmakla beraber, yüksek sıcaklıklara karşı direncinin yetersiz
oluşu, en olumsuz tarafını oluşturmaktadır. Buradan yola çıkarak, çelik taşıyıcı yapı sistemlerinde yangın güvenliğini sağlayacak şekilde
kullanılmak üzere, yangın geciktirici boya üretimi endüstriyel açıdan
büyük önem taşımaktadır.(Şekil 1)
Intumesan malzemeler 2 saate varan sürelerde yangına dayanıklılık
sağlayabilen malzemelerdir. İnce bir tabaka halindeki boya katları veya
macun ısı ve alevlerin etkisi ile köpürüp kabarmak sureti ile bazen özgün
kalınlıklarının 50 katına ulaşan boyutlarda kömürleşmiş bir yalıtım katmanı oluştururlar. Bu ürünler, fırça, püskürtme veya mala ile uygulanabilir.
Nemli ortamlarda sadece kısıtlı sayıda boya çeşitleri uygulanabilir olup,
spesiﬁk uygulamalar konusunda imalatçıların ﬁkirlerine başvurulmalıdır.
Intumesan tabakalar, maliyeti düşürmek ve yangından korunma malzemelerini inşaatın dışında şantiye haricinde de uygulanabilir. Yapısal içi
boş elemanların beton ile doldurulması işlemi ile birleştirildiği zaman bu
metot ciddi anlamda kaplama ağırlığı tasarrufu sağlamaktadır.
Şekil 1. Çelik yapı bileşenlerinin yangın sırasında davranışı.

Yangın, yanmanın kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Yangının
oluşması için yangın üçgeni olarak adlandırılan üç unsur yeterlidir; yanıcı madde, oksijen ve ısı kaynağı.
Yangınların zararlı etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik, can ve mal güvenliğini sağlayıcı
yapısal önlemlere “yangın yalıtımı” denir. Yangınlarda can kayıplarının önemli bölümü, yanma sırasında ortaya çıkan dumandan ve bu dumanın içindeki gazlardan kaynaklanır. Bu
gazlar öldürücü olabildiği gibi, göz yaşartma gibi etkileriyle kaçış alanı bulmayı zorlaştırarak
insan hayatını tehdit edebilir (Tablo 1).

Resim 1.

Şekil 2. Yangın üçgeni.

Tablo 1. Bazı Zehirli Gazların
Zehirli Gazlar

Tehlike sınırı
(ppm)

Karbon monoksit

50-100

Formaldehit

2

Formikasit

5

Metil alkol

200

Asetik asit

10

Hidrojen klorür

5

Hidrojen siyanür

10

Azot oksitler

5

Kükürt dioksit

5

Kükürtlü oksijen

10

NH3

25

Yapının yük taşıyan kısımlarının yangın söndürülene kadar fonksiyonlarını sürdürmesi hayati bir öneme sahiptir. Yük taşıyan yapı
elemanlarının, yangın neticesinde oluşan ısıdan etkilenmemeleri için, arkasındaki malzemelere ısı iletimi oldukça düşük olan,
yangına dayanıklı yangın yalıtım malzemeleri ile kaplanmaları gereklidir. Yangın yalıtımı yapılarak; yapı malzemelerinde sıcaklık
yükselmesi yavaşlatılır ve hem yapının içerisindeki kişilerin yapıyı terk etmeleri hem de söndürme ekiplerinin yangını kontrol
altına almaları için süre kazandırılır.
Yangın dayanımı; bir yapı bölümünün belirli bir yangın yükü altında, kendisinden beklenen görevleri hala yerine getirmeye devam
ettiği zaman süresidir. Burada sözü edilen görevler; yüke dayanım, hacim örtme ve ısıl difüzyonu sınırlama fonksiyonlarıdır. Hacim örten yapı elemanlarında, ateşe bakmayan arka yüzlerde sıcaklık artmasının 140 °C’yi aşmaması ve buralarda kendiliğinden
yanabilir gazlar oluşmaması istenir. Eğilmeye çalışan elemanlarda ise sehimlerin artma hızının belirli sınırları aşmaması gerekir.
Çelik yapı bileşenlerin yıkılma sınırı; elemanın boyutları, geometrik biçimi, alaşımı, taşıdığı yük de dahil olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bu nedenle, çelik iskeletli yapıların yangın bakımından özel önemi vardır. Bunlarda, yanmazlıktan çok ısıl şekil
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Tablo 2. 2000-2004 Yılları Arasında Orman
Yangınları Dışında Meydana Gelen Yangınlar
ile İlgili İstatistiki Bilgiler
Çıkan
Yangın
Sayısı

Maddi
Zarar
(YTL)

İnsan

Hayvan

2000

46.433

45.142.684

298

1.284

2001

49.109

54.060.921

264

36.323

2002

42.367

78.766.979

224

2.522

2003

56.482

564.995.882

505

18.819

2004

60.801

99.334.810

330

1291

Genel
Toplam

255.192

842.301.276

1.621

59.609

Yılı

Can Kaybı

Şekil 3. Hidrokarbon artış eğrisi.

değiştirmelerin oluşumu göz önüne alınır. Yangınlarda karşılaşılan yüksek sıcaklıklar, metal yapı malzemelerinin mekanik özeliklerinde önemli değişmelere ve bu malzemelerde önemli genleşmelere yol açar. Deneyler, sıcaklık arttıkça karbon çeliğinde akma
sınırının düştüğünü ve belirli bir sıcaklıktan sonra artık akma sınırı oluşmadığını göstermiştir. Bunun anlamı, normal sıcaklıklara
kıyasla plastik şekil değiştirmelerin daha düşük gerilmeler altında yer almaya başladığı ve aynı gerilme altında toplam şekil değiştirmenin daha büyük olduğudur.Genellikle yapısal çelik için kritik sıcaklık; 540°C, ön gerilimli beton işlerinde kullanılan çeliklerin
kritik sıcaklığı da; 400-450°C olarak kabul edilmektedir. Hidrokarbon eğride de görüldüğü gibi yangın anında çeliğin kritik sıcaklık
olan 540 °C’ye ulaşması ilk 5 dakika içinde gerçekleşmektedir (Şekil 3).
Çeliğin çekme mukavemeti başlangıçta 150~300
°C değerlerinde biraz arttıktan sonra, daha yüksek
sıcaklıklarda hızla azalır ve yangınlarda kolayca
erişilen 600 °C sıcaklığında emniyet gerilmesinin
altına düşer. Yüksek sıcaklıklarda bağ kuvvetlerinin azalması, çeliğin elastisite modülünün azalmasına neden olur. Elastisite modülünün değeri 20
°C’dekine kıyasla, 400 °C’de % 15 ve 600 °C’de
ise % 40 kadar azalır. Sıcaklığı 700 °C olduğunda
çevre sıcaklığına göre mukavemeti % 23’e düşer,
800 °C mukavemeti % 11 ve 900 °C’de % 6’ya düşer. Yaklaşık 1500 °C sıcaklıkta erir. Uzamalar ısıl
gerilmelerin oluşmasına ve normal olarak yüksek
sıcaklıklarda burkulma yapmayan kolonun burkulmasına ve daha düşük taşıma gücü göstermesi- Şekil 4. Kendiliğinden şişen boya ile korumanın yangın dayanımına etkisi.
ne neden olur. Korumasız bir çeliğin yangına karşı
dayanımı 1 saat ile sınırlıdır. Bu ise en yüksek değer olup, normalde bu sınır çok daha düşüktür. Ancak, püskürtme sistemleri,
plakalar, prefabrik levhalar, kabaran (intumesan) yangın geciktirici boyalar, ısı yalıtım kaplamaları ve şilteleri, beton ve/veya su ile
doldurmak gibi geliştirilen pasif sistemler sayesinde çelik ısıya karşı yalıtılarak taşıyıcı özelliğinin, yangın esnasında yapının tamamının başarılı bir şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla, mümkün olduğunca uzun sürdürebilmesi hedeﬂenmektedir (Şekil 4).
Türkiye’de üzerinde fazlaca durulmayan yangın mevzuatı, Avrupa Birliği tarafından oldukça önemsenmektedir. Mevzuatlarda
yangın durumunda emniyet konusu özetle aşağıda verilen gereklilikler dikkate alınarak hazırlanmıştır:






Yapı içinde yangın çıkması, yangının ve dumanın yayılması sınırlı olmalıdır (Yangına Tepki).
İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi belli bir süre azalmamalıdır (Yangına Dayanım).
Yangının çevredeki yapılara yayılması sınırlı olmalıdır (Aktif Güvenlik Sistemleri).
Yapı sakinleri binayı terk edebilmeli veya başka yollarla kurtarabilmelidir (Algılama Sistemleri).
Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınmalıdır.
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Yangının büyümesine malzemenin katkısı hatta malzemenin
yangına karşı gösterdiği dirence “yangın performansı” denilmektedir.

2. MATERYAL VE METOT
Dünyada intumesan boyalar ile ilgili olarak AB (EN 133818:2007), Rusya ve ABD olmak üzere üç tip standart bulunmaktadır. Standartlar göz önüne alındığında piyasada
bulunan ve ilgili standartları sağlayan halihazırdaki intumesan boyalar, 30 (standardın altı), 60, 90 ve en fazla
120 dakika (bazı sınırlı özellikteki kesitlerde) yalıtım ve
koruma sağlayacak şekilde kabul edilmişlerdir. Üretimimiz Şekil 5. Intumesan boyada sıcaklıkla birlikte karbon köpük oluşumu.
olan intumesan boya ile 120 dakikanın üzerinde bir yangın dayanımı sağlanmıştır.
Yapısal çelik, ahşaba oranla 21, beton ve demir donatıya oranla 10 kat fazla sünekliği ve esnekliği sayesinde depreme en iyi
dayanımı gösteren malzemedir. Bu nedenle, yaşamsal alanlarının % 95’inin deprem kuşağı üzerinde yer aldığı ülkemizde de
yapıların taşıyıcı sistemlerinde çelik kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle, yapısal çelik pazarı giderek büyüyen
bir pazar olup; çelik yapının yangın dayanımının sağlanması amacıyla muhtelif kimyasalların dolayısıyla intumesan boyaların
kullanımı da buna bağlı olarak artmaktadır.
Yangınla mücadelede ve yangın esnasında yapısal çeliğin dayanımını artırmak amacıyla alınacak önlemler üç ana
başlık altında toplanabilir:
 Soğutma ve söndürme çalışmaları ile taşıyıcı elemanların ısıya karşı korunması ve yangının söndürülmesine yönelik Aktif
Koruma,
 Isı ve dumanın yatayda yayılmasını engellemeye, düşeyde yayılımı kolaylaştırmaya yönelik Aktif-Pasif Koruma,
 Çelik yapı elemanlarının ısıya olan dayanımını artırarak yapı içindeki sorumluluğunu bir süre daha uzatmaya yönelik Pasif
Koruma.
Pasif koruma, kimyasal olarak ateşin söndürülmesi ya da tutuşmanın ve yanmanın yavaşlatılması amacıyla reaksiyona girmeyen; ancak bunun yerine ateşin ve ısının direkt etkilerinden yapının korunması ve dayanımının artırılması ve yangının
büyümesinin geciktirilmesi amaçlı tüm koruyucu sistemleri içermektedir.
İntumesan yangın geciktirici boyalar da pasif koruma sistemleri arasında yer alarak, yangın esnasında taşıyıcı çelik konstrüksiyonun ısı karşısında stabilitesini kaybetmesini geciktirmektedir (Şekil 5). Bu geciktirme ile yapının tahliyesi ve yangına
müdahale için zaman kazanılması amaçlanmaktadır.
İntumesan yangın geciktirici boya, çeşitli kimyasal bileşiklerden oluşan bir sistemdir. Bu bileşikler yangın esnasında artan ısı
ile birlikte birbirleriyle reaksiyona girerek kalın ve güçlü bir karbon köpük oluştururlar (Şekil 6). Bu köpük, boyanın uygulandığı
orijinal ﬁlm kalınlığının 10 ila 100 katı kadar kalınlığa erişerek ısı transferini engelleyici ﬁziksel bir bariyer oluşturmak suretiyle
alttaki çeliği yangının ısısından ve direkt alevinden korumaktadır.

Şekil 6. İntumesan boyanın sıcaklığa verdiği tepki.
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İntumesan özellikte yangın koruyucu kaplamalar ilk HeinrichTramm ve arkadaşları tarafından 1938’de geliştirilerek patentleşmiş olmasına rağmen intumesan katkı maddelerinin polimerik materyallerle birleştirilmesi daha yeni bir yaklaşımdır. Yanma
esnasında, bu intumesan katkılar polimerik materyalin yüzeyinde köpüksü kömür oluşturmaktadır. Oluşan kömürleşme, ısı
transferi ile birlikte oksijenin polimere doğru yayılımına ve polimerdeki yanıcı maddelerin alevi körüklemesine karşın ﬁziksel
bir bariyer görevi görmektedir. Böylece, polimerin pirolysisi (ısı nedeniyle erime) alev besleyici gereksinimlerin altına düşerek
yanmazlık özelliği göstermektedir.
İntumesan süreçte ısı ile birlikte başlayan kimyasal reaksiyon genellikle aşağıdaki şekilde gelişir:
 Yangın ısısı polimerik bağlayıcıyı (polymericbinder) yumuşatmaya başlar.
 Yangın ısısı ayrıca, organik asidin (genellikle amonyak polifosfat) çıkışına neden olur.
 Polyollerin karbonizasyonu gerçekleşmeye başlar.
 Üﬂeme ajanının (blowingagent; genellikle melamin) ayrışmasından meydana gelen gaz; erimiş karışımı şişirmeye başlar.
 Son adım, bir dizi çapraz bağlanma reaksiyonu (crosslinking) (iki ya da daha çok polimer zincirinin kovalent ve/veya iyonik
bağ ile kimyasal olarak bağlanması prosesi) neticesinde köpükleşmiş kömürün katılaşarak gerekli izolasyonu sağlamasıdır.
Su bazlı ıntumesanboyalar ısı karşısında öngörülen reaksiyonu gösterebilmeleri amacıyla başlıca aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır:
 Asit donörü (amonyum polifosfat vb. gibi)
 Karbon donörü (pentaeritritol vb. gibi)
 Şişme ajanı (melamine vb. gibi)
 Bağlayıcı reçine (uygun bir polimer)
 Pigment (titan dioksit vb. gibi)
 Dolgu malzemeleri (CaCO3 vb. gibi)
 Tiksotropik (kıvam arttırıcı) ajan (xanthangum vb. gibi)
 Yayıcı ajan
 Köpük kesici ajan
 Kurumayı engelleyici ajan
Bu veriler doğrultusunda dizayn edilen çeşitli reçetelere göre hazırlanan numuneler, reçetedeki maddelerin birbirleriyle etkileşimlerinin, elde edilen boyanın yangın dayanımı ve diğer unsurlar açısından istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığına göre
çeşitli testlere tabi tutulmuştur. En optimum özellikteki reçete seçildikten sonra numuneler hazırlanmış ve bu numunelerin şişme seviyesi, kömürleşmiş köpüğün homojen yapısı, termal iletkenliği, yanan tabakanın sertliği vb. gibi parametreler tayin edilmiştir. Tüm bu çalışmaların sonucunda seçilen optimum reçete belgelendirme faaliyetinin gerçekleşmesi amacıyla, İngiltere’de
akredite laboratuvarda teste gönderilmiştir. Sertiﬁkasyon aşağıdaki standartlara uygunluk göstermektedir:
 EN-13381-2008 – Fires Laboratuarı
 BS 476 – Exova Warrington Fire
İnce bir uygulama ile yangını geciktiren bu boya ile ilgili bazı örnekler aşağıda görüldüğü gibidir:

Şekil 7. Arena Kapalı Spor Salonu

Şekil 8. Haydar Aliyev Kültür Merkezi
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3. TEST SÜRECİ VE SONUÇLARI
Denemeler, elde edilen optimum reçete ile numuneler hazırlanılarak
yapılmıştır. Kül fırını kullanılmış ve sıcaklık 1100 ºC’ye çıkana kadar
çelik plakalar üzerinde uygulanılan intumesan boyalar test sürecine
tabi tutulmuştur. Üç ayrı termokupl (sıcaklık ölçmeye yarayan sensörler) kül fırınının içerisine çelik yüzeye temas edecek şekilde yerleştirilmiş ve cihazda okunan sıcaklık değerleri ile zamanla sürekli
artan bir sıcaklık eğrisi gözlenmiştir. Aynı zamanda fırının iç sıcaklığını okumak üzere bir termokupl daha yerleştirilmiştir. Şekil 9’daki
graﬁkte de görüldüğü üzere, fırın içerisinde 1100 ºC’ye kadar artan sıcaklık daha sonra stabil bir hale gelmektedir. Bu esnada çelik
yüzeye temas eden hissedilen değerler 450 ³C civarındadır. Bu da
yüzeye uygulanan boyanın şişme ile oluşturduğu köpüğün yangını Şekil 9. Sıcaklık zaman eğrisi.
geciktirebildiğini göstermektedir.

Test Sürecinde Alınan Bazı Görüntüler

Şekil 10. Termokupllar ile
sıcaklık okunması.

Şekil 11. Reaksiyon sırasında görülen kabarma ve
şişme.

Şekil 12. Kömürleşmiş köpük oluşumu.

4. SONUÇ
Bu çalışmada geliştirilen yangına dayanıklı su bazlı boya ile uygulanabilirliği yüksek, insan sağlığı ve çevreye duyarlı, yapısal
özellikleri açısından AB standartlarını sağlayan 120 dakikanın üzerinde yangın dayanımı sağlayan intumesan bir boya üretilmiştir. Yangın esnasında boya yüzeyinde meydana gelen kömürleşmiş köpüğün içindeki hava kabarcıklarının homojen şekilde
dağılımının sağlanması ile yapıda düzgün süngerimsi bir görünüm elde edilmiştir. Boya literatürde üretilen boyalara oranla
daha ince kalınlıkta uygulandığında daha iyi bir performans göstermektedir.
Çelik taşıyıcılı sistemler 550 ºC’de taşıma gücünün yarısını yitirirler. Bu sıcaklık bir konut yangınında 5. dakika sıcaklığıdır.
Yangın Yönetmeliğinde taşıyıcısı çelik olan yapılarda çelik, 540 ºC geçmeyecek şekilde korunmalıdır. Üretilen boyanın su bazlı
olması insan sağlığı ve çevreye duyarlılık açısından büyük önem taşımaktadır. 120 dakika gibi uzun bir süre yangın geciktiriciliği sağlaması endüstriyel açıdan büyük önem taşımaktadır. Tüm çeliklere uygulanabilir olması ve daha ince uygulama ile
düzgün performans gösterebiliyor olması bir diğer önemli özelliğidir.
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ÇATILARDA YANICI MALZEME KULLANMAK,
YANGINA DAVETİYE ÇIKARMAKTIR

Fatih TATAROĞLU*

ÖZET
9 Eylül 2009 tarih 27344 no’lu Resmi Gazete’de yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’teki Madde
28’de net ifadelerle hükmü konmuş “çatı imalatları ve çatı kaplama malzemeleri” hakkında TUKDER olarak Sosyal Sorumluluk
Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamından öncelikli seçilen İstanbul ilimizde çalışma yapılarak, ilgili yönetmelik maddesinin
uygulanması, denetlenmesi ve işler hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve dernekler
nezdinde ziyaretlerde bulunulup, eğitim seminerleri düzenlenerek karşılıklı ﬁkir alışverişleri yapılmaktadır. Her yıl ortalama
binden fazla çatı yangınının yaşandığı İstanbul ilimizde halen Yönetmeliğe aykırı çatı imalatları yapılıp, uygun olmayan kaplama malzemeleri kullanıldığı görülmektedir. Oysaki yönetmeliğimiz gayet açık ve net ifadelerle belirlenmiş ve kullanılacak
çatı kaplama malzemeleri listesi bilgiye sunulmuştur. Bu yönetmeliğin bilinmemesi ve dolayısı ile uygulanmaması can ve mal
güvenliğini ciddi boyutlarda tehdit etmektedir.
Yönetmeliğe aykırı olup şu an çoğunlukla kullanılan petrol türevi maddelerden üretilmiş, bitüm esaslı malzemeler kullanılarak
yangına davetiye çıkarılmakta, çıkan yangınlar da diğer binalara sirayet ederek daha büyük yangınların oluşmasına sebep
olmaktadır. Bu amaçla TUKDER, uygun çatılar yapılması hakkında toplumsal bilinç ve farkındalık yaratmak, kamuoyunu bilinçlendirmek, bu proje ile yönetmeliğin bilinen ve uygulanan bir yönetmelik olmasını sağlamak için katkıda bulunmayı hedeflemiştir.

USING INFLAMMABLE MATERIALS ON THE ROOFS IS LIKE SENDING INVITATIONS TO FIRE
ABSTRACT
As clearly deﬁned in Article 28 of the Regulation on Protection of the Buildings Against Fire, promulgated in the Ofﬁcial Gazette
dated September 9th, no. 27344, a Social Responsibility Project has been initiated by TUKDER on “roof constructions and
roof covering materials”. Within the scope of the project, Istanbul province is given priority, and it is aimed to have the relevant
article of the regulation applicable, auditable and operable. Visits are organized to public institutions and establishments, seminars are organized to exchange opinions. In Istanbul, where over one thousand roof ﬁres are experienced on average each
year, it is observed that there are still roofs built against the regulation and are covered with unsuitable materials. However, the
regulation is very clear and very net expressions have been used, also a list of suitable covering materials is provided. When
the requirements of this regulation are not fulﬁlled due to being unaware of its presence, huge risks are taken for security of
lives and protection of assets.
Fires are invited by using petrol based materials using bitumen, the ﬁres spread to other buildings nearby and cause bigger
ﬁres. For this reason, in order to raise social consciousness and awareness, to inform the public, and aiming to contribute in
ensuring that this regulation will be a well known and applied one, TUKDER has initiated a project.
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GİRİŞ
Çatı, insanın içgüdüsel olarak kendini korumak amacıyla ve mahremini örmek için önemsediği, evini tamamlayan ve evinin
olmazsa olmaz bir parçası, tamamlayıcısıdır. Bazen karakterini bazense düşüncelerini yansıttığı bir araçtır. Kullanılan malzemeler ve çatının şekli ülkeden ülkeye, yöreden yöreye ilk tarihlerden beri sürekli değişiklik göstermiş fakat günümüze kadar
vazgeçilemez bir yapı sistemi haline gelmiştir.
Özellikle 20. yüzyıl başlarında çatılar arasında oluşturulan yaşam alanları neticesinde çatılar daha fazla öneme sahip olmuştur.
Eski yapıların çatıları incelendiğinde, yapılacak binanın çatısına muazzam önem verilmiş ve kullanılacak malzemeler özenle
seçilmiştir. Tüm bu imalatlarda çatıların uzun yıllarca sağlamlığını yitirmeden amacına uygun hizmet ettiği, dış etkenlere ve
yangına dayanıklı malzemelerin kullanıldığı gözden kaçmamaktadır.
Ülkemizde son yıllarda yapılan binalarda, çatı arası yaşam alanlarının kullanılması ve yaygınlaşması ile ısı ve su yalıtımı yapılması
ihtiyaç haline gelmiştir. Fakat dikkat edilmeyen en çarpıcı konu ise, bu çatı kat aralarında yangın güvenliğinin ihmal edilmesidir.
2010 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin onayı ile çatı eğimlerinin % 45 olarak revize edilmesi ile birlikte birçok binada
çatı kat araları yaşam alanlarına dönüşmeye başlamıştır. Ülke nüfusunun yaklaşık beşte birinin İstanbul’da yaşadığı göz önünde bulundurulursa, bu çatılarda ısı ve su yalıtımı yapılmasına rağmen yanıcı malzemelerin kullanıldığı gözlenmektedir. Bu sorun sadece İstanbul ilini tehdit etmemekle beraber, özellikle nüfusu kalabalık ve büyük diğer kentleri de tehdit etmektedir.

1. ÇATILAR VE YANGIN GÜVENLİĞİ
1.1. Yangın Güvenliği ve Yönetmelik Çalışmaları
Öncelikle ülkemizde son yıllarda öne çıkan yangın güvenliği ve önleme çalışmalarından bugüne dek değişen konulardan bahsetmek gerekir. Bunların en önemlisi, kuşkusuz ülkemizin bütününü kapsayan sadece yangın ve yangın güvenliği hakkında
yayınlanan yönetmeliktir.
Nüfus yoğunluğunun her geçen gün arttığı ülkemizde yangın konusunda can ve mal güvenliğinin sağlanması ve yangın önleme faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar ilk olarak 1992 yılında yayımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde
yapılan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği” ile başlamıştır. 1994 yılında “Kamu Binalarının
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile devam etmiştir. Tüm bu çalışmalar ülke genelinde geçerli bir yönetmelik
olması konusunda çalışmaların başlamasını sağlamıştır. Ülkemizde yapılan ve ilk çalışmalar olmakla birlikte bu çalışma,
ülke genelinde uygulanan ve 2002 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nda yayımlanan “Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik” çıkarılmasına ilham kaynağı olmuştur.
Ülkemizde uygulamaya konan ilk yönetmeliğimiz, 2007 ve 2009 yılında yapılan yeni düzenlemelerde son şeklini almıştır. Bu düzenlemelerde öncelikli olarak, Avrupa Birliği Aday Ülke sürecinde Avrupa mevzuatına uyumlu hale getirilmesi amaçlanmış ve bir önceki
yönetmelikte bulunan eksiklerin tamamlanarak teknolojik değişiklikler ve sistemlerin gerekleri göz önünde bulundurulmuştur. Diğer
taraftan bürokrasinin azaltılması, yönetmeliğin daha sade ve uygulanabilir olması sağlanmıştır. 2009 yılı itibariyle yürürlükte bulunan
Yönetmeliğimizin uygulanması ve uygulatılması yönünde görev, yetki ve sorumluların belirtilmiş olması, yönetmeliğin yaptırım gücünü resmileştirmiştir. Buna göre yönetmeliğin uygulanmasından yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, tasarımcı, müteahhit ve yapı denetim ﬁrmasının birinci derecede sorumlu olacağı ve uygulanmadığı binaların bina kullanım izni alamayacağı açıkça belirtilmiştir.
Yönetmeliğe aykırı hareket edenlerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre cezai
işlem göreceği belirtilmektedir.

1.2. Yönetmelikte Çatılar Konusu ve Önemi
En son hali ile 9 Eylül 2009 yılında düzenlenen yangın yönetmeliğimizin 2007 ve 2009 yıllarında çatılar ile ilgili maddeleri,
Avrupa Birliği uyum süreci, ihtiyaçlar ve teknolojik değişikliklere istinaden değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, Türkiye’de çatı ve çatı
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kaplamalarının dış yangın performansına göre sınıﬂandırılmasıdır. Önceki yangın yönetmeliklerinde ve diğer mevzuatlarda
çatılar ve malzemelerin yanıcılık sınıﬂandırılmasına ilişkin net hükümler olmadığı gibi sınıﬂandırmalara rastlanmamaktaydı.
Fakat 2009 yılında yeniden düzenlenen Yangın Yönetmeliği ile birlikte ulusal çatı yangın sınıfı ortaya konmuştur. Yapılan değişiklikle birlikte yanıcılık sınıﬂarı TS EN 13501–5 de bulunan sınıﬂandırma kabul edilmiştir. Yanıcılık sınıfının belirlenmesinde
birçok Avrupa ülkesi bazı test yöntemleri kullanmaktadır. Fakat genel olarak dört test yönteminin ortak olduğu tespit edilmiştir.
Bu testlerde laboratuvar ortamında çatı kaplama malzemesinin dış yangın performansının ölçülmesi ve çatı kaplama yüzeyinde kullanılan yalıtım katmanlarının yangın yayılımının tespitinin sağlanması istenir. Bu testler, BROOF (t1), BROOF (t2),
BROOF (t3), BROOF (t4) olarak adlandırılmakta ve test edilecek malzemeye göre farklı yanıcılık standardına göre değişiklikler göstermektedir.
Yapı malzemeleri direktiﬁne ve kabul edilen TS EN 13501–5’e göre yanıcılık sınıﬂandırmasında, çatıların dış yangın performansına göre dikkat edilen kriterler şunlardır:
a. Çatı içerisinden veya çatı ışıklığından yangının binaya geçmesi,
b. Çatı kaplamasının dış yüzeyinde veya katmanları arasında yangının yayılması,
c. Alev damlaları ve/veya parçalarının üretilmesidir.
Çatıların inşasında ve kullanılacak çatı kaplama malzemeleri ile ilgili ulusal standartlaşma, çatılarda yangın güvenliğinin ve
yangın önleyici tedbirlerin alınmasında önemli rol almıştır. Yönetmelik Madde 28’de net ifadelerde hükmü konmuş ve uygulandığında çatı ve çatı kat aralarında oluşabilecek yangınların önlenmesi amaçlanmıştır.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - 9 Eylül 2009
Üçüncü Bölüm
Çatılar
Madde 28
(1) Çatıların inşasında;
a) Çatının çökmesi,
b) Çatıdan yangının girişi ve çatı kaplaması yüzeyinin tutuşması,
c) Çatının altında ve içinde yangının yayılması,
ç) Çatı ışıklığı üzerindeki rüzgâr etkileri,
d) Çatı ışıklığından binaya yangının geçmesi,
e) Yangının çatı kaplamasının dış yüzeyi üzerine veya katmanlarının içerisine yayılması ve alev damlalarının oluşması,
f) Bitişik nizam binalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya geçmesi,
ihtimalleri göz önünde bulundurulur.
(2) Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı
kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilir.
(3) Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda;
a) Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde,
b) Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden,
olması gerekir.”

1.3. Yangın Yönetmeliğine Göre Uygun Çatılar İnşa Edilmesi
Çatılar, binayı ve bu binayı kullanan insanların can ve mal güvenliğini koruyan, yapının önemli ve tamamlayıcı unsurlarındandır. Çatıların inşa edilmesinde yangın güvenliğine dikkat edilmesi kaçınılmazdır. Özellikle çatı kat araları kullanılan binalarda
ve bitişik nizam yapılarda çatılar birinci derecede üzerinde önemle durulması gereken konudur.
Yangın esnasında ortam ısısı ilk 5 dakikada 500 °C devamında hızlı ve kademeli olarak 90 dakika sonra 1000 °C’ye ulaşır.
Yangının meydana gelmesine müteakip ilk 5 ve 10 dakika çok önemli bir detaydır. Bu sıcaklıklar binayı kullanan insanların can
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ve mal güvenliğini tehdit etmek için fazlasıyla yetmektedir. Buradan yola çıkarak çatıların inşasında; çatı kaplama malzemesinin tutuşması ve yalıtım katmanları arasında yayılması, yangının binaya girişinin engellenmesi önem arz etmektedir.
Özellikle yangın yayılımı yanıcı malzemelerin bir arada olması ve miktarına bağlıdır. Yanıcı malzemeler birbirlerine ne kadar yakın
olursa yangının yayılma hızı bir o kadar hızlı olur. Yangın önleyici tedbirlerin başında yapılarda yanmaz veya yangına dayanıklı
malzeme kullanılması gelmektedir. Yangın önleyici alınan her tedbir, yangının meydana gelmesini önemli ölçüde engellemektedir.
Yangın çıkmadan önce yapılacak en ucuz ve en etkili yöntem, yangın çıkmadan çatı inşa esnasında önlem alınmasıdır. Bu
önlemlerin başında, kullanılacak malzeme seçimi çok önemlidir. Yangının meydana gelmesinde en önemli neden yangına
dayanıklı malzeme seçilmemesidir.
Çatı kat aralarında yangın güvenliğinin sağlaması yangına dayanıklı yapı malzemeleri kullanılması ile başlamalıdır. Buradan
yola çıkarak çatıların inşasında kullanılacak çatı malzemeleri önemlidir. Ülkemizin Avrupa Birliği uyum sürecinde tekrar düzenlenen “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in 28. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında çatıların inşasına ve
kullanılacak çatı kaplama malzemelerine net ifadelerle yer verilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğe göre; çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması
gerekmektedir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan
yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilmektedir. Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda, çatı
taşıyıcı sistemi ve çatı kaplama malzemelerinin yanmaz olması gerekmektedir. Çatılarda kullanılabilecek kaplama malzemeleri ilgili Yönetmelikte “TS EN 13501–5”e göre bir tablo ile verilmiştir. (Tablo 1 ve Tablo 2)
Tablo 1. Yangın Yönetmeliğine Göre Malzemelerin Yanıcılık Sınıﬂarı

Tablo 2. Yanıcılık Sınıfı BROOF Çatı Kaplaması Malzemeleri
Test edilmesine gerek olmadan “dış yangın performansı” özelliklerinin tüm gereksinimlerini karşılayan çatı örtüsü mazlemerleri veya çatılar
aşağıdaki listede verilmiştir. Bu gübü malzeme/ürün, test edilmelerine gerek kalmadan BROF sınıfını karşıladığı kabul edilir.
Arduvazler: Doğal arduvazlar, suni arduvazlar

96/603/EC no.lu komisyon kararı sınırlamalarına uygun

Kiremitler: Taş, beton, kil, seramik veya çelik çatı
kiremitleri

96/603/EC sınırlamalarına uygun. Herhangi dış kaplamasının inorganik olması
veya PCS (Brüt Kalori Değeri) <= 4MJ/m² veya kütlesinin <=200 g/m² olması

Çimento esaslı elyaﬂı levhalar: Düz ve proﬁlli tabakalar, 96/603/EC sınırlamalarına uygun veya PCS (Brüt Kalori Değeri) <= 4MJ/m²
arduvazlar
olması
Proﬁl metal tabakalar: Alüminyum, alüminyum alaşım,
bakır, bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış
çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka sac
kaplanmış çelik, vitriﬁye emaye çelik

Kalınlık ≥ 0.4mm, Herhangi bir dış kaplamasının inorganik olması veya PCS
(Brüt Kalori Değeri) <= 4MJ/m² veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması gerekir.

Yassı metal tabakalar: Alüminyum, alüminyum alaşım,
bakır, bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış
çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka sac
kaplanmış çelik, vitriﬁye emaye çelik

Kalınlık ≥ 0.4mm, Herhangi bir dış kaplamasının inorganik olması veya PCS
(Brüt Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m² veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması gerekir.

En az 50 mm kalınlığında veya ≥ 80 kg/m² kütlede gevşek serimli çakıl (agraga
Norma kullanımda yan sütünda listelenen inorganik
büyüklüğü en az 4 mm en fazla 32 mm), Enaz 30 mm kalınlığında kum/çimento
örtülerler tamamen kaplanması amaçlanan malzemeler
şap, En az 40 mm kalınlığnda dökme suni taş veya mineral tabanlar
(1) Bu tablolar, TS EN 13501-1’e göre malzemelerin yanıcılık sınıﬂarını göstermektedir. TS 1263’de verilmiş olan yanıcılık sınıﬂarına sahip yapı malzemelrinin, TS EN 13501-1’de verilen yanıcılık sınıﬂarına denkliği için, söz konusu yapı malzemelerinin TSE EN 13501-1’de belirtilmiş olan ilgili sınıfa ait test
standarları şartlarını sağlamasını gerekir.
(2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(89/106/EEC) kapsamında, Avrupa Birliği Komisyonıu’nun ilgili kararları ile ortaya konulmuş, uyumlaştırılmış standartlara tabi
yapı malzemelerinin uyacakları Avrupa sınıﬂarıdır.
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Yönetmelikte de açıkça belirtildiği gibi Tablo 2’de verilen malzemeler ile uygun çatılar inşa edilmesi gerekmektedir. Anlaşılacağı üzere çatıların kaplamasında kullanılacak malzemeler en az BROOF yanıcılık sınıfında olmalıdır. Özellikle bitişik nizam
yapılarda sadece çatı kaplama malzemesinin yanmaz olması yetmez, çatı taşıyıcı sistemlerin de yanmaz olması gerekir. Olası
çatı yangınının diğer komşu binalara sıçramasının önlenmesi çok önemlidir.
Ülkemizde ahşap veya bir başka deyişle kereste, kolay uygulama, bulunabilirlik ve ucuz maliyet nedeniyle en yaygın olarak kullanılan çatı konstrüksiyon malzemesidir. Genelde kullanılan ahşap malzemelerin yangına karşı dayanıklı olması
amacıyla işlem yapılmamaktadır. Oysaki ahşap malzeme normal alevlenici bir yapı malzemesidir. İşlem görmemiş ahşap
malzeme normal alevlenici kapsamında değerlendirilerek yanıcılık sınıfı E olarak belirtilmektedir. Yangın yönetmeliğimizde,
çatı konstrüksiyonu olarak kullanılacak ahşap malzeme ile yapılan çatı taşıyıcı sistemi üzerine uygulanması gereken çatı
kaplama malzemesi YANMAZ olmak zorundadır. Tablo 2’de verilen malzeme çeşitleri ahşap malzeme üzerine uygulanabilir.
Bu tablo, 9 Eylül 2009 tarihinde yeniden düzenlenen Yangın Yönetmeliği eki olarak sunulmuştur. Aşağıda bilgiye sunulan
TÜYAK- Türkiye Yangından Korunma Vakfı ve Yangından Korunma Derneği’nin TUKDER - Tuğla ve Kiremit Sanayiciler
Derneği’ne gönderdiği resmi evrak da, ahşap malzeme üzerine YANMAZ çatı kaplama malzemeleri kullanılmasının gerektiğini işaret etmektedir. (Ek-1)
1999 yılında yaşadığımız Marmara Depreminden sonra mevcut binaların çatılarında meydana gelen hasarlar dolayısı ile
çatılar onarılmaya veya yeniden yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemlerde -ki bu acı olaydan sonra Yangın Yönetmeliğimizin
ülke çapında geçerli olan yönetmelik ile ilgili çalışmalar başlamıştır- binaya yük getirmemesi için haﬁf çatı yapılmak istenmiş
fakat aksine can ve mal güvenliğimize zarar veren çatılar inşa edilmeye başlanmıştır ve halen müdahale etmeksizin devam
etmektedir. Tüm bu süre zarfında Marmara bölgesinde özellikle imar sıkışıklığı ve bitişik nizam yapılaşmanın olduğu İstanbul
ilimizde yanlış uygulamalar devam etmiştir ve etmektedir. İmar sıkışıklığı ve dar bölgede yoğun nüfus yoğunluğunun olduğu
İstanbul ili, aykırı çatı imalatları neticesinde büyük risk altındadır. Bu yanlış uygulamalar, Ocak 2011’de resmedilmiş örnek ile
İstanbul ili yangın risk haritasıyla birlikte incelendiğinde durumun vahameti daha iyi anlaşılacaktır. Yangın risk haritasında en
dikkat çekici nokta, neredeyse İstanbul nüfus yoğunluk dağılımına benzer özellikleri taşımasıdır.

Yönetmeliğe Aykırı Olarak Yapılan Çatı İmalatlarına Örnek Uygulamalar
On gün sonra aynı bina

2. MEYDANA GELMİŞ BAZI ÇATI YANGINLARININ İNCELENMESİ
2.1. Haydarpaşa Garı Çatı Yangını Kadıköy / İstanbul
Haydarpaşa Garı, İstanbul’un simge yapılarının başında gelen, prestiji ve milletimiz tarafından bilinirliği yüksek olan yapılardan
biridir. 19 Ağustos 1908 yılında hizmete girmiş fakat yapımı henüz tam olarak bitmeden yangın geçirmiştir. Yangın sonrası
onarımı ve inşasının diğer safhaları tamamlanarak 22 Ekim 1909 yılında tekrar hizmete açılmıştır.
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Anadolu’nun Avrupa’ya açıldığı kapı veya Anadolu’nun son
durağı olarak anılır Haydarpaşa Garı. Yapıldığı dönemde işlevselliği ve ihtiyacı karşılaması yönünden stratejik konuma
sahiptir. Özellikle bu nedenden dolayı Birinci Dünya Savaşı
esnasında sabotaja uğrar ve yangından sonra yaklaşık on üç
yıl sonra onarım çalışmaları başlar.
Haydarpaşa Garı’nda uzun yıllar ihtiyaç dahilinde palyatif
restorasyon çalışmaları yapılmış fakat bu çalışmaların en
son olanı büyük bir felaketle sonuçlanmıştır. 28 Kasım 2010
tarihinde çatı tadilatı çalışmaları esnasında yangın çıkmış ve
ivedilikle söndürülmüştür. Meydana gelen çatı yangını gerekli önlemler alınmadan başlayan tadilat sonucunda hızla ya- İstanbul Yangın Yoğunluk Haritası
yılmış ve neredeyse tüm çatıyı sarmıştır. Öyle ki, İstanbul’un
birçok semtinden bu yangın vatandaşlar tarafından acı ile izlenmiştir. Öncelikle İstanbul halkı bu anıt eserin yanmasından
dolayı büyük hüzün yaşamış ve bu konu neredeyse herkes tarafından bilinen, takip edilen ve yangın nedeni açıklığa kavuşturulması gereken bir gündem maddesi haline dönüşmüştür.
Haydarpaşa Garı’nın çatısı, 1917 yılında sabotaja uğramasından sonra 1930 yıllında tadil edilmiştir. Yeni yapılan çatı kırıklı
çatı şekli ile aslına uygun şekilde yeniden yapılmıştır. Sabotaj öncesi ahşap strüktür üzerine doğal Arduaz taşı olan gar çatısı,
yeni şekli ile çelik taşıyıcı sistem üzerine ahşap kaplama yapılarak aslına uygun doğal Arduaz taşı ile çatı kaplama imalatı
tamamlanmıştır.
Haydarpaşa Garı çatısında meydana gelen yangının, çatı tadilatı çalışmaları esnasında meydana geldiği söylenmiştir. Çatı
ve çatı arasında yapılan onarım çalışmaları sırasında geçici su yalıtımı için kullanılan petrol esaslı membranların pürmüz
ile yüksek ısıya tabi tutularak eritilmesi ile uygulandığı esnada çatı kaplama yüzeyinin ahşap kaplamasını ve yanıcılık sınıfı
uygun olmayan üst üste yapılmış katmanlar halinde yalıtım malzemelerini tutuşturduğu ve yangının hızla tüm çatıya yayıldığı söylenmiştir. İstanbul Büyükşehir İtfaiyesi Daire Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın sonrası
08.12.2010 tarihinde yayınlanan Yangın Raporu ile yangının çıkış nedeni çatı katı döşemeleri üzerinden geçen elektrik
kablolarının su ile temas ederek kısa devre yapması olarak açıklanmıştır. Yangın raporunda yangının meydana geldiği gün
çatı onarımı yapıldığı doğrulanmış ve özellikle çatı kat arasında bazı yerlerde dört kat yalıtım malzemelerinin bulunduğu
belirtilmiştir.
Haydarpaşa Garı çatı onarımında su yalıtımı yapılacak çatı detayı veya sorun teşkil eden bölgelerde BROOF veya YANMAZ
malzeme kullanılabilirdi. Örneğin bakır, çinko, kurşun levha, galvaniz sac vb. çatı kaplama malzemesi doğal arduaz taşı ve
kısmen bakır ve kurşun levhaların kullanıldığı itfaiye raporunda açıkça belirtilmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere, daha
önceki dönemlerde de çatı onarımı yapılmış fakat YANMAZ malzemeler kullanılarak izolasyon çalışmaları yapılmıştır. Yine
YANMAZ malzemeler kullanılarak çatı onarımı yapılabilir ve bu güzide eserimiz büyük zarar görmemiş olurdu. Özellikle son
yıllarda yeni çatı yapımı ve çatı onarımlarında kullanılan yanıcı izolasyon malzemeleri ve önlem alınmadan yapılan uygulamalarda çatı yangınları meydana gelmektedir.
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TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi tarafından 06.12.2010 tarihinde Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu suç duyurusunda özellikle dikkat çeken Haydarpaşa Garı’nın çatısında başlayan yangının çıkış saati,
mesai dışında çatı onarımına devam edilmesi, ihmalkârlık, yeterince önlem alınmadan onarıma başlanması ve çatı onarımı
esnasında yapılan yalıtım çalışmaları esnasında yangının başladığına dikkat çekilmesidir. Bu suç duyurusu bildiri yazıldığı
tarihte sonuçlanmamış ve dava süreci devam etmektedir.
Sadece tarihi yapıların çatı tadilatlarında değil, birçok eski yapının çatı tadilatlarında yeterli önlem alınmadan yapılan onarım
çalışmaları, çatıların yanmasına sebep olmaktadır. Meydana gelen çatı yangınlarının nedenlerinin başında yangına dayanıklı
olmayan çatı kaplama malzemeleri ve çatı kaplama yüzeyine uygulanan ve yanıcılık sınıfı düşük olan yalıtım malzemelerinin
kullanılması gelmektedir. İhmalkârlık ve bilgisiz ile bir şekilde yapılan bu yalıtım ile beraber, pürmüz adı verilen, ısı açığa
çıkarmak için enerjisini mutfak tüpü gibi sıvılaştırılmış gazdan alarak 1000 derecenin üzerinde ısı enerjisi sağlayan alet ile
membranın eritilmesi ile yapılan uygulamalarda bu tür sorunlar görülmektedir.
Çatı tadilatlarında, yeni çatı yapımında nelere dikkat edilmesi gerektiği ve çatılarda kullanılacak malzemeler açık ve net
ifadelerle Yangın Yönetmeliği’nde açıklanmış, hatta teste gerek duyulmadan kullanılabilecek malzeme listesi sunulmuştur. Sadece Yönetmeliğin ilgili maddelerine uyulması yetmemekte, çatı imalatı veya onarımı sürecinde yangın önlemleri
alınıp güvenli alet-makine-teçhizat ile birlikte inşa edilmelidir. Yukarıda da açıklandığı gibi, kalfa ve ustaların çatı imalatlarında yeterince önlem almaması ve bilgisiz olması sebebiyle pürmüz kullanması yangının çıkış nedenlerinin başında
gelmektedir.

2.2. Özel Hastane Çatı Yangını Ümraniye / İstanbul
Bu çatı yangını, bildiri yazımı sürecinde meydana gelmiş sıcağı sıcağına gündeme taşınacak bir vakadır. 28 Mayıs 2011 tarihinde çıkan yangının kamuya açık bir binada çıktığı, özellikle bu yapının hastane olduğu ve çatı kat arasının kullanıldığı düşünülürse olayın vahameti daha iyi anlaşılacaktır. İstanbul İtfaiyesi’nin soruşturması devam eden çatı yangını ile alakalı basına
yansıyan tüm haberlerde, çatı onarımı ve yalıtım çalışmaları yapılırken çatıda kullanılan malzemelerin bir an alev alması ile
yangının meydana geldiği belirtilmektedir.
Aşağıda sunulan resimlerde de anlaşılacağı gibi, kamuya açık bir hastane çatısında kullanılan çatı kaplama malzemesi yanıcılık sınıfı BROOF olmayan bir malzemedir. Öteki taraftan bu malzeme sadece su yalıtımında kullanılan bir yalıtım ürünüdür.
Bu malzemenin çoğunun yapılarda temel yalıtım malzemesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kolay alevlenen bu ürün nasıl olur
da bir hastane çatısında çatı kaplama malzemesi olarak kullanılabilir? Nasıl olur da bu çatının kat arası kullanılabilir? Bir önce
incelen vakada bahsedilen pürmüz ile yalıtım yapıldığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı aşikâr…
Bu çatı yangını ile alakalı gerekli mercilerin soruşturma yapıyor olması ve yangın çıkış nedeninin bir an önce resmi makamlar tarafından doğrulanması veya reddedilmesi kamu vicdanı için iyi olacaktır. Fakat yangın sonrasında hastanenin çatısının
onarılması gerekmekte, Yangın Yönetmeliği Madde 28 hükümlerince tadil edilmesi gerekmekte olup bir kez daha yangına
sebebiyet vermemek için önleyici tedbirler alınması şarttır.
Resimler hastane çatısında kullanılan kaplama malzemesi ve çatı kaplama yüzeyi arasında yapılan yalıtımları göstermektedir.
Kullanılan malzeme çatı kaplama malzemesi olarak kullanılamaz. Çatılarda kullanılabilecek çatı kaplama malzemeleri Yönetmelikte açıkça belirtildiği gibi en az BROOF standardını karşılayabilen ürünler olmalıdır.
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2.3. Bitişik Nizam Üç Blok Bina Çatı Yangını Ataköy – Bakırköy / İstanbul
16 Haziran 2010 tarihinde on katlı üç bloktan oluşan bitişik nizam binaların çatı katında izolasyon çalışmaları sırasında meydana gelen yangında facianın eşiğinden dönülmüştür. Yangın çıktığı anda hızla yayılmış ve çatı onarımını yapan işçiler tarafından müdahale edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Yapılan çatı onarımında kolay alevlenici ve alev yürüten izolasyon
malzemelerinin kullanılmış olduğu aşikar. Böyle malzemelerin kullanılması durumunda yangın çıkma ihtimali değerlendirilerek
önlem alınmalıydı. Bu şekilde çıkan çatı yangınları sürekli tekerrür etmekte ve halen önlem alınmadan devam etmektedir.
Çatı onarımlarında özellikle ihmalkârlık yapıldığı ve önlem alınmadığı göze çarpmaktadır. Elbette çatılarda tamirata ihtiyaç
duyulacak ve onarım yapılacaktır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şu ki, yapılacak tamiratta kullanılan malzeme kolay
tutuşabilen yanıcı malzeme ise gerekli önlem alınmalıdır. Yanıcı malzemelerin imalatta işlenirken üstüne üstlük ısıtılarak ateş
kullanılıyor ise daha hassas hareket edilme zorunluluğu vardır.
Ülkemizin neredeyse her bölgesinde, her yöresinde bu şekilde yanıcı malzemeler kullanılarak yapılan çatı onarımları gerekli
önlemler alınmadığı için sirayet eden küçük alevlenmeleri hızla ve söndürülmesi güç boyutlara getirmektedir. Oysaki alınacak
küçük önlemler, yangınların can ve mal güvenliğini tehdit edecek boyutlara dönüşmesine engel olacaktır.

2.4. Bitişik Nizam Yapı Çatı Yangını, St. Georges Avenue (Route 27)
New Jersey / Amerika Birleşik Devletleri
4 Ocak 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri New Jersey eyaletinde henüz inşaat yapım aşamasında bulunan bitişik nizam yapıların çatısında yangın meydana gelmiştir. Ülkemizde de birçok kez ve birçok yerde karşılaştığımız çatı yangınlarına
gelişmiş ülkelerde de tanık olabiliyoruz.
Bu çatı yangınından ve aşağıda sunulan resimlerden daha iyi anlaşılacağı gibi, ülkemizde halen yürürlükte olan fakat maalesef
uygulanmasında büyük aksaklıklar bulunan Yangın Yönetmeliğimize göre bu yapının bitişik nizam yapı olması nedeniyle çatı
taşıyıcı sistemi ve çatı kaplama malzemesinin YANMAZ olması gerekirdi. Fakat YANMAZ malzeme olmadığı için yangın hızlı
bir şekilde yayılmış ve tüm bitişik binaların çatısını sarmıştır. Bu yapıların inşaat safhalarının tamamlanmış ve kullanıma açılmış olması durumunda büyük bir felaket yaşanabilirdi. Yangın yerel saat ile 01:30 sularında meydana gelmiştir.
Yangın tehlikesi gelişmiş ülkelerde de yaşanan bir gerçektir. Fakat bizim ülkemize göre daha az sayıda ve daha az zararla
sonuçlanmaktadır. Bu yangının meydana gelmesi ve daha büyük boyutlara ulaşması, yürürlükteki Yangın Yönetmeliğimizin
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ne kadar doğru olduğu, bize can ve mal güvenliğimizi sağlamak için yangın önleyici tedbirleri almamızın ne kadar önemli
olduğunu daha iyi ifade ediyor. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 9 Eylül 2009, Çatılar, 28. Madde, 3.
Fıkrasında çatı kaplama malzemesinin YANMAZ olması gerektiği açık ve net ifadelerle vurgulanmaktadır. Bu binalarda da bu
hususa hassasiyetle uyulsaydı, yangın bu boyutlara ulaşamaz ve zarar bu kadar büyük olmazdı.

SONUÇ
9 Eylül 2009 tarihinde yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, yangın hususunda ülkemizin
uzun zamandır ihtiyaç duyulan eksikliğini tamamlamış en önemli çalışmalardan biridir. Bu yönetmeliğin hazırlanması için
alınan kararda 1999 yılında yaşadığımız Marmara depreminin de büyük etkisi olmuştur. Milletimizin doğal afetlerden korunması ve olası meydana gelebilecek yangınlarda zararın aza indirgenmesi için bu yönetmeliğimizin geç kalınmış dahi olsa
hazırlanması ve yürürlüğe girmesi, milletimizin can ve mal güvenliğini teminat altına alamamaktadır. Bunun başlıca sebebi,
Yönetmeliğin bilinmemesi ve uygulanmamasıdır. 2007 ve 2009 yıllarında yeniden düzenlenen Yangın Yönetmeliğinde, her
madde yeniden ele alınmakta ve ihtiyaçlar dâhilinde revize edilmektedir. 9 Eylül 2009 tarihinde yeniden düzenlenen Yangın
Yönetmeliğimiz, çatılar konusunda çok açık hükümlerle değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin olmasında çatılarda meydana gelen
ve çoğunlukla maddi zararla sonuçlanan çatı yangınlarının etkisinin olmadığı söylenemez.
Özellikle son yıllarda büyük kentlerde imar sıkışıklı-nüfus yoğunluğu paralelinde çatı kat araları yaşam alanlarına dönüştürülmekte, yeni mimari konseptlerin geliştirildiği ve müteahhit ﬁrma/kişilere ticari kazanç getiren yeni çatı sistemleri oluşmaktadır.
Bu gelişmeler yaşanırken çatıların inşasına gereken önem verilmemekte ve çatılar normal alevlenici veya kolay alevlenici
malzemelerden inşa edilmektedir. Kullanılan bu malzemelerin yanıcılık sınıfı E sınıfında olduğu için çatılarda kullanılmasına
kesinlikle müsaade edilmemelidir. Yangın Yönetmeliği bu hususta net ifadelerle hüküm vermiştir. Çatı kat aralarında oluşturulan yaşam alanları ticari kazanç getirirken kullanılan ucuz ve yanıcı malzemelerle çelişmekte, çatı inşa aşamasında veya çatı
kullanım esnasında can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Zira kullanılan bu malzemeler çatı kaplama malzemesi olarak
sınıﬂandırılamaz ve adlandırılamaz.
Son hali ile 9 Eylül 2009 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, ülkemizin
yangın güvenliği ve önleyici tedbirler hususunda gerekli önlemlerin alınması, yapılacak her türlü yapının yangından korunması
hakkında teknik ve detaylı bilgi vermektedir. Fakat sadece mevzuat yönünden uygun olması Yönetmeliğin uygulandığı ve uygulanacağı anlamı taşımamaktadır. Yangın Yönetmeliğimizin bilinir ve uygulanır bir yönetmelik olması ülkemiz ve milletimiz için
gereklidir. Yönetmeliğin tanıtılması ve bu yönetmeliği hangi mercilerin nasıl ve ne zaman uygulaması-uygulatması gerektiği ve
denetim mekanizmasının kurulması ihtiyacı vardır. Yönetmeliğin 5. ve 6. maddesi bunu çok net olarak bizlere sunmaktadır.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - 9 Eylül 2009
İkinci Bölüm
İlkeler
Madde 5
(1) Projeler, kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil
ise yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte öngörülen
esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya
çalışma ruhsatı verilmez.
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Madde 6
(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından;
a) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler,
b) Yatırımcı kuruluşlar,
c) Yapı sahipleri,
ç) İşveren veya temsilcileri,

123

TÜYAK 2011 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
13-14 EKİM 2011 / İSTANBUL

d) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar,
e) Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri, görevli,
yetkili ve sorumludur.
Yangın tehlikesiyle her zaman karşı karşıya kalınabilir. Yangın tehlikesi can ve mal güvenliğimizi tehdit eden bir konudur.
Önemli olan yangın meydana gelmeden önce önlem alınmasıdır. Yangın önleyici tedbirlerin alınmasında sadece resmi makamlara iş düşmemekte, bu konuda yerel yönetimlerin ve toplumun da bilinçlenmesi gerekmektedir. Yangın önleyici tedbirleri
“Aktif” ve “Pasif” tedbirler olarak iki sınıﬂandırmaya ayırırsak, çatıların inşasında yanıcı malzemelerin kullanılmaması, yangın
güvenliğine ve Yangın Yönetmeliğine uygun çatılar yapılması en başta sayılabilecek yangın önleyici pasif önlemler olacaktır.
Yangın Yönetmeliğimiz bu hususta alınabilecek pasif önlemlerin çatılarda kullanılacak yapı malzemelerinin sınıﬂandırılması
ile katkıda bulunmuştur. Şöyle ki, ahşap taşıyıcı sistem üzerine YANMAZ malzeme kullanılması gerektiği, çatı kaplamalarının
YANMAZ veya BROOF standardında olması gerektiğini net hükümlerle belirtmektedir.
TUKDER - Tuğla ve Kiremit Sanayiciler Derneği tarafından 2011 yılında bir çalışma başlatılmıştır. Yangın Yönetmeliğinin
TUKDER olarak üyelerimizin faaliyet alanlarının başlıca konusu olan çatı malzemeleri hususunda, çatılar ve yangın güvenliği
temalı “Çatılarda Yanıcı Malzeme Kullanmak, Yangına Davetiye Çıkarmaktır” adlı bir sosyal sorumluluk projesi geliştirilmiş
ve çalışmalara hızla başlanmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak belediye ve yapı denetim ﬁrmaları için eğitim seminerleri
düzenlenmekte, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerde bulunularak karşılıklı ﬁkir alış verişi yapılmaktadır.
Öncelikli olarak İstanbul ilinde yapılan bu çalışmalar diğer illere de yaygınlaştırılarak devam etmektedir. Bir sivil toplum örgütü
olarak faaliyet konularımızda gerek mevzuat ve yönetmelik çalışmaları olsun gerekse bu ürünlerin doğru şekilde uygulanması
olsun ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. Çatılarda yangın güvenliğinin görmezden gelindiği, yanıcı malzemeler kullanılarak can
ve mal güvenliğinin tehdit edildiği hususunda yapılan tüm çalışmalar kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler nezdinde
sürmekte, Yangın Yönetmeliğinin uygulanması için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çalışmaların ihtiyaç haline
gelmesi ve Sivil Toplum Örgütü olarak böyle bir çalışma başlatılması ülkemiz ve milletimizin başta can ve mal güvenliği açısından büyük önem teşkil etmektedir. Bu nedenle belediye birimlerinin, yapı denetim ﬁrmalarının, itfaiye müdürlüklerinin ve diğer
denetim kuruluşlarının, Yangın Yönetmeliğinin gerçekten uygulanmasını sağlayarak, güvenli yaşam alanlarının oluşturulması
konusunda üstlerine düşen görevleri yerine getirmeleri şarttır.
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ÖZET
Yangın, ateşin denetim dışına çıkması ve zarar verici niteliğe bürünmesi nedeniyle ortaya çıkan bir afet durumudur. Çıkış sebeplerine, meydana geldiği yere, müdahale için geçen zamana ve müdahale etkinliğine göre yangınların oluşturduğu zararlar
da değişmektedir. Müdahale edilmediği sürece kendiliğinden sona ermesi ancak yanacak bir şey kalmadığında mümkündür.
Bu sebeple de zararın daha az olması açısından yangınlara mutlaka müdahale edilmektedir.
Her ne olursa olsun müdahale gerektiren bir afet durumu olan yangınların söndürülmesi için ülkemizde görevli teşkilata itfaiye
teşkilatı adı verilmektedir. Belediyeler bünyesinde hizmet veren itfaiye teşkilatlarını oluşturan personele ait kişisel koruyucu ve
kurtarma malzemeleri personelin kişisel güvenliği ve yangına etkin müdahale açısından önem arz etmektedir. Bu araştırma
itfaiye teşkilatında görevli personelin kişisel koruyucu ve kurtarma malzemelerinden memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi için
yapılmıştır. Araştırma Çanakkale ili ile sınırlıdır ve elde edilen sonuçlarla itfaiye teşkilatında görevli personelin kişisel koruyucu
ve kurtarma malzemeleri ile ilgili memnuniyetsizlikleri tespit edilmiştir.
Tespit edilen bu memnuniyetsizlikler bu malzemeleri üreten ﬁrmalar için de bir başvuru kaynağı olacaktır. İtfaiye teşkilatı için
malzeme üreten ﬁrmaların malzemeler üzerinde yapacağı iyileştirmeler de hem personel güvenliğini hem de itfaiye teşkilatının
yangın müdahalesindeki etkinliğini artırmak açısından son derece önemli olacaktır.

AN INVESTIGATION FOR FIRE FIGHTING PERSONNEL’S LEVEL OF CONTENTMENT FOR PERSONAL
PROTECTIVE CLOTHING AND RESCUE MATERIALS: ÇANAKKALE PROVINCE AS AN EXAMPLE
ABSTRACT
A ﬁre is a disaster with ﬂames getting out of control, and gain damaging characteristics. The damages caused by ﬁres vary
according to the causes of ﬁre, their places, and the time spent to intervene. Self extinguishing of ﬁres without any intervention is only possible when there is nothing left to burn. That is why, the ﬁres should be intervened, in order to minimize their
damages.
The institution that has the duty to intervene the ﬁres, which are disasters that need to be intervened with, no matter what the
reasons behind them are, is called the Fire Brigade. The personal protective clothing and rescue materials are of great importance to intervene with ﬁre, for the ﬁreﬁghters working for the ﬁre brigades operated under the umbrella of municipalities. In
this study, the contentment level of the ﬁreﬁghting personnel of their protective clothing and rescue equipment was investigated. This investigation is limited to Çanakkale province and the results obtained showed discontentment of the people working
for the ﬁre brigade of their personal protective clothing and of the rescue equipment.
These points of discontentment observed can be used as a source of reference by companies manufacturing these goods.
Improvements by companies producing goods for the ﬁre brigade will be of great importance, both in terms of personal safety
of the ﬁre men and of their effectiveness in ﬁre ﬁghting.
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1. GİRİŞ
Kamu kurumları veya özel kurumlar bünyesinde var olan ve faaliyet gösteren itfaiye teşkilatlarının ana görevlerinden birisi yangın önleme, söndürme ve soğutma faaliyetleridir. “Alet işler el övünür” atasözü doğrulamaktadır ki bütün profesyonel meslek
gruplarının kendine has olarak işlerini icra ederken kullandıkları malzeme ve ekipmanlar vardır.
“Önce can sonra canan” sözünün itfaiye personelinin işlerini yaparken aklına gelmediğine hemen hemen sık rastlar olduk. Bir
başkasının canını veya malını kurtarmak isterken bu işi icra eden bir kişinin kendisini tehlikeye atması ne kadar doğrudur tartışılır. Her işte olduğu gibi itfaiyecilik mesleğinde de iş güvenliği önem arz etmektedir. Gelişen bilim daha kullanışlı ve güvenliği
ön plana çıkartan çalışma ekipmanları üretilmesine olanak sağlamıştır. Bunun yansımalarının itfaiye personeli için üretilen
malzemeler konusunda ne kadar olduğu da itfaiyecilik mesleği açısından son derece önemlidir. Çünkü itfaiyecilik mesleği belki
de iş kazalarının en sık yaşandığı mesleklerin başında gelmektedir.
Daha güvenlikli ekipman demek bizim yerimize bizim güvenliğimizi düşünen ekipman demektir. Bu da itfaiye personelinin
yangınlara daha etkin müdahalesi demektir.

2. TEORİK BİLGİLER
Pek çok iş kolunu icra edenlerde olduğu gibi itfaiyecilik mesleğini de icra edenlerin kullandıkları kendine has malzemeleri
vardır. Bu kapsamda bir itfaiye teşkilatı personelinin en çok kullandığı kişisel koruyucu malzemeleri kısaca aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
Kask: Her personelin mutlaka sahip olduğu kask başı yaralanmalardan koruyan en önemli aparatlar arasındadır. Ayrıca başı,
söndürme suyunun yanan ortama verilmesi sırasında oluşan sıcak su etkisinden korur. Boynun arka tarafına doğru uzayan
özel enseliği sayesinde kulakları ve boynu sıcak su ve korlardan korur. Temiz hava solunum cihazının gerekmediği olaylarda
yüzü ve gözleri korumak için vizör denilen yüz speri sayesinde yüzü ve gözleri korur.
Koruyucu Başlık: Özellikle yangına müdahale eden personelin kask veya paltosunun kapatamadığı yüz, kulak ve boyun
kısmını koruyan malzemedir. Başlıklar yangına dayanıklı malzeme veya kumaşlardan imal edilirler.
Koruyucu Gözlük: Gözleri uçan katı parçacıklardan, sıvılardan ve gazlardan koruyan malzemedir. Yangın alanında ve kurtarma çalışmalarında en sık karşılaşılan hasarlardan birisi göz yaralanmasıdır. Göz korunması birçok şekilde sağlanabilir.
Emniyet gözlükleri, kasktaki yüz siperi ve temiz hava solunum cihazlarında bulunan maske kullanıcıların gözlerini uçan katı
parçacıklardan ya da sıvılardan korur.
Koruyucu Palto/Ceket: Vücudu kesilme, aşınma ve yayılan ısıdan kaynaklanan yanmalardan koruyan malzemedir. Çeşitli kimyasal sıvılara karşı da sınırlı koruma sağlar. Palto veya ceketler genellikle üç katlı yapıdadırlar. Bunlar dış kılıf,
nem bariyeri ve ısı bariyeridir. Isı bariyeri ısının dışarıdan itfaiyecinin vücuduna girmesine engel olan yalıtım havasını
tutmaya yarar. Bugün piyasada var olan çeşitleri yanan ortamlarda 8 saniye ile 38 saniye arasında dayanım gösterebilmektedirler.
Koruyucu Pantolon: Bacaklarımızı kesilme, aşınma ve yayılan ısıdan kaynaklanan yanmalardan koruyan malzemedir. Genellikle koruyucu palto/ceket ile benzer yapıya sahiptirler.
Koruyucu Bot/Çizme: Ayaklarımızı delinme ve yanmalara karşı koruyan malzemedir. Yangın bölgesinde ayaklar birçok tehlikeyle karşılaşır. Dağlanma, elektrik, düşen nesneler ve çiviler karşılaşılan tehlikelere örnek verilebilir. Bu tehlikelerin verebileceği zararı en aza indirebilmek için ayaklar uygun şekilde korunmalıdır.
Eldiven: Eldivenlerin en önemli özellikleri sıcağın ve soğuğun içeri girmesini engellemeleridir. Ayrıca kesilmeye, delinmeye ve
sıvı emilmesine karşı da engel olmaktadırlar. Personelin görevini etkin şekilde yapabilmesi için eldivenlerin el becerisine ve
dokunma duyusuna engel olmaması gerekmektedir.
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3. ARAŞTIRMA
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı itfaiye teşkilatında görevli personelin görevlerini icra ederken kullandıkları kişisel koruyucu ve kurtarma
malzemelerinden memnuniyet düzeylerinin tespit edilmesidir.

3.2. Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmada veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada anket oluşturulurken beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. 1 en düşük memnuniyet düzeyini, 5 ise en yüksek memnuniyet düzeyini göstermektedir.
Araştırma sonucu elde edilen verilerin analizinde SPSS 16 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirliği Cronbach’s Alpha ve Kazier Meyer-Olkin testleri ile yapılmıştır. Memnuniyet düzeyini ölçen Likert soruları faktör analizine
tabi tutularak alt boyutlar tespit edilmiştir. Elde edilen faktörlerin analizinde Chi-Square ve Anova Pearson Korelasyon analizi
kullanılmıştır.

3.3. Araştırma Evreni ve Örneklemi
Bu araştırmada ünvana bakılmaksızın itfaiye teşkilatında çalışan ve yangına müdahale görevi olan tüm personel araştırma
evrenini oluşturmaktadır. Anket çalışmasına katılan personel tesadüﬁ örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Örneklem
olarak çalışanların en az % 50’si hedeﬂenmiştir.
Bu araştırmanın kapsamı Çanakkale ili ve ilçelerinde çalışan itfaiye teşkilatı personeli ile sınırlıdır.

4. BULGULAR
4.1. Araştırmanın Güvenilirliği
Araştırmanın güvenilirliği cronbach’s alpha testi ile ölçülmüştür. Buna göre araştırmamızın (,963) yüksek bir güvenilirliğe sahip
olduğu anlaşılmaktadır. (Tablo 1)
Tablo 1. Güvenilirlik
Testi
Cronbach’s
Alpha
,963

Madde
Toplamı

Tablo 2. KMO ve Bartlett Testi
Kaiser-Meyer-Olkin.
Bartlett’ Testi

30

Ki-kare

Tablo 3. Faktörlerin Varyansları Açıklama Yüzdeleri
Rotasyon Toplamları

,744
1,929E3

Df

435

Sig.(p değeri)

,000

Component

Faktör

Varyans
%

Kümülatif
%

1-Kask ve Başlık

7,641

25,470

25,470

2-Ceket ve Pantolon

5,119

17,065

42,534

3-Gözlük

4,197

13,989

56,524

4-Çizme

3,862

12,872

69,396

5-Kurtarma Malzemeleri

2,829

9,430

78,825

4.2. Araştırmanın Faktör Analizi
Araştırma ölçeği Faktör analizine tabi tutularak alt boyutlar ve faktörler belirlenmiştir. Faktör analizinin güvenilirliği KaiserMeyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi ile ölçülmüştür. KMO testi sonuçlarına göre uygulanan faktör analizi yüksek derece güvenilirliğe sahiptir. (,744) (Tablo 2)
Buna göre araştırmamızda 5 alt faktör (boyut) olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre en önemli faktör kask ve koruyucu başlık
memnuniyetini ölçen sorulardan meydana gelen faktördür. Faktörleri meydana getiren maddeler, faktörlerin isimleri ve faktörlerin araştırma varyansını açıklama yüzdeleri Tablo 3’te verilmektedir.
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Tablo 4. Faktör Maddeleri
Faktörlerin Madde Değerleri
1

2

Kaskımın şeklinden memnunum

,884

Kaskımın ağırlığından memnunum

,8 69

Kaskımın kullanım rahatlığından memnunum

,856

Koruyucu başlığımın şeklinden memnunum

,849

Koruyucu başlığımın ağırlığından memnunum

,844

Kaskımın yangından beni koruyacağına güveniyorum

,797

Koruyucu başlığımın kullanım rahatlığından memnunum

,789

Koruyucu başlığımın yangında beni koruyacağına güveniyorum

,666

Koruyucu pantolonumun kullanım rahatlığından memnunum

,849

Koruyucu pantolonumun şeklinden memnunum

,843

Koruyucu pantolonumun ağırlığından memnunum

,767

Koruyucu pantolonumun yangında beni koruyacağına güveniyorum

,619

3

Koruyucu gözlüğümün kullanım rahatlığından memnunum

,782

Koruyucu gözlüğümün ağırlığından memnunum

,746

Koruyucu gözlüğümün şeklinden memnunum

,741

4

Koruyucu çizme ve botumun kullanım rahatlığından memnunum

,834

Koruyucu çizme ve botumun şeklinden memnunum

,813

Koruyucu çizme ve botumun ağırlığından memnunum

,713

5

Lansların kullanım rahatlığından memnunum

,838

Söndürme malzemelerinin kullanım rahatlığından memnunum

,714

Hortumların kullanım rahatlığından memnunum

,681

El ve motorlu testerelerin kullanım rahatlığından memnunum

,593

4.3. Faktörlerin Yüzdeleri
Araştırmada elde edilen faktörlerin ortalamaları aşağıda verilmektedir. Buna göre en yüksek memnuniyet kask ve başlıkta, en
düşük memnuniyet kurtarma malzemelerinde olduğu görülmektedir (Tablo 5).
Tablo 5. Açıklayıcı İstatistikler
N

Ortalama

Std. Hata

Minimum

Maksimum

f1.kask.başlık

74

4,1768

,79799

1,25

5,00

f2.ceket.pantolon

74

4,1605

,81922

1,88

5,00

f3.gozluk

69

4,11

,933

1

5

f4.cizme

74

4,0405

,85009

1,00

5,00

f5.kurtarma

74

3,9842

,76528

2,00

5,00

4.4. Ki-Kare Uyumluluk ve Anlamlılık Testi
Ki-kare uyumluluk testine göre anketlere cevap veren itfaiye erlerinin memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. (p=0,000 < 0,05)
Tablo 6. Test İstatistikleri
f1. kask.başlık
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.(p)
130

f2.ceket.pantolon

f3.gozluk

f4.cizme

f5.kurtarma

111,027a

103,189b

94,333c

79,243d

49,243e

20

21

13

13

19

,000

,000

,000

,000

,000
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4.5. Faktör ve Değişkenler Arası İlişkiler (Korelasyon) Analizi
İtfaiye erlerinin yaş, mesleki deneyim süreleri, boy ve kilo durumları ile memnuniyet dereceleri arasında bir ilişki bulunup bulunmadığına yönelik uyguladığımız pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre ilgili değişkenler ile faktörler arasında bir ilişkinin
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ancak; faktörler arası ilişkiler incelendiğinde (f5) kurtarma malzemeleri memnuniyeti ile (f1) kask
ve başlık memnuniyeti arasında düşük (0,292), (f2:0,453), (f3:0,349) ve (f4:0,447) arasında daha orta düzey ve pozitif bir ilişki
olduğu görülmektedir. Yine itfaiye erlerinin (f1) başlık ve kask memnuniyeti ile gözlük memnuniyeti arasında oldukça yüksek
ve pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir (0,724).
Tablo 7.
f1.kask.başlık
Pearson Correlation
f1.kask.başlık

Sig. (2-tailed)

,000

,440

**

f5.kurtarma
,232*

,000

,000

,000

,047

74

69

74

74

1

,633

**

,000

,660

**

,000

,463**
,000

74

69

74

74

1

,467**

,241*

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,046

69

69

69

69

1

,408**

**

Pearson Correlation

,440

Sig. (2-tailed)

,000

,660

69
**

,000

,467

**

,000

,000

74

74

69

74

74

Pearson Correlation

,232*

,463**

,241*

,408**

1

Sig. (2-tailed)

,047

,000

,046

,000

74

74

69

74

74

Pearson Correlation

,215

,046

,063

,067

,087

Sig. (2-tailed)

,066

,697

,606

,568

,460

74

74

69

74

74

Pearson Correlation

-,131

-,041

-,033

-,021

,018

Sig. (2-tailed)

,266

,728

,789

,862

,877

74

74

69

74

74

Pearson Correlation

,037

,049

,072

,101

,099

Sig. (2-tailed)

,758

,686

,564

,399

,410

72

72

67

72

72

Pearson Correlation

,156

,021

,075

,129

,211

Sig. (2-tailed)

,185

,858

,538

,272

,072

74

74

69

74

74

N
Mesleki Deneyim
Süresi

f4.cizme

,633**

N

Kilo

,721

**

74

N

Boy

f3.gozluk

,721**

N

Yaşı

**

Pearson Correlation

N

f5.kurtarma

**

,650

N

f4.cizme

74

Pearson Correlation

N

f3.gozluk

,650

Sig. (2-tailed)
N

f2.ceket.pantolon

1

f2.ceket.pantolon

N

4.6. Eğitim Durumu ve Memnuniyet Farklılığı
İtfaiye erlerinin eğitim durumları ile kullandıkları temel koruyucu ve kurtarma malzemelerinden memnuniyet düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılık olup olmadığı One-Way Anova ve Tukey Testi ile araştırılmıştır. Buna göre aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Eğitim durumuna göre memnuniyete yönelik açıklayıcı bilgiler aşağıdadır.
Yapılan Anova testi sonuçlarına göre (Tablo 8) kask-başlık, ceket-pantolon ve kurtarma malzemelerinin memnuniyet düzeylerinde
personelin eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. (f1:p = 0,034<0,05; f2:9=0,010<0,05; f5:p:0,032<0,05)
Çoklu karşılaştırmalar tablosuna (Tablo 9) bakıldığında, başlık-kask memnuniyetinde ilkokul mezunları ile fakülte mezunu
itfaiyeciler arasında memnuniyet düzeyleri farkı istatistiksel olarak anlamlıdır. Ortalamaları ise ilkokul mezunlarında 4,3902,
üniversite mezunlarında ise 3,5156’dır. Yine aynı memnuniyet farklılığı ceket-pantolonda da görülmektedir. Bun göre ilkokul
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mezunlarının memnuiyet düzeyi 4,2753, fakülte mezunlarında ise 3,3385’tir. Benzer bir sonuç kurtarma malzemelerinde görülmektedir. Buna göre ilkokul mezunlarının 3,9874, fakülte mezunlarının 3,3313’tür.
Tablo 8. ANOVA Testi
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Between Groups

5,349

3

1,783

Within Groups

40,449

69

,586

Total

45,799

72

f1.kask.başlık

Between Groups

7,332

3

2,444

Within Groups

40,945

69

,593

72

f2.ceket.pantolon

Total

48,277

Between Groups

2,880

3

,960

Within Groups

55,479

64

,867

f3.gozluk

Total

58,360

67

Between Groups

1,466

3

,489

Within Groups

50,355

69

,730

Total

51,820

72

f4.cizme

Between Groups

4,979

3

1,660

Within Groups

36,728

69

,532

Total

41,707

72

f5.kurtarma

Sig.

3,042

,035

4,119

,010

1,108

,353

,669

,574

3,118

,032

Tablo 9. Çoklu Karşılaştırmalar Tablosu
Dependent
Variable

f1.kask.başlık

f2.ceket.
pantolon

(I) Eğtim
Düzeyi

Fakülte

Fakülte

Mean
Difference
(I-J)

(J) Eğtim
Düzeyi

Fakülte

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

İlkokul

-,87453

*

,30173

,025

-1,6689

-,0801

Lise

-,62387

,31427

,204

-1,4513

,2035

2 yıllık

-,47049

,37204

,588

-1,4500

,5090

İlkokul

-,93671*

,30358

,015

-1,7360

-,1375

Lise
2 yıllık

f5.kurtarma

95% Conﬁdence Interval
Std. Error

-1,01291*

,31619

,011

-1,8454

-,1805

-,55035

,37431

,461

-1,5358

,4351

İlkokul

-,65612

,28752

,112

-1,4131

,1008

Lise

-,89484*

,29946

,020

-1,6833

-,1064

2 yıllık

-,49097

,35451

,513

-1,4243

,4424

Tablo 10. Ortalamalar Tablosu
N

f1.kask.başlık

f2.ceket.pantolon

Std. Error

Minimum

Maximum

4,3902

,63719

,11092

2,38

5,00

Lise

23

4,1395

,82118

,17123

1,25

5,00

2 yıllık

9

3,9861

,71656

,23885

3,00

5,00

Fakülte

8

3,5156

1,10283

,38991

2,12

5,00

Total

73

4,1655

,79755

,09335

1,25

5,00

İlkokul

33

4,2753

,75684

,13175

2,38

5,00

Lise

23

4,3514

,64645

,13479

2,50

5,00

9

3,8889

,83956

,27985

2,38

5,00

8

3,3385

1,05443

,37280

1,88

5,00

73

4,1490

,81885

,09584

1,88

5,00

2 yıllık
Fakülte
İlkokul

33

3,9874

,84887

,14777

2,00

5,00

Lise

23

4,2261

,51981

,10839

3,20

5,00

2 yıllık

9

3,8222

,55684

,18561

3,00

4,80

Fakülte

8

3,3313

,86559

,30603

2,25

5,00

73

3,9703

,76109

,08908

2,00

5,00

Total
132

Std. Deviation

33

Total

f5.kurtarma

Mean

İlkokul
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ankete katılan itfaiye teşkilatı personelinin kask ve koruyucu başlıktan diğer malzemelere göre daha memnun oldukları görülmüştür. En düşük memnuniyet düzeyinin kurtarma malzemelerinde olduğu tespit edilmiştir. Üretici ﬁrmaların ve itfaiye teşkilatı
yöneticilerinin malzeme tasarım ve satın alımlarında bu durumu dikkate almaları gerekmektedir. İtfaiye erlerinin yaş, mesleki
deneyim süreleri, boy ve kilo durumları ile memnuniyet dereceleri arasında bir ilişki bulunup bulunmadığına yönelik uyguladığımız analiz sonuçlarına göre ilgili değişkenler ile faktörler arasında bir ilişkinin bulunmadığı görülmüştür. Buradan yaş, deneyim,
boy ve kilonun malzemelerden memnuniyet düzeyinde etkili olmadığı sonucu çıkarılabilir.
Kurtarma malzemeleri memnuniyeti ile kişisel koruyucu malzemeler arasındaki ilişkiler incelendiğinde kurtarma malzemeleri
memnuniyeti ile koruyucu ceket/palto/pantolon memnuniyet düzeyleri arasında karşılıklı bir neden ilişkisi olmamakla birlikte
pozitif yönlü orta düzey bir ilişkinin varlığı dikkate alınmalıdır. Kurtarma malzemelerinden memnuniyet düzeyinin yükselmesi
yangına müdahalenin etkinliğini artırması açısından önemli olabilir. İlginç bir sonuç olmakla birlikte eğitim düzeyi ilkokul mezunu olan itfaiye personelinin malzemelerden memnuniyet düzeyinin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Üniversite mezunlarının memnuniyetinin daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuç üniversite mezunlarının iş tatmini ve beklentilerinin yüksek
oluşundan kaynaklanabilir. Bu araştırılabilir. Bu konuda yeni araştırmalar yapılmalıdır. Hem kamu hem de özel kurumlara ait
itfaiye teşkilatının ve bu teşkilatlar için malzeme üreten ﬁrmaların daha etkin olması açısından bu önemlidir.
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ACTIVE FIRE PREVENTION SYSTEMS USING OXYGEN
REDUCTION – TECHNOLOGY AND APPLICATIONS

Frank SIEDLER*

ABSTRACT
Active ﬁre prevention systems that reduce the Oxygen level accurately control the amount of oxygen in the ﬁre risk area/s to a
level that prevents ﬁre from breaking out but which allows people to enter and work normally (dependant on the type of risk).
The reduced oxygen environment prevents a ﬁre from even starting.
Oxygen Reduction Systems already protect over 500 companies assets all over the world and some of them have been
approved and certiﬁed by internationally recognized authorities, e.g. the German VdS.
Oxygen Reduction is designed to be suitable for use in many applications including warehouses, archives and data centres.
This alternative solution is especially suited to cold stores as low temperatures make it very difﬁcult to extinguish ﬁre and
sprinkler systems damage goods beyond recovery.

OKSİJEN AZALTARAK AKTİF YANGIN ÖNLEME SİSTEMLERİ - TEKNOLOJİ VE UYGULAMALAR
ÖZET
Aktif yangın önleme sistemi yangın riski olan alanlarda oksijen seviyesini tam olarak istenilen seviyede kontrol ederek insanların
giriş-çıkış yaptıkları veya çalıştıkları (riske bağlı olarak) ortamlarda dahi yangının oluşmasını önler. Oksijeni azaltılmış atmosfer,
yangını oluşumu aşamasında önler. Oksijen azaltma yöntemi halihazırda dünyada 500’den fazla şirketin değerlerini korumakta
ve bunların bir kısmı Alman VdS gibi uluslararası onay kuruluşlarınca belgelendirilmiş durumdadır. Oksijen azaltma depolar,
arşivler, bilgiişlem merkezleri gibi bir çok uygulama alanında kullanıma göre dizayn edilirler. Bu alternatif çözüm özellikle
söndürmenin zor olduğu düşük sıcaklıkta olan soğuk hava depolarına da uygundur, ki sprinkler sistemi söndürme sırasında
kurtarmadan çok hasara da neden olabilir.

SUMMARY
Active ﬁre prevention through oxygen reduction is a method that has been used occasionally already since the 1990s. In recent
years, this ﬁre protection technology has shown an increase in demand from the markets, especially driven by the growing
requirements in the ﬁeld of corporate safety.
High concentration of assets and increasing dependence of business processes in information technology (IT) ask owners,
users and clients to go beyond traditional concepts.
Compared with the traditional ﬁre ﬁghting, i.e. extinguishing and suppression methods, the oxygen reduction technology
provides a pro active approach to the ﬁre prevention goal when creating an atmosphere were a ﬁre can not develop from a
source of ignition.
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1. THE PRINCIPLE OF OXYGEN REDUCTION
For a ﬁre the simultaneous presence of fuel/combustible, heat and oxygen
(O2) is necessary (see Figure 1) - this is a very common fact. The “candle
& jar” experiment, putting a jar over a burning candle, well known already
from school, shows the dependency between oxygen concentration and
ﬁre: the ﬂame diminishes while consuming the oxygen in the jar (the ﬂame
becomes smaller and smaller) and than, ﬁnally, disappears. The aware some
spectator will ask himself additionally: “What is the oxygen level [Vol-%] at
the moment, when the ﬂame stops?” And: “Is there a difference between the
extinguishing level, known from the gaseous extinguishing systems, and the
ignition level?”
Early literature in ﬁre science already mentioned, that below 15 Vol.-% Figure 1. Fire triangle.
oxygen level solid materials can not be ignited. As a basis for engineered ﬁre
prevention systems, exact data for all kinds of solid and ﬂuid materials is mandatory. Consequently, ignition limits for different
substances were determined under deﬁned test conditions.
The leading authority with regards to oxygen reduction, the German VdS, documented their tests partially in the VdS-Guideline
3527 [1] – the ﬁrst guideline for systems of this kind. Among others, the ignition limits of materials usually used in IT-areas were
found to be around 16-17 Vol.-% O2.
Returning to the “candle & jar” experiment, it could be noticed, that there is not only a dependency between the oxygen
level and the ignition limit but also between the oxygen level and the burning intensity. Taking a close look at the chemical
reactions in a ﬂaming ﬁre, it is evident, that also the reaction rate depends on the oxygen concentration. During the process of
combustion, while the oxygen concentration in the jar is used up, the ﬂame becomes smaller and smaller.
For oxygen concentrations above the experimentally found ignition limits, in a range between 17 and 19 Vol-% O2, it can be
observed that burning has a much lower intensity, than in normal atmosphere (20.9 Vol-%). This can be veriﬁed by determining
the mass loss rate of material, burning under deﬁned conditions but under different oxygen levels.
It was found out for example, that the mass loss at 17 Vol -% oxygen concentration is only about 1/10th of the mass loss at
20.9 Vol-%. Studies have shown that the mass loss of a burning specimen declines approximately linear with reduced oxygen
level (see Figure 2).
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2. DESIGN AND FUNCTION OF A PERMANENT FIRE PREVENTION SYSTEM
Fire prevention systems using the oxygen reduction principle can operate in different ways. In the most common concept, oxygen
reduction systems reduce the oxygen level in the air of a protected area by adding nitrogen of high purity into this area.
For this purpose, any inert gas can be used, but nitrogen provides the most advantages: Nitrogen being a natural gas is
already to 78 Vol-% part of ambient atmosphere (see Figure 3). It spreads easily in a room, as it’s speciﬁc weight is almost the
same as the speciﬁc weight of ambient air. Additionally, it can be easily obtained on site by gas separating technologies.

Figure 3. Components of natural air and oxygen
reduced atmosphere (e.g.: 15 Vol.-%).

Based on the ignition levels, taken from tests performed under deﬁned conditions, the operation concentration at which the
oxygen reduction system shall run is chosen. The operation concentration takes into account certain safety margins and the
measuring uncertainty of the measuring and control system.
One of the main advantages of the oxygen reduction technologies compared to ﬁre ﬁghting systems is the simple structure of
such a system.
Oxygen reduction systems usually consist of a nitrogen production, i.e. a compressor and a nitrogen generator, the measurement
& control system and alarm & display devices (see Figure 4).
Furthermore, the system can be adapted to the actual site conditions, and – sometimes even more important – to modiﬁcations
during its life time, necessary e.g. due to change in size of the protected area, kind of stored goods, can be easily obtained.
m above sea level

Mount Cervin 4478 m above
sea level

4500
4000

_ Vol.-% O
_
^
2
at sea level
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3850 13,0 Vol.-%

3500
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2700
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0

Figure 4. General layout of a typical oxygen reduction system.

20,9 Vol.-%

Figure 5: Oxygen reduced atmosphere versus corresponding
oxygen level in different geodetical heights.

3. HEALTH & SAFETY
While the oxygen level in the breathing air is reduced to protect humans, environment and assets from the threats of a ﬁre
incident, also the aspect of human respiration in such areas has to be taken care of.
Normal air has an oxygen concentration of about 20.9 Vol.-%, at see level as well as at 8.000 m above sea level. As for the
ignition level and ﬁre behaviour the proportion of oxygen molecules in the air is determinant, a ﬁre burns independently from
the geodetical height, i.e. on see level as well as on the mountains.
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But, a.) reducing the oxygen concentration by adding nitrogen, b.) reducing the absolute pressure by climbing a mountain or
c.) taking off with a plane reduces the partial pressure of the oxygen in the breathing air. Consequently in all these cases the
oxygen saturation of the blood decreases.
It can be shown that for the human body reducing the oxygen concentration in the breathing air to O2 levels of around 17 Vol-% at
sea level can be compared to being at an altitude of about 2,700 m above sea level. In mountains as the Alps or the Andes millions
of people are living in heights above this level, tourists and workers visit such high altitude places regularly (see Figure 5).
To millions of people of all age and kind using passenger planes it might not be known, that the cabin pressure is regulated
down to an absolute pressure corresponding to an oxygen level of around 16 Vol.-% O2 [2].
As the conditions at oxygen concentrations between 17 and 13 Vol -% differ from normal working conditions that are deﬁned
by health and safety authorities, a medical screening is recommended, according to the actual state of occupational health
research. Entering rooms with oxygen concentrations of less than 13 Vol -% must be avoided.
Oxygen reduction systems react on this with a special safety feature: its alarming devices will warn users and operators in case
of accidental fall of oxygen concentration below 13 Vol. -%.
Recent publications made health & safety under hypoxic air a topic of their own[3][4].

4. HIGH VALUE PROTECTION – TYPICAL APPLICATIONS AND EXPERIENCE WITH PERMANENT FIRE
PREVENTION SYSTEMS
Oxygen reduction systems are used mainly in areas with high asset concentration, in cases of time-critical business processes
and in situations in which ignition sources coexist with high ﬁre loads. Typical applications are data centres, server rooms and
logistic centres. Any downtime can lead to signiﬁcant crisis for the affected company - already after a short time period.
In addition, archives storing objects of unique character enter into the focus for this type of ﬁre protection system. A loss of
these objects is something to avoid under any circumstances.
Today any size of system can be realized, starting with small server rooms or switch rooms up to huge storage areas for all
kinds of goods (see Figure 6). Area volumes from 45 m³ to 450.000 m³ were reported by the main suppliers.
Starting as a more or less exotic technology in 1998, oxygen reduction systems have now been developed to be a reliable and
easy to use technology in some hundred of applications.
The main beneﬁts for the user are;
 Secure protection against ﬁre
 Active ﬁre prevention ensuring operational security and protection of assets
 Access to protected areas is preserved, also in case of alarm
 No damage from smoke and/or from effects of ﬁre or from standard extinguishing agents
 Greater freedom to design systems around building needs
 Reduced need for passive ﬁre protection means
 Easy system adjustment to changes of usage
 Auto self - monitoring system

5. A NEW APPROACH IN FIRE PREVENTION: OXYGEN REDUCTION WITH QUICK REDUCTION
In the “classic” or conventional oxygen reduction system the oxygen concentration is kept constantly below the ignition limit.
As a response to market requirements to offer more ﬂexibility and a dynamic oxygen concentration a system extension is now
available under the name of “QuickRelease” or “QuickReduction”.
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In quite a few applications an immediate access into the oxygen reduced area is necessary, e.g. for external service
personnel. Since a health interview has become a routine check in many countries for areas with oxygen levels below
17Vol-% oxygen, this check will put support on a delay. A way to avoid the routine check is to raise the oxygen concentration
above 17Vol.-% O2 but keep it still well below 17.5Vol-%. As described earlier, this elevated oxygen level will not give full
ﬁre prevention but it will lead to a signiﬁcantly “reduced burning”. If for example a component of electrical equipment is
overheated in a protected area at elevated oxygen level, the event can immediately be detected by a high sensitive air
sampling smoke detection system (ASD). As an automatic reaction the oxygen level will then be reduced quickly (as a
“Quick Reduction”) by a nitrogen reservoir to a level below the ignition limit. This concentration will be kept by the oxygen
reduction system permanently for a virtually unlimited time. Figure 7 illustrates this procedure with the parameters for an
IT-application.

Figure 7. Quick Release System compared
with a classic gaseous ﬁre extinguishing
system.

In such a situation, the operator is given the opportunity to review and replace the defective component without hurry: because
of the reduced oxygen concentration one can be sure that no ﬁre can spread out from the existing source of ignition.
In Figure 8 the general layout of a typical OxyReduct® with Quick Release system is shown.
The main advantages for the user are;
 Immediate access to protected areas for external service personnel without health assessment
 Hard and long-term work can be performed in the protected area without compromising the ﬁre safety
 Relatively small inert gas reservoir (approx. 1/3 of a „classical“ N2-extinguishing system
 Smooth ﬂooding behaviour (relatively small amount of gas)
 Smaller pressure relief opening compared with classical inert gas extinguishing

Figure 8. Quick Release System typical layout.
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 Virtually unlimited hold time after release
 Energy optimized solution: only about 60 % energy consumption of a classic oxygen reduction system

6. CERTIFICATES AND STANDARDS
The rising demand for oxygen reduction technology in all kinds of applications and the necessity of a manufacturer-independent
review of such systems led to the ﬁrst standard developed by the VdS in 2007 [1].
Many countries have given their approval based on the VdS-approval too. An additional number of countries gave permission
for ﬁrst projects on a case by case basis.
It is expected that the coming years will lead to European and international standards in this ﬁeld of technology, as more and
more worldwide operating companies ask for this solution in their premises abroad.

CONCLUSION
Oxygen reduction with Quick Reduction is expected to become a new alternative to conventional ﬁre prevention concepts for
high risk and high value protection.
The oxygen reduction principle turns the whole principle of ﬁre protection on its head: instead of ﬁre ﬁghting respectively
controlling or extinguishing this approach is about preventing ﬁre igniting.
Since the ﬁrst VdS system-approval for the protection of IT-applications was awarded in July 2007, more than 500 installations
in more than 20 countries world-wide prove the serious approach and make sure that the system will be developed further.
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PASİF YANGIN DURDURUCU SİSTEMLER İLE
BİNA İÇİ YANGIN ZONLARININ OLUŞTURULMASI

Funda KARTAL ARKADAKALMAZ*

ÖZET
Yangın, binalarda çoğunlukla yanıcı malzemelerin olduğu elektrik ve mekanik şaftlarıyla, döşeme ve duvarlardaki derz, dilatasyon
gibi diğer boşluklardan yayılır. Özellikle konut, alışveriş merkezi, hastane, okul ve iş merkezi gibi insanların toplu olarak bulunduğu yapılarda olabilecek yangın riskine karşı, bina yapımında kullanılan malzemelerin yangına dayanıklı seçilmesinin yanında,
yangın zonlarının oluşturulması da büyük önem taşımaktadır. Bina şaftlarındaki baca etkisi ile birlikte, alev, duman ve zehirli
gazlar şaft duvarlarındaki yanan tesisatların boşluklarından ve diğer açıklıklardan hızlı bir şekilde tüm katlara yayılır. Bu sebeple
elektrik şaftları, mekanik şaftlar, mutfak alanları, kazan dairesi, kaçış koridorları, yangın merdiveni alanlarıyla yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde, yangın durdurucu ürünler kullanılarak yangın zonlarının oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca
yapının yangın zonu planına göre, yangın duvarlarından geçiş yapan tüm tesisatların ve yangının aşağıdan yukarı doğru ilerlemesi prensibine göre, duvar-tavan birleşim derzlerinin yangın durdurucu ürünler kullanılarak yalıtılması gerekmektedir.

CREATING FIRE ZONES IN BUILDINGS WITH FIRESTOP SYSTEMS
ABSTRACT
Fire is generally spread through electrical and mechanical shafts where there are inﬂammable materials, through other hollow spaces in the walls such as joints and expansion joints in the walls and in the ﬂoors. Especially in residential buildings,
shopping malls, hospitals, schools and business centers where there are high concentration of people, as well as choosing ﬁre
resistive materials in the construction of the buildings, creating of ﬁre zones are of great importance. Together with chimney
effect of the shafts in the buildings, the ﬂames, smoke and poisonous gasses spread very quickly to other ﬂoors through the
gaps occurring due to burning of materials in these shafts, and through other gaps. For this reason, utilization of ﬁre resistive
materials in electrical shafts, mechanical shafts, kitchen areas, boiler rooms, escape corridors, emergency stairways and areas with high ﬁre risks and thus forming ﬁre zones is of great importance. Besides, according to ﬁre zone plans of the buildings,
all top of wall joints where installations are laid in, should be insulated on the basic principle of ﬂames moving upwards, using
ﬁre stopping materials.

1. GİRİŞ
Yapıların yangından korunmasında, aktif söndürme sistemleri, algılama sistemleri ve pasif yangın durdurucu sistemler birlikte
bütünlük sağlayan sistemler olup bir zincirin ayrılmaz üç halkası gibi düşünülmelidir. Pasif yangın durdurucu sistemlerin temel
fonksiyonları, yangın esnasında oluşan alev, duman ve zehirli gazları bir alanda hapsederek, yayılmasını geciktirmek ve başka
mahalleri etkilemelerini belirli bir süre engellemektir.
Pasif yangın durdurucu sistemler sayesinde yangının yayılması yavaşlatıldığı için, söndürülmesi ve kontrol altına alınması
da çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Müdahale ekiplerine zaman kazandırılarak can ve mal kayıpları ciddi
oranda azaltılmaktadır.
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Yangın bariyerleri oluşturulmadan önce yapı kendi içerisinde yangınla ilgili eylem planı doğrultusunda yatay ve dikey doğrultuda yangın zonlarına ayrılmalıdır. Eğer hiç bir zonlama yapılmaz ise tüm yapı tek bir yangın zonu olarak alınır, dolayısıyla
herhangi bir yangın tehlikesinde tüm yapının zarar görme olasılığı yüksektir. Yangın zonları ya da kompartman olarak da
tanımlanan bölgeler, yangın esnasında duman ve alevin hapsedildiği hacimler olarak tanımlanabilir. Pasif yangın durdurucu
ürünler kullanılarak oluşturulan bu zonlar sayesinde, yangın esnasında binanın tümü yerine, yalnızca yangının çıktığı bölge
risk altında olacaktır. Alev ve dumanların yayılması belirli sürelerle durdurulacaktır.

2. BİNA İÇERİSİNDEKİ YANGIN ZONLARININ TANIMLANMASI
Yapının risk durumuna göre, farklı yangın bölümlerine ayrılması, yangında oluşabilecek hasarı en düşük seviyede tutmayı
sağlayan en etkili yöntemdir. Yangın zonu olarak belirlenen bölgede oluşacak yangını kontrol altına almayı tasarlayan yaklaşıma göre, bu bölgede çıkan yangını kontrol altında tutarak yapının geri kalanının kurtulması hedeﬂenir. İlk yardım önlemlerinin
alınması ile bina içerisindeki kişilere gerekli müdahalelerin sağlanmasına ve itfaiyenin bölgeye ulaşabilmesine olanak sağlar.
Yangın bölümlendirmesi ile korunan bina içerisinde yangın çıkması halinde, hasarlı alan boyutu bina içerisindeki yangın zon
planına göre oluşturulan bariyerlere bağlı olarak değişecektir. Burada, mimari tasarımın önemli rolü mevcut olup, yapının ﬁziksel etkilere ve oluşabilecek risklere karşı analizi yapılarak, mimari projede yangın zon bölgelerinin yerleşiminin, hasar oranını
en alt seviyelerde tutacak şekilde, yangın yönetmeliğine de uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Özellikle kamu binaları
ve halkın ortak kullanımı için olan yapıların projelendirilmesi aşamasında önlemlerin alınması ve yetkili kişiler tarafından da
titizlikle ve eksiksiz olarak uygulatılması sağlanmalıdır.
Yangın zonlarının sayısı ve detayları yapı hizmet cinsine, kat sayısına ve birim kat alanına göre değişiklik göstermektedir. Yangına dayanıklı hale getirilmesi gereken en önemli bölümler; döşemeler ile yangın duvarları üzerlerindeki elektrik
ve mekanik tesisat geçişleri, çatıya çıkan boşluklar, elektrik ve mekanik tesisat şaftları , elektrik pano oladaları, yangın
kaçış merdivenleri ve holleri, mutfaklar, asansörler, pompa ve kazan daireleri ile yanıcı ve patlayıcı sıvıların bulunduğu
hacimlerdir.
Yatayda İzolasyon:

Dikeyde İzolasyon:

Yangın Duvarı (YD)

Yangın Tavanı (YT)

YD

YD

YT

YT

YT

Şekil 1. Örnek yatay ve düşey yangın zon sistemi.

Yapı içerisinde oluşturulan yangın duvarları ve döşemeleri ile yangın anında ortaya çıkan alev, duman ve zehirli gazların yayılması geciktirilir. Bu şekilde, yangın esnasında kaçış koridorlarının ve yangın merdivenlerinin alev ve dumandan etkilenmesi
geciktirilerek bina sakinlerinin zamanında binayı terketmeleri sağlanır.
Günümüzde gelişen teknoloji ile paralel olarak inşaa edilen yapıların fonksiyonelliği kadar güvenliğinin de ön planda tutulması
gerekir. Özellikle halkın ortak kullandığı yapılarda tasarım, güvenlik ön planda olacak şekilde yapılmalıdır. Yangın merdivenleri
ve kaçış koridorları tehlike ve yangın anında insanların hayatını kurtarmayı sağlayan alanlardır. Bu alanların gerekli önlemler
alınarak tasarlanması sonucunda yangın anında oluşabilecek can kayıpları büyük oranda azalacaktır.
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2.1. Döşemeler
Yapıların projelendirilmesi aşamasında tasarlanması gereken
ve yangının ilerlemesinde önemli rol oynayan döşeme sistemlerinin yangına dayanımlı olarak tasarlanması veya dayanımlı
hale getirilmesi, yapının yangın güvenliğinin sağlanmasında
önemli rol oynamaktadır.
Dikey doğrultuda, özellikle yangının aşağıdan yukarıya doğru
yayılması prensibine dayanarak, katlar arası yangın izolasyonun sağlanması için katların tavan ve döşemelerinde bulunan
tesisat geçişlerindeki tüm boşluklarının yangına dayanımlı malzemeler kullanılarak alev, gaz ve duman geçişini engelleyecek
hale getirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde her kat bir yangın
zonu oluşturacak ve yangının bir kattan diğer bir kata geçişi
belirli bir süre durdurulacaktır. 30,50 m yükseklikten daha az
Şekil 2. Döşeme geçişlerinde yangın bölümlendirmesi
yapılarda döşemeler için istenen yangın dayanımı en az 60
dakika olmalıdır. 30,50 m’den daha yüksek yapılarda ise döşemeler için olması gereken yangın dayanım değeri 120 dakika
olmalıdır ve bu sistem yağmurlama tipi yangın söndürücü sistemler ile desteklenmelidir.
Bu esaslara bağlı olarak yapılarda temel olarak aşağıda belirtilen alanlarda dikey yönde yangın izolasyonu yapılmalıdır:
 Mekanik şaftlar ve döşemede açılmış delikler ve diğer geçişler,
 Elektrik şaftları ve döşemeden geçiş yapan serbest kablo ve kablo tavaları,
 Elektrik odaları, pano ve trafo merkezlerindeki döşemeden geçiş yapan dikey yöndeki elektrik tesisatları,
 Mutfak ve kazan dairesi tavan ve döşemelerinden geçiş yapan mekanik tesisatlar,
 Döşemeden geçen dilatasyon derzleri.
Yukarıdaki detaylara göre, döşeme veya tavan cinsine ve içerisinden geçiş yapan malzeme detayına göre uygulanması gereken pasif yangın durdurucu ürünler doğru tespit edilmelidir.

2.2. Duvarlar
Yüksek binalarda çöp, haberleşme, evrak, teknik donanım, elektrik ve mekanik şaft gibi düşey
tesisat şaftı ve baca duvarlarının yangına en az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 dakika
dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir. Ayrıca bu duvarlarda yangının diğer mahallere
geçişini sağlayacak delik, boşluk bulunmamalıdır. Bu tür boşlukların çevresi her türlü yanıcı maddeden arındırılmalıdır. 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.
Yatay doğrultuda yangın izolasyonu yapılırken, kat duvarlarından geçiş yapan tüm tesisat boşluklarının kapatılması hedeﬂenir. Böylelikle yangın esnasında alev, duman ve zehirli gazların
yatay doğrultuda ilerlemesi belirli bir süre engellenir.
Yukarıdaki esaslara bağlı olarak yatay yönde, uygun malzemelerin tespiti yapılarak aşağıda belirtilen alanlarda yangın izolasyonu yapılmalıdır:
 Elektrik şaftlarından yatay yönde çıkış yapan tesisat geçişleri.
 Yangın ya da kaçış koridoru duvarları ile yangın merdiveni duvarlarından yatay yönde geçiş Şekil 3. Yangın duvar geçişi
yapan elektrik ve mekanik tesisat boşlukları.
 Yangın koridoru, yangın merdiveni ve kaçış koridoru duvarlarının üst döşeme ile birleştiği tavan-duvar birleşim derzleri ve
dilatasyon derzleri.
 Mutfak, kazan dairesi, trafo ve pano odaları duvarlarından yatay yönde geçiş yapan elektrik ve mekanik tesisat boşlukları.
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2.2.1. Döşemelerdeki ve Duvarlardaki Mekanik Tesisat Geçişleri
Döşemeler üzerindeki mekanik tesisat geçişleri bir şaft içerisinden ya da yapı kat döşemesi üzerinde belirli yerlerden tekil
geçişler olarak sağlanabilir. Bu sistem yapının hizmet cinsine göre değişiklik gösterir. Bu tür geçişlerin çok sayıda olduğu binalarda yangının yayılma riski de doğru orantılı olarak artmaktadır.
Kat döşemesinin kesintisiz olarak yangına dayanımlı olması gerektiğinden, döşeme üzerinden bireysel olarak geçiş yapan
yanıcı boru, yanıcı olmayan boru ve havalandırma tesisatı gibi ekipmanların çevresinde uygun yangın durdurucu ürünler kullanılarak yalıtım yapılmalıdır.
2.2.1.1. Yanıcı boru geçişleri
Yapılarda çeşitli sıvı ve gazları taşımak için kullanılan PVC, PPRC, HDPE gibi borular ile oluşturulan geçişler olup, kısa sürede
erime özelliğine sahiptirler. Ayrıca bu borulardan biri olan PE tipi boru yangını üzerinde taşıyarak iletme özelliğine de sahiptir.
Diğer taraftan PVC boru ise yangını üzerinde taşımaz fakat kısa zamanda yumuşaması ve erimesi ile sıcaklığın yükselmesine
ve doğal olarak yangının kısa zamanda binanın başka bölümlerine yayılmasına neden olmaktadır.
Ayrıca eriyen boru parçaları yer yer çatlayarak veya koparak yangının çıktığı mahalde biriken dumanı ve zehirli gazları bir baca
gibi çalışarak binanın farklı bölgelerine de taşımaktadırlar. Bu durum tabii ki bina içinde bulunan insanlar için büyük bir tehlike
oluşturmaktadır. Diğer taraftan bir duvar geçişinde duvarın yangına direk maruz kalan kısmındaki plastik borunun erimesi ile
duvarın diğer kısmında kalan plastik boru kendiliğinden koparak düşer. Böyle bir durumda yangın, duvar içinde oluşan boşluktan kolaylıkla geçerek bir bölümden diğer bir bölüme taşınır. Sıcaklıkla eriyerek yere düşen plastikler düştükleri yerdeki komşu
yanıcı maddelere bulaşarak onları da tutuşturur ve yangının daha da büyümesine neden olurlar.
Yangının ilerleme sistemi aşağıdan yukarıya doğru olduğundan, yanıcı boruların döşemelerden yaptığı dikey geçişlerde, yangın
sırasında genleşme özelliğine sahip (intümesan) kelepçe veya sargı tipi malzemeler boru çevresine döşemenin alt yüzeyinden
uygulanır. Yanıcı boruların, yatay olarak duvar üzerinden yaptıkları geçişlerde de, duvar yangın duvarı olduğundan ve yangının
her iki taraftan da eşit oranda etki edebileceği prensibine göre , genleşme özellikli yangın durdurucu malzemeler boru geçişinde
duvarın her iki tarafından da aynı kalınlık veya adetlerde uygulanır. Yangın sırasında ortam sıcaklığı yaklaşık 140°C lere ulaştığında, boru çevresine uygulanan yalıtım malzemesi genleşmeye başlar ve kısa sürede erimeye başlayan yanıcı borunun çevresinde
genleşmeye devam ederek, borunun eriyerek açığa çıkardığı boşluğu tamamen kapatarak alev, duman ve gaz geçişini engeller.
2.2.1.2. Yanıcı olmayan boru geçişleri
Yanıcı olmayan boru sınıfında kabul edilen çelik ve galvanize borular, plastik borulara göre oldukça yüksek erime sıcaklıklarına sahiptir. Ayrıca çelik boruların içerisindeki akışkanların debisi sonucunda boru üzerinde oluşan hareket, diğer taraftan
borunun mevsimsel hava değişimlerine göre oluşturduğu hareketler sonucunda, yanıcı boruların çevresinde yangın sırasında
genleşme esaslı olan ürünler yerine, borunun mevsimsel hareketlerini karşılayabilecek şekilde elastik yapıda ve aynı zamanda
istenen süreleri sağlayacak şekilde yangın dayanımına sahip yangın durdurucu ürünler kullanılarak boru çevresinde uygun
yalıtım sağlanmalıdır.
2.2.1.3. İzolasyonlu boru geçişleri
Yanıcı olmayan boruların çevresinde uygulanan, yanıcı ve yanıcı olmayan iki tür izolasyon mevcuttur. Kauçuk esaslı izolasyon malzemeleri yangın anında alev iletmeden eriyerek yok olma özelliğine sahiptir, bu malzemeler yangın sonucunda alev
iletmese bile eriyerek çevresinde boşluk meydana getirdiği için yanıcı tipte izolasyon olarak adlandırılır. Taşyünü esaslı yalıtım
malzemeleri ise yanıcı olmayan türden izolasyon malzemeleridir. Fakat taşyünü, yapısı gereği hava geçirme özelliğine sahip
olduğundan geçiş yapan bölgede mutlaka, metal boru geçişlerindeki uygulamaya benzer şekilde elastik özellikli yangın durdurucu mastik uygulaması yapılmalıdır.
Yanıcı izoleli boruların yalıtımında ise, yangın anında eriyen yanıcı izolenin yerini doldurabilmesi için genleşme özelliğine
sahip(intümesan) yalıtım malzemeleri uygulanmalıdır.
2.2.1.4. Havalandırma kanalı geçişleri
Havalandırma kanallarının yangın duvarı veya döşemelerinden geçiş yaptığı bölümlerde kanal içerisinde uygun yangın dayanımını sağlayan yangın kesici damper kullanılmalıdır. Kanalın çevresinde de, zaman içerisinde meydana gelen hareketler so144
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nucunda oluşabilecek küçük çatlakları ve dolayısıyla duman geçişini engellemek için yangına dayanımlı elastomerik mastikler
uygulanarak sızdırmazlık sağlanmalıdır..
Yangın anında havalandırma kanalının ısıdan dolayı içe doğru bükülerek boşluk yaratmasını engellemeye yönelik metal köşebentler çelik vidalarla havalandırma kanalına tutturulmalıdır.
2.2.2. Döşemelerdeki ve duvarlardaki elektrik tesisatı geçişleri
Standart elektrik kablolarının imalatında plastik içerikli kılıﬂar veya izolasyon malzemeleri kullanılmaktadırlar. Plastik esaslı
olan bu kablolar kolay yanabilir özelliktedir. Dolayısı ile elektriksel olarak çıkan bir yangında (kısa devre, aşırı yük gibi) ortaya
çıkan alev bu kablolar üzerinde çok hızlı bir şekilde yürür ve yayılır.
Yatay olarak serilen PVC kablo demeti üzerinde yangının ortalama ilerleme hızı 20 m/dk’dır. Bu veri İngiliz kuruluşu CEGB
tarafından belirlenmiştir. PE ve PP malzemeleri içeren kablolar çok daha kolay yanabildikleri gibi ayrıca eriyen damlaların
oluşturduğu sıcaklık ile diğer komşu malzemeleri de kolayca yakabilirler.
2.2.2.1. Kablo ve kablo tavası geçişleri
Yangının kablolar üzerinden yayılmasını engellemek için, kabloların yangın bölmelerinden yaptığı tüm geçişlerde kabloların
çevresi yangın durdurucu intümesan özellikli malzemeler ile yalıtılmalıdır. Bu malzemeler geçişin özelliğine, duvar ya da döşeme tipine göre değişkenlik göstermek ile birlikte harç , yastık, panel, köpük ve benzeri tip malzemeler olabilir.
Yangın durdurucu harçlar, orta ve büyük ölçekli açıklıklarda kolay ve ekonomik uygulama sağlarlar. Sadece su ile karıştırılarak
ve içerisine donatı kullanılmadan uygulandığı için oldukça pratik bir uygulama sağlar.
Diğer taraftan küçük ve orta büyüklü açıklıklardaki kablo geçişlerinde ise yangın durdurucu köpüklerin uygulanması uygulama
tarafında kolaylık sağlar. Özellikle ulaşılması güç ve yoğun kablo geçişi olan bölgelerde tamamen sızdırmazlık sağladığı için
daha güvenli uygulama yapabilme imkanı sağlar.
Farklı bir uygulama alternatiﬁ olan yangın durdurucu panel tipi malzemeler de yine orta ve büyük ölçekli açıklıklardaki kablo
ve kablo tavası geçişlerinde uygulanabilir. Yüksek yoğunluk değerine sahip taşyünü panel malzemesinin çift taraﬂı yangın
durdurucu intümesan özellikli boya ile boyanması sonrasında geçiş boşluğuna yerleştirilerek uygulanması ile diğer sistemlere
göre daha ekonomik uygulama sağlanır.
Elektrik kablolarının yoğun olarak bulunduğu ve belirli periyodlarda kablo değişimlerinin sağlandığı mahallerde yastık tipi, tuğla tipi ve manşon tipi ürünler ile uygulama yapılması sonradan oluşabilecek ekstra yangın durdurucu uygulama maliyetlerini
engelleyerek, geçiş içerisinden sürekli ve kolayca kablo değişim imkanı sunar.
2.2.2.2. Bus-bar geçişleri
Yapı yüksekliği 51,5 m’den daha fazla olan binalarda kabloların bus-bar sisteminin içerisinden ilerlemesi zorunludur.
Bus-bar sisteminin de duvar ve döşemeler üzerinden yaptığı geçişlerde, kablo ve kablo tavası uygulamalarına benzer şekilde
yangın durdurucu harç, panel ve köpük gibi malzemeler ile istenilen yangın dayanım değeri sağlanmalıdır.
2.2.3. Döşeme ve Duvarlardaki Derzler, Dilatasyonlar
Günümüzdeki inşaai uygulamalarda sıklıkla rastladığımız yapı malzemesi çeşitliliği neticesinde yapılardaki derzlerin miktarı
da artmaktadır.
Duvar uygulamalarında rastladığımız çeşitli malzemelerin birleşim derzleri; tuğla-panel duvar, betonarme-panel duvar gibi hareket özelliği farklı olan malzemelerin birleşimlerinde zaman içerisinde, bina üzerindeki canlı yüklerin , bizler tarafından hissedilmeyen fakat belli periyodlarda oluşan küçük depremler ve çeşitli daha pek çok nedenden dolayı çatlaklar meydana gelir. Bu
çatlaklar sebebiyle de yangın anında zehirli gaz ve duman geçişi kaçınılmaz olur. Bu tür birleşim derzlerinde, derz genişliğine
ve malzeme sistemine uygun yapıda elastomerik yangın durdurucu mastik tipi ürünler ile uygulama yapılmalıdır. Bu uygulama,
yapının hizmet süresi içerisinde çatlakların oluşmasını engeller.
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Yine farklı bir detaya sahip olan duvar ve tavan birleşim derzlerinde de benzer durum
söz konusu olduğundan, duvar imalatı aşamasında tavan ile duvar arasında, duvar
yüksekliğine bağlı olarak tespit edilebilecek ve zaman içerisinde oluşabilecek hareketi
karşılayabilecek uygun genişlikte bir derz bırakılmalıdır. Bu derz için, duvar yüzeyinin
her iki tarafından da yangın durdurucu elastomerik özellikteki mastikler ile uygulama
yapılarak, oluşabilecek alev, duman ve gaz geçişi engellenir.
Bulunduğumuz bölgenin deprem bölgesi olması nedeniyle de sayısı artan çelik yapılarda sıkça karşılaştığımız detay olan trapez döşeme ile duvar birleşim derzlerinde Şekil 4. Duvar-tavan derzleri mastik
de, trapezin yapısı nedeniyle ortaya çıkan boşluklar oldukça geniş olmakta ve yan- uygulaması.
gın geçişine imkan sağlamaktadır. Bu boşluklara, uygun ölçüde önceden kesilerek
hazırlanan taşyünü malzeme yerleştirilir ve daha sonra üzerine trapez sac ile duvar
üzerine belirli bir ölçüde binme yapacak şekilde yangın durdurucu boya tipi malzeme
uygulanır.
Benzer uygulama döşeme ve duvarlarda bulunan, betonarme iki sistemin birleşimi olan
dilatasyon derzlerinde de yapılabilir. Dilatasyon derzlerinde yangın yalıtımının sağlanması, döşemenin bir bütün olarak çalışmasını sağlar ve yangının üst katlara doğru yayılmaŞekil 5. Duvar-Trapez döşeme yangın
sını engeller.
durdurucu uygulaması.

2.3. Cepheler
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.
Betonarme döşeme ile cephe arasında , farklı yapı elemanları olması
nedeniyle, zaman içerisinde oluşabilecek hareketi karşılayabilmesi için
geniş derzler oluşturulur. Bu derzler oldukça yüksek hareket kapasitesi- Şekil 6. Cephe-döşeme birleşimi yangın durdurucu
uygulaması.
ne sahip olduğundan, derz içerisine düşey kesittte taşyünü panel malzeme yerleştirilerek, buradaki yangın yalıtımı hareket kapasitesi yüksek olan yangın durdurucu malzemeler ile sağlanmalıdır.
Taşyünü yerleştirilmesinden sonra, derz yüzeyinde tamamen sızdırmazlık sağlayabilmesi için, cephe ve döşemeye bir miktar
binme yapacak şekilde elastomerik özellikli boya tipi malzemeler ile boyanarak döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre
kadar yalıtılır.
Taşyününün düşey yönde yerleştirilmesi ile, yangın anında cephenin yapabileceği deplasman sonucunda derzde oluşabilecek
yüksek hareket kolayca karşılanabilir. Burada üzerinde herhangi bir yangın yalıtım malzemesi kullanılmadan taşyünün tek
başına kullanılması yangın dayanımını sağlayamaz. Taşyünü, gözenekli bir yapıya sahip olduğundan zehirli duman ve gazı
kolayca diğer mahallere iletebilir.
Ülkemizde cephe uygulamalarında cephenin döşeme ile birleşiminde uygulanan galvanize malzemeden imal edilen duman
barı uygulaması, belli bır sıcaklığa kadar oluşabilecek olan duman ve gaz geçişini engellemeye yönelik bir uygulamadır. Bu
uygulama, galvanize malzemenin akma sınırının düşük olması nedeniyle betonarme döşemenin sahip olduğu yangın dayanımına erişemez.
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2.4. Çatılar
Çatıların inşaasında, çatıdan yangının girişi ve çatı kaplamasının tutuşması, çatı altından yangının ilerlemesi, çatı ışıklığından
binaya yangın geçmesi ve bitişik nizam binalarda komşu çatıya yangının geçmesi kriterleri gözönünde bulundurularak imalat
yapılmalıdır. Bu yüzden şaftların baca etkisi göstererek yangını çatıya iletmesini engellemek için şaftlar en üst döşeme sevisinde yangın durdurucu malzemeler ile kapatılarak çatı ile bağlantıları kesilmelidir.
Yüksek katlı ve bitişik nizamlı yapılarda, çatıların oturduğu döşemelerin yangın kesici niteliğinde yapı ile çatıyı birbirinden
ayırması gerekmekte ve çatı taşıyıcı sistemi ile çatı kaplamalarının yangına dayanımlı malzemelerden imal edilmeleri gerekmektedir.

3. TESTLER VE STANDARTLAR
Ülkemizde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
kapsamında yapı elemanlarının yangın direnci belirlenirken, hangi
yangın eğrisinin baz alınarak bu değerlerin kabul edildiği ve yangın
direncinin belirlenmesinde hangi test ve standartların kullanılması
gerektiği belirtilmemektedir. Bunun nedenlerinden biri, ülkemizde
uygun akredite test laboratuvarlarının henüz kurulmamış olmasıdır.
Dolayısıyla yapısal yangın direnci konusunda yönetmelikte ayrıntılı hükümlerden kaçınılmıştır. Bu nedenle ülkemizde uygulanmakta
olan projelerde çoğunlukla, ilgili geçiş detayının uluslararası standartlara göre testedilerek onaylanması istenmektedir.

Sıcaklık
Sıçrama Öncesi

Tepe Noktası
1000-1200°C

Sıçrama

Standart Yangın Eğrisi

Burada en önemli nokta, ürünün tek başına yangın dayanımına
sahip olmamasıdır. Önemli olan, ilgili detay ve yapı elemanı ile
birlikte, uluslararası standartlar kapsamında onaylı laboratuvarlar
Ateşleme –
Kızışma
tarafından test edilerek, ilgili yangın dayanımını sağladığına dair
yavaş yanma
onaylanmasıdır. Yangın durdurucu ürünlerin tamamı, geçiş detayı
ile birlikte ilgili standartlara göre testedildiğinde, yangın eğrisinde Şekil 7. Standart yangın eğrisi.
de belirtilen yangının en yüksek sıcaklığa ulaştığı 1000 – 1200 °C
aralığından oluşan tepe noktası sıcaklık değerlerini sağlayarak test edilmektedir.

Zaman
Soğuma ….

4. SONUÇ
Dünya üzerinde pasif yangın durdurucu ürünlerin tarihi 1980’lere dayanmaktadır. Ülkemizde aktif olarak 2007 yılı aralık ayında
resmi olarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile birlikte yangın zon sisteminin kesintisiz olarak oluşturulmasını sağlayabilmek için yangın duvarları ve döşemelerinde kullanılmaya ve projelerde yer verilmeye
başlandı. Pasif yangın durudurucu sistemler sadece oluşabilecek yangın anında çalışacak ve hayat kurtarmayı sağlayacak
ürünler olduğundan ilgili standartlara uygun olarak üretilerek test edilmesi büyük önem taşımaktadır. En büyük sorumluluk ise
uygulama tarafına ait olup, ürünlerin ilgili testler üzerinde belirtilen detaylara uygun olarak yerinde uygulanmasıdır. Uygulama
yapıldıktan sonra mutlaka, kullanılan ürünler ve sistem hakkında bilgi içeren bir plaka uygulama yanına yerleştirilmelidir. Ürünler uygulandıktan sonra yapılabilecek her türlü elektrik ve mekanik tesisat geçişlerine imkan sağladığından kolayca delinerek
veya kesilerek yeni geçişler sağlanabilir. Daha sonra açılan delikler mutlaka uygun özellikte malzeme ile kapatılmalıdır. Aksi
durumda yangın çıkması halinde yapılan uygulama işlevini yerine getiremeyecektir.
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OTOMOBİL FABRİKALARINDA PATLAMA RİSKİ TAŞIYAN
BÖLGELERİN YANGIN GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Gamze SAYGILI*

ÖZET
Otomobil fabrikalarını ele aldığımızda, birçok farklı nitelikte olan fakat ortak olarak hepsinin patlama riski bulunan bölgelerle
karşılaşmaktayız. Bu bölgeler cam suyu, benzin dolum postaları, lpg, propan, metanol tankları, boyahane dilusyon bölgeleri,
motor deneme odaları gibi her biri üretimin farklı aşamalarına hizmet eden yerlerdir.
Bu bölgelerde patlama riskini kontrol altına almaya yönelik yapılan çalışmalarda izlenecek metodlar ve yapılacak düzenlemeler, fabrikanın üretim ve çalışan güvenliği için oldukça önemlidir. İzlenilecek metot, bölgelerin mevcut durumunun değerlendirmesi ile başlayıp, bu değerlendirme doğrultusunda planlanan iyileştirme çalışmaları ile devam etmektedir. Süreç içerisinde
bilgilendirme, eğitim ve tatbikatlarla çalışanlara yönelik bilgilendirme çalışmaları göz ardı edilmemesi gereken konulardır.
Patlama riski bulunan bölgelerde bu riskin en tehlikeli sonuçlarında biri olan yangın ise yasal yönetmeliklere bağlı kanılarak en
uygun araç ve gereçlerle kontrol altına alınmalıdır.

EVALUATION OF EXPLOSION RISK ZONES IN AUTOMOBILE FACTORIES IN TERMS OF FIRE SAFETY
ABSTRACT
When automobile factories are considered, we come across many zones with explosion risks, however the characteristics of
which may be different. These zones serve for different stages of the production, such as glass cleaning ﬂuids, petrol ﬁlling
areas, LPG, propane, methanol tanks, painting dilution zones, and engine test rooms.
The methods to follow in order to keep these zones under control, and measures taken are very important for the production
safety in a factory, as well as the safety of the workers. The methods to be followed start off with evaluation of current conditions and continue through improvements based on these evaluations. During the process, brieﬁngs, trainings and drills are the
aspects that should not be overlooked. In the areas with explosion risks, ﬁre, which is one of the most dangerous outcomes of
explosions, should be kept under control using the most suitable equipment and devices adhering to present legal directives.

GİRİŞ
Patlayıcı ve parlayıcı niteliği bulunan maddelerin uluslararası adı ATEX (athmosphere explosives)dir. Ülkemizde kısaca Parpat
diye adlandırılan bu maddelerin en büyük özelliği, hava ile temas halinde bulundukları durumlarda ortam da yanıcı bir kaynak
bulunması veya ortam ısısının; düşük olan yanma limitlerinin üstünde olması halinde kolaylıkla tutuşmalarıdır. Tutuşma sonucu oluşan patlama beraberinde büyük bir gürültü, alev, ısı, duman ve toz bulutu yaratmaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı
takdirde oluşan patlamalarda geri dönüşümü olmayan maddi ve manevi hasarlar oluşması kaçınılmazdır.
Atex bölgelerinde gerekli önlemlerin uygun şekillerde alınması büyük felaketlerin önüne geçilmesi ve yapılan aktivitelerin sürekliliği için zaruridir. Bu konuda yapılacak çalışmalarda etap etap hareket edilmelidir. İlk etapta bölge çok iyi tanınmalıdır. Bölgede
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yapılan aktiviteler, kullanılan malzemeler, çalışanlar, bölgedeki aktivitelerin sürekliliği ya da periyotları, bölgenin konumu değerlendirilmelidir. Kullanılan malzemeler yanmaz özellikler taşımalı ve iş güvenliği standartlarına uygun olmalıdır. Yapılan aktivitede
kullanılan elektrikli ekipmanlar ve elektrik tesisatları ise ex-proof özellikler de taşımalı, kısacası alev almaz nitelikli olmalıdır.
Otomobil fabrikalarını ele aldığımızda birçok farklı nitelikte olan fakat ortak olarak hepsinin patlama riski bulunan bölgelerle
karşılaşmaktayız. Bu bölgeler cam suyu, benzin dolum postaları, lpg, propan, metonol tankları, boyahane dilusyon bölgeleri,
motor deneme odaları gibi her biri üretimin farklı aşamalarına hizmet eden yerlerdir. Bu bölgelerde patlama riskini kontrol altına
almaya yönelik yapılan çalışmalarda izlenecek metodu aşağıdaki basamaklarla ifade edebiliriz. Bu basamaklardaki çalışmalar
Çevre, Endüstriyel sistem bakım uzmanları ile ortak hareket edilerek değerlendirilir.
Öncelikle ana hatları ile takip edilen etaplar:
 ATEX risklerinin değerlendirilmesi, yerleşim planının gerçekleştirilmesi ve güncelleştirilmesi,
 ATEX tesislerinin havalandırmasının kontrol edilmesi ve bölgelerdeki malzemelerin uygunluğunun kontrol ettirilmesi,
 Fabrikanın yönetim kuruluna yapılan işlemler ve planlama hakkında bilgi verilmesi,
 İş güvenliği uzmanlarına veya eşdeğerlerine bilgi verilmesi ve personelin eğitilmesi (ATEX tesislerin ve bölgelerin listesi, risk
değerlendirme belgelerine erişim…),
 ATEX bölgelerinin gerekli uyarı levhaları ile donatılması.
 Acil durum planlarının oluşturulması ve fabrika acil durum planına bölgelerin dahil edilmesi.
Değerlendirme aşamasında itibaren bölgeleri ele aldığımızda; ATEX’in neden olduğu belirli risklerin değerlendirilmesi ile çalışmalarımıza başlamalıyız. Bölgedeki ATEX’in oluşması ve ATEX’in alev alması ihtimallerini değerlendirmeliyiz. Bu değerlendirmelere alevlenmeye neden olabilecek statik elektrik oluşumu, kullanılan maddelerin kimyasal özellikleri, yapılan işlemler
ve bunlar arasındaki etkileşimde dahil edilmelidir. Olası bir patlamanın sonucu oluşabilecek zararlar mevcut yangın güvenlik
önlemleri de göz önünde bulundurularak değerlendirmelere katılmalıdır.

Değerlendirme Yöntemi
Patlama riski taşıyan tesislerin sınıﬂandırması, bir dizi kritere göre yapılır: Bu kriterlerden en önemlisi, patlama niteliği
bulunan maddelerin değerlendirilmesidir ve miktarlarına göre patlama riskini ve riskin gerçekleşmesi sonucu oluşacak
sonuçları direk etkilerler. Bu niteliğe göre yapılan değerlendirme de normal sıcaklık koşullarında parlama noktası 55
°C’nin altında olan sıvı parlayıcı maddeler dikkate alınacaktır. Tozlarda ise kolay tutuşma nitelikleri onaylı bir kuruluşun
araştırmaları ile belirlenir. Maddenin kimyasal özellikleri belirlendikten sonra bulundukları ortamın kapalı ya da açık
olması, ortamda oksijenin varlığı, yapılan çalışmaların alevlenmeye sebebiyet verebilecek nitelikte olup olmaması gibi
durumlar da değerlendirmelere eklenir. Çalışmaların bir sonraki etabında bu atmosferin ortaya çıkma sıklığı ve kalış
süresi; bölgelerin belirlenmesi (Z0, Z1, Z2) ve miktar belirleme (hacimlerin belirlenmesi) yapılır. ATEX bölgelerinin çevre
sınırının belirlenmesinde mevcut veriler esas alınarak patlama-ölçüm yöntemleri veya modelleştirme, olası sonuçların
değerlendirilmesi rol oynar.
Değerlendirme mevcut duruma hitap ederken bir sonraki aşama mevcut durumun geleceğine yöneliktir. Bu aşamada
amaç, patlayıcı ortam oluşma riskini tamamen ortadan kaldırmak ve Atex sınıﬂandırmasından çıkarmak olsa da bunun
tamamen sağlanamadığı durumlarda riski mutlaka kontrol altına almak ve azaltmak yönünde iyileştirmelere gidilmelidir.
Değerlendirmeden elde ettiğimiz durum bize bölgenin mevcut ve iyileştirmeye açık yönlerini ortaya koyacak şekilde olmalıdır. Sistematik olarak güncelleyeceğimiz Atex bölge planımız mutlaka işletmemizde herkes tarafından ulaşabilecek
şekilde tutulmalıdır.
Türkiye’de patlama riski taşıyan bölgelerin sınıﬂandırmasında 1999/92/EC SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ
DİREKTİFİ ESAS ALINARAK HAZIRLANMIŞ OLAN 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı
ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri için geçerli olan PARPAT yönetmeliği esas alınır.
Patlayıcı nitelik gösterebilecek bölgeler belirlendikten sonra Tablo 1 doğrultusunda zonlama yapılır.
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Tablo 1.
Patlama Bölgeleri
TANIM (Patlayıcı atmosfere maruz kalması ihtimali olan işçilerin
korunmasına ilişkin 8 Temmuz 2003 tarihli kararname)

Özet

Gaz,
Buharlar, Sis

Tozlar

Gaz, buhar veya sis biçiminde kolay tutuşan maddelerin havayla
karışmasını oluşturan bir patlayıcı atmosferin uzun süreler boyunca
veya sık sık kalıcı olarak mevcut olduğu yerler. Örnek: solventli
boyaların seyreltme kapları

Uzun süreler boyunca
veya sık sık kalıcı
olarak

BÖLGE 0 = Z0

BÖLGE 20 = Z20

Gaz, buhar veya sis biçiminde kolay tutuşan maddelerin havayla
karışmasını oluşturan bir patlayıcı atmosferin normal çalışma sırasında*
zaman zaman görülmesi ihtimali bulunan yerler.

Normal çalışma
sırasında zaman
zaman

BÖLGE 1 = Z1

BÖLGE 21 = Z21

Gaz, buhar veya sis biçiminde kolay tutuşan maddelerin havayla
karışmasını oluşturan bir patlayıcı atmosferin normal çalışma sırasında*
oluşması ihtimalinin olmadığı ve oluşması halinde bile ancak kısa bir
süre kalmasının beklendiği yerler

Normal çalışma
sırasında* oluşmaz
veya oluşsa bile kısa
sürelidir

BÖLGE 2 = Z2

BÖLGE 22 = Z22

Değerlendirmeler üzerine elde edilen Zonları belirlenmiş Atex bölgeleri ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalar takip edilir:
 Bu bölgelere, 94/9/CE yönergesine uygun elektrikli ve elektrikli olmayan malzemeler yerleştirilmesi,
 Patlamaların etkilerine karşı önleyici ve koruyucu nitelikte uygun teknik tedbirlerin alınması,
 Riskli yerlerde çalışacak personelin eğitimi gibi, kurumsal tedbirlerin alınması,
 Patlamalara karşı korunmayla ilgili belge hazırlanması,
çalışmalar yapılır.
İlk aşamada amaç patlama riskini azaltmak yönünde olacağı için ortamdaki yanıcı-parlayıcı stok miktarının azaltılması etütlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. Minimum stok ile üretim arasındaki uygun denge sağlandıktan sonra maddelerin stoklama
şekilleri yönetmeliklere uygun olarak düzenlenir.
Bir sonraki aşamada; olası bir yangın-patlama durumunun önüne geçilmesi için;
 Exproof ekipman ve aydınlatmalar
 Uygun mekanik ya da doğal havalandırma
 Duman ve gaz algılama dedektörleri öngörülmelidir.
Yangın güvenliğinin sağlanması aşamasında olası yangın ve yangın başlangıçlarının müdahalesi için, ortamın ﬁziksel durumuna, yapılan aktiviteye ve ortamda mevcut yanıcı-parlayıcı maddelere uygun;
 Yangın söndürme cihazları: T.C. Yangından korunma Yönetmeliği Madde 99’e bağlı olarak yerleşimleri ve tasarımları yapılmalıdır.
 Yangın dolapları: T.C. Yangından korunma Yönetmeliği Madde 94’e bağlı olarak yerleşimleri ve tasarımları yapılmalıdır.
 Sprinkler sistemleri: T.C. Yangından Korunma Yönetmeliği ile birlikte bölgede yapılan çalışma ve bulunan kimyasal maddenin özellikleri de göz önünde buldurularak; Sulu söndürme sistemleri dışında; dilusyon bölgeleri için köpüklü, motor deneme odaları için temiz gazlı otomatik söndürme sistemleri öngörülür.
 Duman tahliye sistemleri: Sprinkler bulunan büyük alanlarda sprinkler başlıklarının patlamasından min. 5 dk. sonra veya
sprinkler patlama sıcaklığının 20 ºC yukarısında açılan otomatik ve manuel devreye alınabilen duman tahliye sistemleri
yangından sonra oluşan sıcak dumanın tahliyesi; bölgedeki insanların sağlığı ve üretime dönüş aktivitelerinin başlaması
açısından önemlidir.
 Bina, bölge çevresinde hidran vanaları: T.C. Yangından Korunma Yönetmeliği Madde 95’e göre, Atex bögesi bulunduran ya da atex olan bir binada oluşabilecek bir yangına içeriden müdahalenin imkânsız olduğu durumlarda yangını söndürebilmek için hidran vanaları konulmalıdır. Bu vanalar sadece itfaiyeci eğitimi almış profesyonel kişilerce kullanılmalıdır.
Acil durum sistemine yönelik;
 Çalışanların tahliyesi için: T.C. Yangından Korunma Yönetmeliği Madde 32’ye yüksek tehlike sınıfına giren bölgelerde
göre sprinkler bulunmadığı durumlarda tek yönde uzaklık en çok 10 m, sprinkler bulunduğu durumlarda ise 20 m olmalıdır.
Dolayısı ile çalışanların bulunduğu bir bölgede zıt yönlü en az iki çıkış öngörülmeli, çalışan sayısı ve binanın uzunluğu göre
de çıkış sayıları Madde 32’de belirtilen şekillerde ayarlanmalıdır.
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 Yangın algılama ve ihbar sistemleri: T.C. Yangından Korunma Yönetmeliği Madde 74’e bağlı olarak TS EN 54 uygun
elemanların birleştirilmesi ile oluşturulur.
 Acil durum yönlendirmeleri ve aydınlatmaları: T.C. Yangından Korunma Yönetmeliği Madde 70- 71-72 ve 73’e göre düzenlemelidir.

OTOMOBİL FABRİKALARINDA KARŞILAŞILAN BAŞLICA ATEX RİSKİ OLABİLECEK TESİSLER
Montaj, Mekanik Fabrikaları ve Deneme Merkezlerinde Ortak Olan Tesisler
Akü şarj bölgeleri: Ortamdaki H konsantrasyonu % 4’ün üzerine çıktığı takdirde ortamda O2 ile patlayıcı bir karışım olabilir.
EN 50272-3 standartlarına bağlı havalandırma ve iyileştirmeler yapılmalıdır. Ortamda mutlaka H detektörü bulunmalıdır. Havalandırma ile H konsantrasyonu % 1’in altında tutulmalı, havalandırmanın durması, H konsantrasyonun % 1’in üzerine çıkması
durumlarda akü işlemi otomatik durmalıdır. Sesli-ışıklı uyarı mekanizması bulunmalıdır. T.C. Yangın Yönetmeliği’ne göre yangın güvenlik önlemleri standart olarak bulunmalıdır.
Kolay alevlenilir ürünlerin stoklanmaları, dolaşımları: Par. Pat. Tehlikeli ve Zararlı Mad. Çal. İşyerleri ve İşlerde Alınacak
Ted. Hak. Tüzük doğrultusunda değerlendirilmelidir.
LPG stoklaları ve LPG dolum istasyonları: Par. Pat. Tehlikeli ve Zararlı Mad. Çal. İşyerleri ve İşlerde Alınacak Ted. Hak.
Tüzük doğrultusunda değerlendirilmelidir.
1. Alevlenebilir maddeler içeren ürünler, yerleşimler, akteviteler mevcut mu ?
 Propan, metonol, asetilen gazlarının stokEVET
HAYIR
lanması ve dağıtım.
 Tehlikeli atık sahası
2. Havaya karışma ihtimali olan malzemeler mevcut mu ?
 Aerosollerin stoklaması
EVET
HAYIR
 Buhar kazanı
Patlama riski yok
 Elektrik transformatörü
3.Yakıcının mevcudiyeti ( Hava, oksijen,….) ?
MEVCUT ÖNLEMLERİN
 Jeneratör grubu
BAKIMLARININ YAPILMASI
EVET

HAYIR

Montaj Fabrikalarına Özgü Tesisler
4. Karışımın hapsedilmesi ve patlamayı tetikleyecek sıkıştırma
oluşturması ( seyreltme yetersiz, havalandırma uygun değil, yok )

Benzin dolum ve cam suyu dolum bölgeleri: Bölgelerde yangın algılama ve söndürme
sistemlerine ek olarak iki seviyeli gaz algılama
detektörü ve otomatik havalandırma bulunmalıdır.
 Dilusyon bölgesi
 Boya atölyesi
 Alimünyum toz emiş ünitesi

Mekanik Fabrikalarına Özgü Tesisler
 Isıl işlem bölgesi
 Motor deneme odaları

EVET

HAYIR

5. Potansiyel alev oluşturabilecek kaynak mevcut mu ?
EVET

HAYIR

PATLAMA RİSKİ
BÖLGENİN SINIFLANDIRMASININ
YAPILMASI

7. ATEX mevcut :
Sürekli ? uzun periyotlar halinde ? Çok
sık ?

EVET

Z0

HAYIR
EVET

veya

z 20

9. ATEX mevcut
Kısa süreli ? tesadüfü oluşan ?

8. ATEX mevcut
Normal periyotlar halinde ?
HAYIR

Z1

EVET

veya

Z21

Z2

veya

Z22

Şekil 1’de belirtilen yola göre incelenen bölgelerden ATEX niteliğini gösterenler önceki
bölümlerde belirtilen iyileştirmelere tabi tutulur.
RİSKİN
Bu iyileştirmelere ek olarak bölgede gerekli
DEĞERLENDİRİLMESİ
işaretlemelerin yapılması bölgeyi tanımayan
kişilerin de uyarılması açısında büyük önem
taşımaktadır.
Şekil 1. Otomobil fabrikaları için örnek Atex bölgesi değerlendirme tablosu.
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İşaretlemede uluslararası patlayıcı bölge işareti:
‘EX’(explosive) konmalıdır. Bölgede oluşabilecek patlayıcı toz ve gaz ortamı gerekli önlemler alınmış olsa ve belirli
limitler içerinde tutulsa dahi her zaman statik elektrik, tutuşturucu malzeme gibi tutuşmayı tetikleyeceği durumların varlığında patlama gerçekleşebilir. Dolayısı ile bu gibi durumların önüne geçilmesi ve gerekli uyarıların
yapılması gerekir. Bölgeye ‘EX’ tabelasının yanı sıra “ateşleye yaklaşmayın”, “cep telefonu kullanmayın”,
“tehlikeli bölge” işaretleri de konmalıdır. Bölgenin özellikleri ve bölgede çalışılırken uyulması gereken talimatlar ve kullanılması gereken iş güvenliği ekipmanları da belirtilmelidir.
Her güvenlik önleminde olduğu gibi bölgede çalışanların ya da çalışma ihtimali olanların eğitimi ve çevredekilerin bilgilendirilmesi önemli hususlardır. Acil durum tatbikatları ile pekiştirilen eğitimler; bölgedeki personelin herhangi bir yangın olasılığının
minimize edilmesi ya da yangın ve patlamalarda nasıl hareket edileceği ile ilgili ön hazırlıkların yapılması aşamasında en az
alınan teknik önlemler kadar önemlidir.
Eğitimlerde bölgenin özelliklerine, bölgedeki mevcut yangın ve patlama önlemlerine, yangına müdahale için yerleştirilen cihazlara, bu cihazların kullanımına, aranılacak acil durum numaralarına ve acil durumlarda izlenecek hareket planına kadar tüm
ayrıntıları ile oluşabilecek senaryolar üzerine çalışılmalıdır.
Bölgedeki tüm değerlendirme kriterlerinin dikkate alındığı durumlarda 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına
giren ve patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri için geçerli olan PARPAT yönetmeliği gereğince tüm tesbit edilen
atex bölgelerine yönelik patlamadan korunma dokümanı hazırlanmalıdır. Hazırlanan doküman bölgelerde yapılan iyileştirmeler
doğrultusunda periyodik olarak güncellenmelidir.
Aşağıda örnek olarak verilen boya hazırlama (dilusyon) bölgesi inceleme dokümanında bir atex bölgesinde patlama ve yangın
riskinin düşürülmesine yönelik dikkat edilmesi gereken başlıca konular verilmiştir.
Örnek Doküman: Boyahane Dilusyon Atölyesine Uygulanmış Hali
Atex Bölgesi

Açıklama

Dilisyon

Bu bölüm solvent bazlı olup içeride 3 adet astar, 2
adet vernik ve 2 adet tiner bidonu bulunmaktadır.
Çatı haﬁf malzemeden yapılmış, exproof malzeme
kullanılmıştır. Bu bölüm için köpüklü söndürme
sistemi mevcuttur. Üst kısımdan hava üﬂenmekte
ve alttan egzoz yapılmaktadır.

Söndürme Sistemleri

Sprinkler Sistemi
Yangın Dolapları
Tüpleri

:
:
:

 Var Yeterli
 Var Yeterli
 Var Yeterli

O Var Yetersiz
O Var Yetersiz
O Var Yetersiz

O Yok Olmalı
O Yok Olmalı
O Yok Olmalı

O Gereksiz
O Gereksiz Söndürme
O Gereksiz

Algılama ve Duyuru
Sistemi

Algılama Sistemi
Manuel A.Butonu
Duyuru Sireni
Flaşör

:
:
:
:

 Var Yeterli
 Var Yeterli
 Var Yeterli
 Var Yeterli

O Var Yetersiz
O Var Yetersiz
O Var Yetersiz
O Var Yetersiz

O Yok Olmalı
O Yok Olmalı
O Yok Olmalı
O Yok Olmalı

O Gereksiz
O Gereksiz
O Gereksiz
O Gereksiz

Kaçış Yolları ve
Yönlendirme

Kaçış Yolları
:
Yönlendirme İşareti :
Acil Aydınlatma
:

 Var Yeterli
 Var Yeterli
 Var Yeterli

O Var Yetersiz
O Var Yetersiz
O Var Yetersiz

O Yok Olmalı
O Yok Olmalı
O Yok Olmalı

O Gereksiz
O Gereksiz
O Gereksiz

Duman Kontrolü

Temiz Hava Girişi
Egzoz Sistemi
Senaryo

 Var Yeterli
 Var Yeterli
 Var Yeterli

O Var Yetersiz
O Var Yetersiz
O Var Yetersiz

O Yok Olmalı
O Yok Olmalı
O Yok Olmalı

O Gereksiz
O Gereksiz Otomatik
O Gereksiz

Değerlendirme

En riskli hacimlerden birisidir. Sistemler yeterlidir. En az yılda bir kez ﬂaşörlerin, sirenlerin, dedektörlerin, acil
aydınlatma armatürlerinin test edilmesi gerekir. Topraklama sürekli kontrol edilmeli ve iyi temas sağlanmalıdır.

 ATEX

:
:
:

O Atex değil ama izlenecek

O Atex Değil
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Olası bir yangın başlangıcına yönelik yangın algılama ve söndürme ekipmanlarının varlığı, ortamdaki patlayıcı madde konsantrasyonunun azaltılmasına yönelik havalandırma sistemleri, acil durum ihbar sistemleri ve olması gereken exproof özelliklere yer verilmiştir.
Statik elektrik bölge için ciddi bir risktir ve tüm boya hazırlama işlemlerinde topraklama konusuna dikkat edilmelidir.
Bu değerlendirmeler de zorunluluğu belirtilen sistemlerin faaliyetlerini doğru şekilde devam ettirebilmeleri için gerekli bakımlarının ve testlerinin yapılması önemlidir.
Bölgede çalışan/çalışacak olan kişilerin ayrıca bölgenin özelliklerinden haberdar olması, acil durum müdahale planına
hakim ve iş güvenlik kurallarına uygun olarak çalışmaları patlama riskinin minimize edilmesinde önemli olan diğer etkenlerdendir.
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[1] Renault Règle ATEX: évaluation des zones à caractères explosibles
[2] Bakanlar Kurulu’nun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile Resmi Gazete’nin 9.09.2009 gün ve 27344 sayılı
sayısında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
[3] Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
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ALTERNATİF SÖNDÜRME SİSTEMLERİ İLE
ALGILAMA SİSTEMLERİNİN DOĞRU İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Gökhan AKTAŞ*

ÖZET
Yağmurlama ve halon gazlı söndürme sistemlerine alternatif otomatik söndürme sistemlerinin genel olarak sınıﬂandırılması
ve otomatik söndürme sistemlerinin önemli parçası olan algılama sistemlerini ile de doğru şekilde ilişkilendirilmesi üzerinde
hazırlanmıştır. Bu sistemlerin projelendirilmesi için temel standartlar ve güncel teknikleri ele almayı amaçlamaktadır.

ALTERNATIVE EXTINGUISHING SYSTEMS IN RELATIONSHIP WITH ACCURATE DETECTION SYSTEMS
ABSTRACT
This paper covers to classify Alternative Extinguishing Systems to sprinkler and halon gas extinguishing systems in relationship with detection systems which is one of the essential part of extinguishing systems. Design of the systems and related
standards and recent technologies are determined. Altervative “clean agent” extinguishing systems and alternative detection
types are classiﬁed.

GİRİŞ
Yağmurlama ve halon gazlı söndürme sistemlerine alternatif otomatik söndürme sistemlerinin genel olarak sınıﬂandırılması
ve otomatik söndürme sistemlerinin önemli parçası olan algılama sistemlerini ile de doğru şekilde ilişkilendirilmesi üzerinde
hazırlanmıştır. Bu sistemlerin projelendirilmesi için temel standartlar ve güncel teknikleri ele almayı amaçlamaktadır.
Söndürme amaçlı kullanılan maddeler;
Su, Su-köpük Karışımı, Sıvı Kimyasallar, Kuru Kimyasallar, Aerosol, Gazlar olarak genellenebilir. Burada, sprinkler sulu söndürme sistemlerine alternatif söndürme sistemleri ele alınacaktır.
A: Temiz Gazlı Söndürücüler:
TS EN ISO14520 standartları ülkemizde zorunludur. ABD ve bazı ülkelerde hala yaygın kullanılan NFPA 2001 standartlarına
göre önemli farklılıklar vardır. Ortak özellikleri;
 Artık bırakmazlar,
 İletken değildirler,
 Ozon tabakasına zarar vermezler (sera etkisi hariç),
 İnsanların bulundugu mekanlarda limitler dahilinde güvenle kullanılabilirler,
 Kapalı bir hacimde (total ﬂooding) söndürme yapabilirler. Sızdırmazlık önemli bir kriterdir, bu nedenle oda kaçak testi (room
integrity test) ISO14520 gereği zorunludur.
Kimyasal en yaygın kullanılanı HFC227ea (FM200, FE227 vb. ticari isimleri ile bilinen), HFC23, HFC125 vb ve FK-5-1-12 sıvısı
(Novec1230).
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HFC koduyla başlayan Halokarbon esaslı olan gaz F sınıfında yer aldığı için kullanımında kısıtlama yoktur ancak kaçaklar ve
gereksiz boşaltmalara karşı ilave önlemler alınması gerekmektedir. Yıllık kaçak testi, 300 kg silindirlerin üzerinde kaçak alarmı
sağlayan donanım gereksinimi doğmaktadır.
F sınıfı gazlar, ozona direk zarar vermeyen ancak atmosferde kalma süreleri nedeniyle sera etkisi yaratan gazlardır.
Az sayıda silindirler efektif söndürme yapması avantaj ancak yeniden dolum maliyeti dezavantaj olarak görülmektedir.
A.2: İnert gazlar
IG01, IG55, IG100, IG554 kodlarıyla Argon, Azot gazları ve karışımlarıdır. Doğal olarak atmosferde bulunurlar ve sera etkileri
yoktur (GWP=0). Çok sayıda silindir kullanılması ve aşırı basınç oluşturması dezavantaj olarak görülürken yeniden dolum
maliyeti düşüktür. Gaz fazında 200 veya 300 bar silindirlerde stoklanmaktadır.
B: Karbondioksit (CO2)
Temiz gazlar sınıfında değildir, en eski en yaygın kullanılan söndürücülerdir. Sabit sistemler için NFPA12 veya tercihen CEPREVEN, FM, VdS vb. standartlarına göre dizayen edilir. Kesinleşen EN standardı henüz yoktur.
B1: Alçak Basınçlı-Tanklı-Sistemler (yüksek miktarda CO2 gazının soğutucu unite ile sıvı fazda stoklanır.)
B2: Yüksek Basınçlı-Silindirli-Sistemler (genellikle 67 lt basınçlı silindirlerde gaz stoklanır)
İnsanlı mahallerde kullanımının ölümcül riskleri taşıması olup en büyük dezavantajı olup, tercih edilme sebebi bölgesel
(lokal) söndürmeye olanak tanımasıdır.
C:
Susisi (Watermist)
NFPA 750 standartları olmasına rağmen ürün bazında her üreticinin kendi gelştirdiği ve test ettiği kriterlere göre tasarım ve uygulama yapılır. Damlacıklar ne kadar çok küçülürse su oranda daha etkin söndürücü haline gelmektedir. Hem lokal uygulama
olanağı olması hem de kapalı hacimde söndürme yeteneği avantaj sağlamaktadır.
Sprinkler sistemlerinde damlacık büyüklüğü 1000 mikron ve üzerindedir.
Sınıf 3: 400-1000 mikron sprinkler sistemlerine yakın uygulama alanı bulurken
Sınıf 2: 200-400 mikron
Sınıf 1: 200 mikron ve altı
Bu değerler oluşan damlacıkların % 90 ve daha fazlası için geçerlidir.
C4: Azot Gazı ve Susisi Karışımı Sistemler: Bu sistemler, azotun itici gücü yanında inertleme özelliğinden de yararlanılan
hibrit çözümdür.
D: Aerosol Söndürücüler:
NFPA2010 no’lu standart kapalı alanlarda kullanım şekli belirlenmiştir. Henüz EN standardı yoktur. Katı halde bulunan madde
tetiklenme neticesinde ısıl reaksiyon sonucu 1-2 mikron büyüklüğündeki potasyum partiküller havada asılı kalır ve kimyasal
olarak yangını söndürürler. Araçlar, makina vb. ve kapalı ortamlarda söndürme yapabilir.
E: Aktif Yangın Önleme Sistemleri / Oksijen Azaltma Yöntemi ile Korumum
Ortamdaki oksijen seviyesinin ortamdaki yanıcı malzemeye göre de değişkenlik gösteren sürekli olarak ortamı % 15 O2 seviyesi altında ilave azot gazı takviyesiyle düşürülmesi ile yanma oluşacak koşullar ortadan kaldırılmış olur.
Aktif olarak sürekli “yanmaz atmosfer” oluşumu sağlanır. İnsanların sürekli bulunmadığı veya geçici sürelerde (4 saat kadar
kalma, ½ saat dinlenme) ortamda kalabileceği, sızdırmazlık koşullarının yeterince sağlanacağı ortamlarda kullanılır. % 17.2
Oksijen değeri üzerinde sınırlama olmadığı için sistemlerin bu değerlerde tutulması ve yangın durumunda ilave azot silindirleri
boşaltılarak söndürme sistemi de amaçlanabilmektedir.
Söndürme sistemlerden en büyük farkı aktif cihazlar olan azot jeneratörleri için enerji ihtiyacı duyulmasıdır. İnsansız otomatik
depolar, arşivler, bilgi-işlem merkezleri vb. uygulama alanları vardır.
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NEDEN OTOMATİK SÖNDÜRME TERCİH EDİLİR
 En erken sürede mühadale ile hasarsız söndürme / kesintisiz müdahale,
 İnsansız mekanlar,
 İnsanların olmadığı zamanlarda gelişebilecek yangınlar,
 Hızlı gelişen yangınlarda insanların yetersiz kalması,
 Üretim sürecinde yangınının kimi zaman önlenemez oluşu,
 İşletmede İnsan kaynaklarında “güven” ve “süreklilik” problemleri,
 Sistemlerin Yangını KONTROL veya SÖNDÜRME yeteneği irdelenmelidir:
Sistemler sadece yangın profesyonel müdahale olana kadar yangın kontrol eden “Fire Control Code ” veya yangını tamamen
söndürmeyi amaçlayan “Suppression Mode” olarak tasarım aşamasında dikkate alınmalıdır. Susisi sistemleri genellikle kontrol
amaçlı tasarlanırken, gazlı söndürme sistemleri sızdırmazlık koşulları oluşması durumunda tamamen yangını söndüreceği
kabul edilerek tasarlanır. Bu durumda itfaiyenin ulaşım süresi ve ilave elle müdahale olanakları da dikkate alınmalıdır.

SİSTEMLERİ “OTOMATİK” KILAN ALTERNATİF ALGILAMA TEKNİKLERİ
Algılama Sisteminde Amaç:
En “ERKEN” seviyede “HATASIZ” algılama ve uyarı yapmak ve gereğinde söndürme ve önleme sistemlerini devreye girmesini
sağlamak.
Oluşabilecek Handikaplar:
Aşırı hassasiyet, gecikme, zamansız devreye girme, yanlış alarm ve boşaltma işlemi, insan tahliyesi süreci, sisteme olan güven kaybı sonucu zaaﬁyet, üretimin ve işlemlerin durması işgücü ve maddi hasar.
Yangında Ortaya Çıkan Temel Fenomenler:
Duman, ısı, gaz, alev ve bunların kombinasyonları.
Dolaylı olarak basınç değişimi, sıcaklık değişimi, akış ölçerler.
Çalışma Şekline Göre Dedektör Tipleri
Elektronik, pnömatik, hidrolik, mekanik, kimyasal tip olarak sınıﬂandırabiliriz.
Algılama alanına göre
Noktasal Tip: genellikle tavana veya duvar monte edilen duman, ısı, alev, gaz veya bunların kombinasyonları olabilmektedir.
Duman dedektörleri yaygın olarak fotoelektrik tip olarak kullanılmaktadır. Geçmiş yıllarda yaygın kullanılan iyonizasyon tip
dedektörlerin kullanınımı Avrupa Birliği ülkelerinde kalmamıştır. Havalandırma kanalları için kanaldan tipi olanlar vardır.
Isı dedektörleri sabit derecelerde ve sıcaklık artış özellikli olabilmektedir.
Alev dedektörleri IR (kızılötesi) veya UV (ultraviole) ve IR/UV kombinasyonlarında kamera gibi yönlendirilmiş oldukları bölgelerde alevi algılayabilmektedır.
 Hat boyunca, duman ve ısı dedektörleri; kablo şeklinde veya ışın tipi bir hat boyunca algılama yapan cihazlardır.
 Kamera İle Görüntü Analizi ile alev ve duman algılaması; Özel yazılımlar görüntüde duman ve alev durumunu tanımlayıp alarm
verebilen sistemlerdir. Yüksek tavanlı mekanlar, açık ortamlar, özel makinaların korunması gibi amaçlarla tercih edilirler.
 Boru ile çok noktadan emiş yapılarak Hassas Hava Örneklemeli Sistemler:
2009 yılında EN-54-20 standartında duman algılamasına sınıﬂandırılma getirilmiştir.
A Sınıfı Çok Yüksek Hassasiyetli: Yüksek hava hızının olduğu yerlerde erken uyarı.
B sınıfı Yüksek Hassasiyetli: Değerli malzemelerin korunacağı erken uyarı algılaması.
C sınıfı Normal Hassasiyetli: Genel kullanım amaçlı.
En yaygın olarak kullanılması nedeniyle daha detaylı olarak ele almak gerekmektedir. Ortam havasını emerek çok hassas duman veya gaz algılaması yapan dedektörlerdir. Yüksek güçlü LED, lazer, duman hücresi vb. teknolojiler kullanılarak emiş yapılan
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havanın yüksek hassasiyette analizi yapılarak erken ve hatasız alarm amaçlanır. A, B veya C sınıfı yüksek hassasiyette duman
algılaması yaparlar. Hassasiyetleri 0.0015 %/m ile 1 %/m hassasiyette olabilmektedir. (Işığın yüzdesel azalma değeridir.)
Optik duman dedektörleri (EN-54-7 ) bu hassasiyet değeri 3 %/m değerindedir.

Şekil 1. Duman oluşum süreci ve algılama tekniği.

Dedektör Tipi ve Sayısında Seçiminde Dikkate Alınacak En Önemli Kriterler
 Ortamda bulunan malzemelerin ve kimyasalları yanma şekli
(Duman, ısı, alev ve gaz oluşumu ve yayılımı şekli)
Çalışma Ortamı: Dahili, Harici, IP sınıfı ,Ex-proof
 Hava Hızı: Hava hızının 1 m/sn geçmesi durumunda özel alınması ve özel dedektör kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, 5m/
sn hava hızında iyonizasyon dedektörleri yanlış alarm vermektedir.Yükseltilmiş döşeme altı, IT odalarında yüksek soğutma
hızı, kanallarda hava hızları.
 Ortam sıcaklığı: Sıcaklık dedektörleri +30 derece üzerinde seçilir.
Elektronik dedektörler genellikle +50 C derece üzerinde çalışamazlar!
 Ortamda bulunan kimyasallar ve bunların korozif etkileri ele alınmalıdır. Sensör ömürlerini de önemli derecede etkilemektedir.
 Duman, ısı ve alev kaynakların normal şartlarda bulunup bulunmaması ve imalat sürecinde gereği nadiren de oluşabilecek
alev, duman ve ısı kaynaklarının irdelenmesi.

Ülkemizde de Zorunlu Olan Algılama Standardı Olan EN 54-14 Gereği Özet Seçim Bilgileri
 Düz Tavanlı Mekanlar
Dedektörler, tavandan maksimum oda yüksekliğinin % 5’i kadar aşağıya monte edilebilir. Aşağıdaki Tablo 1’de tavan yüksekliğine göre dedektörlerin koruması gereken alanın yarıçapı verilmiştir.

Tablo 1. Tavan Yüksekliğine Göre Dedektörlerin Koruması Gereken Alanın Yarıçapı
<4.5 m

<4.5 m , >6 m

<6 m , >8 m

<8 m , >11 m

<11 m , >25 m

>25 m

5m

5m

5m

NN

NS

NS

Smoke(Duman) Dedektörü

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

NN

NS

Beam Dedektörü

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m*

NS

Heat(Isı) Dedektörü

*=Yüksekliğin yarısına 2.Beam Dedektör konularak
NN=Özel uygulamalar harici normalde kullanılmaz(Not Normaly Use)
NS=Verilen yükseklikte kullanılamaz(Not Suitable)
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 Eğimli Tavan Durumu
25° eğime kadar eğimin her 1° artışı için tablodaki yarıçap değerleri % 1 artabilir. Eğer çatıdaki eğimde kavis varsa ortalama
eğim alınacaktır.
Eğer çatı pitched (eğimli) veya north-light (testere dişi tipi) çatı ise her tepe noktasına dedektör konulmalıdır.
Eğer tepenin üst noktasıyla alt noktası arasındaki mesafe tepenin üst noktasıyla yer arasındaki mesafenin % 5’inden daha az
ise çatıyı düz çatı olarak düşünebiliriz.
 Duvar ve Bölücüler Olması Durumu
Dedektörler (beam dedektörler hariç) duvardan en az 0.5 m uzağa monte edilmelidirler. Eğer oda 1.2 m’den daha dar ise
dedektör tam ortaya monte edilmelidir.
Eğer odada duvar, ayırıcı veya depo rafı gibi odayı bölücü cisimler varsa ve bunlar tavana 0.3 m’den daha yakınsa tavana
kadarmış gibi düşünüp,ayrılan her bölmeye dedektör koymalıyız.
 Havalandırma ve Hava Akışı
Dedektörler havalandırmaların olduğu yere monte edilemez. Havalandırma ile arasında en az 0.6 m mesafe olması gerekir.
 Tavan Düzensizliği
Eğer tavandaki düzensizlik tavan yüksekliğinin % 5’inden daha düşükse düz tavanmış gibi Tablo 1 kullanılabilir.
Eğer düzensizlik % 5’ten fazla ise:
D> 0.25 ( H-h ) -------------> Her bölmeye dedektör
D< 0.25 ( H-h ) -------------> Her 2. bölmeye dedektör
D< 0.13 ( H-h ) -------------> Her 3. bölmeye dedektör
D : Kirişler arasındaki mesafe
H : Oda yükseliği
h : Kirişin boyu(tavandan)
 Asma Tavanda Algılama
Eğer asma tavan içinde risk oluşturacak bir durum varsa asma tavan içine de dedektör konulmalıdır.
*1 m²’deki açıklık % 40’dan büyükse
*ve her bir açıklık 10 mm x 10 mm’den büyükse
*ve tavanın kalınlığı bir açıklığın minumum ölçüsünden üç kat büyük değilse asma tavandan aşağısı için (yani normal oda için)
dedektör kullanmaya gerek yoktur, asma tavanda kullandığımız dedektör odayı da koruyacaktır.
Söndürme amaçlanan bölgelerde mutlaka algılama (minimum iki noktadan) amaçlanmalıdır.
Önemli Uyarı:
Söndürme sistemlerinde algılama süresini azaltmak için noktasal tip dedektörler her koruma alanı için minimum iki adet seçilir.
Biri ön uyarı diğeri 2. Alarm olarak kullanılır.

Otomatik Söndürmede İnsanlara Olan Riskin İrdelenmesi
Söndürücü malzemenin hangi değerlerde ve hangi sürelerde insana zararlı olup olmadığına bakarken sistemin “ELLE” ve
“OTOMATİK” konumda olabileceği irdelenmelidir. İnsan bulunabilecek mekanlarda önce insan tahliyesi ve sonra söndürme
amaçlanır.
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Örneğin sadece su kullanılan bir sistemde sınırlama yoktur ancak CO2 sistemlerinde mutlaka insan tahliyesi amaçlanır, temiz
gazlı söndürücüler için LOAEL seviyesi üzerinde sistemler mutlaka manuel ve çoğu durumda 5 dakikaya kadar insanlara
müsade edilir. Temiz gazlı sistemlerde NOAEL (etki görülmeye başlayan konsantrasyon limiti) ve LOAEL (etki görülen tehlike
konsantrasyon limiti) irdelenmelidir.
Otomatik söndürme sistemlerinin tercih edildiği orta büyüklükteki bir bilgi işlem merkezi (Data Center) uygulama
detayları aşağıda verilmiştir:
Bu örnek uygulama örneği üzerinde sistem ele alırsak “CRAC” olarak tanımlanan çok yüksek soğutma kapasitesine/debisine
sahip havalandırma cihazları bulunmaktadır. Server cihazlarından dolayı oluşan ısı yükleri nedeniyle yüksek hızlarda hava
çevrimi yapılarak ortam 20-22 ºC sıcaklıklarda ve belirli değerlerinde tutulmaya çalışılmaktadır.
Dumanın tavana ulaşması hava hızından dolayı olanaklı olmamaktadır. Bu nedenle ancak çok hassas duman algılama cihazları ile dumanı algılamak ve CRAC girişinde ve/veya ortamdan örnekleme alarak algılama yapmak olanaklı olmaktadır.
Eğer sistem soğutma olanakları dahilinde mümkünse CRAC cihazların durması sonucu hava hızının kesilmesi sonrası veya
CRACler çalışmaya devam ederken tavana ve döşeme altına monte edilmiş optik duman dedektörleri teyid etmesi sonucu
gazın/söndürücünün ortama boşatılması sağlanır.

Şekil 2. Cihazlar ve semboller.

160

TÜYAK 2011YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİİ
13-14 EKİM 2011 / İSTANBUL

Şekil 3. Plan olarak tipik gazlı söndürme sistemi borulama ve nozulları.

Şekil 4. Tipik gazlı söndürme sistem borulaması izometrik görünüşü.

Şekil 5. Hava örnekleme boru tesisatı ve kablolaması.

Şekil 6. Noktasal tip duman algılama devresi.

Kontrol paneli çapraz bölge prensibine göre çalışmaktadır. 1. Ön
alarm + 2. Teyid alarmı sonrasında geri sayma süresi başlar. 1.
Alarm birinci veya ikinci seviyede hassas duman dedektöründen
algılanan uyarı ön alarmı kabul edilir ancak 2. Alarm devresinde
bulunan noktasal tip optik duman dedektörleri de teyid ederse
geri sayma süresi sonucunda gaz boşaltılması sağlanır eğer
söndürme yapılmaya gerek kalmazsa bu süreçte iptal butonu
ile söndürme ertelenebilir. Her durumda sistem elle elektriksel
olarak butona basarak veya mekanik olarak kolla sistemi boşatmaya olanak sağlar. Boşalma öncesi önlem olarak önce insan
tahliyesi sonra sistemin aktive edilmesi amaçlanır.
Nozul yerleşimi gazın özellikleri, test değerleri, havalandırma
menfezlerinin yerleşimine göre yapılır.
Şekil 7. Söndürme algılama ve kontrol devreleri.
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Oda tavanı, yükseltilmiş döşeme altı ve CRAC cihazları üzerinde hassas duman algılaması yapılması yapılmaktadır. Üreticinin
dizaynına göre, emiş deliklerinin sayısı menfez büyüklüğü ve hava hızına göre seçilmektedir.

OTOMATİK SÖNDÜRMEDE DOĞRU SEÇİM İÇİN YENİDEN DOLUM MALİYETİNİN İRDELEMESİ





Sistemin ilk yatırım ve yeniden dolumu maliyeti,
Sistemin söndürme ve yanlış boşalması sonucu oluşabilecek hasar maliyeti,
Yeniden dolum süresi ve üretim normala dönme yangın riskinin ortadan kalma süreci,
Yangın durumunda oluşacak kayıpların ne kadar telaﬁsi mümkündür, maddi, tarihi, stratejik, milli veya manevi kayıpların
karşılanabilirliği sorularını sormalıyız.

İDEAL SÖNDÜRÜCÜ – İDEAL SÖNDÜRME SÜRECİ
Öncelikle yangın oluşmasına karşı önlemleri ele aldığımızı kabul ederek yeniden dolum maliyetin düşük, hemen yenilebilen,
boşalması sonucu insana zarar vermeyen, artık bırakmayan, temizlenmesi gerekmeyen söndürücü ile ilk algılamada devreye
giren gecikme süresi veya teyid istemeyen algılama sistemi ile yangını oluşmadan önlemek.

SONUÇ
Otomatik söndürme amaçlanırken “Algılama ve Söndürme Sistem Seçimleri” ilk yatırım, yeniden dolum, işletme maliyetleri,
korunacak alanın risk kriterleri, insanlara olan etkileri vb. içine alan bir çok kritere dayalı olarak tamamen mühendislik temelli
bir çalışmayla ama mutlaka ülke ve uluslararası standartlara temel kaynak oluşturan çercevede tecrübeyle ve ülke kaynaklarımızı ve yerel işletme olanakları da dikkate alınarak yapılmak zorundadır. Algılama sistemleri doğru tasarlandığı zaman tek
başına yangın başlamadan önlemek amacıyla da kullanılabilecektir. Her koşula ve amaca uygun ideal bir algılama ve söndürme sistemi yoktur.
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YANGINLA MÜCADELEDE KULLANILAN POMPA SİSTEMLERİNE
BAKIŞ

Gökhan UZUNER*

ÖZET
Ülkemizde, özellikle son on yılda önemi ve gündemdeki yeri her yıl katlanarak artan yangın güvenliği, başta yangın söndürme
sistemleri olmak üzere pek çok alanda yeni standartlara uyulmasını ve buna uygun söndürme ekipmanlarının kullanılmasını
zorunlu kılmıştır. Yangınla mücadelede kullanılan makine ve ekipmanlar içerisinde sulu söndürme sistemleri hayati bir öneme
sahiptir. Sulu söndürme sistemlerinin kalbi pompalardır. Yangın pompa sistemlerinin doğru seçimi için yangın pompalarının çalışma prensiplerini bilmek, sistem bileşenlerini tanımak, yönetmelik ve standartlarda belirtilen kuralları anlamak çok önemlidir.
Türk Standardları Enstitüsü bu konuda 2007 yılında yangınla mücadelede sabit söndürme sistemleri ile ilgili yeni bir standart
yayınlamıştır. Bu standarta uygun sistemlerde kullanılacak yangınla mücadele hidroforlarının tasarım ve montajında uyulması
gereken kriterler de tanımlanmıştır. Bu çalışmada, yangın pompa sistemlerinin temel çalışma prensipleri veTS EN 12845 standartına uygun yangın pompa sistemlerinin özellikleri anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sulu Söndürme Sistemleri, Yangınla Mücadele Pompaları, Yangın Hidroforları, TS EN 12845

AN OVERVIEW OF THE PUMP SYSTEMS USED IN FIRE FIGHTING
ABSTRACT
Fire safety, the importance and popularity of which has been exponentially increasing especially in the last ten years in Turkey,
has made it compulsory to comply with new norms in many areas, primarily in using ﬁre ﬁghting systems (FFS), and using compatible equipment. Water based systems are of vital importance among the machinery and equipment used for ﬁre ﬁghting. The
heart of a water based ﬁre ﬁghting system is the pump. In order to be able to use correct pump systems, it is very important to
know the working principles of the pumps, to be acquainted with the system components, and to understand the rules stated in
regulations and norms. Turkish Standards Institute published a new norm in 2007 regarding the ﬁxed ﬁre ﬁghting systems. In this
norm, the criteria that need to be adhered to in designing and installing FFS to be used in ﬁre ﬁghting are clearly described. In this
study, basic working principles of FFS and characteristics of pump systems that comply with TS EN 12845 norm are described.
Key Words: Water Based Fire Fighting Systems, Fire Fighting Pumps, TS EN 12845

GİRİŞ
Türkiye genelini kapsayan binaların yangından korunmasına dair ilk yönetmeliğin 2000’li yılların başında yürürlüğe girmesiyle,
yangınla mücadele sistemlerinde gerek ürün tasarımı gerekse tesisat projelendirmesi açısından ciddi gelişmeler kaydedilmiştir. Yangınla mücadelede yaygın olarak kullanılan söndürme sistemlerinin en başında sulu söndürme sistemleri gelir. Sulu söndürme sistemlerinin en önemli ekipmanı, söndürmede kullanılacak suyu basınçlandıran pompa ve hidrofor gruplarıdır. Yangın
pompaları, temel olarak yağmurlama sistemleri yani sprinkler tesisatını, yangın dolaplarındaki hortum tesisatını ve itfaiye su
alma ağızları dediğimiz hidrant tesisatlarını basınçlandırırlar.
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Şekil 1. 2 elektrik motor tahrikli, 1 jokey pompadan
oluşan yangın hidroforu.

Yangınla mücadelede kullanılan pompalar, yangın esnasında tesisat dirençlerini yenerek daha önceden hesaplanmış suyun
çıkış ağzındaki basıncı ve gerekli debiyi karşılayacak şekilde projelendirilir ve seçilirler. Yangın pompa sistemleri ana pompalar
ve jokey pompadan oluşur. Ana pompalar mutlaka yedekli olarak projelendirilmelidir. Sistemde bir ana yangın pompası kullanılması halinde, aynı kapasitede yedek bir pompa da olması gerekir. Birden fazla pompa olması halinde, toplam kapasitenin
en az % 50’si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa kullanılır[1]. Örneğin 2 asıl 1 yedek pompanın olduğu bir
sistemde tüm pompalar, her biri sistem kapasitesinin % 50’sini karşılayacak şekilde seçilebilir.

%100

%100

%50

%50

%50

Şekil 2. 2 ve 3 pompalı yangınla
mücadele pompalarının
kapasite (debi) dağılımları.

Yangınla mücadele sistemlerinde kullanılan pompalar elektrik motor tahrikli veya dizel motor tahrikli olabilir. Yangın esnasında
elektrik hatlarının hasar görebileceği göz önünde bulundurularak, pompaların çalışmama riskini ortadan kaldırmak için yedek
pompa olarak dizel motor tahrikli yangın pompaları tavsiye edilir. Bunun yanı sıra asıl ve yedek pompaların tümü elektrik motor
tahrikli olarak da seçilebilir. Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde pompaların enerji beslemesi güvenilir bir
kaynaktan ve binanın genel elektrik beslemesinden bağımsız olarak sağlanması gerekir[1].
“Yangınla Mücadele Hidroforları”nın bileşenleri:
1. Ana pompa(lar)
2. Yedek pompa
3. Jokey pompa
4. Her bir pompa için kontrol panosu
5. Kapalı genleşme tankları
6. Dizel motor tahrikli pompa kullanılıyorsa; yakıt deposu ve akü ünitesi
7. Sesli veya ışıklı alarm
8. Tesisat ekipmanlar (kesme vanaları, çekvalﬂer, basınç şalterleri, manometre ve vakummetreler vb.)

Ana Yangın Pompaları
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in yangın pompalarını tanımladığı 93. maddesinde; yangın pompalarının, kapalı vana yani sıfır debideki basma yüksekliğinin anma basma yüksekliği değerinin en fazla % 140’ı kadar olması
gerektiğini belirtir. Yine aynı maddede % 150 debideki basma yüksekliğinin anma basma yüksekliğinin % 65’inden daha küçük
olması gerektiği ifade edilmiştir. Bu maddeki şartlara uyan bir santrifüj yangın pompası, diğer pompalara göre daha az dik
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eğimli bir ters parabolik eğriye sahip olacaktır. Yani sistemde ihtiyaç duyulan debinin artması ile yangın hortumları, sprinkler
ağızları gibi su çıkışlarındaki basıncın hızlı düşmesi engellenecektir.
Genel olarak ana yangın pompaları olarak kullanılan pompalar:
 Norm pompalar
 Ayrılabilir gövdeli pompalar
 Blok tip pompalar
 Yatay milli çok kademeli pompalar
 Dalgıç tip pompalar

Jokey Pompalar
Jokey pompalar, yangın söndürme sistemlerinde, tesisatın her zaman basınç altında tutulması için kullanılır[2]. Yangın tesisatında zaman zaman basınç kayıpları olabilir. Bu kayıplar gerek yangın tesisatındaki küçük kaçaklardan, gerekse tesisattan harici su kullanımı ile oluşur.
Bu şekilde meydana gelen basınç kayıpları, ana yangın pompalarını tetikler. Yangın pompaları
büyük motorlara sahip pompalar olduğundan gereksiz devreye girmeleri istenmez. Bu nedenle tesisatta yangın durumu haricinde oluşan bu şekildeki basınç kayıplarının karşılanması için
yüksek basınçlı çok kademeli pompalar kullanılır. Bu pompalara “Jokey Pompa” denir. Jokey
pompalar kısa sürede basınç kaybını karşılayarak, sistemi ayarlanan basınç değerine getirirler.
Jokey pompalar, basıncın düşmesi ya da yükselmesi sonucu basınç şalterinden gelen sinyal ile
otomatik olarak çalışıp durur. Pompanın manuel olarak da çalıştırılıp durdurulması mümkündür. Şekil 3. Jokey pompa.

Yangın Pompalarının Çalışma Prensipleri
Yangınla mücadele sistemlerinde kullanılan her bir pompayı ayrı bir kontrol panosu kumanda eder. Örneğin elektrikli, dizel ve
jokey pompalardan oluşan bir yangın hidrofor grubunda üç adet ayrı ve bağımsız pano bulunur. Tüm panolar yönetmeliklerde/
standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak imal edilmelidir.
Yangın söndürme tesisatındaki sistem basıncı, yangın pompasına ait basınç şalterinden ayarlanan değerin altına düştüğünde
pompa otomatik olarak çalışır. Basınç şalterinden gelen sinyal bilgisi kontrol panosuna iletilir. Böylece yangın pompası, gelen
basınç bilgisine göre otomatik olarak çalışır ve pano ön yüzeyindeki durdurma anahtarı ile durdurulur. İsteğe bağlı olarak, sistem basıncı normale geldiğinde, kontrol panosunun otomatik olarak pompayı durdurması da sağlanabilir. Yangın hidroforları
aynı zamanda pano ön kapağında bulunan düğmeler ile de manuel olarak çalıştırılabilir.
Bir asıl, bir yedek, bir de jokey pompadan oluşan bir yangınla mücadele hidroforunda, basınç şalterleri üzerinden pompaların
devreye girme sırası; ilk önce jokey pompa, sonra asıl ana yangın pompası ve sonrasında da yedek ana yangın pompası şeklinde ayarlanır. Genellikle pompaların devreye girme basınçları, aralarında 0,5 bar basınç farkı olacak şekilde ayarlanır[2].
Binalarda yangın pompaları, diğer pompa sistemlerine kıyasla çok nadiren kullanılırlar, hatta yıllarca hiç kullanılmazlar. Ancak
hayati önemi tartışılamayacak kadar yüksektir. Bu nedenle yangınla mücadele pompalarının her daim çalışır vaziyette olduğundan emin olunmalıdır. Periyodik bakımlarının yanı sıra haftalık kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Örneğin her hafta
başı ister otomatik kontrol sistemi ile ister manuel olarak çok kısa sürede de olsa birer kez çalıştırılmalı, pompaların tüm bileşenlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli ve herhangi bir aksaklık durumunda derhal müdahale edilmelidir.
Yangınla mücadele hidroforlarında sesli veya ışıklı alarm cihazı bulunur. Bu alarm cihazları, ana pompalar devreye girdiğinde
veya herhangi bir arıza meydana geldiğinde sesli ve/veya ışıklı olarak binadaki görevli personeli uyarır. Bu nedenle alarm
cihazları binalarda personelin 24 saat duyabileceği veya görebileceği yerlere konulmalıdır. Örneğin resepsiyon, teknik departman, güvenlik vb.
Pompa dairesinde, ortam sıcaklığının belirli bir seviyede olmasına dikkat edilmelidir. Elektrik motorlarının kullanıldığı sistemlerde asgari +4 °C, dizel motorların kullanıldığı sistemlerde ise asgari +10 °C ortam sıcaklığı sağlanmalıdır[1].
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TS EN 12845 Standartına Uygun Yangınla Mücadele Hidroforları
Bu standart; CEN tarafından kabul edilen EN 12845 (2004) standartı esas alınarak TSE Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubunca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 10 Nisan 2007 tarihli toplantısında Türk Standartı olarak kabul edilerek yayımlanmasına karar verilmiştir. Bu standartın kabulü ile TS 9704 iptal edilmiştir[3].
TS EN 12845 standartı, Amerikan yangın sistemleri standartları ile birçok benzer noktada birleştiği gibi, farklılıklar da içermektedir. Ülkemizin Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde, Türk Standardları Ensititüsü, hazırladığı birçok standart için Avrupa Birliği
Standart Enstitüsü (CEN) ile işbirliği yapmaktadır. CEN Avrupa Birliği ülkelerinin standart enstitülerinden oluşan bir kurumdur
(COMITE EUROPEEN DE NORMALISATATION).
TS EN 12845 standartının başlığı “Sabit Yangın Söndürme Sistemleri – Otomatik Sprinkler Sistemleri – Tasarım, Montaj ve Bakım”
şeklindedir. Standart, hayat koruma önlemleriyle birlikte sprinkler sistemleri için belirli kuralları ve binalar ile endüstride kullanılan
yangın önlemeye yönelik sabit sprinkler sistemlerinin tasarımı, montajı ve bakımı için gerekli kuralları ve tavsiyeleri kapsar[3].
Sprinkler sistemleri dediğimiz yağmurlama yangın söndürme sistemlerinin temel ekipmanlarından biri olan yangınla mücadele pompaları da bu standart içerisinde 10. bölümde tanımlanmıştır. Bu standarta uygun sprinkler tesisatı için kullanılacak pompaların
seçiminde uyulması zorunlu olan kriterler, standart içerisinde pompaların yapıları, kontrol elemanları, çoklu pompa düzenlemeleri, vana ve yardımcı ekipmanları, emme şartları gibi başlıklar halinde açıklanmıştır. Pompa sistemleri için bu standartta
tanımlanan bazı tasarım kurallarına göz atalım.
TS EN 12845 standartına göre, sistemde kullanılan pompalar, pompa gövdesi ile tahrik mekanizması arasındaki bağlantının
bağımsız olarak emme ve basma hattını etkilemeden ayrılabilmesine, gerekli bakım/onarım kontrollerinin yapılmasına ve ihtiyaç
halinde pompaların değiştirilmesine olanak sağlayacak şekilde olmalıdır. Yani pompalar bakım onarım durumlarında kolayca sökülüp takılabilecek şekilde kaplinden ayrılabilen tipte olmalıdır. Bu durumda blok tip pompalar bu standarta uymazlar (Şekil 4).
Pompa grupları yangından korunma dışında hiç bir amaç için kullanılmayan 60 dakikadan az olmayan bir yangın direncine
sahip bir bölme içerisinde muhafaza edilmelidir.
Pompaların çıkışlarına takılan redüksiyon borularının açıları 15°’yi geçmeyecek şekilde olmalıdır.

Şekil 4. Kaplin bağlantılı norm tip yangın pompası.
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Şekil 6

Şekil 7. Tesisattaki debinin sürekli kontrolünü
sağlamak amacıyla debi ölçer için tesisat çıkışı
bırakılmalı veya mekanik bir tasarım yapılmalıdır.

Pompa kapalı bir vanaya karşı çalıştırılıyorsa aşırı ısınmayı önlemek maksadıyla pompadan yeterli miktarda sürekli olarak su
akışını sağlamak için düzenlemeler yapılmalıdır. Bu akış, sistemin hidrolik hesabında ve pompa seçiminde dikkate alınmalıdır
(Şekil 5).
Sistemdeki basınç 0,8 P’den (P kapalı vana koşulundaki basınç) az olmayan bir değere düştüğünde, ilk ana yangın pompası
otomatik olarak çalışmaya başlamalıdır. İki pompalı yangın hidroforu kullanılması durumda, ikinci pompa basıncın 0,6 P’den
az olmayan bir değere düşmesinden önce çalışmalıdır. Pompa bir kez çalışmaya başlayınca, elle durduruluncaya kadar çalışmaya devam etmelidir[3].
Sprinkler tesisatında debiyi ölçebilmek için sürekli olarak debi ölçer bulunması gerekir. Bunun için uygun bir mekanik tasarım
yapılmalıdır.
Her pompa setini çalıştırmak için iki adet basınç anahtarı sağlanmalıdır. Basınç anahtarlarına uzanan borunun çapı en az 15
mm olmalıdır (Şekil 8).
Dizel motorları çalıştıracak güç beslemesi iki ayrı akü ile sağlanmalı ve bunlar başka amaç için kullanılmamalıdır (Şekil 9).

Şekil 8. Tüm pompalar için iki adet basınç şalteri gerekmektedir.

Şekil 9. Dizel motorlar için iki akü bulunması
gerekmektedir.
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SONUÇ
Yangın, dünyanın varoluşundan bu yana zaman zaman insanlığın karşısına çıkan en kötü felaketlerdendir. Ancak mühendislik
bilimi bu felaketi önlemek için çözümler geliştirmiş, yol gösterici standartlar oluşturmuş ve çıkartılan kural ve yönetmeliklerle
insanların yangından korunmaları için yol göstermiştir. Binalarda yangınla mücadele sistemlerini projelendirirken, yönetmeliklere azami duyarlılıkta uymalı ve bunu yapmak için sistem bileşenlerinin hangi amaçla kullanıldıklarını bilmeli veya konusunda uzman kişilere danışılmalıdır. Binalarda yangınla mücadele kapsamında en yaygın uygulanan yöntemlerden birisi sulu
söndürme sistemleridir. Bu tür sistemlerinin kalbi sayılan pompaların hatalı veya eksik ekipmanlarla kullanımı, tüm sistemin
çalışmamasına neden olur. Bu nedenle yangın pompalarının seçiminde, montajında ve bakımında ne kadar çok dikkat edilirse
yangın felaketinin karşımıza çıkma riski o kadar azaltılmış olur.
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UÇAKLARDA KAZA KIRIM VE YANGINLARA
MÜDAHALE

Hikmet AKIN*

ÖZET
Uçak kaza kırımlarında yaşanan yangınlarla mücadele etmenin, donanım ve ekipmanlara gereksinim duyduğu gibi bir profesyonellik de gerektirdiği bilinmektedir. Havaalanları dahilinde (iniş, kalkış ve park halinde) muhtemel uçak yangınlarına müdahale edecek itfaiye ekiplerinin her uçak tipinin özelliklerini bilmesi gerektiği gibi, olayın yaşandığı noktada alacağı pozisyon ve
müdahale sıralamasının önemi de bir o kadar mühimdir.
Her kazada olduğu gibi uçak kazalarında da can kurtarmanın her şeyden önde geldiği bir gerçektir. Ancak uçak kazakırımlarında bu önemin yeri tartışılmazdır. Müdahalenin hızlı yapılması gerektiği kadar hataya da yer yoktur. Uçak içindeki
kişilerin maruz kalacağı risklere, müdahalede kurtarma ekiplerinin de aynı oranda maruz kalma durumu söz konusudur.

ACCIDENTS IN PLANES AND INTERVENTION TO FIRES
ABSTRACT
Fighting ﬁres in aircraft crash and accidents needs special hardware, equipment and professionality as well. Fireﬁghting teams
who are entitled to ﬁght aircraft ﬁres within the airport (landing, take off, taxi) should be well informed about the characteristics
of the planes and their positions and priority listings of ﬁre ﬁghting measures have the same importance. Most important thing
in public transport accidents is saving the passengers life. However, aircraft accidents, where the importance is indisputable.
İn this case the intervention needs to be ﬂawless and as well as quickly. There is a risk that the ﬁreﬁghters can be exposed to
the same risks as the passengers in the plane.

GİRİŞ
Uçak kazaları, yerde, iniş-kalkışlarda, seyir ve park halinde ve havada gerçekleşmektedir. Her ne şekilde olursa olsun yaşanan
her uçak kazası ciddi insan yaralanmalarına, ölümlerine ve maddi hasarlara neden olmaktadır. İnsan hataları, hava koşulları
ve teknik sorunlar sebebiyle gerçekleşen bu kazanlar neticesinde yaşanan yangınlar da ciddi zararlara neden olmaktadır. Başta insan kayıplarının oldukça yüksek olması, konu ile ilgili önemin her geçen gün daha da artmasına neden olmaktadır. Birçok
insan için zamanın değerli olması sebebiyle kısa mesafe ulaşımında hava yolunu tercih etmesi, bu traﬁğin daha da artmasına
neden olacaktır. Bu da, hava ulaşım işletmeciliğini gerçekleştiren kuruluşların, hava taşımacılığında uçaklarda güvenli uçuşun
standartlarını yerine getirmesini gerektirdiği gibi, yerden yönetilen hava traﬁği de bir o kadar önem taşımaktadır. Tüm tedbirlere
rağmen uçak kazalarının yaşanması muhtemeldir. Bu çalışmada Havaalanları İtfaiye Teşkilatlarının kaza kırım ve yangınlara
müdahalede izledikleri yöntemler incelenecektir.

TANIMLAR
 Uçak kazası: Uçağın çalışması sırasında, herhangi bir insanın yaralanması veya ölmesi ya da uçağın hasar görmesi ile
sonuçlanan kazadır.
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 Kırım: Uçağın çalışması ile ilgili olarak, düzeltilmediği takdirde güvenliği etkileyebilecek olan vakadır, kaza değildir. Kırım,
bir kişinin ciddi bir şekilde yaralanması ile veya uçağın ciddi bir şekilde hasar görmesi ile sonuçlanmaz.
 Uçak yangınları: Uçak veya helikopter gibi hava araçlarının havada ve ya yerde kaza veya teknik sorunlar nedeniyle havada ve ya yerde kaza, sabotaj, terör veya teknik sebeplerden dolayı yaşadıkları yangınlardır.
 Alarm: Bir acil durumun ilgili birimlere en seri muhabere vasıtaları ile duyurulmasıdır.
 1 Numaralı Alarm: Liman/Meydan referans noktası merkez olmak üzere ve ulaşım imkanları bulunan 8 km yarıçaplı bir alan
içerisinde meydana gelen uçak kazalarını bildirir ve uzun süreli 1 zil sesi ile duyurulur.
 2 Numaralı Alarm: Liman/Meydan referans noktası merkez olmak üzere 8 km yarıçaplı bir alan dışında ve/veya ulaşım
güçlükleri bulunan bölgelerde meydana gelen uçak kazalarını bildirir ve kısa süreli 2 zil sesi ile duyurulur.
 3 Numaralı Alarm: Uçuş güvensizliği sebebiyle havadaki uçak için bildirilen acil durumlar olup, kısa süreli 3 zil sesi ile duyurulur.
 4 Numaralı Alarm: Bina ve tesis yangınlarını bildirir, kısa süreli 4 zil sesiyle duyurulur.
 Bekleme Noktası: Acil durumun çeşidine göre kurtarma ve yangınla mücadele ekiplerinin daha etkin olabilmeleri için hazır
bulundukları bölgelerdir. Çeşitleri;
- Mahalli Bekleme Noktası (Local Standby)
- Tam Acil Bekleme Noktası (Full Emergency Standby)
- Uçak Kaza ve Kırım Bölgesi (Aircraft Accident Area)
 RFF- Kurtarma ve Yangın Söndürme Birliği
 Randevu Noktası: Uçak kaza kırım ve yangınlarda Meydan Müdürünün kontrolü altında dışardan gelen yardımların, sağlık
ekibinin, uçak şirketi yetkililerinin, söndürme ve kurtarma için lüzumlu diğer araç, personel ve malzemenin bulundurulduğu
duman ve ısıdan etkilenmeyen bir bölge olup, kaza yerine göre meydan otoritesince sonradan belirlenir.
 Referans Noktası: Havaalanının coğraﬁ pozisyonu belirlenmiş bir noktasıdır.
 Kareli Harita: Havaalanı, referans noktası merkez olmak üzere 8 km. yarıçaplı alan içinde yangın söndürme araçlarının
herhangi bir noktaya kısa sürede ulaşmasını sağlamak için, numaralandırılıp havaalanının karelere ayrılmış haritasıdır.

UÇAKLARDA YAPISAL MALZEME
Yangınla mücadele operasyonları, uçağın ana malzemelerinin yapıldığı malzemenin doğasında olan bazı özelliklerinden ve
bunların monte edilme şekillerinden etkilenebilirler. Uçak yapımında kullanılan bazı maddeler alüminyum, çelik, magnezyum,
titanyum, bunların bileşimleri ve ağaç olabilir. Kurtarma ve Yangınla Söndürme (RFF) personeli değişik maddelerin aynı boya
ile düzgün şekilde boyanmaları halinde, yakın inceleme yapmadan, farklılıkların anlaşılamayacağını bilmelidirler.
 Alüminyum ve Alaşımları:
Bu haﬁf malzeme, birbirine eklenebilen parçalar halinde imal edilir ve uçağın yüzey kaplamalarında ve bal peteği levhalarda
kullanılır, iç yapısal elamanlarda kullanılmaz. Alüminyum ayrıca iskelet kanallarının yapımında, kanat ana kirişi yapımında
ve sertleştiricilerde kullanılır. Alüminyum sıcaklığa fazla dayanıklı değildir, düşük sıcaklıklarda (yaklaşık 649°) erir. Dur alüminyum ısıl işlem görmüş ve alüminyuma nazaran ısıya daha dayanıklı fakat genel olarak aynı özelliklerde bir malzemedir.
 Çelik:
Uçağın motor içi gibi mukavemet ve /veya ısı toleransının kritik olduğu belli yerlerinde çelik parçalar halinde kullanılır. Hacme
göre ağırlığının çok fazla olmasına rağmen, bu parçalar genellikle çelikten yapılmaktadır.
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 Magnezyum ve Alaşımları:
Magnezyum ve alaşımları dayanıklı ve aynı zamanda haﬁf olmaları nedeniyle iniş takımlarında, tekerleklerde, motor yatak
desteklerinde, krank yuvası bölümlerinde, kaplama levhalarında ve diğer motor parçalarında kullanılır. Magnezyum ve alaşımları zorlamaya maruz olmayan yerlerde kullanılmamalıdır. Kıymık kıymık ayrılmadıkça magnezyum yanmaya dayanıklıdır. Bununla beraber, yanmaya başladığında yoğun olarak yanar ve söndürülmesi zordur.
 Titanyum:
Titanyum, egzoz gazının yaladığı veya ısıya maruz dış yüzeyleri kuvvetlendirmekte kullanılan metalik bir elementtir. Titanyum ayrıca türbin bıçakları gibi iç motor parçalarının yapımında da kullanılır. Titanyumda magnezyum gibi tutuşabilir bir
malzemedir ve kolayca söndürülemez.
 Bileşik Malzemeler:
Bileşik malzemeler mukavemet, sıkılık ve haﬁﬂik gibi özelliklerinden dolayı uçak yapımında oldukça yaygın olarak kullanılan
malzemelerdir. Bileşik malzemeler ﬁberglas karışımları, bal peteği malzemesi, Kevlar epoksi, Kevlar graﬁti, karbon epoksi
ve graﬁt epoksidir. Bileşik malzemeler, kanattaki ve uçağın dış yüzeyindeki hareketli parçalar, motor kapakları, iniş takımı
kapakları, radar tertibatı üzerindeki kubbe ve ana güverte tabanı panelleri gibi yerlerde kullanılır.

UÇAK SİSTEMLERİ
Tehlikeler veya potansiyel tehlikeler uçakların;
Yakıt,
 Hidrolik,
 Elektrik,
 Oksijen,
 Uçuş kontrol,
 İniş takımı ve
 Uçak tahliye
sistemlerinden başlamaktadır. Uçak kaza ve kırımlarına karşı strateji geliştirirken personelin bu potansiyel tehlike alanlarını
göz önünde bulundurması gerekir.
Standart Kodlama
Tüm uçak tiplerinde çok miktarda ve yaklaşık aynı ebat ve görünüşte
boru sistemleri, hortumlar ve kanallar (oluklar) vardır. Bunların birbirinden ayrılması çoğu zaman kolay değildir. Bundan dolayı standart bir
kodlama sistemi geliştirilmiş ve bunların birbiriyle karıştırılması önlenmeye çalışılmıştır.
Kodlama üç ana şekilde yapılmıştır:
 Renk,
 Etiket ve
 Semboller.
Böylece boru sistemleri, hortumlar ve kanallar kolayca tanınabilir hale
getirilmiştir. Renk belirli bir mesafeden tanınabildiği için kullanılmıştır.
Etiketler renk körleri için veya yangın, ısı ve dumanın rengin fark edilmesini engelleyeceği veya değiştireceği haller için kullanılmıştır. Semboller
ise, renk ve etiketleri onaylamanın yanı sıra İngilizce bilmeyenlerin de
kolayca fark edilebilmesi için kullanılmıştır. Bu kodları bilen RFF Personeli, uçak içinde bunlarla karşılaştığında hızlı ve emniyetli bir şekilde
müdahale edebilecektir
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UÇAKLARDA YANICI MALZEMELER
 Uçak Yakıtları
- Uçak Benzini (Avgas)
- Jet Yakıtı
- Hidrazin
 Yağ
 Oksijen
 Magnezyum
 Anti-İcing
 Hidrolik
Uçak Benzini (Avgas)
Otomobillerde kullanılan benzinin aynısıdır yalnız AVGAS daha yüksek oktanlıdır. Otomobil yakıtının oktanı 92’ye kadar çıkarken, uçak benzininin oktanı 100-145’i bulur. Uçak yakıtının tutuşma noktası -46 ºC’dir. Yani her hava şartında uçak benzini
hava ile karışıp yanabilecek buhar bırakabilir. Yanabilirlik sınırı %1 ile %7 arasında değişir ve kendi kendine tutuşma menzili
440- 515 ºC arasındadır. Tutuştuğunda, alevler dakikada 210-240 metre hızla ya da saniyede 4 metre hızla yayılabilir.
Jet Yakıtı
Jet-A (JP-5 olarak da bilinir). Jet-A kerosin kalitede bir yakıttır ve tutuşma noktaları karışım miktarına bağlı olarak 35 ºC ve 63 ºC‘tır.
Jet-A yakıtı tutuşma noktasının üzerinde havayla karışır ve yakıt-hava karışımı % 1’in üzerine çıkınca patlayıcı olur.
Jet-B (JP-4 olarak da bilinir). Jet-B yakıtı benzin ve kerosin karışımıdır ve tutuşma hızı çok düşüktür (- 43 ºC). Patlama
limiti %1’le % 7 arasında değişir. Bununla beraber, daha düşük yanma ısısı, bu yakıtı etrafa döküldüğünde potansiyel olarak
daha tehlikeli hale getirir. Alev yayılma hızı uçak benzini kadar yüksektir. Yüksek sıcaklıklarda alev yayılma hızı bütün yakıt
türlerinde artar.
Patlama Koşulları
Bir uçak düştüğü zaman etki gücü yakıt sisteminin kırılmasına yol açar. Bu kırıklar sürtünmeden, elektrik kısa devrelerinden,
sıcak motor parçalarından doğan kıvılcımlar gibi ateş alma kaynaklarının çokluğundan dolayı aşarı derecede tehlikelidir. Genel
kanı AVGAS’ın kerosin’den daha tehlikeli olduğudur. Bu yakıtların her türünden doğacak yangına karşı, RFF personeli değişik
şartlarda bu yakıtların nasıl davranacağı konusunda bilgili olmalıdır.
Örneğin; AVGAS ve Jet-A türü yakıtların tutuşma tehlikesi, sıcak güneşli günlerde uçak rampasında daha fazla olacağı bilinmelidir.
Çevre sıcaklığının 29 ºC olduğu bir havada, uçak rampasının yüzey sıcaklığı 14-25 ºC daha fazladır. Bu şartlarda Jet-A yakıtının bir damlası AGVAS’ın bir damlasından daha tehlikelidir. Bu olayın sebebi, hidrokarbon yakıtlarının tutuşma noktası yükseldiğinde, ateşleme ısısının azaldığıdır. AGVAS’ ın tutuşma noktası göreceli olarak daha azdır (-43 ºC) fakat ateşleme ısısı daha
fazladır (482 ºC). Ateşleme üzerine, alevler 210-240 metre/dakika uzaklığa kadar yayılacaktır.
Öte yandan, Jet-A yakıtı daha yüksek tutuşma noktasına sahiptir (35 ºC) fakat ateşleme ısısı 232-260 ºC arasındadır.
Bu şartlar altında Jet-A’nın bir damlası AGVAS’ın bir damlasından daha tehlikelidir. Çünkü, Jet-A’nın bir damlasını tutuşturmak
için gereken sıcaklık daha azdır
Hidrazin
Askeri uçaklarda hiperbolik bir yakıt olan hidrazin yedek güç üniteleri için yakıt kaynağı olarak kullanılır. Hiperbolikler birbirleriyle temas ettiklerinde kendi kendine ateş alan maddelerdir. Örnek: hidrazin ile herhangi bir oksitleyici.
Hava Kuvvetleri’ndeki F-16’larda H-70 kullanır. Bu % 70 oranında hidrazin, % 30 oranında sudur. Hidrazin kullanan uçaklar
minimum 28 litre hidrazin taşırlar. Uçaklarda güvenilir ve çabuk cevap veren acil elektrik ve hidrolik güç ihtiyacı hidrazin kullanımını muhtemelen arttıracaktır.
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Hidrazinin amonyağa benzer bir kokusu vardır, sıvı ve uçucu halde iken zehirleyici olma özelliği vardır ve patlayabilir. Kuvvetli
bir redüksiyon maddesidir. Nitrojen tetroksit gibi oksitleyicilerle demir, bakır ve kurşun gibi metal oksitleri ile hiperbolik hale
gelir. Kumaş parçaları, üstüpü ve benzeri malzeme tarafından emilince kendiliğinden ateş alır.
Hidrazin emergency durumlarında, deri tarafından emilebileceği için daima tüm koruyucu donanım giyilmelidir. Kısa temaslar
bile solunum ve sinir sisteminde ciddi etkiler yaratabilir.
Yağ
Benzinle mukayese edildiğinde alevlenme ve parlama noktaları daha yüksektir. Yağ takriben 335 ºC’de buharlaşır ve 420 ºC’de
parlar. Alevlenme derecesinin yüksekliği dolayısıyla yağın parlaması için benzinden fazla ısıya ihtiyaç vardır. Yağ benzine
oranla daha fazla ısı çıkarmamasına rağmen kıvılcım veya sürtünmede nadiren ateşlenir. Uçak yangınlarında ekseriyetle yağ
benzinle karışır ve şiddetli bir ısı meydana getirir.
Oksijen
Uçaklarda yüksek irtifada oksijen bakımından fakir olan hava içinde teneffüsü kolaylaştırmak için tüplerle oksijen depolanmıştır. Bu oksijen tüpleri uçak yangınlarında patlayarak veya sızdırarak yangının büyümesinde rol oynar.
Magnezyum
Gövde yangınlarında magnezyum alaşımlarının mevcudiyeti uçak yangınlarının söndürülmesinde bazı problemler ortaya çıkarmaktadır. Mevcut söndürücü maddelerden hiçbiri yanan magnezyumu tamamen söndürmeye yeterli değildir. Tecrübeler
göstermiştir ki, yanmakta olan magnezyum diğer yanıcı maddelerin tamamen kontrol altına alınmasından sonra dahi yanıcı
sıvılardan çıkan gazların yeniden alevlenmesi tehlikesini ortaya çıkarmaktadır. Bu problemi bertaraf etmek için tatbik edilecek
pratik usuller şunlardır:
1. Yanan magnezyum mümkün olduğu takdirde yangın sahasından uzaklaştırılmalıdır.
2. Özel magnezyum söndürme maddeleri kullanılmalı veya magnezyum toprak ve kumla örtülmeli.
3. Su veya köpük ile soğutulmalıdır.
4. Yanıcı sıvıların köpük ile örtülmesinden sonra yanan magnezyumun yanıp bitmesine müsaade edilmelidir.
Hidrolik
Madeni yağ, boya, hint yağı ve alkol karışımıdır. Yanma özelliğine sahiptir. Uçaklarda iniş takımlarında, frenlerde ve kapılarda
kullanılır. Yanmaya müsait olmakla beraber harici bir etken (ateşleme ısısı) olmadıkça yanmaz.
Anti-icing
Alkol ve gliserin karışımı olup, yanma özelliğine sahiptir. Uçak kanatlarında meydana gelen buzlanmayı önler.

ELEKTRİK SİSTEMLERİ
Bir uçağın elektrik sistemleri;
 Işıklar,
 Elektronik aletler,
 Hidrolik pompalar,
 Yakıt pompaları,
 Silah sistemleri,
 Uyarı sistemleri ve
 Diğer aletler
için elektrik sağlar.
Uçak sistemleri, bazı ekipmanın birinde, bazılarının da diğerinde daha iyi çalışmasından dolayı hem AC, hem de DC akımlı
elektrik gücü üretir. Haﬁf uçaklar 12 veya 24 volt DC sistemi ile, daha büyük uçaklar 24/ 48 volt DC ve 110/ 115 volt AC ile
çalışırlar.
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OKSİJEN SİSTEMLERİ
Yüksek irtifada uçurulmak amacıyla imal edilmiş tüm uçaklar, mürettebatın ve yolculara hayat desteği sağlamak için oksijen
tedarik sistemi ile donatılmıştır. Oksijen genel olarak gaz veya sıvı halde muhafaza edilir. Bununla beraber bazı ticari uçaklar, yolcular için kimyasal olarak üretilen oksijen sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemler, harekete geçirildiklerinde ekzotermik
kimyasal reaksiyondan dolayı ısı meydana getirirler. Bu ısı, oksijen üreten birimin yanındaki yanıcı malzemeleri tutuşturabilir.
Reaksiyon başladığında, içindeki kimyasal madde bitene kadar durdurulması imkansızdır.
Uçaklardaki oksijen sistemleri acil operasyonlar sırasında yangınla mücadele eden personel için ciddi tehlikeler oluşturur. Oksijenle zenginleştirilmiş bir ortamda yangın yoğun bir şekilde başlar. Sıvı oksijenin yanabilir/ sıkışabilir maddeler ile karışması
halinde patlamalar oluşabilir. Oksijen depolama tankında veya sıvı oksijen konteyner da hasar oluştuğu zaman ısı genişlemesi
veya etkisi nedeniyle patlama veya birden ateş alma olabilir.

YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
Çoğu modern uçak, mürettebat veya yer personeli tarafından kullanılabilecek ve uçağın değişik yerlerine yerleştirilmiş yangından korunma sistemleriyle donatılmıştır. Bu sistemlerde kullanılan söndürücü madde çok değişik olabilir.
Sistem, basınçlı konteynerler, söndürücü maddeyi aktarmak için çeşitli boru setleri, memeler, elektrikli veya mekanik aletler
içerir. Bir kazadan sonra bu sistemlerin hala çalışıyor olması, RFF personelinin yardımcı güç kaynaklarını kapatmasından
dolayı mümkün olmayabilir.
Bazı uçaklarda, tuvaletlerde belirleme ve bastırma sistemleri tesis edilmiştir. Bu sistemler sıcaktan etkilenen yangın söndürücülerinden oluşur. Bu sistemler sesli alarm verir ve bastırma mekanizmasını çalıştırır. Uçakta yangın sırasında yolcuların uçağı
terk etmesi için zaman kazandıracak iç su püskürtme sistemleri de testlerde başarılı sonuçlar vermiştir.

TAHLİYE SİSTEMLERİ
 Kapılar, Kapaklar ve Pencereler
 Şişebilir Kayma Yastıkları
 Emergency Kesme Alanları
Uçağa giriş çıkış sistemleri, emergency boşaltma veya kurtarma sistemleri, kapılar, pencere ve ambar ağızları, emergency
kapılar, pencere veya diğer açıklıklar, şişebilir kayma yastıkları, emergency kesip açılma yerleri ve fırlatma sistemleri olarak
tarif edilebilir.
Değişik uçaklarda değişik tahliye ağızları olduğu için, RFF personelinin görevli oldukları havaalanlarına inip kalkan bu uçakların özelliklerini ve nasıl çalıştıklarını bilmeleri gerekir.
Kapılar, Kapaklar ve Pencereler:
Uçaklardan tahliye, normal olarak giriş çıkış için kullanılan kapılardan ve servis için yapılmış aralıklardan gerçekleştirilir. Bunlar
gövdenin her iki tarafında yer alır ve basit mekanizmalarla kolayca işletilir. Çoğu kapılarda kilit mekanizmalarını ayıran, kapıyı
açan veya uçaktan tamamen koparan emergency kapı mandalları vardır.
Kapılar veya pencereler emergency tahliyenin kolaylıkla yapılabileceği şekilde yapılmıştır. Kargo bölümüne açılan servis kapıları da emergency tahliye amacıyla kullanılabilir. Bazı uçaklarda, uçağın tepesinde yer alan kapaklar da vardır.
Ticari uçakların çoğuna, koridorlarda tahliye kapılarını gösteren “İzleme Işıklar” koyma mecburiyeti getirilmiştir. Bu ışıklar
koridor zeminine veya koltukların tabanına yerleştirilmiştir.
Emergency çıkışlar, beyaz ışıkları takip eden kırmızı ışıklarla belirtilmiştir. Ek olarak, emergency çıkışlara taban düzeyinde
(yerden 325 mm’den fazla olmamak üzere) çıkış işareti koyulması mecburiyeti getirilmiştir.
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Bazı küçük genel havacılık maksatlı uçaklarda gövdenin her iki yanında çıkış kapıları vardır, fakat bunlar bazılarında sadece
bir tarafta yer alır.
Büyük uçakların tersine, bazı yolcu taşıma uçaklarında kapılar yukarıdan aşağıya doğru açılır. Çoğu büyük yolcu uçaklarında,
büyük kargo uçaklarında ve yüksek irtifada uçmak üzere tasarlanmış küçük uçaklarda dışarıya doğru açılan kapak tipi kapılar
vardır. Bu kapıların dış boyutları iç boyutlarından biraz daha fazladır ve içe doğru incelirler. Böylece, bu kapılar sadece dışa
doğru ve bazı istisnalar haricinde ileri doğru açılabilir. Bu kapılara yerden merdiven dayamak gerektiğinde, merdiven menteşelerin ters tarafına ve kapının hemen yanına dayandırılmalıdır. Boeing-747 istisna tutulursa, bütün geniş gövdeli uçaklarda çıkış
kapıları menteşeli değildir ve üste doru kaydırılarak açılır.
Bazı yolcu uçaklarında kanat üzerine açılan çıkışlar vardır. Bunları çoğu SCBA’lı (Self Contained Breathing Apparatus) tam
koruma teçhizatı kuşanmış yangın savaşçılarının girmesi mümkün olmayacak kadar küçüktür fakat bunlar su hortumlarının
kullanılması için kaﬁ açıklıklar oluştururlar.
Büyük uçaklardaki kanat üstü kapılar, içeri girmek için elverişlidir. Özel tasarımlı merdivenler haricinde, kanat üstü kapılarına
merdiven yaslandırılacaksa, bu iş için kanadın arka tarafı seçilmelidir.
Şişebilir Kayma Yastıkları
Bazı uçaklarda çıkış kapılarına veya kanat üstü çıkışlara bağlı şişebilir kayma yastıkları vardır. Bunların bazıları kapıdaki
belirli kontrol mekanizmaları harekete geçirilince otomatik olarak fırlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bazıları ise, şişirme kolunu
çekmekle şişirilecek şekilde yapılmıştır.
Yastıklar şişince patlama kuvveti uygulanacağı için, dışarıdan merdivenle uçağa tırmanan RFF personeli kapı açılınca dikkatli
olmalıdır. Bu yastıklar yerlerinden çıkınca, emniyete alınmalı ve sert rüzgardan hasar görüp kullanılamaz hale gelmeden sağlamlaştırılmalıdır.
Emergency Kesme Alanları
Ancak diğer tüm yollar denenip de uçağa girmek başarılamadığında, zor kullanılarak girme teşebbüsünde bulunulmalıdır. Askeri uçaklarda zor kullanılarak girilecek noktalar kontrast yaratan belirgin işaret ve yazılarla gösterilmiştir.
“EMERGENCY KURTARMA HALİNDE BURAYI KESİNİZ”
İçeride sıkışıp kalan kişilerin kurtarılmasını sağlamak için, bazı sivil uçakların belli yerlerine de bu işaretler konulmuştur. FAA
sivil uçaklara bu işaretin konulmasını artık mecbur tutmamaktadır.

VERİ VE KAYIT SİSTEMLERİ
Uçak kazası incelemelerinde “Kara Kutu” olarak da adlandırılan uçuş veri kayıtçıları (FDR) ve kokpit ses kayıtçıları (CVR) çok
önemli yer tutar. Bunlar uçağın genellikle arka kısımlarında yer alırlar ve siyah renkli değildirler.
İpucu olarak kullanılabilecek diğer tüm parçalarda olduğu gibi, bunlarda yerlerinde korunmalı ve muhtemel hasar görme veya
tahrip olma tehlikelerine karşı sadece RFF personeli tarafından bulundukları yerden alınmalıdırlar.

KRİTİK SAHA
Kritik saha uçakta bulunanların kurtarılması için geliştirilen bir kavramdır. Yangının tamamının kontrol altına alınmasına ya
da söndürülmesine çalışmak yerine, gövdenin hemen yanındaki sahayı kontrol altına almak diğer kavramlardan daha farklı
bir anlam taşır. Amaç gövdenin bütünlüğünü korumak ve uçakta bulunanlar için tolere edilebilir şartları sürdürmektir. Kontrol
altında tutulması gerekli bölümün genişliği yapılan tatbikatlar sırasında belirlenir.
Yangının kontrol altına alınması gereken teorik kritik saha ile, gerçek uçak kazası şartlarını temsil eden pratik kritik sahayı
birbirinden ayırmak gerekir. Teorik kritik saha sadece içinde bulunabilecek potansiyel yangın tehlikesinin büyüklüğü açısından
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uçağın kategorize edilmesi için kullanılır. Belirli bir uçak için minimum veya maksimum ortalama yangın şiddeti olarak düşünülmemelidir. Teorik kritik saha, bir kenarı uçağın tam boy uzunluğu, diğer kenarı ise gövde genişliğinin oluşturduğu uzunluk
arasındaki dikdörtgen olarak düşünülür.
Yapılan deneylerden sonra gövde uzunluğu 20 m’ye eşit veya daha fazla olan bir uçağın, gövdeye dik açıda esen 16-19 km/h
kadar olan rüzgar şartlarında, teorik kritik saha gövdeden rüzgar yönünde 24 m ve rüzgara ters yönde 6 m’ye kadar uzanır.
Daha küçük uçaklar için her iki tarafa 6 m’lik mesafe yeterlidir. Bununla birlikte, teorik kritik sahada düzenli artış sağlayabilmek
için, 12-18 m arasında olan gövde uzunluklarında, bir geçiş (bölgesi) kullanılabilir.

SÖNDÜRME MALZEMELERİNİN TEMİNİ VE DEPOLANMASI
Kurtarma ve yangınla mücadele araçlarında bulundurulacak söndürme malzeme miktarı havaalanı kategorisi ve Tablo 3-2’ye
uygun olmalıdır. Malzemelerin yeniden doldurulabilmesi amacıyla, kurtarma ve yangınla mücadele araçlarında bulundurulması gereken köpük konsantresinin % 200’ü kadar fazla konsantre köpük rezerv olarak bulundurulması gerekir.
Yangın söndürme araçlarında köpük tankları her zaman dolu olmalıdır; çünkü kısmen dolu (dolu olmayan) olan tanklar, araç hızlandığında denge problemi
yaratır. Ayrıca köpük yüzeyi üzerinde hava boşluğu
kaldığında, protein köpük oksidasyon ve çalkalanma ile taşınacağından ciddi köpüksüz su problemleri
oluşabilir. Protein köpük konsantresi kullanıldığında,
periyodik olarak tankların tamamı boşaltılarak tüm
sistem yıkanmalı ve bu şekilde içeride eski tarihli
protein köpük kalmaması sağlanmalıdır. ava alanında olabilecek kaza, kırım dikkate alınarak, havaalanındaki kurtarma ve yangınla mücadele araçları, pist
köpüklemesinde kullanılmamalıdır. Havaalanında
pist köpükleme kolaylığı sağlandığında, ilave (protein formunda ya da drenaj özelliğine sahip bir başka
Atatürk Hava Limanı - Yeşilköy
köpük) operasyonlarda kullanılmak üzere hazır bulundurulmalıdır.

ULAŞIM ZAMANI (MÜDAHALE SÜRESİ)
RFF hizmetinin temel operasyonel amacı, uygun görüş ve arazi şartlarında her bir pistin sonuna veya herhangi bir bölgeye 3
dakikayı geçmeyecek şekilde ulaşmak olmalıdır.
Bu konudaki öneriler ise;
a) Kurtarma ve Yangın Söndürme Biriminin temel operasyonel amacı uygun görüş ve arazi şartlarında, her bir pistin sonuna
iki dakikayı geçmeyecek şekilde ulaşmak olmalıdır.
b) Kurtarma ve Yangın Söndürme biriminin temel operasyonel amacı uygun görüş ve arazi şartlarında hareket sahasındaki
herhangi bir bölgeye üç dakikayı geçmeyecek şekilde ulaşmak olmalıdır.
Müdahale süresi, RFF(Kurtarma ve Yangın Söndürme) birimine verilen ilk alarmın alındığı süreyle ilk araçların Tablo
3-2’de belirtilen deşarj oranlarının en az % 50’sini uyguladıkları zamana kadar geçen süredir. Gerçek müdahale zamanlarının belirlenmesi için RFF araçlarıyla bu konuda tatbikat yapılarak bu konu ulaşılması gereken bir amaç olarak kabul
edilmelidir.
Uygulamanın kesintisiz olarak devam edebilmesi için, Tablo 3-2’de belirtilen söndürme malzemesi başka araçlar tarafından, ilk
aracın müdahalesinden 1 dakika sonra olay yerine ulaştırılmalıdır.
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HABERLEŞME VE ALARM SİSTEMLERİ
Kontrol kulesi ile havaalanındaki herhangi bir yangın istasyonu ve yangınla mücadele araçları arasında iyi bir haberleşme
sistemi sağlanmalıdır.
Hava alanlarındaki yangın istasyonlarında, havaalanı kontrol kulesinden çalıştırılabilecek, kurtarma ve yangınla mücadele
personeli için bir alarm sistemi kurulmalıdır.

KURTARMA VE YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI







Genel Bilgiler
Su Köpük Sistemli Araçlar
Kuru Kimyevi Tozlu Araçlar
Arozözler
Pist Köpükleme Araçları
Ambulanslar

Havaalanlarında bulunan gerekli yangın söndürme araçlarının sayısı ve bu araçlar üzerinde bulunacak söndürücüler ICAO
Doc. 9137- AN/ 898 Bölüm I’e göre tespit edilir. Araçlarda kullanılacak söndürme maddelerinin stok seviyesi her aracı 3 defa
ikmal edecek miktardan az olmamalıdır.
Yangın söndürme araçları tahsis edildiği amaçlar dışında kullanılmamalıdır. Yangın söndürme araç ve personeli acil durum
dışındaki olaylar veya herhangi bir görev için yangın istasyonundan uzaklaştırılmamalıdır.
Araçların her mesai başlangıcında tüm sistemlerinin işlerliği kontrol edilerek varsa arızalar form tanzim edilerek tespit edilmelidir.
Her havaalanında aşağıda belirtilen tedbirler alınmalıdır:
a) Hava traﬁk kontrol ünitesi ile yangın istasyonu arasında, kurtarma ve yangınla mücadele araçlarının acil durum anında
doğru şekilde yönlendirilmeleri için direkt haberleşme sistemi sağlanmalıdır. Yangın istasyonuna, acil müdahaleler için çağrı
genellikle Hava Traﬁk Ünitesinden gelir. Bu nedenle bu servis ile yangın istasyonu alarm oﬁsi arasında alıcı-verici radyo
sistemiyle direkt telefon bağlantısı bulunmalıdır.
b) Hava traﬁk kontrol ünitesi ile kurtarma ve yangınla mücadele personeli arasında, araçlar yoldayken ya da müdahale anında
haberleşme sağlanmalıdır. Kurtarma ve yangınla mücadele araçlarına rehberlik sağlaması açısından düşük görüş şartlarında, bazı seyrüsefer yardımına da ihtiyaç duyulabilir.
c) Eğer birden fazla yangın istasyonu varsa, ana yangın istasyonu ile diğer istasyonlar ve kurtarma ve yangınla mücadele
araçları arasında haberleşme sağlanmalıdır.
d) Kurtarma ve yangınla mücadele araçları arasında ve gerekirse araç personeli arasında dahili haberleşme sağlanmalıdır.
e) Havaalanı içerisinde ve dışındaki yardımcı personelin ve uygun kuruluşların alarma geçirilmesini sağlayacak alarm sistemi
temin edilmelidir.

KURTARMA VE YANGINLA MÜCADELE ARAÇLARININ HABERLEŞMESİ
Kurtarma ve yangınla mücadele araçlarının istasyonu terk edip manevra sahasına çıkışları hava traﬁk kontrolörünün yönlendirmesi ile olur. Bu araçlar iki yönlü telsiz ekipmanı ile donatılmışlardır. Çünkü her zaman için tüm hareketleri hava traﬁk
kontrolörünün yönlendirmesine bağlıdır.
Direkt hava traﬁk kontrol/ yangın hizmeti frekansı ya da ayrı bir havaalanı yangın hizmeti frekansı seçimi, ana gözlem odasından gözlenen (hava traﬁk kontrol ünitesinin talimatları ve yeni bilgilerin aktarıldığı) yerel işletime ya da teknik bilgilere dayanarak havaalanı otoritesi tarafından belirlenecektir. Ayrı frekans, yoğun bir havaalanında, yangın hizmetinin hava traﬁk kontrol
ünitesinin kanalında yer alma süresini en aza indirger.
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İniş takımları ile ilgili ya da yolcuların boşaltılmasının amaçlandığı bazı özel olaylarda, uçuş ekibi ile yangın hizmetinin haberleşmesi kolaylığının sağlanması önemlidir. Ayrı frekans ve direkt konuşma kolaylığının sağlanması teknik açıdan mümkündür
ancak bu konuda hava traﬁk kontrol ünitesinin onayının alınması gereklidir. Bir acil durum deklere edildiğinde tüm haberleşmeler kaydedilmelidir.
 Bir uçak kazasında, RFF araçlarındaki telsiz ekipmanı, araçlar arasında, yol boyunca ve kazaya müdahale anında haberleşmeye imkan sağlayacak şekilde olmalıdır. Araçlar içerisinde özellikle şoför ile monitör operatörünün bağlantısını sağlayacak,
araçların kaza yerinden en uygun şekilde uzaklaşmalarını temin için iç haberleşme sistemi olmalıdır. Uygulamada haberleşme
kolaylığı sağlanırken, yüksek ses seviyesi ve dolayısıyla gürültü kesen mikrofonlar, kolaylıklar ve hoparlörlerin etkili iç haberleşme için önemi dikkate alınmalıdır.
 Hava şartları veya diğer şartlar yüzünden telsiz haberleşmesi zorlaşırsa, kritik bilgi her harﬁn yerini alan standart kelimelerle
tekrarlanır. Bu uygulama, mesajı basitleştirmek, kısaltmak ve bazı harﬂerden dolayı oluşabilecek karışıklığı önlemek içindir.
Bu amaçla ICAO (International Civil Aviation Organisation) fonetik alfabesi kullanılır.
 Kaza yerinde RFF operasyonunu yürüten yetkili, aracını terk ederek gözlemlerde bulunabilir ve portatif bir megafon ile
yerdeki yangınla mücadele operasyonu hakkında ekibe bilgi verip yönlendirebilir. Bu ekipman ayrıca uçak mürettebatı,
uçakta bulunanlar ve kazaya müdahale eden diğer personele haberleşme konusunda ikinci bir hizmet görür.

ACİL DURUMLAR
Beklenen farklı acil durum çeşitleri şunlardır:
 Havaalanı içinde ve yakın çevresinde meydana gelen uçak kazaları,
 Havaalanı dışında meydana gelen uçak kazaları,
 Herhangi bir arıza veya uçuş güvensizliği nedeniyle acil durum deklere edip, mecburi iniş talebinde bulunan uçaklar,
 Bilgi vermeden ve izin almadan inişe geçen uçaklar,
 Yasadışı eylemlere maruz kalmış uçaklar,
 Bomba ihbar ve tehditleri,
- Havadaki uçakta
- Yerdeki uçakta
 Doğal afetler ve yangınlar,
 Ani ölüm ve kriz, bulaşıcı hastalık, toplu zehirlenme gibi sağlık durumları.

HABERLEŞME VE ALARM VERME KOLAYLIKLARI
Havaalanında acil durumlara müdahale edecek acil durum birimlerinin ve kişilerin harekete geçirilmesinde, kompleks bir haberleşme sisteminin temini ve yönetimi gereklidir. Bu nedenle tedbirsizlik ve yanlış anlamaların önlenmesi için olayın şekline
göre alarm sistemleri geliştirilmiştir:
 1 Numaralı Alarm
 2 Numaralı Alarm
 3 Numaralı Alarm
 4 Numaralı Alarm
Bu alarmlar yukarda incelenmiştir.

YANGIN İSTASYONLARI YERLEŞİMİ
Kurtarma ve yangınla mücadele servislerinin temel operasyon amacı, uygun görüş ve arazi şartlarında her bir pistin sonuna
veya herhangi bir bölgeye 3 dakikayı geçmeyecek şekilde ulaşmak olduğundan, havalanlarında tesis edilecek yangın istasyonunun yeri önerilen müdahale süresinin sağlanması açısından oldukça önemlidir.
Havaalanlarında uçuş faaliyetleri boyunca, kurtarma ve yangın söndürme ekipleri acil durumlara zamanında müdahale etmek
amacıyla yangın istasyonlarında hazırlıklı olarak beklemektedirler.
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Yangın istasyonu; havaalanına gelen, giden ve konaklayan uçaklarla havaalanı tesislerinin yangın emniyetini temin etmek,
meydana gelen yangınlarda can ve mal kurtarmak için tesis edilmiştir.
Gözlem Odaları (Alarm Oﬁsi)
 Tüm yangın istasyonlarında, acil durum telefonlarının alınacağı, her türlü kaynağın hareketlendirilip yönetilmesinden sorumlu araçları yönlendirecek, uçuş ve apron (uçak park alanı) traﬁğinin gözleneceği merkezi bir yer olmalıdır.
 Bu yer, mümkün olduğunca, tüm hareket sahasını görebilecek şekilde konuşlandırılmış, gözlem odası şeklinde olmalıdır.
 Maksimum görüşü sağlamak üzere, bu odanın yükseltilmesi gerekebilir.
 Odanın ses geçirmezliği sağlanmalı ve havalandırma sistemi olmalıdır.
Ayrıca, istasyonun gece kullanılırken dışarının uygun şekilde izlenebilmesi için, gözlem odası aydınlatmasının yoğunluğu
değiştirilebilir nitelikte olmalıdır

ACİL DURUM ORGANİZASYONU
Havaalanı Acil Durum Planı
Her havaalanında acil durumlar için bir acil durum planı hazırlanmalıdır. Plan, acil durum şartlarını karşılamak üzere düzenlenmiş bir dizi talimattan oluşmalıdır ve bu talimatlara işlerlik kazandırılması amacı ile de çeşitli tatbikatlar yapılmalıdır. Ancak,
bu şekilde organizasyonun her bir aşaması tamamlanabilir ve otoriteler kadar bireylerin de alınması gereken önlemler içinde
yer alması sağlanabilir.
Talimatlar, yapılacak görevle ilgili her bir birimin birbirini takip etmesi gereken sıra ile oluşturulmalıdır. Bunlar havaalanı içinde
ve dışındaki kurtarma ve yangınla mücadele servislerine uçak kazasını haber vermeyi ve mümkün olduğunda, kurtarma ve
tıbbi olarak kamu kurum ve kuruluşları yardıma çağırmayı da kapsamalıdır.
Organizasyonun sağlanması için kurtarma ve yangınla mücadele servisi ile hava traﬁk kontrol ünitesi arasında bağlantı olmalıdır. Her zaman için bu iki servis arasında mümkün olan en yakın irtibatın temin edilmesi esastır. Bir acil durumda, pist
üzerindeki traﬁk faaliyetlerinde öncelik, müdahalede bulunan araçlara verilmelidir. Bir kaza olduğunda kurtarma ve yangınla
mücadele operasyonunun kontrol ve yönetimi, görevli havaalanı yangınla mücadele yetkilisine bırakılmalıdır.
Acil durum organizasyonu adımları, olayda yardımcı olacak servislerce kullanılacak alanı ve randevu noktasını kapsamalıdır.
 Randevu noktası; yol kavşağı, kesişen yol ya da başka bir yerde belirlenmiş, acil duruma müdahale edecek personel ve
araçların uçak kaza-kırımında olay yerine gitmeden önce talimat almaları için belirlenmiş yerdir.
 Bekleme noktaları ise, önceden belirlenmiş stratejik olarak yerleştirilmiş ve acil durum sırasında, destek personelinin,
araçlarının veya ekipmanlarının kullanıma hazır beklediği yerdir. Normal olarak, bekleme noktalarından biri yangın istasyonuna yakın olanıdır.
Havaalanı acil durum planına ilişkin detaylar, Havaalanları Yer Hizmetleri El Kitabı DOC 9137 Bölüm.7 Havaalanı Acil Durum
Planı kısmında verilmektedir.
Her havaalanında, yangın yerine en kısa zamanda, uygun kurtarma ve yangınla mücadele aracı ile tıbbi ekipmanın ulaştırılması için bir sistem geliştirilmelidir. Bu hususta detaylı kareli (grid) haritalardan yararlanmalıdır.
Kareli haritanın kopyaları, acil durum operasyon merkezine, hava traﬁk kontrol ünitesine ve tüm ilgili kuruluşlara dağıtılmalıdır.
Bu haritalar ve numaralandırılmış kareler, harita üzerindeki herhangi bir noktanın kolayca tanınmasını sağlayacak işaretlerden oluşmalıdır. Periyodik olarak bu haritaların nasıl kullanılacağı hususunda dersler verilmelidir. İki ya da daha çok sayıda
havaalanının birbirine yakın olması durumunda, kareli haritalar hazırlanırken karışıklığa sebebiyet verilmemesi için koordine
kurulmalıdır.
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Acil durum ulaşım yollarının bakım nedeniyle kapalı olması ya da çok miktardaki su, kar nedeni ile kullanılmaz nitelikte olması
halinde, sorumlu tüm taraﬂara bilgi verilmelidir. havaalanının etrafı tel örgü ile kapatılmışsa, kapı anahtarlarının birer tanesi acil
durum anında polis/güvenlik veya havaalanı otoritesi tarafından taşınmalıdır.

Hazır Bekleme (Standby) Pozisyonları
Hareket sahasında bir veya daha fazla hazır bekleme pozisyonu belirlenmelidir. Bu pozisyonların amacı, hareket sahasında,
kurtarma ve yangınla mücadele araçlarının, ön pozisyon alarak tam acil, yerel bekleme gerektiğinde ya da yangın istasyonunun yeri veya havaalanının ﬁziksel özellikleri nedeni ile müdahale süresi ciddi şekilde etkilendiğinde müdahale süresini mümkün olduğunca kısaltmaktır. Hazır bekleme pozisyonlarındaki kurtarma ve yangınla mücadele araçlarının yeri:
a) Elektronik seyrüsefer cihazlarının çalışmasını engellememelidir.
b) Mania yüzeylerini aşmayacak ya da normal uçak taksi yolu rotalarını engellememelidir.
c) Hareket sahasının herhangi bir yerinde müdahale süresini artırmamalıdır.
Kötü hava ve zayıf görüş şartları, kurtarma ve yangınla mücadele araçlarının havaalanı veya yakın çevresindeki hareketlerini
kısıtlayabilir. Şartların bu şekilde olması beklendiğinde:
a) Kurtarma ve yangınla mücadele personeli mevcut görüş şartları konusunda bilgilendirilmelidir.
b) Kötü hava şartlarında ulaşım zamanı ölçülmeli ve gerekli ise bunu azaltmak için tedbirler alınmalıdır.
c) Havaalanı ve yakın çevresine ilişkin bilgi eğitim programlarında tüm yangınla mücadele personeline verilmelidir.
d) Havaalanı otoritesi tarafından önceden belirlenmiş görüş şartlarının altına düşülmesi halinde, RFF personelinin hazır bekleme alarm durumuna geçirilmesini sağlayacak ilave önlemler alınmalıdır. Hazır bekleme alarm durumu, görüş şartları
iyileşinceye veya uçak operasyonlarına son verilinceye kadar devam etmelidir.
e) Yerel yangınla mücadele ve kurtarma birimleriyle karşılıklı yardımlaşma protokolleri yapılmalıdır. Yapılması gerekli bazı
düzenlemeler aşağıda belirtilmektedir.
f) Yerel yangın birimleri, havaalanı tarafından verilen eğitim programlarında, uygulamalara, tatbikatlara ve uçak tanıma programlarına katılarak yer almalıdırlar. Bu faaliyetler yerel yangın birimi elemanlarının, havaalanı dışındaki ve içindeki kazalarda karşılıklı yardım kapasitelerini artıracak şekilde yönlendirilmelidir. Uçak yangınlarının ele alınmasındaki güven, yalnızca,
gerçek kazalara benzetilmiş eğitim çalışmalarının sık sık yapılması ile sağlanabilir.
g) Yerel yangın birimi personeli yangın yerine ilk ulaştığında, kurtarma ve yangın bastırma işinin ne şekilde yapılacağını bilmesi gerekir. Bu durumda uzmanlaşmış havaalanı kurtarma ve yangınla mücadele personelinin gelmesiyle birlikte havaalanı
kurtarma ve yangınla mücadele şeﬁ/müdürü, görevi devralmalı ve yerel yetkili ile görüşüp, hangi kurtarma çalışmalarının
tamamlanamadığı ve bundan sonra kazaya bu açıdan ne şekilde yardım edilmesi gerektiği konusunda bilgi vermelidir. Kurtarma işlemi tamamlandığında, tüm taraﬂar yangının tam anlamıyla söndürülmesi ile ilgilenmelidirler.
h) Ancak sorumluluklar önceden yapılan protokollerde belirtilmelidir.

UÇAK KURTARMA VE YANGINLA MÜCADELE PROSEDÜRLERİ









Tüm Acil Durumlar İçin Gerekli Özellikler
Uçaklarda Yanıcı Malzemeler
Uçak Yangınlarıyla Mücadele ve
Meydana Gelebilecek Yangın Çeşitleri
Uçaklarda Yangın Çeşitleri
Kurtarma Taktikleri ve İlgili Ekipman İhtiyacı
Tehlikeli Maddeler İçeren Kazalar
Tehlikeli Maddelerin Yarattığı Tehlikelere İlişkin Belirlemeler

TÜM ACİL DURUMLAR İÇİN GEÇERLİ ÖZELLİKLER
Havaalanı yangın istasyonundan, uçuş ve apron traﬁği sürekli olarak gözlenmelidir. Bu nedenle gözlem odasındaki (alarm
oﬁsindeki) personel mümkün olan her türlü görsel yardımcı ile donatılmalı ve alarmların doğru şekilde aktarılmasını sağlamak
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üzere haberleşme kolaylıkları da temin edilmelidir. Hareket sahasının en iyi şekilde gözlenebilmesi için, yangın istasyonunun
doğru yere kurulmuş olması gerekir.
Mümkün olması halinde gözlem sırasında:
 Uçuş ve kalkış sırasında uçak güç kaynaklarındaki gücün devam edip etmediği,
 Taksi operasyonu, motorların yerde ve taksi anında durumları, iniş takımlarının güvenliği ve uçuşa hazırlık safhasındaki uçak
bakım emniyeti,
 Ulaşım yollarının kullanılabilirliği, kalkış ya da taksi izni için bekleyen uçakların kapattığı pist ve taksi yolları, değişik yüzey
koşulları için havaalanı toprak yapısının yüklenme mukavemetinin araç traﬁğine elverişliliği,
 Acil durum araçlarının hareketini kısıtlayabileceği düşünülerek mevcut hava şartlarının etkisi gibi hususlar kontrol edilmelidir.
 Hava traﬁk kontrolörünün, bir acil durum olduğunu bildirmesi ile gerekli olan kurtarma ve yangınla mücadele aracı kaza
yerine ya da önceden kararlaştırılmış kullanılacak piste uygun bekleme yerlerine gönderilir. Bu tür bir çağrı alındığında ilgili
tüm RFF servisleri, o anda görevli havaalanı RFF yetkilisinin sorumluluğu altında hizmet yapar.
 Bir uçak kazası olduğu veya muhtemelen olacağı konusunda, görevli hava traﬁk kontrolörü dışında birinden bilgi alındığında, aynen görevli hava traﬁk kontrolöründen bir çağrı alınmış gibi hareket edilir. Öncelikle, acil durumun niteliği ve şekli
konusunda hava traﬁk kontrol ünitesi haberdar edilir. RFF araçları bir kazaya müdahale etmek üzere göreve sevk edilmeleri
halinde, tüm gelen ve giden uçaklara kurtarma ve yangınla mücadele servisinin mevcut durumunu bildirebilmesi için hava
traﬁk kontrolörüne haber verilir.
 RFF araçları, potansiyel kaza yerini en iyi görebilecek şekilde ve en az bir aracın kaza yerine en kısa zamanda ulaşacak
şekilde pozisyon almalıdır.
 İniş takımlarındaki veya lastiklerdeki aksaklıktan kaynaklanan acil durumlarda, daima pist dışına çıkılması ve acil durum
araçlarına çarpılması olasılığı vardır. Bu gibi durumlar için acil durum araçları uçağın piste temas ettiği yer yakınlarında
bekleyip, pistle temas anından itibaren uçağı takip etmesi tercih edilmelidir.
 Havaalanı dışındaki kazalara müdahale, karşılıklı yardımlaşma protokolü çerçevesindeki kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Mahalli polisle birlikte çalışılmalıdır. RFF araçlarıyla yangın istasyonu ve hava traﬁk kontrol ünitesi arasında haberleşme
sağlanmalıdır. Karşılıklı yardımlaşma protokolü yapılan birimler, mümkün olduğunda olayları izlemelidir.
 Kaza yeri, yer altı su kaynaklarından ve hidrantlardan uzaktaysa suya ihtiyaç duyulacağından ikmal aracı olarak kullanılan
araçlar yangın mahalline hemen gönderilmelidir. İlave söndürücü malzemelerin, genel maksatlı araçlarla olay yerine getirilmesi için önceden planlama yapılmalıdır. Mevcut maddelerin, havaalanı dışındaki korumasız alanda kullanılması ve görevlendirme teknikleri en avantajlı kullanımı sağlamak üzere dikkatle seçilmelidir.
 Havaalanı dışındaki arazi şartları ve traﬁk koşulları, bir acil durumda gecikmelere neden olunmaması için önceden araştırılmalıdır. RFF araçlarındaki kareli haritalarda önemli yerler işaretlenmelidir.
 Delinen yakıt tankları, hidrolik (yanıcı tip), alkol veya yağ boruları tıkanmalı ya da kıvrılarak kalan kısmın akması ve yangının
büyümesi önlenmelidir.
 Kaza yerinde ve yakın çevresinde “SİGARA İÇİLMEZ” kuralı çok sıkı şekilde uygulanmalıdır.
 Kurtarmayı çabuklaştırmak ya da yangını kontrol altına almaya yardımcı olmak için enkazın kaldırılması gerektiğinde, bunun
kısmen hasar görmüş tanklardaki yakıtın dökülmemesi ve enkaz altında sıkışmış insanlarda daha büyük yaralanmalara
neden olunmamasına dikkat edilmelidir.
 Yakıt tanklarının bulunduğu kısımlarda havalandırma deliği açılırken çok dikkatli olunmalıdır. Bir çok olay havalandırma
deliği açmak için aletlerin yanlış kullanılması, gereksiz yakıt dökülmesine ve yangının verdiği hasarın artmasına sebep olmuştur.
 Kurtarma operasyonları, mümkün olduğunda normal kapılardan yapılmalıdır. Ancak, normal kapılar kullanılamadığında zorla
giriş yolları açmak için kurtarma ve yangınla mücadele personeline gerekli araç gereç sağlanmalı ve bu aletlerin kullanılması
konusunda eğitim verilmelidir.
 Kaza yerinde görev yapan tüm personel koruma elbisesi giymelidir. Destek önlemler genellikle kurtarma personeli ve uçakta
bulunanlar için giriş ve çıkış yolları sağlanması açısından gereklidir. Ayrıca uçakta bulunanları korumak üzere diğer uygun
koruyucu önlemler alınmalıdır. Kurtarma personelinin eğitimi sırasında, koruyucu ekipmanın özelliklerinin sınırlı olduğu ve
uçaktakilerin tehlikeli bir atmosferden geçirilmeye kalkışılmasından kaçınılması vurgulanmalıdır.
 Köpük, başlığın yüz maskesini kaplayacağı ve görüşü sınırlandıracağı için, çok gerekmedikçe kurtarma personelinin üzerine
direkt olarak uygulanmamasına dikkat edilmelidir. Koruyucu giysilerin, ara ara sıvılarla ıslanması, yüksek ısıya maruz kalındığında buhara neden olabilir. Islatma işlemi kazara veya koruyucu önlem olarak uygulandığında bu duruma maruz kalanlar,
yüksek ısılı alandan çıkana kadar ıslatma işlemi sürdürülmelidir.
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 Yangının büyüklüğüne bağlı olmaksızın yangın sonrası kullanılmak üzere acil müdahale hortumları düzgün şekilde bırakılmalıdır. Bu şekilde bırakılan acil müdahale hortumları uçakta bulunanları olduğu kadar, yangın yerindeki RFF personeli ve
ekipmanını da tehlikeye atabilecek, bir yakıt parlaması olayında, anında kullanılabilir. Tüm personel standart koruyucu giysilerini giyer ve bu şekilde parlama olması durumunda yaralanma ihtimali azalır ve elbisenin giyilmesi için zaman kaybedilmesi
önlenir.
 Yakıtın yayıldığı ancak yangın çıkmadığı durumlarda, dökülen sıvının nötrleştirilmesi veya köpükle kaplanması sırasında,
yakıt etkisiz hale getirilene kadar veya köpükle kaplanana kadar bütün yangına sebep olabilecek kaynaklar bölgeden uzaklaştırılarak, ateşleme kaynakları da soğutulmalıdır.
 Türbin uçak motorlarında yakıt buharının yangın sönmesinden itibaren 30 dakika, piston motorlarında 10 dakika içinde tutuşacak yeterli miktarda ısı kalabilir. Yakıtın üstü köpükle kaplanırken, toplam mevcut malzeme dikkate alınmalıdır. Daimi su
ihtiyacı havaalanının her noktasından sağlanamadığından, tankerler ve pompalar alarm alındığında harekete geçirilmeli ve
RFF araçlarına su takviye etmeye hazır olmalıdırlar. Ayrıca genel maksatlı araçlar da, olay yerinde diğer söndürücü malzemeleri ve ekipmanı getirmek üzere önceden belirlendiği gibi hazır olmalıdırlar.
 Havaalanı bakım ekipmanı içerisinde, merdiven aracı, yükselebilir platform veya taşınabilir acil aydınlatma ekipmanı mevcutsa, bunlardan birinin ya da daha fazlasının, ihtiyaç duyulduğunda müdahalesi için ön düzenlemeler yapılmalıdır.
 Uçakta bulunanlar mümkün olduğunca hızlı kurtarılmalıdır. Yaralıların uçaktan çıkarılması sırasında, durumlarının daha da
kötüleştirilmemesine dikkat edilmeli, yangının söndürüldüğü alan bu iş için kullanılmalıdır.
 Eğer ısı kaynağı uzaklaştırılamıyor ve alevler kontrol edilemiyorsa, bu duruma maruz kalan ancak henüz yangının içinde
yer almayan yakıt tanklarının patlamalarını veya yangın içerisinde yer almalarını önlemek üzere, uygun maddelerle korunmalıdır.
 Uçak camları kurtarma ya da havalandırma için sık kullanılırlar. Hatta bunların bazıları çıkış kapısı olarak kullanılmak üzere
dizayn edilmiştir. Tüm uçaklarda bu tür çıkışlar belirlenmiştir. Hem dışarıdan ve hem de kabin içinden açılmalarını sağlayacak kolaylıklar mevcuttur. Bu çıkışların çoğu içeri doğru açılır. Pek çok kabin kapısı, acil çıkış kapısı olarak kullanılır, ancak
operasyonel olarak uygun değillerse kullanılmamalıdır. Olağan dışı durumlarda bunlar dışarı doğru açılırlar. Söz konusu
çıkışlar havalandırma için kullanıldıklarında rüzgar yönünde açılmalıdırlar. Uygun değillerse kullanılmamalıdır.

KURTARMA TAKTİKLERİ VE İLGİLİ EKİPMAN İHTİYACI
Uçak kazasının meydana geldiği alarmı alınır alınmaz RFF personelinin operasyonel taktikleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Garajdan Çıkış:
Olaya müdahale için RFF araçları garajı en geç 30 saniyede terk etmelidir. Olaya müdahalede gecikmeyi veya yanlış müdhaleyi önlemek için mümkün olduğu takdirde garajdan çıkarken mümkün olmaması halinde ise olay yerine giderken,
1. Olayın yeri
2. Uçak tipi
3. Olayın karakteristiği
4. Yolcu miktarı
5. Tahmini varış zamanı öğrenilmelidir.
b) Durumu Kavrama:
RFF personeli alarmı aldığı andan itibaren 5 saniye içinde olayın yeri, olayın mahiyeti ve olay yerine ulaşım yollarını saptamalıdır. Bunun için:
1. Rüzgarın yönü
2. Olay bölgesindeki arazinin yapısı bilinmelidir.
c) Yerleşme:
Kaza mahalline gelen kurtarma ve yangın söndürme araçları, kazanın şekline ve yayıldığı alana bağlı kalınarak yerleşme emri
verilmeye başlanıldığı andan itibaren 30 saniye içinde pozisyon almalıdırlar. Yerleşmede:
1. Monitör ve hortumun kullanma pozisyonu
2. İnsan gücü
dikkate alınmalıdır.
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Uygulamanın bir an önce başlatılması, tüm RFF personelinin aynı emirleri uygulayabilmesi için saat pozisyonu kullanılmalıdır.
Olayın meydana geldiği bölge zihinde bir daire kabul edilerek uçağın burnu saatin 12 yönünü, kuyruk kısmı saatin 6 yönünü,
sağ kanatın 3 yönünü ve sol kanadında 9 yönünü gösterdiği kabul edilmelidir. Buna göre RFF araçları, RFF yetkilisinin vereceği emre göre daire üzerinde tespit edilen saat yönüne göre yerleştirilir.
d) Yangını Kontrol Altına Almak:
Yangının yoğunluğunun % 90 oranında azaltılmasıdır. Bu işlem 30 saniyede tamamlanmalıdır. Yangını kontrol altına almak
için üç operasyon yapılır:
1. Hücum:
 Rüzgarla beraber yapılmalıdır.
 Önce Kuru kimyevi tozlu araçla müdahale edilmelidir.
 Monitör, yangın bölgesini etkisi altında tutabilecek konumda olmalıdır
 Acil müdahale hortumları araç hareketlerine mani olmayacak şekilde açılmalıdır.
2. Kontrol:
 Yanan sahalar köpükle örtülmelidir.
 Yakıt sızıntıları kapatılmalıdır.
 Kaçış koridoru temin edilmelidir.
 Alevin tekrar parlaması önlenmelidir.
 Soğutma yapılırken köpükle kaplanmış zeminlerin bozulmamasına dikkate edilmelidir.
 Kurtarmaya katılanlar takip edilerek zor durumda olanlar yangın alanı dışına çıkarılmalıdır.
 Yedek su ve köpük temin edilmelidir.
3. Kurtarma:
 Olay mahalline ulaşıldığında hemen başlanmalıdır.
 Yaralılara yardım edilmelidir.
 Mümkün olduğu takdirde normal kapılar kullanılmalı, mümkün olmaması halinde ise acil durum kapıları ve cebri girişler
açılmalıdır.
 RFF personeli ikili gruplar halinde çalışmalıdır.
 Uçak içinde kurtarmaya engel teşkil edenler dışarıya çıkarılmalıdır.
 Hırsızlık, sabotajlara mani olmak ve RFF araçlarına çalışma kolaylığı temin etmek için, olay yerinin yaklaşık 100 metre
civarında polis kontrolü temin edilmelidir.

Kurtarma Taktikleri
Bir uçak kazasını takiben yapılacak kurtarma operasyonundaki taktiklerin ve kullanılacak ekipmanın belirlenmesinden önce
yapılacak işler belirlenmelidir. Öncelikle kurtarma teriminin, uçaktan çıkmayı başaranların geçeceği yolun korunmasını kapsamasına dikkat edilmelidir.
Uçak dışındaki aktiviteler, yangınla mücadele, uçağa yakını yakıtla kaplanmış sahaların bir tabaka ile kapatılması, uçağa tahsis edilmiş acil çıkış ekipmanının etkili kullanımına yardım ile yolcuların uçaktan çıkarılmasına yardımcı olacak aydınlatmanın
temini ve kurtulanların güvenli sahada toplanmasını sağlamayı içermelidir. Bu durumda, uçağa giriş için kullanılacak yolların,
yolcuların çıkarıldığı yollar olmaması gerektiği açıktır.
Uçakta bulunanların tamamının kurtarılması ana amaç olarak kabul edilmişse, tüm gereksinimler, hayatta kalma olasılığını
yaratacak şartlara ve kurtarma operasyonunun yönetimine göre olmalıdır. Bu nedenle, uçakta bulunanların kurtarılmaya başlanmasından önce yangın bastırmadaki bir hatanın ya da güvenli sahaya, yakıt dökülmüş olması uçaktakilerin can güvenliğini
tehlikeye atacağından, yangınla mücadele operasyonunun başlatılması esastır. RFF personeline destek, uçak işleticisinin ve
uçak acil durum olayına müdahalede bulunan dış acil servislerinin sağlık ekiplerinden gelebilir. Bu durumda, uçak içindeki ve
dışındaki yangın güvenliğini sağlamak zorunludur ve bu durum, yakıt dökülmüş alanların köpük tabakası ile kaplanmasının
sürekliliğini gerektirir.
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Kurtarma operasyonu içerisinde el ve güç destekli teçhizatlarının kullanılmasını temin en uçak gövdesi içinde nefes alınabilir
ortam oluşturulmak için temiz hava verilmelidir. Operasyonda görevi olanların etkili çalışması, mevcut tüm kaynaklarla desteklenmeleri ve kazazedelerin en az zaman kaybı ile güvenli bir yere götürülmeleri koordine edilmelidir.

Kaza Sonrası Havalandırma
Bir uçak kazasında, yangın kontrol altına alındıktan sonra veya söndürüldüğünde; uçağın içi dumanla dolmuş olabilir. Uçak
içerisinde mümkün olduğunca pratik bir şekilde yaşanabilir ortam sağlanması, uçakta bulunan ancak, kaçma yeterliliğine sahip
olmayanların korunmasını sağlayacağından, yangınla mücadele personelinin yürüttüğü arama-kurtarma operasyonunu kolaylaştırır.
Duman ve buhar konsantrasyonunun bileşimi ve yoğunluğu, görüşü bozar, hareketi zorlaştırır. Uçakta bulunanların ölümüne
neden olabilir. Kurtarma ve yangınla mücadele personeli kendi solunum aparatlarından ve diğer solunum koruma ekipmanından bir dereceye kadar koruma sağlarken, uçağın etkili şekilde havalandırılması, yaşanabilir bir atmosfer sağlanabilmesi için
tek uygun yoldur.

Gerekebilecek Kurtarma Ekipmanları
Yukarıda bahsedilen görev sırasında, RFF ekibi tarafından kullanılması gerekli olan ekipmanlar vardır. Aşağıda belirtilen malzemeler hazır bulunmalıdır:
a) Yangın söndürme gücü yüksek olan söndürme malzemesi tercihen köpük. İlk müdahale için gönderilmiş olan aracın yangın
söndürme malzemesi ile b ve i’de belirtilen teçhizatı taşıyabilecek kapasitede olmalıdır.
b) Tercihen, seyyar jeneratörle çalışan bir veya daha fazla aydınlatma cihazına hizmet veren aydınlatma ekipmanı. Aydınlatma
ihtiyacı, saha aydınlatması (projektörlerle) ve aynı zamanda çalışma sahasında kullanılacak daha küçük birimlerin aydınlatılmasını sağlamalıdır.
c) Seyyar bir güç kaynağı tarafından çalıştırılabilen aletler. Bu güç kaynağı; elektrikli testere, tilki kuyruk testere veya daha
hassas kesmeler darbeli kesici matkaplar ve kapalı yerde kalmış kazazedelere yakın kullanılacak aletler dahil olmak üzere
tüm aletlere hizmet verebilmelidir. Herhangi bir alternatif aletin eşdeğer çalışma kolaylığı sağlaması kaydı ile alternatif kesici
cihazların veya araca monte güç kaynağının kullanılması göz ardı edilemez.
d) Tel, cıvata kesiciler, uygun ebat ve dizaynda tornavidalar, levyeler, çekiç ve baltalar dahil olmak üzere el aletleri. Kullanılacak el aleti çeşidi, mevcut uçak tipine göre ve diğer acil durum ve bakım servislerinin mevcudiyetine bağlıdır. Modern
yolcu uçaklarının yapısı, birçok el aletinin uçağı delmekte kullanılmasını engeller ve sıkışmış olan kazazedelerin el gücü ile
kurtarılması için gerekli kesim veya delmeleri yapacak olan el aletlerinin kullanabilmesi için yeterli mesafe bulunmaz. Yine
de el aletlerinin kullanılabileceği özel durumlar olabilir ve eğitim programlarında bu konu dikkate alınmalıdır.
e) Bükme ve kaldırma işlemleri için genellikle hidrolik çalışan güç aletleri. Bunlar genelde çeşitli boylarda borulara bir ramın
geçirilmesi ve bu rama tatbik edilen hidrolik güçle çalışırlar.
f) Temiz hava tüplü maskeden oluşan solunum cihazı.
g) Havaalanı kurtarma ve yangınla mücadele ünitelerine tahsis edilmiş olan frekanslarda çalışan telsiz, telefon gibi haberleşme ekipmanı. Bu birimler uçağın içinde ve dışında çalışan ekipler arasında iki yönlü muhaberatı sağlamalı ancak toplam
haberleşme alanı nispi olarak küçük olmalıdır. Pil ile çalışan bir megafon bilhassa kalabalık kontrolü ve kazazedelerin toplanması ve yönlendirilmesi için gereklidir.
h) Takoz, yakıt boruları için tıkaçlar, kürek, yakalama kancası veya sivri kanca, kurtarma ipi ile uygun tip ve ölçüde merdivenler
gibi uçakla ilgili çeşitli malzemeler.
i) Uçak gövdesi içine su spreyi yapabilecek ekipman.
j) Uçağa taze hava üﬂeyebilecek uygun aparatı bulunan ve güç kaynağı ile çalışan fan.
k) Muhafazalı kutularda verilen hazır, merhemli yara bandajları, makas, yapıştırmalı bandajlar ve yanık bandajları gibi malzeme içeren tıbbi ilk yardım ekipmanı. Folyo çarşaﬂar ve taşıma sedyeleri bu kategoriye dahildir. Sedyeleri, dar alanlarda
kullanmak zordur ancak ciddi yaralanmalarda kullanılan omurga tahtalarının bulunması gerekir.
(b) ile (i) arasındaki malzemeler, RFF aracının üzerinde bulunmalıdır. Bu şekilde tavsiye edilmiş olan teçhizat, uçak pistin sonuna kadar 2 dakika olan ve 3 dakikayı aşmayan müdahale süresi içerisinde kaza yerinde hazır bulunmuş olur.
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Uçuş Mürettebatı İle Kurtarma ve Yangınla Mücadele Personelinin Koordinasyonu
Bu koordinasyonun amacı havaalanı içinde veya yakınında meydana gelen uçak kazalarında karışıklığın önlenerek, kurtarma
ve yangınla mücadele personeli ile uçuş mürettebatı arasındaki irtibatın kurulmasıdır. Bu nedenle, uçuş mürettebatı ile kurtarma ve yangınla mücadele personeli arasında daha iyi anlaşma sağlanır.
Bir uçak kazası ya da kırımında tüm mürettebatın çabası genel bir amaca, örneğin uçakta bulunanların tamamının güvenliğine
yöneliktir. Uçuş sırasında kumandadaki pilotun acil durum deklare etmesi gerektiğinde, olayın tabiatını, örneğin güç kaynağı
yangını, bomba, kabin yangını gibi olasılıkları ve olaya ilişkin planı belirtir.
Pilotlar kullanılacak havaalanında uygulanan kuralları ve mevzuatı da bilmelerini gerekmektedir. Ayrıca tüm mürettebat üyeleri,
bir uçak kazası ya da olayı durumunda, uçaktakilerin uçaktan çıkarılması ve güvenli bir sahaya doğru yönlendirilmeleri konusu
da dahil olmak üzere özel görevler için eğitim alması gerekmektedir. Annex-6 yaptırımının bir sonucu olarak, uçak ve havaalanı
işleticileri, kurtarma ve yangınla mücadele prosedürü ve kapasitesini iyi bilmelidir. Bu sonuca ulaşmak için uçak mürettebatı ile
kurtarma ve yangınla mücadele personeli arasında kişisel iletişimin kurulması sağlanmalıdır.
Uçak mürettebatı, ile kurtarma ve yangınla mücadele personelinin bilmesi gereken önemli faktörden birisi de; havalandırma için
gelişigüzel veya acil durum çıkışlarının açılmasının uçağın başka bir alanında yangın ihtimaline sebep olunabileceğini bilmesidir.
Uçak ekipmanı çalışmadığında veya acil kanat ucundan indirme yapılması gerektiğinde havaalanı acil durum ekipmanı arasında kullanılmak üzere, merdivenler de olmalıdır.
Mürettebat üyeleri, yolcuların hızlı bir şekilde uçaktan indirilmelerine yardımcı olmak üzere, normal kapı ve acil durum çıkışlarında kullanılan acil kayma yastığı kullanımı konusunda eğitilmelidirler. Kullanımdan dolayı hasar görmedikçe ve yangına
maruz kalmadıkça acil hava yastığı kullanılmaya devam edilmelidir. Zarar görmeleri halinde, kurtarma ve yangınla mücadele
personeli tarafından temin edilen merdiven ya da acil durum basamakları derhal kullanıma verilmelidir.
Acil durum kayma yastığı, diğer merdiven ve basamaklardan daha hızlı boşaltım sağlar ve eğer uçağın hızlı bir şekilde boşaltılması zorunlu ise, uçak ekipmanının kullanılması tercih edilir. Kurtarma ve yangınla mücadele personeli, acil kayma yastıklarının ucunda beklemeli ve çıkan insanların ayağa kalkmalarına yardım ederek, olay yerinden emniyetli bir mesafeye
yönlendirmelidirler.
Uçaktan çıkmak için kanat üstü acil çıkış kapılarını kullanan insanlar, kanadın arka ucundan kayarlar veya kanat ﬂaplarından
aşağı atlarlar; söz konusu kişilerin bacak yaralanmalarına engel olunması için yardımcı olunmalı ve olay yerinden emniyetli bir
mesafeye taşınmalıdır.
Yolcuların uçaktan daha iyi tahliye edilmelerini sağlamak üzere, uçuş mürettebatı ile direkt bir bağlantı kurulması arzu edilir.
Pek çok havaalanı acil durum birimleri arasında, yer kontrol frekansında çalışan iki yönlü telsiz bulunur.
Uçak mürettebatı ile havaalanı acil durum personelinin sorumlulukları açık bir şekilde belirlenmeli ve her türlü şart altında
öncelik, uçakta bulunanların güvenliğine verilmelidir. Bir çok durum farklı acil durum tahliyesi gerektirebilir. Görevler ve sorumluluklar genellikle şu şekilde olmalıdır:
Uçak Mürettebatı: Pek çok havaalanında şartlar ve kolaylıklar farklılık gösterdiğinden, uçak mürettebatı uçağın ve içinde
bulunanların güvenliğinden sorumlu olmalıdırlar. Uçağın boşaltılması ve boşaltma şekli konusundaki son karar, normal tarzda
görevlerini yürütebilen mürettebat üyelerinin karar verebilme yetkisine bırakılmıştır.
Kurtarma ve Yangınla Mücadele Personeli: Uçak mürettebatına yardımcı olmak, RFF personelinin görev ve sorumluluğundadır. Mürettebat üyelerinin görüşü sınırlı olduğundan, kurtarma ve yangınla mücadele personeli uçağın dışından mürettebat
üyelerine olağan dışı şartları bildirmelidir. Operasyonda koruma işlemi RFF personelinin sorumluluğudur. Mürettebat üyelerinin faaliyetlerini yerine getirememesi durumunda kurtarma ve yangınla mücadele personeli gerekenin derhal yapılmasından
sorumludur.
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Şekil 12.1.

Haberleşme: Uçuş mürettebatı ile RFF personeli arasında haberleşme kolaylığı gerektiğinden, görevliler arasında direkt temas kurmaya yönelik haberleşme sisteminin kurulması gerekir. Direkt temasın sağlandığı yöntemler şunlardır:
a) Telsizler: Olaya müdahale de başarı, uçak mürettebatı, RFF personeli ile hava traﬁk kontrol ünitesi arasındaki muhabere
koordinasyonuna bağlıdır. Bu sebeple bu birimlerin telsiz frekansları aynı olmalıdır.
b) Uçak İçi Telefon Sistemi (İnterkom): Uçak motorları çalışırken, uçağa yakın bir yerden, uçuş mürettebatı ile haberleşmek zor olabilir. Pek çok uçak interkom ile donatıldığından yer personelinin kullanımı için uçak üzerinde interkom girişi
mevcut olduğunda kolaylıkla haberleşme sağlanır.
 Diğer Haberleşme Yolları:
Bir başka şekilde haberleşme yapılamadığında, RFF Personeli yetkilisinin, uçak burnunun sol tarafına haber vermek suretiyle, uçuş mürettebatı ile direkt ses haberleşmesi kurması önerilir. Bu tip haberleşme için portatif megafonlar önem taşır. El
işaretleri ile bilgi aktarılması gerekli olabilir.
Şekil 12.1 RFF personeli tarafından, pilota motorun durdurulmasını belirten işarettir. Diğer marshalling işaretlerine ilişkin
bilgi Annex-2 Hava Kuralları kısmında yer almaktadır.
Statik Topraklama: Yerdeki personel uçakla temasa geçmeden önce, uçağın doğru olarak topraklamasının yapılması gerekmektedir. Kaza yapan uçak, yerle temas ettikten sonra yangın olmamışsa statik elektriğe karşı topraklanmalıdır.
Uçak Yangını Uyarısı: Uçak mürettebatı için uçak yangın göstergelerinin düzgün şekilde değerlendirilmesi mümkün olmadığından, apronda park edip, yangının diğer uçakları ve binaları tehlikeye sokmaması için, RFF personeli tarafından
şüphelenilen yerin kontrolünün yapılması önerilir. Bu kontrol genellikle uçak kompartıman kapıları açılmadan, etkilenmiş
yerlerin gözlenmesi, duman ya da ısının dışarıdan kontrol edilmesi ile yapılır.
Motor Çalıştırma: Uçağın durmasından sonra motorlardan en az biri, uçaktaki aydınlatma ve haberleşmenin sürdürülmesi
için çalışır durumda bulundurulmalıdır. Bu uçak kurtarma operasyonunu bir dereceye kadar engelleyecektir. Söz konusu
olay kurtarma ve yangınla mücadele için tehlikeli olacağından motor emniyet mesafesi dikkate alınmalıdır.
Ekipman Yerleşimi: Havaalanı kurtarma ve yangınla mücadele araçları, turbo jet uçaklara göre, piston motorlu ve turbo
pervaneli uçaklara farklı şekillerde yaklaşabilir.
Uçları arkaya doğru çekilmiş kanat dizaynı ve türbin motorlarının aşırı ısınmış atmosferi nedeni ile pek çok kurtarma ve
yangınla mücadele personeli uçağa burun tarafından yanaşır ve yerleşir. Bu kararı pek çok faktör etkileyeceğinden, bu her
zaman standart bir yaklaşma şekli değildir.
Rüzgar şartları, arazi, uçak tipi, kabin özellikleri ve diğer faktörler yaklaşma şeklini belirlerler. Bu nedenle, uçuş mürettebatının, kurtarma ve yangınla mücadele personeline uçağın detayları hakkında bilgi vermesi gereklidir.
Kombine yolcu-kargo uçakları konusunda, havaalanı kurtarma ve yangınla mücadele personeline kabin özellikleri konusunda bilgi verilmelidir. Çünkü bazı uçakların kargo kompartımanları uçak kanat hizasına kadar gelmekte ve buradaki acil
durum çıkış kapısından yolcuların tahliye edilmesini imkansız kılmaktadır.
Tahliye: Daha önce de belirtildiği gibi, yolcuların uçaktan boşaltılması kararı kurtarma ve yangınla mücadele personeliyle
çalışan uçuş mürettebatı tarafından verilmelidir. RFF personelinin tüm uçakları iyi tanıması mümkün olmadığından, uçuş
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mürettebatının acil durum konusunda daha eğitimli olması nedeniyle uçağın tahliye edilmesindeki son karar uçuş mürettebatınındır. Neredeyse tüm uçaklar acil durum tahliye ekipmanları ile donatılmışlardır ve uçuş mürettebatı bu ekipmanın
kullanımı konusunda eğitimli olmalıdır.
Bazı RFF personeli acil durum uçak tahliye merdivenlerini yanlarında taşırlar ve bu durumda, uçuş mürettebatı söz konusu
merdivenlerin mevcudiyeti konusunda bilgilendirilmelidir. Acil kayma yastıkları hasara uğramadıkça kullanılmaya devam
edilmelidir. Eğer bunlar henüz açılmamış veya hasar görmüş durumda iseler, tahliye merdivenleri kullanıma girmelidir. Söz
konusu merdivenler ayrıca kanat üzerinden tahliyelerde, özellikle de kanat yerden oldukça yüksekse yararlı olur.
Can güvenliğinin hemen sağlanması gerekmeyen durumlarda, sadece merdiven ve acil kayma yastığıyla donatılmış kapıların kullanılması önerilir.
İnişten önce uçuş mürettebatı, RFF personeline bilgi vermelidir. Bu bilgi; yakıt miktarı, uçaktaki yolcu sayısı, kabin özellikleri
yolcu dağılımı, özürlü yolcular ve önem taşıyabilecek diğer konuları içermelidir.

SONUÇ
Uçak kaza kırımlarında havaalanı Kurtarma ve Yangın Söndürme Biriminin (RFF) görevi ve sorumlulukları tartışılmaz bir
değerdedir. Kaza kırım noktasına ulaşmakla beraber, hızlı ve doğru müdahale ile yolcuların kurtarılması ve tahliyesinin sağlanması en önemli görevidir.
Yoğun bir enerji kütlesi niteliğinde olan uçak yangınlarına müdahale, donanım, bilgi ve tecrübe ile birlikte olan üstü gayret ve
sabır gerektirmektedir. Zamanla yarış içinde olan bu müdahale süresinden başarı ile çıkabilmek her itfaiye birimine verilebilecek en güzel ödüldür.
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YAPI ELEMANLARININ YANGIN DAYANIMI VE
MEVZUAT GEREKSİNİMLERİ

İlker İBİK*

ÖZET
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince, tüm binalarda ve inşaat-yapım işlerinde, belirlenen bina
kullanım sınıﬂarı esas alınarak, taşıyıcı olarak kullanılan yapı elemanları başta olmak üzere, çoğu yapı elemanı için 30 dakika
ile 120 dakika arasında değişen “Yangın Dayanımı” kıstasları tarif edilmiştir. Yapı elemanı yangın dayanımının yük taşıma,
bütünlük ve yalıtkanlık temel özelliklerinin belirli süreler içerisinde korunması yeteneği ile tanımlandığı yönetmelik kurallarının
uygulanmasından; yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, yatırımcı kuruluşlar, yapı sahipleri, işveren veya temsilcileri, tasarım
ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri, yani tüm taraﬂar, yasa karşısında görevli, yetkili ve sorumlu
addedilmektedir.
Bu kapsamda, tüm ilgili taraﬂarın yönetmelik ve diğer ilgili ürün mevzuatının kendilerine yüklediği sorumluluklarının bilincinde
olarak faaliyetlerini yerine getirmelerinin, hem hukuki müeyyidelerle karşı karşıya kalmamaları ve hem de yangın afeti karşısında
gerekli önlemlerin alınmasında görevlerini tam olarak yerine getirerek vicdanen rahat bulunmaları itibariyle önemi aşikardır.
Anahtar Sözcükler: Yangın Dayanımı, Yük Taşıma, Bütünlük, Yalıtkanlık, Yangın Mühendisliği, Mevzuat, Bayındırlık, İçişleri,
Yönetmelik

FIRE RESISTANCE OF THE CONSTRUCTION ELEMENTS AND LEGISLATIVE REQUIREMENTS
ABSTRACT
Set forth by the “Directive on the Fire Protection of Buildings”, ﬁre resistance criteria between 30 to 120 minutes of resistance
time have been deﬁned for a multitude of construction elements, including load-bearing elements, for all the construction and
building work scopes.
The application of the regulation requirements, where the ﬁre resistance of construction elements are identiﬁed by their ability to
sustain their basic qualities of load-bearing, integrity and insulation, have been named under the responsibilities of public ofﬁces
authorised to issue building permits, investor companies, building owners, employers and their representatives, architects and
engineers with the duties of design and application and contractors of the applications, and the advisors, consultants, project
controllers, building inspectors and the operation management, taking part of the constuction and operation of buildings.
Whereas, the vitality of applications of all related sides to be developed within the knowledge and consciousness of all the
responsibilities, born by the directive and related product legislations, in means of prevention of legal penalties and provision
of self-conscience by the complete performance of duties for precautions against ﬁre hazards has been deemed deﬁnite.
Keywords: Fire resistance, load-bearing, integrity, insulation, ﬁre engineering, legislation, public works and settlement, internal affairs, directive.
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1. GİRİŞ
“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği”nin 8 Eylül 2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasının üzerinden dokuz yıl,
Yönetmeliğin 1 Ocak 2007 tarihinde zorunlu uygulamaya girişinin üzerinden ise beş yıla yakın bir zaman geçmiş bulunuyor.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanarak uygulamaya konan yönetmelik, TS EN 13501 serisine göre yapı malzemelerinin “Yangına Karşı Tepkisi” ve yapı elemanlarının “Yangın Dayanımı” kavramlarını sanayi ve ticaret hayatımıza, bir daha
çıkmamak üzere sokan temel mevzuat olmuştur.
19 Aralık 2007’de İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ortak yayınlanan ve yayın tarihinde uygulamaya giren
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ise, temel güvenlik kriteri olan Binaların Yangın Güvenliği hususunda Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği’ne uyumlu bir milli mevzuat ihtiyacını karşılamak amacını yerine getiren çok önemli bir mihenk taşıdır.
Bugünkü durumda karşımızda dikilmekte olan en büyük sorun, ne yazık ki bu yönetmeliklerde tanımlanan tüm ilgili taraﬂarın,
Yönetmeliğin kendilerine yüklemekte olduğu sorumluluklar ve bu sorumlulukları nasıl yerine getireceklerine dair yeterli bilgi
ve deneyime sahip olamamaları ve bu nedenle çoğu durumda yönetmeliğin temel şartlarının anlamlı bir uygulama pratiğine
kavuşamamasıdır.

2. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK - TEMELLER
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” içeriğine baktığımızda, binaların kullanım amaçlarına ve alanlarına
göre yangın tehlikesi açısından sınıﬂandırıldıklarını ve tüm sınıﬂar için geçerli ortak yangın güvenliği gereksinimleri ve ilaveten
her bir sınıf için, ilgili sınıfa özel olarak belirlenen gereksinimleri görmekteyiz. Ortak yangın güvenliği kriterleri içerisinde, kullanılan “yapı malzemeleri” ile ilgili kriterler, bina yerleşimi ve ulaşım yolları, bina taşıyıcı sisteminin stabilitesi, yangın bölmeleri,
duvarlar, döşemeler, cepheler ve çatılar ile ilgili yangın güvenliği kriterleri tanımlanmaktadır. Yönetmelik tüm kaçış yöntemlerini
kapsayacak şekilde kaçış güvenliği ile ilgili hususları ayrı bir kısım halinde vermekte; yine sırasıyla bina bölüm ve tesisleri,
elektrik tesisatı, duman kontrol sistemleri, yangın söndürme sistemleri, tehlikeli maddelerin kullanılması ve depolanması ile
ilgili hususları ayrı kısımlarda tanımlamaktadır. Böylece, hem tüm binalar için genel kriterleri, hem de bina kullanım tiplerine ve
tehlike sınıﬂarına özgü gereksinimleri ayrı ayrı belirlemiş olmaktadır.
Burada, örneğin 95/16/AT Asansörler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen asansörlerin yangın güvenliği için kurallarına
ulaşmak veya 92/42/AT “Yeni Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği” kapsamındaki kazanlar ile ilgili yangın güvenliği kriterlerini
bulmak mümkündür.
Yönetmelik, kamusal alanda ve özel sektörde yangın güvenliği sorumluluğu, yangın güvenliği ekipleri ve eğitimleri, yönetmeliğe uygunluğun denetimi, kamu kurumları arasında yönetmeliğin uygulanması amacıyla işbirliği yöntemleri vb. düzenlemeleri
de ortaya koyduktan sonra, mevcut binalarda ilgili tüm gereksinimlerin uygulama kurallarını da tanımlamakta ve bu halde
“Binalarda Yangın Güvenliği” konusunun temel prensiplerini belirlemiş bulunmaktadır.
Örneğin, Madde 5’te, “İlkeler” başlığı altında;
“(1) Projeler, kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından bu yönetmelikte öngörülen şartlara uygun
değil ise yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu yönetmelikte
öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin
belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez.”
şartları ifade edilmiş ve bu halde, bu yönetmelik şartlarına uygunluk göstermeyen hiçbir yapı projesine yapı ruhsatı
verilmeyeceği, aynı şekilde yönetmeliğe uygun inşa edilmemiş hiçbir bina/yapım işine de yapı kullanma izin belgesi
veya çalışma ruhsatı verilmeyeceği yasal olarak taahhüt altına alınmıştır.
Yine, Madde 6’da “Görev, Yetki ve Sorumluluk” başlığı altında;
“(1) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından;
a) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler,
b) Yatırımcı kuruluşlar,
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c) Yapı sahipleri,
ç) İşveren veya temsilcileri,
d) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar,
e) Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri,
görevli, yetkili ve sorumludur.”
kuralı ortaya konmakta, böylece yönetmelik uygulamasının ilgili/yetkili dairelerden yatırımcılara ve yapı sahiplerine,
tasarımı gerçekleştiren mimar/mühendis ve yüklenicilerden, yapımda ve yapı kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrolü, yapı denetimi ve işletme yetkililerine kadar tüm taraﬂarın görevli, yetkili ve sorumlu oldukları, diğer bir deyişle, Yönetmeliğin tam olarak uygulanmadığı her durumda yaşanabilecek her türlü yangın afetinde tüm ilgili
taraﬂarın yasalar karşısında hesap vermek durumunda kalacaklarına dair temel ve milli yangın mevzuatımız itibariyle devrim
niteliği taşıyan şartı nihayet getirilmektedir.
Aynı maddenin, (4) no’lu alt başlığında ise;
“(4) Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Bir kat alanı 2000 m²’den fazla
olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır. Tahliye projeleri diğer yapılarda mimari projelerde gösterilir.
Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak
uygulanır. Belediye itfaiye birimlerince, projelerde değişiklik veya ilâve gerekli görülmesi halinde, istenilen değişiklik veya ilâvenin
bu yönetmeliğin hangi maddesine istinaden gerekli görüldüğünün belirtilmesi mecburidir. Yorumlanması gereken, açıklık gerektiren veya belirsiz olan konularda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın görüşü alındıktan sonra işlem ve uygulama yapılır.”
ifadesi yer almakta, böylece yapı projelerinin ayrılmaz bir parçası olarak bina tahliye projelerinin, yönetmeliğe uygunluk itibariyle belediye itfaiye birimlerince denetlenerek, olumlu görüş sonucunda yapı ruhsatının verilebileceği, aksi halde itfaiye
birimlerince belirlenen değişiklik veya ilavelerin uygulanması zaruriyeti, yapı ruhsatı sürecinin işleyiş pratiğinin ortaya konması
amacıyla tanımlanmış bulunmaktadır.

3. YÖNETMELİKTE TANIMLI “YANGIN DAYANIM” GEREKSİNİMLERİ
Yapı elemanlarının yangın dayanım gereksinimleri ile ilgili olarak da yönetmelik bazı temel şartları açık olarak ifade etmektedir.
Yönetmelik maddelerinin bir çoğunda ve özet tablo halinde yönetmeliğin EK-3/B ve EK-3/C altında verilen bu şartlara göre
örneğin taşıyıcı çerçeve, kiriş ve kolonlar, yük taşıyıcı duvarlar, dış duvarlar, döşemeler, çatılar, yangın bölme duvarları, korunumlu şaftlar, yangın merdiveni yuvaları, acil durum asansör kuyuları, yangın güvenlik holleri, asma tavanlar ve yangın kesici
yüzeyler için, konutlardan otoparklara, sanayi tesislerinden depolama amaçlı binalara kadar farklı kullanım amaçlarına göre
yapılarda, taşıyıcı olarak kullanılan yapı elemanları başta olmak üzere, çoğu yapı elemanı için 30 dakika ile 120 dakika
arasında Yangın Dayanımı kriteri belirlenmiştir. Bu kriter bazı ürünler için Yük taşıma kapasitesi, Bütünlük ve Yalıtım gereksinimlerinin tamamını içerirken (REI), bazı ürünlerde ise sadece son ikisini (EI) içermektedir.
Yönetmeliğin EK-3/B maddesinde yangın dayanım şartları verilen yapı elemanlarına bakacak olursak; devamında, EK-3/C maddesinde belirlenen bina kullanım sınıﬂarına göre yangın dayanım sürelerinin de dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
İlaveten, Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde yapı elemanları ve bina kullanım sınıﬂarına dair yangın dayanım süreleri ve açıklamaları verilmektedir;
Madde 24’te “Yangın kompartımanları” başlığı altına;
“(1) Yangın kompartıman duvar ve döşemelerinin yangına en az direnç sürelerine Ek-3/B’de yer verilmiştir.
(2) İki veya daha çok bina tarafından ortak kullanılan duvarlar, kazan dairesi, otopark, ana elektrik dağıtım odaları, yapı
içindeki trafo merkezleri, orta gerilim merkezleri, jeneratör grubu odaları ve benzeri yangın tehlikesi olan kapalı alanların
duvarları ve döşemeleri kompartıman duvarı özelliğinde olur.
(3) İki veya daha çok binaya ait müşterek duvarlar yangına dayanıklı duvar olarak inşa edilir. İkiz evleri birbirinden ayıran her
duvar yangın duvarı olarak inşa edilir ve evler ayrı binalar olarak değerlendirilir.
(4) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut binalarında
atriumlu bölüm hariç olmak üzere, 21.50 m’den daha yukarıda olan katlarında en çok üç kat bir yangın kompartımanı
olarak düzenlenir.”
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Ek-3/B Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri
Yapı Elemanı

YangınaDayanma Süresi (dak.)

Etkilenen Yüzey

1.

Taşıyıcı Sistem (çerçeve, kiriş veya kolon)

R Bkz. EK-3c

Etkilenen yüzeyler

2.

Yük Taşıyıcı Duvar (aşaıdaki maddelerde de açıklanmayan duvar

R Bkz. EK-3c

Ayrı ayrı her bir yüzey

Döşemeler

3.

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

REI 30

b) Bir dükkan ve üstündeki kat arasında

REU 60 veya Bkz. EK-3e (hangisi daha büyükse)

c) Kompartıman döşemeleri dahil her türlü diğer döşemeler

REI Bkz. EK-3c

d) Bodrum kat ile zemin kat arası döşeme

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

Alt yüzeyden

Çatılar
a) Kaçış yolu teşkil eden her bölüm

R EI 30

b) Döşeme görevi yapan her türlü çatı

REI Bkz. EK-3c

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

EI Bkz. EK-3c

Dış yüzeyden

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

REI Bkz. EK-3c

Ayrı ayrı her bir yüzey

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

REI Bkz. EK-3c

Binanın iç yüzeyden

Yangın Kopartman Duvarları (bina içindeki farklı kullanım işlevlerini
birbirinden ayıranlar)

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

Ayrı ayrı her bir yüzey

7.

Yangın Kopartman Duvarları (6 numarada belirtilenler dışındakiler)

REI Bkz. EK-3e

Ayrı ayrı her bir yüzey

8.

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

REI 120

Ayrı ayrı her bir yüzey

9.

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

REI 120

Binaya bakan yüzey

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

REI 60

Ayrı ayrı her bir yüzey

4.

Alt yüzeyden

Dış Duvarlar
5.

6.

10.

Yangın Kesici

EI 30

Ayrı ayrı her bir yüzey

11.

Asma Tavan

EI 30

Alt taraftan

şartları tanımlanmakta, böylece alt başlık (2)’de tanımlı tüm yangın tehlikesi olan kapalı alanların duvarları ve döşemeleri ile,
yüksekliği 21.50 m üzerinde bulunan konut harici binalar ve 30.50 m’den fazla olan konut binalarında yangın kompartmanı
olma zorunluluğu ortaya konmaktadır. Yangın kompartman duvarları, örneğin yüksekliği 30,50 m’den az ticaret amaçlı binalarda, sprinkler (yağmurlama) sistem bulunmuyorsa 90 dakika, bulunuyorsa 60 dk. yangın dayanımına sahip olmalıdır.
Yine, Madde 25’te “Yangın Duvarları” başlığı altına;
“(1) Bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az 90 dakika dayanıklı olarak projelendirilir. Yangın
duvarlarının cephe ve çatılarda göstermeleri gereken özellikler ilgili maddelerde belirtilmiştir.
(2) 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.
(3) 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.”
koşulları verilmekte; Türkiye yapı stoğunun büyük bir kısmının bitişik nizamlı binalardan oluştuğu ve bu binaları
ayıran duvarların en az 90 dakika yangın dayanımlı olması gerektiğinin Yönetmelik tarafından şart koşulduğu düşünüldüğünde, bu konuda yönetmeliğin sorumluluk vermiş olduğu tüm taraﬂarın konu ile alakalı yeterli bilgi, deneyim ve ilgi
eksikliklerinin, kamunun can ve mal güvenliğine karşı ne derece yüksek riskler içermekte olduğu daha net bir şekilde görülebilmektedir.
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Ek-3/C Bina Kullanım Sınıﬂarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri
Yapı Elemalarının YAngına Dayanım Süreleri (dak)
Bina Kullanım Sınıﬂarı

Bodrum Katlar(1)
(üstündeki döşeme dahil)

Giriş veya üst katlar

Bodrum kat(ların) derinliği
*(m)

Bine yüksekliği (m)

10 m’den
fazla

10 m’den
az

a) Bir ve Iki Ailelik Evler

--

30(2)

30

60

---

---

b) Apartmanlar

90

60

30(2)

60

90

120

- yağmurlama sistemi yok

90

60

60

60

90

İzin verilmez

- yağmurlama sistemli

60

60

30(2)

60

60

120(3)

- Yağmurlama sistemi yok

90

60

60

60

90

İzin verilmez

- Yağmurlama sistemli

90

60

30(2)

60

90

120(3)

- Yağmurlama sistemi yok

90

60

30(2)

60

90

İzin verilmez

- Yağmurlama sistemli

60

60

30(2)

30(2)

60

120(3)

5. Ticaret Amaçlı
Binalar

- Yağmurlama sistemi yok

90

60

60

60

90

İzin verilmez

- Yağmurlama sistemli

60

60

30(2)

30(2)

60

120(3)

6. Endüstriyel
Yapılar

- Yağmurlama sistemi yok

120

90

60

90

120

İzin verilmez

- Yağmurlama sistemli

90

60

30(2)

60

90

120(3)

90

60

60

60

90

İzin verilmez

60

60

30(2)

60

60

120(3)

- Yağmurlama sistemi yok

120

90

60

90

120

İzin verilmez

- Yağmurlama sistemli

90

60

30(2)

60

90

120(3)

1. Konutlar
2. Konaklama
Amaçlı Binalar
3. Kurumsal Binalar
4. Büro binalar

7. Toplanma Amaçlı - Yağmurlama sistemi yok
Binalar
- Yağmurlama sistemli

5 m’den
az

21.50 m’den
az

30.50 m’den
az

30.50 m’den
fazla

a) Depolar
8. Depolama
Amaçlı Tesisler

*
(1)
(2)
(3)
(4)

b) Otopark
- Açık otoparklar

---

---

15(2) (4)

15(2) (4)

15(2) (4)

60

- Diğer otoparklar

90

60

30(2)

60

90

120(3)

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

Yönetmeliğin diğer yangın dayanım şartları koştuğu yapı elemanları ve kesitleri ve söndürme ekipmanları sırasıyla Döşemeler
(MADDE 26), Cepheler (MADDE 27), Yangın güvenlik holü (MADDE 34), Kaçış yolları (MADDE 35), Korunumlu iç kaçış koridorları ve geçitler (MADDE 36), Dış kaçış geçitleri (MADDE 37), Kaçış merdivenleri (MADDE 38), Kaçış yolu kapıları (MADDE 47),
Kazan daireleri (MADDE 54), Yakıt depoları (MADDE 56), Mutfaklar ve çay ocakları (MADDE 57), Asansörler (MADDE 62-MADDE 63), Transformatör odaları (MADDE 65), Jeneratör odaları (MADDE 66), Yangın algı, alarm ve söndürme sistemlerinin kabloları (MADDE 83 ve MADDE 85) olarak verilmekte ve Yönetmelikte tüm bu elemanlarla ilgili koşullar detaylandırılmaktadır.
Ayrıca kullanım amacı itibariyle Yönetmelik, “Patlayıcı maddeler” ve “Parlayıcı ve patlayıcı gazlar” üretildiği, depolandığı ve satışının yapıldığı binalar ile, “LPG tüpleri”nin depolandığı ve perakende satışının yapıldığı yerler için gerekli şartları özel olarak tanımlamış; yine yüksek can ve mal güvenliği riski içeren “Oteller, moteller ve yatakhaneler” için ise aşağıdaki şartları belirlemiştir:
“MADDE 50- (1) Otellerin, motellerin ve diğer binaların yatakhane olarak kullanılan bölümlerinin aşağıda belirtilen şartlara
uygun olması gerekir:
a) Yatak odaları, iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı bir duvar ile ayrılır.
b) İç koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması gerekir.
…
(6) Doğal veya mekanik yolla havalandırılmayan iç koridorlar; yağmurlama sistemi olan binalarda 45 m ve yağmurlama sistemi
bulunmayan binalarda 30 m aralıklarla duman kesicileri ile bölümlendirilir ve buralarda aşağıdaki şartlara uyulur:
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a) Duman kesicileri yangına en az 60 dakika dayanıklı olur. Bölme içinde yer alan kaçış kapılarının yangına en az 60 dakika
dayanıklı ve duman sızdırmaz nitelikte olması şarttır.”

3. SONUÇ
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (19.12.2007 tarihli, 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan) ile sadece ülkemiz yangın mevzuatına kavuşmakla kalmamış, aynı zamanda 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği de temel
güvenlik kriteri olan yangın güvenliğinde yasal uygulama gereksinimlerinin pratiğine kavuşmuştur.
Ülkemiz, hali hazırda akredite ulusal “Yangına Karşı Tepki Test Laboratuvarları”na sahiptir ve böylece yapı malzemeleri için
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kurallarının uygulanması ve yetkili kurumlarca denetlenmesi mümkün
bulunmaktadır.
Aynı şekilde Yönetmeliğin “Yangın Dayanımı” konusundaki prensip ve kurallarının test, analiz ve kontrol ile doğrulanabileceği
bir “Yangın Dayanım Laboratuvarı”mız ve mühendislik çalışmaları ile doğrulamalar yapabilen bir “Yangın Güvenlik Mühendisliği Merkezimiz” de nihayet oluşturulmuş ve hizmete sokulmuştur.
Böylece, sadece yapı malzemeleri sektörünün değil, gemi inşa sanayinin, otomotiv sanayinin ve hatta savunma sanayinin de
temel gereksinimlerinden olan “yangın dayanımı” konusunda, ürünlerin taşıma kapasitesi, bütünlük ve yalıtım özelliklerini test
edebilecek ve REI 30 dk., 60 dk., 90 dk. ve 120 dk. testlerini gerçekleştirerek, tüm bu sanayi sektörlerinde üretim gerçekleştiren üreticilerimizin yabancı laboratuarlarda çok olumsuz maddi koşullar altında yangın dayanımı testleri yaptırmalarının önüne
geçebilmesi ve milli araştırma-geliştirme verilerimizin ülkemiz sınırları içerisinde değerlendirilmesi/koruma altında tutulabilmesi
günümüz itibariyle mümkün olmuştur.
Bu kapsamda, Yönetmeliğin sorumluluk tahsis etiği kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm ilgili taraﬂarın yönetmelik ve diğer
ilgili ürün mevzuatının kendilerine yüklediği sorumluluklarının bilincinde olarak faaliyetlerini yerine getirmelerinin, hem hukuki
müeyyidelerle karşı karşıya kalmamaları ve hem de yangın afeti karşısında gerekli önlemlerin alınmasında görevlerini tam
olarak yerine getirerek vicdanen rahat bulunmaları itibariyle önemi aşikardır.
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ÖZET
Yangınlarda her yıl binlerce insan ölmekte, on binlerce insan yaralanmakta ve çok büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir.
Gelişen teknoloji, sanayileşme ve enerji tüketiminin artması, nüfusun giderek çoğalması yangın riskinin ve buna bağlı olarak
yangının maddi ve manevi zararlarının artışına neden olmaktadır.
Bu çalışmada, Türkiye’de meydana gelen yangınlara ait istatistikler; yangın sayısı, yangın çıkış sebepleri, can kaybı ve maddi
zarar açısından incelenmiş, İstanbul, Ankara ve İzmir yangın istatistikleri karşılaştırılmıştır. Sayısal veriler, genel olarak, T.C.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan ve karşılaştırmada kullanılan illerin itfaiye daire başkanlıklarından
temin edilmiştir.
Çalışma sonunda, yangın sayılarının büyük oranda enerji tüketimi ve nüfus ile ilişkili olduğu görülmüş, yangınlara sebebiyet
veren faktörlerin başında “sigara” ve “elektrik tesisatının” geldiği belirlenmiştir. Bu çalışma ışığında, Türkiye’de yangın istatistikleri konusunda en detaylı çalışmaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından veri ambarı projesi kapsamında yapıldığı
görülmüş, oluşturulan bu veritabanının tüm Türkiye’ye uyarlanması ve Türkiye genelinde yangın istatistikleri konusunda bir dil
birliğinin oluşturulması gerektiği kanısı uyanmıştır.
Anahtar kelimeler: Yangın İstatistikleri, Yangın Çıkış Sebepleri, Yangında Can Kaybı, Yangında Maddi Zarar

A RESEARCH ON FIRE STATISTICS ACROSS TURKEY
ABSTRACT
Each year, thousands of people die in ﬁres, tens of thousands of people are wounded and large ﬁnancial losses occur. With
developments in technology, industry, and with increasing energy consumption and population, ﬁre risks and associated ﬁnancial and intangible losses increase in case of ﬁre.
In this study, statistics on ﬁres in Turkey have been analyzed in terms of number of ﬁres, causes of ﬁres, losses of lives and ﬁnancial losses, statistical data for Istanbul, Ankara and Izmir have been compared. The numerical data generally was obtained
from the Republic of Turkey, the Prime Ministry, Department of Disasters and Emergency Management and have also been
obtained from the head of departments of ﬁre brigades of each province that took part in comparison.
At the end of the study, it was observed that number of ﬁres was directly proportional to energy consumption and population;
and that the main causes for ﬁre were “smoking” and “electrical wiring”. During this study, it was also observed that the most
detailed works were executed by Istanbul Metropolitan Municipality within the frame of their data depot project, and that this
data base should be spread over Turkey and a common language should be formed in general, with respect to ﬁre statistics.
Keywords: Fire Statistics, Fire Causes, Loss of Lives in Fire, Financial Losses in Fire
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1. GİRİŞ
Yangın, katı, sıvı ve/veya gaz halindeki maddelerin kontrol dışı yanmasıdır[1].
İstatistik, belirli bir amaç için verilerin toplanması, sınıﬂandırılması, çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanması ile ilgili teknik
ve yöntemleri içeren bir bilim dalıdır[2].
1920 yılı sonlarında, istatistik uygulamalarına ilgi giderek artmış, istatistikî yöntemler her alanda kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de
1927 yılında “Devlet İstatistik Umum Müdürlüğü” olarak kurulan ve 1963 yılında “Devlet İstatistik Enstitüsü” şeklinde teşkilatlanan
kurumun, planlı döneme girildikten sonra istatistiğe duyulan ihtiyacın büyüdüğünün ve öneminin arttığı görülmüştür[3].

2. ULUSLARARASI YANGIN İSTATİSTİKLERİ
Geçmişten günümüze yangın istatistikleri konusunda pek çok çalışma yapılmıştır. Rosenberg, İsveç’de 1922-1993 yılları arasında meydana gelen yangın istatistiklerini araştırmıştır. Araştırmaya konu olan zaman diliminde yıllık yangın sayıları nüfus ile
ilişkilendirilmiştir. Meydana gelen yangınların sayılarının nüfusun artması ile arttığı görülmüştür. 1982 yılından 1991 yılına kadar
meydana gelen yangınların % 25’inin sebebinin bilinmediği, çalışma sırasında elde edilen bulgular arasında yer almıştır[4].
Çin’de gerçekleştirilen bir araştırmada, 1998 yılında ülkenin çeşitli bölgelerindeki yangın durumu yangın olaylarının karakteristik
özellikleri, yer dağılımı, günlük ve aylık yangın sıklıkları, yangın kaynaklı yaralanma ve ölüm sayıları araştırılmıştır. Bu yangınların
farklı bölgelerde, o bölgenin iklimi ve ekonomik durumu ile ilişkili olduğu, elektrik, sigara ve hiçe sayılan güvenlik kurallarının yangınların ana sebeplerinden olduğu, en fazla ölüm ve yaralanma olaylarının konut yangınlarında görüldüğü ifade edilmiştir[5].
Bir başka çalışmada, 1996-2000 yılları arasında herhangi bir kasıt olmaksızın Londra’da meydana gelen konut yangınlarının
% 47’sinin sigara kaynaklı olduğu ortaya konmuştur. Bu yangınlarda, ilk tutuşan materyallerin % 23 ile yatak örtüleri, % 20 ile
mobilyalar, % 16 ile kıyafetler olduğu ve dört yıl toplamında bu yangınlarda hayatını kaybedenlerin % 32’sinin 60-79 yaş grubu,
% 25’inin ise 80 yaş üstü olduğu belirtilmiştir. Sözü edilen yangınların % 33’ü oturma odalarında, % 29’u yatak odalarında ve
% 20’si ise mutfaklarda meydana gelmiştir[6].
Amerika’da 1993 yılında binalarda meydana gelen yangınlar incelendiğinde, en fazla yangının olduğu mekânlar; salon, yatak
odası ve mutfak iken, en öldürücü malzemelerin ise kumaş ve yanıcı sıvılar olduğu belirlenmiştir. Malzemelerin tutuşmasına
sebep olan faktörlerin başında çocukların kibrit ile oynaması ve sigara gelmektedir. Binalarda yangın sırasında kaçabilmeyi
etkileyen faktörler, kıyafetlerin tutuşması ve kaçmak için yeterli zamanın bulunamaması, yaralanmaya sebep olan şartlardan
bazılarının ise yatalak veya çok yaşlı olmak, ilaç ya da alkol almış olmak ve uyuyor olmaktır[7].
Ürdün’de yapılan bir araştırmada ise yangın istatistiklerinin, güvenlik programlarının etkiliğinde önemli bir ölçüt olduğu belirtilmiş, 1996-2004 yılları arasındaki yangın istatistikleri, konut yangınlarının sebepleri ve yangınların kaynakları ile ilgili sayısal
veriler şekil ve çizelgeler ile ortaya konmuştur. Sonuçlar incelendiğinde; 1996’da 2004 yılına kadar Ürdün’de toplam 60.260
adet yangın meydana geldiği ve bu yangınların büyük bir bölümünün konut yangınları olduğu belirtilmiştir[8].
Bir başka çalışmada, Şangay’da Ocak 2000’den Aralık 2004’e kadar meydana gelen yangınların istatistikleri kullanılarak, sayısal risk formülleri ortaya konmuştur[9].
2003 ve 2006 yılları arasında Taipei’de meydana gelen konut yangınlarında ölen 21 kişiden; 11’i dumandan zehirlenerek, 6’sı
yanarak ve 4’ü ise düşerek hayatını kaybetmiştir. Ölüm vakası ile sonuçlanan konut yangınları çıkış saatleri ve hayatını kaybedenlerin cinsiyet ve yaş grupları açısından incelenmiştir[10].
Güvenlik önlemlerinin daha fazla alınması amacıyla; sadece binaların değil, tünel yangınlarının da istatistikî bilgileri literatürde
yer almaktadır. Avusturya yakınlarında 2000 yılında meydana gelen Alp dağlarına ait tünel yangınında 170 kişi; 2003 yılında
Güney Kore’de meydana gelen yer altı tren istasyonu yangınında 189 kişi, 2006’da İsviçre’de bulunan Viamala tünelinde 9 kişi
ve Melbourne’de bulunan Burnley tünelinde 3 kişi hayatını kaybetmiştir[11], [12].
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Yangın güvenliği istatistikleri

Yangın söndürme
yöntemleri istatistikleri

Yangın güvenliği
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Yangın eğitimi
istatistikleri
Şekil 1. Yangın istatistikleri
bölümleri[14].

Şahin, Bursa’da 2000 yılında Yangın Güvenlik Kongresi’nde sunduğu araştırmasında; Amerika, İngiltere, Kanada, İsveç, Japonya, Türkiye’de meydana gelen yangınlarda ölüm oranlarını incelemiş ve en düşük oranın ülkemize ait olduğunu ortaya
koymuştur[13].
Yangın istatistiklerini oluşturan bölümler Şekil 1’de görülmektedir[14].

3. ULUSAL YANGIN İSTATİSTİKLERİ
Ülkemizde ne yazık ki yangın istatistiklerine dair basılı bir doküman bulunmamaktadır. Her il belediyesinde bulunan İtfaiye
Daire Başkanlıkları’nda yangın kayıtları tutulmakta, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na gönderilmektedir.
Bu bildiride; ulusal yangın verileri tüm ülkeyi kapsayacak şekilde T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan[15]
temin edilmiştir. Çalışmada Türkiye yangın istatistikleri; yangın sayıları, yangın çıkış sebepleri, yangınlarda meydana gelen
can kayıpları ve yangınların sebep olduğu maddi zararlar açısından incelenmiştir.

3.1. Yangın Sayıları
Türkiye’de 1988 yılından 2008 yılına kadar meydana gelen yangınların toplam sayısı; 929165’tir[15]. Bu yangınların yıllara
göre dağılımı Şekil 2’de görülmektedir.
Şekil 2 incelendiğinde; 1988’den 2008 yılına kadar meydana gelen yangın sayılarında artış olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, yangın sayılarının enerji kullanımına ve nüfusa bağlı olarak arttığı düşünülmektedir.
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Şekil 2. Türkiye’de
meydana gelen yangın
sayılarının yıllık dağılımı
(1988-2008).
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3.2. Yangın Çıkış Sebepleri
Ülkemizde 1998-2008 yılları arasında meydana gelen yangınların çıkış sebepleri incelendiğinde; en büyük oranın % 30 ile
“Sigara ve kibrit” olduğu görülmüştür (Şekil 3). İnsanların sigaralarını söndürmeden çöp kutularına veya balkondan dışarıya
atması yangınlara sebep olmaktadır.

3% 2% 0%
5%
30%
6%
8%

19%
27%

Sigara ve Kibrit
Diğer Nedenler
Elektrik Tesisatı
Baca Tutuşması
Ocak, Soba, Kalorifer Kazanı
LPG, Doğalgaz vb.
Sabotaj
Akaryakıt, Patlayıcı Madde
Yıldırım Düşmesi
Şekil 3. Türkiye’de yangın çıkış
nedenleri (1988-2008).

Yangın çıkış sebeplerinde ikinci sırayı ise % 19’luk oran ile “elektrik tesisatı” kaynaklı yangınlar almaktadır[16]. Elektrikli cihazların kullanılmaları sırasında kullanma talimatlarına uyulmaması, ihmal ve dikkatsizlik yangınların çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca, elektrik tesisatlarının talimatlara uygun şekilde yapılmaması da yangın tehlikesi oluşturmaktadır[17].
Baca kaynaklı yangınların oranı % 8 olup, mutfak aspiratörü ve bacalarda biriken is ve kurumlar tutuşarak potansiyel yangın
tehlikesi oluşturmakta, baca yangınları kolayca çatı yangınlarına, çatı yangınları da bina yangınlarına dönüşebilmektedir[18].
1998-2008 yılları arasında meydana gelen yangınların % 5’inin çıkış sebebi LPG ve doğalgaz olarak görülmektedir. LPG
tüpleri taşıma kolaylığı nedeni ile ülkemizde çok kullanılan enerji kaynaklarından biridir. Özellikle konutlarda mutfak ve
banyolarda kullanılmakta ve büyük risk oluşturmaktadır. Doğalgaz ise 1976 yılından itibaren ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır[19]. Kolaylıkla yanan doğalgaz iyi bir havalandırma sağlanmazsa ortamda oksijen azalmasıyla boğulmaya neden
olmaktadır[16].
Sabotaj, çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkartılmasıdır. Ülkemizde sabotaj sonucu meydana gelen yangınların oranı ise % 3’tür. Türkiye’de 1998-2008 yılları arasında meydana gelen yangınların % 2’lik kısmını akaryakıt yangınları oluşturmaktadır. Genel olarak akaryakıt yangınları, açık kaplardaki akaryakıtın buharlaşarak çevreden ateş alması ile
oluşmaktadır[17].

3.3. Yangınlarda Meydana Gelen Can Kayıpları
Yangın sırasında uyuyor olmak, yaşlı olmak ya da yatalak olmak kaçabilmeyi etkileyen faktörler arasındadır. 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[15].
Ne yazık ki, hayatını kaybeden kişilerin halktan mı yoksa itfaiye görevlisi mi oldukları bilinmemektedir. Can kayıplarının cinsiyet, yaş ve ölüm nedenlerine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 2003 yılındaki can kaybı artışının[20] sebebinin
İstanbul’da HSBC Bankası Genel Müdürlük binası ve İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde meydana gelen terör
saldırılarından kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Şekil 4. Yangınlarda meydana gelen can
kayıplarının yıllara göre dağılımı.

3.4. Yangınların Sebep Olduğu Maddi Kayıplar
Yangınların sebep olduğu maddi kayıp miktarları Şekil 5’te görülmektedir[15]. Tıpkı can kayıplarında olduğu gibi 2003 yılındaki
artışın nedeninin; İstanbul’da HSBC Bankası Genel Müdürlük binası ve İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde meydana gelen terör saldırıları olduğu düşünülmektedir.
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Şekil 5. Yangınların sebep olduğu maddi
kayıpların yıllara göre dağılımı.

3.5. İstanbul, Ankara ve İzmir Yangın İstatistiklerinin Karşılaştırılması
Toplam nüfusun % 17,8’i (12.915.158 kişi) İstanbul’da ikamet etmektedir. Bunu sırasıyla, % 6,4 ile (4.650.802 kişi) Ankara, %
5,3 ile (3.868.308 kişi) İzmir, % 3,5 ile takip etmektedir[21].
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Üç büyük şehirde meydana gelen yangınların sayılarının yıllara göre dağılımı incelendiğinde (Şekil 6); en fazla yangının
İstanbul’da meydana geldiği görülmektedir. İzmir ve Ankara illerinde meydana gelen yangınların sayıları; 2007 yılında birbirine
yakın iken, 2008 ve 2010 yılları arasında Ankara’da meydana gelen yangın sayısında İzmir’e göre bir azalma olduğu, 2009
yılında ise her üç şehirde de meydana gelen yangın sayılarında artış olduğu gözlemlenmektedir[22, 23, 24].
İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfusları karşılaştırıldığında (Şekil 7), İstanbul nüfusunun diğer iki şehir nüfusunun toplamından
daha fazla olduğu görülmektedir. Büyük şehirlerde on dört yıllık yangın oranları incelendiğinde; İstanbul’da meydana gelen
yangınların oranının, İzmir ve Ankara’da meydana gelen yangınların oranlarının toplamından fazla olduğu gözlemlenmektedir
(Şekil 8). Dolayısıyla, nüfus ve yangın sayılarının birbiriyle doğrudan ilişkili olduğu, açıkça görülmektedir.
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Şekil 7. Şehirlerin nüfus oranları[21].
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Şekil 8. Şehirlerin son dört yıllık yangın oranları.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de meydana gelen yangın sayıları 1988-2008 periyodu arasında incelendiğinde; genel olarak bir artışın söz konusu
olduğu gözlemlenmiştir. Nüfus ve enerji tüketiminin yangın sayıları üzerindeki artışa doğrudan etkisi bulunmaktadır.
Yangın çıkış sebepleri araştırıldığında en önemli faktörün sigara olduğu görülmüştür. Bu bağlamda halkın bilinçlendirilmesi ile
yangın sayılarında azalma olacağı düşünülmektedir.
Yangınlarda meydana gelen can kayıpları incelendiğinde; hayatını kaybeden kişilerin sadece sayılarına yer verildiği görülmüştür. Bu kimselerin halktan mı yoksa itfaiye görevlilerinden mi olduğu bilinmemektedir. Kurbanların yaş, cinsiyet ve ölüm şekilleri
hakkında detaylı bir istatistik tutulması gerekmektedir.
Yapılan bu çalışma sonunda Türkiye’de yangın istatistikleri konusuna yeteri kadar önem verilmediği görülmüştür. Avrupa Birliği
ülkelerinde her yıl meydana gelen yangınlarla ilgili raporlar hazırlanırken, Türkiye’de sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından 2007 yılından beri detaylı rapor hazırlanmıştır.
Yapılan bu araştırmada farklı şehirlerde meydana gelen yangınların kayıt altına alınma sistemlerinin birbirinden ayrı olduğu
görülmüştür. Bu bağlamda ülkemizde; yangınların kayıt altına alınmasını sağlayacak ortak bir veri tabanının oluşturulması,
kullanılması ve her yılsonunda yangın istatistikleri raporlarının tutulmasının doğru olacağı düşünülmektedir.
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ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE
YANGIN GÜVENLİĞİ ESASLARI

İsmail YAZAN*

ÖZET
Endüstriyel tesislerde yangın güvenlik önlemlerini alırken öncelikle ilgili mevzuatları göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığının bir uzman tarafından denetlenmesi faydalı olacaktır. Bu konuda öncelikle
itfaiye teşkilatlarına, işletme yetkililerine ve sigorta şirketlerine büyük görev düşmektedir. İtfaiye ve sigorta şirketleri, işverene mevzuatlar doğrultusunda yol göstermelidir. Ayrıca endüstriyel tesiste itfaiyenin iştiraki ile eğitim ve yangın tahliye
tatbikatları yapılmalıdır.

THE BASICS OF FIRE SAFETY IN INDUSTRIAL PLANTS
ABSTRACT
While taking measures in industrial plants for ﬁre safety, primarily relevant legislations should be considered. It will be useful to
have these measures inspected by an expert to see if they are sufﬁcient. Primarily, the ﬁre brigades, operators and insurance
companies will have a lot to do on this issue. Fire brigades and insurance companies should guide the employers through
relevant legislations. Additionally, in industrial plants, trainings should be given and ﬁre evacuation drills should be made,
involving the ﬁre brigades.

GİRİŞ
Bugünün yangın mücadelesi, doğrudan yangın güvenlik önlemlerine bağlıdır. Yangın güvenliğine de, binanın iskeleti olan yapı
ve malzeme seçiminden başlamak gerekir. Yapılarda yangının yayılımını önleyici ve yangına dayanıklı yapı elemanları kullanılmalıdır. Bu tür malzemelerin araştırılıp geliştirilmesi, standartlaştırılması ve kullanımlarının yaygınlaştırılması, milli servetin
korunması ve can güvenliği açısından önem arz etmektedir.
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Endüstriyel tesislerde, yoğun enerji kullanımı, ham madde, mamul madde ile yarı mamul stoklarının kapasiteye paralel olarak büyümesi, sanayi ürünlerinin çeşitliliğinin ve tüketiminin artması, yangın riskini de beraberinde getirmektedir. Endüstriyel
tesislerin oluşturduğu bu riskleri azaltmak için, yapısal ve yangın yüküne bağlı yangın güvenlik önlemleri aldırma zorunluluğu
vardır. Alınan bu önlemlerinin yeterli ve etkili olabilmesi için de iyi bir denetime ihtiyaç vardır. Bu denetim, her ne kadar birkaç
kurum kuruluş tarafından yapılsa da genel olarak yeterli olduğu söylenemez. Yangın güvenliği denetimi, yasalar tarafından
itfaiye teşkilatlarına verilmiş olmasından dolayı, bu yazımızda itfaiyelerin endüstriyel tesislere verdiği hizmetlerden bahsetmek
için, bir sanayi itfaiyesinden yola çıkarak hizmetleri üç ana başlıkta inceleyeceğiz.

1. ÖNLEME/DENETİM
a) Proje ve İnşaat Aşamasında Denetim
Yapılacak tesise ait yangınla ilgili çalışma yer seçimi ile başlar. Tesisin sektörel yapısına ve tehlike sınıfına göre, projede belirtilen yangın güvenlik önlemlerinin yeterli hale getirilmesi ile inşaata başlanabilmesi için, itfaiye ve diğer birimlerce uygunluk
belirtilir. Bu aşamada; ilgili standartlara ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e göre uygunluğu kontrol
edilir. Kontrol sırasında itfaiyece aşağıdaki bilgiler çek edilir:
 İşletmenin yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanmış mıdır?
 Bir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanmış mıdır?
 İşletme riskine göre standartlara uygun paratoner tesis edilmiş midir?
 İşletme yangın riskine ve olması gereken yangın sistemlerine uygun olarak yangın suyu deposu/tankı hesaplanmış/yapılmış
mıdır?
 İşletmede stoklanan yangın suyunu, yangın hidrantlarına, yangın dolaplarına ve varsa sprinkler sistemine gönderecek yeterli
debide elektrikli veya dizel yangın pompa grubu mevcut mudur?
 Tesis dışını ring yapacak şekilde sabit sulu yangın hattı ve standartlara uygun yangın hidrantları ile donatılmış olup, mesafeleri yeterli midir?
Tesis depo ve üretim alanları ile diğer yerlere standartlara uygun yangın dolapları konulmuş mudur?
 Yangın dolapları yerleşimi çıkış kapılarına yakın ya da aynı hacimde bulunan iki dolap arası mesafe 30 metreden fazla olmayacak şekilde düzenlenmiş midir?
 Tesis, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun otomatik yangın algılama, amﬁ-anons ve alarm/ikazlı erken uyarı sistemi ile
donatılmış mıdır?
 Tesis kapalı alanları, yangın riskine ve standartlara uygun olarak sprinkler vb. otomatik söndürme sistemi ile teçhiz edilmiş
midir?
 Bilgi işlem merkezlerine ve güç dağıtım merkezlerine standartlara uygun önlemlere ilaveten, tercihen gazlı otomatik söndürme sistemi yapılmış mıdır?
 Kazan dairesi ve yakıt tankı için standartlar ve yönetmeliğe uygun önlem alınmış mıdır?
 Kapalı garaj/otopark ile ilgili alınacak önlemler de yönetmeliğe ve standartlara uygunluk sağlanmış mıdır?
 Tesis etrafı sürekli araç traﬁğine açık mıdır? Ring sağlanmış mıdır?
 Tehlikeli maddelerin üretildiği ve depolandığı yerlerde yönetmelik hükümlerine uygunluk sağlanmış mıdır?
 İşletmede bir anda yüzden fazla kişiye yemek pişirecek mutfakların otomatik baca/davlumbazlarına söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatı kurulması sağlanmış
mıdır?
 Sektörel ve proses şekline uygun olarak havalandırma, alev/duman yönlendirme sistemleri ve damperleri kurulmuş mudur?
 Personel tahliyesinde, acil aydınlatma ve kaçış yollarının yeterliliği ve uygunluğu sağlanmış mıdır?
 İşletmede sığınak olarak ayrılan mahal sığınak yönetmeliğine uygun yapılmış ve önlem alınmış mıdır?
 Yukarıdaki çek listedeki hususlar projede tespit edildikten sonra onay verilir.

b) Deneme Üretimi ve Sonrasında Denetim
Makine yerleşim aşamasında, itfaiyece tesis ve ünitelerin yangın risk analizi yapılır. Bu denetimde projede belirtilen yangın
güvenlik önlemlerinin bire bir işletmede yerlerinde olup olmadığı kontrol edilir. Projede tespit edilen sabit sistemlere ilaveten
bulundurulacak seyyar yangın söndürme malzemeleri belirlenir.
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Yapılan risk analizi yazılı olarak işletmeye iletilerek eksiklerin bir an önce giderilmesi istenir. Bu bölümle ilgili hususlarda
yapılacak çalışmalar, işletme belgesine esas teşkil eden, yangın ve patlamalara karşı “Yeterlilik Belgesi”nin verilmesi ile ilgili
işlemleri kapsamaktadır.
 İşletme, acil durum planını hazırlarken, tesisinin büyüklüğüne ve kullanım amacına uygun olarak, her vardiya için acil durum
ekiplerini oluşturur ve birim sorumluları belirlenir.
 İşletmede görevli tüm personele, itfaiye tarafından tesiste veya itfaiyede, teorik ve pratik yangın güvenlik eğitimi verilir.
 Acil durum planında yer alan, ekiplerde görev alan personele yine itfaiye tarafından ekip eğitimi verilir.
 Acil durum uygulamaları kapsamında, işletmede en az yılda bir kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.
 Yangın sistem ve malzemelerin sürekli kullanılırlığını sağlamak üzere, TS EN normlarına uygun periyodik bakım-tutum
uygulamaları kontrol edilir.
 Tesisin yapısal olarak tamamlanması, projede belirtilen bütün yangın güvenlik önlemlerinin çalışır duruma getirilmesi ve
acil durum, eğitimler gibi gereklilikler sağlanınca itfaiyece o işletme için yangın ve patlamalara karşı alınan tedbirlerin
yeterliliği ﬁrmanın talebine istinaden belgelendirilir.
 Yeterlilik belgeleri tesis yerleşim planlarında yapılacak kullanım değişiklikleri, üretim değişiklikleri, ham ve mamul madde
depolama değişiklikleri, ﬁrma isim değişiklikleri, ilave yapı/bina vb. tadilatlar sonrasında üç (3) ay içerisinde yenilenmek
zorundadır.
 Üst madde dışında “GOSB Yangın ve Doğal Afetlerden Korunma Yönergesi” hükümleri gereğince yangın ve patlamalara
karşı alınan önlemler için yeterlilik belgesi geçerlilik süresi dört (4) yıldır. Bu sürenin sonunda ilgili işletme yazılı talepte
bulunarak belgesinin yenilenmesini ister. İşletmede yapılan yangın güvenlik kontrollerinde yapısal olarak bir değişim olup
olmadığına ve yönetmelik gerekliliklerine uygun olup olmadığına bakılır, eksik bir durum var ise tamamlaması istenir yok
ise yeterlilik belgesi ikinci dört yıl için yeniden verilir.

EĞİTİM
Her yıl işletmelere yönelik olarak planlanan yıllık eğitim programı çerçevesinde, itfaiye teşkilatımız tarafından plan dahilindeki
işletme çalışanlarına ve ekiplerine yönelik yangın eğitimi ücretsiz olarak verilmektedir.Ayrıca; bölgemiz dışından yangın eğitimi talep eden kurum ve kuruluşların çalışanlarına eğitimler ücretli verilmektedir. TSE testleri ve ﬁili yangın uygulamaları için
yangın eğitim alanımız kiralanarak isteyenlerin hizmetine sunulmaktadır.
Bu eğitimler üç aşamada gerçekleşir:

a) Yangınla Mücadele Eğitimi
Bu eğitimin amacı, işletmede görevli tüm personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangını oluşturan riskleri tanımlamak,
yangının çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anında da özellikle ilk müdahalede
uygulanacak yangınla mücadele yöntem ve yollarını anlatmak/uygulatmaktır.
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b) Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi
İşletmelerdeki acil durum ekip personelinin, olası acil durumlara karşı itfaiye gelinceye kadar, yangına ilk müdahaleyi yapmasını hedeﬂenmektedir.
Ekipte görevli her personel kendi görev alanı ile ilgili yapması gerekenleri çok iyi bilmelidir. Uyum içinde çalışmak ekip çalışmalarının en can alıcı noktasıdır. Yılda en az iki defa eğitim yapmak işletmedeki ekip çalışması için olmazsa olmazlardan biridir.
Eğitimi planlamak ölçmek ve değerlendirmek çok önemlidir. Yapmış olmak için kâğıt üzerinde yapılan formaliteler sadece
kendimizi kandırmadan öteye gidemez.

c) Bina Tahliye Tatbikatı
“Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”in 129. maddesine istinaden, her yıl işletmelere yönelik olarak planlanan yıllık tatbikat planı çerçevesinde itfaiye teşkilatımız tarafından işletme acil durum ekipleri ile birlikte müşterek tatbikatlar
yapmaktadır. Bu tatbikatın amacı; işletmelerde olası afet durumlarına karşı bina tahliyesi için personel reaksiyonlarını gözlemlemek, senaryo oluşturarak gerçek bir yangın çıktığında yapacakları hareket tarzını sınamaktır.
Bölgemizdeki her işletmenin kendi riskine göre hazırlanmış acil durum planları bulunmaktadır. Acil durum planlarında yangın
ve doğal afetlere yönelik yapılması gerekenler önemli yer tutmaktadır. Her işletmenin en azından söndürme, koruma, kurtarma, ilk yardım ve haber iletmeye yönelik görev organizasyonu oluşturulmaktadır. Endüstriyel tesisler arasında yardımlaşma
protokolleri yapılmakta, acil durumlarda bunun ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Ülkemizde özellikle endüstriyel tesislerde çalışanların işletmeyi bilmeleri, tanımaları, acil kaçış yolarını öğrenmeleri, toplanma yerine en kısa sürede gelmeleri ve acil
durumda ilk kurtarılacak eşya/malzemeyi de yanlarına almaları çok önemlidir. Onun için kaçış güzergâhları ham veya mamul
madde ile kapatılmamalı, acil çıkış kapıları kilitlenmemeli ve sürekli olarak açık tutulmalıdır.

3. MÜDAHALE
GOSB içerisinde meydana gelen yangın, kaza ve doğal afetler gibi acil durumlarda, itfaiye ekibimiz (bir) 1 dakikanın altında
merkezden olay yerine hareket etmektedir. Ekibimiz en uzak noktaya 5 dakikada ulaşmaktadır. Olası yangın durumunda alınan ihbarla birlikte işletmenin vaziyet ve kat planları ile teknik bilgileri kapsayan dosyayı alarak olay yerine hareket eder. Olay
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yerine giderken yanlış müdahalede bulunmamak adına ekip hızlı bir şekilde işletmenin teknik bilgilerini gözden geçirir. (Su
ikmal yolları, yapı özellikleri, üretim bilgileri, tehlikeli maddelerin miktarı/yeri ve müdahale yolları vs.)
Olay yerine gidildiğinde ise, daha önceden yangın eğitimi almış işletme personeli tarafından ilk müdahalesi yapılmış olan olaya, itfaiye tarafından hızlı ve emniyetli bir şekilde yangına müdahale edilerek, genişleyip yayılmasına fırsat vermeden kontrol
altına alarak söndürmeye çalışır. Büyük yangınlarda ise çevre OSB ve şehir itfaiyesi ile birlikte koordineli bir şekilde hareket
eder. İtfaiyenin müdahaleleri sadece yangın olayları ile sınırlı değildir. Bölge içi ve çevre yollarda meydana gelen traﬁk kazaları,
iş kazaları, inşaatlarda, çatılarda çökme olayları, aşırı yağışlarda sonucu oluşan sel-su baskınlarına müdahale vs. gibi başka
farklı tür kurtarma olayları yer almaktadır.
Olay yerinin güvenlik altına alınması ihmal edilmemesi gereken önemli bir durumdur. Bu görevi, polis ve jandarma gibi kolluk kuvvetlerinin yanında bölge ve işletme güvenlik görevlileri üstlenmektedirler. Ayrıca; yangın ihbarı ile birlikte itfaiye bölümünde konuşlu
ambulans aracı da olası yanık, zehirlenmelere vs. olaylara karşı olay mahalline giderek yerini almaktadır. Bölgenin farklı yerinde
bulunan üç adet hızlı dolum istasyonu ile belirli aralıklarla yol kenarlarında bulunan 110 adet hidrantla su ihtiyacı karşılanmaktadır.

SONUÇ
Endüstriyel tesislerde yangın güvenliğini sorunsuz devam ettirmek için, yeni teknolojilerle oluşan risklere göre sürekli yeni
çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bu konuda itfaiye, işveren ve çalışanlara çok iş düşmektedir. İtfaiyenin sürekli kendini
yenilemesi, işverenin teknolojiye uygun önlemler konusunda maddi açıdan desteklemesi ve çalışanların iş akış prosedürüne
göre hareket etmesi gerekmektedir.
Amaç; yangın ve kazaların çıkmaması için gerekli önlemlerin eksiksiz alınması, mevcut sistem ve cihaz bakımlarının periyodik
olarak yapılması ve çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesidir. Olumsuzluk durumunda ise ilk müdahalenin zamanında yapılması ve itfaiye teşkilatı ile müşterek hareket edilmesidir.
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ENDÜSTRİYEL YAPILARDA, PATLAMADA YIRTILAN
YAPI KABUKLARI VE YANGIN ÖNLEYİCİ BÖLME UYGULAMALARI

Korhan IŞIKEL*

ÖZET
Endüstriyel yapılarda, patlamada yırtılan yapı kabuklarının ve yangın önleyici bölmelerin projelendirme aşamasında, kullanılacak diğer yapı malzemelerinin yangın karşısındaki performansları da dikkate alınarak yerlerinin belirlenmesi esastır. Patlamada yırtılan yapı kabuğu ve yangın bölmesi ile ayrılmış bölümlerin işlevleri, bölümde bulundurulacak malzemelerin tanımları,
projelendirmede dikkate alınmalı ve mecburi olan Yangın Yönetmeliği titizlikle uygulanmalıdır. Endüstriyel yapılarda, patlamada yırtılan yapı kabukları ve yangın bölmeleri, düşey ve/veya yatay olarak oluşturulmalı, dış cephe kaplamalarının çatı
ile beraber ele alınarak yangın riski olmayan malzemelerden seçimi esasına uyulmalıdır. Endüstriyel yapıların projelendirme
çalışmalarında bir yangın güvenlik danışmanı ile temas kurulmalı, beton elemanların 600 ºC’de, çelik konstrüksiyonun 400
ºC’de görevini yapamayacağı daima göz önünde bulundurulmalıdır.
Yangına maruz kalma durumunda, mekanik dirence gerek duyulduğu durumlarda yapılar, yangına maruz kaldığı süre boyunca yük taşıma işlevini sürdürecek şekilde tasarlanmalı ve yalıtılarak inşa edilmelidir. Yapının bölmelere ayrılmasının gerekli
olduğu durumlarda, yangına maruz kalan bölümün sınırlarını oluşturan elemanlar, bağlantı yerleri de dahil olmak üzere, yangına maruz kalınan süre boyunca ayırma işlevlerini sürdürecek şekilde tasarlanmalı ve yalıtılarak inşa edilmelidir. Endüstriyel
yapılarda, patlamada yırtılan yapı kabukları ve yangın önleyici bölme uygulaması, özel itina ve bilgi gerektirdiğinden, işçilikler
bu konuda eğitilmiş elemanlara yaptırılmalıdır.

BUILDING CLADDINGS TORN IN EXPLOSIONS AND FIRE PREVENTION PARTITION APPLICATIONS IN
INDUSTRIAL PLANTS

ABSTRACT
In industrial plants, in planning for building claddings torn in an explosion and ﬁre prevention partitions stage, it is essential that places of other construction materials are determined as well, taking their ﬁre performances into consideration. The building claddings
torn in an explosion and functions of the section separated by ﬁre partitions should be taken into consideration together with the
descriptions of the materials that will be present in the section, and the conditions of the relevant legislation should be strictly adhered
to. In industrial buildings, the building claddings torn in an explosion and the ﬁre partitions should be formed both horizontally and
vertically, and the facade coverings should be taken into consideration together with the roof, adhering to the principle of choosing
materials with no ﬁre risk. In planning of industrial plants, a ﬁre safety consultant should be contacted and it should always be considered that concrete elements cease to function at 600 ºC, whereas steel constructions cease to function at 400 ºC.
If mechanical resistance is required when exposed to ﬁre, the buildings should be designed to sustain their functions, and
should be insulated during construction. When it is necessary to separate the building into sections, the elements that form
the border of the section, including connections, should be planned to resist against ﬁre during exposure to ﬁre and should be
insulated during ﬁre. Since building claddings torn in an explosion and ﬁre prevention applications require special care and
expertise, their construction should be executed by personnel who have received special training on this ﬁeld.
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GİRİŞ
Endüstriyel yapılarda, patlamada yırtılan yapı kabuklarının ve yangın önleyici bölmelerin projelendirme aşamasında, kullanılacak diğer yapı malzemelerinin yangın karşısındaki performansları da dikkate alınarak yerlerinin belirlenmesi esastır. Patlamada yırtılan yapı kabuğu ve yangın bölmesi ile ayrılmış bölümlerin işlevleri, bölümde bulundurulacak malzemelerin tanımları,
projelendirmede dikkate alınmalı ve mecburi olan yangın yönetmeliği titizlikle uygulanmalıdır.
Endüstriyel yapılarda, patlamada yırtılan yapı kabukları ve yangın bölmeleri, düşey ve/veya yatay olarak oluşturulmalı, dış
cephe kaplamalarının çatı ile beraber ele alınarak yangın riski olmayan malzemelerden seçimi esasına uyulmalıdır. Endüstriyel yapıların projelendirme çalışmalarında bir yangın güvenlik danışmanı ile temas kurulmalı, beton elemanların 600 ºC’de,
çelik konstrüksiyonun 400 ºC’de görevini yapamayacağı daima göz önünde bulundurulmalıdır.
Yangına maruz kalma durumunda, mekanik dirence gerek duyulduğu durumlarda, yapılar, yangına maruz kaldığı süre boyunca yük taşıma işlevini sürdürecek şekilde tasarlanmalı ve yalıtılarak inşa edilmelidir. Yapının bölmelere ayrılmasının gerekli olduğu durumlarda, yangına maruz kalan bölümün sınırlarını oluşturan elemanlar, bağlantı yerleri de dahil olmak üzere, yangına
maruz kalınan süre boyunca ayırma işlevlerini sürdürecek şekilde tasarlanmalı ve yalıtılarak inşa edilmelidir.
Endüstriyel yapılarda, patlamada yırtılan yapı kabukları ve yangın önleyici bölme uygulaması, özel itina ve bilgi gerektirdiğinden, işçilikler bu konuda eğitilmiş elemanlara yaptırılmalıdır. Avrupa’da, özellikle Düsseldorf Havaalanı yangınından beri,
dumandan korunma çok büyük önem kazanmıştır. Yangınlarda insanların yaklaşık % 95’i CO gazları nedeni ile yaşamlarını
yitirmektedir. Bu çerçeveden hareketle, endüstriyel tesislerde dış cephe kaplamalarının çatı ile beraber ele alınarak yangın
riski olmayan malzemelerden seçimi kaçınılmazdır.
Bugün, süratle inşa edilebilen çelik konstrüksiyon endüstriyel yapılarda, çatı, bölme ve dış cephe kaplamaları, iki metal trapez arasında, ısı, ses ve yangın yalıtımlı olarak, mineral yün ile ve yalıtım yönetmeliklerine uygun, yeterli kalınlıkta yapılmak durumundadır.
Yalıtım malzemesi seçiminde, (B grubu Yanıcılık sınıfında olan) malzemelerden oluşan, panellerin seçimi halinde, tesis için can
ve mal güvenliğini ortadan kaldırdığı gibi, hiçbir sigorta ödemesinden de yararlanmaları mümkün olamamaktadır. İki metal arasına
enjekte yolu ile doldurulan yalıtım malzemesi ile yapılan çatı ve dış cephe panellerinin en ufak bir kıvılcım ile, şiddetle yanarak zehirli
gaz ve duman çıkartmalarından oluşan can kaybını önlemek için 10 saniye içinde bu bölgenin terk edilmesi gerekmektedir.

Endüstri Yapılarında Bölmeler
Endüstri yapılarında yangın bölmeleri, düşey ve/veya yatay olarak oluşturulmalıdır. Can kaybının esas alınması halinde kaçış
olanakları elverişli olan tek katlı tesislerde bölme yapılmayabilir. Can ve mal kaybının birlikte ele alınması halinde, sprinkler
sistemi ve duman tahliyesi yoksa 2000 m² aşmayacak bölümler oluşturulmalıdır. Katları olan endüstri tesislerinde, merdiven
hacmi, ısı ve dumandan koruyucu yangın bölmeleri ile esas konstrüksiyondan ayrılmalıdır.Kazan daireleri ve jeneratör grupları
yangına 120 dakika dirençli, kapılar ve duvarlarla oluşturulmalıdır.

Endüstriyel Tesislerde, Başlıca Yangın Güvenliği Önlem Noktaları
a) Dış cepheler, çatılar, bölmeler:
Binayı yatay ve düşey yangın bölmeleri ile bölümlere ayırmak gerekli bir yangın önlemidir. Bölmeler yanma direnci süresi güvenlik seviyesine bağlı olarak 30, 60, 90 ve120 dakika olarak belirlenir.
b) Düşey iç bölmeler:
Yangına en az 120 dakika dayanıklı olarak projelendirilmelidir.
c) Yatay bölmeler, döşemeler:
Yangına 120 dakika direnç gösteren ve alev geçişine imkan vermeyen (boşlukları olmayan her döşeme yatay yangın bölmesidir) yanıcı malzemeden üretilmiş asma tavanlardan kaçınılmalıdır. Diğer yanıcı olmayan malzemeden yapılmış asma tavanlarda esas tavan ile aralarındaki boşluk yangının yayılmasına neden olacağından önlem alınmadan kullanılmamalıdır.
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d) Kazan daireleri:
Kazan daireleri, binanın diğer kısımlarına göre yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış ve tercihen, patlamada
yırtılan yapı kabuğu ile donatılmış olmalıdır. Buraya kadar özetlediğimiz kısımlar, her şeyden önce projelendirme aşamasında
ele alınmalı ve mecburi olan yangın yönetmeliği uygulanmalıdır. (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik)
Projelendirme çalışmalarında bir yangın güvenlik danışmanı ile temas kurulmalı, beton elemanların 600 ºC’de, çelik konstrüksiyonun 400 ºC’de görevini yapamayacağı daima göz önünde bulundurulmalıdır.

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

Yangın Dayanım Süresi (dak)

Etkilenen Yüzey

1.

Taşıyıcı Sistem (çerçeve, kiriş veya kolon)

R Bkz. EK-3c

Etkilenen yüzeyler

2.

Yük Taşıyıcı Duvar (aşağıdaki maddelerde de açıklanmayan duvar)

R Bkz. EK-3c

Ayrı ayrı her bir yüzey

Döşemeler

3.

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

REI 30

b) Bir dükkân ve üstündeki kat arasında

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

c) Kompartıman döşemeleri dahil her türlü diğer döşemeler

REI Bkz. EK-3c

d) Bodrum kat ile zemin kat arası döşeme

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

Alt yüzeyden

Çatılar
a) Kaçış yolu teşkil eden her bölüm

REI 30

b) Döşeme görevi yapan her türlü çatı

REI Bkz. EK-3c

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

EI Bkz. EK-3c

Dış yüzeyden

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

REI Bkz. EK-3c

Ayrı ayrı her bir yüzey

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

REI Bkz. EK-3c

Binanın iç yüzeyden

6.

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

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

Ayrı ayrı her bir yüzey

7.

Yangın Kompartıman Duvarları (6 numarada belirtilenler dışındakiler)

REI Bkz. EK-3c

Ayrı ayrı her bir yüzey

8.

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

REI 120

Ayrı ayrı her bir yüzey

REI 120

Binaya bakan yüzey

4.

Alt yüzeyden

Dış Duvarlar
5.

Korunumlu Yangın Merdiveni Yuvaları, Acil Durum Asansörü Kuyuları ve
Yangın Güvenlik Holü
9.

a) Binanın geri kalanından ayıran duvar

b) Yangın merdiveni yuvası, acil durum asansör kuyusu ve yangın güvenlik
REI 60
holünü birbirinden ayıran duvar

Ayrı ayrı her bir yüzey

10. Yangın Kesici

EI 30

Ayrı ayrı her bir yüzey

11.

EI 30

Alt taraftan

Asma Tavan
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Ek-3/C Bina Kullanım Sınıﬂarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri
Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak)

Bina Kullanım Sınıﬂarı

1. Konutlar

Bodrum Katlar(1)
(üstündeki döşeme dahil)

Giriş veya Üst Katlar

Bodrum Kat(ların)
Derinliği*(m)

Bina Yüksekliği (m)

10 m’den
fazla

10 m’den az

5 m’den
az

21,50 m’den
az

30,50 m’den
az

30,50 m’den
fazla

a) Bir ve İki Ailelik Evler

---

30(2)

30

60

---

---

b) Apartman lar

90

60

30(2)

60

90

120

90

60

60

2. Konaklama Amaçlı Binalar
- yağmurlama sistemi yok
- yağmurlama sistemli
3. Kurumsal Binalar

60

90

İzin verilmez

(2)

60

60

30

60

60

120(3)

90

60

30(2)

60

90

120(3)

90

60

30(2)

60

90

İzin verilmez

60

60

(2)

60

120(3)

90

60

90

İzin verilmez

60

120(3)

4. Büro Binaları
- yağmurlama sistemi yok
- yağmurlama sistemli

30

30

(2)

5. Ticaret Amaçlı Binalar
- yağmurlama sistemi yok
- yağmurlama sistemli

60
(2)

30

60
30

(2)

60

60

- yağmurlama sistemi yok

120

90

60

90

120

İzin verilmez

- yağmurlama sistemli

90

60

30(2)

60

90

120(3)

90

60

60

60

90

İzin verilmez

60

60

120(3)

6. Endüstriyel Yapılar

7. Toplanma Amaçlı Binalar
- yağmurlama sistemi yok
- yağmurlama sistemli

(2)

60

60

30

- yağmurlama sistemi yok

120

90

60

90

120

İzin verilmez

- yağmurlama sistemli

90

60

30(2)

60

90

120(3)

- açık otoparklar

---

---

15(2) (4)

15(2) (4)

15(2) (4)

60

- diğer otoparklar

90

60

30(2)

60

90

120(3)

8. Depolama Amaçlı Tesisler
a)

b)

*
(1)

(2)
(3)
(4)

Depolar

Otopark

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

SONUÇ
Endüstri tesislerinde yangın önleyici bölmelerin, projelendirme aşamasında, kullanılacak diğer yapı malzemelerinin, yangın
karşısındaki performansları da dikkate alınarak yerlerinin belirlenmesi esastır.
Yangın bölmesi ile ayrılmış bölümlerin işlevleri, bölümde bulundurulacak malzemelerin tanımları projelendirmede dikkate alınmalıdır. Mevcut tesislerde, yangın önleyici bölmeler, daha küçük alanları kapsayabilir.
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Bu tip küçük bölmelerde, yangın koruyucu bölmenin, proses gereği bir çok noktada delinmesi (kablo, boru, hava kanalı gibi) o
noktalarda özel önlem alınmasını gerektirmesi dolayısı ile maliyet artışı yaratır. Yangın bölmesi uygulaması, özel itina ve bilgi
gerektirdiğinden, standart yapı işçisine değil bu konuda eğitilmiş elemanlara yaptırılmalıdır.
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ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ

M. Talat SAĞIROĞLU*

Enis BAYAR

ÖZET
Endüstriyel tesislerde yangından korunma sistemleri, yangın riskinin yüksek olması nedeniyle çok önemlidir. Burada yapılabilecek bir hata, sadece tesisin imha olması değil, ﬁrmanın da piyasadan çekilmesine sebep olabilmektedir. Erken uyarı sisteminin
doğru, güvenilir, zamanında ve eksiksiz çalışması çok önemlidir. Bu nedenle saha elemanları olan dedektör, buton vb. ürünlerin
endüstriyel tesislerde nasıl kullanıldığı, makine gibi ekipmanlara nasıl monte edileceği, alanın ve/veya makinanın kullanım amacının değişmesi durumunda yangın algılama sisteminde nasıl değişiklik yapılacağı bu bildiri içinde anlatılmaya çalışılacaktır.

FIRE DETECTION SYSTEMS IN INDUSTRIAL PLANTS
ABSTRACT
Fire prevention systems in industrial systems are very important, since ﬁre risks are very high. A mistake made here, may not only
cause the whole plant to be demolished, but also can have the company wiped off the market. It is very important that early warning
systems function correctly, reliably, in time and ﬂawless. This is why, it will be explained in this study how the ﬁeld elements such
as detectors, buttons, etc. will be used in industrial plants, how they will be mounted on machinery and equipment, and what kind of
changes should be made in the ﬁre detection system if the utilization purpose of area and/or the machinery is changed.

GİRİŞ
Kontrol altına alamadığımız yanma çeşidine “yangın” adı verilir. Dünyada yangın olaylarının ortaya çıkmasıyla beraber, yangının
erken tespiti için çeşitli yöntemlere başvurulmuştur. Bu yöntemlerin başında, yangın algılama detektörleri kullanımı gelir. Yangın
algılama detektörleri duman, ısı ve alev detektörleri diye çeşitlilik gösterir. Yanan cismin özelliğine göre çeşitlilik göstermesine karşın
genelde yangının ilk belirtisi dumandır. Duman algılaması optik, iyonize, ışın (beam) ve aktif hava örneklemeli detektörlerle yapılır.
Teknolojideki hızlı gelişim daha modern yangın korunum sistemlerinin tesisini zorunlu kılmaktadır. Yangın oluşumunu ilk safhalarında tespit eden uyarı sistemi ve mahalle uygun söndürme sistemi can ve mal güvenliğini etkin bir şekilde koruyacaktır.
Bütün algılama sistemi ve buna bağlı uygulamalar ulusal ve uluslararası normlara uygun olmalıdır. Fakat ulusal normların
bütün bir sistemi dizayn edecek kadar detaylı olmaması ulusal standartları kullanılmasını mümkün kılmamaktadır, bu nedenle
sistemi uluslararası standartlara göre dizayn etmek uygun olacaktır.
Genel olarak yangın algılama sistemleri;
 Analog adreslenebilir yangın kontrol paneli
 Konvansiyonel yangın algılama panelleri
 Duman dedektörleri
 Isı dedektörleri
 Kıvılcım dedektörleri
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 Patlayıcı gaz dedektörleri
 UV/IR alev dedektörleri
 Manuel müdahele istayonları
 Uyarı sistemleri
gibi ekipmanlardan oluşmaktadır.

Yangın Algılama Sisteminin Tarihçesi
İlk yangın algılama sistemi 1847 yılında New York belediye binasında kurulmuştur. Telgraf sistemi ile çalışan bu ünite zamanla
değişiklik gösterse de bugünkü halini 1900 yıllarında başında almıştır. 1960 yıllardan sonra itibaren elektronik ağırlıklı olmaya
başlamıştır.
Yangın Algılama Sisteminde Algılama Parametreleri
Yangın algılama sistemi algılama 2 ana yapıda incelenecektir.
1. Yangın insanın görmesi ile haber vermesi – yangın ihbar butonları ile
2. Otomatik olarak haber verilmesi
 Duman
 Isı
 Alev
 Kıvılcım

YANGIN BUTONLARI
Yangını, algılama sisteminden önce bir kişi farkettiğinde yangın senaryosuna göre söndürme
yapmak veya diğer personele yangın ihbarında bulunmak için kullanılan yangın butonlarıdır.
Yangın butonları ihbar, söndürme ve reset butonları olmak üzere kullanılabilirler (Resim 1).

DUMAN DEDEKTÖRLERİ

Resim 1.

Duman detektörleri, yangının ilk aşamasında kontrol edilen hacimdeki duman zerreciklerine karşı çok duyarlıdırlar. Bu nedenle
de yaygın olarak kullanılırlar. Ancak her yangın başlangıcında çıkan dumanların özelliklerinin aynı olmaması hatta bir kısmının
gözle saptanmasının zor olması nedeniyle çeşitli tipleri geliştirilmiştir. Dumanı tespit ederken farklı teknolojilerden, algoritmalardan faydalanılmaktadır.

 lyonizasyon Duman Dedektörleri
Gözle görünmeyen tüm duman zerreciklerini, toz ve buharın hissedilmesi gerektiği ortamlarda
kullanılabilirler. Özellikle endüstriyel proseslerden çıkan gazların saptanmasında özellikle tercih
edilirler. Hızlı ilerleyen yüksek enerjili yangınlar için kullanılırlar (Şekil 1).

 Optik Duman Detektörleri

Şekil 1.

Bu dedektörler, ışık şiddetini etkileyen duman türlerine karşı duyarlıdırlar. Yavaş yanmanın
söz konusu olabileceği uygulamalarda özellikle tercih edilirler. Her ne kadar bazı endüstriyel
tesislerde de kullanılırlarsa da en yaygın kullanılma yerleri arasında hastaneleri, yaşlıların
bulundukları huzurevlerini ve otelleri sayabiliriz. Yavaş ve içten yanan yangınlar için uygundur
(Şekil 2).

 Işın Tipi (Beam) Detektörleri

Şekil 2.

Geniş ve yüksek tavanlı alanlarda (büyük depo, hangar, fabrika alanı gibi) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokta tipi (spot tip)
dedektör kullanılmasının yüksek maliyet getireceği alanlarda tercih edilir.
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Şekil 3.

Şekil 4.

İki parçadan oluşur, biri modüle edilmiş kızılötesi (infrared) ışın yayan bir verici ve diğeri de bunu algılayan alıcı cihazdır. İki
cihaz bir birlerini görecek şekilde tavan seviyesine monte edilirler. Menzilleri, marka ve modele göre değişiklik gösterir. Yangın
sonucu oluşan duman alıcı-verici arasındaki ışın miktarının değişmesine sebep olur ve dedektör alarm verir. Dedektör hassasiyeti ayarlanabilmesiyle birlikte, ortam koşullarının temizliğine olan ihtiyaç azalır.
İki tip ışın tipi dedektör vardır.
End-to-End tipi diye bilinen, alıcı ve vericinin karşılıklı montaj yapılmasıyla oluşan tiptir. Alıcı ve verici ünitenin elektriksel olarak beslenmesi gerekmektedir. Her iki üniteye de ayrı ayrı kablo çekilmesi gerektiği için kurulum maliyeti artar. Ancak menzil
açısından oldukça verimlidir (Şekil 3).
Reﬂective veya Single-Ended tip diye bilinen bir model daha vardır ki, kurulum açısından yukarıda anlatılan modele göre daha
az maliyetlidir. Bu modelde, alıcı ve verici aynı ünite üzerindedir. Ek olarak bir yansıtıcı (reﬂektör) kullanılması gerekmektedir.
Vericinin yolladığı ışın önce karşısındaki reﬂektöre çarpar ve alıcıya ulaşır. Alıcı ve verici arasındaki ışın yolu uzadığı için menzili daha kısadır (Şekil 4).

 Hava Örneklemeli Sistemler
Optik, iyonize ve ışın detektörleri pasif detektörler olup algılama yapabilmeleri için dumanın, detektör algılama hücresi içerisine
girmesi gerekmektedir. Hava örneklemeli sistemler ise ortamdaki havayı örnekleyerek çalışan aktif sistemlerdir (Şekil 5).
Aktif hava örneklemeli sistem, ana hatlarıyla hava emiş boruları, fan, ﬁltre ve yüksek hassasiyetli detektörden oluşmaktadır.
Hava örnekleme borusu üzerindeki deliklerden fan yardımıyla çekilen hava, bir ﬁltreden geçirilir. Böylece yanlış alarma sebebiyet verebilecek toz vb. cisimlerin, algılama hücresi içerisine girmesine izin verilmez. Filtreden geçirilerek gelen hava, algılama

Şekil 5.
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ünitesi içerisine alınır. Yüksek hassasiyetli dedektör, algılama hücresi içerisindeki havada duman partiküllerinin varlığını kontrol eder ve bilgiyi mikroişlemciye gönderir. Mikro işlemcide işlenen veriler ile, panel alarm verir veya
normal çalışma şekline devam eder. Örneklenmiş hava, ﬁltreden geçemeyen
partiküller ve detektör kabininde kontrolden geçen hava, egzoz kanalından
atılır. Ancak egzoz çıkışı algılama yapılan ortama verilmemelidir.
Aktif hava örneklemeli sistemler marka ve modele bağlı olarak 1, 2, ve 4 kanallı
olabilirler. Her kanala 20-25 mm lik ABS borular monte edilir. Maksimum boru
uzunluğu ve delik sayıları marka ve modellere göre değişiklik gösterir (Şekil 6).
 Uygulama yapılmadan önce üreticiden alınan model programla delik çapları
Şekil 6.
çıkartılmalı, hava akış hızları kontrol edilmelidir.
 Hava akış dinamiğinin bozulmaması için yapılabilen en az sayıda dönüş yapılmalıdır.
Aktif hava örneklemeli sistemlerin daha verimli çalışabilmesi için algılama yapılacak her farklı hacim için ayrı bir sistem kullanılması gerekmektedir. Hava örnekleme boruları üzerindeki her bir delik bir duman detektörü olarak kabul edilir ve ona göre
boru yerleşimleri yapılır.
Aktif Hava Örneklemeli Sistemin Diğer Uygulama Alanları
1. Sistem Salonları
2. Hangar ve depo gibi yüksek yerler
3. Soğuk hava depoları
4. Trafo odaları
5. Arşiv odaları
6. Tozlu mahaller (çimento, boya fabrikaları)
7. Müzeler
8. Erken algılama yapılmak istenen herhangi bir mahal

ISI DEDEKTÖRLERİ
Sabit Sıcaklıklı Isı Dedektörleri
Bu tip dedektörler, kullanıldıkları hacimdeki sıcaklık, ayarlandıkları değerin üzerine çıktığı
zaman alarm verirler. Alarm değerleri -20°C ila 100°C arasında olup, bu sabit değer üretim sırasında tespit edilir. Genelde sürekli %95, aralıklı %100 rutubette çalışmaları esas
alınmıştır, 50 m² alana kadar kontrol edebilirler.

 Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü
Belirli bir zaman aralığında, çevre sıcaklığının artma hızına göre çalışırlar. Örneğin, 5°C/
dak. gibi bir sıcaklık artış hızına göre dizayn edilmiş bir detektörün bulunduğu ortamda sıResim 2.
caklık artış hızı bu değerin üzerinde ise detektör sinyal verecektir, 50 m²’ye kadar alanları
kontrol edebilen bu tip detektörler toz ve dumanın yoğun olduğu ve de alev detektörlerinin
ekonomik olmadığı kantin, makina ve kazan daireleri, yemekhanelerde kullanılabilirler.
Bazı ısı detektörleri ise hem sıcaklık limitine göre hem de sıcaklık artış hızına göre
sinyal verecek şekilde imal edilirler ve sıcağın ani artışlar gösterebileceği hacimlerde
kullanılırlar.
Endüstriyel dedektörler, kirli endüstri şartlarına göre dizayn edilmiştir. Darbeye dayanıklı
olup iç ve dış ortamda kullanıma uygun imal edilmiştir.
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Örneğin Resim 2’deki dedektör, IP67 koruma sınıfında endüstriyel bir ısı detektörüdür.
Resim 3’teki ısı dedektörü de, ex-proof ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
EX II 2G Ex ib IIC T5/T4 sınıfı bir cihazdır.

 Lineer Kablo Tipi Isı Dedektörü
Lineer ısı dedektörleri yaygın olarak kullanılmakta olan noktasal yangın algılama sistemlerinin, ortam koşulları nedeniyle uygulamasının mümkün olamadığı yerlerde kullanılmak
amacıyla özel tasarlanarak üretilmiştir. Sıcaklık algılama prensibiyle çalışan lineer ısı dedektörleri algılayıcılarının ﬁziksel yapısı ve görünümü bir kabloya benzemektedir. Bu sistemlerin tesis edildiği yerlerde, algılanan alarm bilgisinin metre cinsinden ve bölge bazında noktasal olarak tespiti mümkün olmaktadır. Lineer ısı dedektörleri tesis edildiği yerde Şekil 7.
üzerine herhangi bir noktasından gelecek ısı artışını algılayacak özelliktedir (Şekil 7).
Lineer dedektörler farklı algılama sıcaklıklarında (68°C • 78°C • 88°C • 105°C vb.) üretilir ve yangına karşı korunacak yer
özelliklerine göre seçilerek uygulanır. Algılama panelinin, algılama hattına bağlanacak doğrusal dedektör uzunluğu en çok
1500 metre olacak şekilde tasarlanmalıdır. Geniş uygulama alanına sahip olan kablo tipi dedektör konvansiyonel veya adresli
tip yangın alarm panelleri ile entegre çalıştırılmaktadır. Özel uygulama alanlarına göre, dış yüzeyi sıcaklığa ve aleve dayanıklı
özel örgü, PVC veya ﬂuoropdymer kaplı olan 2 adet bakır iletkenden oluşmaktadır. Kısa devre prensibiyle çalışan kablo, kabul
edilen sıcaklık seviyelerini aşması halinde hızlı, pozitif ve güvenilir sinyaller vererek algılama panelinden monitör elde edilir.
Standart duman, ısı veya alev dedektörlerinin kullanılamayacağı zor şartlarda çalışan sistemler için tasarlanmış olan lineer
ısı dedektörleri, iç ve dış ortamlarda başarı ile çalışmaktadır. Tüneller, kablo kanalları, kapalı maden ocakları, yakıt tankları,
kimyasal tanklar, uçak hangarları, transformatörler, kablo tavaları, konveyör sistemleri, elektrik pano içleri, sürekli hava akımı
olan yerler, petrokimya tesisleri, akaryakıt dolum tesisleri, ex-proof, tozlu ve kirli ortamlar içeren tüm endüstriyel tesisler gibi
uygulamalarda kullanılmaktadır.

 Lineer Boru Tipi Isı Dedektörü
Kablo tipi ısı dedektörüne göre daha ağır şartlarda çalışabilen bir dedektördür. Şekil 8’de de görüldüğü gibi ortam ısısının boru
içerisindeki basıncı artırarak basınç anahtarını tetikleme prensibiyle çalışır. Daha çok ex-proof alanlarda tercih edilir.

Şekil 8.
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ALEV DEDEKTÖRLERİ
Yanıcı ve parlayıcı sıvılardan, buhardan çıkıp çabucak yayılma eğilimi gösterebilecek açık alevli
yangıların saptanmasında tercih edilen detektörlerdir. Diğer detektörlerle birlikte kullanıldığında,
kayıplardan kaçınmak için, yangını zamanında tespit etmeye yardım edebilir. Alevin frekansına
göre çalışırlar, ulturaviyole ve infra-red olmak üzere iki tipi vardır.

 Ultraviyole Alev Dedektörleri
Alevlerdeki ultra-viyole ışınları algılayarak çalışırlar. Bazı hallerde normal ışıklardan veya
güneş ışınlarından yanlış sinyal alabilirler. Bu tip detektörler kontrol paneline bağlı olarak
çalışabildikleri gibi doğrudan söndürme sistemine bağlı olarak da çalışabilirler. UV-Alev deResim 4.
tektörleri gaz türbinlerinde, doğal gaz tesislerinde, alevden korunulması gereken yerlerde
özellikle tercih edilirler (Resim 4).

 Infra-Red Alev Dedektörleri
Alevden gelecek infra-red ışınları hissederek çalışırlar. Bu tip dedektörler ışını duyar duymaz gecikme yapmadan sinyalleri anında panele iletirler. Ancak zaman zaman bu dedektörlerin güneş ışınlarından yansıyan ışıklardan ve lambalardan etkilendikleri görülmüştür (Resim 5). Alevden gelecek
radyasyonu algılama esasına göre çalışan bu dedektörler 100°’lik bir açıyı kontrol altında tutabilirler.
Kullanıldıkları yerler arasında yanıcı sıvıların depolandığı tesisleri, boyama kabinlerini, konveyör
hatlarını ve kablo tünellerini sayabiliriz.
Resim 5.

UYGULAMA ALANLARI
Tren Yolları
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Kablo Kanalları

Elekrtik Panoları

Transformatörler
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Tüneller

Rüzgar Türbinleri

Su Rezervi

Yangın Algılama
Paneli
Söndürme
Tüpleri

Noktasal dedektörler kullanılarak dizayn edilmiş bir rüzgar türbin algılama ve söndürme sistemidir.

Matbaalar
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Bilgisayar ve Data Arşiv Odaları
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FIXED FIRE FIGHTING SYSTEMS FOR RAIL AND
ROAD TUNNEL FIRE PROTECTION – CASE STUDIES:
EUROTUNNEL AND TYNE TUNNELS

Max LAKKONEN*

ABSTRACT
The ﬁxed ﬁre ﬁghting systems (FFFS) have become an established technology to improve ﬁre and life safety in tunnels. FFFS,
especially high pressure water mist technology, have been installed in many tunnels in Europe. This paper discusses ﬁrst
about general aims of FFFS and gives a short introduction from the standardisation, practical and ﬁre test aspect. The paper
discusses in depth about the design aspect of FFFS, especially in regard to performance criteria and integration. Regarding
the integration of FFFS, the paper will explain the differences between add-on FFFS and fully integrated FFFS. The add-on
approach has been used in most of the tunnels protections with FFFS so far. But fully integrated approach has been applied
to the latest projects where cost savings have received with increased safety level same time.
Two example cases are given in the paper for implementing FFFS to real tunnel. The investment decision in both case study
tunnels were based on cost beneﬁt analysis. The EUROTUNNEL SAFE-project is presented as a case study for rail tunnels.
Correspondingly Tyne tunnels are presented as a case study for road tunnels. Both tunnels have state-of-art water mist technology installed that brings the life safety and asset protection to a completely new level.
Keywords: Fixed Fire Fighting Systems (FFFS), Fixed Fire Suppression System, Water Mist, Fire Testing, Design, Integration, RAMS, Eurotunnel, Tyne Tunnels.

KARA VE DEMİR YOLU TÜNELLERİNDE YANGIN KORUMA İÇİN SABİT YANGIN SÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLER
– VAKA ÇALIŞMALARI: EUROTÜNEL VE TYNE TÜNELLERİ
ÖZET
Sabit yangın söndürme sistemleri (FFFS) tünellerde yangın ve can güvenliğini iyileştirmek üzere kendini kabul ettirmiş bir teknoloji
konumuna gelmiştir. FFFS, özellikle de yüksek basınçlı su sisi Avrupa’daki birçok tünele kurulmuş bulunmaktadır. Bu bildiride,
önce FFFS’nin genel amaçları konu edilmekte ve standardizasyonun pratiklik ve yangın testi konularına kısa bir giriş yapılmaktadır.
Bildiride ayrıca, performans kriterleri ve entegrasyon ile ilgili olarak planlama konuları derinlemesine ele alınmaktadır. FFFS’lerin
entegrasyonu ile ilgili olarak bildiride ekleme yapılan FFFS ile tamamen entegre FFFS arasındaki farklılıklar açıklanmaktadır. Bu
güne kadar, tünel korumalarının çoğunda ekleme yapma yaklaşımı seçilmiştir. Ancak son zamanlarda yapılan projelerde, giderlerde tasarruﬂa birlikte yüksek güvenlik seviyesi sağlanan tam entegre yaklaşım uygulamaya konmuştur.
Bildiride FFFS’nin uygulamaya konması ile ilgili olarak iki örnek vaka verilmiştir. Her iki tünelde de yatırım kararı maliyet fayda
analizine dayanarak yapılmıştır. EUROTÜNEL projesi demir yolu tünelleri için vaka çalışması, Tyne Tünelleri ise kara yolu
tünelleri için örnek olarak sunulmaktadır. Her iki tünelde de can ve mal güvenliğine yepyeni boyutlar getiren en gelişmiş su
sisi teknolojisi kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sabit Yangın Söndürme Sistemleri (FFFS), Sabit Yangın Baskılama Sistemi, Su Sisi, Yangın Deneyi,
Planlama, Entegrasyon, RAMS, Eurotünel, Tyne Tünelleri
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1. FIXED FIRE FIGHTING SYSTEMS (FFFS) IN TUNNELS
1.1. Introduction
Fixed ﬁre ﬁghting systems (FFFS) mean active way to ﬁght ﬁres
in tunnels. Fixed ﬁre ﬁghting systems represents a completely
new way to improve ﬁre safety compared to conventional technologies. FFFS technology, as of today, has been developed
basically as aftermath of catastrophic ﬁres in Europe during
last decade. Famous incidents in several road tunnels showed
that tunnels are vulnerable for ﬁres with HGVs (heavy goods
vehicles) involved. European research projects UPTUN and
SOLIT showed with full scale ﬁre tests that ﬁxed ﬁre ﬁghting
systems are an effective solution to tackle the problem with
such ﬁres[1][2]. Tested technology in both research programs
was high-pressure water mist. These systems have become Fig. 1. Activation of FFFS in the commissioning test of M30 tunnels
in Madrid, Spain[8].
already established technology in Europe and tunnels have
been protected already at least in France, Spain, the UK, the Netherlands, Italy, Austria and Russia. Outside Europe ﬁxed ﬁre
ﬁghting systems have been used in Japan, Australia and the USA for some decades. These systems are normally conventional
low-pressure deluge systems, which work differently compared to water mist systems[2]. This paper focuses to state-of-art water
mist ﬁre ﬁghting systems for tunnels representing the most tested and installed technology in the world.

1.2. Purpose of FFFS
FFFS are normally installed in order to improve both life safety
and asset protection. As FFFS are active ﬁre ﬁghting methods
they do this with following[2][3][4]:
1) Improve the self rescue conditions
 Immediate cooling effect (especially water mist systems) to
provide lower temperatures within ﬁre zone.
 Reducing smoke production signiﬁcantly by controlling and
suppressing ﬁre.
 Binding smoke and sooth.
Fig. 2. Temperature measurements UPTUN full scale ﬁre tests[1].

2) Improving access and operating conditions of ﬁre and rescue services
 Limited HRR (heat release rate) with suppress and control
 Lower temperatures
 Blocking radiant heat
3) Prevention of ﬁre spread from one to another vehicle
 Limited ﬁre area
 Limited HRR
4) Limiting structural damages to the tunnel
 Lower temperatures
 Limited HRR and ﬁre area
The beneﬁts of FFFS are especially foreseen in cases where
HGVs are involved to the ﬁre. UPTUN and especially later Fig. 3. Fully developed HGV ﬁre under control in SOLIT Research
program[8].

226

TÜYAK 2011YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİİ
13-14 EKİM 2011 / İSTANBUL

SOLIT research programs showed the beneﬁts of FFFS with HGV scenarios. SOLIT
research program had about 200MW potential HRR class A (cellulosic ﬁre) mock-up
as design ﬁre load. Although the ﬁre load represented typical HGV scenario similar to
many catastrophic ﬁres, all above mentioned achieves were successfully reached[2].

1.3. Standardisation
So far standardisation of ﬁxed ﬁre ﬁghting systems is limited to few main publications. NFPA 502 “Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways” Edition 2011 already includes a complete chapter about ﬁxed ﬁre
ﬁghting systems. Earlier also PIARC published general information about in “An
assessment of ﬁxed ﬁre suppression systems” in 2008 [3][4]. The only engineering based publication is the UPTUN report R251 “Engineering Guidance for Water
Based Fire Fighting Systems for the Protection of Tunnels and Sub Surface Facilities”[2]. Ongoing SOLIT2 (Safety Of Life In Tunnels) research project will publish a
Fig. 4. UPTUN R251 Engineering
new engineering report, which is to be released in 2012. Although standardisation
guidance for FFFS [1].
is still in developing stage, many tunnel owners have already done the investment
decision for FFFS. This is due to the fact that FFFS provide safety beneﬁts that no other systems can provide.

1.4. Design
1.4.1. System Performances
The most important part of the design is right system performance that covers hazard. Proper risk analysis should address
the hazard to be expected in the tunnel and system performance of FFFS should be designed accordingly.
The common practice is that only systems that have proven their
performances in full scale ﬁre tests with realistic ﬁre loads (e.g.
HGV scale) have been installed. Simulations cannot be used
purely as a design basis, but only as a tool in addition to full
scale ﬁre tests and assessment of results. Testing of FFFS is
Fig. 5. Full scale ﬁre tests with HGV ﬁre load in test tunnel.
very complex and demanding due to the ﬁre size and heat release rates[5]. There is limited amount of information what and how ﬁre tests should be carried out. NFPA502 Edition 2011 proposes some typical design ﬁre loads and measurement arrangements[3]. It must be also noted that only few ﬁxed ﬁre ﬁghting
systems have been tested independently in research programs. The results have been published for example in UPTUN and
SOLIT research programs[1][2]. There is a lot of discussion about design ﬁre size for different risks. However, a common understanding for HGVs is a heat release rate of 70-200MW, which is
also noted in the latest edition of NFPA502 [3]. UPTUN project
also discussed a lot about design ﬁre sizes and respected design temperature curves[6]. A proper risk analysis and feasibility
studies will reveal what are the beneﬁts of FFFS system in the
light of proven performance in full scale ﬁre tests.
1.4.2. Interfaces
Very important part of the design process of FFFS is to integrate it as part of the overall ﬁre safety concept. It is important
to remember that FFFS is only one part of the complete safety
system of the tunnel and not just and add-on system. First ﬁxed
ﬁre ﬁghting systems were introduced to some European pioneer projects few years ago in the very late stage of project. Fig. 6. Parts of overall ﬁre safety concept.
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This had the consequence that making the interface between FFFS and other safety systems was more difﬁcult compared to
last projects where FFFS has been part of safety concept since beginning.
The principle decision whether FFFS system is installed only as add on measure for existing safety measures or fully integrated part is also fundamental. Previously tunnel protection was done by having FFFS as add-on measure. This means
in practice that all other systems where designed following prescriptive standards e.g. ventilation for 100MW HRR/smoke
production, passive protection for certain temperature curve etc. However, the new approach is to have fully integrated
FFFS systems.
This means that FFFS as an active automatic ﬁre ﬁghting measure will generate completely different requirements for other
safety measures. Temperatures occurring in ﬁre are in control, HRR/smoke production is limited, evacuation plans can be different, distance of emergency exits can be different, ﬁre services have more time etc. Fully integrated approach have been
already applied in some projects and FFFS has demonstrated to generate overall cost savings with increase safety level same
time. Moreover the recovery time after ﬁre and securing business continuity is another important aspect when looking for
FFFS. The focus of FFFS in future will be very much in having fully integrated approach. For example ongoing SOLIT2 (Safety
of Life in Tunnels) research program, funded by German ministry of Trafﬁc and transportation, will study this topic and results
are expected in late 2011. The main focus of SOLIT2 is to look FFFS as compensatory safety measure providing additional
safety and cost savings[7].
1.4.3. Hydraulic Design and Material Selection
A proper mechanical and hydraulic design is essential for
FFFS since systems include very large pipe installation. The
hydraulic design guarantees that right pressure and ﬂow rate
will be achieved in every possible hydraulic situation. The requirements for the nozzle lay-out, pressure and ﬂow rate are
derived from the full scale ﬁre tests.
Although the pipe diameters of high-pressure FFFS are much
smaller compared to conventional low-pressure systems
(typically between 20mm to 90mm O.D.), pipe installation still
needs some space in the tunnel. Normally there is number of
other systems like lighting, cable trays, detection, ventilation, Fig. 7. Typical cross-section arrangement with all FFFS components.
trafﬁc signs, surveillance cameras etc. that will be installed at
the same space in the tunnel as FFFS components.
Therefore a good communication during the design phase
avoids collisions in the tunnel during the installation phase.
Sometimes piping has been integrated for example to the
same supports than illumination.
All state-of-art FFFS components should be installed away
from the cross-section area where damages in case of accidents are possibly. Especially tunnel walls are very sensitive
in accidents and therefore recommended installation place for
all FFFS components is below the ceiling for all components
in the tunnel. This ensures the high reliability and design availability.
Fig. 8. Typical accident in tunnel – only tunnel ceiling is safe

Material selection is a very important aspect for FFFS in tun- installation area for FFFS components.
nels since the tunnel environment is typically very harsh. The minimum material quality for the pipe work is deﬁned by the
UPTUN engineering guidance as AISI316Ti stainless steel. Such quality can guarantee design life times for FFFS that are
comparable for tunnel design lifetime[1].
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Fig. 9. FFFS
components in tunnel.

1.4.4. Main Components
Main components of tunnel system are presented in Figure 9. The most important components are nozzles, section valves,
pump station and control system.
A. Nozzles
Nozzles are the key elements of ﬁxed ﬁre suppressing system since they atomize pressurized water to the small droplet
sprays with high momentum. Nozzles are often the result of
long development work in the laboratory before they are tested
in the full scale ﬁre tests. The quality and design of nozzles
is especially important for high-pressure water mist systems.
Right droplet distribution ensures good ﬁlling of protected volume and rapid evaporation with large surface area of ﬁne mist
droplets. State-of-art FFFS have extreme cooling capacity
since water mist is able to absorbs 2.27MJ/kg with full evaporation, which is the highest of all known ﬁre ﬁghting agents.
Only open (deluge) nozzles shall be used in tunnel applications
in order to have full ﬂow rate from the beginning of the activation. Open nozzles do not require maintenance as automatic Fig. 10. Modern FFFS nozzles are designed with using CFD to
(heat activated) do (regular check of glass bulbs)[1]. Material of maximize the efﬁciency in ﬁre tests[8].
nozzles for tunnel applications should be stainless steel.
B. Section valves
Section valves direct water to the right activated sections (zones) in case of located ﬁre. There are several section valve types
available, but important is that valves are designed to be leakage free and operable in long pipe works preventing water hammer.
It is important valves can remotely be opened and closed in all conditions in case that initial activation has been done for wrong
sections or ﬁre has spread. Most sophisticated section valves enable this function with a remote control system. Such valves
also allow regular operation tests without leading water to the nozzle, which is big cost saving since personnel is only required at
the valves if valve sends a failure operation message (did not open or close fully). Section valves are normally installed to a ﬁre
protective box. During normal stand-by situations protective boxes help the valve to stay clean in the harsh tunnel environment.
The material of selection valves and the boxes is normally high grade stainless steel in order to maximize the design life time.
C. Pump system
Pump stations are normally located outside the tunnel in technical facilities. Pump stations are a combination of tank and pump
units that provide required water ﬂow and pressure for atomizing water to small droplets. Pumps are normally larger than used
for standard water mist ﬁre protection applications, typical ﬂow rates are up to 1000l/min per pump and total ﬂow rates for whole
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pump station 2000-3000l/min. Pump units can be either diesel
or electric driven depending on available power supply.
Water tanks are another important part of pump stations. Normally, complete water amount needed for example 30 or 60
minutes protection is stored in tank. The tank volume is basically deﬁned in the safety analysis and heavily depending on
the response time of ﬁre brigade. 60-180 m³ are typical tank
volumes required for modern FFFS.
D. Control system
Control system of FFFS has basically two different functions
in case of ﬁre, activation of pump station and section valves
in the ﬁre zones. Additionally several maintenance operations
Fig. 11. FOGTEC FFFS pump room installation – Autostrada
can be integrated to the control system. Control system works
Brennero (Virgolo Tunnel) Italy[8]
as interface of FFFS to other safety systems like ﬁre detection
that is essential for triggering the system. Additionally control
system works as user interface remotely for tunnel operator
or even locally in the tunnel for ﬁre brigade. FFFS control system can work as automatic, semi-automatic or manual. The
most common is to use semi-automatic mode, which means
that operator can still do manual activation/rejection decision
after an alarm from ﬁre detection and localisation system. In
case that no decision is not made e.g. within 30 seconds,
FFFS system will change to automatic mode and system will
be triggered automatically. There are some systems where
FFFS control system has been integrated to overall control
system of tunnel with other emergency systems, which makes
integration with other safety equipment easier and gives cost
savings.

Fig. 12. FOGTEC FFFS control system (SCADA) – M30 Tunnels,
Madrid, Spain[8].

1.5. Reliability
Since FFFS have become sometimes even as a critical part of overall tunnel safety, reliability of systems is very important
aspect. RAMS studies (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) have become as a standard tool in design of FFFS with
fully integrated approach. RAMS studies are a common practice for example in rail or automobile industry. Studies help recognizing the weakest points of studied system already in the design phase. Additionally RAMS studies give design availability
values for FFFS based on system design and maintenance programs.
The highest known design availability values for tunnel FFFS have been 99.98% which requires using of high quality components, proper maintenance plans and high level of redundancies. Setting very high availability value for FFFS has also a
big cost impact and the target should be deﬁned in the overall risk analysis to be line with other equipment in every individual
tunnel. Sometimes even SIL certiﬁcation can be required for the FFFS control systems.

2. CASE STUDIES
2.1. Rail Tunnels: Eurotunnel (Channel Tunnel)
The EUROTUNNEL is the rail link under the Channel between Calais in France and Folkestone in England. Up to 450 trains
are crossing daily the two tubes of the tunnel. This includes the high-speed passanger train EUROSTAR and car shuttles as
well as freight trains and truck shuttles. Each year approximately 16 million passengers pass through the tunnel.
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After the severe ﬁres of trucks on shuttles in 1996 and 2008, where
no one was injured due to the already high safety standards, the
operating company decided to reinforce the safety strategy with
new SAFE (project name) ﬁxed ﬁre ﬁghting system. The systems
are based on innovative high-pressure water mist technology already been tested in several research projects and installations in
Europe. The investment decision for the “SAFE” project is based
on the recommendation of an expert group that had carried out
speciﬁcally for this project a quantitative risk assessment and a
cost-beneﬁt analysis. According to this study, the potential savings from the ﬁre ﬁghting system will exceed the investment costs
signiﬁcantly[9].
Eurotunnel SAFE concept includes establishing in total four sections in tunnels with FFFS. Due to the signiﬁcantly larger potential
ﬁre load in the truck shuttles, the SAFE stations serve primarily
to protect these truck shuttles. SAFE stations are located in the
both ends of interval 4 in tunnels about 10 kilometers from portals.
Each SAFE station is 870 meter long and divided to 29 sections,
each 30 meter long, three sections will be activated in case of
ﬁre[9].
Eurotunnel SAFE project is very unique by many means. FFFS has
been integrated to as critical part of overall safety concept. This
Fig. 13. Eurotunnel.
means that several redundancies have been built-in in the system
and very detailed RAMS studies have been carried out in order to maximize the design availability. Another challenge for SAFE
project was full scale ﬁre test campaign organized in April 2010. The design ﬁre loads were created to present potential worst
case ﬁre scenarios in the tunnel. This was done by a expert group and based on data of previous ﬁres and simulations. The
size of tested ﬁres was extremely high for example heat release rates in excess of 200MW were measured before activation.
During vast test programs together with experienced ﬁre brigades one could see that even fully developed HGV ﬁre loads with
heat release rates from 100-200MW, FFFS was able to ease the rescue of persons for the ﬁre brigade and allows for control
of the ﬁre and rapid extinguishing. All general aims set for the FFFS as required by the standards and reference guidance was
fulﬁlled. Additionally detailed requirements of Eurotunnel in terms of performance e.g. temperature, ﬁre spread, cooling, easing ﬁre services were achieved and Eurotunnel with its own stakeholders were very satisﬁed for the test results. For example
temperatures around the ﬁre with 200MW HRR were reduced from 1100°C to below 50°C within two minutes after triggering
the system and ﬁre was taken into control.

Fig. 14. Eurotunnel SAFE stations.
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Fig. 15. Full scale ﬁre tests of FFFS in a test tunnel with multiple HGV
ﬁre scenario, developed HRR 200MW before activation of FFFS[8]

Fig. 16. Full scale ﬁre tests of FFFS in a test tunnel with multiple HGV
ﬁre scenario[8].

The ﬁrst Eurotunnel SAFE system was installed in late 2010 and is operable. The rest 3 SAFE stations will be installed in 2011.
A number of different kinds of tests have been already carried out with the ﬁrst SAFE system. For example water mist system
has extensively been tested together with powered 25kV catenary (in real incident power is cut off). No negative or dangerous
effects have been noticed in these tests. Additionally tests with water mist distribution and ventilation as well as visibility and
evacuation have been carried out with very positive results.

2.2. Road Tunnel: Tyne Tunnels
The Tyne Tunnels provide a crossing point under the River Tyne between the town of Jarrow on the south bank of the river
with North Shields and Howdon on the North. The crossing, once complete, will consist of pedestrian and cyclist tunnels, which
opened in 1951 and two road tunnels on the A19.
The existing road tunnel has been opened in 1967 and the new tunnel will be opened in 2010. The tunnels are a vital
part of the Tyne and Wear road network carrying 38,000 vehicles per day whilst the forecast is to rise to 43,000 per day
by 2021.
The revolutionary decision to incorporate a FFFS system, in particular high-pressure water mist system to protect the road
tunnels of the New Tyne crossing makes the project a pioneer for applying the highest ﬁre safety standards in the UK. The
investment decision was made on a cost-beneﬁt analysis. According to the study the installation of the ﬁxed ﬁre ﬁghting
system will return the investment over the lifetime period of the project. The major beneﬁt is coming for securing the business continuity of the toll tunnel. Additionally FFFS will increase the life safety of tunnels and provide safety for ﬁre services
in case of ﬁre.

Fig. 18. Commissioning test of FFFS in new Tyne tunnel in February
2011[8].
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Fig. 17. New Tyne tunnel in Newcastle, UK.
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The New Tyne Crossing project includes the protection of both of the existing and the new road tunnels with state-of-art water
mist technology. The tunnels are comprised of 130 sections of seven different cross-section types. Tunnels are also made with
different methods including cast iron lining, cut and cover, sprayed concrete lining and immersed parts. In the case of ﬁre three
adjacent sections, each 25 m in length, will be triggered simultaneously.
Only deluge nozzles are used in order to provide full ﬂow rates for every activated section thus maximizing the effect of water
mist from the beginning of activation. The total pump capacity of water mist system is 3300l/min at 140 bar. The new tyne tunnel was opened for trafﬁc in February 2011 being the newest tunnel in the UK. Thanks to FFFS and other state-of-art safety
measures, the new Tyne tunnel is also the safest in the UK. Currently the existing Tyne tunnel is under refurbishment. It will
be opened for trafﬁc later 2011.

3. CONCLUSION
Fixed ﬁre ﬁghting systems (FFFS) provide a solution to the existing ﬁre safety problem as recognised in real ﬁres and European research programs. The main beneﬁts of FFFS are improvement of self-rescue conditions, improved conditions for ﬁre
& rescue services, preventing ﬁre spread from one to another vehicle and preventing/limiting structural damages to tunnel.
Especially high pressure water mist systems have demonstrated their efﬁciency in a number of full scale ﬁre tests in European
research projects e.g. UPTUN and SOLIT. Installation of FFFS is not yet a requirement by legislation, but it is slowly turning
also towards this direction especially for high risk tunnels. The latest edition of NFPA502 already has adopted FFFS and it
discusses about the topic. UPTUN report R251 is the best engineering guidance to give practical instructions for designing
FFFS.
The integration of FFFS to the overall tunnel safety system is the critical part of a safety design. So far FFFS has been treated
as an add-on safety measure, but in future times it will be seen more as a fully integrated part of the overall safety system.
The new large scale research program SOLIT2 will focus especially on this topic (www.solit.info). Fully integrated FFFS require also new methods like RAMS studies to identify critical components and design availability values. Design availability of
99.98% is available for mechanical parts of FFFS and control systems can be SIL certiﬁed.
Eurotunnel SAFE project includes the latest technology of FFFS. Eurotunnel is very large company that decided to investment
to state-of-art FFFS technology based on both safety and commercial beneﬁts. The SAFE project has most likely the highest
integration level of FFFS to the overall tunnel safety system in the world. Eurotunnel SAFE system was tested in full scale ﬁre
tests as well as live tests in the tunnel with successful results. Full scale ﬁre tests included extreme high HRR. New Tyne tunnel has been opened for the trafﬁc in February 2011 and the existing tunnel later 2011. New Tyne tunnel has state-of-art water
mist technology included and the investment decision was made for cost beneﬁt analysis. Additionally system provides the life
safety for tunnel customers and safer conditions for ﬁre services. Tunnels have highest safety standards in the UK and they
will be one of safest even in whole world.
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BİLİMİN IŞIĞINDA YENİ NESİL YANGIN ALGILAMA

Mert ULAŞ*

ÖZET
Alman ﬁzikçi Gustav Mie (1869-1957), 1908’de yayınlanan kitabında[1] ışığın dalga boyundan daha büyük veya küçük parçacıkların yarattığı farklı özellikteki ışık dağılımlarını (Mie İlkeleri) açıklarken, bu ilkelerin yıllar sonra insanların hayatlarını daha
güvenli hale getirmek için yangın algılama sistemlerinde uygulanacağını muhtemelen hiç tahmin etmemişti.
Yangın algılama sistemlerinde insan hayatını güvenceye almak için sadece duman parçacıklarının varlığını tespit etmek yeterli değildir. Önemli olan, farklı yangınlarda ortaya çıkan farklı özelliklerdeki duman parçacıklarını çok daha hassas ve çok
daha hızlı bir şekilde algılamaktır. Ne var ki bunu yaparken oluşabilecek yanlış alarmlar kabul edilemez bir durum oluşturur,
çünkü modern dünyada zaman yanlış alarmlar yüzünden harcanamayacak kadar değerlidir. İşte yeni nesil çift ışın teknolojili
fotoelektrik yangın algılama dedektörleri de tam olarak bu ihtiyaçları hedef almaktadır. Yeni nesil çift ışın teknolojili dedektörler
tespit edilen duman parçacıklarının özelliklerini “kendi içlerindeki mikro işlemcide” analiz ederek bunun gerçekten bir yangın
dumanı mı yoksa yanlış alarm yaratabilecek bir parazit mi (sigara dumanı, su buharı vs.) olduğunu çok daha hızlı ve hassas
olarak algılamaktadır.

NEW GENERATION FIRE DETECTION ILLUMINATED BY SCIENCE
ABSTRACT
German physicist Gustav Mie (1869-1957), while describing different light scatterings caused by particles bigger an smaller
than the wavelength of light (Mie Principles) in his book published in 1908, probably did not foresee that his principles would
be used years later to make people’s lives safer by implementing them in ﬁre detection systems.
In ﬁre detection systems, it is not sufﬁcient to detect the presence of smoke particles alone. Important factor is to detect different smoke particles with different characteristics that arise due to different types of ﬁre, in a more sensitive manner and faster.
However, false alarms given in doing this may cause inacceptable situations, since in the modern world, time is too precious
not to be wasted by false alarms. Here, the new generation dual beam photoelectric ﬁre detectors aim exactly at that. The new
generation dual beam technology detectors, analyzing the characteristics of the detected smoke through their built-in micro
processors, detect very quickly and sensitively, whether that is a real ﬁre smoke or that of a parasite (such as cigarette smoke,
water vapor), which may trigger a false alarm.

GİRİŞ
1890’da ilk elektrikli yangın alarm dedektörünün patentini (U.S. patent no. 436,961) alan Francis Robbins Upton, patent başvurusunda görevlinin patenti yanlışlıkla “Portable Electric Tire-Alarm” (Taşınabilir Elektrikli Lastik-Alarmı) olarak kaydetmesi
nedeniyle hakkı olan üne geç ulaştı.
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İyonizasyon Duman Dedektörleri
Bu basit düzenek yangın algılama dedektörlerinin gelişim sürecindeki ilk
adımdı. 1930 yılında Walter Jaeger isimli İsviçreli bir bilim adamı madenlerdeki zehirli gazları tespit edebilmek için iyonlaştırma prensibini kullanan
bir düzenek üzerinde çalışıyordu. Jaeger sensörün içerisine giren gazın
iyonlaşmış hava molekülleri ile birleşip cihazın devresindeki akım değerini
değiştireceğini öngörüyordu; ne var ki deneyi başarısız oldu. Küçük miktarlardaki gazın düzeneğin iletkenliği üzerinde hiçbir etkisi olmamıştı. Bu moral
bozukluğu yüzünden bir sigara yakan Jaeger şaşkınlıkla cihazındaki akım
seviyesinde bir düşüş olduğunu tespit etti. Böylece yıllardır birçok yangına
sebep olan sigara, insanların yangına karşı savaşındaki en büyük yardımcısı olup, modern yangın algılama dedektörlerinin keşﬁnde önemli bir rol
oynadı. Bu çalışmayla beraber iyonlaşma prensibini kullanan dedektörler
(radyoaktif dedektörler olarak da bilinir) hayatımıza girmiş oldu.
İyonizasyon duman dedektörlerine “radyoaktif duman dedektörü” denmesinin sebebi de düzeneğinde küçük miktar da olsa (yaklaşık 0.29 mikrogram)
nükleer reaktörlerde bulunan, Plutonium-241 çöküntüsünden elde edilen ve
yapay olarak üretilen Americium-241 radyoizotopu bulunmasıdır[4].
İyonizasyon duman dedektörlerinin çalışma prensibine göre; Americium
radyoaktif elementi alpha parçacıkları ve düşük enerjili gamma ışınları yayar ve bu parçacıklar algılama bölmesinden geçerken (iki elektrot arasında
hava dolu bölme) havadaki oksijen ve nitrojen parçacıkları ile çarpışarak
yüklü parçacıklar (iyonlar) üretir. Algılama bölgesindeki metal plakalara az
seviyede voltaj uygulandığında bu yüklü iyonlar bu akımı taşır ve düzenli bir
elektrik akımı oluşturur. Ne var ki duman parçacıkları bu algılama bölgesine
girdiğinde yüklü iyonlar ile birleşerek onları etkisizleştirir. Yüklerini kaybeden
iyonlar artık metal plakalar arasında oluşan elektrik akımını taşıyamadığı
için düzenli elektrik akımında bir düşüş, kesilme oluşur ve buna bağlı olarak
da alarm tetiklenir[4].

Şekil 1. 436,961 numaralı ilk yangın algılama dedektörü patenti[2].

İyonizasyon duman dedektörleri, üretimlerinin ucuz olması sebebiyle hala
birçok uygulamada, özellikle konut sektöründe, kullanılmaktadır. Ne var ki
Şekil 2. İyonizasyon duman dedektörlerinin çalışma
zaman içinde bu sistemin çeşitli dezavantajları ortaya çıkmıştır. Duman par- prensibi
çacıkları kaynaklarından uzaklaştıkça yığılma eğilimi gösterir ve bu sebeple (Kaynak: Canadian Nuclear Association[3]).
de daha büyük parçacıklara dönüşür. İyonizasyon dedektörleri ise daha çok
küçük duman parçacıklarına karşı hassastır. Bunun sebebi küçük duman bulutlarının hacim/kütle oranlarına göre içlerinde daha
fazla parçacık bulundurması, duman kaynağından uzaklaşan duman bulutlarının hacim olarak büyümelerine rağmen kütlelerinin
aynı kalması ve aynı m³ içinde daha az parçacık bulundurmasıdır. Bu da daha az parçacığın iyonlarla etkileşime geçmesine yol
açar ve sonuçta akım seviyesini yeterli olarak değiştiremeyeceği için alarma sebebiyet vermeyebilir. Bunun yanı sıra dedektörler
su buharı ya da toz gibi dış etkenlere karşı hassastırlar ve bu sebeple yanlış alarmlara daha fazla neden olmaktadır[5].

Fotoelektrik Duman Dedektörleri
1940’lı yıllardan sonra fotoelektrik sensörlerin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte fotoelektrik duman dedektörleri ortaya
çıktı. İyonizasyon duman dedektörlerine göre çok daha farklı bir çalışma prensibi olan fotoelektrik sensörler temel olarak ışığın
bloke edilmesi veya saçılma prensiplerini kullanmaktadır.
Işığın bloke edilmesi prensibine dayanan fotoelektrik duman dedektörlerinde, küçük bir ışık kaynağı (Genellikle kızılötesi LED
veya lazer diyot kullanılır) dedektör bölmesine bir ışın demeti gönderir. Işığa duyarlı bir alıcıda genellikle ışık kaynağının tam
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Şekil 3. Işığın bloke edilmesi
prensibine dayanan fotoelektrik duman dedektörleri
(Kaynak: An inside look at
Smoke Detectors[6]).

Şekil 4. Işığın saçılması prensibine dayanan fotoelektrik
duman dedektörleri
(Kaynak: An inside look at
Smoke Detectors[6]).

karşısında konumlandırılır. Normal durumlarda gönderilen ışın demetinin tümü alıcıya ulaşır. Duman, algılama bölgesine girdiği
zaman, gönderilen ışın demetinin bir kısmının bloke olmasına ve böylelikle alıcıya daha az ışının ulaşmasına sebep olur. Bu da
dedektörlerin, algılama algoritmasına bağlı olarak, alınan ışığın belirli bir miktarın altına düşmesiyle alarm vermesine yol açar.
Işığın saçılma prensibine dayanan fotoelektrik duman dedektörlerinde ise gene küçük bir ışık kaynağı (Genellikle kızılötesi
LED kullanılır.) dedektör bölmesine bir ışın demeti gönderir. Işığa duyarlı bir alıcı da genellikle ışın demetine 90 derecelik bir
açıyla konumlandırılır. Normal durumlarda gönderilen ışın demetinin çok az bir kısmı alıcıya ulaşır. Duman algılama bölgesine
girdiği zaman ise gönderilen ışın demetinin bir kısmının kırılmasına ve böylelikle alıcıya daha fazla ışının ulaşmasına neden
olur. Bu da dedektörlerin algılama algoritmasına bağlı olarak, belirli bir ışık miktarından sonra alarmın verilmesini sağlar.
Işığın saçılma prensibine dayanan fotoelektrik duman dedektörlerinde hassasiyet, başta duman parçacıklarının sayı ve büyüklükleri olmak üzere birçok etkene bağlıdır. Bunların yanı sıra önemli bir diğer etken ise duman parçacıklarının renkleridir:
Koyu duman çıkaran (,rneğin plastik ve hidrokarbon yakıtlar) yansıttıklarından daha fazla ışık emerler, bu yüzden alarmın
oluşması için daha fazla ışığın yansıtılması ve daha fazla zaman gerekir. Buna paralel olarak açık renkli duman parçacıkları
ise daha fazla ışığı yansıttıklarından, küçük miktardaki açık renkli duman parçacıkları bile alarmı tetiklemeye yeterli olmaktadır.
Duman parçacığının şekli, ışık kaynağı ile alıcı arasındaki açı ve ışık kaynağının dalga boyu da hassasiyeti etkileyen diğer
etkenlerdir.

Çift Işın Teknolojisi
Günümüzde yaygın olarak kullanılan, ışığın saçılma prensibine dayalı fotoelektrik duman dedektörlerinin, dumanı daha hızlı
algılarken yanlış alarmları minimize edecek şekilde geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Pazardaki oluşan bu talep karşısında bazı üreticiler“çift ışın teknoloji”li duman dedektörlerini geliştirmişlerdir. Gene ışığın saçılma prensibine dayanan bu
dedektörlerin içlerinde farklı dalga boylarında çalışan iki adet ışık kaynağı bulunmaktadır.
Işığın saçılmasını açıklayan iki adet teori vardır. Bunlar buluşçularının adları ile anılan Rayleigh ve Mie tipi saçılma teorileridir.
Rayleigh teorisi parçacık boyutunun ışık kaynağının dalga boyundan çok daha düşük olduğu durumları açıklarken, Mie teorisi
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Çift Işın Teknolojisi
1
2
3
4

Mavi LED
Kızılötesi LED
Algılama Bölgesi
Foto-Diyot

Şekil 5.

ise parçacıkların boyutunun ışığın dalga boyundan büyük veya dalga boyuna yakın olduğu durumları açıklamaktadır. Fotoelektrik duman dedektörlerinde de Mie prensibi temel alınmaktadır. Mie saçılımı parça boyutu ile büyük oranda orantılı olup,
parçacıklar büyüdükçe yansımanın yoğunluğu da artmaktadır.
Genellikle fotoelektrik duman dedektörlerinde ışık kaynağı olarak kızılötesi ışın kullanılmakta ve kızılötesi ışınların dalga boyu
sınıﬂandırmasına göre değişmekle beraber, ISO 20473 sınıﬂandırmasına göre yakın kızıl ötesi 0.78 nm (nanometre) aralığında çalışmaktadır[7].Daha önceden belirtildiği gibi, dedektör hassasiyeti ışık kaynağının dalga boyuna da bağlıdır. Görünmez
duman safhasındaki küçük duman parçacıklarını algılama konusunda iyonizasyon tipi dedektörlere göre daha dezavantajlı
durumda olan fotoelektrik duman dedektörlerinin[8] bu dezavantajı ortadan kaldırmak için üreticiler mevcut kızıl ötesi ışık
kaynağının yanına bir de mavi ışın yayan bir LED yerleştirdiler. Mavi ışığın dalga boyu kızıl ötesi ışınlardan daha düşük, 0.45
– 0.475 nm aralığında olduğu için küçük boyutlu duman parçacıklarına karşı daha hassastır. İki farklı dalga boyunu da kapsayan bir spektrum kullanarak farklı boyutlardaki duman parçacıklarının da ışığı saçması sağlanıyor; böylelikle yalnızca duman
yoğunluğu değil, duman parçacıklarının boyutu da saptanabiliyor.
Günümüzde belki de yanlış alarmlara en çok sebebiyet veren sigara dumanı ve su buharı bu yeni teknoloji sayesinde artık yanlış alarm yaratmamaktadır. Sigara dumanı yangın dumanına oranla daha küçük duman parçacıklarına sahipken su buharı ise
çok daha büyük duman parçacıklarından oluşmaktadır. Mie ışık saçılması teorisine göre parçacıklar büyüdükçe yansımanın
da yoğunluğu artacağından foto diyota daha yoğun bir ışık saçılması gelecektir. Bundan yola çıkarak dedektör hem parça yoğunluğunu hem de parçacık boyutunu tespit etmekte ve bunu analiz ederek yanlış alarmlara neden olabilecek parçacıklardan
gelen ışık saçılmalarını dikkate almamaktadır.

SONUÇ
Teknolojinin gelişmesiyle ve yangın dumanının özellikleri ile yanlış alarm yaratabilecek diğer etkenlerin daha derinlemesine incelenmesi sayesinde artık çok daha hızlı tepki verebilen ve yanlış alarm yaratabilecek etkenleri ayırt edebilen yeni nesil duman
dedektörleri hayatımızdaki yerlerini almaya başladı. Yanlış alarmların zaman ve iş kaybına sebebiyet vermeleri sonucunda
yüksek maliyet yarattığı bir çağda yaşıyoruz, ama bunu sağlamak uğruna güvenlikten ödün verilmesi de söz konusu olamaz.
Gelecekte ise hassasiyeti artırmak ve yanlış alarmları daha da minimize etmek için inanıyorum ki algılama bölgesine giren
duman parçacıklarının yalnızca yoğunluğunu ve büyüklüğünü değil; renklerini, şekillerini ve hatta belki molekül yapısını bile
belirleyebilecek ve buna göre tepki verebilecek dedektörlerle de karşılaşabileceğiz.
Şu anda sadece yangın alarmlarını tetiklemek için kullanılan yangın dedektörleri belki de gelecekte bulundukları ortamı sürekli
olarak denetleyen ve buna göre yalnızca yangın bilgisi vermekle kalmayıp diğer bina otomasyon sistemleri ile de bütünleşmiş olarak çalışarak onlara da bilgi verebilecek. Örneğin sigara içilmemesi gereken bir bölgede sigara dumanı algıladığında
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yangın alarmı vermeyecek ama otomatik olarak yalnızca o bölgeye “burada sigara içilmesi yasaktır” şeklinde sesli bir mesajın
yayınlanmasını tetikleyebilecektir. Belki de gelecekte yangın dedektörleri ortamdaki oksijen seviyesini de kontrol edebilecek ve
buna göre iklimlendirme sistemlerini de devreye sokabilecek veya kombine tip yangın dedektörleri içlerindeki ısı sensörleri sayesinde sürekli olarak bulundukları ortamın ısı bilgisini kontrol edecek ve istenen düzeyden farklı ise buna göre iklimlendirme
sistemlerini tetikleyebileceklerdir. Bence gelecekte yangın algılama dedektörleri daha da gelişerek hassasiyetlerini çok daha
arttıracak ve buna ek olarak yalnızca yangın tehditlerini algılamakla kalmayıp, bulundukları ortamı da değerlendirerek diğer
bina sistemleri ile çok daha bütünleşmiş bir şekilde çalışabileceklerdir.
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SINIRLANDIRILMIŞ ALANLARDA ÇALIŞMA İÇİN
HATAYA İZİN VERMEYEN BİR YÖNTEM

Merve ERCAN

Serkan KÜÇÜK

Veli DENİZ

ÖZET
Sınırlandırılmış alan, yapılacak işi yerine getirmek üzere çalışanın bedeniyle içeri girebilmesine uygun biçimde düzenlenmiş ve
buna izin verecek kadar büyük olan, giriş ve çıkışı sınırlı düzeyde olan ve sürekli bir biçimde içinde çalışılması öngörülmemiş
çalışma alanları olarak tanımlanmaktadır.
Tank, reaktör, silo, menhol, streil kazan ve kaplar, boru hatları, pompa istasyonları, kanallar vb. endüstride sık karşılaşılan
sınırlandırılmış alanlara örnek olarak verilebilir. Sınırlandırılmış alanlarda çalışma yapmak için mutlaka her işletmenin bir “iş
izin” sistemi kurması gerekmektedir.
Bu çalışmada, alışılagelmiş bir iş-izin sisteminin ötesinde, hemen her kazanın önlenebileceği ve kontrol edilebileceği yaklaşımıyla insan hatalarını ortadan kaldırmaya yönelik “sınırlandırılmış alanlarda çalışma için kazaları sıfıra indirgeyecek güvenli bir
yöntem” önerilmektedir. İşletmelerde kullanılabilecek yazılım ve/veya elektronik tabanlı bir kilit sistemi ile önerilen yeni sistem
desteklendiği ve uygulandığı takdirde “sıfır kaza” hedeﬁne ulaşmak olanaklıdır.
Anahtar Kelimeler: Sınırlandırılmış Alan, Sıfır Kaza, Hataya İzin Vermeyen Sistem

A METHOD THAT DOES NOT ALLOW AN ERROR FOR WORKING IN CONFINED SPACES
ABSTRACT
Restricted area is deﬁned as a place where no one but certain people can enter to work inside, is not designed to work continuously and has limited entry and exit.
Tank, reactor, silo, manhole, sterilized vessel and containers, pipe lines, pomp stations, channels are illustrations of well known
restricted areas. To work in restricted areas, each plant needs to establish a work–permission system.
In this study, beyond the usual work–permission system, a novel human errors proof safety system is proposed. The “zero
accident” targets can be achieved at every organization in which if the proposed software and/or electronic based unlocking
system is applied.
Key Words: Restricted area, no mistake, mistake prooﬁng system

1. GİRİŞ
“Sınırlandırılmış alan”, yapılacak işi yerine getirmek üzere çalışanın bedeniyle içeri girebilmesine uygun biçimde düzenlenmiş
ve buna izin verecek kadar büyük olan, giriş ve çıkışı sınırlı düzeyde olan ve sürekli bir biçimde içinde çalışılması öngörülmemiş
241

TÜYAK 2011 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
13-14 EKİM 2011 / İSTANBUL

çalışma alanları olarak tanımlanmaktadır. Buna göre tank, reaktör, silo, menhol, steril kazan ve kaplar, boru hatları, pompa
istasyonları, kanallar vb. yukarıdaki tanıma uygun, sınırlandırılmış alanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Hemen her türlü işletmede bulunabilecek olan bu tür alanlarda bulunabilecek başlıca tehlikeler; yanma, patlama, boğulma, zehirlenme gibi ortam atmosferinden kaynaklanabilecek tehlikeler; gürültü titreşim, ıslak yüzey, ekipmanların düşmesi, aşırı sıcak veya soğuk
ortam, çalışan hataları gibi ﬁziksel tehlikeler; çökme, yırtılma gibi yapısal tehlikeler; kıvılcım, elektrik şoku, topraklanmamış
ekipmanlar gibi elektrik tehlikeleri, hareketli aksamlardan kaynaklanabilecek mekanik tehlikeler; tehlikeli atık ve bakteriyel
ortamlar gibi biyolojik tehlikeler ve radyasyon tehlikeleleri olarak sınıﬂandırılabilir.
Bu alanlarda çalışma yapmak için mutlaka her işletmenin bir “iş izin” sistemi kurması gerekmektedir. Bu çalışmada alışılagelmiş bir iş-izin sisteminin ötesinde sınırlandırılmış alanlarda çalışma için güvenli bir yöntem önerilmektedir. Mevcut
çalışma, önerilen yaklaşımın eksiksiz izlenmesi halinde, işletmelerde kullanılabilecek yazılım ve/veya elektronik tabanlı bir
kilit sistemin altyapısını oluşturmaktadır. Önerilen sistem sayesinde birçoklarının erişilemez dedikleri “sıfır kaza” hedeﬁne
ulaşmak olanaklı olacaktır.
Hinckley(2003), birçok alanda olduğu gibi sağlık ve güvenlik alanlarında da sapmalar, hatalar ve karmaşıklıklar meydana
geldiğini ve bunları kontrol etmek üzere kullanılacak en iyi yöntemin geleneksel istatistiksel yöntemlerden ziyade hatalara
izin vermiyen(mistake prooﬁng) yöntemler olduğunu belirtmiştir. Bu yöntemde insanlara herşeyden önce sadece insan
olarak yaklaşılmış ve insanın dikkatsizlikler sonucu nadiren de olsa birtakım şeyleri unutabileceği kabul edilmiştir. Shigeo
Shingo tarafından geliştirilen Poka Yoke (mistake prooﬁng) yaklaşımı neredeyse hemen her hatayı kontrol etmede başarılı
bulunmuştur.
Syoc ve diğerleri (2008), ürün kalitesini geliştirmek üzere tasarlanan çeşitli yöntemleri süreç güvenliğinin sürekli geliştirilmesinde de kullanmayı önermişlerdir. Bu kapsamda kalite geliştirmede uzun süredir kullanılmakta olan fakat süreç güvenliği
alanının oldukça yabancı olduğu Kaizen, Poke Yoke ve TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving-Yaratıcı Problem Çözme
Teorisi) yöntemleri ele alınmıştır. Bu yöntemlerin süreç güvenliği liderliğini geliştirme ve saha çalışma takımının başarımını
artırmada uygulanabilirliği tartışılmıştır. Bates ve diğerleri (2003), sağlık uygulamalarında kritik durumlarda karar verme
seçeneği sunan, hesaplamalarla desteklenen, gerçek zamanlı kontrol ve izeme sağlayan bilgi teknolojilerinin hata ve istenmeyen olayları önleme, istenmeyen bir olay meydana geldiğinde hızlı yanıt verme ve geri besleme sağlama yoluyla hata
oranını azaltabileceğini ifade etmiştir.

2. YÖNTEM
Bu bölümde, sınırlandırılmış alanlarda çalışma ile ilgili işletmede izlenmesi gereken temel bilgiler verilmiş ve insan hatalarını
indirgeyecek bir çalışma yöntemi önerilmiştir.

2.1. Sınırlandırılmış Alanlarda Çalışmaya Genel Bir Yaklaşım
Her işletme kendi sahası içinde var olan ve tanımı yukarıdaki satırlarda verilen sınırlandırılmış alanı belirlemekle işe başlamalıdır. Sınırlandırılmış alanda iş izni gerekip gerekmeyeceği ise önemli bir noktadır. Genel ilke olarak ortam atmosferinde yanıcı, zehirli gaz bulunmayan, oksijen seviyesi sürekli olarak % 19,5-23 arasında bir değerde olan, ﬁziksel, mekanik
ve elektrik enerjisine ilişkin tehlikelerin bulunmadığı alanlara iş izni gerekmeyeceği söylenebilir. Bir alanın sınırlandırılmış
alan olarak sınıﬂandırılıp sınıﬂandırılamayacağı ve bu alana girşin izin gerektirip gerektirmeyeceği ayrımının yapılmasında
Şekil 1 ve Şekil 2’de belirtilen işlem sırasından (algoritm) yararlanılabilir. Sınırlandırılmış alan olarak belirlenen alanların
girişine alanın sınırlandırılmış alan olarak tanımlandığı ve çalışma izni gerekip gerekmediği “Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Yönetmeliği”ne uygun olarak belirlenmelidir. Bu ayrım yapıldıktan sonra da alanlar yönetmelikte öngörüldüğü biçimde işaretlenmelidir.
Sınırlandırılmış alanların belirlenmesinin ardından bu alandaki tehlikeler net olarak tanımlanmalıdır. Bu tehliklerden hangilerinin ne düzeyde risk yaratacağı işletmenin kendi risk analizi yöntemi ile nicelleştirilebilir. Sıra bu alanlarda çalışma yapacak
personelin belirlenmesi ve yetkilendirilmesine gelecektir. Yetkilendirme yapılabilmesi için öncelikle personelin konu ile ilgili
eğitimden geçirilmesi gerekir.
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Alan bir çalışanın içeri
girebilmesi ve sözkonusu
işi gerçekleştirebilmesi
için ve uygun bir biçimde
düzenlenmiş ve yeterince
büyük mü?

EVET

EVET

HAYIR

Giriş ve çıkışlar sınırlı
yada engelli mi?
HAYIR

EVET

SINIRLANDIRILMIŞ ALAN
Adım 2’ye geçiniz

Alan bir çalışanın içeride sürekli
bulunmasına uygun olarak
tasarlanmamış bir alan mı?

Adım 1

HAYIR
YENİDEN DEĞERLENDİRME

Şekil 1. Sınırlandırılmış alan değerlendirmesi.

Sınırlandırılmış alanlarda patlama, elektrik şoku, kimyasala maruz kalma gibi tehlikelerin önüne geçilmesi için enerji hatları,
panolar, boru ve boru hatlarının etiketlenmesi ve kilitlenmesi önem taşıyan konular arsındadır. İşletmede bakım, onarım,
temizlik faaliyetlerinde kullanılabilecek bir etiketleme ve kilitleme prosedürünün oluşturulması güvenliği artıran bir unsur
olacaktır.
Sınırlandırılmış alan çalışmalarında ortam atmosferinden kaynaklanabilecek olumsuz sağlık etkilenmelerinden korunmanın en
iyi yolu temiz hava solunum cihazı kullanılmasıdır. Oksijen seviyesi % 19,5’in altında olan ortamlarda veya zehirli gaz bulunan
ortamlarda bu cihazın kullanılması temel bir kural olarak belirlenmelidir. Sınırlandırılmış alana giriş öncesi ortam atmosferinde
gerekli ölçümler yapılmalıdır. Ölçümü yapan kişinin tehlikler konusunda bilgili olması, ölçüm cihazının kullanımına hakim olması ve cihazın ortamdaki risklere uygun ve kalibre edilmiş olması gerekmektedir.
Sınırlandırılmış alan çalışmalarında önem verilmesi gereken başka bir konu da havalandırmadır. Bu amaçla doğal ya da zorlamalı havalandırma sistem ve cihazları kullanılmalıdır. Tüm havalandırma ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir
nokta da ortamdaki gazın havadan ağır olup olmadığının bilinmesidir.
Sınırlandırılmış alana girilmeden önce yapılması gereken işlemlerden biri de, içindeki veya dışındaki boruların içerikleri nedeniyle risk yaratmamaları için izole edilmeleridir. Riskin yüksek olduğu ve kilitlemenin yetersiz kalacağı durumlarda ise boruların
ﬂanşlarından ayrılması tavsiye edilen bir yöntemdir.
Sınırlandırılmış alanda çalışılırken nezaretçi olmadan asla çalışma yapılmamalıdır. Mümkünse en az iki kişinin yanyana çalışması tercih edilmelidir. Çalışma öncesinde mutlaka acil durum hazırlıkları yapılmalı ve gereken tüm ekipman ve cihazlar hazır
bulundurulmalıdır.
Yukarıda ana hatlarıyla bahsedilen temel adımların tamamlanmasının ardından sınırlandırılmış alanlara giriş öncesi kullanılacak bir izin sistemi kurulması ve formların oluşturulması gerekmektedir.
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EVET

Tehlikeli bir atmosfere sahip ya da
sahip olma potansiyeli varmı?

HAYIR

HAYIR
EVET
Giriş yapan kimseyi yutma
potansiyeli olan bir meteryal var mı?

HAYIR
Adım 2
Alan içine giriş yapan kimsenin
kapana kısılabileceği ya da
boğulabileceği kaygan duvar ya da
zemin var mı?

EVET

HAYIR
EVET
Başka güvenlik ya da
sağlık tehlikesi var mı?

İZİN GEREKTİREN SINIRLI ALAN

İZİN GEREKTİRMEYEN SINIRLI ALAN

Şekil 2. İzin gerektiren sınırlandırılmış alanların belirlenmesi.

2.2. Sınırlandırılmış Alanlarda Çalışmada Hataya İzin Vermeyen Bir Yaklaşım
Önerilen yaklaşım, sınırlandırılmış alanlara giriş için sıra ile alınması gereken önlemleri belirtmekte ve kritik noktalar için bir
karar destek sistemi teşkil etmektedir. Her bir adımda izlenmesi gereken yöntem belirlenmiştir, böylece herhangi bir adımı
atlayarak bir sonraki aşamaya geçmek mümkün olmayacak, güvenlik önlemleri sıra ile yerine getirilerek güvenli bir çalışma
sağlanacak, aksi takdirde kontrol sistemi çalışmaya izin vermeyecek ve istense dahi hata oluşmayacaktır. Yaklaşım oluşturulurken sınırlı alanlarda çalışmada kullanılan temel ilkeler dikkate alınmış ve sistematik bir mantık döngüsü şeklinde ifade
edilmiştir. Şekil 3’te önerilen “sınırlandırılmış alanlarda çalışmada hataya izin vermeyen” yaklaşım görülmektedir. Şekil 4’te ise
kullanılan sembollere açıklamalarıyla yer verilmiştir.
Önerilen yaklaşımdaki adımlar sırası ile izlendiği takdirde, süreç bir kilit açma sistemi mantığıyla işleyecek, sınırlandırılmış
alana giriş için kademeli olarak yapılması gerekenler yerine getirilecek ve ancak bu şekilde bir sonraki aşamaya geçilecek ve
en sonunda alana giriş tüm bu aşamaların eksiksiz olarak yerine getirilmesi halinde mümkün olabilecektir. Başka bir deyişle
kilit ancak öngörülen tüm işlemler yerine getirilirse açılacaktır.
Bir çalışanın sınırlandırılmış bir alana girişi ancak belirtilen adımların izlenmesi halinde gerçekleşecek, örneğin oksijen seviyesi ölçülmeden ya da belirlenen limitlerde oksijen oranı sağlanmadan tanka giriş mümkün olmayacaktır. Belirtilen her bir adımda
izlenmesi gereken yaklaşım bir mekanik-yazılım veya manuel sistem ile kontrol edilebilecek şekilde düzenlendiğinde hatalara
izin vermeyecek ve istenmeyen birçok olayın önüne geçilecektir.
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Şekil 3. Önerilen yaklaşım

Şekil 4. Önerilen
yaklaşımda kullanılan semboller.

3. SONUÇ
Bu çalışmada sınırlandırılmış alanlarda çalışmaya ilişkin temel ilkelere değinilmiş ve insan hatasını azaltmaya yönelik bir
yaklaşım önerilmiştir. Her adımın planlanlanan şekilde izlenmesi halinde hataların önüne geçilebilecektir. İnsan doğasını dikkate alan ve hata oluşmasına fırsat vermeyecek şekilde yapılandırılan bu çalışmanın elektronik ve/veya yazılım sistemleri ile
hayata geçirilmesi halinde işletmelerde uygulanabilecektir.
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BİNA TAHLİYE MODELLERİ VE MODELLEME YAKLAŞIMLARI

Neşe ÇAKICI ALP*

ÖZET
Acil durumlarda, bina tasarımının kaçışa elverişliliği önemli bir husustur. Kaçış elverişliliği ise tahliye süresi ile değerlendirilmektedir. Bilindiği gibi güvenli bir bina tahliyesi için, binalarda tahliye süresinin yapı taşıyıcı elemanlarının dayanım süresinden
ve kullanıcının yanma sonrası oluşan toksik maddeye ﬁziksel dayanma süresinden daha kısa olması gereklidir.
Bina tahliye süresini hesaplamaya yönelik ilk çalışmalar, 1969 yılında Predtechenskii ve Milinskii tarafından yapılmıştır[1].
Sonrasında konu ile ilgili çalışmalar, ampirik formüller, basit matematiksel modeller ve son olarak bilgisayar tabanlı, gelişmiş simülasyon modelleri olmak üzere genişlemiştir. Günümüz teknolojisinde özellikle yurtdışında çok sayıda tahliye
simülasyon modeli, bina inşa edilmeden önceki veya kullanım sırasındaki tahliye performansını değerlendirebilmek için
kullanılmaktadır.
Binaların daha karmaşık plan geometrisine sahip olması ile yangın güvenlik kriterlerinin değerlendirilmesinin zorlaştığı ve
binanın tahliye güvenliğinin araştırılmasında performansa dayalı, bilimsel tabanlı mühendislik yaklaşımlarına başvurulması gerektiği birçok araştırmacı tarafından ifade edilmektedir. Bununla birlikte tahliye, birbirinden farklı özellikteki kişilerin ve değişik
çevresel etmenlerin bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık bir süreçtir. Bu farklı kişilerin değişik ﬁziksel, psikolojik karakterleri,
birbiriyle ve çevreyle olan etkileşimleri tahliye sürecine yön vermektedir. Tüm bu parametreler yönetmeliklerdeki matematiksel formüllere dayandırılamayacak kadar komplekstir. Bu nedenle tahliye modellemesi üzerine çalışan otuzdan fazla tahliye
modeli yapıya ve insana dayalı tüm bu parametreleri kapsamaya yönelmiştir. Bu bildiride literatürdeki tüm tahliye modelleri,
modelleme metotları, simülasyon özellikleri ve zaaﬂarı tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Bina Tahliye Modelleri, Tahliye Süresi, Tahliye Planlaması

BUILDING EVACUATION MODELS AND MODELING APPROACHES
ABSTRACT
In emergencies, escape ability from a building is very important. Escape ability is evaluated by evacuation time. As known so
well, for a safe evacuation, evacuation time should be shorter than load bearing components’ resisting period and should be
shorter than physical resistance of the user to toxic smokes spread due to burning.
First trials towards calculating building evacuation times were carried by Predtechenskii and Milinskii in 1969 [1]. Later these
works were developed through empirical formulae, simple mathematical models, and ﬁnally through computer based, sophisticated stimulation models. Today, many evacuation models are used abroad, in order to evaluate the evacuation before
construction, and during its utilization.
It is expressed by many researchers that with the buildings start to have more complex geometry, evaluation of ﬁre safety
criteria have become more difﬁcult to be evaluated and performance based scientiﬁc engineering approaches should be used
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in investigating a building’s evacuation safety. Besides, evacuation is a complex process formed by combination of
different people with different environmental factors. Different physical and psychological characteristics of people
and their reactions to the environment direct the evacuation process. All these parameters are far too complex not to be based
on any mathematical formula in any regulation. That is why over thirty evacuation models are developed, to cover all these
building and human based factors. In this study, all evacuation models in the literature, all modeling methods and stimulation
characteristics, as well as their weaknesses are discussed.
Keywords: Building Evacuation Models, Evacuation Time, Evacuation Modeling

1. GİRİŞ
Kalabalık ve acil durumlardaki insan davranışlarının ve hareketinin anlaşılmaya çalışılması, son 40 yılda önemle üzerinde
çalışılan konulardan biri olmuştur. Özellikle son zamanlarda binalarda yaşanan terörist saldırı, yangın ve deprem gibi felaketlerin artması, konunun daha fazla irdelenmesine ve çalışmaların hızlanmasına neden olmuştur. Günümüze kadar devam eden
konu ile ilgili araştırmalar, gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak, üç ayrı kategoride değerlendirilmektedir[2]:
 Bina tahliye süresinin, bir süre limiti olarak hesaplanmasına olanak tanıyan ampirik formüller,
 Basit matematiksel modeller,
 Bilgisayar tabanlı gelişmiş benzetim (simülasyon) modelleri.
Galea ve Gwynne tahliye modellerini beş sınıfa ayırmaktadır[3]:
 Elle hesaplama,
 Bilgisayar tabanlı akış (ﬂow) veya hidrolik (hydraulic) modeller,
 Rullman (Ball-bearing) modeller,
 Kural tabanlı modeller (rule based),
 Mekanın koşullarına hassasiyet gösteren modeller.
Kuligowski (2003), tahliye ile ilgili çalışmaları kavramsal modeller ve bilgisayar modelleri olarak iki gruba ayırmaktadır (Bkz.
Şekil 1) [4]. Ayrıca yazar incelediği 28 farklı bilgisayar modelini (‘BGRAF’, ‘CRIPS’, ‘DONEGAN’S ENTROPY MODEL’, ‘EGRESS’, ‘buildingEXODUS’, ‘E-SCAPE’, ‘EVACNET’, ‘EVACSIM’, ‘EXIT89’, ‘EXITT’, ‘MAGNETMODEL’, ‘PAXPORT’, ‘SIMULEX’, ‘TAKAHASHI’S MODEL’, ‘VEGAS’, ‘WAYOUT’) modelde insanın temsil edilme şekline göre:
1. Yalnızca insan hareketlerini içeren (sadece akışkanlar mekaniği tabanlı) modeller (FPETOOL, EVACNET,) Takahaskı’s
Fluid Model, (Pathﬁnder, Timtex, Wayout, Magnetic Model, EESCAPE, EgressPro, Entropy model ve STEPs),
2. Kısmi davranışsal modeller (PEDROUTE/PAXPORT, EXIT89, SIMULEX, GridFlow, ALLSAFE)
3. İnsan davranışını içeren modeller (CRIPS, ASERI, BFIRES, buildingEXODUS) olarak üç guruba ayrılmaktadır.

Bilgisayar
Modelleri

Tahliye
Modelleri

Bilgisayar
Modelleri

Bilgisayar
Modelleri

Kavramsal

Bilgisayar
Modelleri

Modeller

Şekil 1. Tahliye modellerinin
sınıﬂandırılması[4].

Yazarın üç başlık altında incelediği bilgisayar modelleri hareket modelleri, kısmi davranış modelleri ve davranış modelleri olarak belirtilmektedir. Hareket modelleri olarak tanımlanan bilgisayar modellerinde kullanıcının bir noktadan güvenli olan başka
bir noktaya olan hareketinin benzetimi yapılmaktadır. Bu tür modeller, binada dar geçitli noktaları ve kullanıcı kuyruklarının
oluştuğu bölgeleri göstermektedir. Kısmi davranış modellerinde ise, olası bazı özel durumlarda, kullanıcının nasıl davranacağı
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tanımlanmıştır ve kullanıcı olası özel durumla karşı karşıya kaldığında duruma göre karar verme yetisine sahiptir; modelde
kullanıcının verdiği kararlara göre hareket edeceği belirtilmektedir[4].

2. BİNALARIN TAHLİYE SÜRESİNİ ÖLÇMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Tahliye süresinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler üç aşamada sınıﬂandırılmaktadır:
 Analitik yöntemler,
 Elle hesaplanan akış veya hidrolik modeller,
 Benzetim modelleri.

2.1. Analitik Yöntemler
Geleneksel olarak acil durumları değerlendirmeyen, standart insan hareket hızlarının ve mekansal boyutların bir fonksiyonu
olarak tanımlanan basit ampirik bağıntılara dayalı modellerdir. Bu bağıntılara bağlı olarak empoze edilen mimari eleman boyut sınırlamaları gelişmiş batılı ülke standart ve yönetmeliklerinden bilinmektedir[2]. Bina güvenliği ile ilgili çoğu kaynakta ve
mimari eğitimde çoğunlukla bilinen ve günümüzde geçerliliğini kaybetmiş kural ve prensipler konu ile ilgili çalışmaların bu ilk
basamağına dayanmaktadır[5][6].
İngiliz Standardı ((BS) 5588 (BSI, 1983)) ve Londra Metropolü Yangın Yönetmeliği[7] tahliye süresinin belirlenmesinde, geçmiş
yangın tecrübelerine bağlı olarak, bir takım kabuller yapmaktadır. Bu kabullere göre birim genişlikten dakikada geçen insan
akışı 40 kişi, kat tahliye süresi ise 2,5 dakika olarak tavsiye edilmektedir. Merdiven kovalarının tasarımı, tavsiye edilen akış
hızının gerçekleşmesi için gerekli genişliklerin, basamaklarda 1 m genişliğe bir kişinin sığacağı ve sahanlıklarda 0,3 m²’yi bir
insanın işgal edebileceği varsayımına göre yapılmaktadır. Denklem (2.1), bu varsayımlara dayandırılan ve yapının taşıyabildiği
insan kapasitesini (P) vermektedir.

P = p n + (t e - t s ) r w

(1)

Burada,
P : Herhangi iki kat arasındaki merdiven kapasitesini,
n : O katın üzerindeki kat sayısını, ‘w’ merdiven yuvası genişliğini,
ts : Bir kişinin 3 metrelik kat seviyesini, merdiveni kullanarak kat etme süresini (0,4 dak.),
te : Tavsiye edilen kat tahliye süresi (2,5 dak.),
r : Birim genişlikten dakikada geçen insan sayısıdır (40 kişi/m dak.).
Katların 2,5 dakikada boşaltılması koşulunu sağlayacak biçimde, tahliye süresini tahmin eden farklı ampirik formüller Denklem
(2) ve (3)’de gösterilmektedir[2].

(

) (n - 1)

T e = 200 b + 18 b +14 b 2

(2)

n

∑Q
Te =

i

i =k

N′ bk

+k ts

(3)

1

Denklemlerde,
Q : Her kattaki insan sayısını,
n : Toplam kat sayısını,
b : Merdiven yuvası genişliğini,
N : Akış hızını,
K : Kat sayısını simgelemektedir.
Anlaşılacağı üzere, bu yöntemlerle tahmin edilen süreler insan psikolojisini ve buna bağlı davranışları yansıtamadığı için bilimsel ve gerçekçi olmaktan uzaktırlar.
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2.2. Akış veya Hidrolik Modeller
Yaya hareketinin akışkanlar dinamiğinden elde edilen bir akış dinamiği ile formüle edildiği modellerdir. Bu modellerde;
 Kullanıcıların hepsinin alarmı duyar duymaz aynı anda binayı tahliye ettikleri,
 Kullanıcıların tümünün sağlıklı olduğu ve kaçış engeli olmadığı,
 Akışın hiçbir koşulda kesilmediği yani devamlılığının korunduğu
kabulleri yapılmaktadır[8].
Birçok makalede kullanılan ve kabul görmüş olan bu akış formülü (Denklem 4) Fruin, Pauls ve Predtechenskii ve Milinskii’nin
kullanıcı hareketleri ve akış çalışmalarının bir sentezi olarak ortaya çıkmıştır [9].

S = k - akD

(4)

Burada:
S : Hız,
D : Birim alandaki insan yoğunluğu,
a : k1 için 0,286 k2 için 0,266 sabit sayı,
k : NFPA’de 3. Bölümde tablo 3-14.2’de verilen her yapı elemanı için tanımlı k1 ve k2 diye sınıﬂandırılmış sabit bir değerdir.
Akış ise denklem (5) ile hesaplanmaktadır. Burada:
Fs : Denklem (6) ile hesaplanan özgül akışı,
We : Etkili genişliği belirtmektedir.

Fc = FsWe

(5)

Fs = ( 1− aD )kDWe

(6)

Formüllerden de anlaşıldığı gibi bu akış hesaplamaları elle yapılacak kadar basittir. Formül akış genişliği ve bina yoğunluğu
üzerine dayanmakta ve yaklaşık bir sonuç üretmektedir. Bu formüllere göre, yoğunluğun maksimum olduğu noktada akış
duracaktır. Oysa Stil (2006), hac zamanında oluşabilecek sıkıntıları gidermek amacı ile 2004 yılında Mina Köprüsü’nü gözlemlediğinde, köprünün yoğunluğunun maksimum olduğu zamanda bile akışın devam ettiğini bildirmektedir[10].

2.3. Benzetim Modelleri
Tahliye konusunda benzetim modelleri 1980’lerden sonra geliştirilmeye başlanmıştır[4]. Benzetim modelleri ölçeklerine göre
ise mikroskobik ve makroskobik olmak üzere iki ayrı sınıfta incelenmektedir[11]. Makroskobik modeller gaz kinetik modeller,
rota seçebilen modeller, regresyon modelleri, kuyruk modelleri olarak sınıﬂandırılırken mikroskobik modeller kural tabanlı modeller, sosyal mukavemet modeller, hücresel özdevinim ve etmen tabanlı modeller olarak ayrılmıştır. Mikroskobik modellerde
model görsel olarak bağımsız bir insanı modelleyebilmektedir. Gerçek insan vücudu ve bacak hareketi bu modellerde tanımlanabilmektedir. Ancak kullanıcılar arasındaki etkileşim bu modellerde henüz tanımlanmamıştır.
Gwynne vd., (1999), tahliye modellerini sonuçlarına göre üç grupta incelemiştir[12]. Benzetim modelleri, optimizasyon modelleri ve risk değerlendirmesi yapan modeller. Optimizasyon modelleri olarak nitelendirilen ‘EVACNET’ ve ‘TAKAHASHI’S MODEL’ tahliye sürecinin, bina kullanıcılarının kitlesel bir akışkan gibi davrandığını kabul ederek modellendiği rapor edilmektedir.
Kişisel davranışların her iki modelde de ele alınmadığı belirtilmektedir. Yazarlar, benzetim modellerinde, hem kişisel davranışların hem de hareket biçimlerinin gerçek durumlarda karşılaşılan gözlem ve bulgulara dayandırıldığını ifade etmektedirler. Bu
kategori dahilinde değerlendirilen yazılımlar, ‘BGRAF’, ‘DONEGAN’S ENTROPY MODEL’, ‘EXITT’, ‘EGRESS’, ‘E-SCAPE’,
‘EXIT89’, ‘buildingEXODUS’, ‘MAGNETMODEL’ ‘SIMULEX’, ‘VEGAS’ ve ‘PAXPORT’ olarak sayılmaktadır. Ancak bu modellerde kullanılan kullanıcı davranış algoritmalarının ve sonuç hassasiyetinin büyük değişiklikler gösterebildiği vurgulanmaktadır.
Benzetim modelleri içinde sadece ‘BGRAF’, ‘buildingEXODUS’, ‘MAGNETMODEL’ ‘SIMULEX’ ve ‘EGRESS’, mekan içindeki
kullanıcı hareketlerini modelleyebilen, ağ bölüntüsü içermektedir. Diğerleri için bina geometrisi duvarlarla bölünmüş mekanların birleşmesinden oluşmakta ve mekan içi hareketler (mobilya etrafından dolaşma, engel aşma, karşılıklı çarpışma, kaçış
öncesi hareketler) gözlemlenememektedir. Bazı modellerin, mekan içi hareketleri modelleyemese de, kişisel kullanıcı bilgilerini
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değerlendirebildiği bildirilmektedir. Bu modellerin içinde yer alanlar ‘EXITT’ ve ‘E-SCAPE’ olarak açıklanmaktadır. Hareket denklemlerinin akışkanlar mekaniği veya manyetik alan denklemlerine dayandırıldığı modeller, işlevsel analoji modelleridir (Functional
Anology); ‘TAKAHASHI’S MODEL’ ve ‘MAGNETMODEL’ modeller örnek gösterilebilir. Söz konusu kimi hareket denkleminin
davranış kurallarını değerlendirdiği belirtilse de, bu kuralların karmaşık matematiksel ifadelere dayandırıldığı modeller ise Örtük
Davranış (Implicit Behaviour) olarak ifade edilmektedir (‘EXIT89’, ‘PAXPORT’, ‘SIMULEX’). Hareket karar mekanizmalarının en
gerçekçi biçimde modellenmesinin, davranış psikolojisi bulgularının doğrudan uygulanması ile mümkün olabileceği vurgulanmaktadır. Davranış bulgularını stokastik yöntemlerle değerlendiren bu modellerin içinde ‘BGRAF’, ‘EXITT’, ‘E-SCAPE’, ve ‘buildingEXODUS’ yer almaktadır. Geliştirilme aşamasında olan ve yapay zeka yaklaşımını (Artiﬁcial Intelligence) kullanan az da
olsa üç ayrı yazılımın; ‘DONEGAN’S ENTROPY MODEL’, ‘EGRESS’ ve ‘VEGAS’, mevcut olduğu da bildirilmektedir. Yazarlar, bu
modellerin doğrulanması hususunda bilimsel çalışmaların yürütülmesi gereğini özellikle vurgulamaktadırlar.
Santos ve Aguirre, benzetim modellerini, dört gruba ayırarak incelemektedir[13]:
 Akış tabanlı modeller (ﬂow-based modells),
 Hücresel özdevinim modeller (cellular automa modells),
 Etmen tabanlı modeller,
 Davranış tabanlı modeller (activity-based modells).
Xiaoping vd., tahliye modellerini modelleme yaklaşımlarına göre yedi kategoriye ayırmışlar. Bunlar; hücresel özdevinim, kafesgaz modeller (lattice-gas), sosyal-mukavemet modeler (social force modells), akış dinamiği modelleri, etmen tabanlı modeller,
oyun kuramı modelleri, hayvan deneklerin gözlemlenmesi sonuçlarına dayanan modeller[14].
Benzetim modelleri gelişim sıralarına göre; rulman modeller (ball-bearing modeller), kural tabanlı modeller, hücresel özdevinim
modeller, kafes-gaz modeller, sosyal mukavemet modelleri, akış dinamiğine dayalı bilgisayar modelleri, oyun kuramı modelleri
ve etmen tabanlı modeller olmak sekiz kategoride sıralanabilir. Bu modelleme yöntemlerinin birbirlerine göre avantajları ve
dezavantajları aşağıda anlatılmaktadır.
2.3.1. Rulman Modeller
Rulman modeller (Ball-bearing) olarak nitelendirilen bu kategorideki modellerde, bir bina parçasının barındırabileceği maksimum insan sayısı temel alınarak, hareketin dış etkenlerden otomatik olarak etkilendiği ve düşünmeyen bireylerce oluşturulduğu kabul edilmektedir. Kullanıcıların yürüttükleri aktiviteyi derhal sonlandırıp, binayı terk etmeye başladıkları varsayılmaktadır.
Yön ve tahliye hızı kişi yoğunluğuna ve çıkış kapasitesine göre düzenlenmektedir. Bu yaklaşımla, bina sakinleri, ilk defa tekil
olarak ve topa benzer (ball bearing) şekilde modellenmektedir. Tanımlı tek bir insan tipi olduğu için kullanıcılar tamamen homojen ve birbirlerinin kopyası şeklindedir. Bu nedenle, bu modelleme sınıfında, kişisel hareketler ele alınmamakta, kitlesel
hareketler değerlendirilebilmektedir.
2.3.2. Kural Tabanlı Modeller
Kural tabanlı modeller bilgisayar graﬁk programcıları tarafından yaygın olarak hayvan (karınca ve arı gibi) ya da yaya kalabalıklarının sürü hareketinin modellenmesinde kullanılmaktadır. Kural tabanlı modele en iyi örnek Reynold tarafından geliştirilen
‘boids’ modelidir[15]. Modelde ‘boids’ adı verilen parçacıkların ayrıntılı davranışları modellenmekte ve birbirinden bağımsız
bu parçacıkların hareketleri sonrası oluşan sürü hareketlerinin benzetimi yapılabilmektedir. Tüm tanımlı çevrede dolaşabilen
boids’lerin pozisyonlarını ve hızlarını belirleyen ayrılma, sıraya dizme ve birbirlerini tutma başlıklarında üç basit kural vardır:
 Ayrılma kuralı, parçacıkların birbirlerinden bağımsız hareket etmesini sağlar.
 Sıraya dizme kurallı, parçacıkların bir grup altında birleşmesini sağlar.
 Birbirini tutma kuralı, parçacıkları birbirlerine ortalama bir uzaklıkta ama birbirlerine yakın tutmayı sağlar.
Bu tür modelleme ile kullanıcılar çevre koşullarından da (örn. yoğunluk) etkilenen heterojen karakterdeki tekil parçacıklar olarak modellenebilmektedir.
2.3.3. Hücresel Özdevinim Modelleri
1963 yılında Von Neumann tarafından ortaya atılan hücresel özdevinim modelleri, mekanı ve zamanı, eşdeğer parçalara ya
da modüllere böler. Hücresel özdevinim modelleme yaklaşımında her bir modül, içinde bulunduğu koşulların değişkenlerinin
belirlediği ve eşzamanlı değişen, farklı zaman kademelerini içermektedir. Programdaki etmenler bu zaman kademelerindeki
koşulların uygun olup olmamasına bağlı olarak hareket etmektedir[16].
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Hücresel özdevinim modelleme yaklaşımı son yıllarda bina tahliyesinin benzetimi çalışmalarında da tercih edilen bir yöntem
olmaktadır. ‘EGRESS’, ‘PathFinder’, ‘TIMTEX’ ve ‘magnetic model’ bu modelleme yaklaşımı ile oluşturulmuş modellerdendir.
‘Egress’ isimli programda, bina sakinleri, bireysel olarak ve bir kullanıcı bir modül yer kaplayacak şekilde modellenmiştir.
Program pilot bir planın veya büyüklüğü ne olursa olsun metrik bir planının tahliyesini test edebilmektedir. Hücresel özdevinim tekniği bu programda, plan içindeki kullanıcının, bir dizi zaman kademesindeki hareketini yönlendirmektedir. Bu zaman
adımlarındaki harekette, kullanıcının duman ve tehlikeli madde ile karşılaşma hali de dahil edilmiştir. Böylece program, zararlı
maddelerin, zaman içinde akışı nasıl etkilediğini de ortaya koyabilmektedir. Program bireysel hareketler üzerinden çalıştığı için
bina sakinlerinin grup hareketi ya da sosyal davranışları modelde gözlemlenememektedir.
‘Magnetic model’ adlı model de, yine hücresel özdevinim modelleme yaklaşımı ile oluşturulan bir yazılımdır [17,4]. Bu modelde
her bir kullanıcı, belirlenen rota, en kısa rota ve yol bulma ismi verilen 3 farklı metotla hareket etmektedir. Sosyal davranışı
içermesi açışından kullanıcılara bir gruba dahil olma özelliği de atanabilmektedir.
Hücresel özdevinim modelleme yaklaşımı ile kullanıcı ve çevre etkileşimi modellenebilmektedir. Hücresel özdevinim modelleme yöntemi ile geliştirilen ‘EGRESS’ adlı modelde atlama (jumping), sürtünme (clogging), engelin etkisi, kullanıcıların birbirleriyle olan rekabeti, geri dönme ve yön değiştirme, gibi bir çok özel davranışında benzetimi yapılabilmektedir[14].
2.3.4 Kafes-Gaz Modelleri
Kafes-gaz modelleri (Lattice-gas models) hücresel özdevinim modellerinin özel bir halidir. İlk olarak 1980’lerde Ferdkin ve Toffoli
tarafından tanımlanmışlardır[14]. Bu tür modellerde her bir kullanıcı aktif bir parçacık olarak ızgarada yer alır. Bu tür modelleme
ile tek başına hareket eden parçaların bir araya gelmesiyle oluşan topluluk davranışı da modelde simüle edilebilmektedir.
Kafes-gaz modelleme yaklaşımı ile geliştirilen tüm bina tahliye modellerinde tek tip kullanıcı modeli vardır. Tahliye benzetimini
yapmak için lattice gas modelleme yaklaşımı sosyal mukavemet modelleme yaklaşımı gibi diğer modelleme yöntemleri ile
kombine de çalışabilmektedir.
Kafes-gaz modelleme yaklaşımı ile Çağdaş (1986), bir benzetim modeli geliştirmiştir[18]. Bu modelde binanın plan formu düğüm noktaları ve bağlantı hatlarından oluşan bir ağ sistemi ile temsil edilmektedir. Geliştirilen algoritma, temel olarak iki ayrı
kısımda ele alınmıştır:
a. Binanın geometrisinin düğüm noktaları ve bağlantı hatları ile modellenmesi,
b. İnsan hareketlerinin hareket hızına ve yoğunluğa göre, belirlenen ağ sisteminde, akış karakteristiğinin hesaplanması.
Çalışmada ele alınan okul binasında, plan derslik ve koridorlardan oluşmakta, her derslik ve koridora açılan kapı birer düğüm
noktası ile temsil edilmektedir. Her derslik de, kendi içinde öğrencilerin sıralarda oturma konumlarını temsil eden düğüm noktaları
ile derslik içi koridorlarla kesişim noktalarını ifade eden düğüm noktalarından teşkil edilmiş bir ikincil ağ sistemi ile temsil edilmektedir. Düğüm noktalarının arasındaki bağlantılar bir seri -hücre ile teşkil edilmektedir. İki düğüm noktası arasındaki hücre sayısı,
düğüm noktası yoğunluğuna göre belirlenen hareket hızına bağlı olarak, geçiş süresi/birim süre oranı kadar belirlenmektedir.
Dolayısı ile her bir hücre birim geçiş süresine (period) sahiptir. Düğüm noktasında yoğunluğun artması ve hızın düşmesi ile hücre
geçiş süresinin düşmesi halinde, ilgili hücrenin alt hücreleri (sub-cells) oluşturularak, kuyruk ve sıkışmalar modellenebilmektedir.
Algoritma, genel geometriyi, derslik geometrisini ve her düğüm noktası ve hücrede kapasite ve akış hızını birim geçiş süresi
aralıklarında kontrol edebilecek biçimde, matrislerle ifade ederek, bilgisayar ortamında işleme uygun hale getirmektedir. İnsan
hareketinin modellenmesinde, yazılım sadece daha önce belirlenen sabit bir rota üzerinden hesap yapabilmektedir.
Rota üzerindeki bir hücreden diğerine geçen insan sayısı, intikal edilen hücredeki insan sayısına eklenmekte, daha sonra da bu
sayıdan düğüm noktasını terk eden insan sayısı çıkarılmaktadır. Farkın sıfır ya da negatif bir sayı olması halinde bekleme olmadığı, tersi durumda ise beklemenin olduğu tespit edilerek, ağ sistemine yeni alt hücreler eklenmektedir. Bir okulda aynı koridor
üzerinde konumlanan dört dersliğin kademeli olarak boşaltılması, beş gün üst üste video kamera ile yapılan çekimlerle gerçekleştirilmiş, ortalama tahliye tatbikatı süreleri ile modelin analiz süreleri makalede karşılaştırılmıştır. Bir derslik için her bir öğrencinin
dersliği terk etme süreleri karşılaştırıldığında, uyumlu sonuçlar elde edilse de, kişisel davranış farklılıklarının, tahliye süresinin
tahmininde çok etkili olabileceği yazar tarafından ifade edilmektedir. Çalışmada ayrıca, kritik düğüm noktalarında, her bir zaman
diliminde, kaç kişinin geçmiş olduğu histogramlar ile sunulmakta ve yoğunluk noktaları belirlenmektedir. Bazı düğüm noktalarında
belli zaman aralıklarında maksimum insan yoğunluğuna (0.27 m²/kişi) erişildiği ve hatta aşıldığı görülebilmektedir[18].
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2.3.5. Sosyal Mukavemet Modelleri
1995 yılında Helbing ve Molnar’ın önerdiği bu ilk sosyal mukavemet modelinde, kullanıcı hareketi dört ana kuralla tanımlanmaktaydı. Kullanıcıların varmak istedikleri bir hedeﬂeri, diğer kullanıcılarla, duvarlar ve diğer yapı bölücüleri ile aralarında belli
bir mesafe olmalıydı. Kullanıcılar bazı nesnelerden ya da diğer kullanıcılardan etkilenmeliydi. Örneğin pencereler, kapılar ya
da tanıdık kişiler[19].
Zheng ve diğerleri (2002), geliştirdikleri sosyal mukavemet modelinde, kullanıcıları sosyal niteliklerine göre ayırmış ve bu nitelikler çerçevesinde modelde kullanıcı davranışını tanımlamışlardır. Bu öngörü ile model, aynı sosyal özelliklerdeki kullanıcıların
aynı davranış biçimini sergileyecekleri şekilde oluşturulmuştur[20].
Hücresel özdevinim modeller ile sosyal mukavemet modellerin arasındaki ana fark, mekanın temsilinde benimsedikleri farklı
yaklaşımlardır. Sosyal mukavemet modeller mekanın temsilinde devamlı ağ sistemini (continious) kullanırken, hücresel özdevinim modeller sık ağ sistemini (ﬁne network) kullanmaktadır[11].
2.3.6. Akış Dinamiğine Dayalı Bilgisayar Modelleri
1971’de Henderson, yayaların yoğun kalabalıktaki hareketlerinin gaz veya sıvı akışlarına benzediğini varsaymıştır. Bradley
ise 1993’te yoğun kalabalıklardaki kullanıcının hareketini anlamak için ‘Navier-stores’ denklemini kullanmanın doğru olacağını
öngörmüştür[21]. Helbing ve diğerleri (2002) orta ve yüksek yoğunluklarda yaya hareketlerinin akışkanların hareketine benzediğini, yayaların ve kuşların karda çıkardığı izlerin dere yatağının akış şekline oldukça çok benzediğini ifade etmektedir. Akış
dinamiğine dayalı tahliye modelleri, kullanıcı yoğunluğu ve hızının zaman içinde nasıl değiştiğini bazı diferansiyel denklemler
yardımı ile tanımlamaktadırlar [23]. Hughes (2003), bu akışı yaya hareketlerini gözlemleyerek aşağıdaki gibi formülize etmiştir
((7), (8), (9)) [22].

p = ∑i=1 Pi
N

(7)

(8)
ve
(9)

N : Yay tipinin sayısı,
∂ : Seyahat süresi,
p : Kalabalığın yoğunluğu,
fi : Yayaların yürüme hızı,
g(p): Rahatsızlık çarpanı,
x, y, t : yatay düzlemdeki mekan ve zamana bağlı koordinatlar
Rahatsızlık çarpanı, kullanıcının rahat yürüyerek çıkışa ulaşması gereken mesafenin, acil durumdan dolayı tıkanması halinde
tıkanan kısma çıkış mesafesine oranıdır.
Bu formüllere ve akış dinamiğine dayalı iki tanesi Hughes tarafından geliştirilen toplam üç adet bina tahliye modeli mevcuttur[23]. Bu üç modeldeki, kullanıcıların o modelin içinde tanımlanmış kurallar çerçevesinde aynı durum karşısında benzer
davranışlar sergileyecekleri belirtilmektedir.
2.3.7. Oyun Kuramı Modelleri
Oyun kuramı modelleme yaklaşımı 1944 yılında Von Neumann tarafından ortaya atılmış ve 1949 yılında John Nash tarafından kuramın denge denklemleri geliştirilmiştir[24]. Oyun kuramı, bireyin, başarısının diğerlerinin seçimlerine dayalı olduğu
mantığının matematiksel denklemlere dönüştürülmesidir. Diğer bir ifade ile, oyun kuramı, genel anlamda birbiriyle yarışan
rakiplerin matematik yönden karar verme işlemlerinin soyut ifadesidir. Oyun kuramı modelleme yaklaşımına göre bina tahliye
analizi yapan tek çalışma Lo, Huang, Wang ve Yuen tarafından yapılmıştır[25]. Tek tip karakterde kullanıcının tanımlı olduğu
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bu modelde, kullanıcıların binadaki tüm çıkışları bildikleri ve kendileri için hangi çıkış daha uygunsa o çıkışa yönelerek hareket
ettikleri belirtilmektedir[25]. Bu modelde kullanılan Nash Denge denklemi kullanıcıların tıkanıklık durumundaki kaçış stratejilerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır[25]. Tek çıkışlı binaların tahliye analizi için daha uygun gibi görünen model, çok çıkışlı
binalarda kullanıcının tüm çıkışları bilmemesi durumunda başarısız olabilecektir.
2.3.8. Etman Tabanlı Modeller
Fikir olarak ilk defa 1940’larda ortaya atılan ve enformasyon teknolojilerinin gelişimi ile 1990’larda ancak yaygınlaşabilen etmen
tabanlı modelleme yaklaşımındaki ilk çalışmalar kuşların sürü hareketini modellemek üzere 1987 yılında Reynolds tarafından
gerçekleştirilmiştir[15]. Benzer modelleme teknikleri yaya hareketini modellemek üzere 1992 ve 1999’da denenmiştir. 1997
yılında ise traﬁk hareketini incelemek için ‘TRANSIMS’ isimli model geliştirilmiş ve bir şehirdeki binlerce insan bu modelle modellenerek traﬁk akışı ve sıkışıklıkları incelenmiştir. Daha karmaşık bir model olan ‘Streets’ ise insanların alışveriş alanlarındaki
davranışını incelemek üzere geliştirilmiştir ve modelin modelleme yaklaşımı ‘TRANSIMS’ modeline benzerlik göstermektedir.
Modelin, yayaların sosyo ekonomik ve diğer özelliklerinin işlendiği ön model ve yayalara ait hareketin benzetiminin yapıldığı
etmen model isminde iki alt modelden oluştuğu bilinmektedir [26]. Bunların dışında etmen tabanlı modeller sosyal davranışları
‘SUGARSCAPE’ (savaş, kültürel tehlike, salgın hastalık, vb.) ve ekonomik gelişmeleri gözlemlemek içinde kullanılabilmektedir.
Sullivan ve Haklay (2000) etmen tabanlı bilgisayar yazılımlarını dört grupta incelemektedirler[27];
 İnsan hareketini modelleyen yazılımlar,
 Sürü hareketini inceleyen modeller,
 Ekonomik hareketleri inceleyen modeller,
 Sosyal davranışları inceleyen modeller.
Billari ve diğerleri (2006), etmen tabanlı modelleme yaklaşımının yaya hareketleri ya da akışsal hareketlerin modellenmesi
dışında, sosyoekonomik analizlerin yapılmasında, halk ve nüfus bilimi ile ilgili çalışmalarda, ekoloji ve çevre ile ilgili modellerde
oldukça yaygın olarak kullanıldığını anlatmaktadır[28].
Az sayıda bina tahliye modeli etmen tabanlı modelleme yaklaşımı ile geliştirilmiştir. Tüm bu modellerde etmenlerle tanımlananan kullanıcıların farklı bir takım davranışları modellenmeye ve bu davranışların etkileri modelde izlenmeye çalışmaktadır.
Braun ve diğerleri (2005), Helbing’in oluşturduğu ve sosyal mukavemet modellerin de temelini oluşturan denklemleri kullanan
etmen tabanlı bina tahliye modeli geliştirdiklerini beyan etmektedir[29]. Bu anlatımla modelin her iki modelleme yaklaşımını da
(etmen tabanlı modelleme ve sosyal mukavemet modelleme) benimsediği ve birleştirdiği anlaşılmaktadır. Modelin acil durumlarda, farklı katların, duvarların ve engellerin etmenler üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için kullanıldığı ifade edilmektedir.
Geliştirilen prototipin XML dosyasını okuyabildiği ve bu sayede farklı kullanıcı karakteristiklerini, farklı alarm biçimlerini, tehlikeli
durumlar gibi birçok değişik senaryonun benzetimini yapabildiği açıklanmaktadır. Prototip yaptığı benzetim sonrasında, ilgili
senaryo ile etmenlerin nelerden etkilenerek yaralandıkları veya öldükleri anlaşılabilmektedir.
Toyama ve diğerleri (2006), etmen tabanlı bir yaya benzetim modeli geliştirdiklerini belirtmektedirler[30]. Geliştirilen simulasyon modeli, farklı oda geometrilerinin, farklı kullanıcı boyutlarının ve farklı karakterdeki kullanıcıların yaya dinamikleri üzerindeki etkisini incelemek için benzetimini yapmaktadır. Ayrıca modelde kullanıcıya ait yaş, cinsiyet, oda bilgisi, engel aşabilme gibi
özelliklerin etmenler ile temsil edilebildiği de ifade edilmektedir. Modelde kullanılan birkaç temel kavram, tercih matrisi, taban
alanı, hız, hassasiyet katsayısı, engel katsayısı, geçiş olasılıkları ve çarpışma çözünürlükleri olarak göze çarpmaktadır. Kullanıcıyı temsil eden her bir etmen için o etmenin konumuna göre belirlenen bir tercih matrisi bulunduğu ve bu matrisin kullanıcı
hareketini yönlendirdiği açıklanmaktadır. Bu modelin rota seçim algoritmasının bu tercih matrisi tarafından hesaplanmakta
olduğu makalede anlatılmaktadır. Taban alanı olarak adlandırılan kavramın modelde kullanıcının yürürken oluşturduğu yolu
temsil ettiği belirtilmektedir[30].
Bandini ve ark., geliştirdikleri modelde hücrelere konumlandırılmış etmenleri SCA (Situated Celluar Agents) kullanmışlardır. Her
SCA’nın çevresini algılaması ve diğer etmenler ile etkileşime geçmesi için bir takım sensörler ile donatıldığı belirtilmektedir[31].
Pelechano ve Malkawi, etmen tabanlı, yaya toplulukları ve bina tahliyesi benzetimi yapan MACES adlı modeli geliştirmiştir[11]. Geliştirdikleri modelin gerçekçi sonuçlar vermesi için kullanıcı psikolojisine bağlı davranışları simüle eden başka bir
kullanıcı karar verme modelini (PMFser (Performans Maderator Functions)) alt model olarak kullandıklarını bildirmektedirler. Makalede insanın karar verme sürecinde psikolojinin önemli bir etkiye sahip olduğu anlatılmaktadır. Yazarlar PMFser
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adlı yazılımın stress ve psikoloji durumuna göre duygusal öznel bir karar verme mekanizması olduğunu belirtmektedir.
Modeldeki etmenlerin birtakım formüller ve süreçler ile değil, sadece bu karar mekanizmasının yönlendirmesiyle hareket
ettiği anlatılmaktadır. Çoklu etmen tabanlı MACES adlı modelin bina tahliyesi benzetimlerinde kullanıldığında kullanıcı için
deneyimli önder, deneyimsiz önder ve deneyimsiz basit kullanıcılar gibi değişik rollerin atandığı belirtilmektedir. Kullanıcıların birbirleri ile iletişim kurabildiği bu modelde deneyimli önderlerin itfaiye erlerini temsil ettiği ve diğer kullanıcıları yangının çıktığı nokta, çıkışa elverişli kaçış rotasını bildirebildikleri, deneyimsiz önderlerin, binada acil durum görevlisi olarak
nitelendirdikleri ara elamanlar olarak tanımlandığını, deneyimsiz basit kullanıcıların ise, binadaki çalışan kullanıcıları temsil
ettiği anlatılmaktadır. Her odanın en yakın çıkışa olan acil kaçış rotası ve diğer çıkış rotalarının etmen bilgi dağarcığına
yerleştirilmiş olduğu ve kullanıcıların birbirleriyle olan iletişimleriyle rotalarını belirledikleri anlatılmaktadır. Yazarlar yaptıkları
uygulamada modeldeki kullanıcıların birbirleriyle etkileşime girmeleri durumunda tahliye hızında kayda değer bir iyileşme
olduğunu ayrıca belirtmektedirler.
Tang ve Ren (2008), çoklu etmen teknolojisi kullanılarak yangının ﬁziksel etkisini ve bina geometrisini modelleyebilen bir model
geliştirmiştir[32]. Yangının ﬁziksel etkisi FSD benzetim modeli ile modele aktarılmaktadır. Model bir oﬁs binasının tahliye benzetimi için kullanılmıştır. Ancak modelin spor alanları, oteller ve istasyon binaları gibi daha büyük binaların benzetimini yapmak
için geliştirildiği bildirilmektedir. Makalede, yangın esnasındaki kullanıcı davranışının modele gerçekçi olarak aktarılmasının,
modelin tahminlerini etkileyeceği ayrıca belirtilmektedir. Yangına maruz kalan kullanıcının davranışını ise, yanma ürününün
içeriği ve bu ürünün bina içindeki dağılımının şekillendireceği anlatılmaktadır. Yanma ürününün binada nasıl yayılacağının ise,
bina formu ile ilişkilendirildiği belirtilmektedir[32].
Shi ve diğerleri (2009) geliştirdikleri ‘AIEva’ adlı etmen tabanlı bina tahliye modelini anlattıkları makalede bina kullanıcılarının
etmenlerle temsil edildiğini, yangın koşullarına maruz kalan etmenlerin yangın durumunu fark edip tepki verebildiği ve kendi
bağımsız karar verme mekanizmalarını işletebildiği belirtmektedirler. Ayrıca bu modelde, kullanıcıların davranışsal temsiliyetlerinin matematiksel bir modelle ve belli bazı kuralları oluşturulduğu ifade edilmektedir. Modelin, birim zamanda birim mekanda
meydana gelen ﬁziksel değişiklikleri modele yansıtabilen mekansal çevre modeli ve etmen karar verme modeli olmak üzere
iki alt modelden oluştuğu belirtilmektedir. Bu mekansal çevre modelinde bina planının birbirine eşit 0,4x0,4 m’lik modüllere
bölünmek suretiyle oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Her bir modül üzerinde kullanıcı etmen ya da binaya dair yapı ve tefriş elemanı (kapı, duvar ve mobilya) tanımlanabilmektedir. AIEva adlı modelde ayrıca FDS (ﬁre dynamics simulator) adlı yangın simülatörlerinden de yararlanıldığı anlatılmaktadır. Kullanıcıları temsil eden etmenlerin birim zamanda belirlenen kurallara göre
hareket ettikleri anlatılmaktadır. Kullanıcının kaçış yönünü seçerken tehlike algılayıcıları sayesinde (danger eject) mekandaki
tehlikenin farkına varıp daha az tehlikeli mekana yönlenebildiği bildirilmektedir[33].

3. SONUÇ
Yukarıdaki araştırmalardan anlaşılacağı üzere, son kırk yıldır insanların yangın anındaki tahliye davranışı yurt dışında yoğun
olarak incelenmektedir. Bu incelemeler gelişen bilgisayar donanım ve yazılım olanaklarıyla bilgisayar simülasyon modellerine
veri olarak destek olmuş ve bir çok modelin oluşumuna olanak sağlamıştır. Bu modellerin geliştirilme nedenleri arasında var
olan yönetmelik ve yapı denetim kurallarının yangın ve deprem anında yapı kullanıcılarını korumada yetersiz kaldıklarının anlaşılmasıdır. Kaldı ki her binanın kendi özellikleri dahilinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü her yapının farklı kullanım
amacı farklı türde kullanıcıları ve bina kullanım saatleri vardır. Bir hastane binası, bir alış veriş binası veya bir konut binası
birbirlerinden oldukça farklıdır. Tüm bu binaların kaçış planlamasını ve tasarımını aynı yönetmelik kuralları çerçevesinde planlamak doğru görülmemektedir.
Ayrıca inşa edilmiş binaların tahliye performansını tahliye tatbikatlarıyla değerlendirmekte mümkündür. Ancak bu yöntem iş
gücü kaybı, tahliye esnasında kullanıcılarda panik dolayısıyla yaralanmalara neden olduğu gibi bu tür tatbikatlar maddi külfet
de getirmektedir. Bu yazılımlar var olan veya daha proje aşamasındaki binaların performanslarını da değerlendirebilmektedir.
Bu nedenle yapım aşaması veya proje aşamasındaki tüm binalar değerlendirilerek varsa boşaltım zaﬁyetleri bina tahliye planlamasında yeni planlamalar yapılabilinmekte ve bina tekrar tekrar değerlendirilebilmektedir.
Son olarak bu tür yazılımların bina yönetmeliklerince uygulanma zorunluluğu yurtdışına gelinen son noktadır. Bizim ülkemiz
içinde yaya hareketlerinin incelenerek bu tür yazılım geliştirilmesi gelecek için önem arz etmektedir.
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DEPOLAMA TANK YANGINLARI

Orhan SÖNMEZ*

ÖZET
Çok nadir olarak petrol ve petrol ürünleri depolama tesislerinde çıkan yangın haberlerini duydum veya okudum. Gördüğüm kadarıyla da bu tür yangınlara derhal müdahale edilmesi, genellikle de şehir itfaiyesi ve gönüllülerden oluşan bir ekip tarafından
söndürülmesi/bastırılması gerekmektedir. Hafızamda kalan bu bilgilerle eğitimlere katıldım ve kendim de bu tür yangınlara
müdahale eden bir ekibin bir parçası oldum. Bu nedenle, aşağıdaki noktaları netleştirmek istiyorum:
 Değişik türde yağ/yakıt tankı tanımlamaları,
 Tipik depolama tesisi yangınlarının belirlenmesi,
 İlk yanın riskinin belirlenmesinin önemi,
 İtfaiye ekibince uygun müdahale / tanımlama-savaşma tekniklerinin ve gereksinimlerin belirlenmesi

ATMOSPERIC STORAGE TANK FIRES
ABSTRACT
Very rarely I heard or saw on the news the reporters/jurnalist told about the various ﬁres of petroleum or petroleum by product
storage tanks. Which those kind ﬁres mostly to the distinguished/suppressed by the intervention teams, in general, composed
of city ﬁreﬁghters and volunteer ﬁreﬁghters as I saw. That I have in my memory for years about these ﬁres, attended training
seminars and became a personally part of the team of responded to the ﬁres just liked. So I am going to clarify that,
 Different types of oil / fuel tanks description,
 Deﬁning a typical tank ﬁres,
 The importance of deﬁning an initial risk of ﬁre,
 Appropriate response / recognition-ﬁghting techniques, and requirements of the response team of ﬁreﬁghters.

GİRİŞ
Yılda bir kaç defa veya daha çok, gazete veya dergilerde, büyük ham petrol ya da petrol ürünleri depolama tankları yangınları
olduğunu okuyoruz. Böyle yangınlarda en çok rastladığım, petrol ya da petrol ürünü depolama tankı yangınlarından uzun süreli
olanlarına müdahale eden ekiplerin, genel olarak, şehir itfaiye ekipleri ve gönüllü itfaiyecilerden oluştuğudur.
Her zaman günlük eğitimlerimizde, bizim için sıradan olan konut yangınları ile, kötü amaçlı ya da sabotaj yangınlarına karşı
eğitimli, hazırlıklı, dahası artık pişmiş olmamıza rağmen, çevremizde/bölgemizdeki endüstriyel tehlike arz eden yerleri göz ardı
ediyoruz. Bölgemizde birçok yerde bu şekilde ürün depolama tesisleri var veya fabrikaların yardımcı üretim elemanı olarak
kullandığı depolar tesislerinin içinde görünür ya da görünmez şekilde bulunuyor. Ve bizim gibi itfaiyeciler bu konuda eğitimli
değil ya da yeterli tecrübeye sahip değiliz; dolayısı ile hazırlıklı değiliz.
Ne yazık ki yine de bu tür yangınlar sıkça vuku bulmaktadır.
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Enteresan olan, tank sayısı ve büyüklüklerinin artmasına rağmen, tank
yangınlarının oldukça azalmasıdır. Bu şekilde tank çaplarının ve dolayısı
ile depolama hacimlerinin artması, aslında tehlikeli durumlarını da daha
yüksek riske ve tehlikeye doğru sürükler. Böyle büyük yapılmış bir yer
üstü depolama tankının olası bir yangın durumunda yaratacağı tehlike,
içinde yanan malzemenin maliyeti, tankın kendisi ve bina/yapı veya tesisin tamamen kaybedilmesi, iş kaybı, diğer anlaşmalarla olan bağlantılarının sekteye uğraması, çevreye vereceği zararlar ve kamuoyunda
yaratacağı inﬁal.
Bu yüzden özellikle bu şekilde tüm üst yüzeyi alev almış tankların söndürülmesi ve kontrol altına alınması ilave bir çok ekipman, lojistik, ilave itfaiyeci ve çokça söndürme malzemesi ve bolca su gerektirmektedir. Resim 1. Bir depolama tankı tüm yüzeyi alev almış
Potansiyel kayıplardan dolayı endüstri artık geliştirilen bir çok teknolojik yanmakta, (fotoğraf Williams Fir & Hazard Control
ﬁrmasiınca çekilmiş)
ekipman ve söndürme katkı malzemeleri ile büyük risk taşıyan tank sahalarını yangından korunma tekniklerini geliştirmeli ve bunları güncellemelidir.

GENEL TARİFLER/TANIMLAR
Yanabilir ve kolay alevlenebilen sıvılar depolayan tanklar, petrol sahalarında, raﬁneri ve petrokimya tesislerinde, enerji santralleri, büyük depolama tank sahalarında, boya ve benzeri kimyasal üreten tesislerde bulunmaktadır. Bununla birlikte havaalanları,
limanlar, yerel büyük yakıt terminalleri ve çelik fabrikaları gibi büyük endüstriyel tesisler, otomobil fabrikaları veya yoğun iş
makinesi çalıştıran inşaatlar (baraj, otoyol vs.) böyle çok miktarda yakıtı depolarında tutmak zorundadır.
Tanklar 3 m çaptan başlayıp 100 m’den daha büyük çaplara kadar ve yükseklikleri de 15~25 m’ye kadar olabilmektedir. Böylece
100~120 bin metreküp depolama hacmine sahip olabilmektedir. Bazı yanıcı ve parlayıcı depolayan tesislerde çeşitli tip, çapta,
değişik ürünlerin depolandığı, 50’den fazla sayıda tank olabilmektedir, bu gibi yerlere biz TANK ÇİFTLİĞİ adını veriyoruz.
Çevreye ve diğer tanklara bulaşmaması ve tankın içerisindeki sıvıya göre tedbirler alınır, zemine ve dreyn hatları da bu gibi
hususlar göz önüne alınarak yapılır.

Tank Tipleri
Tanklar çoğunlukla yapılarının üstünü kapatan çatılarının/tavanlarının biçim ya da tipine göre adlandırılırlar. Sabit tavanlı, üstü
kapalı yüzer tavanlı veya üstü açık yüzer tavanlı, ve dome tipi dıştan yüzer tavanlı olarak tanımlanırlar.
 Sabit Tavanlı Tanklar: Sabit tavanlı tankların genellikle çelikten yapılmış dikey silindirik, tavanları daimi olarak sabitlenmişlerdir. Tavanları yapım kolaylığı yüzünden koni biçiminde olduğundan çoğunlukla konik tavanlı tanklar olarak da adlandırılırlar. Bazen biraz eliptik ve azıcık kubbe şeklinde, çok özel durumlarda da bayağı bir kubbe formunda olurlar.
 Üstü Kapalı Yüzer Tavanlı Tanklar: Bunlar üstleri sabit bir çatı/tavan ile örtülü ama içinde yüzen bir dubası olan tanklardır.
Bu yüzer tavan/dubalar dikey kılavuzlanarak, tankın iç cidarına belirli bir mesafede kalması ve metal metale sürtünmemesi
sağlanır, tank yine atmosferiktir.
 Üstü Açık Yüzer Tavanlı Tanklar: Bunlar, üstleri sabit bir çatı/tavan ile örtülü olmayan içinde yüzen bir dubası olan tanklardır.
 Kubbeli Dıştan Yüzer Tavanlı Tanklar:
Üstü kapalı yüzer tavanlı tanklar ile aynı fonksiyon ve amaca yönelik tanklardır. Yalnızca tankın dış cidarından kapatarak giden
ve üstünde kubbe şeklinde yapısı olan tanklardır.

GENEL MÜDAHALE SENARYOLARI
Değişik türde tanklar için farklı yangın müdahale tipleri vardır.
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Tanktan çıkan ventin yangını yanında, yüzer tavanın yangını, önü engelli veya engel olmadan tankın üst yüzeyinin tümünün
yandığı durumlardır.
 Taşma Yangınları: Doldurma sırasında taşan sıvının, zemin yangınlarından, dayk yangınları, boru veya tanktaki sızıntının,
birçok kez operatör hatası veya ekipman arızası gibi başka bir neden sonucu oluşabilen akıntıların, bir sızıntının, yıldırım
düşmesi, kaynak işlemi vs. ile ateşlenmesi ile oluşur. Bu tür yangınlar olayın en şiddetli tipi olarak kabul edilir.
 Vent Yangınları: Vent yangınlar genellikle sabit çatı ile ilişkilidir, konik tavanlı ve iç yüzer tavanlı tanklar gibi tankların içinde
oluşur. Bu yangın daha az şiddetli türüdür ve genellikle kuru kimyasal yangın söndürücü ile söndürülebilir veya tank basıncını azaltarak ventten gaz çıkısı kesilmesi sonucu söner.
 Rim Seal (Kenar-conta Yangınları): Kenar-conta yangınlarında büyük çoğunluğu oluşturan dış yüzer tavanlı tanklardır.
Yangın ancak içte oluşabilir, konik tavanlı tanklar veya kubbeli yüzer tavanlı tanklarda da birçok yangında olduğu gibi tanka
yıldırım düşmesi, kaynak vs. işleminin ateşlemesi, elektrik kontağı, ana nedeni olmasına rağmen, yüzer tavanlı tanklarda
direk olarak yıldırım düşmeden Rim Seal’in sürtünmesi ile bir elektrik yükü oluşabilir.
Başarılı kenar-conta yangın söndürme, çoğunlukla köpük gibi yangın koruma sistemlerinin kurulumu, köpük odaları, yarı ya da
tam kenar-conta yangından korunma sabit sistemleri varsayarsak, söndürmede iyi bir geçmişi olan, uygun tasarım, kurulum
ve bakım ile sonuç elde edilebilir.
İçten yüzer tavanlı tanklarda sabit ya da yarı sabit söndürme sistemleri planlanmamışsa bunlara müdahale etmek gerçekten
çok zordur ve ancak ventlerden ve manhol kapaklarından yangın söndürme çalışmaları yapılabilir ki bu da çok risklidir.
 Engellenmiş Tam Sıvı Yüzey Yangınları: Tam engellenmiş sıvı yüzey yangınları dahili sabit konik çatı yüzer tavan veya dış
yüzer tavanlı tanklarda oluşabilir. Başarısızlığa, genellikle dış yüzer çatının kapalı olması neden olur. Yağmur veya boşaltma
sırasında tahliye vanaları, mekanik salmastra arızası, yüzer tavanın batmasına neden olur.
 Engelsiz Tam Sıvı Yüzey Yangınları: Engelsiz tam sıvı yüzey yangınlarını söndürmek tank çapı (45 m’den az) ve nispeten
küçük tanklar, yeterli kaynak ve eğitimli personeli mevcut ise nispeten kolay olduğu, fakat tank çapı fazla büyük tanklar (45
m’den fazla) ve yüksekliği de nispeten fazla olduğunda en zorlu yangınlardır. Sabit tavanlı tanklarda, zayıf olan tavan, dış
cidar bağlantısının bir şekilde kopması ve çatının tanka batması, ventlerden aşırı tahliye ve bu sırada karşılaşılabilen açık
alev, kıvılcım, yağmur yağarken yıldırım düşmesi bu tür yangınlara neden olur.

YANGIN ÖNCESİ MÜDAHALE PLANLAMA
Her türlü yangın söndürmede olduğu gibi iyi planlanmış ve yangın öncesi test edilmiş, müdahale planı gereklidir. Tank çiftliklerinde (yığın depolama tesislerinde) yangın öncesi müdahale planlama; mevcut /olası tehlikeler ve bunların önemli bir yangına
dönüşmesine, bir yangın potansiyeli tespiti ve olay anında ve gerekli tüm mevcut kaynaklar tespit edilmelidir. Bu planlama ve
koordinasyonun mükemmel olması bile sonucu garantilemez. Eğer yangın sırasında uygulanan planlanmış taktikler ise yaramıyorsa sonuca ulaşmak için, emniyet ve güvenlik göz önüne alınarak açısından taktik değiştirilebilmelidir.

Planlama Teknikleri
Bunun için önerebileceğim birkaç adımda, Yangın Güvenlik Amiri, sahayı tanıyarak, imkânları ve yapılması gerekenleri daha
iyi planlayabilecek ve kanımca pek fazla eksik de kalmayacaktır.
 Yapı: Her olayda olduğu gibi yapıların cinsleri de yangınları etkilemektedir. Sizin çoğunlukla karşılaşacağınız tanklar çelik
olacaktır. Bu, yangında ısı karşısında yumuşayarak, yıkılacaklarını baştan kabul etmeniz demektir.
Bir tankın yangına maruz kalması durumunda öncelikle soğutulması gereklidir. Hâlihazır sistemler tankın 360º etrafının soğutulmasını sağlamaya yöneliktir.
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 Olabilirlik: Olabilirlik, sadece bir tank mı yoksa bir çok tankın bulunduğu bir depolama tesisi mi? Ya da bir çok tankın bulunduğu ve yangın yayılma riski olan endüstri bölgesi mi?
 Teçhizat ve Personel: Elinizdeki cihaz ve ekipmanlar ile yangında kullanacağınız, su, köpük konsantresi, yeterli midir? Ne
kadar köpük konsantresi yetiştirebilirsiniz? Tank yangınlarına müdahale çok miktarda su ve köpük ihtiyacı gerektirir. Yeterince suyunuz ve köpük konsantreniz varsa bile bunu olay yerine taşıyacak personeliniz var mı?
 Hayati Tehlike: Bu sizin için bir numaralı önceliktir. Düşünün; sadece tesis çalışanları değil, aynı zamanda yangın söndürme
personelinin yanı sıra çevredeki topluluk, yangın güvenlik amirinin öncelikleri arasında olmalıdır.
 Arazi: Arazi sorunları endüstriyel yangınlar sırasında endişe yaratabilir. Çeşitli olaylarda kullanılan cihazları ve portatif monitörleri uygun zeminde konumlandırma bu yüzden ciddi etkilenebilir.
 Yardımcı Cihazlar ve Yardımlar: Birçok işletmede tankların yardımcı cihazları ve yardımcı sistemleri ve donanımları üzerinde olabilir.
 Sokak şartları: Sokaklarda genel koşullar, genel erişilebilirlik incelemenize dahil edilmelidir. Günümüzdeki sokak şartları altında, birçok sanayi kompleksi veya depolama tank tesisleri yerleşim yerlerine uzak alanlarda yer alabilir. Yollar dar ve virajlı
olabilir. Tesisler içinde, ulaşım yolları da dar olabilir. Son çalışmamızda yolun durumu böyle bir aracı düzgün yerleştirmemize
imkân vermedi, yolun dönüşlerindeki kurplar da aynı şekilde geçmemizi çok zorlaştırdı.
 Hava Koşulları: Hava koşulları normal itfaiye çalışmalarını bile etkileyebilir. Büyük tank yangınlarındaki operasyonlarda
özellikle rüzgârlar büyük hacimlerde dumanı uzun mesafelere taşıyabilir.
 Isıya Maruz Kalma: Pozlama olarak da tarif edebileceğimiz bu durumda bir depolama tankı diğer tankın ateşi ile ısınmaktadır, ısının radyasyon ile taşınması sonucu diğer tankın yüzeyinde de ısı artmaktadır. Bu takdirde diğer tanklar nasıl korunmalıdır?
 Alan: Yangın alanı düşündüğümüz zaman, ben normalde uzunluk çarpı genişlik düşünüyorum.
 Konumu ve Uzantıları: Yangın söndürme müdahale planlaması sırasında, muhtemel yangın senaryoları (konum) alanları belirlemek ve en kötü durum senaryolarını (bir ölçüde) daha fazla tespite yardımcı olmak ve müdahale için gerekli olabilecek kaynakları tanımlamak gereklidir.
 Zaman: Herhangi bir yangın veya acil durumda olduğu gibi, olayın zamanı önemli olabilir. Günün belirli saatlerinde, size
yardımcı olacak tesis personeli olay sırasında mevcut olmayabilir. Bu yangınların söndürme işlemleri ve müdahale süresi
bazı durumlarda birkaç gün olabilir. Bu durumda vardiya personeli sürekli değişeceğinden, kiminle muhatap olacağınızı bilemezsiniz. Etraftaki toplulukları tahliye gerekli olursa günün zamanı bunu da etkileyebilir. Konut alanları akşamları daha fazla
insanın tahliyesine ihtiyaç gerektiren saat olabilir. Geceleri çalışmak da itfaiyecilerin hareketlerini/eylemlerini yavaşlatabilir.
Tehlikeli bölgelerde etkili ışıklı/aydınlatmalı değilseniz çalışma güvenliği etkilenebilir.
 Yükseklik: Bir depolama tankı yüksekliği operasyonları etkileyecektir. Bölümünüzün büyük boyutlarda su atışları olan portatif monitörleri var mı?

MÜDAHALE UNSURLARI
Bir depolama tankı yangının acil olarak itfaiyeye bildirilmesi üzerine hemen bilgi toplamaya ve derhal olayı değerlendirmeye
başlanır. Olay yerine ulaşmaya çalışılır. Her ne kadar acil durum yangın öncesi planlama olmasa da; alarm bildirimi ile başlar
ve en son ekip sahayı terk edene kadar devam eder. Bilgi toplanan bu aşamada, tüm müdahale stratejisi için temel ve taktik
bu yangın için kullanılır.
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Yangın öncesi acil durum planı uygulandıktan, plana ilk alarm bilgileri, ek bilgiler alındıktan sonra, yolda geçen sürede ve olay
yerine vardığınızda hızlı bir şekilde yangınla mücadele için etkili bir strateji geliştirmek ve iyi bir müdahale için aşağıdakileri
dikkate almak gerekir:
 Etkilenen alanlardaki personeli kurtarma,
 Saha personeli için gerekiyorsa ilk yardım ve kurtarma,
 Can güvenliği riski,
 Uzatma, hortum yayma,
 Kuşatma, çevirme,
 Söndürme.
Eğer böyle bir yangını sahadaki mevcut imkânlar ile söndüremiyorsanız, yanma devam edecek ve serdiğiniz köpük de bozulmaya başlayacak, aldığınız bir çok pozitif tedbir kötüleşecektir.
Yangın öncesi acil durum planlama sırasında, size bunların anlatılması ve tanımlanması ve sizin de bu sistemleri değerlendirmeniz gerekir. Ayrıca bunların kim tarafından aktive edileceğini de tanımlamanız, sistemin önceden çalışmasını test etmeniz
gerekir. Bu çalışmayı tesis personeli ile birlikte yapmalı, yıllık kontrol ve testlerini birlikte hazırlamalısınız. Bununla ilgili protokoller de hazırlamanız iyi olur.
Aralık 2005’te yayınlanan dördüncü baskı LASTFIRE tavsiyelerine göre, köpük ihtiyacında söndürme için kullanılacak miktar kadar da elimizde hazır (stokta) tutmamız gerekir. Benim kişisel görüşüm de biraz yüksek oranda bir malzemeyi elimde
tutmaktır; sonuçta yetmediği durumlarda ambara gidip oradan yeniden bir bürokrasi ile bunu sahaya temin etmeniz gerekir;
kullanılmayan miktarı ambara iade edersiniz.
Bu uygulamalar hep, itfaiyeciye büyük çaplı tanklar için büyük miktarda söndürücü örtücü malzemeye ihtiyacı olduğunu hatırlatmaktır.
Tank içindeki ürün, sıvı ve ısı emici gibi davranıyor, dolayısı ile tankı (duvarını) doğrudan ısıya maruz olmaktan tank engelliyor.
Yangının durumuna bağlı olarak, tesisin ürününü dışarı pompalamak için izin vermek istemeyebilirsiniz ya da sizin yerinize,
tesisin/ işletmelerin personeline danışarak ürün pompalanacak mı? Yangın öncesi planlama prosedürüne, hazırlıklarına göre
buna onlar karar verebilir.

YANGIN SÖNDÜRME STRATEJİLERİ
Yangın söndürme stratejileri ve taktikleri de önemlidir. Risk ya da olasılıkları değerlendirmek gerekir.
Stratejiler şunları içerir:
 Müdahalesiz (nonintervention): Bu aslında bir eylemsizlik modudur. Müdahale ile ilgili riskler kabul edilemez olduğunda tüm
personel güvenli bir alana çekilir.
 Savunma: Bu taktik, bazı bölgeleri, olay ve eylemleri yangına maruz kalma durumunda korumak ile sınırlıdır ve olayın yayılmasını sınırlayacak şekilde müdahale edilir.
 Saldırgan: Agresif ve doğrudan olayı/yangını kontrol etmek için kullanılan bir taktiktir.

GÖZÖNÜNE ALINACAK İLAVE UNSURLAR
Aşağıdaki ek tepki ve operasyonel koşulları, yangın öncesi müdahale ve acil durum eylem planları hazırlanması sırasında göz
önünde bulundurun:
 Dahili Yardımlaşma: Yangın öncesi müdahale planı yaparken ilk bunu göz önünde bulundurun. Tesisin ya da fabrikanın,
yangın suyu ve söndürme sistemlerini, böyle büyük bir yangın olması durumunda, yardım çağrısı yapılarak veya yapılmaya
gerek olmadan veya otomatik katkı sağlayan departmanların olup olmadığını, üçüncü şahıs, yangın müdahale taşeronları
(bu henüz bizim ülkemizde adi bile duyulmamış bir şey) olup olmadığını ve imkanlarını öğrenin.
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 Köpük Temini: Büyük ölçekli tank yangınlarına, yeterli miktarda köpük konsantresi temin edebilmeniz güç olabilir.
 Endüstriyel Amaçlı Sorumlu: Önceden bu gibi yangınlara müdahale etmiş, “Endüstriyel Amaçlı Sorumlu Güçler”in varolup
olmadığını kontrol edin (bunun henüz bizim ülkemizde adı bile duyulmamış bir şey olduğunu tekrar belirteyim). Bunların önceden
tayin edilmiş, görevlendirilmiş personel, ekipman, köpük konsantresi ve tank depolama sahalarına uygun aparat ve monitörleri ile
acil durum senaryoları olacaktır.
 Endüstri Yangınları Eğitimi: İtfaiye grupları (müdürlükleri) personellerini böyle eğitimlere göndermelidirler; böylece daha
çok personel bu yangınlara müdahalede bilinçli, tecrübeli ve de daha faydalı olurlar.
 Köpük Püskürtme Kontrol/ Yönlendiricileri: Olay yerine ihtiyaç miktarında köpük ulaştırmak kadar, operasyonda köpük
solüsyonunu uygun yere yetiştirecek/atacak ciddi jet oranlayıcı/kontrol aparatları da gereklidir.
 Köpük Miktarı: Çok miktarda köpük konsantresi gerekebilir. Çok büyük yangınlarda 55 galonluk (bizim variller 220 litredir)
tavsiye etmiyoruz, 275 galonluk (bir tonluk) palet üzeri plastik konteyner veya büyük tankerlerle ulaştırılması ancak yetebilir.
Yangın öncesi müdahale planınızı hazırlarken köpük lojistik desteğini de hesaba katmalısınız.
 Köpük Uygulaması: Tankın bir çok noktasından birden köpük püskürtmeye başlamayın, köpük monitörünü bir noktaya
kurun ve köpük akımı tankın hep aynı tarafından girsin, sonar yüzeye oradan yaydırarak ilerleyin, eğer ilk 20~30 dakika
içinde yangında beklenen boğmayı yapamadıysanız atış noktasını değiştirmek yerine köpük yoğunluğunu değiştirin, yeni
uygulamanın sonuçlarına bakın.
 Gözlemleme, İletişim Sağlama, Kaçış Yolları ve Emniyetli Alanların Tespiti: Yangın müdahale planını geliştirirken, öyle
uygun bir yer bulun ki, hem yangını hem de itfaiyecileri görüp irtibat sağlayabilesiniz. Böylece onların maruz kalabileceği
tehlike ve riskleri de görürsünüz.

ÖZGEÇMİŞ
*Orhan SÖNMEZ
1954 yılında Gebze’de doğan Orhan Sönmez, ilk ve orta öğrenimini Gebze’de, teknik eğitimini Haydarpaşa Teknik Lisesi’nde
tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi, Konstrüksiyon ve İmalat Ön Bilim Dalı’ndan 1984 yılında mezun
olan Sönmez, yurt içi ve yurt dışında özellikle raﬁneri, termik santral projelerinde ve demir çelik fabrikaları Utility Tesislerinde
saha mühendisliğinden, proje müdürlüğüne kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. Sönmez, 2003 yılında Kocaeli İtfaiye Daire
Başkanlığı’ndan aldığı eğitim ile Gönüllü İtfaiyeci görevine Gebze Gönüllü Müfreze Sorumlusu olarak devam etmekte olup,
yangın tesisatı projelendirme ve uygulama mühendis yetki belgesine sahiptir. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

264

TÜYAK 2011YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİİ
13-14 EKİM 2011 / İSTANBUL

MULTIZONE SYSTEMS
A SAFE & EFFICIENT ALTERNATIVE

Peter EISENBERGER*

ABSTRACT
Fire Protection with gaseous agents has become more and more important during the last years. After the Halon Ban a big
variety of systems appears on the market. Although all of them share some characteristics they are different in use. A fact
is, compared with water based systems they usually are more expensive in use, which makes a effective system design
very important. I would like to give you a brief information about history of gaseous systems, reasons for use and typical
applications, market situation and outlook to a new way of design, called Multizone Systems.

ÇOK ALANLI SİSTEMLER: GÜVENLİ VE VERİMLİ BİR ALTERNATİF
ÖZET
Son yıllarda gazlı sistemlerle yangından korunma her geçen gün daha büyük önem kazanmıştır. Halon gazının yasaklanmasından
sonra piyasaya türlü sistemler çıkmıştır. Her ne kadar bu sistemlerin tümü aynı özellikleri paylaşsa da, kullanımları farklılıklar
göstermektedir. Gerçek şudur ki, su bazlı sistemlerle karşılaştırıldıklarında, genellikle kullanımları daha pahalı olduğundan,
sistem tasarımının etkin olması önem kazanmaktadır. Sizlere gazlı sistemlerin geçmişi ve tipik uygulamaları, piyasadaki
konumları ve çok alanlı sistemler olarak tanımlanan yeni bir tasarım yöntemi hakkında bilgi aktarmak istiyorum.

History
Working with gaseous systems is already a 100 year old technique, the ﬁrst widely used system where CO2 Systems and they
are still used.
For a long time in the Halon 1301 for room ﬂooding and Halon 1211 for handheld extinguishers ﬁlles up the safety gap for
humans left by CO2. Until 1990 the ﬁre protection market mainly works with ﬁve kind of systems, water, foam, CO2, Halon 1301,
dry Chemical. Other systems like Argon systems where already available but only used for special applications. The Halon
Ban in the early 90´s lead to a increase of different gaseous systems. We can separate them in 2 kinds.
Fluorinated agents, similar to Halon but no Ozone Deplation Potential
Inert Gases, similar to CO2 but less hazard for humans

Working Principle
For all kind of ﬁre suppression the ﬁre triangle is the initial point, we need 3 conditions coming together to start and develop
a ﬁre.
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ENERGY – OXYGEN – COMBUSTIBLE MATERIAL
The ﬁre itself is driven by oxygen and heat and starts a readical chainreaction where
more and more molecules (squarish development) beeing disintegrated. If we remove
on of this 3 conditions ﬁre will stop.
Deducted from that several extinguishing mechanisms can be identiﬁed:






Removing of Oxygen, f.e. Inertgases, Watermist
Removing of energy, f.e. Fluorinated gases
Separation from Oxygen, f.e. Foam
Cooling effect, f.e. Water, Water mist, Foam
Interuption of chain reaction, f.e. Halon 1301, 1211, condensed Aerosols

Typical Application for Gaseous Systems
Wherever waterbased or dry chemical systems cause collateral damage, the application of gaseous systems is
preferred.
 EDP-Systems
 Network Systems
 IT-Facilities
 Medical Facilities
 Power Control Rooms
 Archives
Further whereever you need a 3 Dimensional extinguishing effect
 Turbines
 Priniting Machines
 Other shielded objects
 Hardly accessable Areas
And Inertgases where you need non reactive agent
 Magnesium treatment
 Safe extinguishing of high combustible liquids (ignition under 21 °C)
 Extinguishing of alkaline metals and alkaline earth metals
 Extinguishing at low temperatures
The most common applications today are electrical risks and archives.

Common Gaseous Agents and Systems
This table shows the gaseous agents covered by ISO14520 and NFPA2001, the gaseous agents covered by EN15004 are the
ﬁrst 11 in the table, covered also by ISO or NFPA.
The yellow coloured agents are ﬂuorinated, the blue ones Inertgases. The right column shows a Trade name.
 NOAEL, No Observed Adversable Effect Level, up to this level the agent is safe for attending people
 LOAEL, Lowest Observed Adversable Effect Level
 Electrical risks where energy is shut off during or prior ﬂooding are designed with According Class A, additionally NFPA
requires a room integrity test.
 Electrical risks with certain conditions (see table) needs to be designed with a higher concentration according ISO with
higher class A, according NFPA the designer has to choose.
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 NOAEL, LOAEL are the same between the standards, ISO/EN aplies higher safety factors and uses different test methods
for MEC (Minimum Extinguishing Concentration). NFPA requires a different higher tightness for the room and energy shut
off.
 CO2 Systems are handled separetely mainly because of higher safety measures
 Permanent Inerting Systems are working with Nitrogen and are also handled separetely because they are prevention
systems.
 Most of the ﬂuorinated agents are not environmental friendly
NFPA2001
Where any of the ﬂowing conditions exist, higher extinguishing concentrations might be required:
(1) Cable bundles greater than 100 mm in diameter
(2) Cable trays with a ﬁll density greater than 20 percent of the tray cross-section
(3) Horizontal or vertical stacks of cable trays (closer than 250 mm)
(4) Equipment energized during the extinguishment period where the collective power consumption exceeds 5 kW
Fire Extinguishment Test (Noncellulosic) Class A Surface Fire. The purpose of the test outlined in this procedure is to develop
the minimum extinuishing concentration (MEC) for a gaseous ﬁre suppression agent for a range of noncellulosic, solid polymeric
combustibles. It is intended that the MEC will be increased by appropriate safety factors and ﬂooding factors as provided for
in the standard.
ISO14520
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Differences in Application Between the Gases
Most of the gaseous agents are used as total ﬂooding agents only, CO2 and Argon could be used also as local streaming agent.
That means ﬁrst of all the volume has to have 6 sides, Inertgases could be designed also for volumes with non closeable
openings. Conclusion: We need a volume.
The hazard and the Standard will give us a design concentration wich needs to be ﬂooded in a certain time with a soak time,
here are also signiﬁcant differences between the ﬂuorinated agents and the Intergases.
Inertgases & CO2
Evacuation Time

Flooding Time

Extinguishing

Clean Agents
Evacuation
Time

Extinguishing

Flooding

Time advantage 70-160sec.
10sec

20sec

30sec

40sec

90-180sec

Further we have to know that Inertgases are just compressed in cylinders with 200 or 300bar, CO2 will get liquideous under
pressure, 1kg CO2 in a cylinder will expand to appr. 500l of Gas. Fluorinated agents are allways liquedous in the cylinder and
will evaporize by itself, with different boiling points.
This has an huge effect on the cylinder quantity.

Fluorinated agents

CO2

Inertgas 300 bar

Inert gases 200 bar
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System Design
The most important question when we design a system are:
 How many cylinder we will need and is this space available
 How we will do the pressure venting wich all systems requires
 Are people frequently or permanent attending the protected area
 Is a faster extinguishing effect appreciated
 Is a agent reserve appreciated to avoid the interuption of protection
In almost all cases Inertgas and ﬂuorinated agents can be applied,
wich one is selected ﬁnaly depends on individual needs, like space,
safety and speed of reaction. The ﬁnal decision should be taken by
the enduser.
Gaseous systems can be designed in the following ways
Single zone: The agent quantity is calculated to ﬂood the protected zone one time
Single zone with reserve: Like previous plus a 100% reserve is connected to the piping
Multizone: The agent quantity is calculated for the biggest of several volumes, the necessary quantity is released in case of
alarm and ﬂooded via a selectional valve into the area
Multizone with reserve: Like previous plus a 100% reserve is connected to the piping
Main characteristics of Single zone:





Is designed for one volume
Every room needs a system
Working independent from other volumes
The more volumes you have the more investment is
necessary
 System can be located localized or centralized

Main characteristics of Multizone:






Is designed of all covered volumes
System is located centralized
First come ﬁrst serve principle
Savings of Cylinders and Agent
269

TÜYAK 2011 YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
13-14 EKİM 2011 / İSTANBUL

Examples of Multizonesystems

3x907m³ + 1x470m³

Single systems: 21cylinder
– 2632kg
Multizone with reserve:
6 + 6cylinders = 12 cylinders
748kg+748kg = 1496kg

35 Cylinders & 3,5to Novec saved, -32% against single
zone. Max. Distance 49m

SUMMARY AND CONCLUSION
The following questions to Multizone Systems may now appear in your mind:
Is Multizone a new development? No, building Multizone systems is very common with CO2 or Inertgases to save space and
cylinders. Sprinklersystems are from their principle also a multizone system, there is a centralized water storage and valves
for areas.
What if a ﬁre occurs in 2 Volumes at the same time? Multizone acts according the ﬁrst come ﬁrst serve principle, when a
reserve is installed, the system is ready again within a very short time. If you have the very unlikely risk of two or more ﬁres at
the same time, you have to invest more money into single zone systems.
270

TÜYAK 2011YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİİ
13-14 EKİM 2011 / İSTANBUL

What do you need to build a Multizone system? Systemwise, pressure. Inertagses are working with 60bar working pressure
they have enough power to distribute through long distances when cylinder are centralized between the volumes.
Can ﬂuorinated agents designed as Multizone systems? It is not common with ﬂuorinated agents, because most of them have
25bar working pressure and this not enough when cylinders are placed centralized between the areas. But there are also
systems on the market with higher working pressure f.e. 42 or 50bar and they can be designed as Multizonesystem. To have
a effcient system big cylinder should be availble.
When does a Multizonesystem makes sense? If you have several Volumes with a bigger size of 250 m³ each. The more and
bigger Volumes you have to protect the more efﬁcient a Multizonesystem is. Savings up to 70 % are possible.
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YAPI MALZEMELERİYLE İLGİLİ BİNALARIN YANGINDAN
KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE (BYKHY)
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Sedat ALTINDAŞ*

ÖZET
Ülkemizde ilk kez 2002’de yayımlanan, 2007 ve 2009 yıllarında köklü revizyonlara uğrayan Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik (BYKHY)’in ikinci kısmında binalarda alınması gereken pasif yangın güvenlik önlemleri yer almaktadır.
BYKHY’nin kullanılmaya başlanmasıyla, tasarım, uygulama, kontrol ve denetim aşamalarında, bu kısmının uygulanmasıyla ilgili
pek çok sorun ile karşılaşılmakta, bu sorunların çözümünde tasarım ve uygulamada yer alan ekipler sıkıntılar yaşamaktadır.
Bu çalışmanın amacı; binalarda kullanılan yapı malzemesi ve yapı elemanları kapsamında BYKHY’e göre alınması gereken
önlemler konusunda karşılaşılacak sorunların çözümünde tasarım ve uygulayıcılara yardımcı bir rehber olmaktır.

ENCOUNTERED PROBLEMS AND REMEDIES ABOUT BUILDING MATERIALS IN BUILDING FIRE
REGULATION
ABSTRACT
Passive ﬁre protection measures to be taken in buildings are mentioned in the second section of the building ﬁre
regulation which ﬁrstly published in 2002 in our country and had comprehensive revisions in 2007 and 2009. After the
enforcement of the regulation, teams that are in the design and construction are faced with a host of problems related to
the implementation of this part in the stages of design, construction, control and audit and they get in difﬁculty to solve
these problems.
The aim of this study is to make a guideline for the designer and user in the solution of the problems that can be faced with
about the measures to be taken according to the Building Fire Regulation in terms of building materials and components.

1. GİRİŞ
Ülkeler binaların yangın güvenliğini hükümsel kurallara göre tasarım ve performans esaslı tasarım olmak üzere iki yöntemle
sağlamaktadır[1]. Bu tasarımları esas alan mevzuatlardan hükümsel kurallara ait mevzuat emredici bir yapıya sahiptir. Performans esaslı mevzuat ise, performans gereksinimlerine uygunluğu sağlayan herhangi bir çözüme, izin vermektedir. Kısaca,
hükümsel bina tasarım kodları; “bina nasıl yapılır” ile ilgili iken aynı durumda performans esaslı tasarım kodları; “bina nasıl
davranır” ile ilgilidir[2].
Pek çok ülke, performans esaslı yönetmeliklerini kendi bina kodlarının içerisinde farklı biçimlerde uygulamaktadır. Çoğu zaman uygulamaya yönelik bu yaklaşımların kesin sınırları bulunmamakta ve yönetmeliğin hükümsel (kuralcı) kısımlarıyla karışmaktadır[3]. Bu kapsamda ülkemizde yürürlükte bulunan BYKHY [4]’in hükümsel esaslara dayanan bir yönetmelik olduğunu
söylemek mümkündür. BYKHY’de verilen hükümlere, detaylara, sınıﬂara ve sayısal değerlere uygun olarak yapılan binaların
asgari yangın güvenliğinin sağlandığı kabul edilmektedir.
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2. BYKHY’NİN YAPI MALZEMELERİYLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ
BYKHY toplam 12 kısımdan oluşmakta olup, yapı malzemeleri ve yapı elemanları ile ile ilgili hükümler genel olarak yönetmeliğin ikinci kısmında “Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri” başlığı altında yer almaktadır. Bu kısım dört alt
bölümden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla;
 Temel Hükümler,
 Taşıyıcı Sistem Stabilitesi,
 Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatılar,
 Binalarda Kullanılacak Yapı Malzemeleridir.
Bu alt bölümlerde konu ile ilgili maddeler yer almaktadır (Şekil 1).Temel hükümlerde, binanın yapımı ile bina yerleşimi ile
çevresini planlaması hakkında hükümler yer almaktadır. Yönetmeliğin 20’nci maddesi diğer maddelerle ilişkili olup, yangın
güvenliği için binanın yapımında sağlanması gereken performans özellikleri bu madde ile ortaya konmaktadır. Taşıyıcı sistem
stabilitesinde, binanın yangın durumunda taşıyıcılığı ile ilgili hükümler yer almaktadır. Daha sonraki alt bölüme ait maddelerde
ise yangın kompartımanı duvar, döşeme, cephe ve çatıların sahip olması gereken yangına direnç ve yangına tepki özellikleriyle ilgili hükümler yer almaktadır. Son alt bölümde ise binalardaki yapı malzemeleri ve yapı elemanları ile ilgili hükümler
bulunmaktadır.
Alt Bölüm

Madde Başlığı

Binanın inşası

Temel Hükümler

Taşıyıcı Sistem Stabilitesi

Yangın Kompartımanları,
Duvarlar, Döşemeler,
Cepheler ve Çatılar

Binalarda Kullanılacak Yapı
Malzemeleri

(Md. 20)

Binaların yerleşimi

(Md. 21)

Binaya ulaşım yolları

(Md. 22)

Bina taşıyıcı sistemi stabilitesi

(Md. 23)

Yangın kompartımanları

(Md. 24)

Yangın duvarları

(Md. 25)

Döşemeler

(Md. 26)

Cepheler

(Md. 27)

Çatılar

(Md. 28)

Kullanılacak yapı malzemeleri

(Md. 29)

Şekil 1. BYKHY’in ikinci kısmında
yer alan maddeler.

Yangın Yönetmeliğinin 20’inci maddesine göre bir bina, yangın çıkması hâlinde beş performans gereğini (Bkz. Tablo 1) sağlamak zorundadır. Söz konusu gerekler, Yapı Malzemeleri Direktiﬁ (89/106/EEC)[5]’nde belirtilen altı temel gerekten ikincisi
olan “Yangın Durumunda Emniyet”in alt gerekleridir[6]. Anılan maddede ortaya konan gerekler, yönetmeliğin bu kısmında
yer alan diğer tüm maddeleri ilgilendirmektedir. Söz konusu performans gereklerinden PG(4) ve PG(5), daha çok Yangın
Yönetmeliği’nin üçüncü kısmında yer alan “Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar” ile ilişkilidir.
Tablo 1. Yangın Durumunda Yapının Sağlaması Gereken Performans Gerekleri
Performans No

Yapının Sağlaması Gereken Performans

PG (1)

: Binanın yük taşıma kapasitesinin belirli bir süre için korunabilmesi.

PG (2)

: Yangının ve dumanın binanın içerisinde genişlemesi ve yayılmasının sınırlandırılabilmesi.

PG (3)

: Yangının civarındaki binalara sıçramasının sınırlandırılabilmesi.

PG (4)

: Kullanıcıların binayı terk etmesine veya diğer yollarla kurtarılmasına imkân vermesi,

PG (5)

: İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin emniyetinin göz önüne alınması.
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Yönetmeliğin ikinci kısımda yer alan maddeler tek tek incelendiğinde bunların bir ya da birkaç performans gereği ile ilişkili olduğu görülmektedir. Maddeler ve onlara ait fıkraların performans gerekleri ile ilişkisi Ek-1’de ortaya konmaktadır. Söz konusu
performans gereklerini karşıladığı kabul edilen çözümler Yönetmelik maddelerinde hükme dayalı olarak verilmektedir.

3. YAPI MALZEMELERİYLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN
ÇÖZÜMLERİ
3.1. Çözüm Aşamasında İzlenecek Yol
Tasarımcılar ve denetleyiciler, yönetmelikle ilgili karşılaştıkları sorunları ya da anlaşılmayan hükümleri sadece o maddenin ilgili
fıkrası bazında değerlendirmekte, kimi zamanda yönetmeliğin konu ile ilgisiz bölümlerindeki genel hükümleri de kendi amaçları
doğrultusunda kullanmak istemektedirler. Ancak bu doğru bir yaklaşım değildir. Sorunların çözümünde, yönetmeliğin ilgili maddeleri değerlendirilirken onların hangi performans gereklerini karşıladıklarını bilmek gereklidir. Bu şekilde sorunların ilgili madde hükümleri yardımıyla çözüme kavuşturulması mümkündür. Bu kapsamda izlenecek yol kısaca aşağıda özetlenmektedir:
 Karşılaşılan sorunların Yangın Yönetmeliği’nin hangi madde ve fıkralar ile ilgili olduğu tam olarak ortaya konur.
 Yangın Yönetmeliğinin ilgili fıkra ve/veya maddeleri belirlendikten sonra söz konusu maddelerin ilişkili olduğu performans
gerekleri belirlenir (Bkz. Tablo 2).
 Tasarımcı, üretici ya da uygulayıcılar, ilgili performans gereklerini karşılayan ve yönetmelik hükümlerini ihlal etmeyen çözümler üretir ve uygular.

3.2. Örnek Sorular ve Çözümleri
BYKHY’nin ikinci kısmı ile ilgili üretici, uygulayıcı ve denetleyicilerin karşılaştığı, anlaşılamayan ve açıklık getirilmek üzere ve
ilgili kurum kuruluşlara iletilen sorularla ilgili olarak en yaygın üç örnek aşağıda incelenmiştir.
Örnek 1
Son zamanlarda binalarda sıkça kullanılan organik esaslı ısı yalıtım malzemelerinden yapılan asmolen levhaların kullanılması
BYKHY’e göre uygun mudur?
İlgili Yönetmelik Maddeleri:

Madde 26- (2) (3) (4) fıkraları
Madde 29- (2) (3) fıkraları

İlgili Performans Gerekleri:

PG (2): Yangının ve dumanın binanın bölümleri içerisinde genişlemesi ve yayılmasının sınırlandırılabilmesini
sağlamak.

Organik esaslı ısı yalıtım malzemelerinden yapılan asmolen levhaların yanıcılık sınıﬂarı; malzeme iyileştirmeye tabi tutulmadığı durumlarda normal ya da kolay alevlenendir. Söz edilen malzemeler yandığında büyük miktarda duman ve zehirli gaz
açığa çıkmaktadır. Yangın Yönetmeliğinde kolay alevlenen malzemelerin hiçbir işlem yapılmaksızın alevlere maruz kalabilecek
şekilde binalarda kullanılamayacağı, ancak bir kompozit içinde olması durumunda kullanılabileceği belirtilmektedir. Bunun
için Yönetmeliğin 26’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; döşeme kaplamaları için öngörülen 2 cm şap tabakası örneğindeki gibi
malzemelerin yanmaz bir tabaka ile kaplanması vb. önlemler alınmalıdır. Ayrıca, Yönetmeliğin 29’uncu maddesinin üçüncü
fıkrasında iç kaplamalar yanında ısı ve ses yalıtımı için yüksek binalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinema, tiyatro,
konferans ve düğün salonu gibi yerlerde, en az zor alevlenici malzemeden olması gerektiği belirtilmektedir.
Sonuç olarak, ilgili maddeler PG(2)’yi “Yangının ve dumanın binanın bölümleri içerisinde genişlemesi ve yayılmasının sınırlandırılabilmesi” sağlamak üzere, yangına katkıda bulunan ve duman üreten malzemeleri sınırlandırmaktadır. Bu nedenle kolay
ve normal alevlenen asmolen levhaların kompozit hale getirilse bile yüksek binalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde kullanılmasına izin verilmemektedir. Diğer binalarda ise normal alevlenen
asmolen bloklar kullanılmakta, kolay alevlenen malzemelerden yapılan asmolen bloklar ise kompozit hale getirilerek normal
alevlenen hale dönüştürülmekte ve bu şekilde kullanılabilmektedir.
Örnek 2
“Dış cephe” ifadesi ile dış cephe üzerindeki hangi malzeme ve/veya katmanlar kastedilmektedir? Bu kapsamda dış cephe
kompozit ısı yalıtım sistemlerinin yanıcılık sınıﬂarı nasıl değerlendirilmelidir?
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İlgili Yönetmelik Maddeleri

Madde 27- (1) fıkrası
Madde 29- (3) fıkrası

İlgili Performans Gerekleri:

PG (2): Yangının ve dumanın binanın bölümleri içerisinde genişlemesi ve yayılmasının sınırlandırılabilmesini
sağlamak.
PG (3): Yangının civarındaki binalara sıçramasının sınırlandırılabilmesini sağlamak.

Dış cepheler PG(2) ve PG(3) doğrultusunda yangın ve dumanın binanın bölümleri içerisinde genişlemesi ve yayılması ile civardaki binalara sıçramasının sınırlandırılmasını sağlamalıdır. Bu kapsamda yönetmelikte 27’nci maddenin birinci ve 29’uncu
maddenin üçüncü fıkra hükümleri getirilmiştir.
Dış cephelerde, tasarım ve uygulamayı kısıtlamamak için belli bir malzeme ve detay tariﬁnden kaçınılmaktadır. Burada, cephe
boyunca alev yayılımına maruz kalan veya kalabilecek kesintisiz bir yüzey ifade edilmektedir. Yüzey belli yerlerde kesintiye
uğrarsa, bu durumda yangın (alt katlarda çıkarak pencereden yayılan ya da dış kaynaklı bir yangın) sırasında alev alt tabakalara (ısı yalıtım vb.) da nüfuz ederek bu tabakalarda yanmaya sebep olacak ve yayılacaktır. Bu nedenle, en dış yüzeyin
sürekliliğinin sağlanamadığı durumlarda alt tabaka da yer alan katman veya katmanlar için de dış cephelerde gerekli yangına
tepki özellikleri aranmalıdır. Kompozit ısı yalıtım sistemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinden, sistemin tamamı dış cephe
olarak kabul edilmelidir.
Örnek 3
Plastik tesisat borularının binalarda kullanılması BYKHY’e göre yasaklanmakta mıdır?
İlgili Yönetmelik Maddeleri

Madde 29- (4) fıkrası

İlgili Performans Gerekleri:

PG (2): Yangının ve dumanın binanın bölümleri içerisinde genişlemesi ve yayılmasının sınırlandırılabilmesini
sağlamak.

Binaların yüksekliği arttıkça, kullanıcıların tahliyesi ve yangına müdahalesi zorlaştığından yüksek binalarda, diğer binalara göre daha sıkı yangın güvenlik önlemleri alınması gereklidir. Bu kapsamda, plastik esaslı tesisat borularının binalarda
kullanılması sırasında PG (2)’yi sağlaması istenmektedir. Çünkü borular yanarak yangına katkıda bulunmakta, yanmayla
oluşan boşluklardan geçen alev ve duman bina içinde hızlı bir şeklide yayılmaktadır. Bu nedenle, BYKHY’de 29’uncu
maddenin dördüncü fıkra hükmü getirilerek binalarda kullanılan tesisat borularından belirli yangına tepki özelliklerine sahip
olması istenmektedir. Ancak yangın tehlikesi olmayan ıslak hacimlerden geçen branşman borularında herhangi bir koşul
belirtilmemiştir.
Korunumlu bir şaft içinde bulunması, kat ve duvar geçişlerinin yangına karşı yalıtılması şartıyla normal alevlenen boruların
da binalarda kullanılması PG(2)’yi sağlamaktadır. Ancak bunun tasarımı, uygulanması, kontrolü ve denetiminin sağlanması
önemli olup, eksik uygulamaların bir yangın sırasında çok ağır bedeli olmaktadır. Bu nedenle BYKHY’de bu tip önlemler yerine
daha kesin olan bir hüküm getirilmiştir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Malzeme üreticileri, tasarımcı ve yapımcılar tarafından yapılan uygulamalarda BYKHY hükümleri dikkate alınmalıdır. Bunun
için ilgili birimler tarafından sözü edilen yangın yönetmeliğinin maddeleri ve bu kapsamda binaların sağlaması gereken performans özelliklerinin iyi bir şekilde bilinmesi gereklidir. Bu doğrultuda eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir.
Karşılaşılan sorunların öncelikle yönetmeliğin hangi madde ya da maddeleri ile ilişkili olduğu tam olarak ortaya konmalıdır. Ardından, ilgili madde hükümlerinin hangi performans gereklerini sağlamak için konulduğu belirlenmelidir. Daha sonra, sorunlar
ilgili madde ve performans gerekleri kapsamında yeniden değerlendirilerek çözüm önerileri ortaya konmalıdır. Son aşamada
çözüm önerilerinin ilgili madde hükümleri ve performans gereklerini karşıladığı kontrol edilmelidir.
Performans gereklerini sağlayan pek çok çözüm olabilmektedir. Ancak bu çözümlerden çok küçük bir kısmı hükümsel olarak
BYKHY’de sunulmaktadır. Bu durum da tasarımı kısıtlamaktadır. Ancak, BYKHY’in diğer ülke mevzuatları ile karşılaştırıldığında çok yeni bir yönetmelik olduğu ve uygulanıp özümsenmesi için belirli bir süre geçmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu
nedenle yönetmelikte kolay, anlaşılır ve herkesin rahatlıkla uygulayabileceği çözümlere yer verilmiştir.
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Yapı malzemeleri ve diğer konularla söz edilen yangın yönetmeliğimizde benzer sorunlarla karşılaşmamak aşağıdaki öneriler
getirilmiştir;
 Yönetmelikte performans gereklerini karşılayan çözümler, ayrıntılı bir şekilde düzenlenerek uygulama dokümanı şeklinde
hazırlanmalı ve kullanıcıya sunulmalıdır.
 BYKHY’in ilerleyen zamanlarda bir yangın durumunda binanın sağlaması gereken performans gereklerinin ayrıntılı bir şekilde açıklayan hükümlere sahip performans esaslı bir yönetmelik haline dönüştürülmesi sağlanmalı ve uygulama dokümanları
ile desteklenmelidir.
 Bir sonraki aşamada ise akredite mühendislik ﬁrmalarının ilgili performans gereklerini karşılayan çözümleri de yönetmeliğe
uygun kabul edilmelidir. Ancak; istenen niteliklere sahip yeterli tasarım ve denetim elemanlarına sahip olunmadan bu aşamaya geçilmemesi gerektiği düşünülmektedir.
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Resmi Gazete, Sayı:25537, 29 Kasım 2004.

Ek-1
Ek-1) Yangın Yönetmeliğinin Yapı Malzemeleri İle İlgili Hükümlerine Ait Performans Gerekleri
Performans
Gereği

Yönetmelik Maddeleri

21

22

(1)İmar planları yapılırken; konut, ticaret, sanayi ve organize sanayi gibi fonksiyon bölgeleri arasında, yangın
havuzları ve su ikmal noktalarının yapımına imkân verecek şekilde yeşil kuşaklar ayrılması mecburidir.

PG(3)

(2)İmar planlarının tasarımında donatı alanları
sınıﬂandırmalarındaki yangın tedbirleri esas alınır.

PG(3)

ile

yerleşim

fonksiyonları

belirlenirken,

bina

(3)Yeni planlanan alanlarda bitişik nizamda teşekkül edecek imar adalarının uzunluğu 75 m’den fazla
olamaz. Uzunluğu 75 m’den fazla olan bitişik nizam yapı adalarında, yangına karşı güvenliğe ve erişim
kontrolüne ilişkin düzenlemeler yapılır ve alınması gereken tedbirler plan müelliﬁ tarafından plan notunda
belirtilir.

PG(3)

(4)Plan yapımı ve revizyonlarında, planlama alanı ve nüfus dikkate alınarak, 0.05 m²/kişi üzerinden itfaiye
yerleri ayrılır.

PG(3)

(1)İtfaiye araçlarının şehrin her binasına ulaşabilmesi için, ulaşım yollarının tamamında itfaiye araçlarının
engellenmeden geçmesine yetecek genişlikte yolun traﬁğe açık olmasına özen gösterilir. Özellikle park
edilmiş araçlar sebebiyle itfaiye araçlarının geçişinin engellenmemesi için, 2918 sayılı Karayolları Traﬁk
Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere göre, belediye traﬁk birimleri ile emniyet traﬁk
şube müdürlüğü, normal zamanlarda yolları açık tutmakla yükümlüdür. Bunlar, yangın anında ulaşımın
sağlanması için, park edilmiş araçlara veya özel mülkiyete zarar vermeyecek tedbirleri alarak ulaşım
yollarını açma yetkisine sahiptirler.

PG(5)

(2)İtfaiye araçlarının yaklaşabildiği son noktadan binanın dış cephesindeki herhangi bir noktasına olan
yatay uzaklık en çok 45 m olabilir.

PG(5)

(3)İç ulaşım yolları, herhangi bir binaya ana yoldan erişimi sağlayan yollardır. İç ulaşım yollarında olağan
genişlik en az 4 m ve çıkmaz sokak bulunması hâlinde en az 8 m olur. Dönemeçte iç yarıçap en az 11 m, dış
yarıçap en az 15 m, eğim en çok % 6 ve düşey kurp en az R=100 m yarıçaplı olur. Serbest yükseklik, en az
4 m ve taşıma yükü 10 tonluk arka dingil yükü düşünülerek en az 15 ton alınır.

PG(5)

(4) İç ulaşım yolundan binaya erişim için gerekli açılı mesafe, o bölgeye hizmet verecek itfaiyede bulunan
araçların erişim imkânlarından daha uzak ise, itfaiye aracının binaya yanaşmasına engel olabilecek çevre
veya bahçe duvarları, itfaiye aracı tarafından kolaylıkla yıkılabilecek şekilde zayıf olarak yapılır. Bu şekilde
zayıf olarak yapılan duvar bölümü, en az 8 m uzunluğunda olur; kolayca görünebilecek şekilde kırmızı
çapraz işaret konularak gösterilir ve önüne araç park edilemez.

PG(5)
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23

24

25

26
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(1)Bina taşıyıcı sisteminin yangın direncinin belirlenmesinde, yük taşıma kapasitesi, bütünlüğü ve yalıtımı
göz önüne alınır.

PG(1), PG(5)

(2)Bina taşıyıcı sistem ve elemanlarının, gerek bir bütün olarak ve gerekse her bir elemanıyla, bir yangında
insanların tahliyesi veya söndürme süresinde korunmaları için yeterli bir zaman boyunca stabil kalmalarını
sağlayacak şekilde hesaplanarak boyutlandırılması mecburidir.

PG(1), PG(4),
PG(5)

(3)Yapı elemanları ile birleşik olarak kullanılan mamuller dâhil olmak üzere, yapı elemanlarının yangın
karşısındaki tepkileri ve dirençleri için ilgili yönetmelikler ve standartlar esas alınır.

PG(1)

(4) Çevreye yangın yayma tehlikesi olmayan ve yangın sırasında içindeki yanıcı maddeler çelik
elemanlarında 540 0C üzerinde bir sıcaklık artışına sebep olmayacak bütün çelik yapılar, yangına karşı
dayanıklı kabul edilir. Alanı 5000 m²’den az olan tek katlı yapılar hariç olmak üzere, diğer çelik yapılarda,
çeliğin sıcaktan uygun şekilde yalıtılması gerekir. Yalıtım, yangına dayanıklı püskürtme sıva ile sıvama,
yangına dayanıklı boya ile boyama, yangına dayanıklı malzemeler ile çevreyi sarma, kutuya alma ve
kütlesel yalıtım şeklinde yapılabilir.

PG(1), PG(3)

(5)Betonarme ve ön gerilmeli betondan mamul taşıyıcı sistem elemanlarında ilgili yönetmelik ve
standartlara uyulur. Çok katlı ve özellikle yatay yangın bölmeli binalarda, sistem bir bütün olarak incelenir,
eleman genleşmelerinin kısıtlandığı durumlarda doğan ek zorlamalar göz önünde tutulur. Betonarme veya
betonarme-çelik kompozit elemanların yangına karşı dayanıklı olabilmesi için, içindeki çelik proﬁl veya
donatının en dışta kalan kısımları olan pas payının, kolonlarda en az 4 cm ve döşemelerde en az 2.5 cm
kalınlığında beton ile kaplanmış olması gerekir.

PG(1)

(6) Ahşap elemanların yangın mukavemet hesapları yanma hızına dayandırılır. Yanma hızı 0.6 ilâ 0.8
mm/dak kabul edilip; ahşap elemanın bu şekilde azalan en kesitiyle ve güvenlik katsayısı 1.00’e eşit
alınarak, üzerine gelen gerçek yükü taşıyabildiği süre yangın mukavemet süresi kabul edilir. En az 19 cm
kalınlığında kagir taşıyıcı duvar, kemer, tonoz ve kubbeler, diğer yönetmelik ve standartlara uygun inşa
edilmiş olmaları kaydıyla, 4 saatten kısa süreli yangınlar için ayrı bir kontrolü gerektirmez.

PG(1)

(1) Yangın kompartıman duvar ve döşemelerinin yangına en az direnç sürelerine Ek-3/B’de yer
verilmiştir.

PG(1), PG(2)

(2) İki veya daha çok bina tarafından ortak kullanılan duvarlar, kazan dairesi, otopark, ana elektrik dağıtım
odaları, yapı içindeki trafo merkezleri, orta gerilim merkezleri, jeneratör grubu odaları ve benzeri yangın
tehlikesi olan kapalı alanların duvarları ve döşemeleri kompartıman duvarı özelliğinde olur.

PG(1), PG(2),
PG(3)

(3) İki veya daha çok binaya ait müşterek duvarlar yangına dayanıklı duvar olarak inşa edilir. İkiz evleri
birbirinden ayıran her duvar yangın duvarı olarak inşa edilir ve evler ayrı binalar olarak değerlendirilir.

PG(1), PG(2),
PG(3)

(4) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30.50 m’den fazla olan
konut binalarında atriumlu bölüm hariç olmak üzere, 21.50 m’den daha yukarıda olan katlarında en çok 3
kat bir yangın kompartımanı olarak düzenlenir.

PG(2)

(5) Atriumlu bölümlere, sadece düşük ve orta tehlikeli sınıﬂarı içeren kullanımlara sahip binalarda müsaade
edilir. Atrium alanının hiçbir noktada 90 m2’den küçük olmaması esastır. Alanı 90 m2’den küçük olan atrium
boşluklarının çevresi her katta en az 45 cm yüksekliğinde duman perdesi ile çevrelenir ve yağmurlama sistemi
ile korunan binalarda duman perdesinden 15 ila 30 cm uzaklıkta, aralarındaki mesafe en çok 2 m olacak şekilde
yağmurlama başlığı yerleştirilir. Atriumlarda doğal veya mekanik olarak duman kontrolü yapılır.”

PG(2)

(6) Binalarda olması gereken en fazla kompartıman alanına Ek-4’te yer verilmiştir.

PG(2)

(7) Yangın kompartımanlarının etkili olabilmesi için, kompartımanı çevreleyen elemanların yangına
dayanıklılığı birleşme noktalarında da sürekli olur ve kompartımanlar arasında yangına dayanıksız
açıklıklar bulunamaz.

PG(2)

(1) Bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az 90 dakika dayanıklı olarak
projelendirilir. Yangın duvarlarının cephe ve çatılarda göstermeleri gereken özellikler ilgili maddelerde
belirtilmiştir.

PG(1), PG(2),
PG(3)

(2) 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.

PG(1), PG(2

(3) 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.

PG(1), PG(2)

(1) Bütün döşemelerin yangın duvarı niteliğinde olması gerekir. Döşemelerin yangına dayanım sürelerine
Ek-3/B’de yer verilmiştir.

PG(1), PG(2

(2) Döşeme kaplamaları en az normal alevlenici, yüksek binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden
yapılır.

PG(2)

(3) Döşeme üzerinde kolay alevlenen malzemeden ısı yalıtımı yapılmasına, üzeri en az 2 cm kalınlığında
şap tabakası ile örtülmek şartı ile müsaade edilir.

PG(2)

(4) Ayrık nizamda müstakil konutlar dışındaki binaların tavan kaplamaları ve asma tavanlarının
malzemesinin en az zor alevlenici olması gerekir.

PG(2)

(5) 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.

PG(2)
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(1) Dış cephelerin, yüksek 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.

PG(2), PG(3)

(1) Çatıların inşasında;
a) Çatının çökmesi,
b) Çatıdan yangının girişi ve çatı kaplaması yüzeyinin tutuşması,
c) Çatının altında ve içinde yangının yayılması,
ç) Çatı ışıklığı üzerindeki rüzgâr etkileri,
d) Çatı ışıklığından binaya yangının geçmesi,
e) Yangının çatı kaplamasının dış yüzeyi üzerine veya katmanlarının içerisine yayılması ve alev damlalarının
oluşması,
f) Bitişik nizam binalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya geçmesi,
ihtimalleri göz önünde bulundurulur.

PG(3)

(2) Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın
en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin
kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden
olmasına izin verilir.

PG(3)

(3)Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda;
a) Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde,
b) Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden,
olması gerekir.

PG(2)

(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.

29

(2)Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta kullanılmasına
müsaade edilmez. Kolay alevlenen yapı malzemeleri, ancak, bir kompozit içinde normal alevlenen
malzemeye dönüştürülerek kullanılabilir.

PG(2)

(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.

PG(2), PG(3)

(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.

PG(2)

(5)Yapı malzemelerinin yangına tepki sınıﬂarının belirlenmesinde ilgili yönetmelik ve standartlar esas
alınır.
(6) Malzemelerin yanıcılık sınıﬂarını gösteren tablolar aşağıda belirtilmiştir.
a) Ek-2/A’da döşeme malzemeleri hariç olmak üzere, yapı malzemeleri için yanıcılık sınıﬂarı,
b) Ek-2/B’de döşeme malzemeleri için yanıcılık sınıﬂarı,
c) Ek-2/C’de yanıcılık sınıfı A1 olan yapı malzemeleri,
ç) Ek-2/Ç’de TS EN 13501-1 ve TS EN 13501-5’e göre malzemelerin yanıcılık sınıﬂarı.

PG(2)

(7)Yangına dayanım sembollerini ve sürelerini gösteren tablolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Ek-3/A’da yapı elemanlarının yangına dayanım sembolleri,
b) Ek-3/B’de yapı elemanlarının yangına dayanım süreleri,
c) Ek-3/C’de bina kullanım sınıﬂarına göre yangına dayanım süreleri.

PG(1), PG(5)
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DIŞ CEPHELERDE YANGINDAN KORUNMA ÖNLEMLERİ

Sedat ALTINDAŞ*

Füsun DEMİREL**

ÖZET
Cepheler, alt katlarda çıkan yangının üst katlara ve dış çevredeki yangının bina cephesine sıçrayarak yayılmasını engelleyecek
şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Bu kapsamda ülkemizde ve dünyadaki yangından korunma yönetmeliklerinde cephelerle
ilgili bir takım yangın güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bina dış kabuğunu oluşturan cephelerin şekillenmesini, mimarların
estetik tercihleri yanında, yangından korunma ve enerji korunum yönetmelikleri gibi bina yönetmelikleri etkilemektedir. Ayrıca
yapı teknolojisindeki gelişmeler doğrultusunda yeni malzeme ve yapım tekniklerinin kullanılması da cephe tasarımı konusunda
mimarlara çok geniş seçenekler sunmaktadır. Bu nedenle yangından korunma yönetmelikleri, diğer yönetmelik hükümlerinin
uygulanmasını ve mimarın estetik tercihlerini engellemeden cephelerde gerekli yangından korunma önlemelerini almasına
olanak sağlamalıdır.
Bu çalışmada; dış cephelerde alınması gereken yangından korunma önlemleri ile ilgili olarak ülkemizde ve dünya’da uygulanan
yangından korunma yönetmelikleri incelenmektedir. Bildiride; dış cephedeki yangın yayılımına yönelik test standartları, cephelerde yer alan yapı malzemeleri ve elemanlarıyla ilgili kısıtlamalar ile mimari biçim yönünden yapılan düzenlemelere yer verilmiştir.

FIRE PROTECTION MEASURES ON EXTERNAL FACADES
ABSTRACT
External facades should be designed and builded to prevent the spread of the ﬁre jumping from the upper ﬂoors to lower
ﬂoors and from the outer facades to the building. In this context, there are some ﬁre safety rules related with facades in our
country and the world on ﬁre protection regulations.The conﬁguration of the building facades which constitute the outer shell
is affected by both the aesthetic preferences of architects and building regulations such as ﬁre protection and building energy
performance. Moreover, the use of new materials and construction techniques about the design of the facades in parallel with
developments in construction technology offers to architects very wide range alternatives. For this reason, the ﬁre protection
regulations should provide taking measures related with facades for the necessary ﬁre protection without hindering the implementation of the provisions of other regulations and the architect’s aesthetic preferences.
In this study, ﬁre protection regulations applied in our country and the world related to the ﬁre protection measures to be taken
on external facades are evaluated. In the paper, the spread of ﬁre test standards for the external facades, restrictions about
building materials and elements on the facades and the regulations in terms of architectural form are mentioned.

1. GİRİŞ
Cepheler bir yangın anında, alt katlarda çıkan yangınların üst katlara ve dış çevredeki yangının bina cephesine sıçrayarak
yayılmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Bu kapsamda, yangın yönetmeliklerinde cephelerle ilgili bazı
yangın önlemlerinin alınması istenmektedir.
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Cephelerde alınan yangın güvenlik önlemleri “aktif” ve “pasif” önlemler olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilmektedir. Aktif
önlemlerde otomatik söndürme sistemlerinin cephe açıklıklarından alevlerin yayılmasını sınırlayacak şekilde uygulanması
önerilmektedir. Pasif önlemler ise yangına dayanım ve yangına tepki olarak iki alt başlıkta ele alınmaktadır[1]. Yangına dayanım olarak cephe elemanlarının, cephe ve döşeme birleşimlerinin yangına belirli bir süre dayanması, cephedeki yangına
dayanıksız alan / cephe alanı ile açıklıklar arasındaki mesafenin sınırlandırılması gibi önlemler alınmaktadır. Yangına tepkiyle
ilgili cephedeki kaplama, yalıtım gibi elemanlarının yanıcılık özelliklerinin sınırlandırılması gibi önlemler önerilmektedir.
Ülkelerin sahip olduğu farklı yapım teknikleri, yapı malzemeleri, iklim özellikleri ve enerji korunum mevzuatları, cephelerle ilgili
yangın güvenlik önlemlerini etkilemiştir. Bu nedenle yangın güvenlik önlemleri ülkelere göre farlılıklar göstermektedir. Her ülke
kendi mevzuat ve kullanımına uygun olarak yangın güvenlik önlemlerini belirlemekte ve bunları uygulamaktadır. Bu çalışmada;
ülkemiz ile bazı uluslararası yangın yönetmeliklerinin cephelere ilişkin hükümleri incelenmiştir.

2. ULUSAL YANGIN YÖNETMELİĞİ
Ülkemizde Yangın Yönetmeliği olarak Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) yürürlüktedir.
BYKHY’de[2] tasarımı kısıtlamamak amacıyla binayı oluşturan yapı elemanları için tanımlar yapılmasından kaçınılmıştır. Bu
doğrultuda dış cephelerle ilgili herhangi bir tanımlama yapılmamıştır. Ulusal yangın yönetmeliğinde yapı elemanlarının yangına direnç performans sınıﬂarının belirlenmesinde İngiliz Yönetmeliği esas alınmıştır[3]. BYKHY’e baktığımızda kullanım amacı
ve yerine göre dış duvarlar, dış cepheler ve dış kaplamalar olmak üzere üç ayrı terimin kullanıldığı ve bunlara yönelik yangından korunma önlemlerinin alındığı görülmektedir (Bkz. Şekil 1).

Pasif Önlemler
Yangına Direnç
Yapı Elemanı

Yük taşıyıcı

Yük taşıyıcı olmayan

A

Döşeme

REI

--

B

Dış duvar

REI

EI

C

Dış cephe

---

EI

D

Döşeme – Duvar
birleşimi

---

EI

E

Korumasız boşluk ---

---

Yangına Tepki
Yapı Malzemesi

Yüksek bina sınıfına girmeyen

Yüksek bina

C

Dış cephe

Zor alevlenici

Zor yanıcı

E

Dış kaplama

2 kata kadar
Normal alevlenici

F

Korumasız boşluk ---

Zor alevlenici

Zor yanıcı
---

Aktif Önlemler

G

Otomatik
yağmurlama
sistemi

Şekil 1. BYKHY’e göre dış cephelerde yangından korunma önlemleri.
282

İki katın korumasız boşlukları arasında, düşeyde en
az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı dolu yüzey
bulunmaması durumunda cephe iç kısmına en çok 2 m
aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede yağmurlama
başlıkları yerleştirilerek
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Dış Duvarlar
Bina iç ortamı ile dış ortamı birbirinden ayıran birer kabuk işlevi gören yapı elemanlarıdır. Yangın yönetmeliğinde, bina kullanım
sınıﬂarına göre dış duvarların yangına dayanım performans sınıﬂarı Ek-3/B ve Ek-3/C’ye göre belirlenmektedir. Buna göre dış
duvarlar için REI¹ özelliği aranmakta ve söz konusu performans değerlerinin belirlenmesinde bina kullanım sınıfı, yağmurlama
sistemi ve bina yüksekliği parametreleri dikkate alınmaktadır.
Dış duvarlardan istenen R özelliği; yük taşıma kapasitesi olduğu için yük taşıyıcı yapı elemanlarından beklenen bir özelliktir[4].
Bu nedenle dış duvarların, yük taşıyan yapı elemanları olarak değerlendirildiği görülmektedir. Avrupa’da dış duvar yük taşımıyorsa kullanılacak sınıﬂandırma kriteri olarak E ya da EI yeterli olabilmektedir[5]. Ülkemizde genel yapı tipi betonarme karkas
olup, dış duvarlar betonarme taşıyıcı sistem tarafından taşınmaktadır. Kısaca yük taşıma kapasitesi (R), betonarme taşıyıcı
iskelet yardımıyla sağlandığı için, yük taşıyıcı olmayan dış duvarların yangına dayanım performans sınıfı olarak EI (bütünlük
ve yalıtım) yeterli olacaktır.
Diğer bir önemli konu da, dış duvarların test edilmesinde EI özelliğinin “iç” ve “dış” olarak duvarın hangi yönünden tanımlanacağıdır. Parsel sınırına 2 m’den daha yakın cepheler her iki taraftan test edilmekte, bu mesafeden daha uzak cephelerde ise
sadece iç yüzeyden test edilmesi, yeterli kabul edilmektedir. Görüldüğü üzere dış duvarların bir yangın durumunda alevlerin
içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye geçişini engellemesi beklenmektedir. Eğer dış duvar, parsel sınırından 2 m’den daha
uzak mesafede ise sadece içeriden dışarıya alevlerin geçişini engellemesi, yeterli kabul edilmektedir. Böylece yakın mesafelerde, binalarda çıkan yangınların diğer bina cephelerini tutuşturarak binanın içine nüfuz etmesinin engellenmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde bitişik nizam yapılar dışında bu kadar yakın mesafede yapılaşma olmadığı için dış duvarların sadece iç
yüzeyden test edilmesi, yeterli olacaktır.

Dış Cephe Elemanları
Bina cephesine uygulanan yapı elemanlarıdır. Prekast cephe elemanları ile mevcut yapılar üzerine uygulanan cephe kaplama
elemanlarını da bu kapsamda değerlendirmek mümkündür. Cephe elemanlarının, alevlerin bir kattan diğer bir kata geçişini
ve cephe boyunca yayılmasını engellemesi beklenmektedir. Alevlerin bir kattan diğerine geçişinin engellenmesi için iki önlem
getirilmektedir. Bunlar;
 Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, komşu katlara alevlerin
atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılması,
 İki katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elamanıyla dolu yüzey oluşturulması veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede yağmurlama
başlıkları yerleştirilerek cephenin otomatik yağmurlama sistemi ile korunmasıdır.
BYKHY’de dış duvarlardan istenen yangına dayanım süreleri (REI ya da EI) EK 3/B’de belirtilmektedir.
BYKHY’de alevlerin cephe boyunca yayılmasının engellenmesi için cephelerin yanıcılık özellikleri (yangına tepki sınıﬂarı) de
sınırlandırılmaktadır. Buna göre dış cephelerin, yüksek binalarda zor yanıcı (A2 s1d0) malzemelerden, diğer binalarda ise en
az zor alevlenici (Cs3d2) malzemelerden seçilmesi gerekmektedir.

Dış Kaplamalar
Dış kaplamalar ile cephede oluşacak bir yangın sırasında aleve maruz kalan yüzeyler kastedilmektedir. BYKHY’de “Dış kaplamalar; iki kata kadar olan binalarda en az normal alevlenici, yüksek bina sınıfına girmeyen binalarda zor alevlenici ve yüksek
binalarda ise zor yanıcı malzemeden yapılır” hükmü getirilmektedir.

1

R - Yük Tasıma Kapasitesi (Load-bearing Criterion): Yıkılmaya veya aşırı eğilmeye karsı yapı elemanının gösterdiği dirençtir. Kısaca, yapı elemanının yangın etkisinde belli
süre yapısal kararlılığını (stabilite) koruma kapasitesidir.
E - Bütünlük (Integrity): Yapı elemanının alev etkisinde kalan yüzeyinden diğer yüzeye olan sıcak gaz ve alev geçişine gösterdiği dirençtir.
I - Yalıtım (Insulation): Yapı elemanının, alev etkisinde kalmayan yüzeyindeki yoğun sıcaklık artısına karsı gösterdiği dirençtir. Kısaca, yapı elemanının yangın etkisinde kalan
taraftan diğer tarafa ısı transferinde önemli bir ısı aktarımı olmadan, yalnız bir taraftan yangın etkisinde kalmasının sağlanmasıdır[6].
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Dış cephede oluşan bir yangında, dış kaplama arkasında yer alan yalıtım tabakaları da yanmaya katılabilmektedir. Bu durumda dış kaplamaların yanıcılık sınıﬂarının, arkasındaki yalıtım tabakaları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak dış
kaplamalar; alevlerin, alttaki yalıtım tabakalarına ulaşamayacağı şekilde en az 2 cm kalınlığında yanmaz (A1 sınıfı) malzemelerden olması durumunda alt tabakada yer alan yalıtım malzemesinin yangına tepki sınıfının dikkate alınmasına gerek kalmamaktadır. Daha ince dış kaplama kalınlığı ve cephe kaplamaları arasında derz açıklıklarının olması ya da söz konusu derzlerin
yanıcı malzemelerle doldurulması durumunda, cephe kaplamasının arkasında kalan yalıtım tabakalarına da yangının nüfuz
etmesi söz konusu olacağı için yalıtım tabaklarının da dış kaplama olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda,
kompozit dış cephe ısı yalıtım sistemleri ve kagir duvar üzerine uygulanan yalı baskı sistemleri, dış kaplamalar kapsamında
değerlendirilmelidir.

Cephe Malzemelerinin Uygunluğunun Belirlenmesi
Dış cephelerde kullanılan yapı malzeme ve elemanlarının BYKHY’de belirtilen özellik ve sınıﬂara uygunluğu, deney ve hesap
yöntemleri gibi çeşitli yollarla belirlenebilmektedir.
Yangına dayanım: Yapı elemanının yangına dayanım özelliğinin belirlenmesi için kullanılan sınıﬂandırma EN 13501-2 [6]
standardına göre olup, bu kapsamda kullanılan test standartları yük taşıyanlar dış duvarlar için TS EN 1365-1[7], yük taşımayanlar duvarlar için TS EN 1364-1[8], giydirme cepheler için TS EN 1364-4[9]’ dür. Ulusal yangın yönetmeliğimizde (BYKHY);
yangına dayanım testleri için tanımlanmış bir dış cephe yangın eğrisi bulunmamaktadır. Bu nedenle testlerde ISO 834 standart
sıcaklık zaman eğrisi[10] esas alınmalıdır.
Yük taşıyan duvar elemanları için Avrupa Yapısal Tasarım Kodları (Eurocode) kapsamında hesap yöntemleri bulunmaktadır.
Bu hesaplamalar, duvar elemanını oluşturan yapı malzemelerinin özelliğine göre TS EN 1993-1-2[11], TS EN 1994-1-2[12],
TS EN 1995-1-2[13], TS EN 1996-1-2[14] ve TS EN 1999-1-2[15] standartlarında verilmektedir. Hesap yöntemleri ile yapı elemanlarının yük taşıma kapasitesi (R), belirlenebilmektedir. Yangına dayanım sınıfı olarak bütünlük (E) ve yalıtım (I) için yapı
elemanının test edilmesi ise zorunludur. Avrupa Yapısal Tasarım Kodları (Eurocode)
kapsamında TS EN 1991-1-2/Nisan/2004 Ek-B [16]’de cephelerde yayılan alevler için
“Haricî elemanlar için ısıl etkiler - Basitleştirilmiş hesaplama metodu” bilgi amaçlı olarak verilmektedir.
Yangına tepki: Dış cephe elemanları ve kaplamalarının yanıcılık (yangına tepki) sınıﬂarının belirlenmesi için TS EN 13501-1[17] sınıﬂandırma standardı kapsamında
yangına tepki deneyleri yapılmaktadır. Söz konusu deneylerden alınan veriler yardımıyla malzemelerin yangına tepki sınıﬂarı belirlenmektedir.

3. ULUSLARARASI YANGIN YÖNETMELİKLERİ
3.1. İngiliz Yönetmeliği
İngiliz Yönetmeliğinde[18] cephelerle ilgili aşağıdaki önlemler yer almaktadır:
 Kompartıman döşemeleri ile duvar birleşimlerinin, kompartımanın yangın dayanımına benzer dayanıma sahip olacak şekilde yangın durdurucu olması istenmektedir. Cephe kaplamaları arasındaki boşluklar ve döşeme ile pencere boşluklarının
başlangıç ve bitiş hizalarının da boşluk bariyeri olarak düzenlenmesi ve sınıfının;
E 30 ve EI 15 olması istenmektedir(Bkz. Şekil 2). Dış duvarların yangına dayanım
performans sınıfının ise binanın yangına dayanım süresi ile ilişkili olarak RE olması
ayrıca I 15 olması gerekmektedir.
 “Yanıcı” özelliğine sahip kaplama ile örtülü yüzeyler ile dış duvarın yangın direncinden
daha düşük yangın direncine sahip yüzeyler; “korunumsuz alan” olarak adlandırılmakta
ve bina cephelerinde belli oranlarda olmasına izin verilmektedir. Bu oran, binanın kullanım sınıfına ve komşu parsel sınırına olan mesafesine göre belirlenmektedir.
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 Parsel sınırına 1 m’den daha fazla mesafede olan dış kaplama ve duvarların 18 metre bina yüksekliğine kadar en az Cs1d2,
18 m’den üstünde ise en az Bs3d2 olması istenmektedir. Ayrıca, 18 m ve daha yüksek binaların dış duvarlarında kullanılan
yalıtım malzemelerinin zor yanıcı (limited combustibility) A2s3d2 olması istenmektedir. İki tuğla duvar tabakası arasına uygulanan yalıtım tabakalarına (çekirdek korunum) ise bu hükmün uygulanmasına gerek görülmemektedir.

3.2. Yeni Zelanda Yönetmeliği
Yeni Zelanda Yönetmeliğinde[19]; cephelerde, yangının alt kompartımandan üst kompartımana yayılmasının engellenmesi için
pencere gibi açıklıklar arasında düşeyde dolu yüzey ya da yatayda çıkmalar veya kompartımanlarda yağmurlama sistemleri önerilmektedir. Ayrıca; döşeme duvar birleşimlerinin de “yangın durdurucu” özellikte olması gerekmektedir. Giydirme cephe elemanı
ile döşeme arasındaki açıklıkların 5 cm’den büyük olmaması ve yangın durdurucu malzeme ile doldurulması istenmektedir.
Söz konusu yönetmeliğe göre cephenin, yangına dirençli yapı elemanı olması gerekmektedir. Pencerelerin boşluk olarak
alınması ya da yangına dirençli camlar ile kaplanması beklenmektedir. İstenen yangına direnç derecesinden düşük cepheler;
“korunumsuz alan” olarak adlandırılmaktadır. Bunların izin verilen aralık ve oranları için yönetmelikte çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.
Cephelerde belli aralıklarla yangına dayanıklı yüzeyler oluşturulması gerekmektedir. Üç kattan daha yüksek binalarda dış
cephe içerisinde yanıcı yalıtım malzemesi kullanıldığı durumlarda, iki kattan fazla olmamak şartıyla belli aralıkla yangın kesici
bariyer (en az 5 cm genişliğinde mineral yünlü bir yalıtım malzemesi) istenmektedir.
Dış cephe kaplamaları için ulusal bir test yöntemi (AS/NZS 3387) uygulanmaktadır. Elde edilen değerlere göre cephe kaplama sistemleri A ve B olarak sınıﬂandırılmakta, kat yüksekliğine ve bina kullanım sınıfına göre kullanım yerleri belirtilmektedir.
Ancak 0,1 cm.’den ince kaplamalar, yanmaz yüzey üzerine uygulanan kaplamalar ve NFPA 285’e[20] göre test edilerek testi
geçen kaplamalara, ulusal testin uygulanmasına gerek kalmamaktadır.

3.3. İsveç Yönetmeliği
İsveç yönetmeliğinde[21] genel olarak, cephe kaplamalarının düşük yanıcılık sınıfında veya yüzey bitişlerinin (son kat kaplamalarının) D s2 d0 olması istenmektedir. Dış cephe duvarları SIS 0248 20(2) [22]’ye göre test edilmekte ve belirlenen yangına
direnç değerlerini (EI) sağlaması gerekmektedir. Dış duvarlar A2s1d0 sınıfı malzemelerden meydana gelmeli ya da duvar,
alt elemanlara bölünerek yangının içeri nüfuz edip taşıyıcı elemanlara ulaşması engellenmeli ve yangın dayanım gereklerini
karşılaması sağlanmalıdır.
Söz konusu yönetmeliğe göre SP Fire 105 [23] testi gereklerini sağlayan dış duvar konstrüksiyonlarının yangının cephe boyunca yayılması hakkındaki zorunlu kuralları karşıladığı kabul edilmektedir. Bununla beraber farklı kompartıman pencereleri
arasındaki düşey mesafenin 1,2 m’den az olmaması ve en az EI 15 yangın direncine sahip olması istenmektedir. Ayrıca, dış
duvar kaplamaları en az Ds2d0 yangına tepki sınıfında olması istenmektedir. Ancak binanın otomatik yağmurlama sistemi ile
korunması gibi önlemler de kabul edilmektedir.

3.4. Finlandiya Yönetmeliği
Finlandiya Yönetmeliği’nde[24] genel olarak bina dış duvarlarında kullanılan malzemelerin, en az B s1d0 sınıfında olması,
bu sınıftan daha düşük sınıﬂı yalıtımların ise yangının içlerine nüfuz ederek yayılmasını engelleyecek şekilde korunması ve
yerleştirilmesi istenmektedir. Ancak binada otomatik yağmurlama sistemi bulunması ve bir dış yangın durumunda alevlerin
yayılımını engelleyecek şekilde cephenin tasarlanması durumunda D s2d2 olmasına izin verilmektedir. Ayrıca yalıtım üzerine
uygulanan kaplamaların ve saç levhaların genelde yeterli korumayı sağlamadığı ifade edilmektedir.
Söz konusu yönetmeliğe göre; iki kata kadar olan binaların taşıyıcı sistem çerçeveleri ile iki kattan daha fazla yükseklikteki
binaların taşıyıcı olmayan dış duvarlarının en az D s2 d2 olması gerekmektedir. Eğer yük taşıyıcı dış duvarın çerçevesi D
s2d2 ise bunun yalıtımı en az A2 s1d0, iki kattan daha yüksek binaların yük taşıyıcı dış duvarlarının çerçevelerinin ise A2 s1d0
olması istenmektedir.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yangın güvenlik önlemleri kapsamında dış cepheler için öngörülen yangına tepki ve yangına dayanım sınıﬂarı ülkelere göre
farklılıklar göstermektedir. Ayrıca, İsveç, Yeni Zelanda gibi ülkelerin ulusal ihtiyaçları doğrultusunda dış cephe boyunca
alev yayılımına yönelik ulusal test metotlarını geliştirildiği ve bu test sonucu uygun görülen cephe sistemlerinin kullanıldığı
görülmektedir.
Genel olarak uluslararası yangın yönetmeliklerinde cephelerde alınan yangın güvenlik önlemlerinin;
 Kompartımanda çıkan bir yangının dış duvar/cephe üzerindeki açıklıklardan ya da döşeme duvar birleşimlerinden üst kat/
kompartımana yayılmasının engellenmesi,
 Komşu binalarda ya da alt kat/ kompartımanlarda çıkan bir yangının bir yangın sonucunda dış cephe üzerinde oluşan alevin
cephe boyunca yayılması ve bina içine nüfuz etmesinin engellenmesine
yönelik olduğu görülmektedir.
Ulusal yangın yönetmeliğimizde, dış cephelerle ilgili yangın güvenlik önlemlerinin diğer ülke yönetmeliklerine benzer şekilde
yer aldığı görülmektedir. Ancak, yabancı ülkelerdeki yangın güvenlik önlemlerinde tasarımcıya farklı alternatiﬂerin de sunulduğu görülmektedir. Benzer şekilde ulusal yangın yönetmeliğimizde de yangın güvenlik önlemleri ile ilgili olarak tasarımcıya daha
fazla alternatif sunulması gerekmektedir. Söz konusu alternatiﬂerin uygulanabilir olması, yangının cephe boyunca yayılmasını,
diğer kat ve kompartımanlara sıçramasını sınırlamasına dikkat edilmelidir.
Ulusal yangın yönetmeliğimizde yapı elemanlarının yangına direnç performans sınıﬂarının belirlenmesinde İngiliz Yönetmeliği esas alınmıştır. Bu doğrultuda dış duvarlar için REI özelliği istenmektedir. Ancak R yük taşıyan yapı elemanları içindir.
Ülkemizde dış duvarlar çoğu zaman yük taşımayan yapı elemanlarıdır. Bu nedenle yük taşımayan dış duvar yapı elemanları
için yangın yönetmeliğinde açık olarak EI özelliğinin yeterli olduğu belirtilmelidir. Yönetmeliğin esas aldığı İngiliz mevzuatında
dış duvarlarda aranan I performans sınıfı 15 dakika olarak belirlenmiştir. Özellikle prekast ve giydirme cephe elemanlarının
yönetmelikte istenen 60, 90 dakika gibi sürelerde yalıtım (I) performansını sağlamasının zorluğu ve ülkemizde bitişik nizam
yapılar dışındaki binaların cephelerin komşu bina cephelerine olan mesafesi dikkate alındığında konunun yeniden incelenerek
yönetmelikte gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
Ulusal yangın yönetmeliğimizde, pencere gibi açıklıklar arasında düşeyde istenen 100 cm’lik dolu yüzeyin çeşitli balkon ve
cephe sistemleri nedeniyle sağlanmasının zorluğu dikkate alınarak, söz konusu dolu yüzey ile ilgili olarak farklı yapım sistemlerine yönelik önerileri, düşey ve yatay dolu yüzeylerin birlikte değerlendirilmesi gibi çeşitli alternatif önlemlerin tasarımcıya
sunulması gereklidir.
Cephelerde yangın güvenliği ve uygulamada karşılaşılacak sorunların en aza indirgenmesi için yönetmelikte yapılacak revizyon çalışmalarında sözü edilen önerilerin tartışılması, geliştirilecek çözümlerin yönetmelikte yer alması veya uygulama dokümanı şeklinde ilgili kurumlar tarafından yayımlanması sağlanmalıdır.
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YANGIN TESİSATLARINDA KULLANILAN VANALARDA
FM VE UL SERTİFİKASYONU

Süleyman TOKAY*

ÖZET
Yangın ile mücadelede en etkin ürünlerden biri, yağmurlama sistemlerinin yer aldığı tesisatlarda kullanılan vanalardır. Bu
ürünler yağmurlama sistemlerinin bulunduğu mekanda, bu mekana, su taşıyan hattın en önemli parçalarıdır. Yurt içinde üretilmekte olan “Sürgülü” ve “Kelebek” vanaların genellikle HVAC sistemlerinde kullanıldığı ve sadece TSE Belgesine haiz olduğu
düşünüldüğünde yerli üretim olarak yangın tesisatlarında kullanılabilecek sertiﬁkaya sahip sürgülü ve kelebek vananın olmadığı görülmektedir. Avrupa Normları ile Amerikan Normlarının arasındaki en büyük farkın ise ürünün dayanıklılığı üzerinde
yoğunlaştığı söylenebilir.
Bu bildiride, yükselen ve yükselmeyen sürgülü vanalar, test & drenaj vanası, kelebek vana gibi ürünlerin uluslararası geçerliliğe
sahip normlarda üretilmesi için yapılması gerekenler detaylı bir şekilde incelenmiştir. Yangın sistemlerinin daha ağırlıklı olarak önem
kazanacağı düşünüldüğünde yerli ürünlerin de rekabet koşullarını sağlamasıyla ülkemiz sermayesine yüksek katkı sağlayacağı
kesindir. EN standartlarında üretilen ürünlerin bu haliyle yangın tesisatlarında kullanılabilir şartlara uygun olmadığı gerçektir. Bu
durumda ASTM’ye uygun vanalar ile NFPA’ye uygun testlerden geçen ürünler sadece yangın tesisatlarında kullanılmaktadır.
Bu bildiride; öncelikle Avrupa Normlarına göre üretimini gerçekleştirdiğimiz elastomer sitli sürgülü vanalar, kelebek vanalar, test
drenaj vanasının yangın tesisatlarında kullanılmasına yönelik çalışmaların nasıl yapıldığı, FM ve UL sertiﬁkasyonuna uygun testlerin
ürün üzerinde nasıl gerçekleştirildiği ve sertiﬁkasyona sahip ürünün, sahip olduğu özellikler detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

FM AND UL CERTIFICATION FOR THE VALVES USED IN FIRE INSTALLATIONS
ABSTRACT
One of the most effective products in ﬁre ﬁghting is the valves used in sprinkler systems. In locations where sprinkler systems are
present, these products are the most important parts of the line carrying water to that speciﬁc location. When it is considered that
“gate” and “butterﬂy” valves produced in Turkey are mostly used in HVAC systems and only have TSE certiﬁed, it can easily be
seen that there are no certiﬁed local products to be used as “gate” or “butterﬂy” valves. It can also be said that the huge difference
between European and American standards is due to durability of the products.
In this study, rising and non-rising gate valves, test and drain valves and butterﬂy valves have been inspected in detail to be
produced to internationally valid standards. When it is considered that ﬁre extinguishing systems will be more important in the
near future, it is obvious that local products will contribute to national capital, provided that compatibility conditions are achieved. It is clear that products manufactured to EN standards cannot be used in ﬁre installations as they are. In this case, only
valves that comply with ASTM and products that have passed the NFPA tests can be used in ﬁre extinguisher installations.
In this study, primarily our works on using our resilient seated gate valves, butterﬂy valves and test drain valves are discussed, followed with how tests to FM and UL compatibility were done on our products and the characteristics of our products in
detail.
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YÖNETMELİK TARİHÇESİ
Ülkemizde 1992 yılına kadar yangın önlemlerini geniş çapta ele alan bir yangın yönetmeliği yoktu. İlk taslak çalışma 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlandı. Çeşitli kişi ve kurumların katkılarının ardından ilk Yangından Korunma
Yönetmeliği olan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği” 1992 yılında yürürlüğe girdi. 1994 yılında
ise “Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdi.
Bu çalışmaların ardından Sayın Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ın yoğun ve uzun çalışmaları sayesinde “Binaların Yangın Korunması Hakkındaki Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 26.07.2002 tarih ve 24827 sayısında yayınlandı. 2004’teki yazım hatası
değişikliğinin ardından karşılaşılan problemlerin azaltılması, yönetmeliğin Avrupa mevzuatına uyumlu hale getirilmesi, mevcut
yapılar ile ilgili hükümlerin eklenmesi, yanlış yorumların ve hatalı yazımların düzeltilmesi gibi çalışmalar 2003 yılında başlayıp
2007 yılında tamamlanmış, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 2007 yılındaki yayınından sonra çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan müracaatlar neticesinde eksik tariﬂerin,
yanlış anlaşılmaların düzeltilmesi ve tarihi yapıların eklenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde “Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmeliğin güncel, yaşayan ve her türlü ihtiyaca cevap verebilir durumda olması çok önemlidir.

YÖNETMELİKTE VANALAR
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Yedinci Kısım (Yangın Söndürme Sistemleri) Madde 96
(Yağmurlama Sistemi) içinde vanalar şu şekilde belirtilmiştir;
“(7) Yağmurlama sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın zonuna hitap ediyor ise; her bir zon veya kolon hattına akış
anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası konulur.
(9) Yağmurlama sistemini besleyen borular üzerinde kesme vanaları bulunur.”
Bu bildiride de, Yükselmeyen ve Yükselen Tipte Sürgülü Vanalar, İzleme Anahtarlı Kelebek Vanalar ve Test Drenaj Vanası FM
ve UL Sistemine göre incelenecektir.

FM ve UL Onay Sisteminde Vanalar
FM Onay Sisteminde Vanalar
 Fire Protection System
■ Automatic Sprinkler Systems
• Sprinklers
• …
• Sprinkler System Alarm Tester
• …
• …
• Valves
 Gate Valves
- Outside Screw and Yoke Valves
- Inside Screw Gate Valves
 Check Valves
 System Valves
 Miscellaneous Valves
- Indicating Valves, Butterﬂy and Ball type
- Quick Opening Valves
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•
•
•
•
•

- …
- …
 Pressure Gauges
 Pipe, Fittings for Aboveground
 …
Hydrants & Hoses
Fire Pump Installation Systems
Portable Extinguishers
…
Electrical Signalling

UL Onay Sisteminde Vanalar
 Fire Safety Engineering
■ Building Products
■ Communication Systems
■ Fire Service
■…
■ Suppression
• Extinguishing System Units
• Fire Extinguishers
• Fire Pumps, Engines and Couplings
• Fire Sprinkler
• …
 Alarm Valves for Fire-Protection Services
 Outline of Investigation for Shutoff Valves for Trim and Drain Purposes
 Dry Pipe and Deluge Valves for Fire-Protection Service
 Gate Valves for Fire-Protection Service
 Check Valves for Fire-Protection Service
 Butterﬂy Valves for Fire-Protection Service
• …

Tablo 1. Vanalara ait FM ve
UL Sistemi için Referans Doküman
Numaraları
Standart No
Vana Tipi

FM Onay
Sistemi

Sürgülü Vanalar

UL
Onay
Sistemi

FM 1120

UL 0262

Kelebek Vanalar

FM 1112

UL 1091

Test & Drenaj Vanası

FM 1625

UL 0258

Sürgülü Vanalar
Hem FM ve hem de UL Onay Sisteminde Sürgülü Vanalar yer altı ve yer üstü uygulamalar için Yükselmeyen Milli ve Yükselen
Milli olarak iki farklı tipte değerlendirilmiştir. Her iki vana tipi de UL Onay Sisteminde 12 inç ve daha düşük anma çapları için
175 psig (1.206 kPa), 14 inç ve üstü anma çapları için ise 150 psig (1.034 kPa) basınca göre dizayn edilirler. Sürgü tam açık
pozisyonunda iken suyun geçiş çapı borunun anma çapına eşit veya daha büyük olmalıdır.
Yükselen milli sürgülü vanalar bir volan ile, yükselmeyen milli sürgülü vanalar ise dört köşe anahtar somunu (indikatör post ile
eş çalışabilecek) ile çalıştırılırlar.

Şekil 1. UL 0262’ye göre volan şematik gösterimi.

Şekil 2. UL 0262’ye göre
anahtar somunu şematik
gösterimi.
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Volan dış çapı belirli bir tabloya göre dizayn edilir, anahtar somunu ise üzerindeki yazı ve ok yüksekliği dahil olmak üzere belirli
geometrik ölçülerde üretilmelidir.
Yükselmeyen milli sürgülü vanalar opsiyon olarak indikatör post’a bağlı için gerekli olarak ﬂanş (indikatör post ﬂanşı) da eklenerek üretilebilir.
Bağlantı tipleri; vidalı, ﬂanşlı veya yivli bağlantılı olabilir.

Performans Kriterleri
Her bir ürün yangın sistemleri için gerekli olan ağır testlerden geçmek zorundadır. UL Onay Sistemine göre gerekli olan ürün
testleri şu şekildedir:
Kauçuk malzeme için 15,2 MPa Çekme Dayanımı ve 60 °C’de Isıl Yaşlandırma Testi, Hava Yaşlandırma, Su Emme, Sodyum
Klorid Emme, Sodyum Karbonat Emme ve Darbe Testleri yapılır.
Bu kriterler FM Onay Sisteminde ASTM D 471; Kauçuk Malzeme için Standart Test Yöntemi – Sıvıların Etkisi ve ASTM D
572; Kauçuk Malzeme için Isı ve Oksijenin Etkisi Test Yöntemi ve UL Onay Sisteminde ise UL 157; Kauçuk ve Contalar
için Standart referans dokümanında yer alan kriterlere göre kauçuk ve elastomer malzemeler ayrıca test edilir. Elastomerik
Malzeme için 4,6 m/s hıza sahip akış altında 1 saat bekletilerek güvenilirlik, dakikada maksimum 6 çevrim olacak şekilde
1.000 çevrim çalıştırılır. 1 çevrim tam kapalı + tam açık + tam kapalı
Tablo 2. UL 0262’ye göre Sürgülü Vanalara
çalışmayı içerir.
Uygulanacak Tork Değerleri
Salmastra sistemi basınç altında değiştirilebilir olmalıdır.
Yandaki tablo referans alınarak Elastomer Sitli Sürgülü Vanalar A sütununda yer alan tork değerlerinde kapatıldığında tamamen sızdırmaz olmalıdır. Bu test Sızdırmazlık Testi olarak adlandırılır. Test basıncı anma
basıncının 1,5 katı olmalı ve uygulama vananın her iki yönünde yapılmalıdır.
Yükselen Milli Sürgülü Vanalar için Mekanik Dayanım Testi için Tablo 2,
B sütununda yer alan tork değerleri volandan uygulandığında vananın iç
ve dış tüm parçaları uygulanan bu tork değerine dayanabilmelidir. Test
sonunda ise sızdırmazlık sağlanmalıdır.

Şekil 3. Yükselen milli sürgülü vana testi.
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DN
Anma
Çapı,
inç

_A_
Sızdırmazlık
Torku, Nm

_B_
Yükselen
Milli Kapama
Tork Değeri,
Nm

_C_
Yükselmeyen
Milli Kapama
Tork Değeri,
Nm

2-1/2

38,08

20,40

170,00

3

70,72

34,00

217,60

4

102,00

81,60

353,60

6

149,60

170,00

442,00

8

204,00

258,40

510,00

10

251,60

353,60

870,40

12

306,00

442,00

1.033,60

14

306,00

612,00

1.224,00

16

374,00

870,40

1.414,40

Şekil 4. Yükselen milli sürgülü vana testi.
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Şekil 5. Yükselmeyen milli sürgülü vana testi.

Şekil 6. Yükselmeyen milli sürgülü vana testi.

Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalara Tablo 2, C sütununda yer alan tork değerleri kapama yönünde uygulandığında vananın iç
ve dış tüm parçaları uygulanan bu tork değerlerine dayanabilmeli ve test sonunda sızdırmazlık sağlanmalıdır.
Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar için Hidrostatik Dayanım testine göre anma basıncının 4 katı değerindeki basınç ile vana
açık pozisyonda 5 dakika boyunca şartlandırılır. Ardından vana kapalı pozisyonda iken 1 dakika boyunca anma basıncının 2
katı değerindeki basınçla test edilir.
FM Onay Sisteminde Hidrostatik Dayanım Testi için anma basıncının 4 katı değerindeki basınçla 5 dakika boyunca tam açık
pozisyonda test edilen vananın gövde ve kapağında herhangi bir deformasyon görülmemelidir.
Mil Sızdırmazlık Testinde yarım açık pozisyondaki vana 5 dakika boyunca anma basıncında test edildiğinde mil sızdırmazlık
bölgesinde herhangi bir kaçak olmamalıdır.
Sürtünme kaybı testinde tam açık pozisyondaki vana içindeki akıştaki basınç kaybı 34 kPa’ı geçmemelidir.
Elastomer Yataklı Sürgülü Vanalar için vana içinden 9 m/s’lik akış söz konusu olduğunda metal sürgüyü kaplayan elastomer
malzemede herhangi bir deformasyon olmamalıdır.
Elastomer Kaplı Sit Sızdırmazlığı Testinde Tablo 3, sütun A’da yer alan maksimum tork değerleri uygulanarak vana kapatıldığında vananın tam sızdırmazlık özelliğini sağlaması gereklidir. 5 dakika boyunca yapılan bu test esnasında vana tek yönlü
olarak atmosfere açıktır. Test basıncı çalışma basıncına eşittir. Test her iki yönde de tekrarlanır.
Tablo 3. FM 1120’ye göre Sürgülü Vanalara Uygulanacak Tork Değerleri
DN Anma
Çapı, inç
2-1/2

_A_

_B_

_C_

Sızdırmazlık
Torku, Nm

Yükselen Milli Kapama
Tork Değeri, Nm

Yükselmeyen Milli Kapama
Tork Değeri, Nm

68,00

170,00

255,00

3

75,00

203,00

304,50

4

104,00

271,00

406,50

5

122,00

340,00

510,00

6

149,00

407,00

10,50

8

203,00

542,00

813,00

10

251,00

814,00

1.221,00

12

305,00

1.085,00

1.627,50

14

340,00

1.220,00

1.830,00
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Çalışma mekanizmasının dayanımı için Tablo 3 B sütununda yer alan tork değerleri vananın kapama yönünde vanaya uygulandığında herhangi bir deformasyon olmamalı ve vana sızdırmazlığını korumalıdır. Bu testin sonunda vana çalıştırılır ve son
kez C sütununda yer alan tork değeri uygulanır.
Sürgü Dayanım Testinde ise vana tek taraﬂı kapatılarak çalışma basıncının iki katı değerindeki basınç 5 dakika boyunca her
iki yönde uygulanır. Sızdırmazlık ve deformasyon görülmemesi gerekir.

Kelebek Vanalar
FM Onay Sisteminde Küresel (90°’lik açma kapama hareketini küre ile yapan) ve Kelebek ( 90°’lik açma kapama hareketini
disk ile yapan) Vanalar aynı standart içinde yer almasına rağmen UL Onay Sisteminde Kelebek Vanalar ayrı bir standartta yer
alırlar.
Kelebek vanalar yivli, lug veya wafer tip, ﬂanşlı ya da dişli olabileceği gibi küresel vanalar yivli ve dişli tip olabilir. Bu bildiride
sadece kelebek vanalar incelenmiştir.
FM Onay Sisteminde minimum 175 psi (1.205 kPa) basınca göre dizayn edilirler. Bu dizayn vananın tam açık pozisyonundaki
kesit alanının borunun kesit alalının % 60’ından daha az olmamasını da gerektirir.
UL Onay Sisteminde ise bu tip vanalar 12 inç ve daha küçük anma çapları için 175 psi (1.206 kPa ) ve 14 inç ve üstü
anma çapları için 150 psi (1.034 kPa) basınç değerinde üretilirler. Vana milleri AISI 300 ya da 400 paslanmaz çelikten
üretilmelidir. Vanalar bir redüktör ile donatılır. Bu durumda bile vananın pozisyonu dışarıdan görülebilecek şekilde bir
göstergeye sahip olmalıdır. Bu gösterge 15,2 m uzaklıktan rahatça görülebilmelidir. Redüktör aynı zamanda vananın
pozisyonunu elektrik sinyali olarak dışarıya verebilmelidir. Redüktör vana üzerinde monte edildiğinde ise 108 Nm’lik bir
yüke dayanmalıdır.
Tablo 4. Yükselen Milli Sürgülü Vanaların FM ve UL
Onay Sistemine Göre Onay Karşılaştırması
FM Onay Sistemi
Yükselen Milli Sürgülü
Vanalar
Ülke

Tablo 5ç Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanaların FM ve
UL Onay Sistemine Göre Onay Karşılaştırması

UL Onay Sistemi
Yükselen Milli Sürgülü
Vanalar

Firma
Adedi

Ülke

FM Onay Sistemi
Yükselmeyen Milli Sürgülü
Vanalar

Firma
Adedi

Ülke

UL Onay Sistemi
Yükselen Milli Sürgülü
Vanalar

Firma
Adedi

Ülke

Firma
Adedi

A.B.D.

27

A.B.D.

23

A.B.D.

17

A.B.D.

20

Çin Halk Cumhuriyeti

7

Birleşik Krallık

6

Çin Halk Cumhuriyeti

6

Birleşik Krallık

5

Birleşik Krallık

5

Tayvan

4

Tayvan

4

Çin Halk Cumhuriyeti

3

5

Çin Halk
Cumhuriyeti

3

Türkiye

1

Hollanda

1

Tayvan

2

Hollanda

1

Danimarka

1

Avustralya

1

Türkiye

1

Tayvan

1

Hollanda

1

Suudi Arabistan

1

Danimarka

1

Suudi Arabistan

1

Suudi Arabistan

1

Tayland

1

Hollanda

1

Singapur

1

Birleşik Arap Emir.

1

Singapur

1

Hong Kong

1

Toplam Ülke

9

İspanya

1

Toplam Ülke

7

Vietnam

1

Toplam Firma

41

1

Toplam Firma

32

Almanya

1

Toplam Model

173

1

Singapur

1

İsrail

1

Toplam Ülke

13

Suudi Arabistan

1

Toplam Firma

52

Birleşik Arap Emir.

1

116

Hong Kong

1

Vietnam

1

Singapur

1

Toplam Ülke

16

294

133

Fransa

Tayland

Toplam Model

Toplam Model

Birleşik Krallık

Toplam Firma

58

Toplam Model

103
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Performans Kriterleri
UL Onay Sisteminde Sızdırmazlık Testi yapılırken çalışma basıncının iki katı değerindeki basınç 1 dakika boyunca vana kapalı
durumdayken uygulanır.

Şekil 7. Kelebek vana testi.

Şekil 8. Kelebek vana testi.

Hidrostatik testte; disk yarım açık pozisyonda vana anma çapı 6 inçe kadar anma basıncının 5 katı, 6-10 inç arası için anma
basıncının 4 katı basınç uygulanmalı ve herhangi bir deformasyon görülmemelidir. Testten sonra 1 sn. boyunca anma basıncının 3 katı değerindeki basınç vananın kapalı pozisyonunda sızdırmazlık testinden geçmelidir.

Şekil 9. Kelebek vana testi.

Şekil 10. Tork cihazı resmi.

Ömür testi kapsamında redüktör ile beraber anma basıncında 1.000 çevrim çalıştırılan vanalar test sonunda sızdırmazlığı
sağlamalıdır.
Test & Drenaj Vanası
FM Onay Sistemine göre bu tip vanalar “Islak Borulu Yağmurlama Sistemi” için test ve drenaj fonksiyonlarını sağlayan bir vana
tipi olarak tanımlanmıştır. Bu vanalar minimum 175 psi (1.205 kPa) çalışma basıncına göre dizayn edilmelidir. Bu vanaların
anma boyutları 1-2 inç arasında olmalıdır.
Vana içinde sızdırmazlığı sağlayan küre, disk ya da diğer sızdırmazlık mekanizması vana kapılı pozisyonda iken çalışma basıncının iki katı değerde 5 dakika boyunca ve her iki yönde hidrostatik basınç testine tabi tutulur.
Sit Sızdırmazlığı; bu vanalar 30 psi (205 kPa), 100 psi (690 kPa), 175 psi (1.205 kPa) ve 175 psi üstü basınç için çalışma
basıncında ve her iki yönde bir yönü atmosfere açık pozisyonda 5 dakika boyunca teste tabi tutulur.
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Hidrostatik dayanım için vana gövdesi açık pozisyonda 5 dakika boyunca çalışma basıncının 4 katı
değerindeki test basıncı ile test edilir.
Mil sızdırmazlığı testi için çalışma basıncına eşit
basınçta vananın açık pozisyonunda 5 dakika boyunca test uygulanır.
Açma Kuvveti Testinde çeşitli sürelerde (bir hafta,
iki hafta, bir ay) vananın test pozisyonunda 90 psi
(620 kPa) basınç uygulanır, vanayı açmak için gerekli olan kuvvet 220 N’ yi geçmemelidir.
Ömür Testinde vana 5 dakika boyunca çalışma
basıncında teste alınır ve vananın TEST ve OFF
konumları arasında 1.000 defa çevrim yapması
sağlanır. Test sonunda sızdırmazlık sağlanmış olmalıdır.

Tablo 6. Kelebek Vanaların FM ve UL Onay Sistemine Göre Onay
Karşılaştırması
FM Onay Sistemi
Kelebek Vanalar
Ülke

UL Onay Sistemi
Kelebek Vanalar

Firma Adedi

Ülke

Firma Adedi

A.B.D.

14

A.B.D.

15

İspanya

2

Birleşik Krallık

5

Fransa

2

Kore Cumhuriyeti

4

Hollanda

2

Fransa

2

Birleşik Krallık

2

Hollanda

2

Tayvan

2

Hindistan

1

Çin Halk Cumhuriyeti

1

İspanya

1

Vietnam

1

Almanya

1

Güney Kore

1

İsrail

1

Toplam Ülke

9

İtalya

1

Toplam Firma

27

Çin Halk Cumhuriyeti

1

Toplam Model

100

Tayvan

1

Toplam Ülke

12

Toplam Firma

35

Toplam Model

204

Deşarj Katsayısı:
Test Drenaj Vanalarında en önemli kriterlerden biri deşarj katsayısıdır. Test & Drenaj Vanasının oriﬁsi Tablo da yer alan nominal
bir boyuta ve deşarj katsayısına (“K” Faktörü) sahip olmalıdır.
Nominal Oriﬁs Boyutu,
mm

Nominal
“ K “ Faktörü

Minimum
“ K “ Faktörü

Maksimum
“ K “ Faktörü

10

40

40

40

11

60

60

65

12

80

75

85

14

115

105

120

16

160

160

165

Vana iç basıncı 25 psi ‘(175 kPa)’dan 175 psi ‘(1.205 kPa)’a 10 psi (70 kPa) artımlarla değiştirilir, aşağıdaki formül yardımıyla
her bir akış ve basınç değerleri için K faktörü hesaplanır;

K =Q

(1)

P

Burada; Q= Debi ( L/dak ), P= Basınç (bar)
UL Onay Sistemine göre Test & Drenaj Vanası için olması gereken ek özellikler şu şekilde sıralanabilir;
Vanaların boru bağlantıları teﬂon bant yardımıyla aşağıdaki tork değerlerinde yapılmalıdır:
Nominal Çap, inç

Bağlantı Torku, Nm

1

136

1–¼

164

1–½

175

2

186

Sit Sızdırmazlık Testi; çalışma basıncının iki katı değerinde ve 1 dakika boyunca vana kapalı pozisyonda iken yapılır.
Gövde Sızdırmazlık Testi; vananın kısmi açık pozisyonunda çalışma basıncının iki katı değerinde yapılır.
Gövde Dayanım Testi; vananın yarı açık pozisyonunda çalışma basıncının 5 katı değerindeki basınç ile 1 dakika süre ile yapılır.
Tüm dünyada FM 1625 standardına göre onay almış ﬁrma sayısı 11’dir. Bu 11 ﬁrma 5 farklı ülkede yerleşiktir. Onay almış 11
ﬁrmanın toplam 19 modeli bulunmaktadır.
296

TÜYAK 2011YANGIN VE GÜVENLİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİİ
13-14 EKİM 2011 / İSTANBUL

Şekil 11. Test & drenaj vanası testi.

Şekil 12. Test & drenaj vanası testi.

UL 0258 standardına göre onay almış ﬁrma sayısı
40’tır. Bu 40 ﬁrma toplam 8 ülkede yerleşiktir. Onay
almış 40 ﬁrmanın toplam 165 modeli bulunmaktadır.

Tablo 7. Test & Drenaj Vanalarının FM ve UL Onay Sistemine Göre
Onay Karşılaştırması

Farklı modeller; farklı anma basıncı, farklı anma
çapları ve tipine (küresel, glob, açılı glob) göre değişlik göstermektedir.

USA

6

USA

21

Tayvan

1

Çin

2

İtalya

1

İtalya

8

Birleşik Arap Emir.

1

Tayvan

4

Birleşik Krallık

2

İsviçre

1

Toplam Ülke

5

Japonya

2

Toplam Firma

11

Kanada

1

FM Onay Sistemi
Test & Drenaj Vanası
Ülke

KAYNAKLAR

UL Onay Sistemi
Test & Drenaj Vanası

Firma Adedi

Ülke

Firma Adedi

[1] “Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği”, Toplam Model
19
Birleşik Krallık
1
TUYAK Teknik Kitaplar Dizisi No:04, 2009
Toplam Ülke
8
[2] “UL Standard for Safety for Gate Valves for
Toplam Firma
40
Fire-Protection Service, UL 262”, UL Inc.,
Toplam Model
165
2004
[3] “UL Standard for Safety for Butterﬂy Valves for Fire-Protection Service, UL 1091”, UL Inc., 2004
[4] “Outline of investigation for shutoff valves for trım and draın purposes, Subject 258”, UL Inc., 2004
[5] “Approval Standart for Fire Service Water Control Valves (OS&Y and NRS Type Gate Valves)”, FM Approvals LLC, 1997
[6] “Approval Standard for Indicating Valves (Butterﬂy and Ball Type)”, FM Approvals LLC, 2006
[7] “Approval Standard for Sprinkler System Alarm Test Devices”, FM Approvals LLC, 2009

ÖZGEÇMİŞ
*Süleyman TOKAY
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 1990 yılında lisans, 1993 yılında yüksek lisans ve 1999 yılında doktora dereceleriyle mezun
oldu. Doktora eğitimi sırasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Eğitimin ardından Nursan Elektrik Donanım ﬁrmasında Ar-Ge Sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli yeni ürün dizaynı projelerinde proje lideri olarak çalıştı.
2007 yılı başından 2010 yılı sonuna kadar Duyar Vana Makine Sanayi Tic ve San. A.Ş.’de Ar-Ge Yöneticiliği görevini yapmış,
Duyar Akademi’nin kuruluşunu gerçekleştirmiş ve Akademi Müdürü olarak görev yapmıştır. Şu an Ar-Ge Danışmanı görevine
devam etmektedir. Yeni ürün tasarımı ve yeni ürün geliştirme, süreç ve sistem dizaynı, proje yönetimi, Ar-Ge Yönetimi, Marka
Değerini Artırma, Maliyet Düşürme ve Ürün Kalitesini Yükseltme tarzındaki uzmanlaştığı önemli görevleri sürdürmektedir.
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YANGIN POMPALARI VE POMPA ODASI YERLEŞİMİ

Taner KABOĞLU*

ÖZET
Bu çalışmada, otomatik yağmurlama sistemlerinde kullanılan yangın pompalarının özellikleri ve pompa odası tasarımı ile,
uygulamada sıkça rastlanılan hatalar konularında bilgi verilecektir.
9.9.2009’da son haliyle yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” (Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) yangın söndürme sistemlerinde kullanılacak yangın pompalarını tarif etmektedir. Ayrıca Yönetmelikte
refere edilen TS EN 12845 standardı, pompa özellikleri konusunda bilgiler içermektedir. Pompa dairesinin tasarımı konusunda Amerikan Yangından Korunma Birliği NFPA (National Fire Protection Association)’in NFPA 20 kodu, başvurulan en
önemli kaynaktır.
Anahtar Kelimeler: Yangın pompası, Yönetmelik, TS EN 12845, NFPA

FIRE PUMPS & PUMP ROOM DESIGN
ABSTRACT
A brief introduction will be given in this study on the design criteria of ﬁre pump rooms and ﬁre pump speciﬁcations, in line with
the legal requirements.
The ﬁnal revision of “The Regulation for the Protection of Buildings from Fire” (which will henceforth be called “The
Regulation”) which came out in 9.9.2009, gives a description of ﬁre pumps. The Regulation also refers TS EN 12845
standard, which has additional information about ﬁre pumps. NFPA 20 is the most common used standard to design ﬁre
pump rooms.
Keywords: Fire pump, Regulation, TS EN 12845, NFPA

1. GİRİŞ
2002 yılında yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’le birlikte, Türkiye’de yangın söndürme sistemleri
uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Otomatik yangın söndürme sistemleri konusunda hızla artan talep karşısında, projelendirme ve uygulama alanında bilgi birikimi ve tecrübe sahipleri, sayısal olarak yetersiz kalma durumuyla karşı karşıya kalmışlardır.
Kanuni zorunluluklar, sistemlerin yapılmasını zorlarken, mühendislik denetimleri bu sistemleri için yetersiz düzeyde kalmıştır. Bu
nedenle, üretilen proje ve yapılan imalatlarda, Türk ve uluslararası standartlara uygun olmayan örnekler sayısal olarak çoğalmaktadır.
Yangın pompaları, sulu yangın söndürme sistemlerinin kalbidir. Yangın pompalarının karakteristik değerlerinin seçilmesi, pompa özelliklerinin belirlenmesi, pompa odasının tasarımında da, yukarıda açıklandığı gibi hatalarla karşılaşılmaktadır.
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2. YASAL MEVZUAT
Yangın pompası seçimi ve pompa dairesi tasarımı yapılırken ilk başvurulacak kaynak yönetmeliktir. Yönetmelik metninde bulunan ifadelerle birlikte, atıfta bulunan TS EN 12845 standardının 10.bölümü pompa özelliklerini tarif etmektedir.
İki doküman arasında uyumsuz olan konularda, üstün olan yönetmelik metnidir. Örneğin yönetmelik, pompaların kumanda
basınç anahtarlarının kumanda panolarının içinde yer alması gerektiğini yazmaktadır. Oysa TS EN 112845 standardına göre
kumanda basınç anahtarları, kumanda panosunun dışında olmalıdır. Burada geçerli olan yönetmelik hükmüdür.
Yönetmelikte yer almayan konularda ise standart metni geçerlidir. Mesela dizel yangın pompalarının yakıt tankları kapasiteleri
konusunda yönetmelikte bir hüküm bulunmamaktadır. Standart ise yakıt tankı kapasiteleri konusunda 10.9.6 maddesinde
süreler vermektedir. Buna göre Düşük tehlike sınıfında 3
Tablo 1. Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği Ek 8/B
saat, orta tehlike sınıfında 4 saat, yüksek tehlike sınıfında Tablosu
ise 6 saat süreyle motoru çalıştırabilecek büyüklükte yakıt Ek-8/B Yağmurlama Sisteminde Tasarım Yoğunlukları
tankı bulundurulmalıdır.
Her iki dokümanda bulunmayan konularda diğer standartlara başvurulur.

2.1. Kapasite
Pompa kapasitesi, söndürme sistemlerinin tümünü (yağmurlama sistemi, bina içi ve bina dışı yangın hortumları, diğer
sulu söndürme sistemleri) karşılayacak şekilde seçilir. Otomatik yağmurlama sistemleri debisi belirlenirken, binanın tehlike sınıfına göre Ek 8/B tablosundan seçilir (Tablo 1).
Bu tabloda yer almayan seçenekler için, notta da belirtildiği
gibi, TS EN 12845 standardına, onda da yer almayan seçenekler için diğer uluslararası standartlara başvurulur.

Koruma alanı(m²)

Tasarım
Yoğunluğu
mm/dak.

Islak veya
ön etkili

Düşük Tehlike

2,25

84

Orta Tehlike-1 kullanılır

Orta Tehlike-1

5,0

72

90

Tehlike Sınıfı

Kuru veya değişken

Orta Tehlike-2

5,0

144

180

Orta Tehlike-3

5,0

216

270

Orta Tehlike-4

5,0

360

Yüksek Tehlike-1 kullanılır

Yüksek Tehlike-1

7,7

260

325

Yüksek Tehlike-2

10,0

260

325

Yüksek Tehlike-3

12,5

260

325

Yüksek Tehlike-4

Yoğun su

Not: Depolama alanları ve farklı özellikteki kullanım alanları için TS EN 12845
esas alınır.

Yağmurlama sistemiyle birlikte çalıştırılacak bina içi ve bina dışı yangın hortumlarının debileri için ise, Ek 8/C tablosu kullanılır
(Tablo 2).

2.2. Çalışma Basıncı
Pompa basıncını belirlemek için hidrolik hesap yapılması en sağlıklı yöntemdir. Burada, söndürme sistemi elemanları olan
yağmurlama sistemi, yangın dolapları ve yangın hidrantlarının en düşük ve en yüksek çalışma basınçları esas alınmalıdır.
Basınç değerleri, yangın dolapları ve hidrantlar için yönetmeliğin yedinci kısmında verilmiştir. Yağmurlama sistemi ile ilgili uygulama basınç değerleri ise, referans alınan standarda göre belirlenir (Tablo 3).
Tablo 2. Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği
Ek 8/C Tablosu

Tablo 3. Sulu Söndürme Sistemi En düşük Çalışma Basınçları
Sulu Söndürme Sistemi Elemanları En Düşük Çalışma Basınçları

Ek-8/C Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi için İlave
Edilecek SU İhtiyaçları
Bina Tehlike
Sınıfı

İlave Edielcek
Yangın Dolabı
Debisi
(litre/dak)

Yönetmelik/TS EN 12845

İlave Edilecek
Hidrant
Dolabı
(litre/dak)

Süre
(dak)

NFPA

Yağmurlama Başlığı

1 Bar

Yangın Hortumu 1”

4 Bar

-

-

4.5 Bar

4 Bar

-

-

6.9 Bar

Yangın Hortumu 1 1/2”
Yangın Hortumu 2”

0.5 Bar

Düşük Tehlike

100

400

30

Orta Tehlike-1-2

100

400

60

Yangın Hortumu 2 1/2”

Orta Tehlike-3-4

100

1000

60

İtfaiye Su Alma Vanası 2 1/2”

4 Bar

6.9 Bar

90

Yangın Hidrantı

7 Bar

6.9 Bar

Yüksek Tehlike

300

200

1500
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2.3. Pompa Özellikleri
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’nin 93. Maddesi, yangın pompalarının ve pompa odalarının sahip olmaları gereken
özellikleri tarif etmektedir.
Madde metni aşağıdaki gibidir:
“MADDE 93- (1) Yangın pompaları; sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade
edilen pompalardır. Pompaların, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla % 140’ı kadar olması ve %150 debideki basma yüksekliği anma basma yüksekliğinin % 65’inden daha küçük olmaması gerekir. Bu tür pompalar, istenen basınç değerini karşılamak şartıyla, anma debi değerlerinin %130’u kapasitedeki sistem talepleri için kullanılabilir.
(2) Sistemde bir pompa kullanılması hâlinde, aynı kapasitede yedek pompa olması gerekir.
Birden fazla pompa olması hâlinde, toplam kapasitenin en az % 50’si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa
kullanılır.
(3) Pompanın çevrilmesi, elektrik motoru yanı sıra içten yanmalı motorlar veya türbinler ile olabilir.
(4) Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde, yangın pompalarının enerji beslemesi güvenilir kaynaktan ve
binanın genel elektrik sisteminden bağımsız olarak sağlanır.
(5) Yangın pompalarının, otomatik hava boşaltma valﬁ ve sirkülasyon rahatlama valﬁ gibi yardımcı elemanlarının bulunması
gerekir.
(6) Her pompanın ayrı bir kumanda panosu ve panonun da kilitli olması gerekir. Elektrik kumanda panosunun, faz hatasının,
faz sırası hatasının ve kumanda fazı hatasının bilgi ışıkları ile donatılması gerekir. Pano ana giriş devre kesicisine pano
kilidi açılmadan erişilememesi gerekir.
(7) Her pompanın ayrı bir kumanda basınç anahtarının olması gerekir. Basınç anahtarlarının; kumanda panosunun içine
yerleştirilmiş, su basıncını boru bağlantısıyla hisseden, su darbelerine karşı korumalı, alt ve üst değerler ayrı ayrı ve
bağımsız olarak ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra kilitlenebilir olması şarttır.
(8) Pompa kontrolü basınç kumandalı; tam veya yarı otomatik olabilir.
(9) Pompa odası veya pompa istasyonunda elektrik motor tahrikli pompalar için +4 °C ve dizel motor tahrikli pompalar için
+10 °C üzerinde sıcaklığın sürekli sağlanabilmesi için uygun gereçler sağlanır.
(10) Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazların çalışma alanı etrafında acil aydınlatma sağlanması şarttır.
(11) Zemin yeterli bir drenaj için eğimli hazırlanarak suyun pompadan, sürücüden ve kontrol panosu gibi kritik cihazlardan
uzaklaştırılması sağlanır.”
93. maddenin 2. bendinde verildiği gibi, yangın pompalarının yedekli kullanılması ülkemizde zorunludur. Özellikle NFPA standardında böyle bir zorunluluk olmadığı için, zaman zaman projelerde tek pompa kullanılması öngörülebilmektedir. Bu, yönetmeliğe aykırı bir uygulamadır.
Yangın söndürme sistemlerinde kullanılan iki veya daha çok yangın pompasından biri elektrik motorluysa, diğeri ya da diğerlerinin
dizel motorlu olması sıkça kullanılan bir uygulamadır. Ancak yönetmelik ya da standartlar gereği bu uygulama zorunlu değildir. Bu
konudaki algı yanlıştır. Özellikle yerel itfaiye teşkilatları bu konuda ısrarcı olabilmektedir. 93.maddenin 4.bendi konuya açıklık getirmektedir. Özellikle endüstriyel tesislerde ve yüksek pompa kapasitelerinin kullanıldığı yerlerde, dizel motorlu pompa kullanımı,
yatırım maliyetlerini çok etkilemediği için tercih edilmektedir. Ancak otel, konut, iş merkezi gibi domestik binalarda, düşük kapasiteli pompa ihtiyaçlarında dizel yangın pompası maliyeti, elektrikli pompa maliyetine göre bir hayli yüksek kalmaktadır. Gürültü,
bakım zorluğu gibi nedenler de, pompalarının tümünün elektrik motorlu seçilmesini elverişli kılmaktadır. Burada dikkat edilmesi
gereken husus, ikinci pompanın jeneratörden beslenmesini sağlamak olmalıdır. 93.maddenin 4.bendi bunu zorunlu kılmaktadır.
Bu tür binalarda jeneratör seçimi yapılırken, yangın pompasının getireceği yükün de hesaba katılması önemlidir.

2.4. Pompa Tipleri
2.4.1. Sürücüye Tipine Göre Sınıﬂandırma
2.4.1.1. Elektrik motor sürücülü yangın pompası
En çok kullanılan tiptir. Bakım kolaylığı, daha az gürültülü çalışması, kolay bulunurluğu gibi özellikleri nedeniyle tercih edilmektedirler. (Şekil 1)
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Şekil 1.

Şekil 2.

2.4.1.2. Dizel motor sürücülü yangın pompası
Trafo, jeneratör,vs herhangi bir güç kaynağına gereksinim duymaksızın çalışması en büyük avantajıdır. Endüstriyel tesisler
gibi, yetişmiş bakım personelinin bulunduğu yerlerde ve yüksek kapasite gereksinimlerinde maliyet dezavantajı ortadan kalktığında tercih edilirler (Şekil 2).
2.4.1.3. Türbin tahrikli yangın pompası
Literatürde yer almaya devam eden bu tip pompalar, günümüzde çok az tercih edilmektedir.
2.4.2. Çark Tipine Göre Sınıﬂandırma
2.4.2.1. Sondan emişli pompalar
Daha çok küçük kapasitelerde kullanılırlar.
2.4.2.2. Yatay bölünebilir gövdeli pompalar
En çok kullanılan tiptir. Performans ve bakım kolaylığı açısından avantajlıdırlar.
2.4.2.3. Hat tipi pompalar
Çok yer kaplamazlar, dar alanlarda kullanışlıdırlar.
2.4.2.4. Türbin tip pompalar
Düşeyden emiş yapılması gerektiğinde kullanılırlar.

2.5. Pompa Dairesi Yerleşimi
Pompa dairesi yerleşimi konusunda en ayrıntılı ve doyurucu bilgi NFPA 20 standardında bulunmaktadır.
Pompa emiş hattında tam geçişi sağlayacak tipte gate vana kullanılmalıdır. Kelebek vana kullanılması uygun değildir. Ayrıca
pompa emişinde, çekvalf, pislik tutucu gibi akışı kısıtlayıcı ekipman kullanılmaması gerekir. Yangın suyu olarak kullanılan suyun ﬁltrelenmesi gerekiyorsa, bunun su deposunun girişinde yapılması gerekmektedir.
Pompa emiş hattı mümkün olduğu kadar düz olmalıdır. Fittings kullanılması durumunda, pompa emiş ﬂaşından önce belli bir uzunlukta düz akış sağlanmalıdır. Bu uzunluk TS EN 12845’e göre 2 D (D:emiş borusu anma çapı), NFPA20’ye göre ise 10 D olmalıdır.
Yangın pompaların emiş ve basma hatlarında kompansatör kullanılması istenmez. Sadece, pompa odası ve su deposu ayrı
temeller üzerine oturuyorsa, emiş borularında esnek kaplinli bağlantı kullanılmak zorundadır.
Pompaların ayrı ayrı test edilebilmesi için, test hattının, her bir pompanın çıkışındaki çekvalf ile kesme vanasının arasından
alınması ve depoya döndürülmesi gerekmektedir. Burada sıkça yapılan bir hata, test hattını pompaların basma kollektöründen
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1)

Diesel engine driven ﬁre pump unit,
-**** GPM,***PSI
2) Battery rack &cable, 12V
3) Diesel ﬁre pump controller
4) Jockey pump controller
5) Jockey pump, ** GPM, *** PSI
6) Butterﬂy valve with tamper switch
7) OS&Y valve with tamper switch
8) Flow meter
9)
Main relief valve
10) Fuel tank with ﬁttings
11) ½” Pressure sensing line
12) Electric motor driven ﬁre pump *** GPM,
*** PSI
13) Electric ﬁre pump controller
14) Vortex plate
15) Check valve (bronze)
16) Check valve

Şekil 3. Tipik Yangın popa odası yerleşimi.
alınmasıdır. Bu durumda pompa istasyonunu tamamen devre dışı bırakmadan test yapmak mümkün değildir ki, bu da standartlara aykırı bir durumdur.
Aynı hata emniyet ventili (relief vana, rahatlatma vanası) yerleşiminde de yapılmaktadır. Sistemde relief vana kullanılacaksa,
bunların her pompa için ayrı ayrı ve, her pompanın çıkışındaki çekvalften önce yerleştirilmesi gerekir. Ayrıca releif vana çıkış
hattının çapı da doğru seçilmelidir. Aksi takdirde relief vananın doğru ayarlanması oldukça zorlaşmaktadır.
Relief vananın kullanılması gerekliliği de karışıklık yaşanan konulardan biridir. NFPA 20 standardındaki relief vana kullanılmasıyla ilgili ifade şöyledir: Dizel motorlu yangın pompalarında, pompanın ürettiği maksimum basınç değerinin %121’i, sistemde
kullanılan ekipmanın en yüksek çalışma basıncından yüksekse, relief vana kullanılması zorunludur.
Bu ifadeye göre, sistemde kullanılan ekipmanın en yüksek çalışma basıncı 12 bar ise, sistemde üretilen en yüksek basınç
değeri 10 bar’ı geçiyorsa ve sistemde Dizel pompa kullanılıyorsa, burada relief vana kullanmak gerekecektir.
Relief vana kullanımında en sık karşılaşılan
hatalı uygulama, sistemin kapalı devre (en
yüksek) basıncının, sistem maksimum çalışma basıncının (genellikle 12 bar’dır) üzerine
çıkması durumunda, relief vana kullanarak
basınç artışını engellemektir. Bu çok sakıncalı
bir uygulamadır. Sistem en yüksek basıncı 12
bar’ı geçiyorsa, sistemde kullanılacak ekipmanı, bu basınç değerine uygun şekilde seçmek gerekir. Basıncı relief vanayla 12 bar’da
tutmaya çalışmak, pompalar her çalıştığında
relief vananın açılarak suyu geriye göndermesini sağlamak demektir. Bu da bir yangın Şekil 4. Yangın pompalar basınç algılama hattı
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Tablo 4. NFPA 20 Pompa Odası Aksesuarları Çaplandırma Tablosu

anında, sistemi ihtiyacı olan suyun da bir kısmının relief vana üzerinden depoya gönderilmesi ihtimalini doğurur. Bu,
kabul edilebilir bir uygulama olamaz.
Sıkça karıştırılan konulardan bir diğeri, basınç algılama hatlarının tasarımıdır. Yukarıda belirtildiği üzere, pompaları çalıştırma
komutu veren basınç anahtarları, pompa kumanda panosunun içinde olmak durumundadır. Basınç anahtarına pompa basma
hattından, çekvalﬂe kesme vanası arasından alınan ½”lik bir hat gitmelidir. Bu hat, bakır veya paslanmaz borudan olmalıdır.
Hattın üzerinde iki adet çekvalf olmalı, çekvalﬂerin yönü panodan hatta doğru olmalıdır. Çekvalﬂerin klapelerinde 2 mm’lik delik
bulunmaldır. Hattın detayları Şekil 4’te gösterilmiştir.
Pompa istasyonunda kullanılacak boru ve ekipman çaplarını belirlemek için, en çok başvurulan kaynak NFPA 20’dir. NFPA 20,
2010 basımında, tüm bu dataları Tablo 4’te tabloya toplamıştır:
Pompa odası sıcaklığının hiçbir koşulda +5°C’nin altına inmesine izin verilmemelidir. Eğer dizel pompa kullanılıyorsa, en düşük sıcaklık +10°C olmalıdır. Dizel pompanın kullanılması durumunda, motor üreticisinin tavsiye ettiği miktarda taze havanın
pompa odasına verilmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca su soğutmalı dizel motor kullanılıyorsa, soğutma suyu debisi miktarını
pompa odasından tahliye edecek önlemleri de almak gerekmektedir.

SONUÇ
Ülkemizde uyulması zorunlu olan Yönetmeliğin, proje, uygulama, kontrol, imalatçı, ithalatçı gibi sektör içindeki tüm taraﬂarca
doğru bir şekilde özümsenmesi ve kullanılması çok önemlidir. Doğru sonuçlara ulaşmak için resmi makamların dayatmasını
veya tasarım kontrolü yapmasını beklemek yerine, hepimiz payımıza düşen oranda sorumluluk alarak yangın söndürme sistemleri konusunda doğru bakış açısını edinmeli ve gelişime katkıda bulunmalıyız.
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GRUP I HANGARLARDA KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ

Tuba BAL*

ÖZET
Günümüzde havacılık endüstrisinin hedeﬂerinden biri de, çok sayıda uçuş noktası ve yolcu kapasitesine ulaşmaktır. Böylelikle, her geçen gün havayolu ile ulaşım yaygın hale gelmektedir. Yolcu sayısındaki artış, özel havayolu şirketlerinin artmasına
ve bunun sonucu olarak da büyük boyutlu uçaklar için olan servis ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Grup I hangarların
inşası artış göstermektedir.
(NFPA 409 - 4.1.1)’e göre, kapı yüksekliği 8.5 m’nin üzerinde olduğunda, tek yangın alanı 3716 m² üzerinde olduğunda veya
kuyruk yüksekliği 8.5m’nin üzerinde olan uçağı barındırabilecek büyüklükte olduğunda Grup 1 Sınıfında yeralmaktadır. Grup I
hangar yangın koruması için üç seçenek mevcuttur:
 Köpüklü su baskın sistemi ile çatı koruması ve kanat alanının 279 m²’nin üzerinde olduğu yerlerde ilave sistemler
 Otomatik sprinkler sistemi ile çatı koruması ve düşük seviye düşük genleşmeli köpük sistemi
 Otomatik sprinkler sistemi ile çatı koruması ve düşük seviye yüksek genleşmeli köpük sistemi
En uygun sistemin seçimi için tüm alternatiﬂerin araştırılması önemlidir. Bu bildiride yukarıda belirtilen seçenekler için tasarım
kriterleri belirlenmiş ve seçeneklerin hangi durumlarda tercih edilebileceğine dair açıklamalar yapılmıştır. Sistem seçimine etki
eden toplam su ihtiyacı ve köpük miktarı gibi faktörlerin yanında algılama vb. sistemlerin ilavesi ihtiyacı ve drenaj imkanları ile
ilgili konulara da değinilmiştir.

GROUP I HANGARS FOAM EXTINGUISHING
ABSTRACT
Today one of the goals of aviation industry is to reach as many destination points and as much passenger capacity as possible.
This makes air transport more widely used each passing day. Increase in the number of passengers triggers the increase in
private airlines and as a consequence increase in construction of Group I hangars to meet the service and maintenance needs
of big sized planes.
According to (NFPA 409 – 4.1.1), a hangar is classed under Group when it has door height of over 8,5m, single ﬁre area of
over 3716 m² or when they are big enough to shelter planes with tail height of over 8,5m. There are three possible options for
ﬁre prevention in Group I hangar:
 Roof protection with foam water inrush system and additional systems in places where wing area is over 292 m²
 Roof protection with automatic sprinkler system and low degree low expansion foam system
 Roof protection with automatic sprinkler systems and low degree high expansion foam system
It is very important to search for all alternatives for the best suiting system to be chosen. This notice speciﬁes the design criteria for the abovementioned options and explains which option will be chosen in which situation. It also covers factors such as
total water need and foam amount which affects choices, as well as need for additional systems such as detection and issues
regarding drainage capabilities.
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1. GİRİŞ
Uçak hangarları, temelde uçakların bakımı için atölye olanaklarının sağlanması ve hava şartlarından dolayı korunması için
inşa edilen yapılardır. Hangar ebatları ve düzenleri oldukça farklılık göstermektedir. Bazıları bir veya daha fazla farklı uçağı
barındıracak şekilde tasarlanmıştır.
Çoğu hangarda her bir uçağın bakımı ve onarımı gerçekleştirilmektedir. Bakım faaliyetlerinin yapıldığı ortamda havacılık yakıtları,
hidrolik sıvılar, yağlar, temizleyici çözücüler ve boyalar dahil birçok yanıcı madde yer almaktadır. Uçakların genellikle hangar yapısından daha pahalı olmaları nedeni ile hem uçaklar, hem de hangarlar için yangın söndürme sistemi dizayn edilmelidir.
Uçak hangarları sistem dizaynı NFPA 409 kriterlerine göre yapılmalıdır. NFPA409’da hangarlar yapılarına göre farklı guplara
ayrılmaktadır. Her grup için farklı söndürme sistemi tipi veya tipleri mevcuttur. En yüksek tehlike içeren hangarlar Grup I hangarlardır. Bu bildiride Grup I hangar için NFPA409’a göre tasarım kriterleri belirtilerek, adımlar halinde anlatılmaktadır.

2. HANGAR SINIFLARI
Hangarda yapılacak yangın söndürme sistemi ve sistem dizayn kriterleri için öncelikle hangar tipinin belirlenmesi gerekmektedir. NFPA 409
- 4.1’de hangarlar dört grup olarak tanımlanmış olup, her birinin kendi
özellikleri ya da çalışma koşulları bir grubu tanımlamakta ya da bir diğerinden ayırmaktadır.
Hangar aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip ise Grup I Hangar olarak tanımlanmaktadır:
a) Hangar kapı yüksekliği 8.5 m’nin üzerinde olduğunda,
b) Tek yangın alanı 3716 m² üzerinde olduğunda,
c) Kuyruk yüksekliği 8.5 m’nin üzerinde olan uçağı barındırabilecek büyüklükte olduğunda.
Hangar aşağıdaki özelliklerden her ikisine de sahip ise Grup II Hangar
olarak tanımlanmaktadır.
a) Hangar kapı yüksekliği 8.5 m veya daha az olduğunda,
b) Farklı konstrüksiyon tipleri için tek yangın alanı Tablo 1’e uygun olduğunda.(Yangın alanı ile bölmelendirme yapılmayan alan tariﬂenmektedir.)
Hangar aşağıdaki özelliklerden her ikisine de sahip ise Grup III Hangar
olarak tanımlanmaktadır.
a) Hangar, kapı yüksekliği 8.5 m veya daha az olduğunda.
b) Farklı konstrüksiyon tipleri için maksimum tek yangın alanı Tablo 2’de
verilen değerleri geçmediğinde.

Tablo 1. Grup II Hangar Yangın Alanı
Tek Yangın Zon Alanı
m²

ft2

Tip I (443) ve (332)

2787-3716

30001-40000

Tip II (222)

1858-3716

20001-40000

Tip II (111), Tip III (211)
ve Tip IV (2HH)

1394-3716

15001-40000

Tip II (000)

1115-3716

12001-40000

Tip III (200)

1115-3716

12001-40000

Tip V (111)

743-3716

8001-40000

Tip V (000)

465-3716

5001-40000

Konstrüksiyon Tipleri

Tablo 2. Grup III Hangar Maksimum Yangın
Alanı
Maksimum Tek Yangın
Alanı
m²

ft2

Tip I (443) ve (332)

2787

30000

Tip II (222)

1858

20000

Tip II (111), Tip III (211)
ve Tip IV (2HH)

1394

15000

Tip II (000)

1115

12000

Tip III (200)

1115

12000

Tip V (111)

743

8000

Tip V (000)

465

5000

Konstrüksiyon Tipleri

Hangar, membranla kaplanmış, rijit çelik kafesli olduğunda Grup IV sınıfında yer almaktadır.

3. SÖNDÜRME SİSTEMİ SEÇENEKLERİ
Hangar sınıfının belirlenmesinin ardından, hangar grubuna göre NFPA409 standardında söndürme sistemi seçimi yapılır.
Grup I hangarlar için NFPA409’da üç farklı söndürme sistemi seçeneği tanımlanmaktadır. Ancak uçağın yakıtsız olması halinde sadece otomatik sprinkler sistemi yapılması yeterlidir.
a) Köpüklü baskın sprinkler sistemi ve tamamlayıcı sistem (uçak kanat alanı 279 m²’nin üzerinde olduğunda kanat altı monitor
sistemi veya yüksek genleşmeli köpük jeneratörü),
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b) Otomatik sprinkler sistemi ve düşük seviyeli düşük genleşmeli köpük sistemi,
c) Otomatik sprinkler sistemi ve düşük seviyeli yüksek genleşmeli köpük sistemi.
Tüm seçenekler için ilave olarak aşağıdaki sistemlerin de tasarlanması gerekmektedir:
 Hangarda manuel kontrol için ilave olarak köpüklü yangın dolabı sistemi,
 Hangar içinde depo, oﬁs gibi alanlar otomatik sprinkler sistemi,
 Hidrant sistemi.
Hangar içerisinde yangın riski oluşturan ana madde uçak yakıtıdır. Büyük bir yakıt sızıntısı erkenden fark edilmez ve alev alırsa
hızlı bir şekilde uçağı ve çevresindeki alanı içine alabilir. Kaza ile yakıt sızması riski kanat altında bulunan alanda en yüksektir. Olası alev alma sebepleri arasında statik elektrik boşalması, elektrik sistemlerinin arıza yapması ve bakım faaliyetleri
gösterilebilir. Ayrıca, bazı uçaklarda yakıt ısıtıcıları bulunmaktadır ve bu ısıtıcılar ortamda yanıcı yakıt buharı oluşması riskini
artırmaktadır. Uçakların kanat altında yangın riskinin yüksek olması nedeni ile hem uçak, hem de hangar için yangın söndürme sistemi dizayn edilmelidir. Dolayısıyla hangarda köpüklü baskın sistem kullanmak, ilave olarak kullanılan monitör sistemle
birlikte hangarın ve uçağın korunmasını sağlamaktadır. Günümüzde de hangarlar için en çok kullanılan sistem köpüklü baskın
sistemdir.

4. KÖPÜKLÜ BASKIN SPRINKLER SİSTEMİ - 1.SEÇENEK
Hangarlar için birinci seçenek köpüklü baskın sprinkler sistemidir. Köpüklü baskın sistem zon alanı 1394 m²’yi geçmemelidir.
Çalışması gereken zon sayısı hangarda yer alan uçak sayısına ve uçak büyüklüğüne göre belirlenmelidir. Hangarda kullanılacak
olan sprinkler koruma alanı maksimum 12 m² olmalıdır. Sprinkler arası mesafe veya branşmanlar arası mesafe en fazla 3.7 m
olmalıdır. Kullanılacak olan sprinkler açık tip olmalıdır. Oriﬁsi 6.4 mm’den az olmamalıdır. Standart sprey sprinkler için köpüklü
baskın sistem tasarım yoğunluğu 6.5 lt/dk.m²’den az olamaz.
Uçağın kanadı altındaki alana AFFF köpük su karışımını atmak için monitör veya yüksek genleşmeli köpük jeneratörü kullanılmalıdır.
Uçak kanat alanı 279 m²’nin üzerinde olduğu durumda monitor tasarımı gerekmektedir. Hangarda birden fazla uçağın bulunması durumunda kanat alanı 279 m²’den daha küçük olsa bile kanat altı bölgesi için bir monitor sistemine ihtiyaç olabilmektedir. Monitor sistemi, uçağın altında belirlenen alanı kapsayacak şekilde tasarlanmalıdır. Tasarımın amacı sistem devreye
girdikten sonra 30 saniye içerisinde yangını kontrol altına almak ve 60 saniye içerisinde söndürmektir.
Monitor yerleşimi için uygun konum belirlenmelidir. Monitor ile korunacak en uzak nokta arası mesafe ölçülmelidir. Bu mesafeye kadar atım
yapabilen monitor nozulu seçilmesi gerekir. Monitör nozulu minimum
giriş basıncı, nozulun K faktörüne bağlı olarak seçilmektedir. Monitörün
tarama açısı, alanı koruyabilecek açıda seçilecektir. Taranacak minimum alan büyüklüğü kanat altı ve kanat orta kısmı kesit alanı toplamıdır. Şekil 1’de gösterildiği gibi monitörün taradığı alan ark şeklindedir.
Bu nedenle uçak gövdesi ve kanat alanından daha büyük bir alanı taramaktadır. Gerekli monitör debisi, nozulun taradığı alan ile yoğunluğun
çarpımı ile bulunur. Yoğunluk 4.1 lt/dak/m² olarak alınacaktır. Sistem su
ihtiyacı belirlenirken iki adet monitör çalışacağı düşünülmelidir.
Monitör yerine yüksek genleşmeli köpük sistemi seçeneği yapılması
halinde, tasarım 1dk içerisinde 90 cm yükseklikte köpük oluşturacak
şekilde tasarım yapılması gereklidir.
Hangarda manuel kontrol için ilave olarak köpüklü yangın dolabı sistemi gerekmektedir. Her bir yangın dolap debisi 227lt/dak’dır. İki adet
dolabın aynı anda çalışacağı kabul edilmelidir.

Şekil 1. Kanat Altı Monitör Yerleşimi
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Hangarda kullanılacak olan hidrant sistemi için gerekli olan su debisi 1893 lt/dak’dır. Su ihtiyacı belirlenirken dikkate alınması gerekmektedir.
Hangarlarda draft perdeleri kullanılmalıdır. Draft perdelerinin amacı algılama sisteminin performansını artırmak ve sprinkler tepki süresini azaltmaktır. Draft perdeleri ile bölünen alan 697 m²’den fazla olmamalıdır. Draft perdelerinin 697 m² ile sınırlı olmasının sebebi,
algılama sistemi tepki süreleri ile ilgilidir. Draft perdeleri yanıcı çatı ile taban arasındaki yüksekliğin 1/8’inden az olmamalıdır.

5. OTOMATİK SPRİNKLER SİSTEMİ VE DÜŞÜK SEVİYELİ DÜŞÜK GENLEŞMELİ
KÖPÜK SİSTEMİ -2.SEÇENEK
Hangarlar için ikinci seçenek, otomatik sprinkler sistemi ve düşük seviyeli düşük genleşmeli köpük sistemidir. Kullanılacak olan
sprinkler sistemi ıslak borulu veya öntepkili olmalı ve NFPA13’e göre dizayn edilmelidir. Sprinkler borulaması için NFPA13’e göre
hidrolik hesaplar yapılmalı ve maksimum zon alanı 4831 m²’yi geçmemelidir. Sistem tasarım yoğunluğu 6.9lt/dk.m²’den az olmamalıdır ve sistem operasyon alanı 1394 m² olmalıdır. Sprinkler K=5.6 veya K=8.0 olmalıdır. Kullanılacak olan sprinkler 79 C’ye
duyarlı ve hızlı tepkili olmalıdır. Yüksek ortam sıcaklığına sahip yerlerde 93 C’ye duyarlı ve hızlı tepkili sprinkler kullanılmalıdır.
Düşük seviyeli köpük sistemleri, tüm uçak depo ve servis alanına köpük dağıtacak şekilde tasarlanmalıdır. Tasarımın amacı, 3
dakika içerisinde köpük çözeltisinin tüm hangar alanını kaplayacak şekilde dış duvarların ve kapıların 1.5 metre yakınına kadar
dağıtılmasını sağlamaktır. Tasarımın uygulama oranı % 3 köpük konsantrasyonunda asgari 10 dakika için 4.1 L/dak./m²’dir.
Sistemde düşük seviye boşaltım nozulları kullanılacaktır. Monitor nozullarının kullanımı durumunda herbir nozul için manuel
kapama vanaları temin edilmelidir. Düşük genleşmeli köpük için su kaynağının köpüğün üretilebilmesi amacıyla 10 dakika
boyunca su sağlayabiliyor olması gerekmektedir.

6. OTOMATİK SPRİNKLER SİSTEMİ VE DÜŞÜK SEVİYELİ YÜKSEK GENLEŞMELİ
KÖPÜK SİSTEMİ-3.SEÇENEK
Hangarlar için üçüncü seçenek, otomatik sprinkler sistemi ve düşük seviyeli yüksek genleşmeli köpük sistemidir. Tavanda yeralan
otomatik sprinkler sistemi ıslak borulu veya öntepkili olmalı ve NFPA13’e göre dizayn edilmelidir. Sprinkler borulaması için NFPA13’e
uygun olarak hidrolik hesaplar yapılmalı ve maksimum zon alanı 4831 m²’yi geçmemelidir. Sistem tasarım yoğunluğu 6.9lt/dk.m²’den
az olmamalı ve sistem operasyon alanı 1394 m² olmalıdır. Sprinkler K=5.6 veya K=8.0 olmalıdır. Kullanılacak olan sprinkler 79 C ve
hızlı tepkili olmalıdır. Yüksek ortam sıcaklığına sahip yerlerde 93 C’ye duyarlı ve hızlı tepkili sprinkler kullanılmalıdır.
Sistemde düşük seviye koruması için yüksek genleşmeli köpük jeneratörleri kullanılmalıdır. Tavanda yer alan sprinkler sistemi
köpüğün etkisini azaltacaktır. Bu nedenle sistemler NFPA 11A’nın gereksinimini karşılayacak sekilde sistem tasarlanmalıdır ve
kurulmalıdır. Sistem uygulama oranı en az 0.9 m3/dak/m olmalıdır. Hangarda kullanılacak olan jeneratör sayısı NFPA11A’da
yer alan formülle belirlenmelidir:

⎛V
⎞
R = ⎜ + Rs ⎟ x Cn x Cl
T
⎝
⎠
R
V
T
Rs
Cn
Cl

= Gerçek köpük uygulama oranı m3/dak (ft3/min)
= Batma hacmi m3 (ft3)
= Batma zamanı
= Sprinkler sisteminin etkisi ile oluşan sönümlenme miktarı m3/min (ft3/min)
= Köpüğün kendi kendine çözülme miktarı
= Kaçaklardan dolayı oluşan kayıp köpük miktarı

Rs = S x Q
Rs = Sprinkler sisteminin etkisi ile oluşan sönümlenme
S = köpük sönümlenmesi m3/dak• L/dak (ft3/dak • gpm)
0.0748 m3/dak• L/dak (10 ft3/min • gpm)
Q = Açılacak sprinkler başlığı sayısı × sprinkler koruma alanı × tasarım yoğunluğu
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Köpük jeneratör kapasitesi belirlenirken, üretici debi-basınç ve hacimsel eğri değerleri dikkate alınmalıdır. Formülden elde edilen
toplam hacim, üreticinin jeneratör kapasitesine bölünerek hangarda kullanılması gereken jeneratör sayısı bulunur. Seçilmiş olan
jeneratör debi değeri ile belirlenmiş olan toplam jeneratör sayısı çarpılarak yüksek genleşmeli sistem su ihtiyacı belirlenir. Köpüğün
üretilebilmesi amacıyla, yüksek genleşmeli köpük su kaynağının 12 dakika boyunca su sağlayabiliyor olması gerekmektedir.

7. MİNİMUM SU İHTİYACININ BELİRLENMESİ
Her üç seçenek için de gerekli su debisi aynı anda çalışması beklenen sayıda sistem için yeterli miktarda olmalıdır.
Köpüklü baskın sistemde yeterli debi, yangının başlayabileceği herhangi bir noktadan yatayda her yöne 30 metre mesafe
içindeki draft alanında kalan sistemlerin tamamının çalışacağı kabulü ile belirlenmelidir.
Köpüklü baskın sprinkler sistemi su ihtiyacı her bir zon için gerekli köpüklü su debisinin, aynı anda çalışması beklenen zon
sayısı ile çarpımına eşit olacaktır. Minumum su ihtiyacı, köpüklü baskın sprinkler sistemi su ihtiyacına, yangın dolabı, monitor
ve hidrant için gerekli su ihtiyacı eklenerek belirlenmelidir.

8. YANGIN POMPA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ
Yangın pompa kapasitesi sistemler için belirlenmiş olan minimum su ihtiyacı kadardır. Hangarlarda gerekli olan debi çok yüksektir. Bu nedenle çok sayıda yangın pompasının paralel olarak çalıştırılması sözkonusudur. NFPA409’a göre bu pompalardan
en büyük olanın servis dışı olması ihtimaline göre yedek pompa kullanılmalıdır. Kapasitelerin büyük olması nedeniyle, alt yapı
maliyetleri değerlendirilmeli ve dizel pompa kullanımı gözönüne alınmalıdır.
Yangın pompa basıncı sistem ihtiyacına göre yapılacak olan hidrolik hesaplar neticesinde belirlenmelidir. Hidrolik hesaplar
NFPA 13’te tariﬂenen “Demand Method” talebe göre hesap yöntemine göre yapılır ve elde edilen sonucun %10 emniyetli
olarak pompa basıncı belirlenir. Hidrolik hesaplarda oluşabilecek farklılıklar nedeniyle pompa debisinin en az %15 emniyetli
alınması tavsiye edilmektedir.

9. KÖPÜK MİKTARININ BELİRLENMESİ
Köpük miktarı, köpük kullanan sistemlerin kullandığı köpük miktarının toplamı kadardır.
Köpük miktarı süre ile sistem debisinin köpük oranıyla çarpımı neticesinde hesaplanır. NFPA409’a göre hangar, köpüklü baskın
sprinkler sistemi 10 dakika süre ile köpüklü su sağlanması gerekmektedir. Düşük genleşmeli köpük su sisteminin çalışma süresi 10
dakika’dır. Yüksek genleşmeli sistemlerde çalışma süresi 12 dakika olmalıdır. Hortum sistemleri için ise süre 20 dakikadır. Monitor
için belirlenmiş net bir süre bulunmamasına rağmen yangın söndürme performansının 60 sn içinde gerçekleşmesi beklenir.
Düşük genleşmeli sistemlerde genellikle, köpük oranı % 3
olup, AFFF tip köpük tercih edilmektedir. Yüksek genleşmeli sistemler ise genleşme oranı yüksek % 1-% 3 arası
değişen köpük ihtiva eden özel tip köpükler kullanılmaktadır. Ancak köpük seçiminde çevreye etkiler ve depolama
koşulları dikkate alınması gerekir. Köpük miktarını belirlemek için gerekli sistem debileri hidrolik hesapla belirlenir.
Hidrolik hesaplar NFPA 13’te tariﬂenen “Supply Method”
kaynağa göre hesap yöntemine göre yapılır.
Bahsi geçen her bir sistem için ayrı bir tank sistemi tasarlanabileceği gibi, ortak sisteme de bağlantı yapılabilir. Köpüğün diyaframlı tank içinde depolanması halinde, elde

Şekil 2. Yedekli köpük tankı prensip şeması
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edilen köpük miktarına uygun tank seçilmelidir. Köpük ihtiyacını karşılamak için köpük tankı yerine köpük pompalı sistemler
de kullanılabilir.
NFPA 409’a göre tank kullanılması halinde, yedekleme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yedekli tank sistemi Şekil 2’de
şematik olarak gösterilmiştir. Yedek köpük beslemesi, asıl besleme ile eşit miktarda olmalı ve sisteme direkt bağlanmalıdır.
Yedek besleme sadece manuel vana ile devreye sokulacak şekilde düzenlenmelidir.
Diyaframlı köpük tankları, geniş bir debi aralığında otomatik olarak oranlama imkanı sağlar ve basınç değişimlerine karşı değişiklik göstermez. Çalışma prensibi basit ve bakım ihtiyacı azdır. Su gücüyle çalışır ve ilave enerji gerektirmez. Köpük pompalı
sistemler ise diyaframlı tanka göre uzak mesafelerdeki oranlayıcılara köpük aktarımı sağladığı gibi köpük depose sayesinde
de sistem devrede iken köpük ilavesine imkan verir. Ancak bu sistemlerin ilave enerji ihtiyacı, ilave bakım maliyeti ve birlikte
kullanılan oranlayıcı maliyetinin yüksektir.

10. KÖPÜKLÜ BASKIN SİSTEMDE SU DEPOSU HACMİNİN BELİRLENMESİ
NFPA 409’da hangar da kullanılan her sistem için sistem tipine göre çalışma süresi aşağıda belirtilmiştir. Her bir sistem için
gerekli olan su rezerv kapasite toplamı su deposu kapasitesini oluşturmaktadır.
 Köpüklü baskın sistem için 60 dakika
 Hortum sistemi için 20 dakika
 Monitör sistemi için 45 dakika
 Hidrant sistemi için 60 dakika
 Otomatik sprinkler sistemi ve düşük seviye düşük genleşmeli sistem için 45 dakika
 Otomatik sprinkler sistemi 45 dakika ve düşük seviye yüksek genleşmeli sistem için 12 dk.

11. YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ
Hangar içerisine herhangi bir sebeple yangın çıkması halinde, yangını haber vermek ve hangara kurulan köpüklü baskın sistem ve yardımcı sistemlerin aktivasyonunu sağlayacak algılama ve ihbar sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. NFPA409’ a göre
sistemi aktive edecek manuel kumanda istasyonlarına ihtiyaç vardır. Bu istasyonlar her bir sistemin uçak hangarındaki depolama ve hizmet alanlarının hem iç hem de dış tarafından ayrı olarak çalıştırılabilmesine müsaade edecek şekilde yerleştirilmelidir. Manuel kumanda istasyonlarının önleri kapanmayacak şekilde, kolaylıkla erişilebilen ve alandan normal çıkış güzergâhının
üstünde bulunan noktalara kurulması gerekmektedir. Uçak hangarları için yangından korunma sistemlerinin doğru şekilde
tasarlanabilmesi için geçerli gereksinimlere uyulmalıdır.
Uçakların korunması üst düzey algılama gerektirmektedir. Bu tür uygulamalar için sistemlerin tasarlanmasında alevlerin algılanmasında yüksek hassasiyet ve yanlış alarmlara mahal vermeme özellikleri önem taşımaktadır. Yüksek tavanlı uçak hangarlarında, hangar kapıları kapalı ve açıkken duman ve ısının hareketleri ve buna ek olarak çeşitli yakıtlardan çıkan farklı yangın kaynaklarının olması ihtimali yangınların algılanmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle küçük bir alevi uzak mesafelerden algılayabilen,
alev detektörlerinin kullanılması en doğru çözüm olmaktadır. Uçağa fazla hasar gelmeden bir yangını başlangıç aşamasında
algılamak ve söndürmek için gereken tepki süresini ve hassasiyeti belirlemek büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle seçilen alev
dedektörünün hızlı tepkili olması daha uygundur.
Günümüzde en çok kullanılan dedektör tipi üçlü kızılötesi olandır. Bunun dışında CCTV kameraları ve hava örnekleme dedektörleri sıklıkla kullanılmaktadır. Dedektörlerin sayısı ve konumları; algılanacak yangının ebatlarına, korunan alanın ebatlarına,
algılama mesafesine, detektörlerin hassasiyetine, meydana gelebilecek bir yangında alev alabilecek yanıcı maddelere veya yakıt
tipine, detektörün konik görüş alanına (90° yatay/dikey) ve görüş alanındaki engellere bağlıdır.
Uçak hangarları genellikle uçak peronlarına göre algılama alanlarına bölünmektedir. Tipik olarak, her algılama alanı için yaklaşık dört adet kızılötesi detektör gerekmektedir. Birinci seviye olan iki detektör, kanat altını gözlemlemek için zeminden bir metre
yükseklikte duvara monte edilmelidir. İkinci seviye olan diğer iki detektör de zeminden on beş metre yukarıya uçağın hemen
üst kısmını görecek şekilde monte edilmelidir. Her bir detektörün, alanın tümünün kapsanmasını garanti altına alan 90° yatay
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ve dikey konik görüş açısı olmalıdır. Detektörler algılama alanının ortasına doğru yönlendirilmeli ve korunan alan ile aralarında
herhangi bir engel bulunmamalıdır.

12. SONUÇ
Günümüzde uçak kullanımının artması, havayolu şirketlerinin uçak sayılarını artırmalarını ve daha büyük uçaklar satın almalarını sağlamıştır. Uçak sayılarının ve büyüklüklerinin artması da daha fazla sayıda veya büyüklükte hangar ihtiyacı doğurmuştur. Hangarlar öncelikle uçakların korunması için yapılmaktadır, gelişen teknoloji ile şu an hangarlarda uçak bakımları
da yapılmaktadır. Bu durum hangarın yangın riskini artırmaktadır. Hangarın NFPA409 kriterleri doğrultusunda uygun yangın
söndürme sistemi ile korunması yangın riskini ortadan kaldırmaktadır. Çalışmamızda NFPA409 2011 versiyonuna göre dizayn
kriterleri belirtilmiş ve hesaplama yöntemleri anlatılmıştır.
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CPVC BORULAMA SİSTEMİNİN
YANGIN SPRINKLER SİSTEMLERİNDE KULLANIMI

Yetkin TEKİN*

ÖZET
Yangın sprinkler sistemleri, alevlerin, insanları yaralamasından ve mülkiyete zarar vermesinden önceki ilk aşamalarında mücadele için en etkili ve geçerli metot olarak bilinmektedir. 100 yılı aşkın bir süredir kullanılan yangın sprinklerin sistemlerinin tasarımı ve uygulaması yapıldığı binalarda şimdiye kadar, bu binalarda yaşayan insanlar, yangından dolayı bir zarar görmemiştir.
Hemen hemen bütün yeni alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar, yüksek katlı binalar ve oteller yangın sprinkler sistemiyle
korunmaktadır.
CPVC, yıllardır yangın sprinkler sistemlerini de içeren bir çok uygulamanın ihtiyaç duyduğu yerlerde başarıyla kullanılan termo
plastik bir borulama malzemesidir. Bu malzeme, bir çok avantajı ile birlikte yangın sprinkler sistemlerinin montajına kolaylıklar
getirmektedir.

USE OF CPVC PIPING SYSTEM AT FIRE SPRINGLER SYSTEMS
ABSTRACT
Fire sprinklers are widely recognized as the single most effective method for ﬁghting the spread of ﬁres in their early stages
before they can cause severe injury to people and damage to property. In over one hundred years of use, there has never
been a multiple fatality of building occupants from ﬁre in a building protected by a properly designed, installed, and maintained
sprinkler system. Virtually all new shopping malls, hospitals , schools , high rise buildings and hotels are being protected with
ﬁre sprinklers.
CPVC is a thermoplastic piping material that has been used successfully for many years in a wide range of demanding applications, including ﬁre sprinkler systems. This material provides easiness during assembling of ﬁre sprinkler system with many
advantages.

1. GİRİŞ
Yangın sprinkler sistemlerinde amaç, yapılan risk analizleri sonucu belirlenen tehlike sınıfına göre minimum debinin sistemin
gerektirdiği basınç değerinde , yangın sprinkler sisteminin uygulandığı ortama verilerek yangının kontrol altına alınmasıdır.
Yangın sprinkler sistemlerinde tehlike sınıﬂarı haﬁf , olağan ve yüksek olarak sınıﬂandırılır. Belirlenen tehlike sınıfına göre uygulanacak sprinkler sisteminin , ıslak borulu , kuru borulu , ön tepkili , baskın veya çevrimli sprinkler sistemi olup olmayacağına
karar verilir.Yangın sprinkler sistemlerinde en yaygın olarak uygulanan sistem ıslak borulu sprinkler sistemidir.
İşte bu noktada, yazımızın konusu olan yangın sprinkler sistemlerinde CPVC borunun kullanımı gündeme gelmektedir. Haﬁf
tehlike sınıfında ve ıslak borulu sprinkler sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan bu sistem, ülkemiz için yeni bir konu
olarak görünmesine rağmen İstanbul ’daki büyük iş merkezlerinde başarıyla uygulanmıştır.
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2. CPVC BORULAMA SİSTEMİNİN YANGIN SPRINKLER SİSTEMLERİNDE KULLANIMI
Otomatik sprinkler sistemleri , yangından korunmak amacıyla belirli standartlara ( NFPA , FM , VdS , EN ..) ve mühendislik
tekniklerine uygun olarak , sistemin debi ve basınç ihtiyacını karşılayabilecek bir su kaynağından beslenmek kaydıyla ,
yer altı ve yer üstü borulamasıyla bir bütün oluşturan , yangına otomatik olarak su püskürterek müdahale eden söndürme
sistemleridir.
Otomatik sprinkler sistemlerinin, ıslak borulu , kuru borulu, ön-tepkili , baskın ve çevrimli sprinkler sistemleri olmak üzere
değişik çeşitleri vardır. Bu sistem türleri içinden, ıslak borulu sprinkler sistemleri en yaygın olarak kullanılan sistemlerdir.
Sabit bir borulama sistemine, belli bir sıcaklığı geldiğinde her birinin teker teker açıldığı, otomatik sprinkler kafalarının takılı
olduğu, suyun borulamanın içinde her an akmaya hazır olarak beklediği bir sistemdir. Diğer sistemlere oranla daha basit
olmakla beraber donma tehlikesi olmayan bölgelerde ve sprinklerden boşalan suyun sebep olabileceği zararın çok olmayacağı mahallerde kullanılır.Islak borulu sitemlerde boru tesisatında sprinklere kadar basınçlı su bulunmaktadır. Kullanım
alanındaki şartlara bağlı olarak, sprinklerler 68 ºC ile 182 ºC arasında belirlenen bir sıcaklık değerinde aktif hale geçmek
için dizayn edilirler. Sprinklerlerin çoğu yaklaşık olarak dakikada 47,25 ile 112,5 litre arasında suyun yangın mahalline boşalmasını sağlar.
“Madde 96 - Aşağıda belirtilen yerler tam veya kısmi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorundadır.
a) Yapı yüksekliği 30.50 m’ den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,
b) Yapı yüksekliği 51.50 m’ yi geçen konutlarda,
c) Alanlarının toplamı 600m²’ den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
ç) Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda,pansiyonl
arda,misaﬁrhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde,
d) Toplam alanı 2000 m²’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,
e) Toplam alanı 1000m²’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (2009), Madde – 96’da belirtildiği gibi kullanılan binaların otomatik
sprinkler sistemi ile korunma zorunluluğu getirilmiştir. Bunun haricinde renovasyona giren binalarda, yangın sisteminin yeniden
düzenlenmesi gerekliliği doğan kullanılan binalarda, CPVC yangın sprinkler borularının kullanımı aşağıda belirtilen özellikleri
ile ön plana çıkmaktadır.
Sadece ıslak borulu sistemlerde kullanılan CPVC borulama sistemleri, yıllardır yangın sprinkler sistemlerinde başarıyla kullanılmaktadır. Bu borulama sistemi, NFPA 13, 13D, 13R ve 90A standartlarının uygun gördüğü alanlarda ve 12 bar’lık işletme
basıncında çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Oteller, okullar, hastaneler, kütüphaneler, bürolar, konutlar, lokantalar gibi haﬁf
tehlike sınıfına(NFPA) giren mahaller bu sistemin uygulama alanlarından bazılarıdır. Kazan daireleri, depolar, otoparklar ve
mutfaklar gibi orta tehlike sınıfına giren mahallerde CPVC borulama sistemlerinin kullanılması uygun değildir.
CPVC borulama sistemi, dünyanın önde gelen bütün sigorta şirketleri tarafından kabul edilen UL, FM ve LPCB organizasyonları tarafından test edilip onaylanmıştır. CPVC borulama sistemi, metal olmayan malzemeler içinde, FM sigortalı binalarda
kullanılabilen, onaylı tek termo plastik malzemedir.

Resim 1.
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2.1. CPVC Borulama Sisteminin Özellikleri
2.1.1. Korozyona Karşı Direnç
CPVC borular korozyona karşı son derece dirençlidir. Metal borularda görülen MIC-mikrobiyolojik etkileşimli korozyon CPVC
borularda görülmez.
Mikrobiyolojik etkileşimli korozyon, yangından korunma disiplinine göre spesiﬁk olarak şu şekilde tanımlanır;
“MIC, yangın sprinkler sistemi içindeki spesiﬁk bakterilerin aktiviteleri neticesinde yoğunlaşan ve hızlanan,metalik sistem komponentlerinin zamanından önce hasara uğraması ile sonuçlanan, bir elektrokimyasal korozyon prosesidir.
Bu sebeple, MIC oluşumu için bir elektriksel birde kimyasal komponente ihtiyaç vardır. Elektriksel komponent, elektron transferi vasıtası ile oluşur. Bu temel olarak, boru cidarı malzemesinden her seferinde bir elektron kopartılması vasıtası ile oluşur.
Elektronlar, boru cidarı malzemesinin atomlarından bahis konusu bakteriye bağlı olarak oluşan değişik oksidasyon formları
vasıtası ile kopartılırlar. Kimyasal komponent ise oluşan bakteriyel metabolik prosesin neticesidir.
Genel veya Uniform korozyon olarak tabir edilen korozyonda, boru iç yüzeyi boyunca nispeten eşit, ince bir oksidasyon tabakası oluşur. Bu tip korozyonlar, yangın sprinkler sistemlerinde önemli bir etki yaratmamakta, dolayısıylada boru iç yüzeyinin
pürüzlülüğünü(C-faktörünü) önemli ölçüde etkilememektedir. Doğal olarak boru yüzeyindeki çürümenin derecesi de sınırlı
olmaktadır. Bir yangın sprinkler sistemindeki korozyonun şiddeti, büyük oranda, suyun kalitesine bağlıdır, fakat genellikle 1 mil/
yıl’ın altındaki değerler ihmal edilir. Mikrobiyolijik etkileşimli korozyon ile nispeten yavaş olan korozyonun derecesi anormal bir
şekilde hızlanarak 10 mil/yıl değerine ulaşmaktadır. SCH 40 bir borunun et kalınlığının 20 mil olduğunu düşünürsek, MIC’nin
etkisini daha iyi analiz edebiliriz. MIC oluştuğunda, genel korozyon daha yoğunlaşır veya yüksek aktiviteli hücrelerle bölgeselleşir. Bu, öncesinde pürüzsüz olan boru iç yüzeyini ve onunla ilintili C-Faktörünü, şiddetli bir şekilde etkileyen çukurlaşmaya
sebebiyet verir.”
100 yılı aşkın bir süre önce ortaya çıkarılan MIC’in, modern endüstriyel sistemler için ciddi
bir problem olduğunun farkına son 30 yılda varılmıştır. MIC, metal ve yapı malzemelerine
olan korozyon zararlarının yaklaşık % 20’sini oluşturmaktadır. Dünya genelinde MIC’in
direkt olarak sebep olduğu zararın yıllık 30 – 50 milyar $ mertebesinde olduğu tahmin
edilmektedir. ABD sanayi, boru hatlarında meydana gelen korozyonun % 15-30’unu oluşturan MIC ile mücadele etmek amacıyla, sadece doğal gaz endüstrisinde yılda 1,2 milyar
$ harcama yapmaktadır.
Resim 3.
MIC, özellikle enerji ve petrol sanayiinde, mikrobiyolojik korozyondan kaynaklanan yangın problemleri gibi zaman zaman ciddi
hasarlarla sonuçlanan bir çok soruna yol açmaktadır.
2.1.2. Yüzey Pürüzlüğü (C Faktörü)
CPVC boru, pürüzsüz ve geniş iç çapı ile sürtünme kaybını en aza indirir. Standart ölçüleri ile, daha küçük çaplarda istenilen
hidrolik özellikler elde edilebilir. En kötü konumdaki sprinkler uygulama alanı için, gerekli akış ve basınç değerlerinin sağlanabilmesi amacıyla, uygulama alanından kaynak noktasına kadar yapılan hesaplamalarla, oluşturulan hidrolik hesap yöntemlerinden, en çok kullanılan Hazen-Williams hesap yöntemi için, sürtünme kayıp katsayısı (Hazen-Williams “C” faktörü) 150
alınarak CPVC borulama sistemlerinin hidrolik hesaplamaları yapılabilir.
Hazen-Williams Formülü:
Pm = 6,05 x (Qm 1,85 / C 1,85 x dm 1,85) x 105
Pm
Qm
C
dm

: Birim uzunluktaki boruda sürtünme direnci bar / m
: Akış lt / dak
: sürtünme kayıp katsayısı
: boru iç çapı mm
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C -Sürtünme kaybı katsayısı Hazen ve Williams tarafından geliştirilen boru
Tablo 1. Boru Çeşitlerine Göre Sürtünme
iç yüzeyinin malzeme, üretim ve ortam şartlarında karşılaştırılarak oluş- Kaybı Katsayıları
turulan boru iç yüzeyinin pürüzlülük durumunu gösteren bir katsayıdır. C
Sürtünme
Boru Türü
kaybı
sürtünme kaybı katsayısı değerinin büyümesi boru iç yüzeyinin daha az
Katsayısı C
pürüzsüz olduğunun göstergesidir.
Boru çeşitlerine göre sürtünme kaybı katsayıları Tablo 1’deki gibidir.

Döküm

100

Duktil

110

Siyah Çelik(Kuru ve ön tepkili sistemlerde)

100

2.1.3. Montaj Prensibi ve Montajda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Siyah Çelik(Islak ve Baskın Sistemlerde)
Kolay, temiz,emniyetli montaj imkanı ile yaygın olarak kullanılan çelik bo- Galvaniz
Beton
rulara karşı avantaj sağlar.
PE

120
120
130
140

Kaynaklı birleştirme yöntemi için aşağıda belirtilen dezavantajları ortadan Bakır
140
kaldırır;
Paslanmaz Çelik Boru
140
a) Yangın riski: Yaşayan binalarda, yanıcı, parlayıcı maddelerin depolandı- CPVC
150
ğı alanlarda risklidir.
b) Mahalin kirletilmesi: AVM’lerin, otellerin, hastanelerin renovasyonunda Tablo 2. Min. Bekleme Zamanı
temiz işçilik esastır.
Ortam Sıcaklık Şartları
c) Uygulama zorlukları: Metal boruların yüksek alanlara taşınması ve kayÖlçü
16°C-49°C 4°C-15°C -18°C-3°C
nak işçiliğidezavantajdır.
15 Bar Test Basıncı
CPVC borulama sisteminin, haﬁﬂiği dolayısıyla çalışma sahasında kullanılabilirliği son derece rahat ve montajı diğer borulama sistemlerine
göre çok daha basittir. Bu sistem, sadece plastik boru makası, tıraşlama
aparatı ve özel yapıştırıcısına gerek duyulan soğuk yapıştırıcı proses ile
birleştirilir. Montaj sırasında önemli olan, boru ile birleştirilecek ek parçasının yapıştırıcı sürülecek kısımlarının temiz olmasıdır. Boru kesildikten
sonra kesinlikle tıraşlama aparatı ile kesilen kısmı düzeltilmelidir. Bu sayede yapıştırıcının, yapıştırma sırasında boru ve ek parçasının yapıştırma yüzeyine yayılması daha kolay olacaktır. Yapıştırma işlem Tablo 2’de
verilmiştir.
2.1.4.Çevre Dostu
CPVC diğer termoplastik malzemelerle karşılaştırıldığında Çevre Dostu malzemedir. CPVC % 30-37 oranında petrolden,% 63-70 aralığında
masa tuzundan meydana gelmekte, plastik malzemelerin pek çoğuna
nazaran,üretim prosesinde, sınırlı petrol rezervlerimize daha az ihtiyaç duyar (Şekil 1).
2.1.5. Fiziksel Özellikler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
CPVC yangın sprinkler boru ve ek parçaları haﬁf olduklarından dolayı çelik
borular gibi özel bir taşıma sistemine gerek duyulmaz. CPVC sistemler
dayanıklıdır fakat çeliğin sahip olduğu mekanik dayanıma sahip değildir.
Bu yüzden, özellikle çalışma sahasında, stok ve taşıma yapılırken dikkat
edilmelidir.

3/4”

1 saat

4 saat

48 saat

1”

1,5 saat

4 saat

48 saat

1 1/4” & 1 1/2”

3 saat

32 saat

10 gün

2”

8 saat

48 saat

*

2 1/2” & 3”

24 saat

96 saat

*

14 Bar Test Basıncı
3/4”

1,5 saat

24 saat

1”

45 dak.

1,5 saat

24 saat

1 1/4” & 1 1/2”

1,5 saat

16 saat

120 saat

2”

6 saat

36 saat

*

2 1/2” & 3”

8 saat

72 saat

*

7 Bar Test Basıncı
3/4”

15 dak.

15 dak.

30 dak.

1”

15 dak.

30 dak.

30 dak.

1 1/4” & 1 1/2”

15 dak.

30 dak.

2 saat

Not : 2” ve 2” den büyük çaplarda yapıştırıcı 4.4°C nin üzerinde uygulanmalıdır.

30-37 Petrol

CPVC boru ve ek parçalarının üzerine malzeme düşürülmemesine ve hasar gören, çatlayan, kırılan kısımların kesilip, ıskartaya çıkarılmasına özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca açık alanda stok yapılırken, UV ışınlar ve
kirden etkilenmemesi için saydam olmayan bir materyal ile boruların üzeri
kapatılmalıdır. Zaten bu CPVC boru ve ek parçaları, fabrikadan, dış etkenŞekil 1.
lerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak çıkarılmaktadır.
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2.1.5.1. Mekanik mukavemet değerleri:
Tablo 3. Mekanik Mukavemet Değerleri
Gerilme Mukavemeti , psi@73˚F
Elastikiyet Gerilme Modülü, psi@73˚F
Eğilme Mukavemeti , psi@73˚F
Eğilme Modülü , psi@73˚F
Baskı Mukavemeti, psi@73 ˚F
Izod Etkisi,çentikli,ft-lb/in@73 ˚F

7.320
360,000
13,000
360,000
10,000
2.0

2.1.5.2. Uzama katsayısı:
Her borulama materyalinde olduğunda gibi, CPVC borulama sistemleri de sıcaklık değişimlerinde uzama ve kısalmalara
maruz kalmaktadır. CPVC için lineer uzama katsayısı 1°C için 6.1x10-5 olarak kabul edilebilir. Bunu 0.061 mm / m / °C olarak da gösterebiliriz. Örnek olarak, 15°C’lik bir sıcaklık artışı, 20 m uzunluğundaki bir boru hattında 18.3 mm’lik bir uzamaya
sebep olacaktır. Formül olarak;
∆ = e x L x ( ∆T )
e
= 6.1x10-5 mm / m°C
L = Boru hattı uzunluğu ( m )
∆T = Sıcaklık değişimi ( °C )
∆ = Uzama miktarı ( m )
şeklinde ifade edilir.
2.1.6. Kimyasal Özellikler
2.1.6.1.Yanma perforanmansı:
Atmosferde bulunan oksijen, CPVC’nin yanması için yeterli değildir. Aleve maruz kaldığında üst fotoğrafta görüldüğü üzere yanma yerine, dış yüzeyinde
kömürleşme oluşmaktadır.Bu kömürleşme, termal bir bariyer oluşturmakta ve
ısının borunun iç yüzeyine geçişini sınırlamakta,yanmanın etkisini azaltmaktadır.

70

Cotton

60

Fir

50

PEX

40

Red Oak

30

Nylon-6

20

PVC

10

0

BM®
CPVC

Şekil 2.

2.1.6.2.1.LOI (Limitli Oksijen Endeksi):
LOI(Limiting Oxygen Index): LOI, bir atmosferdeki yanmayı destekleyen gerekli
oksijen miktarının yüzdesidir. Aşağıda diğer materyallerle karşılaştırmalı olarak
verilen, CPVC’ye ait yüksek LOI oranının anlamı,normal atmosferik şartlar altında yanmasının mümkün olmadığıdır (Şekil 2).
2.1.6.2.2. UL Testi:
UL Testi esnasında, 872 ºC (1600 ºF) sıcaklığa varan alevler, yaklaşık 1 dakika içinde sprinkler sistemini aktive etmiş, borular sıcaklığı 371ºC ile 483 ºC
aralığında değişen alevlerle, toplam 10 dakika kadar direkt temas halinde bırakılmıştır. Test sonucunda yapılan incelemelerde, borunun dış yüzeyi üzerinde,
karbonizasyon,piroliz olarak da tabir edilen kömürleşme dışında herhangi bir
hasar olmadığı gözlemlenmiştir.İç yüzey özelliklerinin de değişmeden aynı kaldığı gözlemlenmiştir.Sistem daha sonra 1.207 KPa(175 psi) basınçta 5 dakika
test edilmiş,sistemde kaçak gözlemlenmemiştir (Resim 4).
2.1.6. Diğer Sistemlere Adaptasyon (Retroﬁt)
CPVC borulama sistemlerinin, diğer borulama sistemlerine bağlantısını sağlamak için, dişli adaptörler, ﬂanşlar ve yivli boru ek parçaları da mevcuttur. Sprinkler bağlantıları için dişli adaptörler, dişli dirsekler ve boyu ayarlanabilir özel
adaptörlerde ürünler arasında yer almaktadır.
Resim 4.
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2.1.7. Boru Ölçüleri ve Ağırlıklar
CPVC borular ASTM F 442, ek parçaları da ASTM F 437, F 438 ve F439 standartlarına uygun, SDR 13.5 ölçülerine göre
üretilmektedir (Tablo 4).
Tablo 4. CPVC SDR 13.5 ( ASTM F 442 ) Boru Ölçüleri ve Ağırlıkları
Ölçü

Ortalama
Dış Çap

Min. Et
Kalınlığı

Boş
Ağırlık

Su Dolu
Ağırlık

İnç

mm

mm

mm

(kg/m)

( kg / m )

¾

20

26,67

1,98

0,250

0,637

1

25

33,40

2,46

0,390

0,100

1¼

32

42,16

3,12

0,622

1,606

1½

40

48,26

3,58

0,816

2,109

2

50

60,32

4,47

1,278

3,310

2½

65

73,02

5,41

1,871

4,844

3

80

88,90

6,57

2,778

7,186

2.1.8. Askılama Özellikleri ve Aralıkları
Metal borular için uygulanan bir çok askı tipi CPVC borular için de uygundur. Fakat Tablo 5.
dikkat edilmesi gereken husus; askılama sistemlerinin köşelerinin boruya zarar veBoru Anma
recek şekilde keskin olmaması ve yük taşıma yüzeyinin en az 12,7 mm olmasıdır.
Çapı (inç)
CPVC borulama sistemleri için en uygun askılama aralıkları Tablo 5’te belirtilmiştir.
2.1.9. Sistemin Donmaya Karşı Korunması
Sistemi donmaya karşı korumak için, antifriz çözümler ve boru izolasyonunu içeren farklı yöntemler vardır. Antifriz olarak CPVC ile gliserin kullanılması uygundur.
Glikol bazlı çözümler CPVC sisteminde kullanılmamalıdır. Glikol bazlı çözümler
malzeme ile kimyasal olarak uyum sağlamaz ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

¾
1

Boru
Anma Çapı
(mm)
20
25

Max. Askı
Mesafesi
(m)
1,7
1,8

1¼
1½
2
2½

32
40
50
65

2,0
2,1
2,4
2,7

3

80

3,0

2.1.10. Diğer
CPVC yangın sprinkler borulama sistemleri boyanabilir, fakat sadece su bazlı lateks boyalar kullanılmalıdır. Yağ bazlı veya
içeriğinde çözücü olan boyalar kesinlikle kullanılmamalıdır.
2.2. Çelik Boru İle CPVC Borunun Karşılaştırılması
Tablo 6. Çelik Boru İle CPVC Borunun Karşılaştırılması
Özellik

Çelik Sch. 40

CPVC SDR 13.5

Siyah

Açık Turuncu

2,5

0,4

(E.N. ) 1427-1538°C

( Ş.D.D. ) 103°C

düşük

UV etkilere karşı yüksek

düşük / 120

yüksek / 150

NFPA standartları

sınırlama yok

NFPA 13 light hazard,13D,13R,concealed
and restricted exposure NFPA 90A

Max. ortam sıcaklığı

sınırlama yok

66 °C

esnek değil / 3,7

esnek / 1,8

Dişli, yivli, ﬂanşlı, kaynaklı

Primer / solvent cement

sınırlama yok

Gliserin

Renk
1” borunun ağırlığı (kg/m)
Erime noktası (E.N.) veya şekil değiştirme derecesi (Ş.D.D.)
Hasar dayanıklılığı
Korozyon dayanımı / dizayn C faktör

Esneklik / 1” boru için askılama aralığı (m)
Montaj şekli
Uygulanabilir antifriz
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3. TERMİNOLOJİ
CPVC
SDR
SCH

ASTM
NFPA

: Chlorinated Polyvinyl Chloride (Klorlandırılmış Polivinil Klorür)
: Standard Dimension Ratio (Standart Ölçü Oranı)
SDR = Min. Ortalama Dış Çap / Min. Et Kalınlığı
: Schedule (Tarife)
SCH numarası = 1000 P/s
P: İşletme iç basıncı, psi (7x 10-2)
s : İşletme koşullarındaki çekme emniyet gerilmesi , lb/inç2 (7x 10-2 daN/cm²)
: American Society for Testing Materials (Amerikan Malzeme Testi Derneği)
: National Fire Protection Association (Uluslararası Yangın Koruma Birliği)

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[4]
[5]

TTMOB Makine Mühendisleri Odası, Yangın Söndürme Sistemleri, Yayın No MMO / 2003 / 300 / 2.
A.Münir CERİT, Endüstriyel Borulama El Kitabı, Ankara, 2000.
Harvel Plastics Inc., CPVC Fire Sprinkler Piping Products Installation Instructions, U.S.A, 2005.
Harvel Plastics Inc., Enginering and Installation Guide, 2004.
Spears,CPVC Fire sprinkler Products Installation Instructions, 2010.
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği 2009-27344,TÜYAK Teknik Kitaplar Dizisi No:04, Ekim 2009.
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taahhüt projelerinde çalıştı. 2000-2003 yıllarında Sealed Air Corp. Temsilciliği bünyesinde, termoplastik ambalaj malzemeleri
ve makinaları satış, pazarlama ve pazar geliştirme alanlarında çalıştı. 2004-2010 yılları arasında, Van Leeuwen ve Sandvik
ﬁrmaları satış kadrolarında, paslanmaz,karbon çeliği boru ve bağlantı elemanlarının satış ve pazarlaması üzerine çalışmış,
Siemens-IBS bünyesinde Proje Müdürü, İdeal A.Ş.’de Üretim ve Pazarlama Müdürü olarak görev almıştır. 2011 yılı itibari ile
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HUZUREVLERİNDEKİ
YANGIN GÜVENLİK KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zuhal ŞİMŞEK*

Nilüfer AKINCITÜRK**

Recep YAMANKARADENİZ***

ÖZET
Huzurevleri, kullanıcı proﬁlinin ﬁziksel açıdan yetersiz olmasından dolayı deprem, yangın gibi afetler karşısından yapının uzun
süre ayakta kalması açısından mimari açıdan özel çözümler gerektiren yapılardır. Yangın anında ölümlerin % 75’inin duman nedeni ile gerçekleştiği düşünülecek olursa hedef kullanıcısı olan yaşlıların dumandan zehirlenmeden yapıyı terk etmeleri gereklidir.
Çoğu yaşlının yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürüyor olması tahliye süresinin bu yapılarda uzatılmasını gerektirmektedir.
Çoğu yapıda olduğu gibi huzurevlerinde de olası bir yangını haber verecek, söndürecek, dumanı tahliye edecek sistemlerin
ve yaşlıların en kısa zamanda yapıyı terk etmelerini sağlayacak özel çözümler ve malzemelerin kullanılmadığı görülmektedir.
Bu çalışmada huzurevlerindeki mekânsal çözümler ve malzeme kullanımlarına yönelik problemler incelenecektir. Zehirli gaz,
tutuşma tahliye problemlerinin yapı bütününde ele alınarak değerlendirilmesi hedeﬂenmektedir. Huzurevlerindeki yaşlıların güvenlik ve tahliye durumlarının tespit edilerek, önerilecek çözümlerin yapının yangın güvenliğine yansımasının ve genel olarak
benzer fonksiyonlu yapılara uygulanması amaçlanmaktadır.
Bu amaçla Bursa’daki bir huzurevi örnek alınarak, mekânsal açıdan yaşlıların bir yangın anında oluşabilecek acil ihtiyaçlarına yönelik problemlere yönelik mimari çözüm önerileri irdelenecektir. Örnek yapıda dumandan etkilenmeden kullanıcıların yapıyı terk
etmelerine olanak sağlayacak yangın güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı incelenerek mevcut durum tespiti yapılacaktır. Bu
amaçla belirlenen eksiklikler doğrultusunda yapıda uygulanması gereken tasarım kriterlerinin oluşturulması hedeﬂenmektedir.

EVALUATION OF FIRE SAFETY CRITERIA IN NURSING HOMES
ABSTRACT
Nursing Homes are buildings that require special architectural solutions, to remain intact in case of disasters such as earthquakes and ﬁres, for a long time, due to physical inabilities of their residents. If it is considered that 75% of the deaths occur due
to smoke in case of ﬁres, the old people need to evacuate the building before they are affected from smoke. Since many old
people spend later stages of their lives in their beds, evacuation times in these buildings need to be extended.
As in most buildings, it has been observed that nursing homes are not equipped with ﬁre warning, extinguishing or smoke
extraction systems, neither have they had special solutions that will enable the old people to be evacuated quickly, nor special
materials have been used in their constructions. In this study, spatial solutions and problems in material selection are discussed. It is also aimed that toxic gas, inﬂammation and evacuation problems are dealt with all together, then the suggested
solutions may be reﬂected on to ﬁre safety and may also be applied to buildings with similar characteristics.
For this purpose, a nursing home in Bursa was chosen as an example, and architectural solutions to the problems of the old people’s
spatial problems in case of a ﬁre are discussed. In the building taken as an example, investigations have been carried out to see if
necessary ﬁre safety measures have been taken to evacuate the building without the elderly are exposed to smoke. This way it is
aimed that required architectural design criteria may be obtained, to be applied to overcome the inadequacies in such buildings.
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1.GİRİŞ
İnsanlar için yaşam alanları tasarlarken çoğu zaman o bireylerin sağlık durumlarının iyi ve kendi başlarına hareket edebilecek
düzeyde olduğu düşünülmekte, bu kriterler doğrultusunda mekân şekillenmektedir. Ne yazık ki, insanın gerek doğumunu takip
eden birkaç yıl boyunca gerekse yaşının ilerlediği yıllarda hareket kabiliyeti zayıﬂamakta ve başka kişilerin yardımı ile hareket
edebilmektedir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte bakıma muhtaç olan bireyler için de özel mekânlar gerekmektedir. Huzurevleri bu
amaca hizmet eden kuruluşlardır.
Huzurevleri, Türkiye’de, 60 yaş ve üzerindeki muhtaç yaşlıları korumak, bakmak, sosyal, psikolojik ve ﬁziksel gereksinimlerini
karşılamak, sürekli bakıma ve iyileşmeye gereksinim duyanlara bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermekle görevli ve yükümlü
olan kuruşlardır[11]. Yaşlı insanların yaşam kalitesinin belirlenmesinde algısal yetenekler, davranışsal etmenler, psikolojik
etmenler ve sosyal etmenlerin yanı sıra güvenlik unsuru da ön plandadır[12]. Yaşlılara yönelik düzenlenmeyen mekânlarda
karşılaşılan ev kazaları bireylerin ciddi olarak yaralanmalarına sebebiyet vermektedir. Ev kazalarında karşılaşılan küçük yaralanmaların dışında yaşanılan yangın ve deprem gibi afetler ise bireylerin yaşamlarını tehlike altına sokmakta, gerekli önlemlerin alınmadığı durumlarda ise felaketler ile karşılaşılabilmektedir.
Depremler, oluşum anında içinde bulundurduğu kullanıcılar için çok fazla kaçma süresi tanımazlar fakat yangın sırasında yapıda kullanıcı özelliklerine bağlı olarak gerekli önlemlerin alınması durumunda, duman ve alevden etkilenmeden tehlikeli mekanı
terk etmeleri olasıdır. Fakat yaşlıların yangın alarmını algılamaları ve ardından harekete geçmeleri diğer sağlıklı bireylerden
çok daha yavaş gerçekleşir[7]. Yaşlıların beyin ve sinir hücrelerinde gözlenen bu kayıplar, yaşlı kişilerin hareket yeteneklerinin
zayıﬂamasına yol açar. Sinir-kas çalışma yeteneğindeki zayıﬂama, reaksiyon zamanındaki kısalma, merkezi sinir sistemindeki
oluşan değişikliklerdir. Görsel, duyusal hislerde kayıpların ortaya çıktığı duyusal sistemdeki değişiklikler aynı zamanda kas hareketlerinin koordinasyonu, esnekliği ve dolayısıyla kas dayanıklılığı ve kuvvetinde zayıﬂamalara da yol açar. Ayrıca hareketlerin dengesi, zayıﬂaması ve vücut anatomisinde de değişikliklere ve zayıﬂamalara neden olur[1]. 60 yaş üzerinde bireylerde
ﬁziksel ve psikolojik açıdan gerçekleşen bu değişimlerde yangından kaçma eylemini geciktiren unsurlardır.
Birey yaşın ilerlemesi ile birlikte hareket yönünden inaktif olduğu döneme girer. Bu periyot içerisinde eklemleri vücuda doğru
hareket ettiren kaslar kısalır, yerçekimine karşı başın, vücudun ve eklemlerin duruşunu sağlayan kaslarsa güçsüzleşir. Bu
durum sonucu oluşan bel ve omuz kaslarındaki zayıﬂamalar, vücudun duruş pozisyonunu da etkileyerek kamburluk ve diğer
vücut bozukluklarını oluşturur[1]. Vücut iskeletinde oluşan bu değişimler göğsün ﬁziksel yapısını etkileyerek solunum fonksiyonunda bozukluklara ve yetersizliklere, dakikadaki soluk alıp verme sayısının azalmasına ve kalp dolaşım sistemi değişikliklerine yol açar. Yangın sırasında çıkan duman da sağlıklı bireylerin dahi soluk alıp vermelerini oldukça zorlaştırmaktadır. Yaşlılarda gerçekleşen bu ﬁziksel rahatsızlıklar yanma gazlarının yarattığı tehlikeyi daha da artırmaktadır. Bu nedenle huzurevlerinde
mutlaka dumanın yaşlılardan uzaklaştırılması gereklidir.
Yaşlılarda ﬁziksel rahatsızlıkların yanı sıra ruhsal açıdan değişimler de gözlenir. Öğrenme ve hatırlama fonksiyonları zayıﬂar. Kişi
çevresinde olanlara tepki vermemeye başlar. Yeni bilgiler öğrenmede ve bunları hatırlamakta güçlük çeker. Konuşma sırasında
doğru kelimeleri bulmakta ve günlük yaşantıya ait sorunları çözmekte zorlanır ve gerçekleştirmesi zaman alır[1]. Tepkideki bu
yavaşlama, yangın alarmının algılanmasını ve alarma verilecek karşılığı oldukça yavaşlatarak zorlaştırır. Çoğu yaşlı alarmın yangın sireni olduğu kavramayarak bulunduğu mekânı terk etmeyi reddeder. Bu nedenle huzurevlerinde düzenlenen yangın kaçış
mesafeleri kısaltılarak ve diğer yangın güvenlik önlemleri oluşturularak tahliye süresinin uzatılması temel ilke olarak alınmalıdır.

2. HUZUREVİ YANGINLARI
Huzurevleri 1. orta derecede yangın riski taşıyan yapı grubundadırlar. Fakat yatan hastaya bakım hizmeti vermesi, genel kullanıcılarının 60 yaş ve üzerinde olması ve yangın yükü yüksek ek mekânları bünyesinde barındırmaları nedeni ile yangın riski artan yapılar
niteliğindedir. Huzurevleri birçok yaşamın yitirildiği yangınların yarattığı tehlikeleri içerdiği için sosyal risklerin yüksek olduğu yapılardır[4]. Bu nedenle bu yapılarda yangın güvenliğinin oluşturulmasında etkili olan, uyku riski, kullanıcı yükü, hareket yeteneği, binayı
tanıma ve alarma tepki şeklileri gibi özel tasarım kriterleri karakteristikleri göz önünde bulundurulur[8]. Her mekânda yangının çıkma
ihtimali farklıdır. O mekânın fonksiyonu ve yangın yüküne bağlı olarak risk faktörü de değişkenlik gösterir. Huzurevlerinde uyku
riskinin yüksek olduğu yataklı bölümlerin yanı sıra, yangın kaynağının fazla olduğu mutfak, yangın yükünün yüksek olduğu medikal
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depolar, çamaşırhane, çöp toplama merkezi
ve patlama riski yüksek olan kazan dairesi ve
oksijen tüp depoları gibi yardımcı mekânları
da bünyelerinde bulundurmaktadırlar. NFPA
tarafından yapılan istatistiklere göre, 20022010 yıllara arası huzurevlerinde çıkan yangınların % 54’ünün mutfak ve bu amaçla kullanılan mekanlarda pişirme aletleri nedeniyle,
% 12’sinin ise çamaşırhanelerde uzun süreli
kullanılan çamaşır ve kurutma makinelerinin
aşırı derecede ısınması nedeni ile oluştuğu
gözlenmiştir[10] (Şekil 1). Bu nedenle mutPişirme
Çamaşır
Sigara
Diğer
Isıtma
Elektrikli kontağı
fak ve çamaşırhaneler yangın riski yüksek
aletleri
makineleri
aletleri
ve aydınlatma
elemanları
mekânlar olarak tanımlanmakta bu bölümler
ayrı birer kompartıman olarak tasarlanarak
özel yangın güvenlik önlemleri içermelidir. Şekil 1. 2002- 2010 yıllara arası Huzurevi yangınların nedenleri[10].
Özellikle yapılan istatistiklere göre otomatik
söndürme sistemlerinin kullanıldığı durumlarda, ölüm oranları 1000 yangında % 94 azaldığı belirlenmiştir. Bu durum, yapısal önlemlerin ve aktif sistemlerin kullanımı ile yangınların en az kayıpla nasıl atlatıldığını gözler önüne sermektedir.
Geçmiş yıllarda huzurevlerinde çıkan yangınların incelenmesi durumunda 1980 yılına kadar çıkan yangınlarda hemen hemen
tüm yaşlıların bu afet sırasında yaşamını yitirdiği ve bu yapıların hiç birinde duman tahliye ve yangın uyarı ve algılama sistemlerinin uygulanmadığı görülmüştür. 1980 sonrasında ise yangınlarda azalmaların olmasının temel sebebinin bu yapılarda duman
algılama ve tahliye ile otomatik söndürme sistemlerinin daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmasından kaynaklanmasıdır.
Tablo 1’de büyük huzurevi yangınları ve karşılaşılan ölü sayıları açıkça belirtilmiştir. Son 10 yılda ise NFPA istatistiklerince
elde edilen veriler ışığında, bakım evlerinde
Tablo 1. Huzurevi Yangınları
toplam 2,810 yangının çıktığı belirlenmiştir.
Yıl
Yer
Huzurevi
Ölü sayısı
Bu yangınlarda 16 ölü, 130 yaralı ve $6.6
1952
Hillsboro,Missouri
Huzurevi
20
milyon maddi hasar ile karşılaşılmıştır. YanLittleﬁeld Huzurevi
33
gınlar, huzurevlerinde en çok mutfaklarda 1953 Florida
Largo
Largo
Huzurevi
33 /32
çıkmasına rağmen yaşam kayıplarının çoWarrenton Huzurevi
72
ğunun hasta yatak odalarında olduğu görül- 1957 Missouri
Golden Age Huzurevi
63
mektedir. Bu mekanlarda yangın, yatakların 1963 Ohio
veya örtülerin tutuşması ile veya bu alandaki
Harmer House Convalescent
1970 Mariettla O.H.
31/32
Home
aletlerin elektrik kaçağından dolayı oluştuğu
Huzurevi
24
aynı istatistiklerce tespit edilmiştir[6]. Ne ya- 1976 Chicago, Illinois
Extendicare Ltd. Huzurevi
21
zık ki Türkiye’de bu konu ile ilgili yapılmış 1980 Mississauga, Ontario
1980 Bradley sahili
NJ nakım evi
36/24
yeterli istatistik bulunmamaktadır.
Uluslararası ölçekte huzurevi yangınlarında
karşılaşılan büyük oranlarda can kayıpları,
aynı yangınların Türkiye’de gerçekleşmesi
durumunda nasıl bir sonuç ile karşı karşıya
kalınırdı sorusunu gündeme getirmektedir.
Türkiye’de toplam 166 özel ve devlete ait
huzurevi bulunmaktadır. Bu yapılarımız diğer tüm yapılarda olduğu gibi her an yangın
tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Bu nedenle Bursa’da devlete ait bir huzurevinin karşı karşıya olduğu yangın tehlikesi
ortaya koyularak mevcut yangın güvenlik

Hardford, Greenwood Manor
Huzurevi

1981

Connecticut

-

1981

Keansburg

Sheltered bakım evi

31 (tüm yaşlılar)

2003

Nashville,Tennesessee

Nashville Huzurevi

14

2003

Hardford, Connecticut

Greenwood Manor Huzurevi

16

2006

Adana

-

-

2007

Rusya

Kamyshevatskaya Huzurevi

63

2009

Belçika

-

9

2010

Güney Afrika Cumhuriyeti

Johannesburg Huzurevi

18

2010

Rusya

-

9

2011

Güney Kore

2011

Ankara

10
Süleyman Demirel Huzurevi
Sürekli Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi

-
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durumu incelenmiştir. Yapıda 175’i yatalak olan 287 yaşlı barınmaktadır. Tamamen bakıma muhtaç ve yatağa bağımlı yaşlılar ile kendi başlarına hareket ederek bakımlarını gerçekleştirebilen yaşlılar ayrı bloklara yerleştirilmiş ve fonksiyonel olarak
birbirlerinden ayrılmıştır. Yemekhane, idari bölüm ve spor odaları zemin katta, depo ve çamaşırhane gibi servis mekanları ise
bodrum katta yer almaktadır. Yatan yaşlı sayısının oldukça fazla olması onların dumandan etkilenmeden en kısa zamanda
güvenlikli bölgelere alınması problemini ortaya koymaktadır.
Huzurevlerinde tahliye üç aşamada gerçekleştirilmektedir.
1. Aşama yatay tahliye; yaşlıların aynı kattaki duman sızdırmazlığın ve 60 dk. yangın dayanımının sağlandığı kompartımana
alınması.
2. Aşama dikey tahliye; alt kattaki duman sızdırmazlığın ve 60 dk. yangın dayanımının sağlandığı kompartımana alınması.
3. Aşama son tahliye; tüm kullanıcıların yapı dışındaki güvenlikli alana alınmaları ile sonlanmaktadır. Yangının hemen fark
edilip erken müdahalenin bulunulması ile dikey tahliye gerçekleşmeden yaşlıların güvenliği sağlanabilir. Ancak, mutlaka
yangın uyarı ve algılama sistemlerinin yönetmeliklere uygun olarak düzenlemesi gereklidir. Ne yazık ki, ülkemizdeki yapıların çoğunda özellikle incelemiş olduğumuz huzurevinde yatay tahliyenin gerçekleştirileceği kompartımanlar ve dumanın
yayılmasını engelleyecek sistemler bulunmamaktadır. Bu eksiklikler can kayıplarını artıran önemli etkenlerdir. Bu nedenle
tarihte en büyük huzurevi yangınları arasında olan 2 yangın incelenmiş ve olayın gerçekleşmesinde etkili olan mevzuat
eksiklikleri ortaya koyulmuştur. 2003 yılında 16 kayıp ile karşılaşılan Hardford yangını ve 14 kayıp ile karşılaşılan Nasville
yangını sırasında ortaya çıkan aksaklıklar ve aynı hataların günümüzde Bursa’da, devlete ait bir huzurevindeki yansımaları
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Örnek Huzurevlerinin Yangın Güvenlik Durumları
Mevcut Durum

Standartlar

Nasville Huzur
Evi

Hardford Huzurevi

Bursa’da
Devlet
Huzurevi

Duman
detektörleri

Koridorlarda ve yatak odalarında
bulunmalıdır

Yok

Yok

Yok

Yangın
ve duman
bariyerleri

Yatak odalarından koridorlara
çıkışlarda yapılmalı, iki oda
arasında gerekli değildir.

Yaşlılar yangının, çıktığı odadan
diğerine asma tavandan arasından
sızan duman nedeni ile yaşamını
yitirmiştir.

Yaşlılar yangının, çıktığı odadan
diğerine sızan duman nedeni ile
yaşamını yitirmiştir. Asma tavan
ile ilgili bir bilgi rapor dilmemiştir.

Yok

Isıtma soğutma
ve HVAC
sistemler

Yangın ve duman damperleri
mutlaka kullanılmalıdır.

Yok

Yok

Yok

Isıtma soğutma
ve HVAC
sistemin
çalışması

Yangın alarmı ile birlikte duman
geçişinin engellenmesi amacı ile
havalandırma sistemi devre dışı
bırakılmalı.

Yok

Sistem çalışmamış

Yok

Görevlilerin
Sorumlulukları

Tatbikatlarda uygulamalı
şekilde gösterilen tahliye
planına uygun olarak yaşlıların
güvenlikli bölgelere alınmalarının
sağlanması.

Görevliler hasta odalarının kapılarını
kapatmamışlar ve tahliye planına
uygun olarak hareket etmemişler.
Yangın tüpleri kullanılamamış.

-

Dikey Açıklıklar

Tüm şaftlar duman geçişini
engelleyecek şekilde damperler
ile donatılmalıdır.

Yok

Genel banyolara açılan
şaftlardan duman sızmış.

-

Yok

Hardford Huzurevi’nde, yaşlılar, yangının çıktığı odadan diğerine asma tavandan sızan duman nedeni ile yaşamını yitirmiştir. Yangın alarmı ile birlikte duman geçişinin engellenmesi amacı ile havalandırma sistemini devre dışı bırakacak ve biriken
dumanın tahliye edilmesini sağlayacak sistemlerin olmaması birçok yaşlının dumandan zehirlenmesine neden olmuştur. İlk
aşamada 10 kişinin yaşamını yitirmesine karşın dumandan zehirlenerek tedavi altına alınan yaklaşık 30 yaşlının 6’sı daha yaşamını kaybetmiştir. Nasville Huzurevi’nde ise yangın alarmı ile birlikte duman geçişinin engellenmesi amacı ile havalandırma
sistemini devre dışı bırakacak sistemin olmasına rağmen yangın anında çalışmaması sonucu tüm kat duman ile dolmuştur.
Özelikle duman geçişinin bariyerler ile engellenmediği düşey havalandırma şaftlarından duman tüm katlara sızmış ve birçok
yaşlının zehirlenerek yaşamını kaybetmesine neden olmuştur. Yangın karşısında nasıl davranacağı konusunda eğitim almayan personel dumanın sızmasını engellemek için hasta odalarının kapılarını kapatmamışlar, tahliye planına uygun olarak
hareket etmemişler ve yangın tüplerini kullanamamışlardır. Yatay kompartımanların bulunmalığı yapılarda tüm kullanıcıların
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Resim 1. Boş yangın dolabı.

Resim 2. Hasta yatağı üzerindeki havalandırma.

Resim 3-4. Çatı terasına açılan yangın merdiveni.

dikey tahliyesi gerçekleşmiş, birçoğu oksijen tüpleri ve yatakları ile birlikte yapı dışına alınmak durumda kalmıştır. Nasville
Huzurevi’nde her bölümde 5-12 görevli olması yerine 3-5 görevli olması tahliyenin gecikerek daha fazla sayıda yaşlının dumandan zehirlenmesine neden olmuştur.
Görüldüğü gibi yangın sonrası yaşanan can kayıplarının asıl nedeni dumandan zehirlenmelerdir. Bursa’daki devlet huzurevi bu açıdan incelenecek olursa yapıda hiçbir şekilde, dumanın yayılmasını engelleyecek duman perdeleri, dumanı
uzaklaştıracak duman tahliye sistemleri, basınçlandırılmış merdiven ve alanlar, yatay tahliyenin gerçekleştirileceği yangın
kompartımanları ve yürümekte zorluk çeken veya yatan yaşlıların kolaylıkla dikey tahliyenin gerçekleştirileceği acil durum
rampaları bulunmamaktadır. Kapı genişlikleri de yataklar ile tahliyenin gerçekleşmesine olanak verecek boyutlara sahip
olacak şekilde düzenlenmemiştir. Duman dedektörleri ise bazı koridorlarda bulunmaktadır. Bununla birlikte sprinkler sistemleri bulunmamakta, yangın dolaplarının çoğu ise ya boş ya da kontrolü yapılamamış eski yangın hortumları ve tüpler
barındırmaktadır (Resim 1). Havalandırma kanalları, direk yatakların üzerine hava üﬂediği için yaşlıların hastalanması
ve yerinin yanlış seçilmesi nedeni ile devre dışı bırakılmıştır (Resim 2). Yapıda yatak katları iki kanattan oluşmaktadır.
Yangın merdivenleri ise bu iki kanadın kesiştiği genel kullanım merdivenlerinin tam karşında yer alan toplanma yerine
açılmaktadır. Fakat sağlıklı bireylerin dahi önünde oturma birimlerinin bulunduğu bir terastan birkaç basamak çıkılarak
ulaşılan son derece bakımsız ve zemine kadar inmeyen bir yangın merdiveni ile olay yerinden kaçarak güvenlikli bölgeye
ulaşması imkânsızıdır (Resim 3, Resim 4). Tüm bu aksaklıkların giderilerek yapılan yangın yönetmeliğine uygun olarak
tekrar projelendirilmediği durumlarda Hardford ve Nasville huzurevinde karşılaşılan can ve mal kayıplarından çok daha
büyük bir felaket ile karışılabilir.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapı ve insan güvenliğinin oluşturulmasında anahtar kelime yangının önlenmesidir. NFPA istatistiklerine göre yangın en çok
hasta odalarında sigara nedeniyle, ikinci olarak da elektrikli aletlerin yanlış kullanımı ve hasarlı olaması sonucu çıkmaktadır.
Hasta odalarını depo ve mutfak gibi servis mekânları takip etmektedir. Çamaşırhanelerde de kurutma anında çamaşırların tutuşması sonucunda yangınların çıktığı görülmüştür. İdeal kurutma makinelerinde işlemin tamamlanmasının ardından otomatik
olarak soğutma işlemi devreye girmektedir. Özellikle elektrik faturalarındaki gece indirimlerinden yararlanmak amacı ile bu
saatlerde çalıştırılan makinelerin kendiliğinden soğutulması herkesin uyuduğu saatlerde yangının çıkmaması için gereklidir.
Çamaşırların hemen makineden alınması ve makine soğuyana dek tekrar doldurulmaması ile bu nedenle çıkabilecek yangınların önüne geçilebilir [9]. Medikal depolar da yangın yükünün fazla olmasından dolayı riski artırır. Bu mekanlarda malzemelerin tavana kadar uzun raﬂarda depolanıyor olması, açık bırakılan bir lambanın ısınarak karton kutuları tutuşturmasına neden
olabilir. Aynı tehlike arşiv mekanları için de geçerlidir. Oksijen tüpleri ise devrilip düşmeleri anında bir bomba etkisi yaratarak
patlamalara neden olabilir. Bu nedenle çamaşırhane, mutfak ve depolar ayrı birer kompartıman olarak düzenlenmeli ve gerekli
önlemler alınmalıdır. Kazan dairesi ve oksijen merkezleri ise yapı dışında konumlandırılmalıdır. Tüm tıbbi atıkların yanmayan
konteynırlar içinde tutuşma kaynağına uzak bir yerde konumlanması sağlanmalıdır. Bu konteynırlar asla kaçış yolları üzerinde
olmamalıdır. Elektrik tesisatının ise gerekli bakımları ve kontrolleri belirli periyotlar ile yapılmalıdır. Hasarlı aletlerin kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır.
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Yatakların ve diğer mobilyaların yanması sonucu açığa çıkan zehirli gazlar ve duman, yaşlıların güvenliğini tehlikeye sokar.
Bu iç dekorasyon öğeleri genellikle yanıcı malzemeler içerirler. Yün, pamuk, ipek, viskoz ve suni ipekli kumaşlar içeren yatak
ve diğer tekstil ürünler, polyester, naylon, polipropilen ve poliakrilik içerenlere oranla daha güvenlidir. Alev almayacak şekilde
geliştirilmiş özellikteki yün, pamuk ve polyesterin kullanımı ise diğerlerine oranla güvenli olmakla beraber çok daha pahalıdır.
Yataklar ise hem alevli hem de alevsi olarak yanmaya başlarlar. Elektrikli battaniye, sigara ve ısıtıcılar tutuşmanın ana kaynağını oluşturmaktadır. Yataklar zor alev alır ve yangının ilerlemesine yol açacak malzeme içermezler [9].
Yangın anında oluşan duman ve zehirli gazlar da birçok yaşam kayıplarının oluşmasına neden olan temel etkendir. Yaşlıların
gittikçe artan solum problemleri duman karşısında dayanma güçlerini de oldukça azaltır. Huzurevlerinde tüm bu önlemlerin
alınmasına karşın yangının oluşması durumunda yaşlıların mümkün olduğunca dumandan etkilenmeden güvenlikli alanlara
alınmaları gereklidir. Bu nedenle her tahliye alanı için duman algılama ve tahliye sistemleri projelendirilmelidir.
Dikey tahliye ise yaşlıların yaşamlarını daha çok tehlike altına sokmaktadır. Bunun için yapıların, sedyelerin tahliyesine imkan
verecek ölçüde olması ve yangın merdivenlerinin bu amaç doğrultusunda düzenlenmeleri gereklidir. Genel kullanım merdivenlerinin basınçlandırılarak önlerinde en az iki tekerlekli sandalyenin bulunacağı bekleme alanlarının bulunması ve bu alanların
basınçlandırılarak yangın kapıları ile koridorlardan ayrılmaları kullanıcıların güvenliklerinin sağlanması için önemlidir. Tüm
bunlara ek olarak, yatan hastaların sedyeli tahliyeleri için yapıya entegre edilmiş bir rampanın tasarlanması ve bu rampalara
yangın kapıları ile ulaşılması gereklidir.
60 yaş üzerindeki bireylerde zaman içinde geçirdiği rahatsızlıkların paralelinde olaylara karşı verilen tepkiler yavaşlamakta ve
duruma yönelik çözüm getirilmesi ve harekete geçmek zorlaşmaktadır [5]. Bu durum, sirenin bir yangın alarmı olarak algılanmasını da zorlaştırır ve alarm karşısında çoğu yaşlı ne yapacağını bilemez. Fiziksel rahatsızlıklar da tek başlarına yangından
kaçmalarını nerede ise imkânsız hale getirmektedir. Bu nedenle her katta tüm yaşlıları tahliye edebilecek sayıda personel 24
saat görevli bulunmalı ve yangın alarmının nasıl verileceği, hangi birimlere haber verileceği ve kullanıcıların hangi bölümlere
nasıl aktarılacağı konusunda bilgilendirilmeleri gerekir. Bu durum ancak personel tahliyesinin de gerçekleştirildiği ve yangın
senaryosunun oluşturulduğu uygulamalı tatbikatlar ile gerçekleşir. Tatbikatlarda uygulamalı şekilde gösterilen tahliye planına
uygun olarak yaşlıların güvenlikli bölgelere alınmalarının sağlanmasına yönelik bilgilerin yanı sıra;
 Alarmın çalıştırılması,
 Yangını fark edince yapılması gerekenler,
 İtfaiyeye haber verme,
 Yangın alarmı ve dolapların yerleri,
 Yangın tahliye alanları,
 Yaşlıların kademeli tahliyesinin organizasyonu,
 Yangın kontrol teknikleri:
- Yangın söndürücülerinin ve hortumlarının kullanımı,
- Kapı ve pencerelerin yangının ilerlemesini önleyecek şeklide kapanması,
- Elektrik ve yakıt kaynaklarının kesilmesi,
- Yangın kapılarının önemi ve kapıların açık tutulmamasının önemi,
 Yangından korunma aletlerinin kullanımı ve bakımı (dedektörler, sprinkler sistemler, acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhaları, yangın hortumları ve söndürücüleri)
 Bina ve servislerin bakımı, konularında da bilgiler verilmelidir.
Mevcut yapılarda, eksik veya hatalı uygulanan tedbirlerin sonraki kullanım aşamalarında gerçekleşebilmesi hem daha çok
maliyetli hem de ﬁziksel açıdan imkansız olabilmektedir. Bu nedenle yaşlılarımızın ve diğer personelin yangın açısından güvenliklerinin sağlanabilmesi için mutlaka tasarım aşamasında tüm önlemlerin alınması ve uygulanması, belirli periyotlarda ise
teknik bakımlarının yapılması karşılaşılabilecek felaketlerin önüne geçilmesi açısından önemlidir.
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biri olarak görev yapmış, 1998 yılında Doçent ünvanını almıştır. 2004 yılında ise, aynı kurumda Yapı Bilgisi Anabilim Dalı’nda
Profesör olmuştur. 2007-2009 yılları arasında, Uludağ Üniversitesi Senatörlerinden olan Nilüfer Akıncıtürk, 2000 -2004 yılları
arasında ise, Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanlığı yapmış olup, halen Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.
Ayrıca, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat Kurulu Üyeliği, Tanıtım Komisyonu Üyeliği ve Bursa Valiliği İl Afet Yönetim Merkezi Bilimsel Danışma Kurulu
Üyeliği, Kent Tarihi Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, olarak diğer idari görevleri yürütmektedir.
Halen 3 adet doktora tezi, 2 adet yüksek lisans yönetmekte olup, yönetiminde biten 11 adet yüksek lisans tezi bulunmaktadır.
Uluslar arası makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş ve yayınlanmış makaleleri, ulusal dergi ve kitaplarda
çeşitli konularda 90 adet yazısı, deprem ve yangın konularını içeren iki kitabı bulunmaktadır.
Ulusal ve yerel birçok mimari proje yarışmasında jüri üyeliği ve birçok kongrenin düzenleme kurulu, bilimsel kurul ve danışma
kurulunda görev almıştır. Ayrıca iki derginin danışma kurulu üyeliğini yürütmektedir. Yürütücülüğünde Uludağ Üniversitesi tarafından desteklenerek tamamlanmış, üç adet bilimsel araştırma projesi bulunmaktadır. Uludağ Üniversitesi Kampüs’ünde ise;
birçok binanın danışmanlığını yapmıştır. Evli ve iki kız çocuğu annesidir.
***Recep YAMANKARADENİZ
1954 yılında Bafra’da doğdu. 1975 yılında İTÜ Makine Fakültesi’nden mezun oldu. Doktorasını 1983 yılında İTÜ Makine
Fakültesi’nde bitirdi. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Bölümü’nden Profesör oldu. Halen Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Isıtma,
soğutma, doğalgaz ve yangın konularında çalışmalarını sürdürmektedir.
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