






4

Makina Mühendisleri Odası

SAHİBİ
KTMMOB MAKİNA 

MÜHENDİSLERİ ODASI Adına
EMİR TAŞCIOĞLU

EDİTÖR
Yrd. Doç. Dr. Ali EVCİL

YAYIN KOMİTESİ
MERYEM BALTACI

meryem.baltaci@ktmmo.org

NURSEL TALHAOĞLU
nursel.talhaoglu@ktmmo.org

NAFİ CABACABA
nafi.cabcaba@ktmmo.org

EVREN CEM
evren.cem@ktmmo.org

TURGUT KARAHÜSEYİN 
turgut.karahuseyin@ktmmo.org

MEHMET ÇALTINOĞLU
mehmet.caltinoglu@ktmmo.org

GRAFİK TASARIM - DİZGİ
Ayşe Boşnak

REKLAM İLETİŞİM
TEL: 0392 225 65 95

              GSM: 0533 820 00 07

ADRES: 1. SOK NO: 41 TAŞKINKÖY   
               LEFKOŞA

E-MAİL: mesarya.ajans@gmail.com
          www.mesaryaajans.com

İçindekiler

Yangın Nedir ? ............................................................................................................14

KTMMOB Genel Başkanı Yazısı..............................................................5

Yangın Hakkında Bilinmesi Gerekenler....................................................18

MMO Başkanı Yazısı..................................................................................7

Pasif Yangın Koruma  Önlemleri.....................................................................20

Editörün Yazısı......................................................................................................9

LPG Yangınları..............................................................................................................23

Oda Başkanlarımız..................................................................................................11

Komite ve Kurullarımız ........................................................................................13

Orman Yangınları.......................................................................................................24

Acil  Durum Asansörü........................................................................................................30

Basın Açıklaması....................................................................................................................38

Yangın Söndürme Sistemleri......................................................................................32

Teknik Bilgi......................................................................................................................40

Trafikteki araçların yol, çevre koruma ve sağlık güvenliği............43

Teknolojik Gelişme...................................................................................................44

Güneşle Çalışan Hava  Isıtıcısı...........................................................................48

Odadan Haberler......................................................................................................51

5 Üye 5 Soru 5 Cevap.............................................................................................56
Lejyoner Hastalığı......................................................................................................60

Üyelerimizi Tanıyalım..............................................................................................64

Yeni Üyelerimiz...........................................................................................................66



Makina Mühendisleri Odası

5

Orman Yangınları.......................................................................................................24

   Birliğimizin en öncelikli görevlerinden biri kamu sağlığı, güvenliği ve ekonomik olarak da kamu  yararı adına yapılacak 
çalışmaları ilgili odalarımızın da desteği ve katkıları ile  tartışarak teknik açıdan en uygun bulduğumuz yöntemleri 
uygulamak ya da uygulanmasına katkıda bulunmaktır. Bu çalışmalar yapılırken esas amaç birlik çatısı altındaki 
bulunan odalarımızın kendi meslek alanlarında yapmakta oldukları çalışmalara destek olmak ve  farklı odaların meslek 
alanlarında kesişen konuları ile ilgili birlikte tartışarak ve birbirlerinin görüşlerini de dikkate alarak  bilimsel doğrular 
ışığında koordineli bir çalışma ortamını oluşturmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda bulunduğumuz dönemde ülkemizde yangın konusu ile ilgili kaotik durum dile getirilmiş 
ve bunun üzerine  Birlik Yönetim Kurulu kararı ile Yangın Yönetmeliği hazırlanması konusunda çalışma başlatılmıştır. 
İlgili odalar olan Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası,İnşaat Mühendisleri Odası ve 
Kimya Mühendisleri Odası’nın görevlendirmiş olduğu üyeler, Birlik koordinasyonu ile  çok disiplinli çalışma yaparak bir 
yönetmelik hazırlamış ve siyasi erke sunma noktasına getirmiştir. Tüm yönetmeliğin oluşmasında özveri ile uğraş veren 
ve böyle bir  çalışmaya katkı koyan tüm üyelere Birlik adına teşekkür etmek isterim. 

Hazırlanmış olan yönetmelik öncelikle itfaiye teşkilatı ile proje hazırlık aşamasında herhangi bir klavuz yönetmelik 
olmaması nedeniyle yaşanan kaosun, uygulamada keyfiliğin ve keşmekeşin ortadan kaldırılması  ve bundan böyle 
itfaiyenin tüm görüş ve önerilerinin teknik olarak değerlendirilip yönetmeliğe uygun yapılmasını sağlamak adına 
yapılmıştır.

Tüm projelerin ( mimari, statik, elektrik ve mekanik ) bu yönetmenliğe uygun olarak hazırlanması  odalar arası uyumu 
daha iyi bir hale getireceği  gibi standart oluşturmayı da beraberinde getirecek ve keyfi uygulamaların yapılmasını 
engelleyecektir. 

Yangın Yönetmeliğinin ülkede yapılacak yeni yapılarda uygulamaya geçmesi yanında mevcut birçok 
 yapılarda, sanayide, depo ve özellikle halkın toplu olarak yaşadığı , eğlendiği ve dinlendiği otel, yurt, restorant ve 
eğlence yeri gibi mekanlarda can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli denetimle birlikte yönetmeliğe uygun 
koşulların oluşturulabilmesi için çalışma yapılması da büyük önem taşımaktadır.

Odaların Yangın Yönetmeliğine uygun projeler üretebilmesi için vize veren tüm odaların yönetmeliğe uygun organize 
olması ve odalar tarafından  buna bağlı eğitim seminerlerinin düzenlenmesi ve kılavuz kitapçıklarının hazırlanması proje 
yapan mimar ve mühendislere  yardımcı olacaktır.

Yangın konusunu gündemine alan ve yayın konusu yapan Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kuruluna bu konudaki 
duyarlılığından ve yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim.

Degerli Makine Mühendisi  Üyelerimiz,

Selcan Akyel
KTMMOB Başkanı
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“MAKİNA” dergisinin dördüncü sayısıyla yine karşınızdayız. Yayın komitesindeki arkadaşlarımızın iş yoğunluğu ve 
birkaçının da düğünlerinin olması nedeniyle bu sayımız da biraz gecikmeli olarak sizlere ulaşıyor. Umarım anlayışla 
karşılarsınız.
Bu sayının konusu olarak ülkemizde hala bir yasal mevzuata sahip olmayan ve çok ciddi yaralar açılmasına sebep olan 
YANGIN’ı seçtik. Yangın konusuna mesleğimiz açısından bakmaya çalışmamıza rağmen, orman yangınlarını konu alan 
bir çalışmaya da bu sayımızda yer verdik. Kısaca yangın hakkında teorik bilginin yanında, yangın tesisatları, yangın 
asansörü, LPG yangınları ve yangından korunma ve İSG konularını işlemeye çalıştık. Henüz bir mevzuata sahip olmayan 
bu konu hakkında geçtiğimiz yıl Mimar, İnşaat, Elektrik ve Kimya Mühendisleri odalarıyla birlikte oluşturduğumuz 
komitede yapılan çalışmalar sonuçlandırılmış ve ‘Taslak Yangın Yönetmeliği’ yetkililere iletilmiştir. Umarım içinde 
bulunduğumuz yıl yürürlüğe
Ülkemizdeki trafiğin ve özellikle de ağır vasıtalardan kaynaklanan tehlike ve kazaların önemine vurgu yapmak adına bu 
konuda hem Odanın yapmış olduğu bir açıklamaya hem de bir makaleye yer verdik. Belirtmeliyim ki tüm çabalarımıza 
ve taleplerimize rağmen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığıyla ortak bir çalışma yürütemdeik. Çok yaşlı ve güncel teknik 
donanımlardan yoksun ağır vasıtaların ülkemize girişte Odamız tarafından denetlenmesi talebimiz maalesef görmezden 
gelindi.
Bu dönemin önemli faaliyetlerinden biri de ilk kez AB destekli bir hibe projesi almamız oldu. “Forklift ve vinç 
operatörlerinin kapasitelerinin arttırılması ve eğitimi” konulu projemiz AB tarafından desteklenmeye uygun görüldü ve 
kapsamlı bir çalışma sonucunda geçtiğimiz yıl uygulamaya başlandı. Projemizin ikinci etabı, içinde bulunduğumuz yıl 
da devam edecek ve bundan sonra yılda iki kez olmak üzere forklift ve vinç opertörleri düzenli bir şekilde eğitilip sınav 
yapıldıktan sonra başarılı olanlar yetkilendirilecektir. 
Geçtiğimiz yılın son gündemini erken seçim çalışmaları oluşturmuştur. Yeni yılın ilk haftasında yapılan erken seçim 
sonuçları maalesef ülkemizdeki hayati sorunlara çare üretmekten çok uzak görünmektedir. Dahası, katılım oranının 
düşüklüğü göstermiştir ki halkımızın Kuzey Kıbrıs’taki siyasete, partilerine, meclisine kısacası olduğu gibi bu düzene 
güveni ve umudu kalmamıştır.

Sevgili Meslektaşlarım;

Emir Taşcıoğlu
MMO Başkanı





9

Makina Mühendisleri Odası

Değerli okurlar,
MAKİNA dergisinin yeni sayısını sizlere ulaştırmaktan dolayı mutluyuz. Bu sayıda emeği geçen 
herkese çok teşekkür ederim. Yine dopdolu ve önemli konuları gündeme getiren bir sayı 
hazırlamaya çalıştık.

Bu sayımızda, ülkemizde kanayan bir yara olan ve her gün gazetelerde bu konuda en az bir haber 
okuduğumuz YANGIN konusunu ele almaya çalıştık. Gerek güncel hayatımızda evlerimizde veya 
işyerlerimizde karşılaştığımız irili ufaklı yangın olayları, gerekse binaların tasarımında bu konuda 
uyulacak bir yasal enstrümanın olmayışı hayatlarımızı negatif yönde etkilemektedir. Özellikle 
yüksek binaların sıkça inşa edilmeye başlandığı günümüzdegerek itfaiye birimleri gerekse mimar-
mühendisler yangından korunma önlemleri hakkında çözüm yolları aramaktadırlar. Umarız taslak 
olarak hazırlanan Yangın Yönetmeliği bir an önce yürürlüğe girer ve bu tür sorunlara bir çare olur.

Ülkemizin bir diğer önemli sorunu olan ağır vasıta kazalarına bu sayıda da değinilmiş ve birtakım 
çözün önerileri hazırlanmıştır. Tesisat Mühendisliğinde önemli bir yer tutan ‘ Lejyoner Hastalığı‘ 
konusu da doyurucu bir makale ile bilginize getirilmiştir. Odamızdan çeşitli haberlerin sunulduğu, 
2018 yılı fuarlarının listelendiği ve yeni üyelerimizin tanıtıldığı bu sayımızı beğeneceğinizi ümit eder, 
dergimizi daha iyi seviyelere çıkarabilmek için değerli katkılarınızı beklediğimizi belirtmek isterim. 
Mutlu yıllar.

Tekrar Merhaba,

Yrd. Doç. Dr. Ali Evcil
Editör
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Yücel Zeka  
1971-1973 

Tanser H. Nizam 
1984-1986

Çetin Mazharoğlu  
2000-2001      

Kamuran Haktanır  
1973-1977

Halil Yalkın   
1979-1984
1986-1991

Hasan Hacışevki 
2001-2005

Necdet Mındıkoğlu 
1977-1979

Uğur Atikol           
1991-1996

İzzet Volkan 
2005-2010

Halil Yalkın           
1979-1984 

Tezel Baykent 
1996-2000            

Emir Taşcıoğlu   
2010-…..

ESKİ ODA BAŞKANIMIZ
HALİL YALKIN
 31 Aralık 1949 Meriç (Mora) doğumludur. ODTÜ Makina 
Fakültesinden   28 Haziran 1974 tarihinde mezun oldu.
 Öğrenim sonrası sırası ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 
Karayolları Dairesi’nin Makina İkmal Şubesinde çalışmıştır. 1990’lı 
yılların ortalarında İstanbul’a yerleşip 15 yılı aşkın süre ile Honda 
Türkiye Satış Sonrası Destek Müdürlüğünü yapmıştır. Daha sonra 
İstanbul’da kendi Honda Ada Firmasını kurdu. 
Halil Yalkın, Oda Başkanlarımız arasında en uzun süre başkanlık 
yapan ve “Efsane Başkan” diye bilinen kişidir. Odamıza 10 dönem 
(10 yıl) başkanlık, 4 dönem de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 
1975 yılında henüz yeni mezun bir mühendisken Oda Yönetim 
Krulunda yazman olarak görev almış ve bu görevi 4 dönem 
sürdürmüştür. 1979-1984 ve 1986-1991 yılları arasında Oda 
Başkanılığı yapan Halil Yalkın; Odamızın 1982 Tüzüğü’nün yazılıp 
Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmesinde, 1994 yılında yayınlanan 
iki adet yönetmeliğin taslaklarının yazılmasında bizzat yer aldı. 
Yayınlanma imkanı bulamayan birkaç yönetmeliğin yazımını da 
üstlenen Halil Yalkın, ülkemizin demokrasi mücadelesinde de bir 
yurtsever olarak yer almıştır.
23 Ocak 2013 yılında İstanbul’da amansız hastalığa yenik düşerek 
vefat etmiş ve Lefkoşa mezarlığına defnedilmiştir. Yabancı dil 
olarak İngilizce bilen Halil Yalkın, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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Komite ve Kurullar
1. VİZE KURULU
Hasan Karaoğlan

2. ARAÇ KOMİTESİ       
Doç. Dr. Hasan Hacışevki
Ömer Özgencil
Serhat Mahan
Ayer Yarkıner
Ahmet Günbay
Sümer Kaya
Mert Yarkıner

3. YAYIN KOMİTESİ
Yrd. Doç. Dr. Ali Evcil 
Meryem Baltacı
Nursel Talhaoğlu
Nafi Cabacaba
Evren Cem
Turgut Karahüseyin
Mehmet Çaltınoğlu

4.LABORATUVAR 
İNŞAAT KOMİTESİ
Emir Taşçıoğlu
Coşkun Akyüz
Ali Keskinköz

5.MMO YETKİ KURULU
Yrd. Doç. Dr. Ali Evcil
Hasan Çoban
Emir Taşcıoğlu

6.KTMMOB BİLİRKİŞİLİK 
KOMİSYONU
Nafi Cabacaba

7. ENERJİ KOMİTESİ
Prof. Dr. Uğur Atikol
Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu
Dr. Ozan Erenay
Dr. Murat Özdenefe
Tamer Zaim
Nafi Cabacaba
Emir Taşcıoğlu
Mustafa Kanlı 
Turgut Karahüseyin

8. TÜZÜK VE YÖNETMELİK 
KOMİTESİ
Doç. Dr. Mustafa Dağbaşı
Emir Taşcıoğlu
Coşkun Akyüz
Hüseyin Savaş
Yunus Terlik
Berk Aktuğ

9. KTMMOB ENERJİ İHTİSAS 
KURULU
Nafi Cabacaba
Murat Özdenefe

10.BAŞBAKANLIK ENERJİ 
KOMİTESİ
Prof. Dr. Uğur Atikol
Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu
Emir Taşcıoğlu

11. KTMMOB 
SU İHTİSAS KURULU 
Memduh Aybar
Çağan Oyaltan

12.KTMMOB TRAFİK 
İHTİSAS KURULU
Sümer Kaya
Hasan Karaoğlan
Omaç Öke

13. ASANSÖR KOMİTESİ
Tezel Baykent
Meryem Baltacı

14. TEKNİK VE SOSYAL İŞLER 
KOMİTESİ
Ahmet Ulubay
Nafi Cabacaba
Meryem Baltacı
Mehmet Çaltınoğlu
Nursel Talhaoğlu

15. ÖĞRENCİ İŞLERİ KOMİTESİ
Nafi Cabacaba
Berk Aktuğ
Mehmet Ekin
Kemal Maşera
Aziz Baykent

16. MESLEK İÇİ EĞİTİM 
KOMİTESİ
Doç. Dr. Mustafa Dağbaşı
Doç. Dr. Hasan Hacışevki
Yrd. Doç. Dr. Ali Evcil
Emir Taşcıoğlu
M. Akif Yazgan
Yunus Terlik

41. Dönem (2016-2018) Yönetim Kurulu 

Oda Başkanı : Emir Taşcıoğlu        
Oda Yazmanı : Coşkun Akyüz          
Oda Saymanı : Yunus Terlik             
Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi : Meryem Baltacı
     

Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi : Nafi Cabacaba           
Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi : Mustafa Metbulut        
Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi : Serhat Mahan
Denetim Kurulu : Serkan Abbasoğlu, M. Akif Yazgan
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Yanma genellikle kimyasal bir olay olarak tanımlanır. Esası; 
yanıcı maddenin ısı yardımı ile oksijenle birleşmesi sonucu 
ortaya çıkan kimyasal olaydır. Yararlı ateş yakılan yerler 
dışında, kontrolü elden çıkmış yanma olayıdır (Örneğin: 
Ormanda bir yanma olayı bir yangındır. Akaryakıt 
depoların yanması bir yangındır.vs).
Yanmanın Şartları:
Yanma olayının meydana gelebilmesi için üç şartın bir 
arada olması gerekmektedir. Bu şartlar YANICI MADDE, ISI 
ve OKSİJEN dır. Şartlardan herhangi birisinin bulunmaması 
veya yeterli miktarda olmaması halinde yanma olayı mey-
dana gelmez. Bu olay YANGIN ÜÇGENİ ile şu şekilde izah 
edilebilir.

 

Şekil 1. Yanıcı madde + Isı + Oksijen = YANMA

Yanma Ürünleri ve Yanmanın Unsurları:
Yanma olayının gerçekleşmesi için üç temel unsura gerek 
vardır.
-Isı
-Oksijen
-Yanıcı Madde

Yanmanın Çeşitleri
1-Yavaş Yanma

2-Hızlı Yanma
3-Parlama, Patlama şeklinde yanma
4-Kendi Kendine Yanma

1- Yavaş Yanma
Yavaş yanma şu durumlarda meydana gelir. Yanıcı mad-
denin bünyesi itibariyle, yanıcı buhar veya gaz meydana 
getiremediği halde, Yeterli ısının olmaması halinde, 
Yeterli oksijen olmaması halinde, Yavaş yanma meydana 
gelmektedir. Örneğin demir (Fe), Bakır (Cu) gibi metallerin 
havadaki oksijen ve hava ısısı ile oksitlenmesi olayında 
olduğu gibi, yanıcı madde buhar veya gaz çıkarmamakta 
dolayısıyla demir oksit (FeO) ve Bakıroksit (CuO) Sodyum 
(Na) alkali metali de çabuk okside olan bir elemandır. 
Canlıların hücre solunumu olayı da bir nevi yavaş yanma 
olayıdır.
2- Hızlı Yanma
Yanmanın bütün belirtileri ile oluştuğu bir olaydır. 
Yanmanın belirtileri Alev, Isı, Işık ve korlaşmadır.Bazı 
maddeler, katı halden önce sıvı hale daha sonrada buhar 
veya gaz haline geçerek yanarlar (Örneğin: Parafin, mum 
gibi). Bazıları ise doğrudan yanabilir ve buhar çıkarırlar 
(Örneğin: Naftalin). Yine bazı maddeler doğrudan doğruya 
yanabilen gazlar çıkarırlar (Örneğin: Odun, kömür gibi) 
Meydana gelen bu yanıcı buhar veya gazlar oksijenle 
birleşirken olay meydana gelir.
3- Parlama ve Patlama
Parlama kolayca ateş alan maddelerde görülen bir olaydır 
(Örneğin Benzin gibi). Patlama ise; tamamen bir yanma 
olayıdır. Burada dikkati çeken husus maddenin tamamının 
bir anda yanmasıdır. Bunda maddenin cinsi, birleşimi, 
şekli, büyüklüğü ile küçüklüğü ve nihai oksijen oranının 
rolü büyüktür. Patlamada, bir anda parlayarak yanan 
madde çeşitli gazlar haline gelmekte ve son derece büyük 
bir hacim genişlemesine uğrayarak etrafını zorlamakta ve 
patlamalar olmaktadır.
4- Kendi Kendine Yanma
Yavaş yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüşmesidir. 
Özellikle bitkisel kökenli yağlı maddeler normal hava ısısı 

Yangın Nedir ?

Meryem BALTACI
Makina Mühendisi

Kapak Konusu
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ve oksijeni içinde kolaylıkla oksitlenmekte bu oksitlenme 
sırasında ise gittikçe artan bir ısı çıkmaktadır. Zamanla 
doğru orantılı olarak artan bu ısı, bir süre sonra alevlen-
meye yetecek dereceyi bularak maddenin kendiliğinden 
tutuşmasına neden olmaktadır. Örneğin: Bezir yağına 
bulaştırılmış bir bez parçası yukarıda açıklandığı şekilde 
bir süre sonra alev alarak yanmaya başlayabilmektedir.

Yangın Sınıfları
1-Yangın Çeşitleri ve Sınıflaması: Yangınları çeşitli gruplar 
altında toplamak için yapılan çalışmalar neticesinde en 
uygun ayrım yanıcı madde cinslerine göre yapılmıştır. 
Bu sınıflama aşağıda belirtildiği gibi dört ana grupta 
belirlenmiştir.
A SINIFI:
Katı yanıcı maddeler yangını; Çeşitli odun, kereste, ham ve 
mamul tekstil, maddeleri kağıt vb.maddeler. Bu malze-
meler genellikle karbon bileşikleri olan organik yapıda 
malzemelerdir ve yanmaları sonucunda karlaşma ve kül 
meydana gelir. A sınıfı yangınlar, soğutucu etki yaratan 
maddeler ile müdahale edilmek sureti ile soğutularak 
söndürülür.
B SINIFI:
Sıvı yanıcı maddeler yangını; Su ile karışanlar ile 
karışmayanlar olmak üzere iki sınıfa ayrılır.
– Benzin, Benzol, Mazot, Fuel-Oil, Madeni Yağlar,
– Vernik, Boya, Tiner, Alkol, Parafin, Aseton, Asfalt, Tutkal 
v.s.
B Sınıfı yangınlar, yanan madde ile oksijen teması kesilerek 
(Boğmak) sureti ile söndürülür.
C SINIFI:
Gaz haldeki yanıcı maddeler yangını; Yanıcı gaz ve basınç 
altında sıvılaştırılmış gaz haldeki maddelerin yangınlarıdır.
– Doğal ve Üretilmiş Gazlar, Metan, Hidrojen, Asetilen
– LPG, Propan Doğal Gaz
C Sınıfı yangınlar, genel kural olarak, gaz yangınlarında, 
yangın kaynağı kesilerek ve soğutma işlemi yapılarak 
söndürülür.
D SINIFI:
Yanabilen hafif metaller yangını; alüminyum, magnezyum, 
uranyum, fosfor, sodyum. D Sınıf yangınlar, özel amaçla 
üretilmiş D sınıfı Kuru Toz ile söndürülür.
F SINIFI:
Yağ tavası yangınları vb.maddeler. F Sınıfı yangınlar Bit-
kisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsar. 
Sulu Kimyasal söndürücüler ya da toz söndürücüler ile 
söndürülür.

“ASLA SU İLE SÖNDÜRMEYİNİZ. AKSİ HALDE PAR-
LAMA VE PATLAMA OLUR.”

Yangınların Sebepleri
a-Yangınlardan korunma önlemlerinin alınmaması,
b-Bilgisizlik,
c-Ihmal ve dikkatsizlik,
d-Kazalar,
e-Sıçrama,
f-Sabotaj,
g-Tabiat olayları
a) Koruma Önlemlerinin Alınması

Mesela elektrik sistemiyle ilgili gerek tesisat gerekse 
sigorta sistemlerinin yeterli düzeyde yapılmaması, 
binalarda çatı kirişleri ile baca ilişkilerinin gereği gibi 
düzenlenmemesi, bacaların yeterli özenle sıvanmaması, 
Likit Petrol Gazı kullanırken tüp kullanımı ile ilgili gerekli 
önlemlerin alınmaması, soba ve kalorifer sistemlerinde 
gerekli tertibatın alınmayışı ve gerekli periyodik temi-
zlik ve bakımlarının yapılmaması, nedenleriyle yangın 
çıkmaktadır.
b) Bilgisizlik
Mesela tavan arası ve çatıya kolay ve çabuk tutuşabilecek 
eşyalar koymak, yakıt depoları veya yakıtla çalışan yerlerde 
kıvılcım çıkartacak etkenlerin bilinmemesi vb. durumlarda 
yangının çıkması kaçınılmazdır.
c) İhmal
Mesela ağaçlık yerlerde söndürülmeden atılan kibrit, siga-
ra izmarit gibi maddeler, Likit Petrol Gazı Tüplerinin kibritle 
kontrol edilmesi, prizde ütü ve ocak fişi unutulması, piknik 
tüpleri üzerine geniş tabanlı tencere, kazan konularak 
uzun süre ısıtılması, sigortaya gereğinde fazla tel sarılması 
vb. Yapılmaması bilindiği halde ihmal edilerek yapılan işler 
yangına sebep olur.
d) Kazalar
Mesela trafik kazaları araç yangınlarına, iş kazaları makine 
ve bina yangınlarına soba vb. cihazlarda meydana gelen 
kazalar bina yangınlarına sebebiyet verirler.
e) Sıçrama
Mesela fabrika ve atölyelerde kaynak ve taşlama maki-
nelerinden sıçrayan kıvılcımların etrafta bulunan benzin, 
mazot vb. maddeler üzerine düşmesi, sobadan sıçrayan 
yanan kömür parçalarının halı, kilim vs. Maddeler üzerine 
düşmesi sonucu çıkan yangınlar.
f ) Sabotaj
Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın 
çıkartılmasıdır. Mesela tarla, ev yeri açmak amacıyla 
ormanların yakılması bina, işyeri ve tesislerin 
kundaklanması gibi kasti olaylardan yangın çıkartılmasıdır.
g) Tabiat Olayları
Tabii olarak kendiliğinden ortaya çıkan yangınlardır. Mese-
la Deprem,Yıldırım düşmesi, güneş ışınlarından meydana 
gelen yangınlar gibi.
Yangın Etkenleri
a)-Bacalar
b)-Sigara Kibrit
c)-Kıvılcım
d)-Elektrik
e)-Benzin
f )-Likit Petrol Gazı,Doğal Gaz
g)-Hayvanlar
h)-Yıldırım
ı)-Güneş Işığı
a) Baca Yangınları
Birinci yol ilk iş olarak bacanın alt kısmından söndürmeye 
başlamak, bunda başarı elde edilmez ise ateşin eriştiği 
en yüksek noktanın üstünden ve bacadan açılacak 
delikten suyu sis olarak vermek. Sis halindeki, su ısı 
ile buharlaşması neticesi soğuma ve boğma yolu ile 
söndürmeyi sağlamak gerekir. İkinci bir yol ise; bacanın üst 
ve alt ağızlarının ıslak çuval ve kaba dokulu kalın kumaş 
parçalarıyla yıkanması neticesi söndürme sağlanmıştır.
b) Sigara ve Kibrit
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Sigara ateşinin ortalama sıcaklık derecesi 800 Co civarında 
olduğu söndürülmeden atılan sigaranın yanıcı, patlayıcı 
ve parlayıcı maddelere teması neticesinde yangın çıkabilir. 
Eğer söndürmeden yere atılan bir sigaranın, rüzgar tesirli 
sürüklenerek temas ettiği yanıcı maddeyi tutuşturduğu bir 
gerçektir.
c) Kıvılcım
Yanan bir kütleden koparak etrafa sıçrayan küçük 
parçacıklara kıvılcım dendiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu 
parçacıkların yanar veya kor halde bulunması düştüğü 
yerdeki maddenin cinsine göre yanma olayının meydana 
gelmesine sebebiyet verir.
Kıvılcımların kaynağı genellikle;
1.Mangallarda yanan ateşler,
2.Sobalarda yanan ateşler,
3.Bacalar,
4.Tren Bacaları,
5.Motorların egzozları,
6.Sönmemiş sigaralar,
d) Elektrik
Elektrikten çıkan yangınların nedenlerini genel olarak iki 
ana gurupta toplayarak izah edebiliriz.
(1) Elektrik enerjisini kullananların ihmal ve 
dikkatsizliğinden kaynaklanan yangınlar.
(2) Elektrik tesisatından kaynaklanan yangınlar.
e) Benzin
Benzinin alevlenme ısısı 40-41 derece olduğundan kapalı 
yerlerde patlama, açık yerlerde parlama şeklinde yanma 
meydana gelir. Benzinin hava ile karışımı % 1,5 veya 7,6 
oranında ise Yanma olayı oluşabilir. Benzin buharı bulunan 
veya bulunabilecek yerlerde alev ve kıvılcım çıkartan alet, 
malzeme kullanılmamalıdır.
f ) Lkit Petrolgazı – LPG
Sıvı petrol gazı da dediğimiz bu gaz petrol yan ürün-
lerindendir. Ham petrolün damıtılması sırasında elde 
edilen ürünlerin yanı sıra hidrokarbon sınıfı (etan, metan, 
propanbütan, etilen, metilen vb. gazlar) gaz maddelerde 
ortaya çıkmaktadır
g) Hayvanların Sebep Olduğu Yangınlar
Açık ateş kullanılan yerlerde başıboş bırakılan hayvanlar 
yangın çıkarabilirler. Kedi, ve köpek gibi bilhassa evlerde 
bulundurulan hayvanların gaz lambası, gazocağı, ispirto 
ocağı ve mangal gibi şeyleri devirmeleri, suretiyle yangına 
sebebiyet vermeleri mümkündür.
h) Yıldırım
Yıldırım, bulutlarının taşıdıkları elektriklerin bir buluttan 
diğer buluta veya bir buluttan toprağa boşalma olayıdır. 
Birkaç kısma ayrılan yıldırım parlayıcı ve patlayıcı maddeye 
denk gelirse yangın çıkabilir.
ı) Güneş Isısı
Güneş ışığı doğrudan yangın çıkaran bir unsur olabileceği 
gibi yangının oluşumuna yardım eden bir etken olarak 
da incelenebilir. Güneş ışığı özellikle metal ve yansıtıcı 
olmayan (ışığı absorbe eden) yüzeyler üzerinde sıcaklık 
artışına neden olduğundan bu tip yüzeylerin altında 
bulunan kolay yanıcı maddelerin tutuşmasına veya buhar 
çıkarmasına neden olabilir.
Yangın Türleri
1- LPG Yangınları
2- Doğalgaz yangınları
3- Akaryakıt yangınları

4- Baca yangınları
5- Elektrik yangınları
6- Orman yangınları
7- Araç yangınları
8- Bina yangınları

1- LPG Yangınları
Hava ile karışmadıkça yanmazlar,Yanıcılık limitleri %2 ile 
8 arasındadır. Teneffüs edilmesi halinde zehirsizdirler.1 
litre sıvı LPG. 550 gram kadar ağırlıktadır. LPG. Hakikatte 
Renksiz ve kokusuzdur. Fakat emniyet mülahazası ile 
kerih esansı ilave edilir.Kap içinde tazyik altında sıvı halde 
iken % 10 kadar hacim değiştirebilirler. LPG. Ekseriyetle 
propan ve bütan gazlarının karışımıdır. Bütan daha tembel 
fakat propan daha hareketli gazdır. Bir kova içinde sıvı 
LPG. aniden yere dökülecek olursa yerde henüz yayılma 
fırsatı bulmadan buharlaşır. Sıvı LPG. insan derisi ile temas 
ederse ciddi donmalar yapar.Aniden buharlaştığı için 
dokunduğu yeri dondurur.
Lpg Emniyet Kaideleri
LPG tüpleri daima dik tutulur ve dik olarak depolanır. 
Gaz kaçıran tüpler araziye götürülerek akıtılır. LPG tüpleri 
tamamen doldurulmaz. % 10 genişleme payı olarak boş 
bırakılır. LPG tüpleri civarında tahta, kağıt, odun gibi yanıcı 
maddeler depo edilmez. Yanmakta olan LPG tüpünün 
civarındaki tüpler ve varsa yanıcı malzemeler devamlı 
olarak soğutulmalıdır.
2- Doğalgaz Yangınları
Doğal Gazın Kullanım Alanları Doğalgaz ilk olarak 
yakacak amacıyla, Çin’de (MS.221- 263) tuz üretimi için 
kullanılmıştır. Bu yıllarda doğal gazın yataklardan kullanım 
yerine bambu kamışları ile taşındığı bilinmektedir. Doğal 
gazın ilk modern üretim ve tüketim tekniklerine ABD’de 
rastlanmaktadır. Erie Gölü yakınlarında yaklaşık 10 m 
derinlikten 4 cm çapında borularla çıkarılan doğalgaz, 
Freodena şehrinin aydınlatılması için kullanılmıştır. İlk 
endüstriyel kullanım ise 1841 yılında yine ABD’nin Batı Vir-
ginya eyaletindeki tuz üretim tesislerinde gerçekleşmiştir. 
Konutlarda geniş kapsamda kullanıma, 1880 yıllarında 
ABD’nin Pennsylvania eyaletinde başlanmıştır.

Doğalgazın Özellikleri
Doğalgaz esas olarak Metan (CH4) ve Imetanagöre daha 
az oranda olmak üzere Etan(C4H10) ve Propan(C3H8) 
gibi Hidrokarbonlardan ve Azot (N2) Karbondioksit (Co2), 
Hidrojensülfür Hidrojensülfür (He) gazlarından meydana 
gelen renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır. Ayrıca 
çok küçük yüzdelerde olmak üzere Oksijen ve Argon 
gazlarının bulunduğu doğalgaz kaynaklarına da rastlana-
bilir. Hidrojensülfür (H2S) zararlı bir bileşen olduğundan, 
doğalgaz kaynaklarına da rastlanabilir
Doğalgazın Tehlikeleri
Odalardaki Tehlikeler, Mutfaktaki Tehlikeler, Banyodaki 
Tehlikeler, Apartman Boşluğu WC’ lerdeki Tehlikeler, Kazan 
Dairesindeki Tehlikeler, Topraklama ile ilgili Tehlikeler, 
Doğal Gaz Tesisatının Korunması ile ilgili Tehlikeler.
3- Akaryakıt Yangınları
Parlayıcı Sıvılar Yanıcı Sıvılar
Benzin Ağır dizel yakıtı
Değişik ham petroller Ağır fuel -oil
Solventler Yağlama yağı
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Gazyağı Sıvı parafin
Hafif dizel yakıtı
Benzin
Benzin çok çabuk buharlaşabilen maddedir, dolayısı ile 
benzin buharı bulunan yerlerde alev ve kıvılcım çıkartan 
alet ve cihazların kullanılmamasına dikkat edilmelidir. 
Benzinin parlama ısısı 40-41 santigrat derece olduğunda 
bir kıvılcım teması halinde kapalı yerlerde patlama, açık 
yerlerde parlama meydana gelir.Ham petrol sıvı halde iken 
yanmaz ancak buhar haline geçip hava ile belli bir oranda 
karıştıktan sonra yanabilir. Tüm akaryakıtlar böyledir. Bir 
litre benzin buhar haline geçince 30 litre yanıcı buhar elde 
edilir.
Akaryakıt Yangınları Nasıl Oluşur:
Genel olarak akaryakıt yangınları şu şekillerde oluşur.
Açık kaplardaki akaryakıtın buharlaşarak çevreden ateş 
alması,temizlik nedeniyle benzin ve gazyağı gibi petrol 
ürünlerinin kullanılması nedeniyle benzin ve gazyağı gibi 
petrol ürünlerinin kullanılması oluşan buharların ateşle 
teması ile, akaryakıt tanklarının buharların ateşle teması 
ile,akaryakıt tanklarının temizlenme amacı ile kapaklarının 
açılması sonucu çevreye dağılan buharların ateşle teması, 
akaryakıt buharlarının bulunduğu yerlerde çalışan motor-
lardan çıkan kıvılcımlarla temas etmesi.
4- Baca Yangınları
Bacanın iç yüzeyini kaplayan kurum saf karbondur ve 
son derece yanıcıdır. Kurum; kuru yağsız ve hidrojeni 
az olan yakıtlarda toz halinde, nemli yakıtlarda tabaka 
halinde, yağlı yakıtlarda zift halinde oluşur. Kurum yanma 
sıcaklığına ve yeterli oksijene ulaştığı anda baca yangını 
başlar. Baca yangınlarının söndürülmesi ise alt kısımlardan 
başlanarak hava ile irtibatı kesilir, bu işlem yeterli gelmez 
ise en üstten su sisi yaparak söndürülür.
5- Elektrik Yangınları
a. Kullanıcıdan kaynaklananlar:
Elektrik enerjisinden ısı kaynağı olarak yararlanmak amacı 
ile yapılan cihazların kullanılmaları esnasında kullanma 
talimatlarına uygun kullanılmaması, İhmal ve tedbirsi-
zlik sebebiyle kullanımlarının bitiminden sonra fişlerin 
çekilmemesi yukarıda bahsettiğimiz zaman ile orantılı 
olarak yangınların çıkmasına neden olurlar.
b. Tesisattan kaynaklananlar:
Elektrik tesisatların talimatlara uygun şekilde yapılmaması 
halinde büyük bir yangın tehlikesi arz eder, ısı nedeniyle 
elektrik kablolarında meydana gelen erimeler netices-
inde tellerin birbirine teması (kısa devre) ile ortaya çıkan 
şiddetli akımın kolay yanabilen maddeleri tutuşturarak 
yangın çıkarması mümkündür. Kısa devreler elektrik nakil 
hatlarının kemirici hayvanlar tarafından tahribi netices-
inde de oluşabilirler.
6- Orman Yangınları
Orman yangınlarının oluşmasında en önemli etken 
insan ve yıldırımdır. Orman yangınlarının meydana 
gelmesi temelde sıcaklık, oksijen ve yanıcı madde et-
menlerinin bir araya gelmesi yada getirilmesiyle ortaya 
çıkan oksidasyon olgusudur. Bu etmenlerin nitelikleri ve 
nicelikleri yangınların şiddeti ve yayılma gücü üzerinde 
etkili olmaktadır. Orman Yangınlarının Çeşitleri:Orman 
yangınları meydana gelişlerine ve ormanda yaktıkları 
kısımlara göre esasen üç kısma ayrılır. Örtü Yangını, Tepe 
Yangını, Gövde Yangını

Orman Yangını Çeşitleri
Örtü Yangını; Örtü yangınları toprağı örten ot, funda, 
yaprak, dal, kütük, ibre, yosun, çalı ve devriklerin yanması 
ile meydana gelen yangındır.
Tepe Yangını: Örtü yangınlarına zamanında müdahale 
edilmezse, tepe yangınına dönüşür, örtü yangınında mey-
dana gelen yüksek hararet neticesi ağaçların üst kısımları 
da tutuşur ve tepelerine kadar sirayet eder.
Gövde Yangını: Gövde yangınları ağaçlara yıldırım düşmesi 
sonucu veya ağaçlardaki balları almak için ateş ve tütsü 
yakılması sonucu ağaçların gövdelerinde meydana gelir.

7- Araç Yangınları
Araçlarda meydana gelen yangınlar genellikle kısa 
devreden kaynaklanabileceği gibi; Isınmış motor üzerine 
karbüratörden sızan benzin. Açık unutulan radyo ve tey-
pler Güneş altında park edilen araçların camlarının önüne 
konulan çakmak ve kibrit. LPG’li araçların gaz sıkışması 
gibi nedenlerden yangınlar çıkmaktadır.
Araç Yangınlarını Söndürme Usulleri
Mümkünse akü kutup başları çıkarılmalı.İlk anda KKT 
söndürücü ile müdahale edilmeli, önlenemediği taktirde 
su ile müdahale edilmeli. Binek araçlarının söndürme 
mesafesi 15mt. Akaryakıt tankerlerinde gaz patlaması 
emniyet mesafesi sınırı 100 Metredir.
8- Bina Yangınları
Binalarda ortaya çıkan yangınlar çöp veya kağıt kutusunun 
tutuşması, elektrik kontağı, soba, baca gibi etkenlerledir. 
Genel olarak ahşap yangınlarını her türlü söndürme 
vasıtası ve söndürme cihazları ile söndürebiliriz. Yangın 
çıkmış binanın öncelikle keşfinin yapılması, binanın yapım 
şeklinin, içinde bulunan malzemenin niteliğinin tespit 
edilmesi zorunluluğu vardır.
Tuğla yığma binalarda çatı ve üst katlarda çıkan yangında 
yanan katların enkazlarının aşağı katlara dökülmesi 
ihtimali olabileceğinden söndürmede kullanılan su-
yun ağırlığı da buna eklenince enkazın yıkıldığı katın 
tabanında çökme tehlikesi belirecektir. Beton kirişli 
duvarları taş ve tuğla yığma binalarda çatı ve üst katlarda 
çıkan yangınlarda çoğu kez döşeme ve kiriş başlarının 
yanmasına neden Bacanın iç yüzeyini kaplayan kurum saf 
karbondur ve son derece yanıcıdır. Kurum; kuru yağsız ve 
hidrojeni az olan yakıtlarda toz halinde, nemli yakıtlarda 
tabaka halinde, yağlı yakıtlarda zift halinde oluşur. Kurum 
yanma sıcaklığına ve yeterli oksijene ulaştığı anda baca 
yangını başlar. Baca yangınlarının söndürülmesi ise alt 
kısımlardan başlanarak hava ile irtibatı kesilir, bu işlem 
yeterli gelmez ise en üstten su sisi yaparak söndürülür.

Kaynak: http://www.tesisat.org/yangin-nedir-yanma-
ve-yanma-cesitleri.html
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Yangın hakkında  bilinmesi 
gerekenler

1.Yapısal bakımdan yangından korunma:
•Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri 
kullanılmalıdır,
•Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri 
oluşturulmalıdır,
•Dumanın yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları 
önleyici tedbirler alınmalıdır,
•Yangının etkilerinden korunmuş kısa yangın çıkış yolları 
sağlanmalıdır,
•Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları birbirinden ayrı 
yerlerde depolanmalıdır,
•Her an çıkabilecek yangınlar için yangı söndürme 
cihazları çalışır durumda bulundurulmalıdır.

2.Organizasyon bakımından yangından 
korunma:
•Yangınlara karşı iyi bir bina yönetimi olmalıdır,
•Yangınlara karşı gerekli yasaklar konulmalıdır,
•Sabit elektrik tesisatı sık sık kontrolden geçirilmelidir,
•Sık sık yangın tatbikatları yapılmalıdır,
•Yangın çıkışları açık tutulmalı, acil ışıklandırma sistemleri 
kurulmalıdır,
•Gereksiz yangın yükü kaldırılmalıdır,
•Korunma sistemi ve tahliye planı kontrol edilmeli ve 
güncellenmelidir.
•Her türlü işyerinde yangın söndürme tüpü 
bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl 
kullanılacağı öğrenilmelidir.

Konutlarda yangını önleyici tedbirler
•Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır,
•Çocukların ateşle oynamasına izin verilmemelidir,
•Soba, kalorifer ve mutfak ocakları dikkatli kullanılmalıdır,
•Yanıcı maddeler konutun uygun yerinde saklanılmalıdır,
•Elektrik tesisatından çıkabilecek yangınlara karşı tesisatın 
düzenli bakımı yaptırılmalıdır,

•Sıvasız, çatlak, hatalı inşa edilmiş ve dolmuş bacalar 
kullanılmamalıdır,
•Konutlarda da yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, 
düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı 
öğrenilmelidir.
•Konut Yangınlarında tahliye zamanı çok kısıtlıdır, bu 
nedenle konutlar için tahliye planı yapılmalıdır.
•Yangınlarda erken uyarı çok önemlidir, bu nedenle 
her konutta mümkünse bir kaç tane duman dedektörü 
bulundurulmalı, bunların düzenli olarak kontrolleri 
yapılmalıdır.

YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Soğutarak Söndürme:
•Su ile Soğutma: Yanıcı maddeyi boğma ve yanıcı 
maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük 
etken olmaktadır.
•Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla 
yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer 
ve yangı yavaş yavaş söner.
•Kuvvetli Üfleme: Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak 
üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin 
ısısının düşmesine neden olmaktadır.
•Soğutarak söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında 
başarıya ulaşılabilir.

Havayı kesme:
•Örtme: Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb) ve 
kimyasal bileşikler (köpük, klor, azot vb) kullanılarak yanan 
maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile yapılan 
söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan 
kimyasal kullanılmaktadır.
•Boğma: Yangının oksijenle temasının kesilmesi veya 
azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı 
yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.
•Yanıcı Maddenin Ortadan Kaldırılması: Yanma 

Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır:

Nafi CABACABA
Makina  Y. Mühendisi
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koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması 
sonucu yangının söndürülmesidir.

SÖNDÜRÜCÜ MADDELER NELERDİR?
•Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. 
Su özellikle A tipi yangınlar için (katı) mükemmel bir 
söndürücüdür.
•Kum: Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek 
söndürülmesinde kullanılır.
•Karbondioksit Gazı (CO2): Yanan maddenin üzerini 
kaplayan karbondioksit gazı yanıcı maddeyi oksijensiz 
bırakarak yangının söndürülmesi olayıdır.
•Kuru Kimyevi Tozlar: Kimyasal tozların cinslerine göre A, B, 
C sınıfı yangınlar etkin bir şekilde söndürülebilmektedir.
•Köpük: Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun 
sonucu olarak da hava ile teması keser ve ayrıca soğutma 
özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü 
olarak kullanılır.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ
•Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır.
•Yeri herkes tarafından bilinmelidir.
•Duvara sıkıca sabitlenmelidir.
•Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.
•Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar 
doldurulmalıdır.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN KULLANIMI
•Pimi çek,
•Ateşin kaynağına yönelt,
•Sık,

•Süpür

YANGIN ANINDA YAPILMASI GEREKENLER
•Telaşa kapılmadan çevrede yangın ihbar düğmesi varsa 
ona basılmalıdır,
•199  nolu telefondan yangın itfaiyeye bildirilmelidir. 
Yangının adresi en kısa ve doğru şekilde mümkünse 
yangının cinsi ile birlikte (bina, benzin, ahşap, araç vb)
bildirilmelidir.
•İtfaiye gelinceye kadar mümkünse yangını söndürmek 
için eldeki mevcut imkanlardan yararlanılmalıdır.
•Yangın kapalı alandaysa yayılmasını önlemek için kapı ve 
pencereler kapatılmalıdır,
•Bunlar yapılırken kendimiz ve başkaları tehlikeye 
atılmamalıdır,
•Eğer alevler çoğalmışsa ve binadan çıkış olanaksızsa, 
yatak altlarına dolaplara saklanılmamalı, pencereden 
dışarıdakilerle iletişim kurulmaya çalışılmalıdır,
•Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar 
eğilerek ve sürünerek hareket edilmeli, ağız ve burun ıslak 
bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır,
•Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapılar 
açılmamalı, kapıya dokunulmamalıdır.
•Kıyafetiniz alev almışsa; koşmadan durup yere yatarak 
yuvarlanılmalıdır. Battaniye türü örtüler alınarak alevler 
boğulmaya çalışılmalıdır.
•Eğer vücudumuzda yanık varsa, hemen soğuk suya 
tutulmalıdır.

KAYNAK: https://afetehazirturkiye.afad.gov.tr/
tr/3861/Yangin
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Yangın güvenliği kavramı ile iş sağlığı ve güvenliği 
kavramı doğrudan insan hayatını ilgilendirmektedir ve 
bu sebeple günlük yaşantımızın doğal bir parçası, bir 
kültür olarak benimsenmeleri gerekmektedir, ancak 
ülkemiz gerçekleriyle yüzleştiğimiz zaman bunun 
gerçekleşmesinin çok zaman ve ciddi uğraş gerektirdiğini 
görüyoruz. 

Yaşanan acı kayıplardan hiçbir ders çıkarılmadığı, bana 
bir şey olmaz mentalitesinin yerleşik olarak devam ettiği 
ülkemizin korkunç gerçekleridir. Yangın Güvenliğine ilişkin 
olarak tüm gerekli tedbir ve önlemleri alan bilinçli kişiler 
ülkemizde halen istisna teşkil etmektedirler.

Yangın güvenliğine ilişkin olarak dünyada iki yaklaşım 
olduğunu söyleyebiliriz. Biri geleneksel diğeri ise çağdaş 
güvenlik yaklaşımıdır. Geleneksel yaklaşım reaktif 
yani tepkisel yaklaşımdır. Burada yaşanan yangınların 
incelenmesi, alınmayan tedbirlerin tespitinin yapılması 
ve sistem bozukluklarının ortaya koyulması esastır. 
Yangın sonrası inceleme yapılması ve yapının yeniden 
düzenlenmesine odaklanılır. Kısaca iş işten geçtikten, acı 
kayıplar yaşandıktan sonra tedbir alınmasına yönelik bir 
yaklaşımdır.  Ülkemizdeki genel yaklaşım bu yöndedir. 
İnsanlar bir yangın sonrası maddi manevi kayıplar 
yaşadıktan sonra ne yapabilecekleri konusunda kafa 
yorup, tedbir almaya çalışmaktadır.
Çağdaş güvenlik yaklaşımı ise proaktif yaklaşımdır, proaktif 
yaklaşımda herhangi bir yangın vakası yaşanmadan 
yangın güvenliğine yönelik risklerin değerlendirilerek 
gerekli tüm önlemlerin alınmasına odaklanılır. Ülkemizde 
uygulamasının artmasını arzuladığımız yaklaşım tarzı 
budur.

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve bu konuya ilişkin 
bilimsel verilere dayanan mevzuat hazırlanması ile 
çok daha güvenli yapılar inşa edilmekte, alınan birçok 
önlem ve kurulan sistemler ile riskler minimum düzeye 
indirilmektedir.
Ülkemizdeki mevzuata bakacak olursak Yangın 
Güvenliğine yönelik bir yönetmelik maalesef halen 

yürürlüğe geçememiştir. Bunun eksikliği binalarda ve 
işyerlerinde gözle görülür şekilde fark edilebilmektedir. 
Benzer konulardan biri olan İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusuna bakacak olursak 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği yasası 1 Mart 2009 tarihinden beri yürürlüktedir. 
Dünyada hiçbir yasanın mükemmel olduğunu söylemek 
mümkün değildir ancak bu yasanın pratikte uygulanması 
halinde ülkemizde yaşanan tüm acı kayıpların önüne 
geçilebileceğini ve güvenli bir ortamda yaşayabileceğimizi 
söylemek mümkündür fakat ne yazık ki bu yasa pratik 
uygulamada yer bulamamaktadır. Yangın yönetmeliğine 
yönelik çalışmaların yapılması umut verici olmakla birlikte 
verdiğimiz örnek ışığında bu yönetmelik yürürlüğe 
girse bile uygulama ve denetimde sorunlar yaşanacağı 
aşikardır. Esasen yangın güvenliği konularında alınacak 
tüm güvenlik önlemleri yasalar öyle gerektirdiği için değil 
binaları ve o anda içerisinde bulunan herkesi korumak için 
alınmalıdır.
Yapılarda alınacak Yangın Güvenlik Önlemleri kendi 
içinde Aktif Yangın Koruma, Pasif Yangın Koruma ve 
Yangın Önleme olarak üç kısma ayrılmaktadır. Aktif Yangın 
Koruma yalnızca yapı tamamlandıktan sonra eklenen, 
alana yayılmış yangının fark edilmesini, en etkin ve hızlı 
şekilde kontrol altına alınmasını ve söndürülmesini 
amaçlayan manual veya otomatik yangın algılama ve 
yangın söndürme sistemlerini kapsamaktadır. Pasif Yangın 
Koruma ise yapının inşa aşamasında kullanılan tüm 
malzemeler ile binaya entregre edilmiş yangın koruyucu 
tedbir ve özelliklerinin adıdır. Yangın Önleme ise binada 
ve/veya yapıda bulunan ve/veya orayı kullanan kişilerin 
yangın konusunda bilinçlendirilmesi, acil bir durum 
anında tam olarak ne yapacakları, örneğin alarm ve/veya 
yangın söndürücülerin çalıştırılması ve/veya tahliye ve/
veya itfaiye gibi acil servislerin derhal haberdar edilmesi 
konusunda eğitilmeleri olarak özetlenebilir. Tam anlamıyla 
bir koruma olması ve yangının çıkma olasılığını daha da 
azaltmak ayrıca yangın çıkması halinde hızlı yayılmasını 
engellemek ve vereceği zararı ve şiddeti azaltmak için 
aktif yangın koruma önlem ve sistemlerinin, pasif yangın 
koruma önlem ve sistemleri ile birlikte olması, tüm bu 
önlemlerin binaların yapım aşamasında planlanması ve 

Pasif yangın koruma önlemleri 
(Passive Fire Protection/PFP)

Uğur ERGÜN
Yangın Güvenliği Uzmanı – İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanı – MSc

Kapak Konusu
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insanların da bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu üç 
koruma yöntemi birbirinden ayrı düşünülemez ancak 
birincil koruma yöntemi Pasif Yangın Koruma yöntemidir.
Aktif yangın koruma, yangını söndürmeye yardımcı 
olurken, Pasif yangın koruma, günümüzde önem kazanan 
yangın güvenlik önlemi stratejilerinden biri olup yangının 
ortaya çıkma ve yayılma riskini minimize etme ve yapı 
içindeki insan ve malzemelerin korunmasını, can ve mal 
kaybının en aza indirilmesini sağlanmakta büyük önem 
taşımaktadır. 
Pasif yangın koruma önlem ve sistemleri, yangın algılama 
sistemleri (Duman dedektörleri, alarm sistemleri), 
otomatik çalışan yangın söndürme sistemleri (Sprinkler 
sistemleri, lokal ve genel söndürme sistemleri), yangın 
söndürme cihazları ve ekipmanlarından farklıdır fakat bu 
tedbirlerle birlikte çalışması gerekmektedir.
Pasif yangın koruma aşağıdaki şekillerde koruma 
sağlamaktadır.
•Proje yapım aşamasında alınan tedbirler ile yapıyı 
yangına karşı daha güvenli ve dayanıklı yapar.
•Yangın durumunda, alev, ısı ve dumanın yayılmasını önler 
ve sadece meydana geldiği alanda kalmasını sağlar.
•Yangın kaçış rotalarını korur ve bina içerisinde bulunan 
insanların yangın durumunda dışarıya çıkış yapmaları için 
daha fazla zaman sağlar.
•Yangın anında yapının yıkılması riskini azaltır ve 
sonrasında yeniden revizyon ve/veya inşa maliyetlerini 
düşürür.
•İzolasyon ve enerji verimliliği sağlar
Pasif ve aktif yangın koruma önlem ve sistemleri seçiminin 
korunacak binanın yapısı, olası yangın riskleri, tahliye 
için ihtiyaç duyulacak zaman ve söndürme sistemi 
gerekliliklerine göre yapılması gerekmektedir.
Pasif yangın koruma sistemleri, duvar, zemin, tavan ve 
kanallarda kullanılır ve yapıya göre doğru uygulandığında 
yangına dayanıklılık yanında bütünlüklü olarak yapının 
izolasyonunu da sağlar.
Pasif yangın koruma sistemlerinin başlıca kullanım 
alanlarına bakacak olursak,
•Yangın durdurucu duvar, zemin, tavan ve kanallar.  
•Yangın Kapıları, yangına dayanıklı camlar
•Yangına dayanıklı izolasyon, yalıtım ve boya malzemeleri

•Yangın durdurucu harç ve taşyünü malzemeleri
•Yangın durdurucu kaplama, mastik, derz, bandaj ve 
dilatasyonlar
•Yangın Perdeleri, yangın damperleri, kelepçeler
•Yangına dayanıklı kablolar ve dayanıklı elektrik 
malzemeleriTipik olarak kapı, duvar ve elektrik kabloları 
için kullanılan malzemenin 140 °C’de veya altında, 
binalarda kullanılan çelik malzemenin ise gücünü 
kaybedip yıkılma riski bulunduğu kritik derece kabul 
edilen 550 °C’de veya altında yangın direncine sahip 
olup olmadığı test edilmektedir. Pek çok ülkelerde bu 
testler duvar ve zeminler için temel test standartları 
olan BS 476: Part 22: 1987, BS EN 1364-1: 1999 & BS EN 
1364-2: 1999 veya ASTM E119 standartlarına uygun 
olarak yapılmaktadır. Yangın damperleri, yangın kapıları 
gibi daha küçük aksamlar da duvar ve zeminler için 
temel standartların ana maksatlarına uygun olarak 
yerleştirilmektedir. Yangın testleri malzemelerin yangın 
direnç oranına ve süresine bağlı olarak 1100 °C’nin 
üzerinde canlı ısıya maruz bırakılmasını içermektedir. 
Dünyada mevzuata bakacak olursak Pasif Yangın Koruma 
konusunda yapılan test/değerlendirmelere örnek olarak 
aşağıdaki sertifikasyon listesi verilebilir;
•Avrupa: BS EN 1364
•Hollanda: NEN 6068
•Almanya: DIN 4102
•Birleşik Krallık: BS 476
•Kanada: ULC-S101
•Amerika Birleşik Devletleri: ASTM E119
Birleşik Krallıktaki uygulamalara bakacak olursak Pasif 
Yangın Koruma, insanların bir yangın durumunda kendi 
kendine yıkılmayacak bir binadan güvenli olarak tahliye 
olmalarını sağlayacak şekilde İnşaat Yönetmeliklerine 
uygun olmalıdır. Mevzuat, bina sahiplerine, yöneticilere, 
sakinlere ve tasarımcılara Pasif Yangın Korumayı da 
kapsayacak şekilde düzenli yangın risk değerlendirmeleri 
yaptırmaları konusunda sorumluluk yüklemiştir.
Pasif Yangın Korumanın en önemli amacı tüm yangın 
korumalarında olduğu gibi can güvenliğidir.
Kendi ülkemizde de doğrudan insan hayatına ve can 
güvenliğine yönelik bu koruyucu uygulamaları görmek en 
büyük temennimizdir.
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LPG YANGINLARI

 LPG halk 
arasında tüp 
gaz veya 
tüp olarak 
bilinmektedir. 
(LPG): 
Petrolden ve 
doğalgazdan 
elde edilerek 

basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri 
gibi hidrokarbonları veya bunların karışımına verilen 
isimdir.

Yangın türü bilindiği gibi yanmakta olan maddeye göre 
değişiklik göstermektedir. 
C sınıfı yangınlar yanıcı gazlarin oluşturduğu gruba verilen 
isimdir: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, dogal gaz 
havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gazları kapsar.

LPG sabit sıcaklıkta basıncı artırılarak atmosferik 
basıncın üzerinde sıvı halde depolanır. LP Gaz’ın yanması 
için belirli koşulların oluşması gerekmektedir. LPG 
tanklarının güvenli şekilde konumlandırılması için çeşitli 
yönetmelikler çıkarılımıştır. Yönetmeliklerin temel amacı 
LP Gaz kullanım ve depolamanın güvenli bir biçimde 
sürdürülmesini sağlamaktır. 

Öncelikle LPG yangını olması için tüp, tank, tesisat ve/veya 
armatürlerinde gaz sızıntısı olaması gerekmektedir.

Tesisat üzerinde oluşabilecek kaçaklar:
Ocak ve fırın vanaları kullanıldıkça aşınmaya uğrayabilir, 
dolayısı ile kaçak oluşabilir.
Regülatör ile ocağı birbirine bağlayan hortumun takıldığı 
yerler kelepçe ile iyi sıkılmamış ise zamanla hortum 
elastikiyetini kaybedince buralardan kaçak olabilir.
Ocaklar temizlik için hareket ettirildiğinden bağlanti 
noktalarında ( vana-flex, flex-ocak geçişleri) kaçaklar 
meydana gelebilir.
Regülatörün boğazı çatlamış ve zamanla gaz içinde 
bulunması muhtemel yabancı maddelerin etkisi ile 
diyafram bozula bilir ve regülatör gaz kaçırabilir.
Tüp üzerinde oluşabiliecek kaçaklar:
Herhangi bir sebeple yay gibi emniyet valfından arıza 
meydana gelmesi dolayısı ile emniyet valfından kaçak 
olabilir.
Özellikle piknik tüplerinde valfın içine pislik kaçması milin 
kurcalanması veya valfın darbe yemesi nedenlerinden 
valfdan kaçak olabilir.
Dişlerin bozulma sonucu valfın diş dibinden gaz 

kaçırabilir.
LP Gaz tankin üzerinde oluşabilecek kacaklar: 

LP Gaz tank üzerindeki dişli parçalar üzerinde oluşabilecek 
kacaklar  (multi-valve seviye gostergesi  manometer 
regulator vs.)

Yukarıda belirtilen herhangi bir sebepden dolayi bir 
kaçak varsa, kaçak noktasının çevresinde bulunan kıvılcım 
kaynaklari (buzluk motoru, su sebili, su motorlari vs) 
yangına sebebiyet verebilir.

Tüplerde oluşabilecek yangınlar:
Eğer kaçak kaynağından kesilebiliyorsa kaçak kesilir ve 
alev södürülür.
Alev alan kaçak kaynaktan kesilemiyorsa yangının etrafa 
yayılması önlenir.
Alevler tüpe değiyorsa o zaman yangının etrafa 
sıçramasını önlemekle beraber tüp üzerine su sıkılarak 
soğutmasi gerekir
Tüpler ile ilgili yangınlarda tüpün devrilmesine müsaade 
edilmemelidir. Devrilmesi halinde buharlaşmış gaz yerine 
sıvı çıkabileceğinden yangının daha da büyümesine 
sebebiyet verir.
Yanma regülatör ve/veya regülatör sonrası kısımlardan 
(hortum, ocak şofben vs) ise, regülatörün tüpten 
çıkarılmasıyla birlikte yangında sönecektir.
Yanma tüpün kendisinde ise alevin etrafa sıçraması 
önlenmelidir. Etrafta başka ateş varsa söndürülmelidir.
Tüpün durduğu yerde alevler bir tarafa zarar vermiyorsa, 
kontrol altında yanmaya bırakılmalı,
Alev söndüğünde tüp açık havaya çıkarılmalı ve musluğu 
sökülmelidir.
Sanayi tesisinde alev almış tüpler varsa hemen tüplerin 
vanaları kapatılmalıdır. Kaçak yüksek ihtimalle sistemdedir. 
Vanalar kapanınca boru içindeki gaz kaçağı kendiliğinden 
sönecektir.
Kaçak, tüp valfında ise, tüpün üstüne ve valfa su tutularak 
tüpe yaklaşılır ve valf kapatılır. Tüpün açık havada olması 
halinde, tüpe rüzgâr istikametinde yaklaşılır.
Kaçak kesilemiyorsa (tüpün gövdesinde), diğer tüplerin 
valfları kapatılır. Su tutularak kaçak yapan tüpe yaklaşılır 
ve bağlantısından sökülür. Tüp çekilerek açık havaya 
alınır. Tüpün başka bir nesneyi tutuşturmamasına dikkat 
edilerek üzerine su tutulur ve boşalıncaya kadar yanmaya 
bırakılır.  

 LPG tankı üzerinde oluşan yangınlar yine ayni şekilde 
tankin metali sürekli soğutularak boşalincaya kadar 
yanmaya bırakılır.

Turgut KARAHÜSEYİN
Makina Mühendisi

Kapak Konusu
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Orman Yangınları

Ömür AKYÜZ 
Orman Mühendisi

ORMAN YANGINLARI 
Genel tanımıyla ifade edecek olursak; serbest yayılma 
eğiliminde olan ve ormanda yaşama birliğine katılan canlı 
ve cansız bütün yanabilir varlıkları yakıp yok edebilen 
ateşe “orman yangını” denmektedir.
Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de 
orman varlığını tehdit eden faktörlerin başında orman 
yangınları gelmektedir. Orman yangınlarının çıkış 
sebeplerine baktığımızda,ülkemiz şartlarında  yıldırım gibi 
doğal nedenlerin % 1-2 oranında kaldığını, diğer bütün 
yangınların çıkış sebebinin insan olduğunu görmekteyiz... 
Dolayısıyla ülkemiz ormanları için en tehlikeli varlığın 
“İNSAN” olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle 
orman yangının çıkmasına engel olmak veya çıkacak 
yangınların sayılarını olabildiğince azaltmak için 
insanlarımızı bilgilendirmek ve eğitmek zorundayız.

YANMA NEDİR?
Yanma basit bir kimyasal olaydır. Daha açık bir ifadeyle 
yanma; kimyasal bir oksidasyon olup, yüksek sıcaklık 
derecelerinde meydana gelir ve fotosentez yoluyla depo 
edilmiş olan ısı enerjisini açığa çıkarır.. Tutuşma sıcaklığı 
oksijen ve yanıcı madde yeterli miktarda bir araya gelirse 
yanma olayı meydana gelir. Yanmayı meydana getiren bu 
üç faktörün oluşturduğu üçgene “YANGIN ÜÇGENİ” denir. 

Yangın üçgenini oluşturan üç unsurdan herhangi biri 
olmazsa veya yeterli miktarda bulunmazsa yanma olayı 
olmaz.. Herhangi bir orman yangınının türünü, şiddetini 
ve yayılma özelliklerini bu üçlünün miktar ve niteliği 
belirler.
Yangın söndürme çalışmalarında izlenen temel yol bu 
yangın üçlüsünden herhangi birisinin üçgen dışına 
çıkarılmasını sağlamaya yöneliktir. Bu amaçla şunlar 
yapılır; 

      1- Yanıcı madde yangın yerinden uzaklaştırılır veya 
devamlılığı kırılır, 

      2- Su, toprak ve kimyasal maddeler kullanmak suretiyle 
oksijen - yangın bağlantısı kesilmeye çalışılır, 

      3- Su, toprak ve kimyasal maddeler kullanmak suretiyle 
yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığına ulaşması önlenir, 
Orman yangınlarının çıkmasına yol açan birinci faktör, ilk 
kıvılcımın yol açtığı tutuşma ısısıdır. 260-400 C° arasında 
tutuşma meydana gelir. Bu tutuşmayı başlatan % 95-99 
oranında insan elidir... Ve bu insanın elini tam anlamıyla 
bu işten caydırmak maalesef mümkün olamamaktadır. 
Bu amaçla insanların bilgilendirilip eğitilerek bilinç sahibi 
olmasına gayret gösterilmektedir... 
Yangın üçgenindeki ikinci faktör olan oksijen; havada ve 
orman yangını olabilecek ortamlarda % 20 - 21 oranında, 
her yerde ve bolca bulunan bir elementtir. Yanma 
ortamında oksijenin % 15 oranının altına düşürülmesi 
halinde yanma olmaz. Geniş alanlarda bunu sağlamak pek 
mümkün değildir. 

Yangın üçgeni içerisinde yer alan yakıt (yanıcı maddeler), 
yangın savaşçılarının üzerinde en çok durduğu ve önem 
verdiği faktördür. Orman yangınlarında tutuşma ve 
alevlenme; yakıtın tipine (istihsal artığı, ham humus, 
ölü veya yeşil örtü gibi..), yakıtın devamlılığına, yakıtın 
ısısına bağlıdır. Yangın üçgenini kırmak için doğru kararlar 
almak, yakıtın çok iyi bilinmesine bağlıdır. Ormandaki 
yanıcı maddelerin yangın şeritleri gibi müdahaleler yada 
tedbirlerle devamlılığının kırılması yangın üçgenini bu 

Kapak Konusu
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noktada bozar ve yangın orada durmak zorunda kalır.

ORMAN YANGINI TÜRLERİ
 Yangın kimyasal reaksiyondur. Oksidasyon sonucu oluşur. 
Yangının oluşabilmesi için yakıt, ısı, havanın(oksijenin) 
olması gerekir. Yangını söndürülebilmesi için bu üç 
unsurdan birinin ortamdan uzaklaştırılması gerekir.
            Orman yangını, serbest yayılma eğiliminde olan ve 
ormanda yaşama birliği içinde bulunan canlı ve cansız 
bütün varlıkları yakarak yok eden ateştir. Orman yangınları 
örtü ve tepe yangını şeklinde cereyan eder. 
            Örtü yangını: Orman toprağının üzerinde yer 
alan ibre, dal, kesim artıkları, ot, funda, diri örtüyü yakar. 
Meşcerenin asli ağaç türlerine yoğun yanıcı madde varsa 
nadiren zarar verir, havanın rutubetli olduğu zamanlarda 
ve kış aylarında zarar vermez.  
            Tepe yangını: Meşceredeki asli ağaç türleri başta 
olmak üzere meşcerenin tümüne zarar verir. Yangınların 
büyümesinde etkili olan yangın şeklidir. 
            Toprak yangını: Orman toprağı üstünde ve 
altında(kök kısmında) turbalarda oluşan yangınlardır. 
Sazlık, bataklık yangınlarıdır.
Ziraat ve tarım alanı (kırsal alan) yangınları: 
Bağ, bahçe, anız, zeytinlikler, meyvelikler kısacası tarım 
alanlarında oluşan yangınlardır.

ORMAN YANGINLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
            Orman yangının çıkabilmesi için yeterli ısı şarttır. 
Yanacak ormandaki yanıcı maddeye ısının verilmesi 
gerekir. Isının yanıcı madenin bitişiğindeki yanıcı maddeye 
geçmesi ve ısı aktarımı devam etmesi, ısı iletimi devam 
etmesi için ısının yukarı doğru hareketi, ya da yaydığı 
ısıyla veya yanıcı maddenin ilettiği ısıyla gelişir. Eski gaz 
lambalarındaki gibi, camın üstünden çıkan ısının yukarı 
doğru hareketidir. Camdan etrafına yana doğru yaydığı 
ısıdır. Ayrıca yanıcı maddenin ilettiği ısı vardır. Ancak 
ormandaki yanıcı maddelerin ısı iletimi düşüktür.
           Yanıcı Madde: Ölü örtü, alt tabakada bulunan ot, 
çayır bitkileri, çeşitli çalılar, enkaz, kesim artıkları, ağaç ve 
ağaççık vb’dir. Yanıcı maddelerin inceliği- kalınlığı, miktarı, 
cinsi, devamlılığı ve rutubeti gibi özellikler yanma olayını 
etkiler. 
            Topografik Yapı: Bakı, yükseklik, arazi meyili, arazi 
şekli (röliyef ), dar dereler yangının seyrini etkiler.  
           Hava Halleri: Yağış, nisbi nem, sıcaklık ve rüzgar 
hızıdır. Nisbi nemin düşük, sıcaklık ve rüzgar hızının 
yüksek olması yangın riskini artıran faktörlerdir. 
            Yanıcı Madde : Ülkemizdeki yanıcı madde tipleri 
orman ekosistemini oluşturan çeşitli bitki türleri ve ölü 
kısımlardan oluşurlar. Çeşitli bitki türleri ve bunların 
kuruması sonucu dökülen dal ve yapraklar, kuruyan 
otlar, ölü örtü, ormanların altlarında bulunan ince yanıcı 
maddeler ormanda yangının ilk başlaması ve tutuşması 
açısından çok önemlidir. 
Yanıcı maddenin nemi, biçimi, miktarı, boyutu, yatay ve 
dikey devam etmesi önem arz eder. Çeşitli incelikte ve 
kalınlıkta karışımların istiflenme kalınlıkları, istiflenmenin 
şekli çok önemlidir (Resim-1). Yanıcı maddeyi oluşturan 
birleşimde bulunan elamanların ebatları orman yangınları 
açısından önemlidir.

              İnce yanıcı maddeler orta ve kalın yanıcı 
maddelere göre çabuk kurur ve tutuşma sıcaklığına 
çabuk erişir. İbrelerden, kurumuş otlardan, kurumuş ince 
çalı döküntüleri ve ince hafif artıklardan oluşur. Yanıcı 
maddenin nem miktarı orman yangınları için önemlidir. 
Küçük ince uzun yakıtların yüzey alanı büyük yakıtlara 
göre daha büyüktür. (Resim-2)
            Bu nedenle ince yanıcı maddenin nemi çabuk 
değişir. Kuru yanıcı maddeler orta nemde veya yaş yanıcı 
maddeye nazaran daha çabuk yanar. Nemi yüksek yanıcı 
maddenin yanması için ısınarak neminin buharlaşması 
lazımdır. Yanıcı maddenin nemi düşükse dikkatli 
olunmalıdır.  

               Çok ince yanıcı materyalden oluşan ve gevşek 
istiflenen örtülerde yangının başlaması hızlı olur ve 
çabuk yanar. Kısa zamanda yanma en yüksek hızına 
erişir ve tekrar hızla düşer. İnce yanıcı maddeden oluşan 
yangınlara müdahale etmek ve bastırmak kolaydır. Ayrıca 
yanması gereken ısı daha azdır. Ancak ince yanıcı madde 
yangınlarına müdahalede geç kalınmamalıdır. Kalın yanıcı 
maddeleri tutuşturacağı bilinmelidir. (Resim-3,4)
Kalın yanıcı maddelerden oluşan istiflemeler geç yanar 
ancak yanma süresi uzar. Bir çıra kütüğünü yakacak 
olursak zor yanar yandığında uzun süre yanar. Çıra 
kütüğünü küçük parçalara ayırdığımızda daha kolay yanar. 
Üretim artıkları, dallar, çalılar, devrik ağaçlar, enkazlar, 
ağaç kütükleri ve köklerdir. Kalın yanıcı maddelerden 
oluşan yangınlara müdahale etmek ve kontrol altına 
almak zordur, zira yüksek ısı çıkararak çok şiddetli yanarlar. 
Yakıtın biçimi de önemlidir. Ayrıca yanması gereken ısı 
daha fazladır. (Resim-5,6) 
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     İnce yanıcı madde ile kalın yanıcı maddenin 
birlikte bulunması halinde mücadele şartları daha da 
zorlaşmaktadır. Yangın şerit halinde değil alanın tümünde 
seyretmektedir.(Resim-7,8) 
  Yanıcı maddenin yatay olarak düzenli şekilde devam 

etmesi müdahaleyi ve söndürmeyi zorlaştırmaktadır. 
Yanıcı madde devamlı değil ise ve dere, kaya, boşluk 
varsa müdahale ve söndürmeyi kolaylaştırır, yakıtın 
sıcaklığı da önemlidir.  Yakıt ne kadar sıcak ise yanması da 
o kadar kolaydır. Özellikle Akdeniz iklimine sahip K.K.T.C 
Ormanlarının kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer 
alması, güneşlenme süresinin fazla ve etkili olması sebebi 
ile yanıcı madde sıcaklığı artırmakta, bu da doğal olarak 
yangın riskinin artmasına neden olmaktadır.(Resim-9,10) 

   Boylu ve boysuz maki bitki örtüsünün yaygın olarak 
görüldüğü ülkemizde, Maki elamanlarından harnup, 
sandal, yabani zeytin(delice) meşe türleri (Querqus 
coccifera) hariç akasya, boylu akasya, Kıbrıs akasyası, 
mezarlık servisi, ve dere vejetasyonu içinde yetişen türler 
yangına dayanıklıdır. Bu türlerde yanma sırasında alevi 
ileriye doğru rüzgarla birlikte ilerleme konisi oluşturarak 
yanma gerçekleşmez, aşağıdan yukarı doğru yanar. 
Yangına müdahale sırasında büyük avantaj sağlar. meşe, 
zeytin, defne, kızılçam ise ilerleme konisi oluşturur. 
Yangın sırasında söndürmede büyük zorluklar yaşanır. 
(Resim-11,12,13,14)  

  
 Topografya: Ülkemiz fiziki yapısına bakıldığı zaman 
topografya dinamik değil statiktir. Topografik yapının 
orman yangınlarında büyük etkisi vardır. Yangınların seyri 
incelendiğinde yangınlar gündüz yamaç aşağı yavaş 
ilerler. Adeta hafif rüzgarlı denizdeki dalgayı andırır. 
(Resim-1, 2) 

  Yamaç yukarı ise yangın çok hızlı hareket eder ve bir anda 
tepeye çıkar. Bunun nedeni yokuş yukarı devam eden 
yangının alevi yakıtlara yakın olmasından dolayı önündeki 
yanıcı maddeyi radyasyon ısısı ve yayılma ısısı ısıtmasıdır. 
Hatta kendine özgü davranış biçimi oluşturur. Yangın 
yamaç yukarı dar açı ile çıkar, yamaç aşağıya geniş açı ile 
iner.(Resim-3, 4)      

Düz arazide yangının yayılma hızı düşük, meyilli arazide 
yüksektir. Yüksek meyilli yamaçlar ve dik yamaçlarda 
yanan yanıcı maddenin aşağı doğru yuvarlanması söz 
konusudur. 
Yamaç arazide yangının seyri müdahale çalışmaları 
sırasında görülebilir. Düz alanda ise yangının seyri sağlıklı 
olarak görülemediği için her an yangının içinde kalınabilir. 
Mutlaka kritik yerlere gözcü konmalıdır. (Resim-5) 

Yangına en iyi sırtlarda müdahale edilebilir. (Resim-6) 
Yukarı dik yamaca doğru devam eden iki kenarı sırtla 
sınırlandırılmış vadilerde rüzgarla birlikte yukarıya doğru 
kuvvetli hava hareketi oluşturur. Vadi tabanından hızla 
çekilerek büyük riskler yaratır. Ayrıca vadilerde rüzgar 
vadi tabanını takip ederek yukarı hareket ederken yanan 
yanıcı maddenin sağa sola karşı yamaca ateş atmaları 
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söz konusu olabilir. Sırtlarda ise  rüzgar etkisini yitirdiği 
veya aksi rüzgara maruz kaldığı  için en uygun müdahale 
cephelerini oluştururlar. Kanyon yangınları tehlikeli 
yangınlardandır. Kendine özgü şartları vardır. Kanyonlar 
baca görevi yaparlar. Sürekli anormal hava hareketleri 
oluştururlar ayrıca anafor dediğimiz gaz kütlelerinin 
oluşturduğu bacalar yaparlar. Hava kanyon dibinden 
yanlara ve yukarı doğru gazlarla birlikte patlamalar 
yaparlar. Sürekli olarak yanan maddeler ve ısınan kayalar 
aşağıya yuvarlanmaktadır. Kanyona kesinlikle ekipler 
sokulmamalıdır. Kanyon yangınlarına en güzel müdahale 
kenarlardan açılan şeritlerden karşı ateş vermektir. 

Bakı da önemlidir. Güney bakılarda rutubet kısa zamanda 
azalır, güney bakılarda ince yanıcı madde miktarı daha 
fazladır. Yanıcı maddeler çabuk tutuşur. Yangın kısa 
zamanda hız kazanır. Kuzeyde ise kalın yanıcı madde 
miktarı daha fazladır. Rutubet oranı yüksektir.Kuzeyde 
yangın yavaş tutuşur. Yandığında ise büyük enerji çıkarır, 
sönmesi zorlaşır. 
            Yükselti de yangınlarda etkilidir. Ülkemizde çıkan 
orman yangınlarının %80’i, 0-400 rakımda olmuştur. Rakım 
azlınca yangın mevsimi süresi artmaktadır. Rakım arttıkça 
yangın riski azalmaktadır. 
            Ayrıca tepelerden aşağı uzun tatlı meyille devam 
eden ormanlarda risk daha yüksektir. Tepe aşağı dik 
meyille inmesi riski azaltır. Hava Sıcaklığı arazinin 
yükseltisine bağlı olarak değişir. Alçak ve çukur yerler daha 
fazla ısınır. 
 Hava Halleri: Orman yangınları açısından nispi nem, 
hava sıcaklığı, rüzgar hız ve yönü, havanın açık veya kapalı 
olması, yangın mevsimi boyunca yağan  yağmur miktarı 
dağılımı,en son yağan yağış zamanı, önemlidir. Ancak 
havanın kararlı ya da kararsız olması da mevsimine göre 
tehlike arz eder. Hava hallerinin orman yangınlarıyla olan 
ilişkisini dört başlıkta inceleyebiliriz.
1. Nispi nem açısından: Nispi nem, yağış miktarı ve 
yağışlı gün sayısına, rüzgar yön ve hızına, hava sıcaklığına, 
güneşlenme şiddetine, hava kapalılık oranına, bulunulan 
yerin deniz göl gibi geniş su yüzeylerine olan uzaklığına 
bağlı olarak değişiklikler gösterir. Yağışlı gün sayısı ve yağış 
miktarı, havanın ve ölü örtü denilen yanıcı maddelerin 
nem oranını belirleyen bariz meteorolojik faktörlerin 
başında gelir. Nispi nem sabahın erken saatlerinde en 
yüksektir. İkindi sonunda en az seviyeye düşer. Bu vakitler 
ince yanıcı maddenin nem miktarı da düşüktür. Havanın 
nispi nemi yanıcı maddenin nemi üzerinde etkilidir. 
Özellikle ince yanıcı madde nispi nemden hemen etkilenir.
Türkiye’de yağışlı mevsimler genellikle kış ve bahar 
aylarıdır. Karadeniz’in kıyıları hariç diğer bölgelerimizde 
yazları yağışsız kurak geçer. Yangın sezonunun başlaması 
da bu zamanla örtüşür. Yağışsız geçen gün sayısı arttıkça, 
örtünün nemi de azalacaktır. Bu da yangın açısından 
riski artırmaktadır. Rüzgar hızı ile nem rüzgarın yönüne 
bağlı olarak değişkenlik gösterir. Rüzgar su yüzeylerinin 
olduğu yönden geliyorsa su yüzeylerinden kazandığı 
nemi getirerek nem oranını yükseltecektir. Eğer karalar 
üzerinden geliyorsa nem kazancı olmayacağı için nemi 
azaltıcı yönde etki edecektir. Bir de fön etkisi eklenirse 
iyice kurutucu özellikler göstermektedir. (Örnek verilecek 
olursa Akdeniz sahillerimizde güneyli rüzgarlar nem 

oranını artırırken, kuzeyli rüzgarlarda nem oranını azaltır. 
Karadeniz sahillerinde ise kuzeyli rüzgarlar nem oranını 
artırırken, güneyli rüzgarlar nem oranını azaltır.)  Hava 
kapalılığına bağlı olarak güneşlenme şiddeti de artar. 
Yangın mevsiminde genellikle havada bulut kapalılığı 
az olduğundan, gündüzleri uzun olmasından dolayı 
güneşlenme süresi artmaktadır. Hava sıcaklığının 
artmasıyla güneşlenme süresinin uzunluğu üst üste 
gelince güneşlenmenin şiddeti artmakta, bu da örtünün 
nem oranını hızlıca azaltmaktadır. 
            
2. Hava sıcaklığı açısından: hava sıcaklığını etkiliyen 
en önemli etken güneştir. Gölge ile güneşli yerde 
bulunan yanıcı maddenin sıcaklık ve nemi arasında 
önemli fark vardır. Artan hava sıcaklığı güneşlenme 
şiddetini de artırarak nem açısından kurutucu özellikler 
gösterir. Sıcaklığın artmasıyla buharlaşmada artmaktadır. 
Buharlaşmanın artmasıyla yanıcı maddelerin nem 
oranı hızla azalmaktadır. Artan hava sıcaklığının, 
yanıcı maddelerin tutuşma sıcaklığına olan etkisini 
de unutmamak gerekir. Hava sıcaklığının artmasıyla 
birlikte yangınla mücadele edecek personelin de 
direnci zayıflamaktadır. Ayrıca yüksek sıcaklığın olduğu 
zamanlarda, yangınla mücadele edecek uçaklar bile 
havalanamaz. Ülkemizde Orman yangınları açısından 
25 derecenin üstünde yangın riski başlamakta, sıcaklık 
arttıkça risk te artmaktadır. 
3 Rüzgar hızı ve yönü açısından: Rüzgar yanmayı 
artırdığı gibi yanma hızını da düşürebilir. Yanmayı 
sağlayan oksidasyon için havayı taşır. Yanıcı maddenin 
nemini düşürür veya artırır. Yangının estiği istikamete 
doğru yayılmasını sağlar. (Resim-10) 

Rüzgarın hızla eserek yangının ileri doğru kabuk ve 
ibre atmasını böylece yangının yayılmasını sağlar.  
(Resim-11,12) 
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Uydu fotoğrafında görüldüğü gibi 6 kilometre uzaklığa 
kıvılcım ve kabuk atmaları olabilmektedir. Ormam 
yangınlarında kozalak atması gibi yanlış ifadeler 
kullanılmamalı ancak yokuş aşağı kozalak yuvarlanmaları 
olmaktadır. (Resim-13)
            Havanın nispi nem oranının değişkenliğinde rüzgar 
hızıyla birlikte yönü de önemlidir. Rüzgar yönü denizler 
ya da göl ve barajlar üzerinden ise, nispi nem artmaktadır. 
Çünkü su yüzeylerinden geçen hava nem kazanmakta, 
kazanılan nem de rüzgarla taşınmaktadır. Orman 
yangınları açısından riskli olan rüzgarın geniş karalar 
üzerinden gelmesidir. Karalar üzerinden gelen hava kütlesi 
sürekli nem kaybetmektedir. Karalar üzerinde kat ettiği 
mesafeye bağlı olarak kurutucu özelliği de artmaktadır. 
Bu hava kütlelerinin etkili olduğu zamanlarda rüzgar 
hızı ve yönü orman yangınları açısından çok risklidir. 
Bir de böyle havalarda oluşacak rüzgarın fön etkisi riski 
ekstrem değerlere taşımaktadır.  Topografya ve ormanlık 
alanın bulunduğu coğrafi konuma göre rüzgarın etkisi 
değişiklik göstermektedir. Bazı yerlerde topografyaya 
bağlı lokal özellikler, bazı yerlerde ise coğrafi konuma 
bağlı lokal özellikler iyi bilinmelidir. Kuvvetli rüzgarlarda 
yangınla mücadelenin zorluğu unutulmamalıdır. Yangınla 
mücadele edilirken rüzgarın yönüne ve hızına dikkat 
etmek gerekmektedir. Rüzgarın hızına göre, estiği 
yönü karşımıza alarak mücadele edilmelidir. Ancak 
müdahale edilecek yer çok yakın olursa, arka kısmı kapalı 
ya da kaçılamayacak kadar eğimli ise tehlikelidir. Bu 
tehlikelerle karşılaşmamak için müdahale noktalarının iyi 
hesaplanması gerekmektedir. Orman yangınları açısından 
risk saatte 15 km hızda başlar, hız arttıkça risk de artar. 
Riski artıran diğer faktörde rüzgarın karalar üzerinden 
gelmesidir. Rüzgarın yanıcı maddeler üzerinde yıkıcı etkisi 
ise dalları kırarak yangınla mücadele anında yangının 
taşınmasını kolaylaştırarak mücadeleyi zorlaştırmasıdır. 
4 Havanın kararlılığı ve kararsızlığı açısından: 
Hava kütlelerinin alt ve üst seviyeleri arasında sıcaklık 
farkı olmazsa hava kararlıdır. Bu durumda dikey faaliyet 
olmayacağı için bulut oluşumu olmayacaktır. Ancak 
üst seviyeler ile alt seviyelerde sıcaklık farkı var ise 
hava kararsız denilir ve bu durumda dikey faaliyetler 
başlar. Kararlı, denge durumundaki hava parselinin, 
ilk konumundan uzaklaşması ile hareketin başlaması, 
yer değiştirme eğilimi göstermesiyle kararsızlık başlar. 
Atmosferdeki termik ve termodinamik nedenlerle oluşan 
kararsızlık, dikey hareketi hızlandırır. Hava parseli yukarı 
doğru hareket ettiğinde dikey ivme kazanır ve kümülüs 

bulutlarının oluşumuna ve büyük olasılıkla oraja neden 
olur. Bu dikey hareket sonucunda oluşan kümülüs ve 
kümülünimbus bulutları, sağanak yağışlar ya da oraj veya 
gök gürültülü sağanak yağışla oraj meydana getirir. İşte bu 
orajlar ormanlık alan üzerinde olursa, orman yangınlarına 
neden olmaktadır. Kararsız havalar genellikle bahar 
mevsimlerinde meydana gelirler. Çünkü bahar mevsimleri 
hızlı geçişlerin olduğu, değişkenliğin yüksek olduğu 
mevsimlerdir. Üst seviyeler ile alt seviyeler arasındaki 
sıcaklık farkına bağlı olarak kararsızlık, mutlak, şartlı ve 
gizli olarak sınıflandırırlar.
            Yıllık yağış miktarının orman yangınları üzerinde 
önemi büyüktür. Yangın mevsiminden önce kış ve ilkbahar 
ayları kurak geçerse yangın tehlikesi artar. Yağış havanın 
bağıl nemini etkilediği gibi yanıcı maddenin nem miktarını 
da etkiler. Otların yeni çıktığı dönemde bol yağış olması 
ince yanıcı materyal olan ot boylanmasına sebep olur.
Orman Dairesi Müdürlüğünün Orman Yangınları Mücadele 
Çalışmaları
              Her yıl 1 Mayıs- 31 Ekim tarihleri arasında Orman 
Dairesine bağlı Yangın İlk Müdahale Ekipleri oluşturulur. 
Orman yangınları ile mücadele kapsamında her yıl 
ortalama 125 kişi istihdam edilerek ada genelinde küçük 
gruplara bölünmek sureti ile 7/24 rotasyon usulü olarak 
görev yapmaktadırlar. Sezon içerisinde yangınları anında 
tespit edip haber vermek amacı ile 14 ayrı noktada yangın 
gözetleme kulelerinde gözcüler bulundurulur.

Orman Dairesi Yangın Harekât Merkezi

Tüm bu donanım ve ekipler yangın söndürmede yeterli 
bulunmamaktadır. Erken uyarı, orman yangınlarının 
takibi ve hızlı etkin müdahale edebilmenin olmazsa 
olmaz şartıdır. Dünyada erken uyarı konusunda çeşitli 
teknolojiden yararlanılmaktadır. Bunlar gözetleme kuleleri, 
meteorolojik radarlar, keşif uçakları, insansız uçaklar, uydu 
ve uzaktan algılama sistemleri, motorize ekipler, halkın ve 
diğer kaynakların yardımıdır.

Dolaysıyla Müdürlüğün çalışmaları sonucu bu çalışmalara 
ek olarak 2010 yılı içinde 2007 yılında Avrupa Birliği ( AB 
) desteği ile başlayan Natura 2000 Projesi çerçevesinde, 
Orman Yangınları ile Mücadelede olası bir yangın 
durumunda en kısa sürede müdahaleyi amaçlayan 
ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede başarıyla 
kullanılan Orman Yangını Duman Algılama Sistemi 
gündeme getirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde 
2010 yılı Haziran ayında, ülkemizin 15 noktasına kurulumu 
yapılan sistem gerekli tüm altyapı hazırlanmış ve Orman 
Dairesi bünyesinde yeni bina inşa edilmesi ile KKTC-
Orman Yangın Harekât Merkezi Orman Yangını Duman 
Algılama Sistemi devreye girmiştir. 
Orman yangınlarında dakikaların önemi büyüktür. Bu 
nedenle eldeki bütün imkânların kullanılması insan 
hatalarının aza indirilmesi için Natura 2000 Projesinin bir 
alt projesi olan Orman Yangını Duman Algılama Sistemi 
orman yangınının başlaması ile çıkan dumanın 15 saniye 
içinde hemen sesli alarm vererek Yangın Harekât Merkezi 
devreye sokarak yangına müdahalede ilk harekâtın 
başlangıç noktasını oluşturmaktadır.
Sistem,  merkez Lefkoşa’da Orman Yangın Harekât Merkezi 
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binasından idare edilebilecek şekilde Yeşilırmak’tan-
Dipkarpaz’a kadar tüm bölgelerdeki orman alanlarına 
hâkim noktalar olan ve bu noktaların birbirini görecek 
şekilde planlaması yapılmıştır. Kameraların merkez 1 ve 14 
gözlem-izleme noktası belirlenmiştir. Elektrik bağlantısı 
olan kulelerde önce normal elektrikten sonra tüm 
enerjilerini rüzgâr ve güneş enerjisinden karşılamaktadır.  
 24 saat yangın riski yoğun olan ormanlık 
bölgeleri ortalama 10-20 saniye tarama yaparak kamera 
görüntü sahasında olabilecek her türlü hareketliğini tespit 
edip sorgulama yaptıktan sonra bu sorgulanma sonucu 
bakılan noktanda ateş kaynaklı duman mı yoksa toz vb. 
girilen bilgilerin görselleştirilmesine ve haritalanmasına 
dayanan, duman algılayan bir programdır. İzleme sistemi, 
Yangın Gözetleme Kulelerine (Algılama Kuleleri) kurulu 
kameralar gerektirmektedir. Kameralardan elde edilen 
resimler ve algılama bilgileri, ilgili gözetleme merkezine 
gönderilir. Bu gönderimden önce, her bir algılama birimi 
ön değerlendirme yapmaktadır.

 Yangın Gözetleme Kuleleri’nden gelen 
videolar, gözetleme merkezindeki (Yangın Harekât 
Merkezi) bilgisayardan görülebilmektedir. Algılama 
algoritması değerlendirme yapmakta ve tehlike arz 
eden durumlarda kullanıcıya görsel ve işitsel uyarı 
sinyali (Alarm) göndermektedir. Oluşturulan savunma 
sisteminde kullanılan kameralar, 360º dönebilen ve 20 km 
mesafede görüntü alabilen dumana duyarlı kameralardır. 
KKTC genelinde toplam 14 kamera ile gerçekleştirilen 
bu savunma sistemini için Orman Daiersi Müdürlüğü 
bünyesinde Yangın Harekât Merkezi kurulmuştur. Kurulan 
bu merkez, eğitimli personel ile 7 gün 24 saat devrede 
bulunmaktadır.
       Kurulan savunma sistemi ile ilgili daire ve 
kurumlarda belirlenecek kilit kişilerin cep telefonlarına, 
dumanı algılayan kamera ile tespit edilecek olası bir 
yangın, anında mesaj gönderilmek sureti ile haber 
verilecektir. Ayni şekilde, kurulan savunma sistemi 
için oluşturulan internet sitesi sayesinde ilgili kişiler 
oturdukları yerden kendilerine verilecek şifreler sayesinde 
siteye giriş yaparak, kameralardan anında canlı görüntü 
alabileceklerdir.
Ayrıca yörede çıkan çok sayıdaki yangınlardaki 
öncelik belirleme konusunda karar vericiye kolaylık 
sağlayacaktır. Meteoroloji istasyonu olmayan yelerdeki 
rutubet değişimleri de kamera görüntülerinden tahmin 

edilebilir. Rutubet azsa görüntü çok net, fazla ise puslu 
görünmektedir.
Ormanlarımızı daha iyi korumak ilk önce bizlerden 
geçmektedir. Ormanlarımızı her türlü tehlikelerden 
korumak mili bir görevdir. 
Arazi yangınlarını anında tespit edip haber vermek amacı 
ile aşağıda gösterilen toplam 14 ayrı noktada gözcüler 

bulundurulmuştur. 

  Yangın gözetleme kuleleri:
Akdeniz Hacıbayram, Bademliköy Şahin Tepe, Karpaz 
Radar Tepe ve Balalan Çamlık Tepe Kulelerinde günün 12 
saati geriye kalan 9 kulede ise günün 24 saatinde yangın 
gözetlemesi yapılmaktadır.
 Yangınlarla mücadelede bir savunma hattı görevi gören 
ve yangın söndürmede pek çok yararları görülen yangın 
emniyet yol ve şeritlerinin açılması yönünde her yıl yangın 
sezonu öncesi büyük bir çaba sarf edilmektedir. 2017 
Yılı içerisinde toplam 320,44  km uzunluğunda Yangın 
Emniyet Yolu+Şeridi temizlenmiştir.

Son 10 Yıl (2008-2017) Kapsayan Yangın Nedenleri İstatistiği;

Son 10 Yıl İhmal ve  
Dikkatsizlik Kaza Meçhul Kasıt Yıldırım Toplam

2008-2017 354 91 27 34 11 517
%  Oranı %68,47 %17.60 %5,22 %6,58 %2,13 %100

Son 10 yılın yangın ortalaması 52 Adet yangın olarak görülmektedir.
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 Acil durum asansörü nedir?
Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale 
ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın üst ve 
alt katlara makul bir emniyet tedbiri dâhilinde hızlı bir 
şekilde taşınmasını sağlamak, gerekli kurtarma işlemlerini 
yapmak ve aynı zamanda engelli insanları tahliye 
edilebilmek üzere tesis edilen asansördür. Asansör, aynı 
zamanda normal şartlarda binada bulunanlar tarafından 
da kullanılabilir. Ancak, bir yangın veya acil durumda, 
asansörün kontrolü acil durum ekiplerine geçer. 

Acil Durum Asansörleri Nerelerde Kullanılır?
• Yapı yüksekliği 51.50 m’den daha fazla olan yapılarda, en 
az 1 asansörün acil hâllerde kullanılmak üzere acil durum 
asansörü olarak düzenlenmesi şarttır. 
• Bina yüksekliği; zemin girişten kot aldığı noktadan en 
yüksek çatı seviyesine kadar olan seviyedir. 
• Yapı yüksekliği; binanın toprağa oturduğu döşeme 
kotundan en yüksek çatı kotuna kadar olan yüksekliktir.

Acil Durum Asansörünün Özellikleri Nelerdir? 
Asansör Kuyusu Ve Basınçlandırma 
1. Bin. Yan. Kor. Hak. Yön. 62. maddesi gereğince 
asansör kuyularının en az 60 dakika yangına dayanıklı 
malzemeden yapılmak zorunda olduğu belirtilmektedir. 
2. Yine madde 62 de aynı kuyu içinde 3’den fazla asansör 
kabini düzenlenemez. 4 asansör kabini düzenlendiği 
takdirde ikişerli gruplar halinde aralarına yangına 60 
dakika dayanıklı bir malzeme ile ayrılması gerektiğini 
vurgulamıştır. 
3. Aynı yönetmeliğin 63. maddesinde de Acil Durum 
Asansörü kuyusunun basınçlandırılması gerektiği 
belirtilmiştir. 

Basınçlandırma Nedir ?
Kaçış yollarındaki (yangın merdivenleri, acil durum 
asansörleri vb.) iç hava basıncını yapının diğer 
mekanlarındaki basınca göre daha yüksek tutarak duman 
sızıntısını önleme yöntemidir. 

Kuyu Basınçlandırma Hesapları Yapılırken Neler 
Dikkate Alınmalıdır? 
• Kuyu duvarlarında bulunan kılcal çatlaklar.
 • Asansör kat kapılarında bulunan boşluklar. 
• Açık durumdaki kat kapıları.
 • Kuyu üstündeki tabliye betonunda bulunan halat 
delikleri ve müdahale kapakları.

 Asansör Kuyusu Nasıl Basınçlandırılır?
• Asansör Kuyusu Basınç hesapları yapıldıktan sonra, 
kuyudaki basıncın kuyu içerisine giren basınçtan
   daha büyük olmasını sağlayacak bir sistem kurulur.
• Böyle bir sistem için Yangın Basınçlandırma Fanları 
kullanılır. 
• Hesaplar neticesinde gerekli fan ebadı seçilir. 
• Basınçlandırma sisteminin asansör kuyusuna adapte 
edileceği net bir kullanım şekli yoktur. 
• Basınçlandırma sistemi asansörün çalışmasına, 
bakımcıların, arızacıların veya herhangi bir görevlinin 
çalışmasını ve can güvenliğini tehlikeye atmayacak 
bir şekilde ve verimli olmak kaydı ile her yere montajı 
yapılabilir.

Kabin Özellikleri
 • Acil durum asansörünün kabin alanının en az 1.8 m² , 
taşıma kapasitesinin en az 750 kg olması gerekmektedir. 

Meryem BALTACI
Makina Mühendisi

ACİL DURUM ASANSÖRÜ 
(YANGIN ASANSÖRÜ)

Kapak Konusu



31

Makina Mühendisleri Odası

• Acil durum asansöründe binaya müdahale eden ekiplerin 
veya yolcuların mahsur kalmasına karşı kabin üstünde bir 
imdat geçiş kapısı bulunmalıdır.
 • Bu kapının ebatları minimum 0,5 metre x 0,7 metre 
olmalıdır.
• Rijit merdiven sağlandığı durumlarda, merdiven kabinin 
dış tarafına kurtarma amaçlı olarak tutturulmalıdır. 
Merdiven bulunduğu yerden alındığında asansörün 
hareket etmesini engelleyecek, EN 81-1 ve EN 81-2, Madde 
14.1.2’ye uygun elektrikli güvenlik cihazı temin edilmelidir.
 • Eğer Asansör Kuyusu Müsait değilse Kabin içindeki bir 
bölmeye katlanır tip merdiven konulması gerekmektedir. 
• Merdivenin sağlandığı durumlarda, merdivenin asgarî 
uzunluğu, asansör kabini, durak kapısı ile aynı seviyede 
olduğunda, bir üst durak kapısının kilidine ulaşılabilecek 
şekilde olmalıdır. Böyle bir merdivenin kabin içerisine 
yerleştirilmesi mümkün değilse, asansör kuyusu duvarına 
sabit olarak tesis edilen merdiven kullanılmalıdır. 
• Kabin içerisinde imdat geçiş kapısına erişim sabit 
donatım veya aydınlatma cihazları ile engellenmemelidir. 
• Asma tavan mevcutsa, bu tavan özel bir alet 
kullanılmadan, kolaylıkla açılabilmeli ve yerinden 
çıkarılabilmelidir. Tavanın sökülmesi için açma nokta/
noktaları kabin içerisinde açıkça belirtilmelidir. 
Kabine Müdahale Şekilleri
Kabin dışından kurtarma
• Aşağıda verilen kurtarma araçları kullanılabilir. 
• Durak kapısı eşiğinden en fazla 0,75 metre yukarıya 
yerleştirilmiş sabit merdivenler, 
• Seyyar merdivenler,
• İp merdivenler,
• Güvenli hâlat sistemleri kullanılabilir.
• Kurtarma araçlarının güvenli tespit noktaları, her durak 
kapısının yakınında bulundurulmalıdır. 
• Bu araçlar, en yakın durak kapısı eşiği ile kabin tavanı 
arasındaki mesafe ne kadar olursa olsun, kabin tavanına 
güvenli şekilde ulaşımı sağlamalıdır. 
 Kabin içinden kendi kendine kurtulma 
• Asansör kabini içerisinde imdat geçiş kapısının tam 
olarak açılması için erişim sağlanmalıdır (örneğin, kabin 
içinde, adım aralıkları en fazla 0,4 metre olacak şekilde 
yeterli basma yerleri). bütün basma yerleri 1200 N 
kuvvetinde bir yüke dayanma özelliğinde olmalıdır.
 • Merdiven kullanılması durumunda, merdivenler güvenli 
olarak kullanılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
 • Basma yerleri ile düşey duvarlar arasındaki serbest 
mesafe en az 0,1 metre olmalıdır. 
• Merdivenle imdat geçiş kapısının oluşturduğu bileşim 
(yeri ve büyüklüğü), itfaiyecinin rahatlıkla geçmesine 
uygun olmalıdır. 
• Kuyu içerisinde, bütün durak kapı girişlerinde, kilide 
yakın bir yerde, kilitli kapının nasıl açılacağını açıkça 
gösteren basit bir şema ya da sembol yer almalıdır. 

KAPI ÖZELLİKLERİ
 • Acil Durum Asansörlerinde kat ve kabin kapıları yangına 
karşı en az 60 dakika dayanıklı olmalıdır. 
• Kapılarda duman sızdırmaz özelliği bulunması 
gerekmektedir.
 • Kapıların ölçüleri minimum 900 x 2000 mm olmalıdır.

Yangın Holü Özellikleri
 • Acil Durum Asansörlerinde aynı zamanda kaçış 
merdivenine de geçiş sağlayacak şekilde, her katta 6 m2 
den az, 10 m2 çok ve herhangi bir boyutu 2 metreden 
az olmayacak yangın güvenlik holü oluşturulması 
gerekmektedir.
• Eğer Acil durumu Asansörü kuyusu Diğer Asansörler 
ile aynı kuyu içerisinde ise Acil Durum Asansörü kuyusu 
yangına 60 dakika dayanıklı bir malzeme ile diğer 
kuyulardan ayrılmalıdır.

Kumanda Sistemi Özellikleri 
• Asansörlerin, yangın uyarısı aldıklarında kapılarını 
açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomatik olarak acil 
çıkış katına dönecek ve kapıları açık bekleyecek özellikte 
olması gerekir.
 • Kumanda sistemi aynı zamanda yangın sinyalini aldıktan 
sonra Kat çağrılarını iptal edecek ve asla yeni çağrı 
almayacak şekilde olmalıdır.
 • Acil durum ekiplerinin asansörü kontrol etmesini 
sağlayacak bir acil durum anahtarı olmalıdır. Bu anahtar 
yangın söndürme hizmeti seviyesi olarak kullanılması 
amaçlanan girişte bulunmalıdır. Anahtar acil durum 
asansöründen en fazla 2 metre yatay mesafede ve 
zeminden 1,8 metre ile 2,1 metre arasında bir yerde 
bulunmalıdır. acil durum asansörü piktogramı ile 
işaretlenmelidir.
 • Acil Durum Asansörü anahtarı imdat kilit açma üçgeni 
vasıtasıyla çalıştırılmalıdır. Anahtarın çalışma konumları, 
iki konumda kararlı olacak şekilde olmalı ve ‘1’ ve ‘0’ 
ile işaretlenmelidir. ‘1’ konumunda itfaiyeci hizmeti 
başlatılmalıdır. 
• Acil Durum Asansörlerinin elektrik tesisatlarının ve 
kablolarının yangına karşı 60 dakika dayanıklı olması, 
asansör kuyusu içerisinde ve kabin üzerinde, durak 
kapısının bulunduğu duvardan 1 metre mesafe 
içerisinde yer alan, elektrik teçhizatları, su damlaması ve 
sıçramalarına karşı korunmuş veya en az IPX3 koruma 
derecesinde bir mahfaza ile teçhiz edilmiş olmalıdır. 
• Asansör kuyu alt boşluğu tabanında en fazla 1,0 
metre yükseklikte yer alan bütün elektrik teçhizatı 
sudan kaynaklanan IP67 koruma derecesine sahip 
olmalıdır. Prizler ve Kuyu aydınlatmaları için kullanılacak 
olan lambalar kuyu içerisinde müsaade edilebilir su 
seviyesinden en az 0,5 metre yukarıda yer almalıdır. 
** Acil Durum Asansörünün enerji kesilmesine karşılık 60 
dakika asansörün çalışmasını sağlayacak bir acil durum 
jeneratörüne bağlı olması gerekmektedir.

 Makine Dairesi Özellikleri
 • Makine dairesi duvarları yangına 60 dakika dayanıklı ve 
yanıcı olmayan malzemelerden yapılmalıdır. 
• Makine dairesinde yer alan elektrik teçhizatları ve 
kablolarda yangına karşı 60 dakika dayanıklı olmalıdır.
 • Acil Durum Asansörünün makine dairesi ayrı olmalıdır.
Eğer ayrı değilse yangına 60 dakika dayanıklı bir malzeme 
ile Makine daireleri ayrılmalıdır.

Kaynak:https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/
statik_sayfa_ekleri/AC%C4%B0L%20DURUM%20
ASANS%C3%96RLER%C4%B0.pdf
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Yangın Söndürme Sistemleri

Meryem BALTACI
Makina Mühendisi

Yangın dolabı tesisatı
Yangın tesisatı boruları, galvanizli demir veya dikişli 
siyah boru ile ve çapı en az 2” olacak şekilde döşenir. Boru 
bağlantı türü, boru çeşidine göre farklılık gösterir.
Genellikle boru bağlantıları: Dişli bağlantı, Kaynaklı 
bağlantı, Flanşlı bağlantı, Kelepçeli bağlantı türlerinden 
birisi seçilerek yapılabilir.
Borular birleştirilmeden önce her türlü kir, pas ve imalat 
artıklarından arındırılır, temizlendikten sonra birleştirilir. 
Dişli bağlantı sırasında kullanılan ara bağlantı parçalarının 
(Fittingslerin) sızdırmazlığının sağlanmasında keten, teflon 
veya sıvı conta kullanılır.
Elle çalıştırılan yangın tesisatlarında yangın dolapları 
kullanılır. Yangın dolabı en az 600x700x160 mm 
ebatlarındadır. İçinde bir yangın musluğu (Köşeli vana), 10 
kgf/cm2 basınca dayanabilen keten hortum veya kauçuk 
esaslı lastik hortum, hortumun ucuna bağlanmış fıskiyesi 
(Lans) bulunan bir dolaptır. Hortum musluğa ve fıskiyeye 
sıkıca bağlanır. Hortum dolap içerisindeki bir makaraya 
düzgün olarak sarılmış olabileceği gibi raf ya da rafların 
üzerine katlanmış olarak da konabilir. Burada önemli 
olan bir yangın anında fıskiye elle musluk açıldıktan 
sonra yangına koşulduğunda hortumun dolaşmadan 
açılabilmesidir. Hortumun boyu 10-30 m arasında 
değişebilir.
Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve 
merdiven sahanlığı yakınına, kolayca görülebilecek ve 
ulaşabilecek şekilde yerleştirilmelidir. Yangın dolapları 
yangın anında katta bulunanlar veya olay yerine gelen 
itfaiyeciler tarafından kullanılır.
Değişik tip yangın dolapları mevcuttur. Vana kontrollü 
dolaplarda, yangın dolabında bulunan vananın açılması 
ile suyun devreyi beslemesi sağlanır. Normal durumda 
hortumda su yoktur. Genellikle keten bez hortumlu 
dolaplarda kullanılır.
Lans kontrollü dolaplarda hortumlar sürekli su ile dolu 
olduğundan kullanma bakımından daha kolaydır. 
Yuvarlak tip kauçuk esaslı hortumların ucunda bulunan 
lans açılarak yangına hemen müdahale edilir. Eğitilmiş 
personelin bulunmadığı yerler için çok uygundur. Son 
zamanlarda kolay ve çabuk kullanılabilirliği nedeniyle 

1” çapındaki kauçuk hortumlu yangın dolapları tercih 
edilmektedir. Yangın dolapları her katta ve yangın 
duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 
m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Prensip 
olarak bir yangın dolabı diğerini koruyabilecek uzaklıkta 
olmalıdır.
Yangın dolapları, binaların yangından daha iyi 
korunmasını sağlayan otomatik sprinkler sistemlerine 
alternatif değildir. Önemli yapılarda her iki sistem bir 
birini tamamlar ve bir arada yapılmalıdır. Binanın sprinkler 
sistemi korunması ve katlara itfaiye ağzı bırakılması 
durumunda yangın dolapları arasındaki uzaklık 45 m’ye 
kadar çıkabilir
Yangın tesisatı yapımında dikkat edilmesi gerekenler:
-Yangın borularını 50 mm çaptan küçük döşenmez.
-Yangın tesisatını proje esaslarına göre döşenir.
-Yangın dolabını kolay ulaşılabilir yerlere koyulur. 
Genellikle merdiven boşlukları ve kapı 
  girişleri uygun olur.
-Serpicileri eşit aralılarla gerekirse şaşırtma biçiminde 
takılır.
-Boruları olabildiğince kısa ve düz döşenir.
-Yangın borularını daima sıva üstünden çekilir.
-Boru içinde keten, inşaat artığı ve metal artıklarının 
kalmamasına dikkat edilir.
-Yangın dolabını uygun yükseklikte ve duvar içine montaj 
edilir.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki 
Yönetmeliğe göre:
Konutlar İçin -Yüksek binalar(ZK+NK-21,5 m=7 kat veya 
3-2.1 BK+ZK+NK+ÇK))
Toplam kullanım alanı-Faydalı Alan 1000 m2 den büyük 
yanıcı madde içeren (kağıt,kumaş vs) imalathane-atölye-
depo-konaklama,sağlık,toplanma amaçlı ve eğitim 
binalarında ,
Alanlar toplamı 600 m2 den büyük olan kapalı 
otoparklarda
ısıl kapasitesi 350 kW = 301.000 kcal/h üzerindeki kazan 
dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburidir.

Kapak Konusu
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Sprinkler Sulu Yangın Söndürme Sistemleri
4 farklı çeşidi bulunan sprikler yangın söndürme 
sistemleri; yanıcı madde, raf düzeni olup olmadığı, 
donma riski olup olmaması, risk grubu ve buna bağlı 
olarak ayarlanan debi, boru montaj güzergahı, deprem 
bölgesinde olup olmadığı gibi detaylar dikkate alınarak 
hazırlanır. Bu doğrultuda nozul modeli seçilir ve nozulun 
patlama ısısı belirlenir. Sprinkler söndürme sistemlerinin 
modeli göre; vana grupları da düzenlenir.
Islak Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri
Otomatik sprinkler belli bir su kaynağına bağlı olan ve 
içerisinde su bulunan boru sistemlerine montajı yapılmış 
olan ıslak borulu sprinkler söndürme sistemlerinde; 
yangın nedeniyle açığa çıkan ısının etkisiyle sprikler 
açılır ve su yanan madde üzerine yoğun bir şekilde akar. 
Yangından oluşan ısının etkisiyle otomatik olarak harekete 
geçen bu sistemde; suyun yağmurlama halinde yanıcı 
madde üzerine boşalması sağlanır.
Kuru Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri
Bu sistemde boru şebekesi su kaynağı ve boru şebekesi 
arasında yer alan vanayı kapalı tutacak bir basınçlı 
hava uygulanır. Ya da bunun yerine nitrojen gazıyla bu 
bölge doldurulur. Hava basıncı, şebekenin giriş kısmına 
yerleştirilen bir vanayla otomatik olarak kontrol edilir. 
Yangın sonucunda açığa çıkan ısı, herhangi bir sprinki 
aktif duruma getirir ve boru şebekesi içerisinde yer alan 
basınç hızla düşer. Basıncın düşmesiyle birlikte kuru boru 
şebekesi girişinde yer alan vana otomatik olarak açılır ve 
borular suyla dolarak, yangın bölgesine doğru harekete 
geçerek. Islak borulu sprinkler söndürme sistemlerinin 
kullanılamadığı durumunda, daha düşük sıcaklıktaki 
bölgelerde; kuru borulu sprinkler söndürme sistemleri 
kullanılmaktadır.
Deluge Sprinkler Söndürme Sistemleri
Islak ve kuru borulu sprinkler söndürme sistemlerine 
benzer bir yapıda olan Deluge sprinkler söndürme 
sistemlerinde; kontrol vanası normalde kapalı olur. Vana 
ayrı bir yangın algılama sistemi vasıtasıyla kendiliğinden 
otomatik olarak harekete geçerek açılmaktadır. Hızlı 
şekilde yayılan yangınların kontrol altına alınmasında 
ve kısa sürede yoğun miktarda suya ihtiyaç duyulduğu 
durumlarda tercih edilmektedir. Aynı zamanda standart 
sprinklerin kullanıldığı bu sistemde; bütün sprinkler açık 
vaziyette beklemektedir.
Preaction Sprinkler Söndürme Sistemleri
Deluge sprinkler söndürme sistemlerine benzeyen, ancak 
sprinklerin açık konumda olmadığı Preaction sprinkler 
söndürme sistemlerinde; sprinkler eriyebilme özelliğine 
sahip olan elemanlar ya da cam ampuller vasıtasıyla 
korunmaktadır. Kontrol vanasının ön hareketli vana 
vazifesi görmektedir. Yangın meydana gelmesi sonucu 
oluşan ısıyla birlikte ön hareket vanası açılır ve boru 
şebekesi suyla dolar. Bu şekilde yanıcı bölgeye doğru 
harekete geçer.
4 farklı modeli bulunan sprinkler söndürme sistemlerinin 
çeşitli ekipmanları da bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

•Islak alarm vanaları ve aksesuarlar,
•Kuru tip alarm vanaları ve aksesuarlar,
•Deluge alarm vanaları ve aksesuarlar,
•Preaction alarm vanaları ve aksesuarlar,

•OS&Y tipi vanalar,
•Kelebek tipi vanalar,
•Akış monitor switchleri,
•Vana açık ve kapalı monitor switchleri,
•İtfaiye bağlantı başlıkları,
•Test ve drenaj vanaları,
•Debi ölçmeye yarayan cihazlar,
•Flow metre cihazları,
•Basınç anahtarları,
•Küresel vanalar,
•Gate vanalar,
•Check vanalar.
Son gelen yönetmelikle birlikte, bazı binalarda ve çeşitli 
yapılarda sprinkler söndürme sistemlerinin kullanılması 
zorunlu hale gelmiştir. Buna göre aşağıdaki alanlarda 
sprinkler söndürme sistemleri zorunludur.

•Büro ve konut dışında kalan yüksek binalar,
•Yüksekliği 30.50 metreden fazla olan büro alanları,
•Yüksekliği 51.59 metreden fazla olan apartmanlar,
•20’den fazla araç kapasitesine sahip olan ve birden fazla 
bodrum katı bulunan kapalı otoparklar,
•200’den fazla yatak sayısına sahip olan pansiyon, otel ya 
da misafirhaneler,
•Kullanım alanı 2000 metrekarenin üzerinde olan mağaza, 
alışveriş merkezleri, eğlence mekanları, toplantı yerleri ve 
geniş çaplı işletmeler.

FM-200 Gazlı Söndürme Sistemleri
Otomatik yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan 
FM 200 gazlı söndürme sistemleri; renksiz ve kokusuz gibi 
özelliklere sahip olması nedeniyle tercih edilmektedir. 25 
bar basınç altında tüplere doldurulan FM200; sıvı şekilde 
muhafaza edilmektedir. Yaygın bir şekilde kullanılan 
FM-200 gazlı söndürme sistemleri bu kadar sık tercih 
edilmesinin sebebi; görüntü olarak uygulandığı alana 
herhangi bir zarar vermemesi ve insan sağlığını tehdit 
edici bir yanının olmamasıdır. İçerisinde sıvı halde bulunan 
gaz; püskürtme yoluyla yanıcı alana uygulanır ve FM200 
gazı buzullar şeklinde yanıcı yüzeyi kaplayarak bir tabaka 
oluşturur. Halon gazına benzer bir yapıda olan FM 200 
gazı; Halon gazı gibi kimyasal değil, fiziksel bir yangın 
söndürme sistemidir.
FM200 yangın söndürme sistemleri içerisinde yer 
alan FM200 gazı; havayla oluşturduğu yaklaşık % 7’lik 
performansla yangın söndürme konusunda en etkili 
gazdır. Özellikle diğer söndürücülerin bıraktığı fiziksel 
hasarı yansıtmaması nedeniyle; günümüzde en çok 
kullanılan otomatik yangın söndürme sistemlerinin 
başında gelmektedir. Bu da yine FM 200’ün bir avantajı 
olmaktadır. 
FM 200 Gazı | FM 200 Gazlı Söndürme Sistemleri
Açığa çıkan yangının fazla kayba neden olan olmaması 
için; en kısa sürede söndürülmesi gerekmektedir. Aksi 
halde yangının çıktığı bölgede bulunan çeşitli sistem 
ve üniteler kısa süre içerisinde yok olur. FM 200 gazlı 
söndürme sistemleri; kısa sürede müdahale etmesi 
nedeniyle değer görmektedir. Yangın alarmının devreye 
girmesinden sonra, ateşleme sistemi otomatik olarak 
olaya müdahale eder ve yaklaşık 8 saniyede yanıcı yüzeye 
püskürme işlemi uygulanır.
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FM 200 yangın söndürme sistemlerinin en önemli 
özelliklerinden bir tanesi; yanıcı yüzeyde ve çeşitli 
ekipmanlarda kalıcı hasar bırakmaması olmaktadır. 
Su, köpük ya da kimyasal toz içeren yangın söndürme 
sistemlerinin uygulandığı yüzeylerde fiziksel açıdan ciddi 
hasarlar açığa çıkmaktadır. Bu problem nedeniyle FM200 
gazı geliştirilmiş ve uygulandığı yüzeyde fiziksel hasar 
bırakmadığı için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Özellikle FM200 gazıyla müdahale edilen alanlarda; yangın 
sonrasında herhangi bir temizliğe ihtiyaç duyulmaması 
da, bu sistemin yaygın olarak kullanılmasındaki en önemli 
etkendir. Elektrikli cihazların yer aldığı alanlarda bile yine 
sorun teşkil etmemektedir.
FM200 gazının belli başlı özelliklerini sıralayacak olursak;
•Renksiz bir gazdır.
•Koku verme özelliğine sahiptir.
•İletkenliği yoktur.
•Ozon tabakasına zarar vermemektedir.
•Kimyasal bir gaz olmadığı için; insan sağlığını tehdit edici 
unsurları bünyesinde barındırmamaktadır.
•Fiziksel bir gaz olan FM200 gazı; uygun şekilde 
kullanılması durumunda, yanıcı yüzeye diğer 
söndürücülerin verdiği hasarı da vermemektedir.
•Kısa süre içerisinde ilgili ortamda yayılır.
•Ekonomik bakımdan diğer söndürücülere oranla daha 
karlıdır.
FM200 yangın söndürme sistemlerinin yaygın olarak 
kullanıldığı alanlar ise şunlardır;
Bilgisayar Odaları, Telefon Santralleri, İletişim Merkezleri, 
Müzeler, Sanat Galerileri, Sistem Kontrol Odaları, Jeneratör 
Bölümleri, Güç Dağıtım Merkezleri, Banka Kasaları, 
Kütüphaneler, Teyp, Disket ve Disk gibi Depolama Alanları, 
Aseton Gibi Alev Alabilen Sıvı Depoları

Davlumbaz Söndürme Sistemi
Davlumbaz yangın söndürme sistemleri; 
davlumbazların kullanıldığı alanlarda ortaya çıkan 
yangınların söndürülmesine yardımcı olmaktadır. 
Özellikle davlumbazın en çok tercih edildiği alan olan 
mutfaklarda; bu tip yangınlara sıklıkla rastlanılmaktadır. 
Bulunduğu ortamdaki havayı temizleme görevi 
bulunan davlumbazlar; içerideki havayı mekanın dışına 
çıkarırlar. Bu yüzden özellikle yağ gibi yanıcı maddeleri 
bünyelerinde biriktirirler. Davlumbaz Söndürme Sistemi 
Eğer düzenli olarak temizlenmezlerse; yağ gibi yanıcı 
maddelerin yoğunluğu da günden güne artar ve bu 
durumda yangın çıkması da muhtemeldir. Bu yüzden 
düzenli olarak davlumbazların temizlenmesi ve içerisinde 
biriken atıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir. 
Aksi halde biriken yanıcı maddeler ve artıklar büyük bir 
yangına yol açabilir. İçerideki havayı dışarıya çıkaran 
ve mekanın havasının temiz kalmasına yardımcı olan 
davlumbaz yangın söndürme sistemi en sık kullanıldıkları 
alanlar ise şunlardır:
Lokantalar, Oteller, Tatil Merkezleri, Alıveriş Merkezleri, 
Okullar, Hastaneler ve Sağlık Kurumları, Endüstriyel 
Tesisler, Havaalanı
Davlumbaz İçi Yangın Söndürme - Mutfak Davlumbaz 
Yangın Söndürme Sistemi
Bu gibi alanlarda kullanılan davlumbazlar; eğer gerekli 
olan önlemler alınmazsa, yangınlara neden olabiliyor. 

Burada da davlumbaz söndürme sistemleri devreye 
giriyor. Kısa sürede devreye giren bu sistem; güvenliği 
kontrol altına alarak, yangının çıktığı noktaya müdahalede 
bulunuyor. Güvenilir ve hızlı bir yangın söndürme sistemi 
olan davlumbaz söndürme sistemleri; davlumbazların 
yanı sıra ocak, baca, fritöz ve ızgarada meydana gelen 
yangınları da kısa sürede engelliyor. Özellikle otel, 
restoran, hastane, havaalanı, okul, alışveriş merkezi ve tatil 
yerlerinin mutfak bölümlerinde tercih edilen bu sistem; 
kısa sürede olaya müdahale ediyor olması ve anında 
devreye girmesi özellikleriyle pek çok işletme tarafından 
kullanılmaktadır. Bu sistemin kullanılmadığı mutfaklarda 
çıkan ufak bir yangın bile, bir anda alevlenerek bütün 
binayı sarıyor ve hasar çok daha büyük oluyor. Çeşitli 
işletmelerin mutfaklarında yer alan davlumbazlarda çıkan 
yangınları kısa sürede söndürmeye yarayan davlumbaz 
yangın söndürme sistemlerinin belli başlı özellikleri 
şunlardır:
Sistemin otomatik olarak devreye girmesiyle birlikte, bu 
tür yangınlar için özel olarak geliştirilmiş ve PH seviyesi 
düşük potasyum karbonat bazlı sıvı; ilgili alana kısa sürede 
yayılır.
İçerisinde yer alan metal detektörler sayesinde hızlı bir 
şekilde davlumbazlarda meydana gelen yangın sistem 
tarafından algılanır.
İlgili alana köpük şeklinde sıvı nozulları göndererek, alevin 
oksijenle temas etmesini engeller.
Mutfakta çıkan ufak bir yangının bütün mekanı sarmasını 
engeller ve yangına daha en baştan müdahale ederek 
olayın büyümesinin önüne geçer.
2009 yılında çıkarılan bir yönetmelikle artık birçok alanda, 
gaz algılama, kesme ve uyarı tesisatının kullanılması 
zorunlu hale gelmiştir. “Konutlar dışında kalan yüksek 
bina, alışveriş merkezleri ve yemek fabrikalarının 
mutfaklarında ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre 
gazın algılama, kesme ve uyarı tesisatının kullanılması 
zorunludur” ifadesi 2009 senesinde çıkarılan yönetmelikte 
yer almaktadır. Aynı zamanda tek seferde 100’den fazla 
kişiye hizmet verilen mekanlarında mutfaklarında da yine; 
bu sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Bu yüzden 
de davlumbaz söndürme sistemi daha önemli bir hale 
gelmiştir ve yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri
Köpüklü yangın söndürme sistemleri genel olarak yanıcı 
ve sıvı kimyasalların ya da yakıtların söndürülmesinde 
kullanılmaktadır. Protein bazlı, sentetik bazlı, alkole 
dayanıklı ve film oluşturucu köpük çeşitleri; kimyasal 
özelliklere göre değişkenlik gösterebilmektedir. 
Otomatik olarak dizayn edilebildiği gibi manuel olarak 
da oluşturulabilen köpüklü yangın söndürme sistemleri; 
yanıcı bölgeye anında müdahale ederek yangının 
büyümesini engellemektedir. Köpüğün genel olarak 
yaygın bir şekilde kullanıldığı alanlar;
Köpüklü sprinkler sistemi, Köpüklü yangın dolapları, 
Tank söndürme sistemi, Köpüklü monitor sistemi, Köpük 
jeneratörü gibi alanlar olmaktadır.
Etkili bir söndürme etkisi bulunan Köpüklü yangın 
söndürme sistemleri nin  başlıca özellikleri ise şu 
şekildedir:
•Oksijenle yakıt buharının temas etmesini engeller.
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•Yakıt yüzeyinde meydana gelen buharlaşmasının önüne 
geçer.
•Alevle yakıt yüzeyini birbirinden ayırır.
•Yakıt yüzeyinde ya da çevresinde yer alan metal 
yüzeylerin soğumasına yardımcı olur.
Köpüğün etkili olduğu yangın türleri ise şunlardır:
•Ham petrol yangınları,
•Gazolin yangınları,
•Jet yakıtı yangınları,
•Benzin yangınları,
•Fuel oil yangınları,
•Nafta yangınları,
•Alkollerde meydana gelen yangınlar,
•Ketonlarda meydana gelen yangınlar,
•Etherlerde meydana gelen yangınlar,
•Esterlerde meydana gelen yangınlar.

Köpüklü Yangın Söndürücü Nerede Kullanılır?
Köpüklü yangın söndürme; hidrokarbon yangınları ve 
Polar Solventler olarak adlandırılan yukarıdaki yangın 
türlerinde oldukça etkilidir.
Kullanım alanı oldukça geniş olan köpüklü söndürme 
sistemleri genel olarak; uçak ve helikopter hangarlarında, 
depolarda, yakıtların yükleme ya da boşaltma yapıldığı 
istasyonlarda, boya imalathanelerinde, kimyasal madde 
üretilen ya da depolanan tesislerde, yanıcı ve parlayıcı 
sıvıların depolandığı alanlarda, yanıcı ve parlayıcı 
sıvılarında dolum alanlarında, tersanelerde, iskelelerde, 
petrol rafinerilerinde, yat limanlarında ve buna benzer 
alanlarda tercih edimektedir. Anında müdahale ve hızlı bir 
şekilde kontrolü ele alma özelliği nedeniyle; yanıcı yüzeye 
kısa sürede etki eder ve olası büyük yangınların da önüne 
geçer.
Özelikle petrol rafinerilerinde, uçak ve helikopter 
hangarlarında, tersanelerde, iskelelerde, yakıt dolum ve 
depolama tesislerinde oldukça yaygın olarak kullanılan 
köpüklü söndürme sistemleri; basınçlı suyla köpüğün 
birleşmesiyle birlikte daha düşük yoğunlukla olan ve hem 
yatay, hem de düşey yüzeylere yapışabilen köpüğün yanıcı 
alan bölgenin üzerini kaplamasını sağlayan bir sistemdir. 
Köpüklü söndürme sistemleri aynı zamanda patlayıcı 
özellikteki gazların dışarı çıkmasını da engellemektedir.

Karbondioksitli Söndürme Sistemleri (CO2)
Karbondioksitli söndürme sistemleri; insansız ortamda 
kullanılan bir yangın söndürme sistemi olmaktadır. 
Karbondioksit gazının, ortamda bulunan oksijen 
konsantrasyonunu hızlı bir şekilde düşürmesi ve bunun 
neticesinde de boşalan karbondioksit gazının oluşturduğu 
şok etkisiyle birlikte ilgili alandaki sıcaklığı azaltması 
şeklindedir. Çok etkili bir söndürme gücüne sahip olan 
karbondioksitli söndürme sistemleri; insan sağlığına 
zarar teşkil edebileceği için, insansız ortamlarda kullanımı 
uygun olan bir yangın söndürme sistemidir. Bu sistemde; 
bakım onarım, anında müdahale gibi durumlarda 
sistemin kontrol dışında harekete geçmemesi adına 
çeşitli önlemlerin de alınması gerekmektedir. Bu sistemde 
yer alan nozul ve silindirler; gerek yurtiçinde üretilen 
malzemelerden oluşturularak, gerekse de yurtdışından 
ithal edilerek kullanılmaktadır. Ancak her 2 durumda 
da sistem içerisinde kullanılan vanaların, uluslar arası 

onaylara sahip olması gerekiyor.

Karbondioksitli Yangın Söndürücü Özellikleri
Son derece etkili bir yangın söndürme sistemleri olan ve 
insansız ortamlarda tercih edilen karbondioksitli yangn 
söndürme sistemleri nin özellikleri ise şöyledir:
•Oldukça etkili ve hızlı bir söndürme tekniğine sahip 
olmaktadır.
•Ozon tabakasına zarar vermemektedir.
•Lokal uygulamalarda tercih edilebilir.
•İnsan gücünün olduğu alanlarda kesinlikle kullanılamaz.
•Derin ve geniş bir alana yayılmış olan yangınlarda sıklıkla 
kullanılmaktadır.
•Elektriksel iletkenliğe sahip değildir.
•Harekete geçtikten sonra sistemin boşalmasıyla birlikte 
etrafta bir toz bulut oluşturabilir.
•Sistemin yeniden doldurulabilmesi adına maliyeti de 
oldukça düşüktür.
•Maksimum 1 dakikada sistem boşalmaktadır.
Yukarıdaki özelliklere sahip olan ve son derece etkili bir 
yangın söndürme sistemi olan karbondioksitli söndürme 
sistemleri; özellikle bilgisayara odaları, trafolar, tıbbi ya 
da endüstriyel laboratuarlar, kısacası hassas elektronik 
aygıtların bulunduğu ortamlarda tercih edilmektedir. Tabi 
bu tür ortamlarda insansız alan olması gerekmektedir. 
•Trafo odaları,
•Güç aktarım odaları,
•Kablo galerileri,
•Motor odaları,
•Boya kabinleri,
•Yanıcı sıvı depolama alanları,
•Elektrik kontrol pano odaları,
•Endüstriyel laboratuarlar,
•Bilgisayar odaları,
•Hassas cihazların yer aldığı ortamlar.
Su, kimyasal toz ve köpük gibi yangın söndürme 
sistemlerinde yangından sonra açığa çıkan ve 
temizlenmesi gereken atıklar; bu sistem yer 
almaktadır. Bu yüzden etkili olduğu kadar, oldukça 
temiz bir yangın söndürme sistemi olarak da dikkat 
çekmektedir. Maliyetinin düşük olması ve maksimum 
60 saniyede boşalan sistemin yüksek maliyet içermeden 
doldurulabilmesi de yine bu sistemi özel kılan etkenlerde 
arasındadır. Ancak bu sistemin diğer sistemlere oranla 
daha sıkı güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra 
kurulması ve kullanılması gerekmektedir. Düşük miktar 
dahi olsa; karbondioksit gazının solunması hayati 
tehlikelere neden olmaktadır. Bu yüzden gerekli olan 
çalışmaların dikkatlice yapılması ve sisteme uygun 
güvenlik tedbirlerinin mutlaka alınmış olması gerekiyor.
Karbondioksitli söndürme sistemlerinin insansız 
ortamlarda kullanılması gerektiği düşünüldüğünde; en 
uygun kullanım alanları şu şekilde olmaktadır.

Tozlu Yangın Söndürme Sistemleri
Söndürücü olarak kimyasal tozların kullanıldığı tozlu 
söndürme sistemlerinde; tozun depolanacağı silindirler, 
tozu itmeye yarayan azot gazı dolu silindirle ve tozun 
yangın bölgesine boşalmasını sağlayan boru tesisatıyla 
nozullar bulunmaktadır. Tozlu söndürme sistemlerinde 
kullanılan kimyasal toz; yanan maddelerin üzerinde bir 
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tabaka meydana getirir. Bu tabakayla birlikte alevlerin 
havayla teması kesilir ve yangının çıktığı bölgeye 
müdahale edilerek, yangın sorunsuz şekilde söndürülür. 
Hacim ve lokal koruma olarak 2 farklı şekilde kullanılabilen 
bu sistem; şu gibi özellikleri bünyesinde barındırmaktadır.
Kuru Kimyevi Tozlu Söndürme Sistemlerinin Özellikleri
•Diğer söndürme sistemlerine oranla söndürme süreleri 
bayağı düşüktür.
•Lokal söndürme amaçlı olarak da tercih edilebilir.
•Sulu sistemlerin kullanılmasının uygun görülmediği 
durumlarda ve alanlarda tercih edilmektedir.
•Minimum boru çapı gerektirmektedir.
Hacim ve lokal koruma olarak 2 farklı çeşidi bulunan tozlu 
söndürme sistemlerinin farklı yanları aşağıdaki gibidir:
•Hacim koruma sistemi tamamen kapalı alanlarda 
kullanılmaktadır. Toplam yüzey alanının yaklaşık % 2 ya 
da % 3 gibi açıklıkları olabilir. Bu oranın dışında bir açıklık 
söz konusu olduğunda kullanılamaz. Kullanılan vanalar; 
uluslar arası onaylara sahip olmak zorundadır.
•Lokal korum sistemi; kısmen açık ya da kapalı alanlarda 
tercih edilebilir. Yine hacim koruma sisteminde olduğu 
gibi vanalar; uluslar arası onaylara sahiptir.

Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Sistemleri
Diğer yangın söndürme sistemlerine oranla çok düşük 
söndürme sürelerine sahip olan tozlu söndürme 
sistemlerinin kullanım alanları ise şu şekildedir:
Petrol rafinerileri,
•Kimyasal madde üretimi yapan tesisler,
•Boya kabinleri,
•Kaplama odaları,
•LNG pompa istasyonları,
•Uçak hangarları,
•Pompa bölümleri,
•Jenaratör bölümleri,
•Pano bölümleri,
•Yanıcı sıvı depoları,
•Parlayıcı sıvı depoları 

Su Sisi Söndürme Sistemleri
Küçük partiküller halinde bir sis bulutu halinde bulunan 
suya; su sisi yangın söndürme sistemleri adı verilmektedir. 
Su sisi söndürme sistemleri; ortamda yer alan ısı 
enerjisinin emilme alanını arttırmakta ve bu yüzden de 
yangın söndürme sistemleri içerisinde su sisi söndürme 
sistemleri adıyla kullanılmaktadır. 2 farklı gruba ayrılan bu 
sistem; tek ajanlı ve çift ajanlı olarak ayrı ayrı incelenebilir. 
Bu 2 sistem arasından en yaygın olanı; çift ajanlı olanıdır. 
200 bar basınçta depolanan Azot silindirleri yardımıyla, 
içerisinde basınçsız bir şekilde bulunan silindirler; 
nozulların patlamasıyla birlikte harekete geçer. Özel bir 
borulama sistemi sayesinde istenilen seviyede ve hacimde 
homojen su sisi meydana gelir.
Su sisi söndürme sistemlerinin yaygın olarak 
kullanılmasının birçok nedeni vardır. Bunları sıralayacak 
olursak;
•Sprinkler söndürme sistemlerinin yaklaşık % 10’u kadar 
suya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden de oldukça düşük 
su tüketimine sahiptir.
•Boru çapları oldukça küçüktür, fazla alan kaplamaz.
•Klas A ve B tipi yangılar için yapılan testlere göre; yüksek 

verimlilik içermektedir.
•İnsan sağlığı açısından herhangi bir zarar teşkil 
etmemektedir.
•Ortamdaki oksijen 5 dakikada yaklaşık % 4’lük bir düşük 
yaşayarak; % 21’den % 17’ye düşmektedir.
•Alanın tamamen kapalı olması şart değildir.
•Oksijeni yangının çıktığı bölgeden anında def etmektedir.
•Duman emilimine sahiptir.
•3 boyutlu söndürme efektine sahip olmaktadır.
•1 dakikada ortam sıcaklığını 900 C’den, 50 C’ye kadar 
düşürebilmektedir.
•İletkenlik sorunu, saf su kullanılması durumuna tamamen 
ortadan kalkmaktadır.
•Yangının merkezine yakın bir konumda yer alan nesneleri; 
ısı enerjisi yayınımından korumaktadır.
•Çevreye karşı da herhangi bir zararı bulunmamaktadır.

Su Sisi Nedir
Su sisi yangın söndürme sistemlerinin amacı;
•Yangının meydana geldiği bölgede oluşan ısı enerjisini 
emmekte ve buharlaşmaktadır. Ortamın ısısının 
düşmesine yardımcı olmaktadır ve 900 C’den 50 C’ye 
kadar ısıyı düşürmektedir.
•Su sisi tanecikleri; sıvı halden gaz hale geçene kadar 1760 
kere hacimsel olarak genleşmektedir. Bu sayede yanıcı 
bölgede yer alan oksijeni ortamdan uzaklaştırmaktadır. 
Oksijen miktarını kısa sürede % 21’den % 17’ye kadar 
düşürmektedir. 

Yangın Algılama & İhbar Sistemleri
Hava Örneklemeli Duman Dedektörleri
Bu sistemde; muhafaza edilmesi gereken bölgelerden 
çektiği hava, bir boru ağı yardımıyla dedektöre yollanır. 
Dedektör; yüksek hassasiyete sahiptir. Uyarı sinyali 
verilmesi sonucunda işlem başlar. Kurulum maliyeti 
açısından oldukça avantajlı olan bu sistem; rutin 
bakım açısından da sorun teşkil etmemektedir. Giriş-
bakım sorunlarının olduğu yerlerde, atrium, yüksek 
yapı, yapı boşlukları, karmaşık çatı yapıları, kurulumun 
gözükmemesi gereken yerler gibi yüksek koruma istenen 
bölgelerde, toz ve kir gibi çevre kirliliğinin olduğu 
alanlarda kullanılmaktadır. Birincil örnekleme ve ikincil 
örnekleme olmak üzere 2 türü bulunmaktadır.

Birincil örnekleme sistemi: Bu sistemde; 1500 metreküp 
hacme sahip bir dedektör kullanılmaktadır. Korunan 
bölgedeki duman taneciklerinin havalandırma 
sisteminden geçeceği düşüncesiyle çalışmaktadır. 
1 m/s’den fazla hava hızının olduğu durumlarda 
kullanılmaktadır. Hava koşullandırma sistemleriyle 
birlikte kullanılması durumunda performansı optimuma 
çıkmaktadır.

İkincil örnekleme sistemi: 
Boru ağında yer alan numunelik deliklerle analiz 
işlemi gerçekleşmektedir. Hava hareketlerinin yavaş 
olduğu durumlarda tercih edilir. Boru ağında yer alan 
deliklerin çapları; hidrolik hesap programı yardımıyla 
belirlenmektedir. Yüksek depo ve atrium gibi, tavan 
yüksekliğinin fazla olduğu bölgelerde; çok seviyeli 
numune deliklerinin kullanılması uygun görülmektedir.
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Hava Örneklemeli Duman Dedektörlerinin Hassasiyeti
Bu sistem; hassasiyeti sayesinde can ya da mal kaybına 
neden olabilecek durumlarda olası zararların önüne 
geçmektedir. Yangına yüksek hassasiyet göstererek, 
yangının erken evrelerde tespit edilmesine olanak 
sağlamaktadır. 3 farklı hassasiyet seviyesi bulunmaktadır. 
Normal noktasal duman dedektörünün hassasiyeti bunlar 
arasında 1. Sırada yer almaktadır. Arttırılmış hassasiyette 
% 2’nin üzerinde daha iyi verim alınmaktadır ve yüksek 
hassasiyette ise; % 0,8’den daha iyi verim alınmasını 
sağlamaktadır.
Birden fazla noktasal duman dedektörüyle ortaya çıkan 
hassasiyet; sadece bir tane yüksek hassasiyetli hava 
örnekleme dedektörüyle sağlanabilmektedir. Aynı 
zamanda noktasal dedektörlerin kullanılamadığı alanlarda 
da düzenleme yapabilmektedir. Boru sistemi dahil olmak 
üzere, kurulumu ve bakımı noktasal dedektörlere oranla 
hem daha az maliyetli, hem de daha basit olmaktadır. 

Bir dedektörde % 0.05 duman yoğunluğuna göre ayar 
yapılmışsa; 20 delikli bir sistemde ortalama % 1 sistem 
duyarlılığı olacaktır. Hava örneklemeli sistemde en sık 
kullanılan dedektörler; ışık dağıtıcılı dedektörlerdir. 
Bunun birçok nedeni vardır. Ancak özellikle; kirliliğe 
neden olmaması ve uzun ömre sahip olması en önemli 
etkenler arasında yer almaktadır. Özellikle de kirli ve tozlu 
ortamlarda; ışık dağıtıcılı dedektörlerden daha yüksek 
performans gösteren başka bir dedektör daha yoktur.

Işık Dağıtıcılı Dedektörler
İlgili bölgeye giren hava; yüksek enerjili ışık kaynağında 
gönderilmektedir. Eğer havada duman parçacıkları var ise; 
ışığın dağılmasına neden olmaktadır. Dağılan ışığın miktarı 
da duman miktarıyla doğru orantılı olmaktadır. Katı hal 
ışık alıcısı tarafından analiz edilmektedir ve tozlardan 
korunmak amacıyla bu sistemde karmaşık filtre ya da toz 
engelleyici kullanılmaktadır.
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AĞIR VASITA KAZALARI

Makina Mühendisleri Odası (MMO) olarak kendi mesleki 
alanımızla ilgili olan “Trafikde Araç Güvenliği” ile ilgili 
birçok kez Bakan ve ilgili daire müdürlerine alınması 
gereken acil tedbirler güvenli araç kullanılması ile ilgili  
bilgi verdik. Araçların sınıflandırılması ihtiyacı, trafik ile 
ilgili yasanın belirlenecek standartlarla birlikte yeniden 
yazılması için destek olacağımız bu toplantılarda 
anlatılmıştır. 

Bugüne kadar maalesef uyarılarımız ve önerilerimiz 
dikkate alınmamıştır, bu süreç içerisinde de deforme olan 
yollarda araç kullanmak daha riskli hale gelmiştir. Buna 
rağmen doğru tedbirlerin alınması yerine “kum havuzu“ 
ile ilgili bir gündem oluşturulmuş, dağ yolundaki kazaların 
önlenmesine bir çözüm gibi belirtilmeye başlanmıştır. 
Durabilmek için kum havuzuna ihtiyaç duyacak bir 
aracın ivedilikle trafikden alınması  gerekmekte, Motorlu 
Araçlar ve Yol Trafik Yasasının acilen güncelleştirilmesi ve 
yeniden yazılması gerekir. MMO olarak her türlü desteği 
vereceğimizi belirtir, acilen alınması gereken tedbirleri 
şöyle sıralarız:

1.AB standartları, Uluslararası Standartlar ve Türkiye 
Standartlarının herhangi birine uyabilmemiz için çok acil 
olarak ağır hizmet tipi araçlar ile yolcu taşıma araçlarının 
sınıflandırılması gerekmektedir. Yasanın mevcut hali ile 
trafik güvenliğine katkı sağlaması mümkün değildir. 
Kamyonlar N1, N2 ve N3 otobüsler M1, M2 ve M3  çekici 

araçlar da O1, O2 ve O3 sınıflandırılmalıdırlar. Yasada 
mevcut tanımlar ve kurallar güncelliğini kaybetmiştir.  
2.Ülkeye 2 nci durumda ithal edilen otobüs, minibüs, 
kamyon ve iş makinalarının en fazla 5 yıllık olma şartı 
konmalıdır. Bu araçlar üretici yük taşıma kabiliyetlerini 
aşmamış ve tadil edilmemiş olmalıdırlar.
3.Ülkemize yeni veya 2 nci durumda araç imalatcısının 
haricinde kontrolsuz ithal edilen araçların üstyapı taşıma 
kabiliyetleri üretici standartlarını aşmamalıdırlar. Yasal 
olarak ülkemizde verilen teknik mesnetten yoksun, 
üreticinin standartlarını aşan üstyapılı kamyonların 
yollarda kullanımını engellemek için gerekli tedbirler 
alınmalıdır.
4.Panel van araçlar yasada yük ve yolcu taşıma aracı olarak 
belirtilmiştir. Panel van tipi araçlardan homologasyon 
olmadan aks taşıma kabiliyetlerinin üzerinde yolcu taşıma 
aracına dönüştürülmesine müsaade edilmemlidir.
5.Güvenli yolcu taşıma donanımı olmayan otobüsler 
(acil çıkış kapısı, yangın uyarı donanımı, yavaşlatıcı fren 
donanımı, yolcu kapısı açıkken hareketin engelenmesi, 
tekerleklere eşit ve etkili fren sistemi) trafikten el 
çektirilmeli, bu araç kullanıcılarına kifayetli otobüs tedariki 
için destek verilmelidir. 
6.2 nci durumda veya imalatçısının kontrolü dışında 
tadil edilerek adaya getirilen araçlar için “yeterli güvenlik 
donanımlarına“ sahip olduklarına dair MMO’dan ithal 
öncesi uygunluk belgesi alınmalıdır.
7.Tehlikeli Madde taşıyan çekici araçların, kamyonların 

Basın Açıklması
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ADR standartlarında olması sağlanmalıdır. ADR standartı 
ülkemizde kullanılmalıdır.
8.Hafriyat kamyonlarının denetimlerinde araçlar 
üzerindeki lastiklerin yük endeksleri ve aks taşıma 
kabiliyetleri hakkında MMO’dan uygunluk belgesi 
alınmalıdır. Kasalarının üzerine kaç metre küp olduğu 
yazılmalıdır. Fren sistemlerinde “acil durumda devreye 
girerek aracı durdurabiecek kifayetli bir fren donanımı 
olmalıdır (imdat freni).
9.Hafriyat kamyonlarının yol durumları da dikkate 
alınarak taşıma kabiliyetinin artırılması için kontrolsuz 
şekilde aks sayısına izin verilmemelidir. 8x4 veya 8x2 
aks konfigürasyonunda olacak araçların güzergahları 
sınırlandırılmalıdır (sadece Lefkoşa–Girne;   Girne – Lefkoşa 
– Mağusa, Lefkoşa – Mağusa – Güzelyurt). 
10.Hafriyat maksatlı kullanılacak kamyon ve çekici 
araçların araç kayıt dairesinde ayrı bir kayıt ile takip 
edilmesi ve muayeneleri yapılmadığında veya 
geciktirildiğinde T izinlerinin iptal edilerek yük taşımasının 
yasaklanması ve frenlerle ilgili aşağıda yazılı kontrol 
üsüllerinin muayenelerde yapılabilmesi için tedbir 
alınmalıdır.

11.Servis fren sistemi, imdat fren sistemi, geciktirici 
(retarder) fren sistemi olmayan veya kifayetsiz olan 
araçların kaza yapma riskleri yüksektir. Bu araçlar daha sık 
denetlenmelidir.
12.Kum havuzu tedbiri ile kifayetsiz fren ve eksik güvenlik 
donanımlarına sahip araçların trafikde kullanılmasına 
imkan sağlanmaktadır. Yokuş aşağı iniş esnasında kum 
havuzuna ihtiyaç duyabilecek kamyonların kayıtlarının 
silinerek hurdaya ayrılması için mevzuat hazırlanması ve 
karar üretilmesi gerekmektedir.
13.Havalı (pnömatik) fren donanımına sahip araçların 
frenleme basınç seviyesi olması gerekenden %65 daha 
düşük seviyeye gelmişse göstergeye ilave olarak sesli uyarı 
sistemi ile de operatör uyarılmalıdır.
14.Çekici ile arkasındaki römork arasında pnöma
tik fren bağlantısı en az 2 boru hattı ile yapılmalıdır. 
Çekici ve römorkunun fren uygulamasına eşit sürede eşit 
basınçta etki göstermesi gerekir (dağ yolundaki kaza).
15.Kamyon ve Çekicili araçlarda fren hava basınçlarının 
düşmesi halinde üreticinin belirlediği basınç değerine 
gelindiğinde acil fren sistemi otomatik olarak devreye 
girmelidir.
16.Kamyon ve çekici araçların fren göstergelerindeki hata 
miktarı 0,44 bardan fazla ise gösterge değiştirilmelidir.
17.Kamyonlarda çekici araçlarda otobüslerde hava 
kaçağı testi için operatörler ve muayene yetkilileri 
bilgilendirilmelidir.
18.Fren ve donanımındaki hava kaçakları kamyonlarda 0 
değerinden tam basınç değerine 3 dakikada ulaşmalıdır. 
Bu süre Çekici ve römorklu araçlarda 6 dakika olmalıdır. Bu 
hususlar muayenelerde kontrol edilmelidir.
19.Kamyon, otobüs ve çekici (römorku takılı) araçlarda 
motor çalışmadığı ve hava deposu tam dolu iken frenlerin 
kullanılmaması halinde depoda basınç düşmesi 10 
dakikada 0,1 barı geçmemlidir.
20.Fren donanımlarının kifayetlilik/yeterlilik/
fonksiyonellilik kontrolları için Araç Muayene 
istasyonlarının ihtiyaç duyacağı teknik techizat 

sağlanmalıdır. MMO’nun labaratuarının tamamlanmasına 
destek olunması halinde bu hizmet odamız tarafından 
yapılabilecektir.
21. Minibüs, çekici ve ağır hizmet tipi araçların fren 
donanımlarında en az 1 adet yabancı kuvvetle çalışan fren 
sistemi olmalıdır. 
22.Kamyon, otobüs ve minibüs işletmecilerine belirli bir 
süre tanınarak vergileri sıfırlandırılmış en fazla 5 yaşında 
orjinalliği bozulmamış araç ithal izni verilmesi ve teşvik 
edilmeleri gerekmektedir. Aksi halde özellikle otobüs 
işletmecileri ekonomik olarak yüksek değere sahip pahalı 
araçları satın alma güçlüğü yaşayabilecektir. 
23.Ülkemizi ziyaret eden turistler dağ yolundaki kum 
havuzunu, yolda giden ekonomik ömrünü doldurmuş 
araçları görüp güneydeki emsalleri ile mukayese ettiğinde 
nasıl bir sonuç elde edebilecektir. Ülkemizde yolcu ve yük 
taşıma hizmetlerinin çağdaş hale gelmesi için gösterilecek 
gayret ülke sevgisi ve halka verilen değerin de bir 
göstergesidir. Nutuklar atılacağına hizmetler yapılsa idi şu 
anda bu konular konuşulmayacaktı.
24.Ağır hizmet araçlarının sadece güvenlik donanımları 
tehlikeli değildir. Aynı zamanda egsoz gazı emisyonları 
da çok önemlidir. Egsoz gazı test istasyonları kurulmuş 
olmasına rağmen ülkemizde eksoz gazı salınımını 
azaltacak emisyon değerleri dikkate alınmamaktadır. Şu 
anda Avrupa’da ve Türkiye’de trafikte Euro 6 normundan 
daha düşük araç imali ve satışı yapılmıyor. Ülkemizde 
egsoz emisyon sistemleri eğer Euro 5 veya 6 ise iptal 
edilerek sağlıksız bir şekilde hava kirletiliyor. Hergün sabah 
erken saatlerde ve havanın yoğun olduğu saatlerde okula 
giden çocuklarımız dahil bu egzoz gazını soluyor. Zehirli 
egzoz gazının çocukların zihinsel gelişimini de etkilediği 
ve sağlığını bozduğu bilinmektedir. Adaya ithal edilecek 
araçların egzoz emisyonları en üst seviyede olmalıdır. 
Aksi halde başka ülkelerin zehir saçan hurdaya ayrılacak 
araçları için ülkemize getirilecektir.
25.Yüklü kamyonların (16 bin kg dan ağır) ve çekici 
araçların yokuş inişleri 35 km/h’den (+/- 5 km) fazla 
olmamalı ve azami 2 nci vites ile inilmeli ve yabancı fren 
sistemine sahip olamalıdırlar. Bu konu yoğun denetimle 
sağlanmalıdır. Özellikle dağ yolunda iniş aşağı yol 
başlangıçlarında araçların durdurlarak kontrol edilmeleri 
ve denetlenmleri polis tarafından yapılmalıdır.
26.Araç Kayıt dairesince hafriyat kamyonu olarak 
belirlenen ağır hizmet araçlarının  teknik muayenelerinin 
zamanında yapılmaması veya yolda yapılacak kontrollarda 
fren zaafiyeti tespit edilmesi halinde bu araçların T izni 
iptal edilmelidir.
27.Tüm ağır hizmet tipi araçlarda asgari ABS fren sistemi 
olmalıdır.
28.Otobüs, minibüs, kamyon ve çekici araçların üretici 
haricinde ve onaylanmamış hibir üstyapısı ve tadilatı 
MMO’nun uygunluk belgesi vermeden kullanılması 
engellenmelidir.

Saygılarımla,

MMO Yönetim Kurulu (a)
Emir TAŞCIOĞLU
Başkan
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Teknik Bilgi

Wilo Yangınla 
Mücadele 
Uygulamaları: FFS 
Sstemi 
Konutların, iş merkezlerinin, büyük spor komplekslerinin 
veya dev ulaşım projelerinin tamamında bütünsel 
çözümler geliştiren Wilo, yangınla mücadele alanında 
da yenilikçi, hızlı, etkili sistemler sunuyor. Wilo yangınla 
mücadele uygulamalarını; pompa, motor, kontrol panosu, 
alarm donanımı ve diğer hıdro-mekanik aksamları 
kapsayan “FFS sistemi” (Fıre Fıghting System) başlığı 
altında topluyor. FFS serisi ile bir yangın sisteminde 
ihtiyaç duyulan debinin, istenilen basınç ile transferinin 
gerçekleştirmesi sağlanıyor. Bu seri her türlü yangın 
tesisatının basınçlandırılması için kullanılan otomasyon, 
kontrol ve alarm olanakları kompakt kullanımı 
kolaylaştıran ve ön montajı yapılmış sistemler olarak 
hizmet veriyor. 
Yangın pompalarının özellikleri 
Wilo’nun FFS sistemlerinde ana yangın pom- pası olarak 
4 değişik pompa tipi kullanılıyor. Yatay milli uçtan emişli 
(NL-NP serisi), yatay milli blok tip (BP serisi), yatay milli 
ayrılabilir gövdeli (SCP-ASP serisi) ve yatay milli çok 
kademeli (WRH serisi) olarak sınıflandırılan bu pompalar, 
kullanıcıların talebine göre elektrik veya dizel motor 
tahrikli olarak geliştiriliyor. Pompalar şu özellikleri 
taşıyor: NL-NP serisi: NL-NP serisi elastik kaplinli, yatay 
milli, eksenel emişli pompalar anma debi ve basma 
yüksekliğine göre 2 kutup (2900 rpm) i 4 kutup (1450 rpm) 
olarak maksimum 500 m3/h, basma yüksekliğinde ise 
maksimum 130 mSS değerlerinde çalışabiliyor.
 BP serisi: BP serisi blok tip, yatay milli, eksenel ernişli 
pompalar anma debisi maksimum 500 m3/h ve 
maksimum 100 mSS yükseklik kapasitelere kadar 
modellere sahip. 
ASP/SCP serisi: ASP/SCP serisi yatay milli, bölünebilir 
gövdeli santrifüj pompalar maksimum 1000 m3/h, 
basma yüksekliğinde maksimum 180 mSS değerlerinde 
çalışabiliyor. 
WRH serisi: Yatay milli, çok kademeli WRH serisi, 
maksimum 700 m3/h ve maksimum 350 mSS yükseklik 
kapasitelere kadar modellere sahip. Wilo, ürün kalitesini 
kullandığı malzeme kalitesine de yansıtarak gövde 
malzemesi olarak GG25 pik döküm malzeme kullanırken, 
tercihen GGG 40lAISI 304/AISI 316/Bronz gövdeli olarak da 
alternatif ürün sunabiliyor.

Sistemin bileşenleri 
FFS sisteminin bileşenleri şunlardan oluşuyor: 
1. Elektrik motor tahrikli ana pompa
2. Dizel motor tahrikli yedek pompa
3. Jokey hidrofor
4. Elektrikli pompa kontrol panosu

5. Dizel motorlu pompa kontrol panosu 
6. Dizel motor tahrikli pompaya ait yakıt deposu ve 
akü
7. Sesli/ışıklı alarm
8. Tamamlayıcı tesisat ekipmanları
a. Kesme vanaları
b. Çekvalf
c. Her bir pompa için basınç şalteri
d. Manometre/Vakummetre
e. Eksantrik (emiş) ve Konsantrik (basma) 
redüksiyonlar
f. Kollektör (çok pompalı sistemlerde)

Kontrol panoları 
Yangınla mücadele uygulamalarında panoları sistemin 
işleyişini yönetiyor. FF FFS- D kontrol panoları, elektrik ve 
dize tahrikli her bir yangın pompasının bağımsız olarak 
kontrolünü sağlıyor. Kontrol Panoları basıncın düşmesiyle 
basınç şalterinder sinyal ile çalışmaya başlıyor. Basıncın 
seviyeye gelmesinden belli bir süre sonra otomatik veya 
manuel olarak pompanın durdurulması 
gerçekleşiyor, Dizel motorlarda bu işlem manuel olarak 
yürütülüyor. Kontrol panolarında ayrıca, haftalık test 
fonksiyonu ile birlikte bireysel hata ve işletim sinyalleri yer 
alıyor.
Jokey hidroforlar İle Enerji Tasarrufu
Yangın hattının sürekli basınç altında tutulmasını sağlayan 
jokey hidroforlar, yangınla müca dele sistemlerinin önemli 
bir parçası dikkat çekiyor. Wilo yüksek verimli MVI i Helix 
V seris milli, çelik şase üzerine monte ediliyor. Komple 
paslanmaz santrifüj pompayla olası sızıntıları, karşılayarak 
ana pompaların gereksiz devreye  giriş-çıkışları önlenirken 
enerji tasarrufu da sağlanabiliyor. FFS-COJ serisi jokey 
hidroforlar kontrol panosu, kapalı tip genleşme tankı, 
küresel vana,çekvalf,manometre, basınç şalteri ve seviye 
flatörü ile birlikte bir bütün olaraktest edilerek sevk 
ediliyor. Jokey pompasının debisi, ana yangın pompası 
debisinin %1’inden küçük olmamak üzere, devreye 
girme basıncı ana yangın pompasının devreye girme 
basıncından asgari 5 mSS yüksek olması gerekiyor. 
Global standartların güvencesi
Türkiye genelinde artan konut satışı oranına paralel 
olarak, yapılan prestij li projelerde güvenlik konusu 
öne çıkıyor. Güvenliğe büyük önem veren Wilo, 
müşterilerine ekonomik ve kullanıcı dostu yangınla 
mücadele çözümleri sunuyor. Wilo, hızlı ve verimli bir 
şekilde, yangınla mücadele ihtiyaçları için doğru sistem 
çözümlerini öneriyor ve en uygun sistemi kolaylıkla 
kurduktan sonra, müşterilerinin hizmetine sunuyor. 
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Yangın felaketi ile karşılaşma riskinin azaltılmasında 
yangın pompalarının seçimi, montajı  ve bakımı büyük 
önem taşıyor. Binalarda yangınla mücadele sistemlerini 
projelendirirken, yönetmeliklere azami duyarlılıkta uymak 
ve bunu yapmak için sistem bileşenlerinin hangi amaçla 
kullanıldıklarını bilmek veya konusunda uzman kişilere 
danışmak gerekiyor. Yangın pompaları, diğer pompa 
sistemlerine kıyasla çok nadiren kullanılan, hatta yıllarca 
hiç kullanılmayan bileşenlerdir. Bu nedenle yangınla 

mücadele pompalarının her zaman çalışır durumda 
olduğundan emin olunmalıd Wilo’nun yangınla mücadele 
pompa sistemleri, bu alanda gerekli tüm global standard 
karşılıyor.
 Türk Standartları Enstitüsü tarafindan belirlenen TS 
EN 12845/10.4.2007 ürün standardının yanı sıra, FFS 
sistemlerini oluştur bileşenleri kapsayan ISO 9001 sertifika 
dünyada yangın ile ilgili kabul gören NFP EN 12845 (Wilo-
SiFire) gibi standart’ Wilo tarafından sağlanıyor. 

İmco’dan WILDEBOER FK90 Endüstriyel Mutfaklar 
İçin Hızlı Tepkimeli Yangın Damperi
WILDEBOER, FK90 mutfak tipi 
yangın damperleri 90 dakika yangın 
dayanımlıdır. 275x275 mm ile 1500x800 
mm arasındaki ölçülerde imal edilir. 

•EN 1366-2, EI90 (ve, ho, i <-> o)S yangın 
dayanım sınıfındadır. 

•VDI 6022-1, VDI 2167-1, VDI 3803, 
DIN EN 13779 standartlarında hijyen 
sertifikalıdır. 

•Sürtünme kayıplarını en aza indiren 
aerodinamik tasarıma sahiptir. 

•Sıcaklık hissedieisi damperle akuple 
haldedir. 

•Damper açma işlemi modeline göre, elle 
kontrollü veya motorludur. 

•Elektrik kesintisinde, kapatma 
mekanizması 2 saniye gecikme ile 
devreye girer, böylece anlık kesintilerden 
etkilenmez. 

•Damper kapatma mekanizması tam 
kapalı ve bakım gerektirmeyen tiptedir. 
Mekanizma elemanları paslanmaz 
çelikten, yatakları pirinçten imal edilmiştir. 

•Duvar ve tavanıarın yapısına göre farklı 
kasa çerçeveleri sayesinde her ihtiyaca göre 
montaj yapılabilir. 

•Damper gövdesi yekpare olarak galvanizli
sacdan üretilmiştir ve epoksi fırın boyalıdır. 
  
•Damper kanadı, paslanmaz çelik çerçeve 
içerisine yerleştirilmiş kalsiyum silikattır. 

•Damper kanadı sızdırmazlık contalıdır. 
EN 1751 e göre B sınıfı sızdırmazlığa 
sahiptir. 

Muayene ve Temizlik

Yangın damperlerine ulaşılabilmelidir
Kontrol ve temizlik için hava kanalı üzerinde yeterli ölçülerde kontrol 
kapağı
olmalıdır. 
Yangın damperi kapattığında egzoz fanı 
çıkmalıdır. 
Damperlerin temizliği, klasik olarak silinerek ya da  
CO2 kuru buz püskürtülerek yapılabilir. 
Temizlik periyodik olarak altı ayda bir yapılmalıdır.

Montaj Şekli

Teknik Bilgi
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KKTC‘nin hangi kurumları yukarıdaki başlık ile ilgili 
teknik sorumluluk taşımaktadır ve bu konuda istatistiki 
bilgi bankası oluşturmuştur. Avrupa Birliği ülkelerinde, 
otomotiv segmentindeki güvenlik tedbirleri ülkemizde 
nasıl takip edilmekte ve bunun neticesinde nasıl 
planlanmaktadır? Bu soruların tek bir kelime cevabı, 
hiçbir resmi kurumun otomotiv güvenliği ile ilgili hiçbir 
bilgisi, ilgisi ve vizyonu yoktur. Trafikten sorumlu resmi 
kurum için bu konular çok yabancıdır. Halbuki Makina 
Mühendisleri Odası (MMO), ilgili kurumları araç güvenliği 
ile ilgili konularda birçok kez bilgilendirmiş, alınması 
gereken tedbirler ve değiştirilmesi gereken mevzuat için 
destek olacağı taahhütünü vermiştir. Buna rağmen ilgili 
kurum duvar gibi suskun, hareketsiz, bilgisiz, ve sorumsuz 
bir şekilde sadece T izinleri ile ilgilenerek rant peşinde 
koşmaktadır. 

Trafikte araç güvenliği konusu başsız bir vucut gibi, 
her geçen gün artan tehlike potansiyeli ile bizi tehdit 
etmektedir. MMO’nun; kullanıcı ve devlet arasında  
standartların ve güncel güvenlik tedbirlerinin tespit ve 
kontrol edilebilirliği açısından 3. bir göz olarak görev 
alması gerekmektedir. Ülkemize ithal edilen en basit 
elektrikli cihazlar için Elektrik Mühendisleri Odası’ndan 
ithale esas uygunluk belgesi talep edilirken insan 
taşıyacak veya ağır yük taşıyacak araçlar için “teknik 
uygunluk“ belgesi nasıl talep edilmez? 

Ülkemize ithal edilen otobüs ve kamyon araçlarının % 
95’inden fazlası 2. durumda ve neredeyse ekonomik 
ömrünü doldurmuş yaşlarda ithal edilmektedir. Bu durum 
kabul edilebilir değildir. İnsan ve yük taşıma araçları hiçbir 
standarda, denetime ve kontrola tabii olmadan tadil 
edilerek yollarda demir yığını olarak kullanılmaktadır. 
Kaza yapan araçlar başka araçlar için uygunluğu ve yeterli 
güvenlikte olup olmadığı kontrol edilmeden diğer araçlar 
için yedek parça olarak kullanılmaktadır. Bu nedenlerle çok 
büyük acılar yaşanmıştır. Boğaz Girne yolu 80’li yıllarda 
bu şekilde tadil edilen bir aracın sebep olduğu kaza 
nendeniyle ağır yük araçlarının kullanımına kapatılmıştır.  
Halbuki yolu yüklü kamyon trafiğine kapatmak yerine 

güvenlik evsafı olmayan kamyon ve otobüslerin ithaline 
ve kullanılmasına müsaade edilmemesi gerekirdi. Alınan 
tedbirler teknolojiye aykırı ve bilgisizlik içermektedir. 
Trafikte araç güvenliğinin bu kadar ihmal edilmesinde 
şaibe olduğu düşüncesine neden olmaktadır. Siyasiler; bu 
belirsizlikler nedeniyle T izinleri, 18 metre otobüs izinleri, 
çok akslı araç ithal izinleri gibi mevzuata uygunluğu 
tartışmalı olan araç tiplerinin ithaline izin vererek bazı 
rantlar sağlayabilmektedir. 

Üstyapılı araçların, tadil edilen araçların ve ülkeye 2. 
durumda ithal edilen araçların uygunluğu konusunda 
MMO’dan uygunluk raporu alınması en erken zamanda 
sağlanması gerektiğini düşünmekteyim. Yasal mevzuat 
1960’lı yıllarda üretilen araçların teknik özelliklerinde ve 
kapasitelerine göre yeterli olabilmesine rağmen güncel 
araç özelliklerine uygunluğu yeterli değildir ve tadil 
edilmesi gerekmektedir.

Hatta artık dünyada ”içten yanmalı” motorlarda sona 
gelinmiştir. Avrupa Birliği’nde içten yanmalı motorların 
115 g/km olmasına rağmen ülkemizdeki değerler 
bilinmiyor ve emisyonun azaltılması için hiçbir standart 
belirlenmiyor , bu konuda istatistiki bilgi de mevcut 
değildir. Pratikte, yani trafikte gözlemlenen egzoz 
emisyonunun Avrupa Birliği (AB) standartlarının en az 
10 misli üzerindedir. 2018’de emisyon değerleri %92 
oranında su buharı şeklindedir. Halbuki ülkemizde 
emisyon kontrolünü sağlayan ve araçlarda bulunan 
ECU’lar (electronic control unit) iptal edilmektedir ve 
hiçbir denetimi de olmamaktadır. Avrupa Birliği’nde 
günümüzde nerede ise su buharı şeklinde olan emisyon 
değerleri dahi yetersiz değerlendirilerek 2030’dan itibaren 
fosil yakıt kullanımından yenilenebilir enerji kaynağına 
dönüşüm planlanmıştır. Dolayısı ile 2030’dan itibaren yeşil 
araçlarla yeşil enerji kullanılarak, yeşil çevrede hareket 
edeceğiz. 2040’dan itibaren de fosil yakıt kullanımının son 
bulması tasarlanmaktadır. Sonuç olarak; Avrupa Birliği’nin 
araç, yol, sağlık ve çevre güvenliği ile ilgili aldığı tedbirleri 
ülkemizde hangi resmi kurum değerlendiryor, takip ediyor 
ve ülkemizde uygulanmasını planlıyor ? Trafik Dairesi mi ?  

Trafikteki araçların yol, çevre 
koruma ve sağlık güvenliği

Mert YARKINER
Makina Mühendisi
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2018 
TEKNOLOJİK 
GELİŞMELER

“
“

Evren CEM
Makina Mühendisi

Şimdi aynı şey yapay zeka, sağlık, elektrikli/otomatik (şoförsüz) araçlar, eğitim, üç boyutlu baskı, 
tarım ve mesleklerde de oluyor.

Dördüncü endüstri 
devrimine, üstel yazılım 
teknolojisine hoş geldiniz!.. 
Bu yazılım kabiliyeti 5-10 
yıl içinde geleneksel 
endüstri yöntemlerinin 
büyük bölümünü yok 
edecek. Uber’in sadece bir 
yazılımdan ibaret olduğunu, 
şirketin kendine ait bir tek 
otomobili bile olmamasına 
rağmen dünyanın en büyük 
taksi şirketi olduğunu 
hatırlatmak isterim.

Yapay zeka

Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya 
bilgisayar kontrolündeki bir 
robotun çeşitli faaliyetleri zeki 
canlılara benzer şekilde yerine 
getirme kabiliyetidir. Bilgisayarlar, 
dünyayı anlama ve yorumlama 
konusunda kat be kat üstün. 
Google Alphago isimli yapay zeka 
bilgisayar, dünyanın en iyi “go 
play” oyuncusunu yendi. Bu olay, 
tahmin edilen tarihten on yıl önce 
gerçekleşti. Bu da gösteriyor ki 
teknoloji tahminimizden de hızlı 
gelişiyor.
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2018 yılında ilk şoförsüz araçlar yollarda olacak

2018 yılında ilk şoförsüz 
araçlar yollarda görünecek. 
2020 yılı civarında 
günümüzün otomobil 
endüstrisi çökmeye 
başlayacak. 
Özel bir aracınızın olması 
gerekmeyecek. İhtiyaç 
duyduğunuzda telefonla 
araç isteyeceksiniz, 
şoförsüz araç kapınıza 
gelecek ve sizi gitmek 
istediğiniz yere götürecek.
Park sorunu ortadan 
kalkacak, gittiğiniz 
mesafenin karşılığı olan 
ücreti ödeyeceksiniz.

Google’ın geliştirdiği şoförsüz otomobil

Çocuklarımız araba sahibi 
olmak ve ehliyet almak 
zorunda kalmayacaklar. Böyle 
bir düzenleme ile yüzde 
90-95 daha az sayıda araca 
ihtiyaç olacağından şehirler 
değişecek. Eskiden araç park 
sahası olarak kullanılan alanlar 
yeşil parklara dönüştürülecek.
Her yıl dünyada meydana 
gelen trafik kazalarında 1,2 
milyon kişi hayatını kaybediyor. 
Bugün her yüz bin kilometrede 
bir kaza meydana geliyor. Oto 
pilotla yönetilen araçlarda 
kaza miktarı her 10 milyon 
kilometrede bire düşecek. Her 
yıl milyonlarca insanın hayatı 
kurtulacak.

2018 yılı itibariyle şoförsüz arabalar hayatımıza girecek.  

Sigorta şirketleri zorluk çekecek
Kaza olmadığı için sigorta şirketleri büyük 
sorunlarla karşılaşacaklar, sigorta bedelleri 100 
kat azalacak. Bugünkü araç sigortalama modeli 
ortadan kalkacak.
Arsa, arazi ev alım satım işleri de değişmek 
zorunda kalacak. İnsanlar işe giderken bile 
çalışabilme imkanına kavuştuktan sonra, 
uzak da olsa daha güzel ve doğaya daha 
yakın yerlere taşınacaklar. 2020 yılına kadar 
yollardaki araçların büyük kısmı elektrikli 
olacak. 
Etrafı kirletmeyen, maliyeti oldukça düşük 
elektrikle çalışan araçlar kullanıldığından 
şehirler daha temiz ve daha sessiz hale 
gelecek.
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Güneş enerjisi maliyetleri 
o kadar düşecek ki bütün 
kömür şirketleri 2025 
yılına kadar faaliyetini 
durduracak. Ucuz elektrikle 
birlikte ucuz ve bol su da 
gelecek. Bir metre küp 
tuzlu suyu içme suyu 
haline getirmek için sadece 
2 kW elektriğe ihtiyaç 
var. Dünya üzerinde çok 
yerde yeterli su var, ama 
içme suyu yeterli değil. 
İnsanların istedikleri an, 
istedikleri kadar (maliyeti 
yok denecek kadar az) 
suya sahip olduklarında 
neler olabileceğini bir 
düşünün…

Kömür madenleri 
bitecek

Temiz içme suyu deniz suyundan filtre edilerek elde edilecek.

Akıllı telefonunuz sağlık 
taraması yapacak

Tricorder X’in fiyatı bu yıl açıklanacak. İlaç 
şirketleri cep telefonu ile birlikte çalışarak 
retinayı tarayan, analiz için kan ve nefes örneği 
alıp, 54 değişik test yaparak hangi hastalık varsa 
ortaya çıkaran “Tricorder” adı verilen bir tıbbi 
cihaz üretiyor. Cihaz oldukça ucuz olacağından 
birkaç yıl içinde dünya üzerindeki herkes, 
hemen hemen hiç harcama yapmadan en üst 
düzeyde sağlık hizmetine kavuşacak.

3 boyutlu yazıcılar ile evde kendi ayakkabınızı üretebileceksiniz
Önümüzdeki on yıl içinde en ucuz üç boyutlu yazıcıların (3DP) 
fiyatı 18.000 dolardan 400 dolara düşecek. Aynı zamanda cihazlar 
100 kat daha hızlı hale gelecek. Bütün önde gelen ayakkabı 
firmaları bu günden bu cihazlarla ayakkabı üretmeye başladı. 
Uzak havaalanlarında uçak yedek parçalarının 3D printerlerle 
üretimine başlandı. Uzay istasyonunda 3D printer kullanılıyor. 
Bu sayede ihtiyaç duyulan yedek parça veya malzeme yerinde 
üretilebildiğinden geçmişte olduğu gibi büyük miktarda yedek 
parça taşınmasına gerek kalmıyor.
Bu yılın sonuna kadar yeni akıllı telefonlarda 3D tarama kabiliyeti 
olacak. Bu sayede kendi ayaklarınızın ölçüsünü çıkararak en uygun 
ayakkabıyı evde üretebileceksiniz. Çin’de 6 katlı bir iş merkezi 3D 
ile üretilerek tamamlandı. 2027 yılına kadar bugün geleneksel 
yöntemlerle üretilmekte olan malzemenin yüzde 10’u 3D ile 
üretilmiş olacak.
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İş fırsatları

Belirli bir sahada iş hayatına atılmayı 
düşünüyorsanız, kendinize sorun; 
“Bu işi gerçekleştirebilecek miyim?” 
Cevabınız evet ise; “Bunu daha erken 
nasıl yapabilirim?” konusuna odaklanın. 
Tasarladığınız iş telefonunuzla 
yapılamıyorsa, fikrinizi unutun. 20’nci 
yüzyılda başarı için tasarlanmış herhangi 
bir fikir, 21’nci yüzyılda başarısızlığa 
mahkûm olabilir.

Birçok meslek şimdiden 
yok olmaya başladı
Bu günkü mesleklerin (işlerin) yüzde 
70-80’i önümüzdeki 20 yılda yok olacak. 
Pek çok yeni mesleğin ortaya çıkacağı 
kesin, ancak böylesine kısa bir zaman 
aralığında “Yeterli sayıda yeni meslek 
ortaya çıkar mı?” sorusunun cevabını 
henüz bilemiyoruz.

Tarım robotları

Robotlar ile tarım yapmak
Önümüzdeki yıllarda 
“tarım robotları” 100 
dolara satılacak. 3’ncü 
dünya ülkelerindeki 
çiftçiler arazilerinde 
bütün gün çalışmak 
yerine tarım robotunu 
yöneten birer yönetici 
olacaklar. Aeroponiklerin 
(havada yetiştirilen 
bitkiler) daha az suya 
ihtiyacı olacak

KAYNAK:https://indigodergisi.com/2017/06/2018-teknolojik-gelismeler/

Birçok meslek şimdiden 
yok olmaya başladı

Avukatların ilgilendiği çok karmaşık olmayan hukuki konularda 
gerekli öneri veya çözüm yollarını saniyeler içinde ve yüzde 90 
doğrulukla “IBM Watson Programı“ndan alabilirsiniz. Aynı işlem 
avukatlarla yapılırsa doğruluk oranı yüzde 70’den yukarı çıkmıyor. 
Eğer hukuk tahsili yapıyorsanız hemen bırakın, yakın gelecekte avukat 
sayısı bugünkünden yüzde 90 daha az olacak, sadece özel konularda 
yetişmiş olanlar kalacak. Watson kanser teşhisinde sağlık personeline 
yardımcı oluyor. Watson tarafından yapılan kanser teşhisi, normal 
insan tarafından yapılana göre dört kat daha doğru ve kesin.
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Hava Isıtıcısı Nedir?
Hava Isıtıcısı; dış duvar veya çatı üzerine monte edilmiş, 
güneş enerjisi ile ısıtılmış, iyice yalıtılmış (izole edilmiş) bir 
kollektör içerisinden dış havanın geçirilmesi ve ısınan bu 
havayı yaşam alanına geri üfleyerek ortam ısıtması yapan 
sistemlerdir. Güneş kollektörleri, yüksek düzeyde ısı emici, 
siyah alüminyum plakaların üzerine güneş ışığını yüksek 
geçirme özelliğine sahip cam v.b. malzemelerle örtülerek 
yapılmaktadır.

Sistem Nasıl Çalışır?
(Binaların güney, güney-doğu, güney-batı, doğu, batı 
cepheleri paneller için uygundur) Isıtılan hava, binanın 
mevcut havalandırma sistemine bağlantı yapılarak veya 
ayrı bir fan kanal sistemiyle binaya gönderilir. Böylece 
binanın mevcut ısıtma sistemi daha az çalışır; büyük 
yakıt ve para tasarrufu yapılır Kışın en güneşli günlerde 
kollektör içerisindeki hava 30 °C’ye kadar sorun olmadan 
ısıtılabilmektedir.

Kollektör içerisine yerleştirilen sıcaklık sensörü ayarlanan 
sıcaklığa ulaştığı zaman entegre edilen fan’a sinyal yollayarak 
fanın çalışmasını sağlar. Böylelikle sıcak hava kollektör 
içerisinden çekilerek yaşam veya çalışma alanlarına transfer 
edilir. Kullanılan bu fan uygun kapasitede bir fotovoltaik 
güneş paneli ile enerjilendirilerek çalıştırılır. 

Sistem Elemanları

Hava Isıtıcısı Nedir?
Hava Isıtıcısı; dış duvar veya çatı üzerine monte edilmiş, 
güneş enerjisi ile ısıtılmış, iyice yalıtılmış (izole edilmiş) bir 
kollektör içerisinden dış havanın geçirilmesi ve ısınan bu 
havayı yaşam alanına geri üfleyerek ortam ısıtması yapan 
sistemlerdir. Güneş kollektörleri, yüksek düzeyde ısı emici, 
siyah alüminyum plakaların üzerine güneş ışığını yüksek 
geçirme özelliğine sahip cam v.b. malzemelerle örtülerek 
yapılmaktadır.

Üstünlükleri ve Avantajları
•Çevre dostu ve enerji tasarrufu , elektrik tüketimi 50W ‘tan 
daha az.
•Kolay ve uygun kurulum : esnek kullanım ve kontrol 
imkanı.

Güneşle Çalışan Hava Isıtıcısı 
(Solar Air Heater)

Çoşgun AKYÜZ
Makina Mühendisi
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•Güçlü ısıtma olanağı: 2m2 kollektör ile 24 m2 oda 
ısıtılabilmektedir.( Cin Mimarlık Standartları tarafından 
hesaplanan)
•Yüksek ısıtma kapasitesi : 3500 watt klima ile eşdeğer 
kapasitedir.
•Düşük maliyet :klimaya göre 1/5 düşük maliyetli.
•Uzun ömürlü : 15 yıldan daha fazla çalışma süresi.

Uygulama ve Kullanım Alanları
Ev amaçlı :
•Alan ısıtma
•Küçük kurutucular
Toplu , Ticari ve Endüstriyel amaçlı : 
•Ofis binaları ısıtması, halka açık alanların ısıtılması, 
alışveriş merkezleri ısıtılması
•Minerallerin kurutulması, kömür, kağıt, tuğla, yiyecek 
endüstrisi ürünleri v.s.
•Fabrikalar ve depoların ısıtılması.
Tarımsal amaçlı : 
•Ekim kurutma : tahıl, meyve, sebze, et kurutma prosesleri.
•Seraların ısıtılması, depoların ısıtılması ve hayvan 
çiftliklerinin ısıtılması.
Kamplar 
•Acil tahliye kapları ve askeri kampların ısıtılması
•Eğlence kampları ve soğuk havalarda yapılan kampların 
ısıtılması.

Hava Isıtıcısı Kurulumu
Güney cephe kurulumları haricinde doğu ve batı cepheler 
de müsait ise batı cepheye kurulumun yapılması daha 
uygun olmaktadır. Öğleden sonra batı cephesinde dış 
hava sıcaklığı daha yüksektir.

Konut ısıtma uygulaması

Tütün kurutma tesisi uygulaması

Depo ısıtma uygulaması

Güneş enerjisi uygulamasının günümüze 
kadar daha az kullanılmasının nedeni fosil 
yakıtlarla ısıyı üretmenin daha ucuz olması 
idi. 
Günümüz teknolojisi sayesinde fosil 
yakıtlara göre daha az maliyetlerle ısı 
üretebilen güneş ısıtıcıları üretilmektedir. 
Bu sayede endüstride yeni kapılar açıldı ve 
tarım alanlarında da uygulamalar başladı. 
Güneş ısıtma sistemlerinin geniş alanlarda 
kullanılması gün geçtikçe yaygınlaşmakta 
ve toplam enerji bütçesine önemli bir 
etkide bulunmaktadır.
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Yeni Yıl Kokyeteyli ve AB Hibe
Projesinin Açılışı: Odamız,13 Ocak 2017 Cuma saat 17:30’da KTMMOB Lokalinde 
geleneksel Yeni Yıl kokteylini düzenledi. Ayrıca AB’nin hibe programı çerçevesinde 
yürütmekte olduğumuz projenin açılışı da aynı gün yapılmıştır.  Kokteylde geleneksel 
olarak, meslekte  25. ve 50. yıllarını dolduran üyelerimize plaket takdim edilmektedir. 
Bu yıl ise 25. ve 50. Yılını dolduran üyemiz bulunamadığından dolayı Meslekte 40. 
yılını doldurmuş tüm üyelerimizi davet edip, kendilerine plaketleri takdim edilmiştir. 
Bunun yanında her yıl olduğu gibi tüm üyelerimize ajandaları ve üyelerimizin üzer-
inde kendi isim ve soyisimleri yazan kalem setleri hediye olarak verilmiştir. Geceye 
üyelerimizin yanında diğer odalardan, dıştan davetlilerimiz ve AB Yetkililerinden bir-
likte çalışma yaptığımız misafirlerimiz de katılmıştır.

21 Ocak 2017 tarihinde Ayvaz Firmasının 
‘Buhar Tesisatı’ ve ‘Buhar Armatürleri’ 

konulu kokteylli semineri Tarık Güner’in 
anlatımı ile gerçekleşti.
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21 Ekim Cumartesi günü 
KTMMOB Lokalinde 10:00-
16:00 saatleri arasında 
çalışmalarını yapıp 
sonlandırmış olduğu 
Büro Tescil Tüzüğünü ve 
ardından da revize edilmiş 
Proje Hazırlama Esaslarını 
üyelerimize sunduk.
Büro Tescit Tüzüğü, 
hukukçu görüşü alınmak 
üzere avukatımıza 
gönderilmiştir.

4 Mart 2017 tarihinde Odamızın ara Mali Denetimini tamamladık. Her yıl olduğu gibi 
sorunsuz ve şeffaf bir şekilde denetimleri yapıldı, sonrasında ise eski Oda Başkanları 
ve Oda personeliyle birlikte yemeğe gidildi.

19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen TESKON Tesisat Kongres-
ine  grup olarak katılındı. TESKON Fuarında üyelerin katıldığı kurslar aşağıdaki 
gibidir:



53

Makina Mühendisleri Odası

Odamızın her yıl geleneksel olarak düzenlediği piknik bu yıl 16 Nisan Pazar günü 
Korineum Golf Tesislerinde Brunch şeklinde gerçekleşti. Düzenlenen Bahar etkinliğine  
çocuklarla birlikte 82 kişi katıldı ve yine her yıl olduğu gibi tavla turnuvası yapıldı. 
Yapılan Tavla Turnuvası sonucunda 1. Liği Akif Yazgan, 2. Liği Hüseyin Eryılmazlar ve 3. 
Lüğü ise Uğur Atikol almıştır.
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AB Hibe Projesi Çerçevesinde Yapılan Forklift Eğitimleri
Makina Mühendisleri Odası olarak yürüttüğümüz ve Avrupa Birliği tarafından fi-
nanse edilen “Kaldırma Cihazları Operatörlerinin Eğitimi ve Kapasitelerini Artırma 
Projesi” kapsamında hem operatörlere hem de mühendislere yönelik eğitimler 
başlamıştır.

Mühendislere yönelik eğitimler, operatörleri eğitecek üyelerden oluşan ve pro-
fesyonel hizmet alınacak teknik bir kadro oluşturmak amacı ile Kadroya alınacak 
üyelerin eğitmen eğitimine tam katılımı ve yazılı sınavı başarı ile tamamlanmıştır. 
Bu eğitimler 2 period olarak tamamlanmıştır. 

8-9 Aralık tarihlerinde TMMOB 
tarafından düzenlenen 2017 San-
ayi Kongresi’ne davet edilen Oda 
başkanımız Emir Taşcıoğlu; millet-
vekilleri, belediye başkanları ve bir-
çok TMMOB üyesine hitaben yaptığı 
konuşmada ülkemizdeki olmayan 
sanayiden bahsederek, bir zamanlar 
ganimet olarak da olsa bulduğumuz 
fabrikalarda çeşitli üretimler yaparak 
hem makina mühendislerine istihdam 
olanağı yaratıldığını hem de ülkenin iç 
ihtiyaçlarının karşılandığını hatırlattı. 

Hatta birçok kez Türkiye’ye ihracat da 
yapıldığını söyledi. Ancak sözkonusu 
fabrikaların Türkiye’den dayatılan çeşitli 
ekonomik paketler ve özelleştirme 
furyalarıyla ya kapatıldığını veya 
devredildiğini de vurguladı.
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REMEHA ve GRUNDFOS 
firmalarının katkıları ve ARDIÇ 
LTD aracılığıyla 28 Ekim Cumar-
tesi 09:00-14:15 saatleri arasında 
KTMMOB Lokalinde ‘Isı Pompası 
Uygulamaları ve Frekans Inverter 
Pompalar’ hakkında üyelerimize 
yönelik bir seminer düzenledik.
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1.Ülkemizde makina mühendisliğinin geleceği konusunda düşünceleriniz nelerdir?

2.Ülkemizde makina mühendisliği alanındaki teknik eleman (mühendis veya tekniker) açığının 
nasıl giderileceği konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

3.Mesleğimizle ilgili teknik devlet dairelerinin (Çalışma Dairesi, Sanayi Dairesi, Planlama 
İnşaat Dairesi, Karayolları Dairesi, Su İşleri Dairesi) etkinliği konusunda düşünceleriniz 
nelerdir?

4.Odamız ne gibi teknik veya sosyal etkinlikler yaparsa katılmayı veya katkı koymayı 
düşünürsünüz?

5. Ülkemizde bugüne kadar yangın ile ilgili herhangi bir mevzuat olmaması konusundaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

“

1. Ülkemizde makine mühendisliğinin uzun soluklu bir geleceği olduğunu pek 
düşünmüyorum. Çünkü, inşaat izni alma amaçlı projelendirilen ama sahada denetleme 
ve kontrol eksikliğinden dolayı tamamen farklı bir şekilde uygulanan projeler yüzünden 
insanların ve uygulamacıların algısı ‘mekanik projeye ne gerek var’  şeklinde oluşmaya 
başladı. Yavaşta olsa mesleğin koşulları, standartları, uygulanması ve denetlenmesi 
konularında iyi yönde ilerlemeler katediliyor fakat denetim ve kontrol eksikliğinden 
makine mühendisinin öngördüğü çoğu şey gerçeğe dönüştürülmüyor malesef.

2. Ülkemizdeki tekniker açığının giderilebilmesi için çok büyük rol oynayan iki kurum var 
bence. 1- Meslek liseleri 2- Kıbrıs türk esnaf ve zanaatkarlar odası (KTEZO). Bu iki kurum 
da da daha spesifik dersler ve uygulamalar öğretilmesi gerekiyor artık. Sektöre yönelik 
gerçek hayatla bire bir örtüşen teknik bilgiler ve uygulamalar. Mekanik bölümde okuyan 

bir öğrencinin bölüm içinde hangi sektöre yönelik ders alma yönünde seçme sanşı olması gerekiyor. Otomotiv, sıhhi 
tesisat, ısıtma soğutma...vs gibi. Teknik yönü güçlü mühendisler yetiştirilebilmesi için, doğru yerlerde doğru sürelerde 
staj yapma zorunluluğu getirilmesi gerekiyor. Mekanik proje çizmek isteyen, ilerki hayatını bu sektöre dayalı sürdürmek 
isteyen her makine mühendisi öğrencisinin inşaat sahasında belirli bir süre çalışması gözlem yapması ve herşeyi daha 
doğru anlaması gerekmektedir. Bu tarz uygulamaya yönelik, kapalı duvarlar arasında eğitim değil, dışarda, öğrenilen 
bilgilerin nerede nasıl uygulanacağını da öğreten bir eğitim sistemi ile, bu açık çok daha hızlı ve dinamik kişiler 
yetiştirilerek kapanabilir.

4. Odamız teknik açıdan; yangın sprinkler tesisatı kursu, artıma sistemleri, çok katlı binalarda sıhhi tesisat, kapalı 
otoparklarda havalandırma..vs gibi teknik seminerler yaparsa katılmayı ve katkı koymayı düşünürüm.

Sosyal etkinlik: kokteyl, piknik, vs

5-) Ülkemizde bugüne kadar yangın mevzuatını, standartı ve/veya yönetmenliği olmaması tam bir kaos ortamı olmasına 
sebeb vermiştir ve veriyordur da. Mekanik proje hazırlanırken itfaye deki farklı kişilerin farklı yorumları ve isteklerine 
göre hareket edilmesi ne kadar doğru bir durum olabilir ki. Yangın tesisatı dünya daki tüm ülkelerin ilk önem verdiği 
mekanik tesisatlardan bir tanesidir. Benzer tip projelerde farklı farklı, eksik veya yanlış uygulamaların bir canlının 
hayatını kaybetmesine sebeb olabileceğini ve bunun da çok büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde de 
artık ükle koşullarına uygun, uygunlanması zorunlu yangın yönetmenliği olması gerekmektedir.

Asım Adataş / Makine Mühendisi, M.Sc
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1-Ülkemizde maalesef Makina Mühendisliğinin geleceği ülke şartlarına bağlı olarak 
daralmaktadır.Mevcut sistemdeki maalesef kısıtlı olan sanayi olanakları ile beraber 
biz Makina Mühendislerini tekdüze ve   dar alanda çalışmaya zorlanmaktayız. Mevcut  
fabrikaların revizyon projelerinin ise yurt dışından güç alınarak yapılması bu alanlarda  
kendimizi geliştirememize neden olmaktadır.Görünen odur ki maalesef biz Makina 
Mühendisleri KKTC şartlarında sadece Tesisat Mühendisi olarak iş yapabilmekteyiz.

2-Bu sorunun irdelenmesinden once ilk once eğitim politikamızı düşünmeliyiz. 
Teknik Liselerin motor bölümlerinin ne kadar  kaliteli eğitim ve öğrenim verdiğini 
sorgulamayız ki sorunun temelini teknik eleman eksikliğini bulalım. Bu sorunu 
çözdüğümüz zaman sanıyorum ki  yurt dışından kalifiye eleman getirtmek zorunda 
kalmayacagız. Bu da ülkemizdeki işsizler ordusunu bir nebzede olsa azaltacak, 
economize katkı sağlayacaktır.

3-Olmayan denetimi yapan, planlamayan planı yapan, hergün kazaların oldugu yolları yapan, olmayan sanayinin dairesi 
hakkında nasıl yorum yapayım?

4-Açıkcası özellikle  ülkemize döndüğümden beri odamızda faal olmaya çalışan, yapılan seminerlere katılmaya özen 
gösteren biri olarak Odanın kendisine yıllık program çıkartıp onu bizimle paylaşması gerektiğini düşünmekteyim. 
Reklama yönelik seminerler yerine (tabi ki firmaların kendi ürünlerini bizlere tanımatlarıda gerekmektedir) üyelerin 
bilgilerini güncelleyecek, çalışma  hayatında yardımcı olacak bilgilerin paylaşıldığı etkinliklerin yapılması gerekmektedir.

5-2018 yılına girdiğimiz bu günlerde, yangın mevuzatının geliştirilmesini konuşmamız gerekirken hiç olmayışından 
bahsetmemiz sanırım birinci soruya verdiğim cevapda dile getirdiğim ‘’Ülke Şartları’’nın en bariz göstergesidir.Buna 
ilaveten iş güvenliği işci sağlığınıda tartışmamız gereken bu  devirde biz halen daha bana bişey olmaz deyebiliyoruz. Bu 
soruya  cevabı  çalışma bakanlığından temin etmemiz gerekmektedir.

Ahmet Ertuğrul

1. Ülkemizde makine mühendisliğinin geleceği, ancak kalıcı bir barışın oluşması 
çerçevesinde gelecek vaat etmektedir. Aksi takdirde ülkemizdeki oluşturulan ve oluşan 
bu olumsuz ortamlarda  ki, bu da dıştan gelen veya getirilen teknik eleman ve iş gücü 
makine mühendisliğinin geleceğini baltalamaktadır. 

2. Ben, ülkemizde makine mühendisliği alanındaki teknik eleman (mühendis veya 
tekniker) açığının olmadığı yönündedir. Bunun sebebi ise birçok kez gerek makine 
mühendisi veya gerekse tekniker aramakta olan şirketler maalesef bu tür elemanları 
bulmakta zorluk çekiyorlar.

3. Öncelikle tüm otoritenin MMO’da olması düşüncesindeyim. Devlet dairelerinin 
etkililik  konusu ise, siyasiler ellerini çektiği zaman bu tür dairelerde çalışmakta olan 

meslektaşlarımızın daha verimli olacakları şüphesizdir.

4. Doktora tezimi hazırlamakta olduğumdan dolayı çok yoğun olduğumu söylemek isterim. Bundan dolayı şimdilik katkı 
koyamayacağımı, fakat en azından aidatımı hiç aksatmadan takdim edeceğimin garantisini veririm.

5. Bu konudaki düşüncem, en kısa zamanda MMO yetkili kılınarak bir mevzuatın hazırlanıp yasallaştırılmasıdır. Tabii 
bu, bu ülkede ne kadar hızlı olabilir benim endişelerim vardır. Şimdiye kadar yangın ile ilgili herhangi bir mevzuatın 
olmaması çok büyük bir eksikli ve talihsizliktir.

Aytaç Tokel
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Cafer Kızılörs

1. Bu meslekte çalışan herkese her zaman ihtiyaç duyulacaktır, çünkü  bu meslekteki 
kişiler toplum yaşamını bulunduğu seviyeden daha üst seviyelere yükseltmek için 
eğitilmektedirler. Ülkemizde bu mesleğin geleceği geçmişte olduğu gibi gelecekte de 
daha parlak olacaktır.

2. Bu meslek üretken bir meslektir, bundan dolayı, üretken bir toplum yapısının 
oluşturulması için, eğitim kurumlarına çok büyük görevler düşmektedir. Bu kurumlar 
programlarını uluslararası kabul görecek bir seviyeye yükseltmelidirler. Bu programdan 
mezun olan personelin eğitim kalitesi de yüksek olacaktır. Bu mesleğin denetlenmesini 
meslek kuruluşumuz olan makina Mühendisler Odası yapmalıdır. 

3. Bu devlet kurumları toplumun fiziki planlama alanlarında daha etkin ve daha fonksiyonel bir konumda olmaları 
gerekmektedir.

4. Kendi bilgi alanıma ait faliyetlere katkı koyabilirim.

5.  Odanın, toplumu bu konuda bilgilendirmesini ve bunun ile ilgili yasal mevzuatın hazırlanmasını yasa yapıcılardan 
talep etmelidir, diye düşünüyorum.

1. Küçük bir ada ülkesi olmamız nedeni ile, ağırlıklı sektörler Eğitim ve Turizmdir. 
Çok küçük ölçekli olmak üzere Tarımsal ve Sanayi üretim tesislerimizin de artarak 
çoğalması önümüzdeki dönemde Makina Mühendisliğine olan talebi de beraber-
inde getirecektir.
Gelişen teknoloji ile birlikte, Makina Mühendislerinin çağa ayak uydurabilmek için 
yaşam boyu öğrenmeyi kendilerine ilke edinip, çok iyi derecede en az bir yabancı 
dil öğrenmeleri yeni nesil yazılım ve çizim tekniklerine hakim olmaları gerekmekte-
dir.

2. Ülkemizde Mühendis açığından çok kalifiye ve teknik eleman açığının olduğunu 
bilmekteyiz. Bu bağlamda lise üstü teknik uygulamalı iki veya üç yıllık kalifiye tekn-

isyen yetiştiren Meslek yüksek Okullarının hayata geçirilip yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi ile sorunun  
çözülebileceğine inanmaktayım.

3. Üzülerek belirtmek isterim ki, siyasi öngörüsüzlükler nedeni ile bu dairelerimizin görev ve yetkileri TC’deki ku-
rumlara devredilmiştir.

4. Kurs, Seminer ve Çalıştaylar olmak üzere Mesleki Teknik Eğitimlere devam edilmesinde fayda vardır.

5. Çok katlı binaların çoğalması ile birlikte yangın riski de artmaktadır. Can ve mal kaybının önüne geçebilmek için 
acilen bir Yangın Mevzuatının hazırlanıp yürülüğe konması  
gerekmektedir. Bu konuda Makina Mühendisleri Odası olarak bir çalışma grubu oluşturulmalı ve çalışmalara 
başlanmalıdır.

Abdullah Önal / Makina Mühendisi
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LEJYONER (LEGIONELLA) 
HASTALIĞI

Emir TAŞCIOĞLU
Makina Y. Müh.

Bugün sizlerle; tesisat mühendisliğinde çok önemli 
bir kavram olan ve bizlerin de çok yakınında bulunan, 
halk tarafından kısaca “klima hastalığı” olarak da bilinen 
Lejyoner hastalığı hakkında bildiklerimizi paylaşacağız. 
Lejyoner hastalığı, Legionella pneumophila olarak 
adlandırılan bakterinin neden olduğu bir tür akciğer 
enfeksiyonudur (pnömoni= bir tür akciğer iltihabı). Halk 
arasında “zatürre” olarak bilinen bu hastalığa neden olan 
bakteri ilk olarak 1976 yılında, 21-24 Temmuz tarihleri 
arasında, 58. yıllık Amerikan Lejyon toplantısının yapıldığı 
Philadelphia’da The Bellevue Statford Hotelde kalan 4400 
üye arasında zatürre (pneumonia) salgını çıkmış, salgına 
yakalanan 182 kişiden 29’u (%16) ölümle sonuçlanmıştır 
[1]. Bu nedenle enfeksiyon, salgından etkilenenlere 
atfen Lejyoner hastalığı olarak ve keşfedilen yeni bakteri 
de Legionella pneumophila olarak adlandırılmıştır. 
Avrupa’da meydana gelen en büyük salgın ise, Madrid’e 
yaklaşık 25 km mesafede bulunan Alcala de Henares 
adlı bir İspanyol şehrinde meydana gelmiştir. 11-18 Eylül 
1996 tarihleri arasında meydana gelen salgında 197 kişi 
zatürreye (lejyoner hastalığı) yakalanmıştır, 11 vaka ölümle 

sonuçlanmıştır. Hastalık kaynağı çevredeki su soğutma 
kuleleridir. 

Ülkemizde, bu hastalık konusunda herhangi bir vaka 
olduğunu gösteren bir kayıt maalesef tutulmamıştır. 
Bunun sebebi hastalığın yeni yeni duyulur, bilinir 
olmasıdır. Ancak geçmişte bu hastalığa yakalanan ve hatta 
ölümle sonuçlanan vaka olduğu tahmin edilmektedir. 
Zatürrenin bir türü olduğundan (atipik zatürre), 
soğuk algınlığı veya griple karıştırılıp gerekli önem 
verilmeyebilinir. 2008 yılı sonlarında Güney Kıbrıs’ta özel 
bir hastanede yeni doğan 3 bebeğin lejyoner hastalığı 
neticesinde ölümü üzerine görüşlerine başvurulan Sağlık 
Banklığı ve Tabibler Birliği, hemfikir olarak ülkemizde 
filtreli klima sistemleri kullanıldığından legionella 
bakterisinin oluşmasının mümkün olmadığını söylediler 
[2]. Her ne kadar da halk arasında bu hastalık “Klima 
Hastalığı” olarak bilinse de legionella bakterisi genel olarak 
her türlü tesisatta bulunabilir.

Yıllar önce kanser teşhisi konan, geçirdiği 6 ameliyatta 
dalağı, böbreği, akciğerlerinden biri ve karaciğerinin 5’te 
4’ü alınan ünlü spor yazarı Kazım Kanat, sonunda kanseri 
yenmeyi başarmıştı ama Lejyoner hastalığına yenik düştü 
[3]. Son yazısında “Hani doktorlar kanser tedavim için 
beni bir hastane odasına mahkum etmişlerdi ya… Bende 
başımı alıp Bodruma gitmiş, hayatımı bir yelkenlide 
geçirmeye başlamıştım ya... Harika bir yazdan sonra 
bir otelde kaldım. Klimayı açıp keyif çattım. Sonrası ne 
oldu? Ne olacak, kuyruğu bacaklarımızın arasına kıstırıp 
hastaneye geri döndük. Hem kanser hemde zatürre 
olmuşum. Kanseri yendik, zatürrede dalga geçtik. Ama…” 
diyordu. Görüldüğü gibi lejyoner hastalığı, günümüzde ve 
yakınlarımızda, hala daha can almaya devam ediyor.

Bakteri Nerede Bulunur? Nasıl Bulaşır?
Lejyoner hastalığına neden olan bakteri doğal çevrede 
yaygın olarak mevcuttur; göller, nehirler, dere, çay vb. 
akarsular gibi yüzey sularının, termal su banyoları ve 
çamurların normal florasında bulunur. Şebeke suyunun 
işlenmesi esnasında kullanılan tekniklere rağmen çok 
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küçük konsantrasyonlarda da olsa doğadaki sulardan 
şehir şebeke suyuna geçebilir. Ardından bina su sistemleri 
içinde binaların su tanklarında, klima sistemi soğutma 
kulelerinde, bina su sisteminin durgun alanlarında, 
borulardaki biyofilm tabakasında, musluklar ve duş 
başlıklarında çöken kireç katmanları içine, kısacası 
binalardaki sıhhi tesisat ve klima tesisatlarına yerleşip 
koşullar uygun ise çoğalır, yani teorik olarak, suda her 
zaman bulunabilir [4]. Özellikle oteller, hastaneler, iş 
merkezleri ve fabrikalar gibi çok kullanıcı ve merkezi su ve 
merkezi klima sistemleriyle donatılan yerlerde karşılaşılır.

Solunabilen aerosolde (toz halindeki su ile hava 
karışımında) su tanecik büyüklükleri 1 ila 5 mikron çap 
aralığındadır. Tanecik çapı küçüldükçe tehlike riski artar. 
Çünkü 5 mikron ve altındaki su tanecikleri akciğerin 
en derin noktalarına kadar geçebilir ve bunlar tekrar 
kolayca dışarı atılamaz. Öte yandan küçük tanecikler hava 
akımları ile çok uzak mesafelere (soğutma kulelerinden 
3 km mesafeye kadar) taşınabilir [5]. Sudaki bakterinin 
akciğere ulaşabilmesi için iki temel mekanizma ileri 
sürülmektedir. Birincisine göre; bakteri önce üst solunum 
sistemine yerleşmekte ve buradan akciğere aspirasyon 
yoluyla ulaşmaktadır. “Aspirasyon” ağızdaki materyalin 
alt solunum yoluna istenmeden kaçması ve yetersiz 
öksürme refleksi nedeniyle geriye çıkarılamaması olarak 
tarif edilebilir. İkinci teoriye göre ise; suyun küçük su 
damlacıkları (aerosol) haline gelmesi ve havada asılı 
kalması sonucunda bakteriyi içeren bu damlacıklar nefes 
alma ile akciğere ulaşmaktadır. İnsandan insana bulaşmaz.

Risk faktörleri nelerdir?
Bu bakterinin enfeksiyon yapma potansiyeli oldukça 
zayıftır. Bakteriye maruz kalan bireylerin yalnızca %1-
5’inde hastalık ortaya çıkabilir. Bireylerde hastalığın 
ortaya çıkabilmesi için bir yatkınlık olması gerekir. Normal 
bağışıklık sistemine sahip sağlıklı bireylerde, etken alınsa 
bile çoğu kez hastalık gelişmez. Hastalığın ortaya çıkması 
için bireyin bazı risk faktörlerini taşıyor olması gerekir. En 
önemli risk faktörleri, kişinin solunum yolu direncini veya 
genel vücüt direncini zayıflatan faktörlerdir. Bunlar: 50 
yaşın üzerinde olmak, sigara tiryakiliği, alkol bağımlılığı, 
bağışıklık sisteminin çeşitli nedenlerle baskılanmış olması 
(organ nakli, uzun süreli kortizon tedavisi, kanser tedavisi), 
kişinin kronik bir akciğer hastalığının olmasıdır. Hastalık 
riski solunan mikrop sayısıyla orantılıdır. Bir diğer önemli 
risk faktörü de temas süresidir. Özetle lejyoner hastalığı 
riski havadaki legionella sayısı, solunum hızı ve solunum 
süresiyle artmaktadır [5].

Belirtiler Nelerdir?
Lejyoner hastalığının belirtileri bakterinin alınmasından 
sonraki 2-10 gün arasında ortaya çıkar. Hastada birkaç gün 
süre ile halsizlik ve yorgunluk yakınması olur. Hastaların 
çoğunda ateş yükselir (>38.5 °C). Giderek alt solunum 
yolu enfeksiyonu belirtileri gelişir. Öksürük, göğüs ağrısı 
ve nefes darlığı ortaya çıkar. Hastalar çoğu kez balgam 
çıkaramaz. Bulantı, kusma, karında rahatsızlık hissi ve ishal 
görülebilir. Diğer yaygın belirtiler başağrısı ve kaslarda 
ağrı olup; bazı olgularda huzursuzluk, dalgınlık, sıkıntı, 
bilinç bulanıklığı ve komaya kadar ilerleyen sinir sistemi 

bulguları gözlenebilir [6]. 

Nasıl teşhis edilir? Tedavisi nedir?
Hastanın şikayetleri, hekimin muayene bulguları veya 
akciğer filmi hastalığın diğer akciğer enfeksiyonlarından 
ayrılması için yeterli değildir. Bu nedenle teşhisde birinci 
koşul hastalığın akla getirilmesi olup; uygun tahlillerin 
yapılabilmesi için balgam, idrar, serum gibi örneklerin 
labaratuvara gönderilmesi gereklidir. Lejyoner hastalığı, 
zamanında tanı konduğunda antibiyotikle tedavi edilebilir 
bir hastalıktır. Penisilin ve sefalosporin grubu antibiyotikler 
tedavide etkisizdir. Bu nedenle kuşkulu durumlarda 
hastanın mutlaka hekim tarafından izlenmesi ve uygun 
antibiyotik tedavisinin başlaması gerekir. Tedavi süresi 14-
21 gündür. Hasta, akciğer enfeksiyonunun başlangıcında 
uygun antibiyotikle tedavi edilirse ve özellikle hastada 
bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık yoksa sonuç 
mükemmeldir. Bağışıklık sistemi baskılanmış olan 
hastalarda, transplant alıcılarında, uygun antibiyotik 
tedavisinin yapılmadığı durumlarda; hastanade kalma 
süresi uzayabilir, komplikasyanlor görülebilir ve hastalık 
ölümle sonuçlanabilir. Dünya genelinde görülen bu 
hastalığa yakalanan ölüm oranı %5-15 mertebesindedir. 
1997 yılında bütün Avrupa’da 360 lejyoner vakası 
görülürken, bu rakam 1999 yılında 2 bin’i aştı [6].

Legionella bakterisinin yaşaması için gerekli 
şartlar ve uygun ortamlar nelerdir?
Legionella, nemli ve sulu ortamlarda yaşar ve çoğalır. 
Bakterinin bulaşmasındaki zincirin en önemli üç halkası 
olan çoğalma, yayılma ve geçiş mekanik tesisatta 
meydana gelmektedir. Mekanik tesisattaki suyun 
sıcaklığı, bakterinin yaşaması ve üremesi açısından 
çok önemlidir. 20 °C’nin altındaki sıcaklıklarda üremesi 
önemsiz derecededir. En uygun çoğalma sıcaklığı 27-45 
°C’dir, özellikle 37 °C. 37 °C sıcaklıkta ve uygun ortamda 2 
saat içinde 2 katına çıkar. 48 saat içinde de sayısal olarak 
patlama yaparak tehdit edici boyuta ulaşır. 46 °C sıcaklıkta 
üremesi durur, 50 °C sıcaklıkta birkaç saat yaşayabilir, 60 
°C sıcaklıkta ömrü dakikalar mertebesindedir ve nihayet 
70 °C sıcaklıkta yaşam şansı sıfıra yakındır. En uygun su 
sertliği 5.0-8.5 pH arasındadır, özellikle 6.9 pH değeridir. 
Kirler ve birikintiler (kontaminasyon) kuluçka için uygun 
ortam oluşturur. Ortamdaki demiroksit (pas) ve korozyon 
büyüme ve çoğalmayı hızlandırır. Legionella üremesinde 
uygun olan lejyoner hastalığının çıkmasına neden 
olabilecek sistem ve elemanlar şöyle sıralanmıştır ki bu 
sistem ve elemanlardan kaynaklandığı belirlenen lejyoner 
hastalığı vakaları mevcuttur:
Soğutma kuleleri ve buharlaşmalı kondenserler, duşlar ve 
musluklar, fancoiller ve split klimalar, açık sistem güneş 
kollektörleri (ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır), 
terapi havuzları ve jakuziler, sulu tip nemlendiriciler, süs 
havuzu çeşmeleri ve fıskiyeler, bahçe sulama ve yangın 
söndürme sistemlerinde kullanılan sprinkler sistemi 
(özellikle sıcak iklim bölgelerinde) ve bina dışında bulunan 
su depoları güneş ışığı ile ısındıkları için potansiyel ortam 
oluştururlar.
Klimaları yoğun olarak kullandığımız şu günlerde ateş 
ve öksürük şikayeti olan kişiler, bu bulguların basit 
bir gripal enfeksiyon olmayıp, zatürre başlangıcı da 
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olabileceğini akılda bulundurup, uzman bir doktora 
başvurarak tetkiklerini yaptırmalılar. Herkes evinde kendi 
mekanik sisteminin bakteri dezenfeksiyonu gerektirdiğini 
unutmamalı gerekli temizliği periyodik olarak yapmalı ve 
yaptırtmalıdır. Ayrıca ortak kullanım alanlarında (banka, 
işyeri, alışveriş merkezi vs.) bulunan mekanik sistemlerin 
bakteri dezenfeksiyonuna daha çok önem vermesi 
gerekmektedir.

Özetlersek:
1.Legionella bir bakteridir.
2.Suda ve nemli ortamda yaşamını sürüdür. 
3.5-68 °C sıcaklık aralığı yaşamı için sınır değerleridir. 
4.24-45 °C hızlı çoğalma sıcaklık aralığıdır.
5.37 °C su sıcaklığında 2 saatte 2 kat çoğalır. 48 saat 
sonunda sayısal olarak patlama yaparak, tehdit edici 
boyuSuyun 5.0–8.5 pH değerleri yaşamı için uygun 
değerlerdir. 6.9 pH legionellanın yaşamı için en uygun 
ortamı oluşur.
7.Pülverize su (toz halinde ki su) içinde solunum yolu ile 
akciğerden alınır.
8.Hastalığı alma riski, solunan mikrop sayısı ile orantılıdır.
9.Kirlenmiş pülverize su ile temas süresinin fazla olması 
risk faktörünü artırır.
10.Solunum ile alındıktan ve 2–10 gün kuluçka 
döneminden sonra çoğalarak enfeksiyon yapar.
11.Belirtileri; kuru öksürük, solunum sıkıntısı, halsizlik, 
bitkinlik, başağrısı, kas kasılmaları, yüksek ateş, vb.

12.İnsandan insana geçtiğine dair bir bulgu yoktur.
13.Türkiye’de risk, İngiltere’den daha fazladır. Daha sıcak 
iklim olan ülkemizde ise Türkiye’den de fazladır.
14.En etkili savaşım yöntemi, insana geçmesini önlemek 
için bakterinin çoğalmasının ve yayılmasının önlenmesidir.
15.Hastalığa yakalananlarda ölüm oranı %5-15 
mertebesindedir.
16.Tedavi: Makrolid grubu antibiyotikler (Eritromisid,vb.) 
kullanılır.

Lejyoner hastalığının önlenmesi ve dezenfeksiyonu için 
alınması gereken tedbirleri bir sonraki sayıda detaylı 
olarak ele almaya çalışacağız.
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İsim Soyisim: Ahmet Günbay
Mezun olduğu okul: Adana İ.T.İ Üniversitesi
Mezun olduğu yıl: 1979
Çalıştığı yer: Emekli
Hobileri: Otomotiv
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Karpaz
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Kolokas Musakka

İsim Soyisim: Hasan Çoban 
Mezun Olduğu Okul: Eşkişehir Devlet Mimarlık Mühendislik 
Akademisi Mezun Olduğu Yıl: 1978 
Çalıştığı Yer: Emekli 
Hobileri: Bahçe İşleri 
Kıbrıs’ın En Sevdiği Bölgesi:  Karpaz Bölgesi 
En Sevdiği Kıbrıs Yemeği: Kıbrıs’ın tüm yemekleri 

İsim Soyisim: Hüseyin Bareke 
Mezun Olduğu Okul: İ.T.Ü. Makina Fak.  Mak. Müh 
Mezun Olduğu Yıl: 1978 
Çalıştığı Yer: M. Hacıali Ltd. 
Hobileri: Av ve yüzme 
Kıbrıs’ın En Sevdiği Bölgesi: Karpaz Bölgesi 
En Sevdiği Kıbrıs Yemeği: Molehiya 

İsim Soyisim: Metin Türk 
Mezun Olduğu Okul: Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Mezun Olduğu Yıl: 1978 
Çalıştığı Yer: Karayolları Dairesi emekli  
Hobileri: Çiftlik işi, Avlanmak, okumak 
Kıbrıs’ın En Sevdiği Bölgesi: Girne - Lapta 
En Sevdiği Kıbrıs Yemeği: Kebap, et dolması

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM
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İsim Soyisim: Ali Yarsel 
Mezun Olduğu Okul: Yakındoğu Üniversitesi 
Mezun Olduğu Yıl: 2010 
Çalıştığı Yer: Remondis 
Hobileri: Balık avlamak 
Kıbrıs’ın En Sevdiği Bölgesi: Gazimağusa 
En Sevdiği Kıbrıs Yemeği: Kolokas 

İsim Soyisim: Zafer Nihat Akay 
Mezun Olduğu Okul: DAÜ 
Mezun Olduğu Yıl: 2010 
Çalıştığı Yer:Megamaster Mechanics Direktörü 
Hobileri: Fitness, Yüzme, Futbol, Basket 
Kıbrıs’ın En Sevdiği Bölgesi: Girne  
En Sevdiği Kıbrıs Yemeği: Makarına Bulli 

İsim Soyisim: Cahit Ufuk 
Mezun Olduğu Okul: DAÜ 
Mezun Olduğu Yıl: 2011 
Çalıştığı Yer: Kam-Tek Ltd. 
Hobileri: Yüzme - Bilardo 
Kıbrıs’ın En Sevdiği Bölgesi: Lefke 
En Sevdiği Kıbrıs Yemeği: Makarına Bullu

İsim Soyisim: Nafi Cabacaba 
Mezun Olduğu Okul: University of Southampton 
Mezun Olduğu Yıl: 2010 
Çalıştığı Yer: Cabacaba Solar Enerji Sistemleri 
Hobileri: Gezmek 
Kıbrıs’ın En Sevdiği Bölgesi: Karpaz 
En Sevdiği Kıbrıs Yemeği: Fırın makarnası 

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM
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Salih Fazıl Yeltekin

Onur Ülke Esat Dağ

Burak Hatipoğlu

YENİ  ÜYELERİMİZ

Devrim Aydın

Berk Aktuğ Gün Okut

Başak Çakmak

Esat Derviş Kutbay

Esat Derviş Kutbay
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BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRU-
PLARI

  YER ŞEHİR

07/02/2018 10/02/2018 ISK-SODEX  2018 
Uluslararası Isıtma, 
Soğutma, Klima, 
Havalandırma, Su Arıtma 
ve Güneş Enerjisi Sistemleri 
Fuarı

Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma, 
Klima,  Pompa, 
Vana, 

Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, 
Havalandırma, Yalıtım, Pompa, 
Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal 
ve Güneş Enerjisi Sistemleri, Enerji 
Verimliliği, Bina Otomasyonu

Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

İstanbul

07/02/2018 10/02/2018 Poolexpo 2018 Havuz, Havuz 
Aksesuarları, 
Sauna, SPA

Havuz, havuz döşemesi, mekanik 
tesisatı, arıtması, filtrasyon, sauna, 
havuz kimyasalları, aksesuarlar, Ha-
vuz Kapama, Sistemleri, SPA, peyzaj

Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

İstanbul

15/02/2018 18/02/2018 ADANA IHS 2018   
11.Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma, Doğalgaz 
Teknolojisi, Tesisat ve 
Yalıtım Fuarı

Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma, 
Doğalgaz Teknolo-
jisi, Tesisat ve 
Yalıtım 

Isıtma, Soğutma, Havalandırma, 
Doğalgaz Teknolojisi, Tesisat ve 
Yalıtım

Tüyap Adana 
Uluslararası  
Fuar ve Kongre 
Merkezi

Adana

22/02/2018 25/02/2018 F.I.T Geleceğin Endüstriyel 
Teknolojileri Metal İşleme 
Fuarı 2018

Sac İşleme, 
Metal Kesme ve 
Şekillendirme

Pres, CNC, Lazer Kesim Makineleri, 
Testereler,Redüktör, Hırdavat, Bükme 
Makineleri

Fuar İzmir - 
Gaziemir 

İzmir

22/02/2018 25/02/2018 F.I.T Geleceğin Endüstriyel 
Teknolojileri Otomasyon 
Fuarı 2018

Endüstriy Oto-
masyon 

PLC, Robot, Scada, Sensör, Test Ölçü, 
Endüstriyel Bilgi Sistemleri

Fuar İzmir - 
Gaziemir 

İzmir

15/03/2018 18/03/2018 WIN Electrotech  Eurasia 
2018

Enerji, Elektrik 
ve Elektronik 
Teknolojileri

Elektrik Üretim Sistemleri, Motor-
lar, Yenilenebilir Enerji, Elektrik 
Motorları, Frekans Inverterleri,  
Dişliler Ve Mekanik Sürüş Sistemleri, 
Kablolar

Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

İstanbul

26/04/2018 28/04/2018 INELEX  11.Asansör ve 
Asansör Teknolojileri Fuarı

Asansör ve Asan-
sör Teknolojileri

Asansör Aksamı Üreticileri, Tedar-
ikçileri, Montaj Firmaları, Taahhüt 
Firmaları Yürüyen Merdiven ve Yol-
lar, Kuruluşlar, ve Sektörel Dernekler

Fuar İzmir - 
Gaziemir

İzmir

02/05/2018 04/05/2018 ICCI Powered byPower 
Gen - Uluslararası Enerji ve 
Çevre Fuarı ve Konferansı

Enerji Üretimi, 
İletimi ve Dağıtımı 

Enerji Üretimi (Fosil  Yakıtlı Sistem-
ler, Yenilenebilir  Enerji Sistemleri,) 
Enerjinin İletimi ve Dağıtımı

İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

09/05/2018 12/05/2018 ISOTEC Isıtma, Soğutma, 
iklimlendirme, 
Depolama, 
Ürün, Makine, 
Techizatları

Makine, Techizat, Elektrik-Elektronik 
Sistemler ve İlgili Tüm Hizmetler

İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

20/09/2018 23/09/2018 Citytech 12.Uluslararası 
Belediye ve Belediye 
Ekipmanları Fuarı

Belediye ve Çevre 
Ekipmanları, 
Geri Dönüşüm 
Teknolojileri

Çevre, Geri Dönüşüm, Atık 
Yönetimi, Su Teknolojileri, Belediye 
Ekipmanları, Kent Mobilyaları

ANFA Altınpark 
Fuar Merkezi                 

Ankara

08/11/2018 09/11/2018 EIF 2018 - 11.Uluslararası 
Enerji Kongresi ve Fuarı

Enerji Sektörünün 
Buluşması

Elektrik Üreticileri, Satış ve Bakım 
Firmaları, Danışmanlık Firmaları, 
Araştırma Geliştirme Enstitüleri, 
Finans Şirketleri ve Dernekler 

ATO Kongre ve 
Sergi Sarayı

Ankara

14/11/2018 17/11/2018 MÜSİAD 2018  
17.Uluslararası Müsiad 
Ticaret Fuarı

İnşaat, Mobilya, 
Tekstil ve Hazır 
Giyim, Gıda 
Ürünleri, İçecek 
ve Ambalaj Mak-
ine ve Makine 
Ekipmanları, 

Makine Ve Makine Ekipmanları, 
İnşaat,  İnşaat Malzemeleri Ve Mo-
bilya, Tekstil Ve Hazır Giyim, Gıda 
Ürünler İçecek Ve Ambalaj 

İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy

İstanbul

22/11/2018 25/11/2018 Akıllı Bina Teknolojileri ve 
Elektrik Sistemleri Fuarı 
(A-TECH)

Akıllı Bina 
Teknolojileri ve 
Elektrik, Elektron-
ik, Bina Otomasy-
onu 

Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik 
ve Elektronik Malzemeleri, Bina 
Otomasyonu 

ATO Kongre ve 
Sergi Sarayı

Ankara

29/11/2018 02/12/2018 Otomasyon Fuarı 2018   
Bursa 16.Uluslararası Elek-
trik, Elektronik ve Makine 
Otomasyon Fuarı

Elektrik, Elek-
tronik, Otomasy-
on, Aydınlatma, 
İletişim 

Elektrik, Elektronik, Otomasyon, 
Aydınlatma, İletişim

Bursa 
Uluslararası 
Fuar ve Kongre  
Merkezi

Bursa

Berk Aktuğ

2018 FUAR TAKVİMİ
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“Güçlü Bir  Oda İçin 
Aidatlarımızı Ödeyelim” 
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Yapı Sınıfları Yapı Birim Maliyetleri

Konut (II. Sınıf ) 2,270 TL/m2

Konut (III. Sınıf ) 2,820 TL/m2

Apartman Tipi Konut 2,210 TL/m2

Otel I 2,800 TL/m2

Otel II 3,200 TL/m2

Otel III 3,590 TL/m2

Bungalow 2,390 TL/m2

Ofis Tipi Binalar (Standart) 1,880 TL/m2

Ofis Tipi Binalar (Özellikli) 2,380 TL/m2

Sendeli Dükkan 2,210 TL/m2

Sendesiz Dükkan 1,935 TL/m2

Yurt 2,400 TL/m2

Okul 1,970 TL/m2

Sinema, Çok Maksatlı Salon 3,150 TL/m2

Gazino, Lokanta 2,690 TL/m2

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
YAPI BİRİM MALİYETLERİ ve MEKANİK PROJE ÜCRET 

ORANLARI
1 Ocak 2018 – 31 Mart 2018 Tarihleri arasında geçerlidir.

Tablo 1: Sıhhi Tesisat projelerinde uygulanacak olan Yapı Birim Maliyetleri.

Tablo 2: Yapı Sınıfları ve Ücret oranları

Yapı Alanı 

A(m2)

1. Sınıf/4.Sınıf 

S1 /S4 (%)

2. Sınıf

S2 (%)

3. Sınıf

S3 (%)

Sıhhi Tesisat Proje 
Ücreti

(TL)
0-300 0.19 0.32 0.38

301-600 - 0.29 0.32 (A)x(YBM)*x(Si)
601-900 - 0.26 0.29

901-üzeri - 0.25 0.26

Si: Yapı sınıfına göre ücret oranını belirtir (i = 1, 2, 3 veya 4) 

Tablo 3 : Merkezi Isıtma - Soğutma Yükü birim maliyetleri ve ücret oranları.

Isıtma veya 
Soğutma 
Yükü (Y)

Isıtma ve/veya soğutma yükü 
birim maliyetleri

(KBM)

İmalatın 
yaklaşık 
maliyeti

Ücret Oranları

(Ü)

%

 Proje Ücreti

kW
Isıtma 

(TL/kW)

Isıtma/Soğutma

(TL/kW)
TL Isıtma

Isıtma/

Soğutma
TL

0-25 702 2,156 6.0 4.0
26-50 671 2,014 5.0 3.7

51-100 647 1,870 (Y)x(KBM) 4.5 3.3 (Y)x(KBM)x(Ü) 

101-250 620 1,726 4.3 3.0
251-500 589 1,578 4.1 2.8
500 üzeri 552 1,452 4.0 2.5
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Tablo 4: Havuz Projesi Ücret Oranları

Havuz Tipi (T) Birim Maliyetler (BM) Proje Ücreti (P)
Villa ve Site Havuzları

0 – 100 m3

101 – 250 m3

251 – 600 m3

3 Stg / m3

2 Stg / m3

1.5 Stg / m3

P = T x BM

Fonksiyonlu Havuzlar 5 Stg / m3

Çocuk (Çırpınma) Havuzları 4 stg / m3

Yarı Olimpik havuzlar 3 stg / m3

Eğlence havuzları 7 stg / m2

Fıskiyeli süs havuzları 13 stg / m2

Yapay dere ve gölet tipi havuzlar 2 stg / m2

Masaj havuzları

Dört kişiden küçük

Beş kişiden büyük

100 Stg

50 Stg

Havuza ısıtma eklenmesi 1 Stg / kW

Tablo 5: Asansör Projesi Ücret Oranları

Sınıf Kapasite Yer Proje Ücreti (Stg)
Sınıf I ( 320 - 1000 kg ) Konutlarda 250
Sınıf II ( 630 - 1600 kg ) İşyerlerinde 250
Sınıf III ( 1600 - 2500 kg ) Hasta Asansörü 400
Sınıf IV ( 630 - 2000 kg ) Yük Asansörü 400
Sınıf V ( 40 - 250 kg ) Servis Asansörü 100

Tablo 6 : Gümrük giriş kontrol raporu ücretleri

Cihaz Türü Rapor ücreti
Araç Üstü Vinç 900 TL  + KDV

Gırgır Vinç 360 TL  + KDV
Mobil Vinç          1320 TL  + KDV

Tablo 7: Diğer Hizmetler

Proje Keşif Bedeli 
(TL)

Proje Ücreti 
(TL)

P P x (0.02-0.15)










