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C.Serdar Sönmez1

BURSA VALİLİĞİ YANGIN DENETİM 
HEYETİ ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

1. GİRİŞ
Yangın güvenliği, çoklu mühendislik disiplinleri ile mi-
marlık disiplini uzmanlıklarının ortak çalışmaları sonucu 
sağlanabilmektedir. Yangın Güvenliği; 

• Bina taşıyıcı sistemi stabilitesi, döşeme, çatı, duvar 
imalatları açısından inşaat mühendislerinin,

• Kaçış yolları ve uzaklıkları, acil çıkışlar ile kaçış merdi-
venlerinin yerlerinin belirlenmesi açısından mimarla-
rın,

• Kazan daireleri, asansörler, sığınak ve merdivenlerde 
duman kontrolü, bacalar, merdiven basınçlandırma 
sistemleri, iç hacim havalandırma, sulu söndürme sis-
temleri (su kaynakları, su depoları, yangın pompaları, 
pompa debi değerleri, hidrant sistemi, yağmurlama, hid-
rant sistemi) açısından makina mühendislerinin,

• Elektrik tesisatı, kablolar, acil durum aydınlatması, 
yönlendirilmesi, algılama ve uyarı sistemleri (alarm, 
yangın kontrol panelleri), yıldırımdan korunma sistemi, 
jeneratörler açısından elektrik mühendislerinin, 

• Parlayıcı ve patlayıcı yakıt ve gazların kullanımı ve de-
polanması açısından kimya mühendislerinin uzmanlık 
alanı içinde yer almaktadır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) öncelikle 
ülke ve toplum, ardından da meslek ve meslektaş çıkar-
larının gerektirdiği çalışmaları yapmasının yanında Akre-
dite Bağımsız Denetim Kurumu işleviyle, işletmelerdeki 
yorulma test ve analizlerini, tahribatlı ve tahribatsız ince-
leme ve testlerini, basınçlı kap ve kaldırma makinalarının 
test ve denetim çalışmalarını ülke düzeyinde gerçekleş-
tirmektedir; ayrıca, gerek mühendislerin, gerekse sanayi-
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nin gereksinin duyduğu teknik personellerin eğitilmesi 
ve belgelendirilmesi konusunda da çalışmalarını yine ak-
redite kapsamda yürütmektedir. MMO bu çalışmalarının 
yanısıra kurumlararası işbirliği kapsamında birçok kamu 
kuruluşuyla birlikte, kamusal anlamdaki denetimlere de 
etkin destek ve katkı vermektedir. Bu kapsamda Bursa Va-
liliği ile birlikte yapılmış olan kamusal denetim çalışmala-
rından biri olan “Yangın Denetim” çalışmaları, örnek bir 
çalışma olarak bu makalede yer almaktadır.Bu makalede 
öncelikle yangın denetim heyetinin ilk kuruluş aşaması 
ve sonrasında dönemsel olarak çalışmalarına ara verilme-
sinin ardından, kentteki hastane yangınları sonrası tekrar 
başlatılan denetim çalışmaları belirtilmiş, sonrasında de-
ğerlendirme ölçütleri ve sonuçları paylaşılmıştır. Geçmiş 
yıllarda yapılan bu çalışma içeriği belirtilen eksiklikler, ya-
şanan yangınlar ve alınmayan önlemler nedeniyle halen 
güncelliğini korumaktadır. 

2. BURSA VALİLİĞİ YANGIN DENETİM HEYETİ 
ÇALIŞMALARI
“Bursa Valiliği Yangın Denetim Heyeti” “Binaların Yangından 
Korunması Yönetmeliği” gereği Bursa'da ilk kez 31.12.2002 
tarihinde Valilik “Olur”u ile oluşturulmuş ve süreç içinde 
28.03.2013 tarihine kadar dönemsel olarak çalışmalarını 
yürütmüştür. “Bursa Valiliği Yangın Denetimi Heyeti”, Bur-
sa ve ilçelerinde tüm özel ve kamuya ait hastaneleri, özel 
ve kamuya ait orta eğitim-öğretim okullarındaki yurtları, 
yüksek eğitim öğrenci yurtlarını, yaşlı bakımevleri, huzu-
revleri ile bazı alışveriş merkezlerini, tarihi yapıları, görev 
süresince en az iki dönem olarak denetlemiş, hazırlanan 
raporları Valilik makamına ve bir dönem de Sağlık Bakan-
lığına sunmuştur.

2.1 Yangın Denetim Heyeti Kuruluşu

Oluşum süreci sonrası yangın denetim çalışmalarına 
23.10.2003 tarihinde başlanmıştır. O dönemki Bayın-
dırlık ve İskan Müdürlüğü, İl Çevre Müdürlüğü ile İl Sivil 
Savunma Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı uzmanları, TMMOB'a bağlı Makina, Elektrik ve 
Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubelerinde görevli uz-
manları da etkin katkı koyduğu çalışmalarını 2003-2004 
döneminde sürdürmüştür. Yönetmelik içeriğinden hare-
ketle MMO tarafından oluşturulan denetim formuna göre 
ildeki SSK Çocuk Hastanesi, Dr. Rüştü Burlu Yetiştirme 
Yurdu, Cumhuriyet Lisesi Okul ve Pansiyon Binası, Konur 

Cerrahi Tıp Merkezi, Hatas A.Ş., O.Bayrak Plastik Ltd.Şti., 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Binası, Korteks Tekstil San 
A.Ş., Atatürk Endüstri Meslek Lisesi, İş Bankası OSB Şubesi 
Müdürlüğü, Ermetal A.Ş., Milangaz A.Ş., SSK Bursa Bölge 
Hastanesi, Cevşen Petrol Ltd.Şti., Carrefoursa Hipermar-
ket Merkezi, Carrefoursa Ticaret Merkezi’nden oluşan 
toplam 17 adet kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektör 
işletmesini denetlemiştir. 

2.2 2005-2006 Dönemi Çalışmaları

Yangın denetimleri 2005 yılında Osmangazi İlçe Sivil Sa-
vunma Müdürlüğü, 2006 yılında ise Mudanya İlçe Sivil 
Savunma Memurluğu istemleriyle, dar kapsamda gerçek-
leştirilmiştir.

2.3 Şevket Yılmaz Hastanesi Yangını Sonrası - 2009/2010 
Dönemi Çalışmaları

Bursa'da 26.05.2009 tarihinde 8 kişinin hayatını kaybetti-
ği Şevket Yılmaz Hastanesi'nde meydana gelen yangının 
ardından, Bursa Valiliği'nin 04.06.2009 tarih ve 12342 sa-
yılı “Olur”u ile Bursa Valiliği İl Yangın Denetim çalışmaları, 
bu kez üç ayrı heyet olarak yapılmıştır. 

1. Grup Denetenim Heyeti; Bursa Bahar Hastanesi, 
Bursa Devlet Hastanesi, Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi, Prof.Dr.Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Dev-
let Hastanesi, İlim Yayma Cemiyeti Ortaöğrenim Erkek 
Öğrenci Yurdu,  İlim Yayma Cemiyeti Ortaöğrenim Kız 
Öğrenci Yurdu,  Bursa Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Has-
tanesi, Mahmudiye Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, 
Özel Marmara Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Bursa 
Mudanya Şaziye Rüştü Devlet  Hastanesi, Bursa Orhan-
gazi Devlet Hastanesi, Özel Bahçelievler Yükseköğrenim 
Erkek Öğrenci Yurdu, Özel Çınar Ortaöğrenim Erkek Öğ-
renci Yurdu, Süleymaniye Ortaöğretim Kız Öğrenci Yur-
du, Bursa Özel Vatan Hastanesi, Yenice Ortaöğrenim Er-
kek Öğrenci Yurdu,

2. Grup Denetenim Heyeti; İnegöl Devlet Hastanesi, Ye-
nişehir Devlet Hastanesi, Özel Kalamış Huzur Evi ve Yaşlı 
Bakım Evi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Dörtçe-
lik Huzur Evi, Kredi ve Yurtları Kurumu, Uludağ Öğrenci 
Yurdu Müdürlüğü (8 Blok ve Sosyal Tesisleri), Uludağ Kız 
Öğrenci Yurdu, Özel Görükle Dolunay Öğrenci Yurdu, Şe-
Ka Kız Öğrenci Yurdu, Şe-Ka Erkek Öğrenci Yurdu, Doğru 
El Kız Öğrenci Yurdu, Silm Eğitim Tesisleri, Kar Çiçeği Özel 
Eğitim Sağlık Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı Bursa Devlet 
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Hastanesi, Huri Solakoğulları Kız Öğrenci Yurdu, Osman-
gazi Erkek Öğrenci Yurdu.

3. Grup Denetenim Heyeti; A.O.Sönmez Onkoloji Hasta-
nesi, A.O.Sönmez Onkoloji Hastanesi Tahtakale Ek Binası, 
A.O.Sönmez Onkoloji Hastanesi Ümran Sönmez Medikal 
Onkoloji Kliniği, Özel Bilici Öğrenci Yurdu, Büyükorhan 
İlçe Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, Devlet Hastane-
si Fizyoterapi Merkezi, Doruk Fizik Tedavi ve Göz Merkezi, 
Doruk Özel Bursa Çekirge Hastanesi, Doruk Tıp Merkezi 
ve Doruk Cerrahi Merkezi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi, 
Harmancık İlçe Hastanesi, A.O.Sönmez Huzur evi Yaşlı Ba-
kım ve Rehabilitasyon Merkezi, Jimer Hastanesi, Keles İlçe 
Hastanesi, Medical Park Hastanesi, Orhaneli İlçe Hastane-
si, Orhangazi Öğrenci Yurdu, Özel Çekirge Erkek Öğrenci 
Yurdu, Özel Değirmenli Kızık Orta Öğrenim Erkek Öğrenci 
Yurdu, Özel Hamle Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, 
Özel Çekirge Murat Hüdavendigar Orta öğretim Kız Öğ-
renci Yurdu, Özel Nergis Kız Öğrenci Yurdu, Özel Orhan-
gazi Orta Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Özel Osmangazi 
Üftade Öğrenci Yurdu, Özel Özlem Kız Öğrenci Yurdu, 
Özel Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı Hasan Karlı Orta Öğ-
renim Erkek Öğrenci Yurdu,  Özel Somuncu Baba Öğrenci 
Yurdu, Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi yangın dene-
timlerini gerçekleştirmiştir. 

O dönemki Bayındırlık İl Müdürlüğü Başkanlığında oluş-
turulan heyetlerde, müdürlük bünyesindeki mimar ve 
mühendisler ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Baş-
kanlığı, TMMOB'a bağlı ilgili meslek odalarında görevli 
uzman makina ve elektrik mühendislerinin etkin katkı ve 
katılımlarıyla Haziran 2010'a kadar görev yapmışlardır. 

Bursa Valiliği tarafından hazırlanan ve 22 ana başlıktan 
oluşan denetim çizelgesine göre il genelinde yapılan 
yangın denetimlerinde kamu ve özel hastaneler ile öğ-
renci yurtları, yaşlı bakım evleri ve huzurevleri denetlen-
miştir. Denetim raporlarının bir nüshası, denetimi yapılan 
yerlere bırakılmış, diğer nüshası ise Afet Müdürlüğüne, 
heyet başkanlığınca iletilmiştir. 

Ancak denetime katılan kamu görevlileri için, bu çalışma-
ların ek yük getirmesi, bazı meslek odaları görevlileri için 
ise gönüllülük çerçevesinde yapılan bu hizmete katılan 
uzman mimar-mühendislerin, profesyonel çalışma ya-
şamlarını etkilemesi nedeniyle, Haziran 2010'da, denetim 
çalışmaları sonlandırılmıştır.

2.4 Bursa Devlet Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi 
Yangını Sonrası - 2010/2012 Dönemi

21.09.2010 tarihinde, aynı gün içinde meydana gelen Bur-
sa Devlet Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi yangınları sonrası, Bursa Valiliği'nin 01.10.2010 
tarih ve 970 sayılı yazısı ile Bursa'da dördüncü dönem 
yangın denetimleri başlatılmıştır. 

Yangınların önlenmesi ve her türlü önleme karşın yangın 
oluştuğunda zararların en aza indirilmesi amacıyla oluş-
turulan yangın denetleme heyeti, 19 Nisan 2012 tarihine 
kadar ikişer kez olmak üzere; Dr.Ayten Bozkaya Spastik 
Çocuk Hastanesi, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Acı-
badem Hastanesi, Prof.Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalık-
ları Hastanesi, Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Özel 
Hayat Sağlık Tesisleri, Fomara Dörtçelik Çocuk Hastanesi, 
Özel Bursa Anadolu Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Devlet 
Hast. Türk Kızılayı Polikliniği, Özel Kalamış Huzurevi, Bur-
sa Büyükşehir Belediyesi Faik Dörtçelik Huzurevi, Özküre 
Apt-Yurdu (Ö.Gözaçan Yurdu)-Hamzabey, Ö.Merinos Kız 
Yurdu (Özdemir Kız Yurdu), Altıparmak Kız Yurdu, Hüda-
vendigar Erkek Yurdu-Çekirge, ÇEK M.Dörtçelik Kız Yur-
du-Çekirge, Doğruel Kız Yurdu-Görükle, Şeka Kız Yurdu-
Görükle, Şeka Erkek Yurdu-Görükle, Bursa Erkek Lisesi, 
H.İsmail-H.Solakoğulları Kız Yurdu, Özel Ömer Türkmen 
Yüksek Öğrenci Erkek Yurdu, Alfasas-Osmangazi Erkek 
Öğrenci Yurdu, Uludağ Kız Öğrenci Yurdu, Silm (Hilal) Kız 
Öğrenci Yurdu, Kredi Yurtlar Kurumu Görükle Uludağ Kız 
Öğrenci Yurdu–İdari, Kredi Yurtlar Kurumu Görükle Ulu-
dağ Kız Öğrenci Yurdu, Özel Görükle Dolunay Öğrenci 
Yurdu, Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi, Özel Bursa 
Vatan Hastanesi, Mudanya Şaziye Rüştü Devlet Hasta-
nesi, Gemlik Nergis Ortaöğretim Kız Yurdu, Gemlik Fatih 
Erkek Yurdu, Yenişehir Devlet Hastanesi, İnegöl Devlet 
Hastanesi, İnegöl Belediyesi Huzurevi ve Aşevi, Çevre ve 
Şehircilik İl Mdlğ. (Eski Bina), Çevre ve Şehircilik İl Mdlğ.
(Y.Bina+Misafirh.+Lokal), İznik Devlet Hastanesi, Orhan-
gazi Devlet Hastanesi, A.O.Sönmez Fen Lisesi, Cumhuri-
yet Lisesi, Bursa Anadolu Kız Lisesi, Bursa Merkez Anado-
lu İmam Hatip Lisesi, Yenice Ortaöğretim Erkek Öğrenci 
Yurdu, Bursa Tarım Meslek Lisesi, BTSO Hüseyin Sungur 
Lisesi–BTSO Selahattin Aktar Kız-Erkek Öğrenci Yurdu, 
Osmangazi Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi, Bursa Gem-
lik Gübre San.A.Ş. yangın denetimlerini gerçekleştirmiştir. 

Böylelikle Bursa ve ilçelerindeki hastanelerin tümü ve öğ-
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renci yurtlarının büyük çoğunluğu ve bazı işletmeler ol-
mak üzere toplam yüz adet yapı ve tesis denetlenmiştir.

2.5 Özel Hastanelerin Denetimleri – 2013 Yılı

Bursa'daki tüm özel hastanelerin yangın denetimleri, 
Sağlık Bakanlığı’nın 08.10.2012 tarih ve 25721 sayılı yazısı 
doğrultusunda; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Afet İl 
Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlı-
ğı ile TMMOB Makina ve Elektrik Mühendisleri Odası uz-
manlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlere 
katılan kuruluşların uzmanları tarafından hazırlanan ön 
raporlar, raportör kuruluş MMO tarafından tek rapor ha-
linde birleştirilerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tara-
fından ilgili kuruluşlara ve Sağlık Bakanlığına iletilmiştir. 

10.01.2013 tarihinde başlayan ve 28.03.2013 tarihinde 
tamamlanan denetimlerde; Özel Hayat Hastanesi, Özel 
Anadolu Hastanesi, Özel Doruk Çekirge Hastanesi, Özel 
Kalp Aritmi Hastanesi,  Özel Medical Park Hastanesi, Özel 
Bahar Hastanesi, Dünya Göz Hastanesi, Özel Jimer Has-
tanesi, Özel Acıbadem Bursa Hastanesi, Özel Doruk Yıl-
dırım Hastanesi, Özel Medika-Bil Hastanesi, Özel Rentıp 
Hastanesi, Özel Dentatürk Diş  Hastanesi, Özel Retina Göz 
Hastanesi, Özel Esentepe Hastanesi, Özel Medice İnegöl 
Hastanesi olmak üzere toplam 16 adet özel hastanenin 
yangın denetimleri gerçekleştirilmiştir. 

Yangın denetim heyeti tarafından özel hastaneler dışın-
da onarım çalışmaları başlayan Mudanya Mütareke Binası 
Müzesi, Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Kampüsü, Mus-
tafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Binası ve Kapalı Oto-
parkı, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkan-
lığının iktisadi işletmesi olan Özürlüler Kültür ve Eğitim 
Merkezi, restorasyon çalışmaları süren tarihi Umurbey 
Camii yangın denetimlerini de gerçekleştirmiş, raporları-
nı hazırlamıştır. Raporlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından Valilik makamına iletilmiştir. MMO, bu dene-
timlerde de raportör olarak görev yapmıştır.

3. İNCELEME VE DENETİM SONUÇLARI
Ülkemizde binalarda yangına karşı alınacak önlemler; “Bi-
naların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” ile 
düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddelerinde binalar-
da tesis edilmesi zorunlu yapı malzemeleri, söndürme, al-
gılama ve uyarı sistemleri, sistemler için gerekli bakım ve 
periyodik denetimler ile denetim ölçütleri belirtilmektedir. 

İnsanlarımızın toplu olarak bulunduğu binalar, özellikle 
hastanelerimiz insan sağlığını ve can güvenliğini garanti 
altına alacak tesisatlarla donatılmak zorundadır. Bu tesi-
satların da ulusal, uluslararası teknik mevzuatlar kapsa-
mında tesis edilmesinin yanı sıra yine uluslararası kabul 
görmüş teknik şartnameler ve yönetmelikler çerçevesin-
de sürekli olarak bakım ve periyodik kontrollerinin ger-
çekleştirilmelerinin sağlanarak işletilmesi gerekmektedir.
Bursa ilinde gerçekleştirilen denetimlerde Yönetmelik 
içeriğine bağlı kalarak asgari uyulması gereken kuralları 
ve eksiklikleri içeren ve öncelikle yapıda yangın çıkma-
masını, sonrasında da yangın kaçışları ve söndürülmesi 
aşamalarını içeren denetleyici formlar kullanılmış, yapı-
nın o anki durumu hakkında bina sorumlularına hem söz-
lü hem de rapor olarak yazılı öneriler getirilmiştir.

Bursa'daki bu denetimlerde özet ve genel olarak; 

• Binaların onaylı projesine uygun yapılmadığı, 

• Yangın merdivenlerinin uygun olmadığı, 

• Yangın merdiveni çıkış kapılarının kilitli olduğu, 

• Yangın uyarı ve algılama sistemlerinin yok veya çalışır 
halde olmadığı, 

• Zeminlerinin kolay yanıcı ve yoğun zehirli gaz çıkışına 
neden olan malzemelerle kaplı olduğu, 

• Yangın merdivenlerinin kolay yanıcı malzemelerin de-
posu gibi kullanıldığı, 

• Yangın tatbikatlarının yapılmadığı,

• Kazan dairelerinin uygun olmadığı, 

• Elektrik tesisatlarının uygun olmadığı, 

• Özellikle Adana'da yangının çıkmasına neden olarak 
gösterilen elektrikli ısıtma cihazları ve bunlar dışında 
elektrikle çalışan tüm cihazların aşırı yüklenmesi so-
nucu sigortanın elektrik akımını keserek, yangının çık-
masını önleyen kaçak akım rölelerinin tesis edilmediği 
gözlenmiştir.

3.1 Hastane, Huzurevi, Yurt ve Okul Denetimleri ile İlgili 
2009-2010 Dönemi Denetim Sonuçları
Şevket Yılmaz Hastanesi'nde meydana gelen yangının ar-
dından, Bursa Valiliği'nin 04.06.2009 tarih ve 12342 sayılı 
“Olur”u ile oluşturulan il yangın denetim heyetlerinden, 
MMO adına makale yazarının yer aldığı ikinci grubun, iki 
turdan oluşan denetimlerinde aşağıdaki istatistiki sonuç-
lara ulaşılmıştır. Benzer sonuçlar diğer denetimlerde de 
alınmıştır. 
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10.07.2009-24.06.2010 tarihleri arasında yapılan birinci 
yangın denetimlerinde, 14 adet hastane, 3 adet huzurevi/
yaşlı bakım evi, 18 adet yurt binası ve 1 adet okul olmak 
üzere toplam 36 adet kurum/kuruluşun denetimi gerçek-
leştirilmiştir. 

07.09.2010-30.06.2011 tarihleri arasında yapılan ikinci 
yangın denetimlerinde ise; 10 adet hastane, 2 adet hu-
zurevi/yaşlı bakımevi (1 tanesi kapanmıştır), 16 adet yurt 
binası (2 adedi apart olarak öğrencilere kiralandığından, 
denetim dışı kalmıştır) ve 1 adet okul olmak üzere toplam 
29 adet kurum/kuruluşun denetimi gerçekleştirilmiştir.

Denetim Maddesi
Birinci 

Denetim 
(%)

İkinci 
Denetim 

(%)

Değişim 
(%)

Bina veya Tesis, onaylı projesine uygun olarak yapılmamıştır. 88,46 80,77 -7,69

Binanın Yangın Algılama ve söndürme projesi, tesisat projesinden ayrı olarak yapılmamıştır 80,77 73,08 -7,69

Tahliyede kullanılacak kaçış yolları ve kaçış merdivenimevzuata göre uygun değildir. 76,92 69,23 -7,69

Mevcut elektrik tesisatı ve sistemleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun değildir. 76,92 76,92 0

Yangın algılama ve uyarı sistemleri yok veya Çalışmamaktadır. Yönetmeliğe uygun değildir. 76,92 65,38 -11,54

Binaların yangından korunması amacı ile gerekli araç-gereç malzemenin alınması hususunda ödenek 
talebi yapılmamıştır. (Tüm denetlenenlerin %54’ü özel sektör olup zaten ödenek talebi olamamaktadır.)

75 41,67 -33,33

Mutfak ve çay ocaklarında LPG tüpleri mevzuata göre kullanılmamaktadır. 
(Tüm denetlenenlerin %62’inde LPG zaten yoktur)

70 75 5

Binada (varsa) sığınak, otopark ve çatılarda alınması gereken tedbirler mevzuata uygun değildir. 65,39 65,38 0*

Bina, tesis ve işletmenin özelliğine göre yangın söndürme sistemleri kullanıma uygun değildir. 65,39 57,69 -7,7

Duman kontrol sistemleri yok ve yetersizdir. 61,54 65,38 3,84

Asansör ve acil durum asansörleri (varsa) mevzuata uygun değildir. 
(Tüm denetlenlerin %35’inde asansör yoktur)

58,82 76,47 17,65

Kazan dairesi ve yakıt deposu ile ilgili tedbirler mevzuata uygun değildir. 53,85 69,23 15,38

Yangın tatbikatı uygulanmamış, Binadan personel tahliyesi yapılmamıştır. 53,84 53,85 0*

Yıldırımdan korunma tesisatı, transformatör ve jeneratör tesisatı yok veya uygun değildir. 50 42,31 -7,69

Yönetmelikle belirtilen ekipler kurulmamış, Eğitimler yapılmamıştır. 42,31 38,46 -3,85

Kullanılması gereken parlayıcı ve patlayıcı gazlarla ilgili mevzuata uygun tedbirler alınmamıştır. 
(Tüm denetlenenlerin %35’inde parlayıcı/patlayıcı gaz yoktur)

41,16 31,25 -9,91

Doğalgaz kullanım esaslarına uyulmamıştır. (Tüm denetlenenlerin %35’inde doğalgaz yoktur) 40,9 31,82 -9,08

Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak üzere bina ana girişine ve civarına park yasağı konulmamıştır. 30,77 30,77 0

Yangın tedbirlerinin ve fiziki koşulların kontrol edilmesi amacıyla “Yangın Güvenliği Sorumlusu” 
görevlendirilmemiştir.

30,77 30,62 0*

Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yangın önleme ve söndürme konusunda “İç Düzenleme” 
yapılmamıştır.

30,77 30,77 0

Taşınabilir yangın söndürme tüpleri yeterli değildir, Yangın söndürme cihazlarının periyodik bakımları 
yapılmamaktadır.

15,38 11,54 -3,84

Yangın Ekip ve Görevlilerinin mahalli itfaiye teşkilatı amirinin emrine gireceğini bilmemektedir. 11,54 7,69 -3,85

*İhmal edilebilir düzeyde olması nedeniyle, sıfır olarak kabul edilmiştir.

Tablo 1. 2009-2010 Dönemi Denetim Sonuçları Karşılaştırma Tablosu
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• 22 ana başlıkta yapılan ilk yangın denetimlerinden, 
ikinci yangın denetimlerine kadar geçen süre içerisin-
de,  12 denetim maddesinde göreceli bir iyileşme göz-
lenmektedir. 

• 22 ana başlıkta yapılan ilk yangın denetimlerinden, 
ikinci yangın denetimlerine kadar geçen süre içeri-
sinde, 4 denetim maddesinde kötüleşme, 6 denetim 
maddesinde ise değişim bulunmadığı gözlenmekte-
dir.

• En büyük iyileşme, “Ödenek Talebi” istemidir; ardından 
“Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri” daha sonra “Par-
layıcı ve Patlayıcı Gazlar” ve “Doğalgaz Kullanımı”nda, 
göreceli olarak  iyileşmeler belirlenmiştir.

• En çok kötüye gidiş, “Asansörler” ardından “Kazan Da-
iresi ve Yakıt Deposu” konularında gözlemlenmiştir. 
“LPG Tüpleri” ve “Duman Kontrol Sistemleri” maddeleri 
de kötüleşen maddeler olarak belirlenmiştir.

Hazırlanan raporlarda denetim maddelerinin ana başlığı 

DENETİM MADDESİ
26 Adet 1.Denetim 

Yerindeki Bilgi Notu 
Sayısı

26 Adet 2.Denetimi 
Yapılan Yerdeki Bilgi 

Notu Sayısı

Bilgi Notlarından

Uygun hale 
gelen sayısı

Uygunsuzluğu 
devam eden sayısı

1. Bina onaylı projesi 36 45 0 6

2. Yangın Algılama ve söndürme projesi 25 32 0 13

3. Park yasağı 2 6 0 5

4. İtfaiye emrine girmek 2 2 0 2

5. Kaçış yolları ve merdiven 55 79 9 58

6. Kazan dairesi ve yakıt deposu 62 85 15 43

7. Sığınak, otopark, çatılarda tedbirler 13 19 0 9

8. Asansörler 26 34 4 20

9. Yıldırımdan korunma ve jeneratör 19 21 5 9

10. Mevcut elektrik tesisatı 93 104 21 55

11. Algılama, uyarı sistem varlığı/çalıştığı 40 49 11 18

12. Duman kontrol sistemleri 13 16 1 10

13. Yangın söndürme sistemleri 26 31 9 10

14. Taşınabilir yangın söndürme tüpleri 5 7 2 2

15. Parlayıcı ve patlayıcı gazlar 9 11 4 3

16. LPG tüpleri 8 7 1 3

17. Doğalgaz kullanımı 10 12 1 6

18.“Yangın Güvenliği Sorumlusu” 3 4 0 2

19. Eğitimler 6 6 0 4

20. Ödenek talebi 2 4 2 1

21. “İç Düzenleme” 3 4 0 2

22. Yangın tatbikatı, Tahliyesi 8 12 0 7

Toplam 466 590 85 363

Tablo 2. Birinci ve İkinci Denetimlerde “Eksiklik Bilgi Notları” ve “Uygun” Hale Getirilme Sayıları Tablosu
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Tablo 3. Yangın Denetim Formundan Aktarılarak Oluşturulan “Karşılaştırma Çizelgesi” Örnek Bölümü

YANGIN DENETİM MADDELERİ

1.DENETİMDE DURUM 2. DENETİMDE DURUM

1. Bina veya Tesis, onaylı projesine uygun olarak yapılmış mı?

DENETLENEN 
KURUM

İLK 
DENETİM 

TARİHİ

İKİNCİ 
DENETİM 

TARİHİ
EVET HAYIR EVET HAYIR

1
… Spastik 
Çocuk Hast.

10/07/2009 07/09/2010 -

* 1997 yılı yapımlı bina ile 2002 
yapımlı bina diletasyon ile birleşti-
rilmiştir. Binalar birarada kullanıl-
maktadır. -

* Binaya ait (eski+yeni) ilk projeler ve tadi-
lat projeleri görülememiştir. Eski binaya ait 
güçlendirme projesi mevcuttur. 

* Binanın ilk projesinin Huzurevi 
olarak planlandığı, yetkililerce 
ifade edilmiştir.

* Projeler biraraya getirilmiştir, ancak 
hastane olarak tadilat projesi yoktur.

2 … Özel Hast. 11/08/2009 02/12/2010 √ - √
* Teshin merkezinde, proje ile örtüşen 
diletasyon mevcuttur. Teshin merkezlerin-
de diletasyon olmaması gerekir.

3
… Göğüs Hast. 
Hast.

07/07/2009 09/12/2010 -

Bina daha önce öğrenci yurdu 
iken, hastaneye dönüştürül-
müştür. Son değişikliklere göre 
mimari+mekanik+ elk.tesisat 
projeleri yapılmalıdır.

-
* Güçlendirme yapılması için çalışma 
yapılmaktadır.

4
Özel … Sağlık 
Tesisleri

07/07/2009 23/12/2010 -

 

-

* Hastane ile ilgili ruhsat ve yazılar ile 
2006 yılı Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 
onaylı tadilat proje kapağı örnekleri Valilik 
makamına sunulmuştur.

* Binanın yapı kullanma izni, 
dükkan ve büro olarak verilmiştir. 
Hastane olarak kullanılmaktadır.

* Yapılan saptama geçerliliğini korumak-
tadır.

* Binanın ilk projesi yoktur. Ancak 
2008 yılında Bayındırlık ve İskan 
Mdlğ.ce onaylı röleve projesi 
mevcuttur.

* Bayındırlık ve İsk. Mdlğ. onaylı mimari 
projeden farklı olarak, yeni tadilatlar yapıl-
dığı görülmüştür. Binaya ilave edilen kat 
ve odalar ile bina dışındaki diğer eklentile-
rin de projelendirmesi gerekmektedir.

5 … Kız Yurdu 18/03/2010 03/03/2011 -

* Projeler ibraz edilememiştir. 
Ancak yurda ait Bayındırlık İsk.
BMdlğ. Onaylı mimari röleve 
projesi mevcuttur. 

-

* Binaya ait … tarihli …Yüksek Öğrenim 
Kız Yurdu olarak, Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü›nce onaylanmış röleve planı 
bulunmakta, ancak binaya ait projeler 
(mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat vb.) 
ibraz edilememiştir. 

* Bina yurt olarak planlanma-
mıştır.

* Binanın inşaat ruhsatı ve yapı kullanma 
ruhsatı bulunamamıştır. Sadece … tarih ve 
… sayılı Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
… Kız Öğrenci Yurdu adına Yurt Açma 
İzin Belgesi düzenlenmiştir.
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altında, konuyla ilgili “Eksiklik Bilgi Notları” yer almaktadır.

Birinci Yangın Denetiminde eksiklerle ilgili 466 adet bil-
gi notunun; %18'ine karşılık gelen 85 madde uygun hale 
getirilmiş, %78'ine karşılık gelen 363 maddesi yerine ge-
tirilmemiştir.

İki kez yangın denetimi yapılan ve Valilik makamına su-
nulan 50 adet yapının, 22 maddeden oluşan yangın de-
netim formundan aktarılarak oluşturulan “Karşılaştırma 
Çizelgesi”, denetimin birinci sorusu örnek alınarak Tablo 
3’te sunulmuştur. 

3.2 Hastanelerle İlgili Genel Değerlendirme

Hastahanelerde gerçekleştirilmiş olan denetimler sonu-

cunda, yapılmış olan genel değerlendirmeler aşağıdaki 
gibi özetlenmiştir.

1. Kamu hastanelerinde, donanımlarının niteliği ve çok-
luğu nedeniyle makina ve elektrik mühendislerinin is-
tihdamı zorunluluk haline gelmekle birlikte, hizmetler 
halen tekniker/teknisyen düzeyinde yürütülmeye çalışı-
maktadır. Ancak hizmetlerde, önemli aksamalar gözlen-
mektedir. Kimi hastanelerde ise norm mühendis kadro-
ları olmalarına rağmen işe alım yapılmamış yapılmamış, 
bir kısmında ise alt yüklenici getirilmiştir. Hastanelerdeki 
teknik personel, hem sayıca, hem de nitelikleri açısından 
yetersiz kalmaktadır. Bu da yangın riskini artırmaktadır.

2. Kamu hastanelerinde “Başhekimler” doktorlar arasın-

1.DENETİMDE 
DURUM 2. DENETİMDE DURUM

1. Bina veya Tesis, onaylı projesine uygun olarak yapılmış mı?

DENETLENEN 
KURUM

İLK DENETİM 
TARİHİ

İKİNCİ 
DENETİM 

TARİHİ
EVET HAYIR EVET HAYIR

6
... Erkek Yurdu-
Çekirge

01/04/2010 17/03/2011 - -

* İnşaat yapı ruhsatı ve yapı 
kullanma izin belgesi, otel 
olarak (917 m2) alınmıştır. 
(Bodrum+Zemin+1.Kat)

* İlave kat (kaçak olarak) çatı 
arası yapıldığı görülmektedir. 

* Binanın mimari projesi olmakla 
birlikte, ilgili resmi kurumlardan 
onayı bulunmamaktadır. Bu 
nedenle binada, ilk yapıldığı 
andan itibaren geçen süreçte ne 
gibi tadilatlar yapıldığı belirlene-
memiştir. İlave kat (kaçak olarak) 
çatı arası yapıldığı görülmektedir. 

* Onaylı projeler 
sunulamamıştır. 

* Binanın tesisat projesi ibra 
edilememiştir.

7
...Kız Yurdu-
Çekirge

08/04/2010 24/03/2011 -

* Bayındırlık İl 
Mdlğ.onaylı röleve 
projeleri mevcut-
tur. Bunun dışında 
diğer projeler 
görülememiştir.

-

* Binaya ait 02/05/1958 tarihli 
mimari projeyi çizen mimar 
imzalı ve ayrıca kaşeli bir imza, 
ozalit çekilmiş olarak bir proje 
görülmüştür. Bu projede bina 
otel olarak planlanmıştır. Mevcut 
durum, bu onaylı projeye uyma-
maktadır.



44

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  TEMMUZ 2021  www.mmo.org.tr

dan; “Teknik Müdürler” ise teknisyen/teknikerler arasın-
dan görevlendirilmektedir. Teknik kadroların gereksinim 
duyduğu donanımların satın alınması, tıbbi cihazlara 
göre bu nedenle ikinci derece önem sırasında olmaktadır. 
Örneğin ameliyathanelere taze havayı tozsuz ortamlar-
dan çekerek, hijyen bir taze hava sağlaması gereken sis-
temler, denetimi yapılan birçok hastanede devre dışıdır. 
Nitekim bu yüzden ameliyat sonrası mikrobik vakalara 
sıklıkla rastlanmaktadır.

Hepa filtre diye adlandırılan sistemler, parasal kaynak ye-
tersizlikleri öne sürülerek, gerekli periyotlarla değişimi 
sağlanmadığından, genellikle bakımsız ve devre dışıdır. 
Hatta bu nedenle bir hastanede, hepa filtrelerine fanlar-
daki bir arıza nedeniyle oluşan kıvıcım, buradaki tozları 
tutuşturmuş ve hastanede yangın çıkmıştır.

3. Geçmiş yıllarda yapılmış hastanelerde, sisteme sonra-
dan ilave edilen cihazlar (klimalar, tomografi gibi sisteme 
yeni eklenen cihazlar) yeni enerji gereksinimleri, dolayı-
sıyla enerji yükleri getirmektedir. Elektrik tesisatı, eskiden 
mevcut olan cihazlara göre projelendirilerek tesis edildi-
ğinden, sisteme yeni eklenen cihazlar nedeniyle yangın 
riski artmaktadır. 

Bunun dışında kamuya ait bir hastanede, elektrik sistemi-
ni yangından koruma amaçlı tesis eden ve elektrik yükü 
aşırı arttığında elektriği otomatik olarak kesen yangın ka-
çak akım röleleri, (sürekli elektrik kesintisine neden oldu-
ğundan) iptal edilerek, devre dışı bırakılmaktadır. Bunun 
sonucunda meydana gelen yangında birçok vatandaşı-
mız hayatını kaybetmiştir.

4. Sağlık Bakanlığı’na devredilen ve yapım aşamasında 
olan kamuya ait bir poliklinikte, yeni döşenmekte olan 
zayıf akım elektrik kabloları standartlara uygun olmadığı 
saptanmıştır. Bu durumun düzeltilmesi için sözlü ve yazılı 
uyarı yapılmakla birlikte sonrasında düzeltildiği ile ilgi-
li bilgi bulunmamaktadır. Hastanelerde meydana gelen 
yangınların, yukarıda anlatılan nedenlerle büyük oranda 
elektrik tesisatından kaynaklanması sürpriz değildir.

5. Yangın algılama, yönlendirme, alarm sistemleri birçok 
yerde olmakla birlikte devre dışıdır. Periyodik bakımları 
yapılmamamaktadır. Nitekim kamuya ait bir hastanede, 
diğer hastanelerde olduğu gibi algılama cihazları mev-
cuttur. Ancak bunların bağlı olduğu kesintisiz güç kay-
nakları, dolayısyla sistem devre dışıdır. Bir özel hastanede 

ise cihaz koruyucu kapaklarının denetim sırasında hala 
cihaz üzerinde olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla cihaz, o 
an itibariyla duman algılayamaz durumdadır. 

6. Yangın kaçış yolları ve merdivenleri çoğunda uygun 
değildir. Genellikle işlevsel değil, yasal prosedürü yerine 
getirmiş olmak için tesis edilmişlerdir. 

Örneğin kamuya ait bir poliklinikte, yangın merdivenine, 
önce doktorun muayene yaptığı odadan, ardından da 
pencereden geçiş yapılmaktadır. Yangının çıkması duru-
munda kaçış yoluyla ilgili bilgisi olmayan vatandaş, önce 
kaçış yolunu bulacak, ardından doktor odası kapalı/kilitli 
değilse odaya girecek, ardından pencereyi kırıp/açıp mer-
divene ulaşacak, daha sonra da merdivenden indikten 
sonra zemin katta güvenlik açısından kilitli kapıyı kırarak 
(!) güvenli nokta olan sokağa, hayatını kaybetmeden ula-
şacaktır. Bu durum sadece kamu hastaneleri için değil, 
birçok özel hastane/kurum/kuruluş için de geçerlidir.

Örneğin bir özel hastanede ise, kaçış yolunun yer altın-
dan devam ederek yüzeye çıktığı nokta akaryakıt istasyo-
nundaki LPG tanklarının bulunduğu bölgedir. 

7. Kamu hastanelerinde, ödenek talepleri, projelendirme 
hizmetleri ve iyileştirme yatırımları gözlenmiştir. Ancak 
ödeneklerin çabuk hayata geçirilmesiyle ilgili sorunlar 
yaşanmaktadır. Ödenek istemlerinden bazıları, deprem 
güçlendirmesi istemleridir. Bu istemler yerine getirilme-
den diğer eksikliklerin yatırımlarımları yapılamamaktadır. 

Bir kamu hastanesinde, deprem güçlendirmesi yapılma-
sı uygun bulunmamıştır. Yani hastanenin yapısı, deprem 
yükünü kaldıramaz durumdadır. O halde bu bina yıkılarak 
yenisi yapılmalıdır. Aksi halde meydana gelecek deprem-
de bu zor durumda hastalara yardım etmesi planlanan 
yapı, içindekilerle çökecektir. Bu hastanenin bir yandan 
yangın yatırımları devam ederken, ivedilikle deprem gü-
venliği sağlanmalıdır. (YN: Bu kamu hastanesinin yangın 
denetimden sonraki süreçte, denetim heyetinin öneri-
lerileri doğrultusunda yıkımı yapılmıştır. Ancak bu kez, 
bundan önceki süreçte sulu yangın söndürme sistemi ve 
acil kaçış merdiveni için yapılmış olan yatırımları boşa git-
miştir.)

8. Özel hastanelerde ise kamu hastanelerinin tersine, 
ikinci denetim aşamasına kadar geçen süreçte kötüleşme 
görülmüştür. Özel hastaneler, sadece ticari bir yaklaşımla, 
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Sağlık İl Müdürlüğünün onayını alarak, hasta kapasitesini 
arttırmaktadır. 

Bir özel hastanede hasta kabulü, neredeyse ısı merke-
zinde (kazan dairesinde) yapılacak duruma gelmiştir. Isı 
merkezi önü, hastaların yoğun olarak beklediği koridora 
dönüşmüş durumdadır. Hastalar yanlışlıkla kapıyı açtıkla-
rında, ısı merkezine girebilmektedirler. Koridorda yoğun 
olarak bulunan hasta ve yakınları, acil bir afet veya ısı 
merkezinde oluşabilecek yangın veya patlama durumla-
rında, panikle birbirlerini ezebilecek durumdadır. Ayrıca 
koridor sonunda yer alan ve dış ortama çıkan acil çıkış 
yolu ise dar ve dairesel bir merdivendir. Acil durumda 
panik nedeniyle büyük bir yığılma ve kargaşa sonucu bu 
noktadan dışarıya çıkış olanaksız görünmektedir. 

Bir başka özel hastane kazan dairesi, projesinde bodrum 
katta görünürken, yapıda çatı katındadır. Kazan dairesi 
altında ise yeni doğan ünitesi ve doğumhane bulunmak-
tadır. Kazan dairesindeki tüm donanımlarının gerek mev-
cut gerekse çalışma anındaki ağırlıkları ve titreşimleri için 
binanın inşaat mühendisi tarafından statik ve dinamik 
hesaplarının tekrar yapılarak uygunluğunun onaylanma-
sı gerekir. 

Ayrıca aynı hastanede acil kaçış merdivenlerinden bina-
nın ana doğalgaz hattı geçmektedir. Doğalgazın yapıya 
verilmesi için, ilgili gaz dağıtım şirketinin uzman yetkili-
leri tarafından yerinde inceleme yapmaları şarttır. Hem 
kazan dairesinin uygun hale getirilmesi, hem de ana do-
ğalgaz borusu geçiş yerinin değiştirilmesi şarttır.     

Birçok özel hastanede karşılaşılan ve binaya itfaiye araçla-
rının yanaşabileceği otoparklardaki araç yoğunlukları da, 
ayrı bir risk oluşturmaktadır. 

Kent içinde yer alan birçok hastane ise kuruluşları itibarıy-
la hastane olarak öngörülmediklerinden, yan binaları da 
kiralayarak mahalle içlerine doğru yayılmaktadır. (YN: Bu 
denetimler sonrası şehir içinde mahalle içine doğru yayı-
lan özel bir hastane, hastane olarak inşaa ettirdiği kendi 
binasına taşınmıştır. Ancak birçok özel hastane daha önce 
işhanı ve ofis olarak ruhsat alarak inşaa edilen ve işlevine 
uygun olmayan binalarda halen faaliyetlerini sürdürmek-
tedir.)

9. Onarımı yapılan ve üst katları Sağlık İl Müdürlüğü ta-
rafından kullanılacağı ifade edilen kamuya ait bir çocuk 

hastanesinde yapılan tadilatlarda, özellikle kazan dairesi 
ile büro katlarında yangın kaçışlarıyla ilgili kurallara uyul-
madığı gözlenmiştir. Sağlık İl Müdürlüğünün hastanele-
rin yangın denetimlerini yapmak amacıyla oluşturduğu 
yangın denetim ekiplerinin, kendilerinin hizmet vereceği 
bu binayı da, daha üretim aşamasında denetlemesi ge-
rekmektedir.

10. Bazı hastanelerde, ilk denetimlerden sonra yatırımlar 
yapılarak, iyileştirmeler yapılmış, bazılarında ise herhan-
gibir iyileştirme yapılmamıştır.

3.3 Okul ve Yurtlarla İlgili Genel Değerlendirme

Okul ve yurtlarda gerçekleştirilmiş olan denetimler sonu-
cunda, yapılmış olan genel değerlendirmeler aşağıdaki 
gibi özetlenmiştir.

1. Genellikle Uludağ Üniversitesi’ndeki öğrencilerin yerle-
şim yeri olan Görükle bölgesinde yoğunlaşan en önemli 
sorun, yurtların Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) resmi ola-
rak başvurarak yasal açıdan denetimleri yapılarak, gerekli 
izinleri alması gerekirken, bu başvurularını yapmayarak, 
kaçak olarak çalışmalarıdır. Hatta ilk yangın denetimi ya-
pılan yurtlardan iki tanesi, eksiklerinin çokluğu nedeniyle 
MEB'e bağlı yurt konumundan çıkmışlar, halen diğer bir-
çokları gibi, apart otel şekilde, bir anlamda kaçak olarak 
çalışmaktadırlar.

Bu konuda Valilik tarafından, denetim tarihinden iki sene 
önce yasal olarak duyurunun yapıldığı ve bu süreçte beş, 
altı yurdun başvuru yaparak izin aldıkları, işletme sahip-
leri tarafından belirtilmiş, diğer işletmelerin ise hiçbir 
başvuru yapmadıkları gibi halen herhangibir denetim 
olmadan faaliyetlerini sürdürdükleri, heyetimize şikayet 
edilmiştir. Halen mevcut izinli yurtlarda bile birçok eksik-
likler varken, diğer kaçak yurtların yangın ve diğer riskle-
rinin ne kadar büyük olduğu açıktır.

2. Yangın merdivenlerin durumu yurtlarda da, hastane-
lere benzer durumdadır. Yangın merdiveni, yurtlarda ya 
birinci kat seviyesinde kalmakta, ya da birinci kattan son-
ra uygun olmayan kedi merdiveni ile zemine iniş sağlan-
maktadır. 

Genellikle güvenlik gerekçesiyle çıkış noktasındaki yan-
gın merdivenlerinin kapısı kilitli olmakta, ya da çıkışı 
olmayan dar bir sahanlığa açılmaktadır. Ayrıca yangın 
merdivenlerine, kapısı kilitli odalardan veya öğrencilerin 
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kaldığı yine genellikle kapısı kilitli odalardan geçişler bu-
lunmaktadır.

3. Denetimlerde bir yurt binasının depremsellik açısın-
dan uygun olmadığı, TMMOB İMO Bilirkişilik Raporu ile 
belgelendiği görülmüştür. Binada çatlaklar bulunmasına 
rağmen yurt faaliyetini sürdürmektedir.

4. Yapılan bir okul denetiminde ise, iki katlı binanın üst 
katında yer alan kütüphanenin ana taşıyıcı kirişinde, 
gözle görülür bir sehim saptanmıştır. Kirişteki sehim ne-
deniyle kirişin çelik profillerle alttan desteklendiği görül-
müştür. Deprem olmasa bile, bina her an çökme riski ile 
karşı karşıyadır. (YN: Bu tarihi okulun yanında sonradan 
inşaa edilmiş ve kütüphanesinin de bulunduğu iki katlı 
yapı yıktırılmıştır. Okula ait yeni bir yapı yaptırılmaktadır.) 

5. Öğrenci yurtlarındaki elektrik tesisatlarının durumu, 
hastanelerdeki ile benzerlik göstermektedir. Sonradan 
sisteme ilave edilen cihazlar büyük yangın riski oluştur-
maktadır.

Bir özel yurtta ana elektrik panosunun, kaldırımın dolayı-
sıyla zeminin altında yer aldığı görülmüştür. Yer kazanma 
gerekçesiyle bu bölgeye tesis edilen panoda, özellikle 
yağmurlu havalarda sık sık arızaların olduğu, yoğun ya-
ğışlarda da patlamaya ulaşan arızaların ortaya çıktığı be-
lirtilmiştir.

Aynı yurt binasının kazan dairesinin, yan binanın bahçesi-
ne tesis edildiği, bahçe çevresinin ise çevredeki insanların 
görmelerini ve dolayısıyla şikayetleri önlemek üzere sac 
malzemelerle kapatıldığı, kazan dairesine personel ulaşı-
mının binada bahçe kapısı olmadığından, yukarı kat çıkış 
merdivenlerindeki camdan çift taraflı sandalye konularak 
yapıldığı gözlenmiştir. Bu yurdun MEB tarafından düzen-
lenmiş izin belgesi olduğu ve heyet tarafından yangın de-
netimi yapıldığında, öğrencilerin kaldığı ve çalışır halde 
olduğu görülmüştür.   

6. Yurtlarda da yangın algılama, yönlendirme cihazlarının 
durumu, hastanelerdeki ile benzerlik göstermektedir. 

Bir yurtta, yangın algılama cihazları takılmış ancak cihazın 
koruma kapakları çıkarılmamıştır. Dolayısıyla sistem dev-
re dışıdır. Cihaz kapakları açılarak çalışır hale getirilmiştir. 

Bir başka yurtta ise algılama cihazının sireni, bulunduğu 
noktadan bile duyulmamaktadır. Oysaki yangın sireninin, 

5 katlı yurttaki her odadan, her saatte özellikle uykuda da 
duyulabilecek ses düzeyinde uyarı vermesi gerekmekte-
dir.

7. Bir başka devlet kurumuna ait yurtta da, eksiklerin 
çokluğu ve çok büyük sayıda öğrenci kalması nedeniyle 
kurum mühendislerinin, yangın denetimlerini sürekli ve 
periyodik olarak yapması önerilmiştir.

8. Bir vakıf yurdu da, yangın çıkması durumunda, itfaiye 
araçlarının hemen girebilecekleri bir cadde/sokakta değil, 
çıkmaz bir sokağın en son noktasındadır. Ayrıca burasının 
üç tarafı da tamamen evlerle kapalıdır. Yurdun çevresinde-
ki binalarla birlikte, itfaiye/sağlık araçlarının girebileceği 
bir yerde olmaması, bu binalara ruhsat verilmesi aşama-
sında hem Belediye hem de MEB tarafından sorgulanması 
gereken bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.

 

 Fotoğraf 1. Yangının Başlangıç Noktası. (Elektrik Tesisatı ve Şaftı)

 

 
Fotoğraf 2. Yangının Başlangıç Noktası. (Tomografi Sekreter Odası)
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4. ÇEŞİTLİ HASTANELERDEKİ YANGIN ÇIKIŞ 
NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ
4.1 A Hastanesi Yangını

Yangının Çıkışı:
Aşağıda yapılan saptamalar, bu hastane için yangının ger-
çekleştiği tarihten önce, 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” maddeleri-
ne göre yapılmıştır.

Hastanedeki yangın saat 02:00 civarında, bodrum kattaki 
tomografi bölümü önünde bulunan sekreterya ofisinde 
banko önünde başladığı, hastanenin kamera kayıtların-
dan saptanmıştır. 08:00 civarında yangın çıkış noktasında 
tarafımızca yapılan incelemede, radyo/teyp benzeri elekt-
rikli bir cihazın elektronik parçalarının varlığı gözlenmiştir. 

Yangın, cihazın elektrik kablosu aracılığıyla, büronun ku-
zeybatı köşesinde bulunan elektrik kablo şaftına ulaşmış-

tır. Binada kullanılan elektrik kabloları, ilgili standartlara 
uygun değildir. (Md.68) 

Elektrik şaftı, bodrum katından altı katlı hastanenin, dam 
şeklindeki çatısına kadar ulaşmaktadır. Şaft çıkış nokta-
sı baca şeklindedir. Elektrik kablo şaftının, baca gibi boş 
olarak değil, kat aralarında sızdırmazlık sağlanarak tesis 
edilmesi gerekir. Bu nedenle elektrik kablo şaftı uygun 
değildir. (Md.86) 

Medikal gaz tesisatı da, kablo şaftından geçirilmiştir. Ok-
sijen, vakum ve basınçlı hava hattı farklı bölümden geçi-
rilmiş olması gerekmektedir (Md.113-118). Bu hattın da 
yangından zarar görmesi durumunda çok büyük bir yan-
gın ile karşılaşılacaktır.

Ayrıca elektrik sistemini yangından koruma amaçlı tesis 
eden ve elektrik yükü aşırı arttığında elektriği otomatik 
olarak kesen yangın kaçak akım röleleri, (sürekli elektrik 
kesintisine neden olduğundan) iptal edilerek, devre dışı 
bırakılmıştır.

Hastanenin en üst katında yoğun bakım ünitesi bulun-
maktadır. Elektrik kablo şaftı, ara katlarda binanın mima-
ri yapısı (yüksek tavan) nedeniyle “S” çizerek yukarı kata 
ulaşmaktadır.  Bu katlarda elektrik kablo şaftı çıkışı, iç 
ortama kapalı olduğundan, yangının hemen ertesi günü 
hastane bu katlarda hiç etkilenmemiş, faaliyetlerini bu 
katlarda sürdürmüştür. Ara katlarda yangın/duman izi 
neredeyse bulunmamaktadır.

Altıncı katta yer alan yoğun bakım ünitesi, kuzey-güney 
yönünde büyük bir salon gibi düşünülürse, elektrik kablo 
şaftı bu salonun güneybatısında ve giriş/çıkış kapısının 
hemen yanındadır. Şaft kapağı ahşaptır. Standartlara 
uygun elektrik kablosu kullanılmadığından ardından da 
elektrik kablo şaftında, kat aralarında (zemin hizasında) 
sızdırmazlık sağlanmadığından, bodrum katta başlayan 
yangın, en üst kattaki yoğun bakıma kadar ulaşmıştır. 

Duman gazı sıcaklığı ile bu ahşap kapak da önce içten 
içe tutuşmuş ve yanmaya başlamıştır. Bu aşamada aşağı 
katlardan bu kata kadar gelen kabloların da yanması so-
nucu oluşan yoğun duman, yoğun bakım ünitesine dol-
muştur. Dumanın yoğun yayılımı, baca gibi görev yapan 
elektrik kablo şaftından olmuştur Hastenedeki hasar ve 
can kayıpları en üstta yer alan yoğun bakım ünitesinde 
gerçekleşmiştir. Bodrum katındaki tomografi ünitesinin 
sekreterya bölümünde ise sadece hasar bulunmaktadır.

 

 
Fotoğraf 3. Hastane İçinde Asma Tavan İçinde Kabloların Durumu, 
Kontrol Amaçlı Açılmış Tavan

 

 Fotoğraf 4. Yoğun Bakım Ünitesi 
İçindeki Elektrik Şaftı ve İçine Monte 
Edilmiş Elektrik Panosu

Fotoğraf 5. Yoğun Bakım Ünitesi, 
Elektrik Şaftı Önündeki Sedyenin 
Durumu
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Kurtarma Çalışmaları:
33 bin metrekarelik alana kurulan, 6 katlı 415 yataklı has-
tane, Doğu-Batı yönündedir. Hastane binasının kuzey 
tarafındaki girişinin üst tarafı çelik konstrüksiyon ile ka-
palıdır. Dolayısıyla itfaiye araçları yanaşamamakta, yangın 
merdiveni uzatamamaktadır. İtfaiye araçları binanın gü-
ney tarafında bulunan yaya giriş bölgesine ulaşarak kur-
tarma çalışmalarını yapmışlardır.

Yoğun bakım ünitesine, yoğun duman girişi olunca hasta 
bakıcılar, hastaları tahliye etmek için yaşam destek ünite-
lerine bağlı hastaların sistemlerini kapatma (ki bu durum-
da hasta yaşamı sonlanacaktır) ikileminde kalmışlardır. 
Son aşamada üniteler kapatılmak zorunda kalınmış, ya-
şam destek ünitelerine bağlı olmayan ve yoğun duman-
dan etkilenen diğer hastalar da tahliye edilmiştir. Burada 
çok sayıda hasta hayatını kaybetmiştir.

Yangın Öncesi Durum ve Saptanan Eksiklikler:
Hastanenin bodrum katı, kuruluşunda hastane eczanesi 
deposu olarak kullanılmıştır. Daha sonra bu bölge bö-
lümlere ayrılarak tomografi çekilmek üzere özel bir şirke-
te kiralanmıştır. Otomatik algılama ve söndürme sistemi 
yerleşimi, bu bölüntüler nedeniyle uygun olmayan şekle 
gelmiştir. 

Binada ayrı bir duman tahliye sistemi bulunmamaktadır 
(Md.85-87). Bu nedenle duman, hastanedeki tüm diğer 
yatan hastaların olduğu bölgelere yayılmıştır.

Havalandırma tesisatı yetersiz, yerleşiminde hatalı bir 
planlama bulunmaktadır (Md.85-87). Klima santralleri A 
ve C blokta 2. katta;  ameliyathane, yoğun bakım, doğum-
hane klima santrali 3. Katta;  B blok klima santrali ise 4. 
kattadır. D, E, G, H bloğunu besleyen ayrı bir klima santrali 

de bulunmaktadır. Klima santrallerinin istenilen debiyi 
sağlayıp sağlamadığı kontrol edildiğine dair bilgi bulun-
mamaktadır (Md.86) (Md.87). Hastanede pozitif basınç-
landırma sağlanamamıştır. 

Hastanede yangın güvenliği sorumlusu (Md.124) ve has-
taneye özgü yangın yönergesi (Md.136) (Md137) olduğu 
bilinmemektedir.

Her yıl yapılması zorunlu hasta tahliye tatbikatı yapılma-
mıştır (Md.129).

Hastanede yangın hidrant sistemi bulunmamaktadır. 
Böylesine büyük yapılara hidrant sistemi kurulmalıdır 
(Md.95).

Binada gerekli olan yerlerde, sprinkler (ısı ve dumana du-
yarlı otomatik söndürme) sistemi yoktur (Md.96).

Kaçış holü, kaçış merdivenleri, uygun değildir (Md.30-33) 
(Md.35-36).

Asansörlerde havalandırma uygun olmayıp, acil duruma 
uygun değildir (Md.62).

Hastane yangın müdahale ekiplerinin eğitimlerinin ya-
pıldığı ile ilgili belgelendirilme yapılmamıştır. (Md.129) 
(Md.130) (Md.132).

 

 
Fotoğraf 6. Kullanılamayan Sulu Sistem Yangın Söndürme Sistem Dolabının 
Durumu

Fotoğraf 7. Yangın Söndürme Çalışmaları
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Hastane mekanik tesisatlarının (Kazanlar, asansörler, kli-
ma santralleri, yangın tesisatları, soğutma grupları, vb.) 
yılda bir kez periyodik kontrollerinin bağımsız bir dene-
tim kuruluşuna yaptırılması gerekirken konu ile ilgili her-
hangibir testin yapılmadığı gözlenmiştir.  (Md.54) (Md.55) 
(Md.62) (Md.100).

Bodrum katındaki otoparkta havalandırma yetersizdir 
(Md.60). Yeraltındaki otopark tavan kodu düşük olup içe-
ride egzoz gazları tehlikeli biçimde birikmektedir (Md.88).

Hastanenin itfaiyeden uygunluk onayı bulunmamaktadır 
(Md.6).

Hastanenin tümünde, sulu sistem yangın hattında 7 bar 
basınç bulunmaktadır (Md.94).

4.2 B Hastanesi Yangını

Ülkemizde çatı izolasyonu yapılırken gerek evlerde ge-
rekse hastanelerde çıkan yangın sayısı oldukça fazladır. 
Hastanenin ahşap çatısının komple izolasyon çalışması 
yapılmaktadır. Yalıtım malzemesi şaloma ile ısıtılarak ah-
şap çatıya yapıştırılmaktadır; bu da yangınların başlaması 
için ciddi bir neden olmaktadır. Bu riski engellemek için, 
izolasyon yapılırken çalışma alanına yangın söndürücüler 

 

 Fotoğraf 8. Hastane çatısının yangından sonraki durumu

 

 

 

 
Fotoğraf 9-10. Hastanenin Ana Elektrik Panosunda Meydana 
Gelen Yangın Sonrası Durumu

 

 Fotoğraf 11. Hepa Filtrelerin Durumu

 

 Fotoğraf 12. Hastane İçine Üfleme Yapan Menfezler

 

 
Fotoğraf 13. Hastane İç Ortamında Dumanın Yarattığı Etkiler
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dışında ayrıca sulu söndürme hattı da çekilmelidir. İnce-
lenen bu tür bir hastane yangınında, yangın çıktığında 
işi yapan çalışanlar gerekli önlemler alınmadığı için mü-
dahalede bulunamamışlar, panik halinde bulundukları 
yerden ayrılmışlardır. Sonuçta hastanenin ahşap çatısı 
tamamen yanmıştır.    

4.3 C Hastanesi Yangını

Hastanelerde sisteme sonradan eklenen cihazlar (klima-
lar, tomografi cihazlar, vb.) elektrik sistemine, bu sistemin 
tasarımı ve montajı sırasında öngörülmemiş olan yeni 
enerji yükleri getirmektedir. Dolayısıyla bu ek yük, elekt-
rik sistemlerinde yangın riski oluşturmaktadır.

Aşağıda fotoğrafları verilen hastane yangınının nedeni, 
bu tür önceden planlanmamış olan ek enerji kullanımıdır.

4.4 D Hastanesi Yangını

Hastanenin klima sistemi, tüm odalara ısıtma/soğutma 
amaçlı iklimlendirilmiş taze hava vermektedir. Klimanın 
hepa filtre diye adlandırılan hijyen sistemleri, parasal kay-
nak yetersizlikleri öne sürülerek, gerekli periyotlarla deği-
şimi sağlanmadığından bakımsız ve devre dışıdır. 

İncelenmiş olan bu hastane yangınında, fanlardaki bir 
arıza nedeniyle oluşan kıvıcım, hepa filtrelerdeki tozları 
tutuşturmuş ve hastanenin içine havalandırma kanalla-
rından duman üflenmiştir. Sabah 06:00 civarında mey-
dana gelen olayda, günlük onkoloji hastalarının tedavi 
gördüğü hastanede yatılı hasta olmaması nedeniyle can 
kaybı yaşanmamıştır.

Fan pervanesine doğru eğilen demir parçasına pervane-
nin sürekli olarak çarpması sonucu çıkan kıvılcım, hepa 
filtrelerde birimiş olan tozların tutuşmasına neden ol-
muştur.

5. DENETÇİLER, DENETİM YERLERİ, DENETİM 
YÖNTEMİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

5.1 Denetim Görevlileri

Yaklaşık 10 yıllık denetim sürecinde tüm yangın denetim 
çalışmalarına etkin katkı koyan MMO, kendi bünyesinde 
profesyonel ve tam zamanlı olarak en üst düzeyde görev 
yapan uzmanlarını görevlendirmiştir. 

Ancak diğer meslek odalarından gönüllük esasıyla katılan 
ve işletmelerde veya kendi firmasında çalışan uzmanla-

rın, bu kadar uzun süreçte profesyonel olarak çalıştıkları 
işyerlerinden izin alamadıkları için veya sahibi oldukları 
firma dışında uzun süreli vakit harcamaları mümkün ol-
madığından, denetimlerin son aşamasına katılamamış-
lardır. 

Aynı durum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde veya Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiyesinde görev yapan komisyon 
üyeleri için de geçerli olmuştur. Resmi kurumlarda görev 
yapan komisyon üyeleri de, yine kendi çalışmalarının ya-
nında bu görevi yürütmek durumunda kalmış, haftanın 
bir gününü bu göreve ayırarak asli işlerinin dışındaki bu 
görevlerinde konsantrasyon sürekliliğini sağlayamamış, 
zaman zaman bu görevlilerde de değişikliğe gidilmiştir.     

5.2 Denetim Yerleri ve Sayıca Yapılabilirliği

Yangın denetim heyeti, Bursa'da 23.10.2003 tarihinde 
başlayan ve en son 28.03.2013 tarihine kadar on yıllık sü-
reçte gerçekleştirdiği yangın denetimlerinde, hastaneler, 
öğrenci yurtları, okullar, tarihi yapılar, oteller, dershaneler, 
huzurevleri, alışveriş merkezleri gibi toplamda yüzlerle 
ifade edilen yerleri denetlemiştir. 

İl düzeyine bakıldığında yalnızca okul, dershane ve hasta-
neler dikkate alındığında bile sayıları binlerle ifade edilen 
yerlerin; kısa bir süre için üçe çıkan denetim heyetlerinin, 
haftanın bir günü yapacakları Yangın Denetimleri ile de-
netlenebilmesi, pratikte olanaksızdır. 

Kaldı ki halkın yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, 
petrol/LPG istasyonları ile organize sanayi bölgelerin-
de yangın riski yüksek fabrikaların, yine binlerle ifade 
edilen sayıları göz önüne alındığında, birinci tur yangın 
denetimlerinin bile bu şekilde uygulanan bir yöntemle 
tamamlanması olanaksızdır. 

5.3 Önerilen ve Yapılması Gereken Denetim Yöntemi

Bu sürece kadar yapılan denetimler göstermiştir ki, önce-
likle belirtilen tüm yerler ilk denetim sonrası verilecek sü-
reler sonunda tekrar denetlenmeli, gereğini yerine getir-
meyenler hakkında cezai işlem mutlaka uygulanmalıdır. 

Bu denetimler, Valilik makamı tarafından görevlendirilmiş 
ve yetkilendirilmiş, tüm mesaisini bu işe veren, profesyo-
nel uzman ekiplerle gerçekleştirilmelidir. Denetim ekibi 
sayısı da tüm veriler (okul, hastane, firma vb. sayısı, böl-
geleri) dikkate alınarak belirlenmelidir.
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Denetimlerin il genelindeki tüm işletmeleri de içerecek 
şekilde yaygınlaştırılması, ancak profesyonel bir anlayışla, 
tam gün bu denetimlerde görev yapacak ve işi tamamen 
denetim olacak mimar, inşaat mühendisi, makina mü-
hendisi, elektrik mühendisi ve İtfaiye Daire Başkanlığın-
dan uzmanların katılacağı bir ekiple olabilecektir. 

6. SONUÇ
Geçen 10 yıllık süreçte hazırlanan raporların sonucunda, 
denetlenenler hakkında herhangibir işlem yapılıp, yapıl-
madığı; saptanan eksikliklerinin giderilmesi için ne gibi 
çalışmaların yapıldığı, ayrıca Bakanlığın istemiyle süre 
verilmek üzere üçüncü kez denetlenen özel hastanelere 
ne gibi yaptırımlar uygulandığı,  denetim yapan kurumlar 
tarafından bilinmemektedir.  

Bursa özelinde yapılan çalışmalar o dönem için belli bir 
olgunluğa ulaşmasına rağmen devam ettirilememiş ve 
ülke düzeyinde yaygınlaştırılamamıştır. 2013 yılından 
sonra günümüze kadar geçen süreçte özellikle kamu ku-
rumlarındaki bu deneyim ve kazanımlar kaybedilmiştir.

Yangın denetimlerinin 2021 yılına gelindiğinde ülke dü-
zeyinde yukarıda önerildiği içerikte ve Yönetmelikte de 
belirtildiği şekilde Yangın Denetim Heyetleri oluşturula-
rak yapılmadığı gözlenmektedir. Bursa’da bina, tesis ve 
işletmelerde saptanan hata ve eksikliklerin diğer iller için 
de geçerli olduğu açıktır. Nitekim ülkemizde büyük can 
kayıplarına yol açan hastane, yurt, işletme yangınlarıyla 
sık sık karşılaşılmaktadır. 26.05.2009 Bursa Şevket Yılmaz 
Hastanesi yangını (8 kişinin hayatını kaybetti), 21.09.2010 
Bursa Devlet Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesi yangınları, 29.11.2016, Adana‘nın Ala-
dağ Özel Aladağ Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu yangını 
(12 kişi hayatını kaybetti), 14.04.2018 Bursa Nilüfer'de 

Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yangını, 
05.04.2018 İstanbul'da Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım 
Hastanesi inşaat halindeki binası yangınları sadece birkaç 
örnek olarak karşımızdadır. Hepsinde yangın çıkış neden-
leri benzer eksikliklerdendir.

Süreç içinde “Yangın Denetimi” siyasi irade tarafından 
“zaten işleri bu” denilerek, sadece itfaiye müdürlüklerinin 
rutin yaptıkları bir iş şeklindeki bir düzeye indirgenmiş-
tir. Bizzat heyetimizin tanık olduğu bir olayda ise dene-
tim sonrasında heyet üyesi bir devlet görevlisine, amiri 
tarafından olumlu rapor düzenlenmesi konusunda heyet 
üyelerine telkinde bulunması istemi üzerine, kendisi de 
“heyetin kararları birlikte alarak raporu düzenledikleri ve 
imzaladıkları” yanıtını vermiştir. Konu ile ilgili daha sonra 
kendisiyle yapılan görüşmede, “bağımsız denetimin ne 
kadar önemli ve gerekli olduğunu şimdi daha iyi gördü-
ğünü, bu ve benzer tüm denetimlerin uzmanları tarafın-
dan özellikle bağımsız nitelikte ve her tür siyasi, idari bas-
kıdan uzak yapılması gerektiğini” vurgulamıştır.

Büyük bir afet, yangın, patlama sonrası akla gelen dene-
tim çalışmalarının ülkemizde sürekli olarak uygulanması, 
yangın konusundaki denetimlerin de yukarıda tariflenen 
şekil ve yapıda olması gerekmektedir. Her türlü yapı de-
netim mevzuatının dışında tutulan başta kamu ve özel 
hastaneler ile okul ve yurtların, zorunlu olan yangın de-
netimlerinin yanısıra basınçlı kap kapsamındaki kazanla-
rının, otoklavlarının, kompresörlerinin, tıbbi gaz tankla-
rının, kaldırma makinaları kapsamındaki asansörlerinin, 
periyodik kontrol ve testlerinin takibinin, bağımsız kuru-
luşlar tarafından yapılarak, yıllık denetimlere tabi tutul-
ması, denetimlerde eksiklikleri saptanan hastane, okul ve 
yurtlarda iyileştirme çalışmalarının, planlı bir şekilde ve 
süratle yerine getirilmesi gerekir. 


