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KİMYASAL TEMİZ GAZLI SÖNDÜRME 
SİSTEMLERİ NASIL OLMALIDIR?

1. GİRİŞ

Yıllardır son derece açık bir şekilde tüm bilgiler gözleri-
mizin önünde apaçık durmasına rağmen, pek çok konu-
da olduğu gibi Temiz Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri 
açısından da, onlarca yanlış uygulamanın yapıldığını gör-
mek oldukça üzücü bir durumdur. 

Bir parça olsun bu konulara bir daha değinerek az da olsa 
bir farkındalık yaratma çabasındayız, Başarılı olursak ne 
mutlu bizlere… Öncelikle bu yazıda konunun daha basit 
ve anlaşılabilir olması için soru-yanıt şeklini kullanacağız. 
Uygulamada yapılan hataların temelinde, bu sorular kar-
şısında üretilen yanlış yanıtların yattığı düşünülmektedir.

2. TEMİZ GAZ NEDİR? 

Yangından korunma sektöründe “temiz gaz“ tanımı, sön-
dürücü akışkan olarak kullanılan maddenin yangını sön-
dürme performansı sırasında standartlarda belirlenmiş 
koşullar ve maruz kalma sürelerine bağlı olarak canlıların 
sağlığına zarar vermemesi ve özellikle duyarlı elektronik 
yapıların üzerinde korozif bir etkisinin olmaması temeline 
dayandırılmıştır.

 

Resim 1. Farklı Kapasitelerdeki Temiz Gaz Silindirleri



29

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  AĞUSTOS 2022  www.mmo.org.tr  

 

“Yani canlı bulunan yerlerde, yangın sırasında kullanılsa 
bile canlılara zarar vermeyecek, duyarlı ekipmana değse 
bile korozyona neden olmayacak ve kullanım sonrasında 
o bölgede temizlik gerektirmeyecektir.”

3. YANGIN KORUNUM SİSTEMİ PERFORMANS 
KRİTERLERİ NEDİR?

Sektörün en temel sorusu bu olsa gerektir. Teoride ve pra-
tikte oksijenle temas kesildiğinde veya tüm ısı soğuruldu-
ğunda yangının bir doğum günü pastasının üstündeki 
mum gibi anında söneceği ve sona ereceği bilinmektedir. 
Acaba tek kriter bu mudur? Bu konu biraz irdelendiğinde 
“Olası Yangın Hasar Maliyeti” ve “Yangından Korunum Sis-
temi Kurulum ve İşletme Maliyeti“ kavramlarının anlaşılır 
şekilde açılması gerekir.

Bir yangın söndürme sistem performansının üç temel kri-
teri bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Olası hasar maliyeti,

2 . Yangın korunum sistemi kurulum ve işletme maliyeti, 

3. Yangını etkisiz hale getirebilecek söndürme perfor-
mansıdır. 

Yeterince anlaşılamadığı düşünüldüğü için burada özel-
likle “Olası Hasar Maliyeti” üzerinde durulacaktır. Olası ha-
sar maliyeti kavramını oluşturan ögeler şunlardır:

 Olası Can Kaybı,

 Olası Mal Kaybı,

 Olası Duruş Maliyeti,

 Olası Geri Dönüş Maliyeti.

Olası Can Kaybı
Çok önemli olmasına rağmen, 
başlıktan yeterince anlaşılması 
nedeniyle can kaybı hasarının 
üzerinde durulmayacaktır. 

Olası Mal Kaybı
Aynı şekilde mal kaybı da adın-
dan anlaşılabilmektedir. Ancak, 
mal kaybı konusunda, kaybedi-
lenin sadece yangından kaynak-
lı değil aynı zamanda o yangını 
söndürmek için yapılan uygula-

ma sonucu ortaya çıkan hasarı da içerdiği unutulmama-
lıdır.

Olası Duruş Maliyeti
Olası duruş maliyeti kavramını iyi kavrayabilmek için ör-
nekle  açıklamanın daha yararlı olacağı düşünülmektedir.

Örneğin bir bankaya ait veri merkezi ele alınmış olsun ve 
herhangi bir nedenle çıkan yangın sonucu üretilen hiz-
metin durduğu varsayılırsa, bu tür  bir yangında, ortala-
ma duruş maliyetinin dakikada 8.000 USD’nin üzerinde 
olduğu  belirtilmektedir. 

Bu noktada  belirtmek gerekirse, yangın ve yangın sön-
dürme sonrasında oluşan hasar nedeniyle hizmetin dur-
masının da bir maliyet olduğu unutulmamalıdır. Kuşkusuz 
üretilen hizmetin yapısına bağlı olarak, durma maliyetle-
ri, ilgili kurum veya işletme tarafından hesaplanmalıdır. 
Her kurum ve işletmenin risk değerlendirmesi ve maliyet 
öngörüsü farklılık gösterebilir.

Bunun yanında, savunma sanayi haberleşme ve komuta 
kontrol sistemleri gibi bazı kurumlarda oluşacak duruş 
maliyetinin parayla ölçülebilmesinin söz konusu bile edi-
lemeyeceği çok açıktır. 

Olası Geri Dönüş Maliyeti
Duruş maliyetinin yanında bir de olası geri dönüş maliye-
tinden bahsetmek gerekir. 

Resim 2. Yükseltilmiş Döşemeye Uygulanan Söndürme Sistemi
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Yine veri merkezi örneğinde bu kez işletme, sunucu hiz-
meti sağlayan bir kuruluş olsun ve ABC A.Ş. de, bu kuru-
luştan sunucu kiralamış olsun. Yangın sonrası veri mer-
kezi sistemi yeniden kurulmuş ve 30 günlük bir süreden 
sonra yeniden hizmet vermeye hazır hale gelmiş olsun. 
Acaba ABC A.Ş. hâlâ hizmet satın almak için bu kuruluşu 
bekliyor olacak mıdır? Örnek verdiğimiz kuruluş, kaybet-
tiği müşteri ve pazarı nasıl, ne kadar zamanda ve hangi 
çabayla geri kazanabilecektir? Dolayısıyla bunlar da bir 
maliyet unsuru olarak karşımıza çıkacaktır.

Tüm bunları yan yana koyduğumuzda aslında yangın ko-
ruma sistem seçiminde tek kriterin zamandan ve olası ha-
sar maliyetinden bağımsız yangın söndürme performansı 
olduğunu söylemek doğru değildir.

Doğru Sistem Seçimi
İşletmenin yapısına ve ürettiği hizmetin kritikliğine bağlı 
olarak aşağıdaki kavramlarının tartışılması ve değerlen-
dirilmesi, doğru sistem seçimi için kritik düzeyde anlam 
taşır.

a.  Olası Hizmet Durma Maliyeti,
b. Olası Geri Dönüş Maliyeti,
c. Sistem Kurulum ve İşletme Maliyeti,

d. Yangını etkisiz hale getirme performansı.

4. YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN 
HFC ESASLI FM-200 SİSTEMİ İLE İLGİLİ PARİS İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSINDA ALINAN KARARLAR VE 
KISITLARI NELERDİR?

Her ne kadar iklim değişikliği (Paris) anlaşmasına ülke ola-
rak 2015 yılında imza koyulmuş ise de bu anlaşma 2021 
yılında TBMM‘de onaylanmış ve ilk kez 4 Ocak 2018 tarihli, 
30291 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış, F Gazlar mev-
zuatı çerçevesinde ele alınmıştır. 

İlgili Avrupa Çevre Ajansının FM200 gazı ile ilgili takvime 
bağlanmış bir kısıtı olmamakla beraber, alternatif yön-
temlerin teşvik edilmesi ile birlikte üretici, satıcı, uygula-
macı ve son kullanıcı açısından aşağıdaki gibi ek farkında-
lık yükümlülükleri getirdiği dikkate alınmalıdır.

 Sızıntı kontrollerinin FM-200 kapasitesine bağlı kont-
rol edilme sıklığının belirlenmesi,

 Sektör paydaşlarının farkındalık eğitimleri alma zo-
runluluğu ve bunu belgelendirmeleri,

 Merkezi kayıt sistemlerine kullanıcıların FM-200 sis-
temlerini bildirme zorunluluğu gibi konular, bu çerçe-
vede örneklendirilebilir.

Bu konuda özellikle tüzel kişilikler için getirilen zorunlu-
lukları detaylandırmak için, 24 Eylül 2020 tarihli 31254 
sayılı Resmî Gazete’deki “Florlu Sera Gazı İçeren Veya Gaz-
lara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek Ve Tüzel 
Kişilerin Bilgilendirilmesine Dair Tebliğ”e başvurmak uy-
gun olacaktır.

5. FM-200 VEYA NOVEC 1230 GİBİ SİSTEMLERİN 
BASINÇ SINIFI NE OLMALIDIR?

Gerek yürürlükte olan TS EN 15004, gerekse Çevre Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın birim fiyat tarif 
kitapçığında 25 ila 42 bar aralığı açıkça ifade edilmiştir. 
Buradaki önemli konu, basıncın düşük olmasının, sistem 
güvenliği açısından daha olumlu bir yaklaşım olduğu 
gerçeğidir. Aynı performansı 25 bar ile sağlamak, basınçlı 
kap riskinin 42 bara göre daha az olması anlamına gelir ve 
olumlu bir durumu işaret eder.

Hatta akredite kuruluş tarafından onaylı olmak koşulu ile 
42 bar üstü sistemler de kullanılabilir. Ancak basınç değe-
rinin aynı performans için daha küçük olanının seçilmesi, 
güvenlik ve işletme kolaylığı açısından tercih edilen yön-
tem olmalıdır.

 
Resim 3. 25 Bar Sistem Manometresi 
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ratuvar sonuçları olmaksızın jenerik gaz kullanımının risk 
içerebileceği ve bilinmezlik taşıdığı unutulmamalıdır.

7. FM 200 VEYA NOVEC 1230 SİSTEMLERİNDE NOZUL 
ÇIKIŞ SES SEVİYESİNİN 115 DB’DEN DÜŞÜK OLMASI 
NEDEN GEREKLİDİR? 

Özellikle gazlı söndürme sistemi yapılan sabit disk sürü-
cülü (HDD) sunucularda yüksek ses seviyesi (115 dB‘den 

 

Resim 4. 42 Bar Sistem Manometresi

6. NOVEC 1230 BİR ÜRETİCİYE AİT TESCİLLİ MARKA 
OLMASI NEDENİYLE AYNI AMAÇLA FK-5-1-12 JENERİK 
GAZ OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Novec 1230 bir üreticiye ait marka olup jenerik olarak üre-
tilen FK-5-1-12 gazlarının açıkçası aynı olduğunun söyle-
yebilmek için, en azından “raf ömrü“ açısından ilgili jenerik 
gazın raf ömrünün 30 yıldan az olma-
ması ve saflık değerinin ilgili UL stan-
dardında tanımlanan değerde olması 
gerekir. Ayrıca malzeme güvenlik for-
mu incelendiğinde sağlık ve çevre de-
ğerlerine göre doyurucu verilere sahip 
olması ve bu verilerin bağımsız labora-
tuvarlarca doğrulanmış olması gerekir.

Özelikle Novec 1230 ve benzeri temiz 
gazların insan sağlığı açısından ilgili 
standartlarda tanımlanmış maruz kal-
ma (“exposure time”) sürelerine bağlı 
olarak insan sağlığı açısından tehlike 
içermediğini bu akredite laboratuvar 
çalışmaları olmaksızın söylemek olası 
değildir.

Novec1230 kullanımında gaz saflık de-
ğerine ve insan sağlığı açısından risk 
içerip içermediğine ilişkin akredite labo-

 

Resim 5. Susturuculu Nozul ile Standart Nozul Gösterimi

Grafik 1. Bağımsız Kuruluşça Yapılan 25 Bar Sistem Nozul Ses Seviyesi Test Grafiği2
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Resim 6. Sızdırmazlık Test Ekipmanları

büyük) arızaya veya veri transfer hızı kaybına  neden ol-
maktadır.

Bu nedenle her ne kadar sistem tanımında FM 200 ve No-
vec 1230, 25 ila 42 bar aralığında tanımlanmış ise de yapı-
lan test çalışmalarında 25 bar sistemler dışında, 42 bar ve 
üstü basınçlı sistemlerde, standart nozul kullanımında 115 
dB değerinin aşıldığı ve hasara  yol açtığı saptanmıştır.

42 bar ve üstü sistem seçiminde bu nedenle ses seviyesi-
ni azaltıcı önlem alınması zorunluluktur. Bu risk 25 barlık 
sistemlerde söz konusu değildir.

8. SIZDIRMAZLIK TESTİ NEDİR? NEDEN 
YAPILMALIDIR?

TS EN 15004 Standardında, FM 200 veya Novec 1230 sis-
temi ile yangın söndürme işlemi yapılan yerlerde gazın 
boşalma sonrası yeniden tutuşma olmama-
sı için 10 dakikalık bir süre boyunca bulun-
duğu bölgede tutulması gereklidir.

Bu testin yapılabilmesi için özünde, fan, öl-
çüm probları ve özel bir yazılım içeren kalib-
re edilmiş sızdırmazlık test kitleri kullanılır.

Bu sayede herhangi bir yangın sırasında ga-
zın yangın söndürme bölgesinde 10 dakika 

boyunca kaldığını kanıtlamış ve ilgili bölgedeki sızıntı de-
ğerlerinin, varsa açıklıklar kapatılarak standartta izin veri-
len en fazla değerin altında kalması sağlanmış olur.

TS EN 15004 Standardı sistem kurulumu öncesinde sız-
dırmazlık testini zorunlu tutar ve her yıl bu sızdırmazlık 
testinin tekrarlanmasını ister.

9. 10 YILDA BİR FM 200 VEYA NOVEC 1230 
BOŞALTILIP YENİDEN DOLDURULMALI MIDIR?

TS EN 15004 Standardı, FM 200 ve Novec 1230 sistem-
leri için dikişli veya çelik çekme silindir kullanılmasına  
izin verir. Basınçlı kaplar yönetmeliği gereği malzeme 
yorulmasına karşın ilgili basınçlı kabın her on yılda bir 
hidrostatik teste tabi tutulması gerekir. Bu hidrostatik 

 Tablo 1. Sızdırmazlık Test Raporu Örnek Taslağı3
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testin akredite kuruluşlar tarafından yapılabileceği, ilgi-
li bakanlıkça zorunlu tutulmuştur.  Hidrostatik test için 
öncelikle silindir içindeki gazın boşaltılması gerekir. Hid-
rostatik test sonrasında standartlara uygun olarak işlem 
gören ve yeniden markalanan silindirler, aynı gaz ile ye-
niden doldurulur.

Silindirden gazın alınması ve yeniden doldurulması işle-
mi sırasında %20’lik bir kayıp söz konusudur. Ancak tüm 
gazın hidrostatik test için atılması söz konusu değildir. Bu 
yüzden ilgili FM 200 veya Novec 1230‘un raf ömrünün 30 
yıl ve üstü olması sistem işletme maliyeti açısından önem 
kazanır.

10. FM 200 VEYA NOVEC 1230 BULUNAN YERLERDE 
GAZ BOŞALIMI SIRASINDA OTURUP BEKLEYEBİLİR 
MİYİZ?

TS EN 15004 Standardında ve üretici malzeme güvenlik 
formlarında insan sağlına dönük tüm değerler  beş daki-
kalık maruz kalma (“exposure time”) süreci baz alınarak 
belirlenir. Gaza bu süreden daha fazla maruz kalınması, 
kişinin sağlık durumuna bağlı olarak beklenmeyen so-
nuçlara neden olabilir. 

Bu nedenle, bir bölgeye gaz boşalımı sırasında o yerlerde 
canlıların bulunmaması esastır. Yani oturup orada bekle-
meye devam edemeyiz. 

11. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

• Yangın korunum sistemlerinde performans kriter-
lerinin değerlendirilmesinde olası hasar maliyetleri 
önem arz etmektedir. Bu değerlendirme; “olası can 
kaybı”, “olası mal kaybı”, “olası duruş maliyeti”, “olası 
geri dönüş maliyeti” şeklinde 4 ana başlıkta irdelen-
melidir. 

• Temiz gazlı söndürme sistemleri hacim esaslı söndür-
me sistemleri olduğundan sistemin işlevselliği için sız-
dırmazlık testi yüksek önem arz etmektedir. 

• Bu sistemlerin silindirlerinin, basınçlı kaplar yönetme-
liği gereğince her 
on yılda bir hidros-
tatik teste tabi tu-
tulması gerektiği 
unutulmamalıdır. 
Bu testlerin ak-
redite kuruluşlar 
ve yetkin perso-
neller tarafından 
gerçekleştirilmesi, 
söndürme perfor-
mansını etkileyen 
önemli unsurlar-
dandır.

Sistem dizayn 
kriterleri göz 
önünde bulun-

durularak, gerek FM200 gerek Novec1230 söndürme 
sistemlerinin birbirine göre avantaj ve dezavantajları 
uygulamaya göre değişiklik göstermektedir. Her iki sis-
temde gerek F Gaz Regülasyonu gerek SNAP programı 
çerçevesinde sınırlandırma olmaksızın alternatif olarak 
birbirinin yerine kullanılabilir.
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Resim 7. Novec 1230 Gaz Boşalma Anı


