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*  Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Kasım ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali 
https://www.mmo.org.tr/egitimler adresinden de takip edilebilir.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama
1-2 Kasım 2019 İstanbul 3 Kasım 2019

12-13 Kasım 2019 Diyarbakır 14 Kasım 2019
27-28 Kasım 2019 İzmir 29 Kasım 2019

Asansör
4-6 Kasım 2019 Bursa 7 Kasım 2019
8-10 Kasım 2019 İstanbul 11 Kasım 2019
15-17 Kasım 2019 Diyarbakır 18 Kasım 2019

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
1-4 Kasım 2019 İstanbul 5 Kasım 2019
5-8 Kasım 2019 Ankara 9 Kasım 2019

Doğalgaz İç Tesisat*
4-7 Kasım 2019 Konya 8 Kasım 2019

18-21 Kasım 2019 Diyarbakır 22 Kasım 2019
18-21 Kasım 2019 Ankara 22 Kasım 2019

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*
9-12 Kasım 2019 Konya 13 Kasım 2019

23-26 Kasım 2019 Diyarbakır 27 Kasım 2019
23-26 Kasım 2019 Ankara 27 Kasım 2019

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

1-3 Kasım 2019 Bursa 3 Kasım 2019
9-11 Kasım 2019 Eskişehir 12 Kasım 2019
13-15 Kasım 2019 Samsun 16 Kasım 2019
21-23 Kasım 2019 İstanbul 24 Kasım 2019

Mekanik Tesisat

15-24 Kasım 2019 İstanbul 25 Kasım 2019
18-24 Kasım 2019 Samsun 25 Kasım 2019
18-24 Kasım 2019 İzmir 25 Kasım 2019
18-24 Kasım 2019 Adana 25 Kasım 2019

Medikal Gaz Tesisatı 22-24 Kasım 2019 İstanbul 25 Kasım 2019

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
9-10 Kasım 2019 İstanbul 10 Kasım 2019
21-22 Kasım 2019 Kayseri 22 Kasım 2019
28-29 Kasım 2019 Ankara 30 Kasım 2019

Şantiye Şefliği
15-17 Kasım 2019 Bursa 17 Kasım 2019
27-29 Kasım 2019 Ankara 29 Kasım 2019

Yangın Tesisatı
6-8 Kasım 2019 İzmir 9 Kasım 2019

25-27 Kasım 2019 Trabzon 28 Kasım 2019

Temel Bilirkişilik

2-10 Kasım 2019 İstanbul
7-10 Kasım 2019 Adana
9-17 Kasım 2019 İstanbul
11-14 Kasım 2019 İzmir
16-24 Kasım 2019 İstanbul

Adli Trafik Kazaları Bilirkişilik 14-17 Kasım 2019 İstanbul 17 Kasım 2019

Enerji Kimlik Belgesi
4-6 Kasım 2019 Kayseri 7 Kasım 2019

19-20 Kasım 2019 Bursa 21 Kasım 2019
Enerji Kimlik Belgesi Oryantasyon 7 Kasım 2019 Kayseri
Yalın Üretim ve Yönetimi 2-10 Kasım 2019 İzmir 11 Kasım 2019

Enerji Yöneticisi Eğitimi

11-20 Kasım 2019 İstanbul
4-15 Kasım 2019 İzmir
4-15 Kasım 2019 Kocaeli
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Kamuoyuna yansıdığı üzere neredeyse hemen her gün bir fabrika yangını olmaktadır. 2017 yılın-
da en az 182 endüstriyel yangın, 2018 yılında en az 385 endüstriyel yangın olayı olmuştur. Son 
dönemlerde ülkemizde peş peşe yaşanan endüstriyel tesis yangınları büyüyen bir sorun olurken, 
beraberinde bu yangınların neden çıktığı ve nasıl önlenebileceği sorularını da getirdi. Mühendis ve 
Makina Güncel dergimizin 2019 yılı Kasım sayısında bu sorulara cevap niteliğinde hazırlanmış özel 
sayımızla karşınızdayız. Bu sayımızda, konuyla ilgili hazırlanmış Endüstriyel Tesis yangınları bölümü 
ile Haber, Basın açıklaması, Sanayi Analizleri, Sonuç Bildirisi, Etkinlik, Eğitimlerimiz bölümlerine de yer 
verilmektedir. 

Basın Açıklaması bölümünde, 2020 yılı Merkezi Yönetim bütçesi kanun teklifi üzerine Oda Yöne-
tim Kutulu Başkanı Başkanı Yunus Yener in kamuoyu ile paylaştığı görüşleri yer almaktadır.

Haberler bölümünde, MMO tarafından yayımlanan akademik yayımlardan Endüstri Mühendisliği 
dergisinin uluslararası veritabanları hakkındaki habere,  

Basın açıklaması bölümünde, MMO Adana Şube sekreteryalığında Ekim ayında gerçekleştirilmiş 
olan İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi sonucunda bu alanda atılması beklenen adım, önlem ve 
düzenlemeler kamuoyununu bilgisine sunulmuştur. Sanayi Analizleri bölümünde, 2 yılda bir ger-
çekleştirilen TMMOB Sanayi Kongresi hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez’in Sanayi Sorunları 
ve Analizleri yazı dizisi şeklinde hazırlanan yazılarından “Yatırımlar Çakıldı, Krediler Sorunlu” isimli 
metine ulaşabilirsiniz.

Endüstriyel Tesis Yangınları bölümünde, konuyla ilgili yazılmış altı adet yazımız bulunmaktadır. 
Yangın tehlikesinin bugüne kadar tam olarak çözülemediği ülkemizde sanayi tesislerinde önemli 
sayıda yangın ve patlamalar meydana gelmektedir. Uzmanlık gerektiren bir konu olan endüstri te-
sislerindeki yangınlar,  ölüm ve yaralanmalara, büyük çevresel zararlara ve ekonomik olarak olağa-
nüstü maddi kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu bölümdeki yazılarımızda endüstriyel işletmelerin 
en büyük risklerinden biri olan yangınların nedenleri, önlemleri, korunma yöntemleri, tesislerde 
kullanılan yangın söndürme sistemleri, yanıcı/patlayıyıcı sıvı kullanılan tesislerde yangın riskinin 
engellenmesi ve ilgili uluslararası standartlara değinilmiştir,  Endüstri tesis yangınlarının sayısını 
azaltmak için yangınlarının sürekli eğitim ve tatbikatların yapılması, risk analizleri, istatistiklerin 
paylaşılması, yangınla mücadele elemanlarının periyodik kontrollerinin yapılıp kayıt altına alınması 
yalıtımdan, bakıma ve eğitime kadar bir dizi önlem alınması gerektiği önerilerle vurgulanmıştır.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmama-
ları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Eğitim Merkezi tarafından düzenle-
nen Kasım ayı eğitim programına ve Odamız tarafından dönem içerisinde şubelerimiz sekreteryalı-
ğında gerçekleşen etkinliklerimizin, etkinlik takvimi ilgili duyurumuza ulaşabilirsiniz.

Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar 
bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek ola-
bilirsiniz

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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6 BASIN AÇIKLAMASI

2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KARA 
DELİKLERİ KAPATMAYA YÖNELİKTİR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 25 Ekim 2019 tarihinde bir basın 
açıklaması yaparak 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi üzerine Oda 

görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ka-
nun Teklifi TBMM’ye sunuldu ve Kasım 
ayında Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
Aralık ayında ise Genel Kurul'da görü-
şülmeye başlanacağı açıklandı.

2020 bütçesi, 17 yıldır uygulanan rant 
odaklı, dışa bağımlılığı pekiştiren, sa-
nayisiz ve istihdamsız ekonomi poli-
tikalarının bir sonucu olan ekonomik 
bunalımın gölgesinde hazırlanmıştır. 
Bu koşullarda oluşturulan bütçe, hangi 
kesimlerin gözetildiğini açıklıkla orta-
ya koymaktadır.

17 yıldır iktidarın sosyal sınıflara, top-
lumsal hak ve özgürlükler ile demok-
rasiye ilişkin duruşunun bir belgesi 

olan bütçe, bu yıl da ülkemizin içinden 
geçmekte olduğu ekonomik bunalı-
mın faturasını emeğiyle geçinen tüm 
yurttaşlara ödetecek nitelikte hazırlan-
mıştır. Gelir vergilerinde yüzde 11’lik 
bir artış öngörülürken, çoğu emekçi 
halk tarafından üstlenilen ÖTV, Harçlar, 
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve KDV 
gibi dolaylı vergilerde yüzde 35’e ya-
kın artış öngörülmektedir. Dolayısıyla 
2020’nin yüksek işsizlik ve enflasyonun 
yanında ağır vergi artışlarıyla geçeceği 
şimdiden bellidir.

Bilindiği gibi yılın bitmesine üç ay kala 
kamu bütçe dengesi açığı şimdiden 
Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan 

hedef olan 80,6 milyar TL’nin üzerine 
çıkmıştır. Bugüne dek dolaylı vergi-
lerde artış, kamu mal ve hizmetlerine 
yapılan zamlar derken bütçe açığının 
finansmanı için “tek seferlik” gelir ar-
tışlarına yönelerek bedelli askerlik, 
imar affı, Merkez Bankası temettüleri 
ve yedek akçesine başvurulmuştur. Ne 
var ki tüm bu “arka kapı” yöntemleri işe 
yaramamış, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
verilerinde gördüğümüz üzere 2018’in 
ilk 9 ayına göre yüzde 82 gibi devasa 
bir artış ile 2019’un ilk dokuz aylık dö-
neminde bütçe dengesi açığı yaklaşık 
90 milyar lirayı bulmuştur. Dolayısıyla 
önümüzdeki aylarda ve 2020 yılında 
bütçe açığının daha da büyüyeceği, bu 
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açığın finansmanında bugüne dek ya-
pıldığı ve bütçe tasarısında izleri görül-
düğü üzere doğalgaz, elektrik, köprü 
ve otoyol geçişleri, tren, posta, alkollü 
içecek, sigara fiyatları ve birçok kamu-
sal hizmete yapılan zamlar hız kesme-
den devam edecektir.

İşçinin, emekçinin, köylünün, emekli-
nin, yoksulun, kadının, çocuğun, gen-
cin, bir bütün olarak toplumsal alanın 
büyük bir bölümüne ağır vergiler ve 
zamlar dayatılırken, kamu ve sosyal 
güvenlik harcamaları daha da kısıl-
makta, özelleştirmelerle eğitim, sağlık 
gibi kamusal hizmetlerin paralı hale 
getirilmesi ve fiyatlarının artırılması 
çalışmaları sürmektedir. Halka “mali di-
siplin, kemer sıkmayı” dayatan iktidar 
Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamındaki 
halkın geçemediği köprüler ile mega 
projelere yüklü bir kaynak ayırmakta-
dır. 2020’de söz konusu KÖİ projeleri 
için 18,9 milyar TL ayrılmaktadır.

17 yıldır uygulanan yanlış politikalar 
ülkemizi borç batağına sürüklemiştir. 
Döviz cinsinden borçlarda yüzde 244 
artış olmuştur. Son iki yılda çoğu ikti-
dara yakın inşaat ve enerji şirketleri-
ne ait döviz cinsinden borçların “arka 

kapı” yöntemleri ile iktidar tarafından 
halkın cebinden finanse edildiği bilin-
mektedir. Bunlardan biri Merkez Ban-
kası temettüleri ve yedek akçesi iken, 
diğer yöntemler arısında Türkiye Varlık 
Fonu AŞ’nin kullanımı da bulunmak-
tadır. Bugüne kadarki en büyük ve en 
denetimsiz, büyük ölçekte bütçe dışı 
fon sistemine ve devletin şirketleşme-
sine geçişin simgesi olan Türkiye Varlık 
Fonu AŞ, ülke kaynaklarını kullanarak 
borçlanmaya ve bu borçla iktidara 
yakın şirketleri kurtarmaya devam et-
mektedir.

Dışa bağımlılığı pekiştiren iktidar poli-
tikaların bir sonucu da ülkemizin sırtın-
da büyüyen faiz yüküdür. 2019 yılında 
bütçe gelirlerinin yüzde 16’ya yakın 
bir kısmı faiz ödemelerine aktarılmış-
tır. 2020’de ise bu oranın yaklaşık yüz-
de 18’i bulacağının belirtilmesi, bütçe 
gelirlerinden yani halktan alınıp faiz 
odaklı uluslararası rantlara aktarılan 
gelirin her geçen gün daha da büyü-
düğüne işaret etmektedir.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ka-
nunu Teklifi’nde öne çıkan bir diğer 
husus, hesap verilmeden kullanılan ör-
tülü ödenek ve yedek ödeneğin bütçe 

teklifi içindeki toplamının 14,1 milyar 
liraya ulaşmasıdır. 2012 yılında 138 
milyon TL olan ödenek 2014’te 199 
milyona; 2015’te 397 milyona, 2016’da 
434 milyona, 2017’de 648 milyona, 
2018’de 845 milyona, 2019’da 4 milyar 
805 milyona,  2020 yılında 5 milyar 410 
milyon TL’ye; 2019’da 7 milyar 318 mil-
yon lira olan yedek ödenek toplamı da 
8 milyar 763 milyon TL’ye çıkmıştır. Son 
bir yıl içindeki ödenek artışı yüzde 13’e, 
yedek ödenekteki artış da yüzde 20’ye 
yaklaşmıştır.

Ülkemizde süregiden sanayisizleşme 
ve yatırımsızlık 2019 yılında da sürmüş 
ve bütçe teklifi ile 2020 yılına taşınmış-
tır. Ekonomide küçülme yaşanırken 
üretim ve yatırım daha fazla düşmüş-
tür. 2020 bütçesinde sanayiyi, üretimi 
güçlendirmek adına yeterli kaynak 
ayrılması bir yana, sanayisizleşme, ya-
tırımsızlığa ilişkin anlayış korunmuştur. 
2019 bütçesinde yüzde 4 düşürülen 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi, 
2020’de de olduğu gibi korunmuştur.

Temel göstergeleriyle 2020 bütçesi, 
ekonomimizin ve ülkemizin bugün 
geldiği durumu ve iktidar politikaları-
nın yaratığı çarpıklıkları tam anlamıy-
la yansıtmaktadır. İktidar Halkın zaten 
dar olan bütçesi ile ve halka hiçbir ya-
rar sağlamayan KÖİ projeleri ve özellik-
le enerji ve inşaat şirketleri milyarlarca 
dolarlık borçlarından kurtarılmakta, 
krizin tüm faturası halka çıkarılmakta-
dır.

Sonuç olarak bu anlayış ve uygulama-
lardan farklı, demokratik, kalkınmacı 
ve toplumsal gereksinimlerle yüküm-
lenmiş bütçe hakkını esas alan adaletli 
bir bütçeye duyulan gereksinim sür-
mektedir.

 Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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8 HABER

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ 
BİRÇOK INDEX'TEN KABUL ALDI

Bilimsel düşüncenin üretilmesi ve çoğaltılması 
konusunda aktif olarak görev üstlenen Oda-
mız, bilime ve tekniğe ayrıcalık tanıyan çalış-
maları hayata geçirmeye devam etmektedir.

Alanında önemli bir başvuru kaynağı olarak, 
düzenli periyodlarla yayın hayatını sürdüren 
“Endüstri Mühendisliği” dergimiz, 2019 hedef-
lerini bir bir gerçekleştirmiş ve edinilen bilgi 
birikiminin tüm endüstri mühendislerince pay-
laşılması ve ülke çapında yaygınlaştırılması ko-
nusunda, zemin oluşturmayı sürdürmektedir.

Dergimiz, uluslararası akademik yayın şartları-
nı incelemiş ve gerekliliklerini büyük bir özve-
ri ile yerine getirmiştir. Mevcutta yer almakta 
olduğu EBSCO ve Abstracts in Operations Re-
search veri tabanına ilaveten yaz döneminde 
Index Copernicus’dan kabul almıştır. Bu veri 
tabanlarına ilaveten uluslararası birçok verita-
banı başvurusunu yapmış ve yapmaya devam 
etmektedir. Her yapılan başvuru sonucunda 
ayrı bir inceleme ve denetlemeye tabi tutulan 
dergimiz, en son SOBİAD olmak üzere birçok 
başvurudan olumlu sonuç almış ve listedeki 
veri tabanlarında taranmaya başlamıştır.

Dergilerimiz, önümüzdeki aylarda da, araş-
tırma kurumları ve üniversitelerde yürütülen 
bilimsel araştırma ve teknolojik çalışmaları 
bünyesinde birleştirerek okuyucuları ile buluş-
turacaktır.

Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenli periyodlarla yayımlanan Endüstri Mühendisliği Dergisi, bu dönem 
içerisinde uluslararası yayın şartlarını sağlayarak birçok Index’ten kabul aldı.
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9KONGRE

I.ULUSLARARASI X.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE 
İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ana teması “Güvenli Yarınlar İçin Bu-
gün İSG” olarak belirlenen ve bu yıl 
ilk kez uluslararası olarak gerçekle-
şen kongrede, toplam 29 oturumda 
54 sözlü bildiri, çok sayıda sunum ve 
poster bildiri yer aldı.

Üç gün süren kongrenin açış konuş-
maları Oda Başkanı Yunus Yener, 
Adana Şube Başkanımız Hasan Emir 
Kavi, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi 
Mehmet Besleme, Çukurova Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
İbrahim Halil Elekcioğlu ve Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar tarafından yapıldı.

Oda Başkanı Yunus Yener, açış 
konuşmasında Oda’nın işçi/
iş sağlığı ve güvenliği alanına 
yönelik çalışmalarına değindikten 
sonra özetle şunları söyledi:

Odamız adına 
Adana Şubemiz 

sekreteryalığında 
düzenlenen 

I. Uluslararası, 
X. Ulusal İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Kongresi, 

23-26 Ekim 2019 
tarihleri arasında 

Adana’da Çukurova 
Üniversitesi Mithat 
Özsan Amfisi’nde 
gerçekleştirildi.

“TMMOB Makina Mühendisleri Oda-
sı Yönetim Kurulu ve şahsım adına 
sizleri saygıyla selamlıyorum.

Adana Şubemizin sekretaryalığın-
da düzenlediğimiz I. Uluslararası, 
X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi’ne hoş geldiniz.

Konuşmama başlarken iş cinayet-
lerinde kaybettiğimiz bütün emek-
çileri ve meslektaşlarımızı saygıyla 
anıyorum.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) so-
runlarının doğru çözümlere kavuş-
turulmasına yönelik güvenlik ön-
lemlerinin geliştirilmesi, mesleğimiz 
ve Odamızın temel görevleri arasın-
dadır. Uzmanlık alanlarımızla ilgili 
tüm dallarda olduğu gibi işçi sağlığı 
ve iş güvenliği konusunda da geliş-

tirici, iyileştirici çalışmalara katkıda 
bulunmayı en önemli görevlerinden 
biri olarak gördüğümüzü belirtmek 
istiyorum.

20 yıldan bu yana işçi sağlığı ve iş 
güvenliğine yönelik olarak düzen-
lediğimiz sempozyum ve kongrele-
rin bu alana yönelik duyarlılıkların 
yerleşmesinde önemli bir rolü bu-
lunmaktadır. Etkinliklerimizde şe-
killenen bütünlüklü öneriler, bildiri-
panel kitapları ve Oda Raporumuz 
bu konuda birer başvuru kaynağı 
olmuştur.

İş güvenliği, periyodik kontroller, 
kaldırma iletme makinaları, basınçlı 
kaplar, yangın güvenliği, iş makina-
ları ve ilgili konularda birçok kitap 
basımı, konu özgülündeki çalışma-
larımızda önemli bir yer tutmaktadır.
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Yine Odamız, tüm meslek uygulama 
alanlarımızda olduğu gibi bu alanda 
çalışacak üyelerimizin bilgi ve dene-
yimlerinin geliştirilmesini; lisans eği-
timinin meslek içi eğitimlerle des-
teklenmesini zorunlu görmekte ve 
gerekli eğitimleri düzenlemektedir.

Bilindiği üzere çalışma temel bir hak-
tır. Bu hak ile uygulama ve mevzuat 
düzenlemelerinin bir bütünlük oluş-
turması gerekir. Çalışma hak ve et-
kinliğinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemleri eşliğinde gerçekleşmesi, 
insanca çalışma ve yaşama hakkının 
gerekliliklerini karşılayacak biçim ve 
içerikte olması, yasa/mevzuat dü-
zenlemelerinin böylesi bir eksene 
göre şekillenmesi gerekir.

İş kazalarının tamamının önlenebilir 
nitelikte olduğu düşünüldüğünde, 
üretim ve hizmet yani çalışma ko-
şullarının bu yaklaşımla düzenlen-
mesi, bilimsel-teknolojik gelişmele-
rin sağladığı olanakların bu içerikte 
kullanılması gerekmektedir. İş kaza-
ları önlenebilir ancak iş kazaları ve 
cinayetlerinin artarak sürmesinin 
nedenlerinden biri de kazaları “ilahi 
takdir” vb, şeklinde değerlendiren 
ve ayıplanması, kınanması gereken 
anlayışlardır.

Bugünkü İSİG, iş güvenliği mühen-
disliği ve işyeri hekimliği sorunları, 
özellikle neoliberal döneme dam-
gasını vurup 2000’li yıllarda yoğun-
laşan serbestleştirme, özelleştirme, 
esnek-taşeron üretim ve istihdam 
politikalarında kök bulmaktadır.

Kamu idari yapısı, personel rejimi ve 
kamusal denetim alanlarındaki dö-
nüşüm ve tasfiyeler de bu alanı doğ-
rudan olumsuz bir şekilde etkileyen 
başlıca faktörler arasındadır.

2003 yılından bu yana yapılan 4857 
sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlı-
ğı İş Güvenliği Kanunu ve diğer tüm 
düzenlemeler, büyük oranda işçi 
sağlığı ve İş ve Güvenliği normlarının 
dışında ve sermaye güçlerinin lehine 
olmuştur. Sömürüyü yoğunlaştırma-
ya yönelik “maliyet-verimlilik-azami 
kâr” kıskacı, ne yazık ki çalışma ya-
şamını, güvenli çalışma hakkını, iş ve 
yaşam güvenliğini olumsuz bir şekil-
de belirlemektedir.

Bu nedenle iş güvenliği mühendisli-
ği/uzmanlığı ve işyeri hekimliği uy-
gulamaları tam yerleşmeden gerile-
tilmiş; mevzuat, piyasa ihtiyaçlarına 
göre düzenlenmiştir.

İSİG; tıp, mühendislik ve sosyal bi-
limler ile bağlantılı çok-bilimli bir 
alan olmasına karşın bu disiplinler 
mevzuatta adeta cezalandırılmakta-
dır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
sorumlulukları işverenlerden çok 
uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir. 
İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve 
diğer sağlık personelinin işyerlerin-
deki hizmet süreleri sürekli düşü-
rülmüştür. İşyeri hekimi, mühendis, 
teknik eleman, hemşire ve diğer 
sağlık personeline yönelik eğitim 
hizmetleri dışarıdan satın alma yo-
luyla ticarileştirilmiştir. Özel öğretim 
kurumlarına yetki tanınmasıyla mü-
hendislik meslek örgütlerinin fonk-
siyonu dışlanmıştır. Tam zamanlı iş 
güvenliği mühendisliği de dışlan-
mış, uzmanlar işverene bağımlı kı-
lınmış, iş kazalarında işverenlerin so-
rumluluğu neredeyse kaldırılmıştır. 
Yüzlerce eğitim kurumu ve binlerce 
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ku-
rulmasıyla adeta eğitim kuruluşu ve 
OSGB denizi oluşmuş ancak İSİG ko-
şulları iyileşmemiş, daha da kötüye 
gitmiştir. Kısaca yeni mevzuat ile de 
ölümler önlenememiş, hatta daha 
da artmıştır.
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İSİG alanında ulusal politikaların 
oluşturulması ve işyerlerinde deneti-
me ilişkin kararlar bugüne kadar sos-
yal tarafların görüşleri önemsenme-
den tek başına (eski adı ile) Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın-
dan alınmıştır. İş kazalarında, kaza 
sıklık oranında ve ağırlık oranındaki 
artışlar da alınan kararların doğru 
kararlar olmadığını göstermektedir.

İş kazaları sonucu toplu ölümlerin 
artması nedeniyle 2012 yılında çıka-
rılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu da bir çözüm olmamış-
tır. Kanun ilk gündeme geldiğinde 
ve üzerinde değişiklikler yapılması 
sırasında iş kazaları ve meslek has-
talıklarının bu kanun ve mevzuat ile 
önlenemeyeceğini hep söyledik.

Ancak, daha sonra kanun ile iş gü-
venliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve 
diğer sağlık personeline ilişkin yö-
netmelikler defalarca değiştirilmesi-
ne rağmen kazalar ve iş cinayetleri 
artarak devam etmiştir.

Öyle ki 2013’te 191 bin 389 olan kaza 
sayısı her yıl sürekli artış göstermiş 
ve 2017’de 359 bin 653’e ulaşmıştır.

Ölümlerde de benzer bir artış söz 
konusudur. SGK verilerine göre, İş 
kazaları sonucu 2012 yılında 744 
ölüm vakası varken 2017’de bin 636; 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 
(İSGM) verilerine göre de en az 2 bin 
6 emekçi yaşamını kaybetmiştir.

2018 ve 2019 verileri SGK tarafın-
dan henüz yayımlanmamıştır ancak 
İSGM verilerine göre 2018 yılında 
en az bin 923; 2019 yılının ilk dokuz 
ayında en az bin 320 emekçi yaşamı-
nı kaybetmiştir.

Meslek hastalıkları verileri ise he-
pimizin bildiği gibi çok dramatiktir. 
Açıklanan SGK verilerine göre son 
beş yılda meslek hastalıklarından 
dolayı ölüm hiç yoktur! Oysa dün-
yada iş kazaları oranı yüzde 44, mes-
lek hastalıkları oranı yüzde 56’dır. 
Türkiye’de ise iş kazaları oranı yüzde 
99,998; meslek hastalıklarının oranı 
ise on binde 2’dir! Fakat meslek has-
talıkları sıklığının binde 4–12 arasın-
da değişmesi ve Türkiye’deki zorunlu 
sigortalı sayıları üzerinden 2017 yılı 
itibariyle en az 35 bin meslek hasta-
lığı, tüm çalışanlar söz konusu edilir-
se olgu sayısının 100 bin ile 300 bin 
arasında olması gerekirdi! Ama 2017 
yılında Türkiye’de 691 meslek hasta-
lığı tespit edilmiştir.

Diğer yandan hemen her gün tanık 
olduğumuz üzere başta maden ve 
inşaat sektörleri ile göçmen işçilik, 
çocuk ve kadın işçiliği ile ilgili dra-
matik sorunlar da oldukça iç acıtıcı 
düzeydedir. Ülkemizde ve dünyanın 
birçok yerinde çalışma koşulları ba-
zen 19. yüzyılın acımasız çalışma ko-
şullarını andırmaktadır.

Sorunlar çok ve ben yalnızca bazıla-
rına değindim. Kongremizde konuş-
macılar da bu konuları ele alacaklar. 
Bu nedenle mevzuat ve işleyiş düzle-
mindeki çözüm önerilerimizi özlüce 
ifade ederek konuşmamı tamamla-
yacağım.

İSİG alanına dair bütün veriler ve 
sorunlar göstermektedir ki bu konu 
sermaye güçlerinin çıkarlarına göre 
değil çalışanlardan yana; sendikalar, 
TMMOB, TTB ve üniversitelerin gö-
rüşleri ve kamusal denetim eksenin-
de düzenlenmeyi beklemektedir.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanunu ve ilgili mevzuat 
yeniden düzenlenmelidir. Mevzuat 
esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş 
ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale 
getirdiği, kıdem tazminatlarını, faz-
la mesai ücretlerini, sendikal hak ve 
yetkileri budadığı için iptal edilerek 
kamusal denetim mekanizmalarıyla 
birlikte yeniden düzenlenmeli; bü-
tün tarafların katılımı ile ekseni insan 
olan çağdaş bir yapıya kavuşturul-
malıdır.
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Yapılacak tüm düzenlemelerde asıl 
sorumluluğun işverenlerde olduğu 
hususu yer almalıdır.

Bakanlıkların yeniden yapılandırıl-
masına ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile bileşimi ve görevle-
ri belirsizleşen “Ulusal İş Sağlığı ve 
Güvenliği Konseyi” ve bileşenleri, 
devlet ve işveren ağırlıklı bir yapıdan 
çıkarılmalı; sendikalar, üniversiteler, 
TMMOB, TTB ağırlıklı hale getirilme-
li ve kararları tavsiye değil bağlayıcı 
nitelikte olmalıdır.

İSİG ile ilgili düzenleme ve uygula-
malar sektör, çalışan sayısı vb. hiçbir 
ayrım olmaksızın bütün işyerlerini ve 
tüm çalışanları kapsamalıdır. Kamu 
kuruluşlarında ve 50’nin altında ça-
lışanın olduğu az tehlikeli işyerlerin-
de, uzman ve hekim çalıştırılması uy-
gulaması ertelenmemeli ve hemen 
başlatılmalıdır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki, 
100’den fazla çalışanın bulunduğu 
sanayi işletmelerinde “tam zamanlı” 

iş güvenliği mühendisi istihdamı zo-
runlu hale getirilmelidir.

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uz-
manlarının mesleki bağımsızlıkları 
ve iş güvenceleri korunmalıdır.

İş kazalarının büyük çoğunluğunun 
küçük ölçekli işyerlerinde olduğu 
gözetilerek İSİG Kurulu oluşturma 
zorunluluğu en az 30 çalışanın bu-
lunduğu işyerlerini de kapsamalı, bu 
sayı kademeli olarak daha da aşağıya 
çekilmelidir. İş ve işyerlerinin bir bü-
tün olduğu gerçeğinden hareketle, 
alt işveren bulunan işyerlerinde tek 
bir İSİG Kurulu olmalıdır. Kurul oluş-
turulması ve karar mekanizmaları 
demokratikleştirilmelidir.

Sigortasız, sendikasız çalıştırma ön-
lenmeli, esnek/güvencesiz ve kayıt 
dışı çalışma yasaklanmalı, sendika-
laşmanın önündeki engeller kaldırıl-
malıdır.

Son olarak belirtmek isterim ki Oda-
mız, İSİG mevzuatındaki tüm olum-
suzlukların giderilmesi, iş kazaları 

ve meslek hastalıklarına yönelik 
önleyici yaklaşımlar geliştirilmesi, iş 
güvenliği mühendisliğinin ve işye-
ri hekimliğinin çalışma yaşamının 
sorunlarını çözmeye katkı koyacak 
şekilde yaşama geçirilmesi, tüm 
emekçilerin yaşamlarının güvenceye 
alınması için etkinlik, öneri ve katkı-
larını sürdürecektir.

Sözlerime son verirken, ev sahibimiz 
Çukurova Üniversitemizin Rektörlü-
ğüne, Dünya Sağlık Örgütü, Ulus-
lararası Çalışma Örgütü, Bakanlık, 
TMMOB, TTB, DİSK, KESK yetkilileri-
ne, oturumlara katılacak-bildiri su-
nacak tüm konuşmacılara, Odamız 
adına kongrenin düzenlenmesini 
sağlayan danışma, düzenleme, yü-
rütme kurulları ile kongre sekreter-
lerine, Adana Şube Başkanımız nez-
dinde Şube Yönetim Kurulumuz ve 
çalışanlarına, tüm delege ve izleyici-
lere, Oda Yönetim Kurulumuz adına 
içtenlikle teşekkür ediyor, etkinliği-
mizin başarılı geçmesini diliyor, say-
gılar sunuyorum.”
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I. ULUSLARARASI, X. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

Kongreye 472 delege olmak üzere 
toplam 1.814 kişi katılmış, düzenle-
nen sergiye 14 firma, kurum ve ku-
ruluş katılmıştır. Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, Dünya 
Sağlık Örgütü(WHO) Türkiye Tem-
silciliği, Uluslararası iş Sağlığı Ko-
misyonu (ICOH), Uluslararası Sosyal 
Güvenlik Birliği (ISSA),Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu (ITUC),  
Üniversiteler, TTB, DİSK, KESK, MMO, 
TMMOB`ye bağlı diğer Odalar, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı (AÇSHB), Sağlık Bakanlığı, diğer 
meslek örgütleri, kamu ve özel ku-
rum ve kuruluşları, Bilim insanları, 
mühendisler, doktorlar, işçiler, hem-
şireler, öğrenciler, sağlık personeli 
ve ilgili teknik personelin katılımıyla 
yapılan kongrede; 54 sözlü, 23 pos-
ter bildiri sunulmuş, iki açılış paneli, 
iki konferans ve kapanış oturumu 
toplam 40 oturum yapılmıştır. Otu-
rumlarda, Makedonya, Hindistan, 
Almanya, İngiltere, ABD, İran ve 
İsviçre’den de bilim insanları, sendi-
kacılar da katılmış ve bildiri sunmuş-
tur.

Ayrıca kongre etkinlikleri kapsamın-
da kısa film yarışması gerçekleşti-
rilmiş “Babalar ve Oğulları” adlı kısa 
filmi ile Ömer Çolak birinciliğe layık 
görülmüştür. Selman Vefa Yıldırım’ın 
“Apsis Yükü” adlı fotoğraf sergisi dü-
zenlenmiştir.

Kongrenin panel ve oturumlarında 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı üze-

rine önemli tespitler ve öneriler ya-
pılmıştır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları-
nın doğru çözümlere kavuşturulma-
sına yönelik güvenlik önlemlerinin 
geliştirilmesi, mesleğimiz ve oda-
mızın temel görevleri arasındadır. 
Odamız uzmanlık alanlarımızla ilgili 
tüm dallarda olduğu gibi işçi sağlığı 
ve iş güvenliği konusunda geliştirici, 
iyileştirici çalışmalara katkıda bulun-
mayı en önemli görevlerinden biri 
olarak görmektedir.

Odamızın 2001 yılından bu yana 
düzenlediği kongrenin, özellikle işçi 
sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin du-
yarlılıkların yerleşmesinde önemli 
bir rolü bulunmaktadır. Kongreleri-
mizde şekillenen öneriler ve Oda Ra-
porlarımız, İSİG konusunda çalışma 
yapan kesimler için önemli bir baş-
vuru kaynağı olmuştur ve olmaya da 
devam etmektedir.

SGK İstatistiklerine göre, 6331 sayılı 
İş Sağlığı Güvenliği Kanunun kabul 
edildiği 2012 yılından bu yana iş ci-
nayetleri sayısı, iş cinayetleri sıklık 
hızı ve ağırlık oranı her yıl daha da 
artmaktadır. Meslek hastalıklarının 
tespit edilememesi gerçekliği ise ha-
len sürmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasası’nın 2012 yılında yürürlüğe 
girmesinden sonra da iş cinayetle-
ri artarak sürdü ve toplu ölümlerin 

meydana geldiği her kazadan sonra 
mevzuat yeniden değiştirildi.

Çalışma yaşamı düzenleyen yasa 
yalnızca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu’ndan ibaret sayılma-
malıdır. Çalışma yaşamı, başta 4857 
sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu olmak üzere birçok yasa ile 
biçimlendirilmektedir. 2003 yılında 
yürürlüğe konulan 4857 sayılı yasa 
ile çalışma yaşamı tamamen esnek-
leştirilmiş, işlerin alt işveren/taşero-
na yaptırılması olağan çalışma biçi-
mi olmuştur.  “İstihdam büroları” ile 
de iş ilişkileri tamamen “bırakın yap-
sınlar” “bırakın geçsinler” anlayışına 
dönülmüş, tüm bunların sonucunda 
örgütsüzlük artmıştır. İş cinayetleri-
nin artmasında 4857 sayılı yasa ile 
getirilen esnek çalışma biçimlerinin 
önemli bir payı olmuştur. Dolayısı 
ile asıl üzerinde durulması gereken 
mevzuat bu olmalıdır.

İş kazaları, meslek hastalıkları “ka-

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Adana Şubesi 
yürütücülüğünde düzenlediği I. Uluslararası, X. Ulusal 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 23–26 Ekim 
2019 tarihlerinde Adana’da Çukurova Üniversitesinde 

gerçekleştirilmiştir.
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der” değildir. İş kazalarını, meslek 
hastalıklarını “işin doğal bir sonucu “ 
olarak görülmesi, yeni iş cinayetleri-
ne davetiye çıkarmaktadır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlan-
ması öncelikle işverenin görevidir. 
Ancak, 6331 sayılı yasa ile getirilen 
sistemde bu görev işverenden çok iş 
güvenliği uzmanları ve hekimlerden 
beklenir hale gelmiştir. 6331 sayılı 
yasadaki diğer düzenlemeler gibi, 
uzman ve hekimlere ilişkin düzen-
lemeler yalnızca işveren çıkarlarını 
gözetmektedir. Her iş kazasından iş 
güvenliği uzmanları ve hekimler so-
rumlu tutulur hale gelmiştir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetle-
rinin özel sektör eliyle yürütülmesini 
hedefleyen düzenlemeler sonucu 
ülkemizdeki Ortak Sağlık ve Güven-
liği Birimi (OSGB) sayısı 2.000’in üze-
rine çıkmıştır. İşyerleri ağırlıklı olarak 
OSGB’lerden hizmet almayı tercih 
etmektedir.

Kongrenin panel ve oturumların-
da sunulan görüş ve bildiriler, tes-
pitler ile yapılan tartışmalar sonu-
cu işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) 
alanında atılması beklenen adım, 
önlem ve düzenlemeler, aşağıda 
kamuoyunun bilgisine sunulmuş-
tur. 

1. Sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda 
çalışmak her çalışanın hakkıdır.

2. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağ-
lanması öncelikle devletin ve işvere-
nin görevidir.

3. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgi-
li ulusal politikaların oluşturulması, 
kararların alınması ve işyerlerinde 
denetim diğer sosyal tarafların gö-
rüşleri önemsenmeden tek başına 
eski adıyla Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı (ÇSGB) yeni adı ile Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-

ğı (AÇSHB) tarafından yerine getiril-
mektedir. Gelinen nokta göstermek-
tedir ki; doğru kararlar alınmamakta, 
istenen uygulamalar hayata geçiri-
lememektedir. Sendikalar, Üniversi-
teler, TMMOB, TTB, AÇSHB ve Sağ-
lık Bakanlığı’nın katılımı ile idari ve 
mali yönden bağımsız, çoğunluğu-
nu emek örgütlerinin oluşturduğu 
ulusal bir enstitü oluşturulmalıdır. 
Enstitü; politikaların oluşturulması, 
kararların alınması ve işyerlerinde 
denetim görevlerini yerine getirme-
lidir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
işlevsizleştirilen, nerede ise ortadan 
kaldırılan “Ulusal İş Sağlığı ve Gü-
venliği Konseyi” hükümet ve işveren 
ağırlıklı bir yapıdan çıkartılmalı, çalı-
şan, çalışan örgütleri ve meslek ör-
gütleri ağırlıklı hale getirilmelidir. Bu 
konseyin kararları tavsiye niteliğin-
den çıkarılarak yönlendirici ve fonk-
siyonel bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Sosyal hukuk devletinde iş yasala-
rı, çalışanların hakkını korumak ve 
geliştirmek amacını temel ilke edin-
mesi gerekirken, 4857 sayılı İş Yasası, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ya-
sası, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme-
si Yasası ve alana ilişkin yapılan diğer 
düzenlemeler işverenlerin çıkarları 
doğrultusunda şekillendirilmiştir. 
Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici 
iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal 
hale getiren, kıdem tazminatlarını, 
fazla mesai ücretlerini, sendikal hak 
ve yetkileri budayan işçi sağlığı ve 
İş güvenliğini işveren yükümlülüğü 
olarak görmeyen, örgütlülük önüne 
engeller koyan yasa ve diğer düzen-
lemeler iptal edilmelidir. İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Enstitüsünün oluşu-
mundan sonra, konunun taraflarının 
katılımı ile İş Yasası ile İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası başta olmak üzere, 
tüm mevzuat ve denetim mekaniz-

ması ekseni “insan” olan anlayışla ye-
niden düzenlenmelidir.

Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlı-
ğı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE 
başta olmak üzere, ilgili diğer bakan-
lıklar ve kuruluşlarla iş birliği içinde 
olunmalıdır.

4. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesinin 23. 
maddesinde belirtilen “Herkesin, 
kendi özgür seçimiyle belirlediği bir 
işyerinde, adil ve elverişli çalışma 
koşullarında çalışma hakkı vardır” 
yaklaşımına uygun olarak, iş kaza-
ları ve meslek hastalıklarının önüne 
geçilebilmesi için işyerlerinde “önce 
insan, önce sağlık, önce işçi güvenli-
ği” anlayışı yerleştirilmeli, üretim sü-
reçlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlem ve uygulamalarına öncelik 
verilmelidir. Yapılacak tüm düzenle-
melerde işyerlerinde işçi sağlığı ve 
iş güvenliğinin sağlanmasında asıl 
sorumluluğun işverende olduğu 
gerçeğinden uzaklaşılmamalıdır. Ya-
pılacak düzenlemelerde çocukları, 
gençleri, kadınları koruyucu hüküm-
ler yer almalıdır. 

Ucuz işgücü olarak görülen kadın-
lara ve kadın emeğine yönelik tüm 
olumsuz uygulamalar kaldırılmalı, 
eşit işe eşit ücret uygulamaları ve 
istihdamda fırsat eşitliği sağlanma-
lıdır.

İSİG ile ilgili düzenlemeler ve uygu-
lamalar, sektör, çalışan sayısı ayrımı 
dahil hiçbir ayrım olmaksızın bütün 
iş yerlerini ve tüm çalışanları (Ev 
hizmetlerini, hükümlü ve tutuklular 
dâhil) kapsamalıdır.

İSİG, işyerlerinin projelendirilmesi 
aşamasından başlar. Bu nedenle, ön-
ceki uygulamalarda bulunan “işyeri 
kurma izni” ve “işletme belgesi” alın-
ması zorunluluğu yeniden mevzuat-
ta yer almalıdır.
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Kamu kuruluşlarında ve 50’nin altın-
da çalışanın olduğu az tehlikeli işyer-
lerinde, uzman ve hekim çalıştırılma-
sı uygulamasının sürekli öteleniyor 
olması İSİG’nin önemsenmemesi so-
nucunu doğurmuştur. Bu işyerlerin-
de uzman ve hekim çalıştırılmasına 
hemen başlanılmalıdır.

5. İşyerlerinde örgütü olan Sendika-
ların, Konfederasyonların İşçi Sağlığı 
ve Güvenliği konusuna sahip çık-
maları, gündem yapmaları, işyerle-
rine ilişkin denetim mekanizmaları 
kurmaları, katılım sağlamaları, çalı-
şanları, üyelerini eğitmeleri halinde 
kazaların, meslek hastalıklarının 
azalmasını olumlu yönde etkileye-
cektir, Konfederasyonların İSİG’nin 
daha fazla gündemlerinde olmasını 
bekliyoruz. Sendikaların, Konfede-
rasyonların gündeminde İSİG’nin 
daha fazla yer alması durumunda 
olumlu sonuçlar alınacağı beklenil-
mektedir.

6. İş güvencesi ile işçi sağlığı ve iş 
güvenliğinin birbirini tamamladığı 
gerçeğinden hareketle, tüm çalı-
şanlar insana yakışır “norm ve stan-
dartta” bir sosyal güvenlik şemsiyesi 
altına alınmalıdır. Sigortasız ve sen-
dikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt 
dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır. 
Sendikalaşmanın önündeki engeller 
kaldırılmalı, çalışanların sosyal ve 
ekonomik yaşamları iyileştirilmelidir.

7. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet-
lerinin piyasalaştırılması, yaşanan 
sorunların en temel kaynaklarından-
dır. İşyerlerine verilecek işçi sağlığı 
ve iş güvenliği hizmetleri, bir kamu 
hizmeti olarak ele alınmalıdır.

İşverenlerin önlem alma yükümlü-
lüğü ve devletin denetim görevini 
gözetmeden, sorumluluğun iş gü-
venliği uzmanları, işyeri hekimleri 
ve çalışanlarda olduğu anlayışı, iş-

verenlerin umursamazlığını artıran 
bir anlayıştır. İşyeri hekimleri ve iş 
güvenliği uzmanlarının görevlerinin 
rehberlik olduğu gerçeğini görmek-
le birlikte yaptıkları tespitler, sapta-
dıkları gereklilik ve öneriler yerine 
getirilmeden iş kazası ve meslek 
hastalıklarından sorumlu tutulma-
ları ve belgelerinin askıya alınması, 
gerçeklerle bağdaşmamaktadır. İş-
yeri hekimleri ve iş güvenliği uzman-
larının mesleki bağımsızlıkları ve iş 
güvenceleri korunmalıdır. Bakanlık 
kamusal denetim yükümlülüklerini 
yerine getirmelidir

8. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağ-
lanması işveren yükümlülüğüdür. Bu 
nedenle işyeri açacak kişilerin işyeri 
açabilmesi için, işyerlerinin özelli-
ğine göre işyerini açmadan İSİG ko-
nunda eğitim almaları zorunlu hale 
getirilmelidir. Ayrıca işyerlerinde 
yönetim görevlerinde bulunacaklar 
için de, konumuna göre İSİG eğitimi 
almaları zorunlu hale getirilmelidir. 
İşyeri açabilmenin, yönetici olabil-
menin ön şartı bu eğitimlerin alın-
ması ve sertifikalandırılması olmalı-
dır.

9. Ülkemizdeki iş kazalarının büyük 
bir çoğunluğunun küçük ölçek-
li işyerlerinde olduğu gerçeği göz 
önünde bulundurularak İSİG Kurulu 
oluşturma zorunluluğunun en az 
30 çalışanın bulunduğu işyerlerinde 
zorunlu hale getirilmeli, kademeli 
olarak bu sayı daha da aşağıya çekil-
melidir. İşyerinin bir bütün olduğu 
gerçeği doğrultusunda bir işyerinde 
(tek tehlike sınıfına sahipse) tek bir 
İSİG Kurulu olmalıdır. Kurul oluştu-
rulması ve karar mekanizmaları de-
mokratikleştirilmelidir.

Çalışan temsilcilerinin, çalışanların 
katılımı kâğıt üzerinde bir uygulama 
olmaktan çıkartılmalı, katılım meka-

nizması güçlendirilmelidir. Çalışan 
temsilcilerinin iş güvenceleri, sendi-
ka temsilciliği ile eş düzeye getiril-
melidir.

10. İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş gü-
venliğinin sağlanmasında işverene 
rehberlik edecek ekipte, hekimler, 
mühendisler, teknik personel, sağlık 
personeli ve iş hijyenisti, ergonomist 
vb. personel yer almalıdır. İş güvenli-
ği uzmanları, işyeri hekimleri ve İSİG 
konularında görev yapan tüm per-
sonelin mesleki bağımsızlık, çalışma 
süreleri, yıllık izinleri, kişisel gelişim 
eğitimleri vb. hususlar yeniden dü-
zenlenmelidir.

50’den fazla çalışanın bulunduğu 
sanayi işletmelerinde “tam zaman-
lı” iş güvenliği Uzmanı çalıştırılması 
zorunlu hale getirilmelidir.10’dan 
az çalışanın bulunduğu işyerlerinde 
İSİG hizmet bedelinin karşılanmasın-
da SGK prim kaynakları kullanılma-
malı bütçede bu kalem için ayrı bir 
kaynak tahsis edilmelidir.

11. Lisans sonrası işçi sağlığı ve iş 
güvenliği eğitimlerinin üniversiteler, 
TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odala-
rı ve TTB tarafından ortaklaşa veril-
mesi, sertifikalandırılması, çağdaş 
yaklaşımların böylelikle ülkemize 
kazandırılması hedeflenmelidir.

12. İSİG alanında yapılan yüksek li-
sans eğitimleri, akademik/bilimsel 
çalışmadan çok B sınıfı uzmanlık 
sınavına girme hakkını kazanmaya 
yöneliktir. Birkaç ayda tamamlanan, 
derse devamın izlenmediği, tez ya-
zımının zorunluluğu olmayan bu 
programlar İSİG’in ve bilimin ihtiyaç-
larına göre yeniden düzenlenmeli-
dir.

13. İSİG Ana Bilim Dalında alana öz-
gün öğretim üyeleri yetişmelidir. 
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İSİG alanında bazı üniversitelerde 
açılan bölümlerde eğitim yalnızca 
uzaktan eğitim olarak verilmektedir.  
İSİG’in uzaktan eğitimle öğretilmesi 
uygun bir yöntem değildir. Bu alan-
da uzakta eğitime bir an önce son 
verilmelidir.

14. İş kazaları ve meslek hastalıkla-
rının önlenmesinde, resmi makam-
ların denetimlerinin önemli yeri 
bulunmaktadır. Ancak son yıllarda 
işyerlerinde denetim çok azalmıştır. 
Siyasi kaygılardan uzak olacak şekil-
de işyerlerinde denetimler nicel ve 
nitel şekilde artırılmalıdır. Denetim 
görevinin yerine getirilmemesi du-
rumunda, sorumlu bakanların ve ba-
kanlık görevlilerin yargılanmasının 
önündeki engeller kaldırılmalıdır.

15. Kamu kurum ve kuruluşlarında 
görev yapan işyeri hekimi ve iş gü-
venliği uzmanlarının asli görevleri-
nin yanında aynı kurum içinde veya 
diğer kurum ve kuruluşlarda görev-
lendirilmeleri, ek iş yükü ile uzman-
lığın belirli bir yetkinlikle uygulan-
masını ortadan kaldırıcı niteliktedir. 
İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uz-
manlarına başka görev verilmeme-
lidir.  Kamu işyerlerinde, iş güvenliği 
uzmanlığı yapanların ücretsiz görev 
yapması uygulamasına son verilme-
lidir.

16. Tüm çalışanlara hak ve sorumlu-
lukları, İSİG ile ilgili sürekli olarak eği-
tim verilmeli, bu eğitimler, işverenin 
süre ve içeriğe müdahalesi önlene-
cek tarzda gerçekleştirilmelidir.

Mesleki Eğitim Belgesi ve Mesleki 
Yeterlilik Belgesi uygulamasının sa-
dece ticareti yapılan birer uygulama 
halinden çıkartılmalı mesleki eğitim 
ve yeterlilik sitemini işveren ve kamu 
yükümlülüğü olarak gören bir sis-
tem oluşturulmalıdır.

17. Eğitim ve öğretim müfredatı, or-
taöğrenimden başlanarak sağlık ve 
güvenlik konusunu da içerecek şe-
kilde yeniden düzenlenmeli, bütün 
okullarda sağlık ve güvenlik eğitimi 
yapılmalı; iş güvenliği uzmanı oluna-
bilen mesleki bölümlerin bulundu-
ğu yükseköğretim kurumlarında işçi 
sağlığı-güvenliğinin zorunlu ders ol-
ması ile yetinilmemeli, üniversitele-
rin ilgili fakültelerinde İSİG ana bilim 
dalları kurulmalıdır.

18. Çalışanlar ile işverenler arasında 
İSİG duyarlılığı ve bilincinin oluşması 
sağlıklı ve güvenli işyerinin oluşumu 
ile paralellik taşımaktadır. Bunun için 
güvenlik kültürü, aile kültürü, top-
lumsal işçi sağlığı kültürü bir arada 
oluşturulmalı ve özendirilmelidir.

19. SGK tarafından yayımlanan “İş 
Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatis-
tikleri” gerçekleri yansıtmaktan çok 
uzaktadır. İşyerlerinde kaza ve mes-
lek hastalıklarına ait bilgiler bir veri 
tabanında toplanmalı, meslek has-
talıkları polikliniği ve ana bilim dalı 
kurulmalı elde edilen bu bilgilerden 
ölçme ve değerlendirme amaçlı ya-
rarlanılmalıdır.

Bakanlık, SGK tarafından yapılan in-
celemeler sonrası hazırlanan iş kaza-
ları ve meslek hastalıkları inceleme 
raporlarına ilişkin olarak kamuoyu ile 
sadece sayıları değil kaza ve hasta-
lıkların kök nedenlerine inilebilecek 
detaylı analizleri de paylaşmalıdır.

20. Meslek hastalıklarının tespit edil-
memesi halen bir sorun olarak karşı-
mızda durmaktadır.  Meslek hastalık-
larının önlenmesine yönelik çalışma 
yapmak ve işyerlerinde hekim, uz-
man işbirliğinin daha etkin olmasını 
sağlamak için TMMOB, TTB ortak ça-
lışma yapmalıdır.

Meslek hastalıklarının önlenmesi 
için hekim, uzman işbirliği mekaniz-
ması oluşturulmalıdır.

Meslek hastalığı bildiriminde bulu-
nan iş sağlığı profesyonellerinin ve 
tanı konulan çalışanın iş güvencesi-
nin sağlanması için Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafın-
dan çalışma yapılmalıdır.

21. Dünyada ve ülkemizde ürkütücü 
boyutlara ulaşan çocuk emeği sö-
mürüsü ortadan kaldırılmalı, çocuk 
işçiler rehabilite edilerek, örgün eği-
time yönlendirilmelidir.

22. AÇSHB Bakanlığı Aile ve Çalışma 
hayatına ilişkin bakanlıklar olarak 
ayrı ayrı yeniden yapılandırılmalıdır.

23. İşyerleri açılmadan önce işyerle-
rinde işçi sağılığı ve iş güvenliğine 
uygun olması için işyerlerine açılma 
ruhsatı veren yerel yönetimlerin, 
işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güven-
liğine uygun olup olmadığını de-
netlemelidir. Yerel yönetimlere bu 
değerlendirmeyi yapacak kadrolar 
verilmelidir.

24. Mevzuatta yer alan Diğer Sağlık 
Personeli “DSP” unvanı “İşyeri Sağlık 
Personeli” olarak değiştirilmeli, bu-
nun yanında işyerlerinde aktif görev 
yürütecek hale getirilmelidir. 

Kamu kurumu niteliğinde bir mes-
lek odası olmanın sorumluluk ve 
bilinciyle, ülkemizde kanayan bir 
yara olan işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda geliştirici ve iyileştirici 
çalışmalara katkı vermeye hazır ol-
duğumuzu, bu yöndeki mücadele-
mizi sürdüreceğimizi kamuoyuna 
duyururuz.

TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası
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YATIRIMLAR ÇAKILDI, KREDİLER 
SORUNLU (52)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 52'nin tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Türkiye ekonomisi, 2019 sonbaharına 
ağırlaşmış yüklerle girdi. Ekonomide 
daralma ikinci çeyrekte de sürdü. Kü-
çülme ağırlıkla yatırımların yere çakıl-
masından kaynaklanıyor. Eylül sonun-
da tamamlanacak üçüncü çeyrekte 
de ekonominin büyümediği, tersine 
küçüldüğü tahmin ediliyor. Ekonomi-
de bir büyüme ivmesi yakalamak için, 
şartlar zorlanarak Merkez Bankası’nın 
iki kez üst üste indirdiği faizler, ancak 
kamu bankalarının kredilerine yan-
sıyabiliyor. Özel ve yabancı bankalar, 
riskli gördükleri için kredi musluklarını 
açmıyorlar. Kredi kullanıcısı olarak tü-
keticiler ve reel sektör de kredi kullan-
maya pek yanaşmıyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 
yılının Nisan-Haziran dönemini oluştu-
ran ikinci çeyreğinin ulusal gelir verile-
rini açıkladı. Buna göre Gayri Safi Yurti-
çi Hasıla (GSYİH) ikinci çeyrekte 2018’in 
ikinci çeyreğine göre yüzde 1,5 azaldı. 
Yani Türkiye bu yılın ikinci çeyreğinde, 
geçen yıl aynı zaman diliminde üretti-
ği mal ve hizmetten yüzde 1,5 daha az 
üretim gerçekleştirdi. Ekonomiyi dibe 
çekmede yatırımların dramatik ölçüde 

düşmesi önemli bir etken. Türkiye’de 

hem kamu hem özel sektör yatırımları 

12 aydır sert bir biçimde düşüyor. Bu-

nun özellikle işsizlik-istihdam üstünde 

ağır yansımaları var. Ekonomide ikinci 

çeyrekte yaşanan küçülme, önceki iki 

çeyrekte de yaşandı. Başka bir ifade ile 

Türkiye, 2018 Eylül ayından bu yana 

küçülme sürecinde. Bunun en az bir 

çeyrek daha sürerek 12 ayı bulması 

muhtemel.

Öncü göstergelerden hareketle, üçün-

cü çeyrek, yani Temmuz-Eylül 2019 dö-

neminde de ekonominin küçülmekte 

olduğu tahmin ediliyor. Bunun verisi 

ise TÜİK tarafından 2 Aralık’ta açıkla-

nacak. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise 

yılın tamamının yüzde 2,5 küçülme ile 

tamamlanacağını tahmin ediyor. 

Dolarla küçülme

Küçülmeyi bir de dolar ile ifade etmeyi 

denersek daha dramatik bir görüntü 

ortaya çıkacaktır. Türkiye ekonomi-

si 2013 yılında 950 milyar dolarlık bir 

ekonomi olarak ölçülmüştü. Ancak 

izleyen yıllarda dolar fiyatlarının tır-

manması ile ekonominin büyüklüğü 
dolar cinsinden geriledi. 2018 yılında 
789 milyar dolara kadar düşen ekono-
mik büyüklük, 2019’un ilk yarısı geriye 
doğru yıllıklandırıldığında 722 milyar 
dolar olarak ölçülmekte. Bu pasta nü-
fusa bölündüğünde, 2014’te 12 bin 
dolar olan kişi başına gelirin 2019’da 
(82 milyon nüfus) 8 bin 800 dolara 
kadar düştüğü görülebiliyor. Başka 
bir ifade ile özellikle son iki yılda hem 
ekonomide tempo hızla gerilemiş 
hem de dolar fiyatı hızla tırmandığı 
için Türkiye’nin dolarla ifade edilen 
ekonomik büyüklüğü ve kişi başına 
geliri hızla düşmüştür. 

Yatırımlarda çakılma

Ulusal gelire harcamalar optiğinden 
bakıldığında ise ikinci çeyrekte küçül-
menin yüzde 1,5’le sınırlı kalmasında, 
devlet harcamalarının ve ihracatın 
olumlu etkisinin olduğu görülüyor. Ni-
san-Haziran döneminde devlet harca-
maları yüzde 3,4 artarken net ihracat 
da büyümeye katkı yaptı. Küçülmeyi 
frenleyen bu iki kaleme karşılık özel 
tüketim ya da hanelerin iç talebinin 
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gerilemesi ile yatırımların dehşetli 
azalması baskın geldi ve küçülme yüz-
de 1,5’i buldu. 

2019 ikinci çeyrekte yatırımların 2018 
ikinci çeyreğine göre yüzde 23’e ya-
kın daraldığı görülüyor. Son 10 yıldır 
hiçbir çeyrekte yatırımlar bu kadar 
daralmamıştı. Yatırımlarda daralma sa-
dece bu ikinci çeyreğin değil, son dört 
çeyreğin sorunu. Birikimli olarak bakı-
lırsa son dört çeyreğin toplamında ya 
da son 12 ayda yatırımlar bir önceki 
12 aya göre yüzde 8’e yakın gerilemiş 
durumda. 

Yatırımların bıçak gibi kesilmesi, 
2019’un ilk yarısının en çarpıcı gö-
rüntülerden biri oldu. Sermaye yatı-
rımlarındaki yüzde 22,8’lik gerileme 
dramatik. Yatırımlarda gerileme inşaat 
yatırımlarında  yüzde 29,2’yi, makine-
teçhizat yatırımlarında ise yaklaşık 
yüzde 17’yi buldu.  Özellikle makine-
teçhizat yatırımlarındaki düşüşler sa-
nayinin geleceğe yönelik beklentileri 
açısından kaygı verici. Bu harcama bi-
leşeninin son yıllardaki seyrine baktı-

ğımızda, 2011’den beri belirgin bir ya-

vaşlama, 2018 başından beri ise ciddi 

bir daralma içinde olduğu görülüyor.

Özellikle inşaat yatırımlarında sert bir 

düşüş sürüyor. Eldeki konut stokları 

eritilemezken, hızla yükselen enflas-

yon ve hızla artan döviz fiyatları, bunu 

dengelemek için yükseltilen Türk Lira-

sı faizleri, yatırım iştahını iyice kaçırdı. 

Nitekim başta İstanbul’da olmak üzere 

yurdun her yanında bir ara yüzde 40’a 

yakın artan, sonra yüzde 20’lere inen, 

yüksek dalgalı inşaat malzeme fiyatla-

rı ile yatırım yapmayı kimse göze ala-

madı, “bekle-gör” durumuna geçildi, 

eldeki stokları eritmenin yolları arandı.

Yeni konutlarda 2017 Temmuz ayında 

aylık 58 bine yaklaşan satışlar, bazı teş-

viklerle 2018 Ekim ayında aylık 75 bine 

yaklaşmasına karşılık takip eden ayda 

41 dolayına indi. 2019’un ilk 7 ayında 

aylık ortalama 35 bin dolayında seyre-

den yeni konut satışları, faiz indirim-

lerine rağmen önemli bir kıpırdama 

yaşamadı. 

Kamu bankalarının aylık konut kredisi 
faizlerini yüzde 0,99’a indirmelerine 
karşın, kredili konut satışlarında kayda 
değer bir hareket henüz görülmedi. 
12 Eylül’deki 325 baz puanlık indirimin 
konut kredi faizlerine yansımasının 
da ipotekli satışları hareketlendirmesi 
pek beklenmiyor. 

İnşaat yatırımlardaki gerileme, yapı 
ruhsatlarından daha net görülebil-
mekte. TÜİK verilerine göre, inşaat yapı 
ruhsatları iki yıldır gerileme halinde. 
2018 Ocak-Haziran döneminde ruhsat 
alınan inşaat yüzölçümü 131 milyon 
metrekarenin üstünde iken, 2018’in ilk 
yarısında önce 76 milyon metrekare-
ye indi ve yüzde 42 geriledi, 2019’un 
ilk yarısında ise yüzde 60 gerileyerek 
30 milyon metrekareye indi ve yüzde 
60’ın üstünde gerileme gösterdi. 

Sanayi kesiminde de yatırımlar bıçak 
gibi kesildi. Hem iç hem dış sanayi ak-
törleri yatırım niyetlerini askıya aldılar. 
Türkiye’nin yatırım malları, ara malları 
ithalatındaki sert düşüşler, tamamen 
yatırım iştahının kesilmesi ile ilgili. 

Daha önceki yıllarda dışarıdan döviz 
kredisi bularak yapılan yatırımlara ar-
tık artan ve istikrar göstermeyen döviz 
fiyatları ile cesaret edilemiyor. Özel 
sektörün döviz açığı zaten 185 milyar 
doların üzerinde. 

Yatırım kararlarında en önemli caydı-
rıcı etken, özellikle konut ve dayanıklı 
tüketim mallarına hızla azalan talep. 
Öte yandan, dış kreditörler de yatırım 
için kredi vermede isteksiz davranı-
yorlar. Dış kreditörler kredi fiyatlarına 
Türkiye’nin 400 baz puanı bulan ve en 
yakınındaki Güney Afrika’yı riskte bir 
kat geride bırakan sigorta prim mali-

 

Grafik. Yatırımlarda Sert Düşüş, 2009 Fiy Milyar (TL, %)
Kaynak: TÜİK veritabanı
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yetini (CDS) eklediklerinde, kredinin 
cazibesi daha da azalıyor. Bu fiyattan 
dışarıdan kredi temin etmek zor oldu-
ğu gibi, borç alınacak dövizin içeride 
TL karşılığının nasıl bir serüven yaşa-
yacağı da bilinemiyor ve “bekle-gör” 
durumu burada da sürüyor. 

Yatırımsızlık ve işsizlik

Yatırımlardaki sert düşüş en çok iş 
bekleyen kitleleri ilgilendiriyor. Her tür 
nitelikli ve niteliksiz atıl işgücü yatırım-
larda hareket beklerken, bu bekleyişin 
uzun bir süre alacağı söylenebilir.

Yatırımlardaki, özellikle inşaattaki hızlı 
düşüş ile birlikte 2018’deki istihdam 
düzeyi hızla azaldı. Mevsim etkilerin-
den arındırılmamış işsizlik Haziran 
ayında yüzde 13’e, işsiz sayısı da yak-
laşık 4,3 milyona çıktı. Tarım, turizm 
gibi mevsimle ilgili istihdamın artma-
sı beklenirken, sadece Mayıs-Haziran 
döneminde işsizlerin sayısı 100 bin 
arttı. 

Öte yandan, mevsim etkisinden arın-
dırılmış olarak bakıldığında,  işsizlik 
oranı Haziran ayı itibarıyla yüzde 13,9 
olurken, işsiz sayısı son 12 ayda 1 mil-
yon arttı ve 4,5 milyonu aştı. Bunların 
iş arayan işsizler olduğu, iş aramaktan 
umudunu kesmiş kişileri  içermediği 
hatırlanmalı. 

Son bir yılda 1 milyon artan işsizlerin 
770 bini işini kaybedenlerden oluştu. 
Yaklaşık 230 bin kişi de işgücüne yeni 
katılmış ama iş bulamamış işsizler.

İşini kaybeden 770 bin kişinin 468 bini 
inşaat sektöründen. Krize en erken 
giren sektör inşaatta yatırımların dur-
masıyla sert bir iş kaybı yaşandı. Sana-
yi ise son 12 ayda 121 bin iş kaybına 
sahne oldu. Tarımdan iş kaybına uğra-
yanlar ise 229 bini buldu. 

Sanayi Üretiminde 
Gerileme

Ulusal gelire üretim optiğinden ba-

kıldığında 2019 Nisan-Haziran döne-

minde ekonomi yüzde 1,5 küçülürken 

sektörel olarak sadece tarımın yüzde 

3,4 büyüdüğü, buna karşılık sanayinin 

yüzde 3 dolayında, inşaatın yüzde 12,5 

dolayında küçüldüğü izlendi. Hizmet-

ler kesiminde de bu çeyrekte yüzde 

0,3’lük gerileme kaydedildi. 

İnşaat sektöründe katma değer düşü-

şü 2018’in ikinci çeyreğinde başlamış 

ve yüzde 6,3 küçülme yaşanmıştı. İzle-

yen üç çeyrekteki küçülme ile inşaatta 

yıllık daralmanın sonuna gelinmiş gö-

rünmüyor. Özellikle konut stokunda 

önemli bir erime görülmedikçe inşaat 

üretiminin hızlanmayacağını söyle-

mek mümkün. Devletin altyapı yatı-

rımları da Hazine’nin açıklarının hız-

lanması karşısında, inşaata yardımcı 

olacak gibi görünmemektedir. 

İnşaattaki gerilemenin, beraberinde 

öncelikle inşaata girdi üreten sanayi 

kollarını negatif etkilediği açıkça görü-

lebiliyor. 

Madencilik ve enerji ile birlikte geniş 

anlamda sanayide ikinci çeyrek kü-

çülmesi yüzde 2,7’yi buldu. Sektörde 

önceki iki çeyrekte küçülme sırasıyla 

yüzde 6,7 ve yüzde 3,9 olmuştu. 

Tek başına imalat sanayii alındığında 

ise ikinci çeyrekte imalat sanayiindeki 

küçülme yüzde 3,3 olarak ölçüldü.  

İmalat sanayisi önceki iki çeyrekte de 

sırasıyla yüzde 7,7 ve yüzde 4,2 kü-

çülmüştü. İmalatta küçülenin biraz 

tempo düşürmesinde bazı sektörlerde 

ihracatın artması etkili oldu denilebilir.

Sanayi Üretiminde Düşüş

Büyümeye ya da GSYH değişimine 

doğrudan etki eden sanayi üretimi yı-

lın üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül) 

döneminde de küçülmeden sıyrılabi-

lecek gibi görünmemektedir. Sanayi 

Üretim Endeksi (SÜE) Temmuz verileri 

sanayinin Temmuz’da  bir önceki yılın 

aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldığını 

ortaya koydu. 

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 re-

ferans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı 

Temmuz ayında imalat sanayi sektörü 

endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, bu-

har ve iklimlendirme üretimi ve dağı-

tımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı. 

Sanayi üretimi endeksi (SÜE) Temmuz 

verileri mercek altına alındığında, ima-

lat sanayiindeki gerilemenin geniş an-

lamda “sanayi”deki yüzde 1,2 daralma-

yı  0,1 puan daha geçerek yüzde 1,3’ü 

bulduğunu gösteriyor. Özellikle ara 

malları üretiminde gerileme yüzde 5,3 

ile öne çıkarken, dayanıklı mal üreti-

mindeki yüzde 7’likgerileme de büyük 

talep düşüşünden kaynaklanıyor. 

2019 Temmuz ayı imalat sanayisinde-

ki yüzde 1,3’lük düşüş, alt sektörlere 

göre analiz edildiğinde, inşaatın sana-

yideki uzantısı olan alt dallarda çöküş 

öne çıkıyor. Özellikle inşaata girdi ve-

ren alt sektörlerde üretim düşüşü dik-

kat çekici. İnşaatın en erken krize giren 

ve daha 2018 Üçüncü Çeyrekte yüzde 

6’ya yakın daralan alt sektör olduğu 

hatırlardadır. 

İnşaata girdi veren seramik, çimento 

gibi taşa toprağa dayalı sanayilerin en 

sert düşüşü yaşadıkları görülmekte-

dir. Bu alt daldaki yıllık üretim düşüşü 
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2019 Temmuz ayında bir yıl öncesine 
göre yüzde 20’ye yaklaşmaktadır. Yine 
inşaatla ilgili demir-çelik sektörünü 
içeren ana metal sanayiinde yüzde 
12’ye yaklaşan gerileme dikkat çek-
mektedir.  

İmalat sanayisinin alt dallarından oto-
motiv (motorlu kara taşıtı sektörü) de 
döviz fiyatlarındaki sert artışın girdi 
ithalatını, dolayısıyla üretici ve tüketi-
ci fiyatlarını yükseltmesinden etkilen-
miş görünüyor. Daralan iç talep, üreti-
mi yüzde 7’ye yakın geriletirken,  aynı 
gerileme elektrikli cihazlarda yüzde 
7’ye yaklaşmıştır. Mobilya sektöründe 
de küçülme yüzde 10’u bulmuştur.

Tekstil, deri, içecek, gıda sektörleri 
de Temmuz 2019’da görece artmıştır. 
Bunda ihracatın etkisi olduğu söyle-
nebilir.  Üretimi gerilemeyen sektörler 
ise petrol rafinerisi, eczacılık, tütün 
gibi talep elastikiyeti katı malları üre-
ten sektörler olmuş, silah sanayiini 
içeren diğer ulaşım araçlarında askeri 
siparişlerle üretim canlı tutulmuştur. 

Faiz indirimleri ile umulan

Merkez Bankası Temmuz ayında 4,25 
puanla başladığı faiz indirimi ham-
lesini, 12 Eylül’de 3,25 puan daha in-
dirimle sürdürdü. Böylece 1,5 ay gibi 
kısa bir zamanda politika faizi yüzde 
24,00’ten yüzde 16,50’ye düşürüldü 
ve 7,5 baz puan indirildi. 

Doların TL karşısındaki değeri 4 
Eylül’de 5,64’e kadar düşmüşken 11 
Eylül’de 5,79’u aştı ve yüzde 2,1 artış 
kaydetti. Faiz indirimi ile 5,70 bandının 
altına indi. Sonra yine yükseldi. 

Faiz indirimi en çok şirketlere ve 

bankalara yarayacağından Borsa da 
prim yaptı. 28 Ağustos’ta 95.291 pua-
na inen Borsa Endeksi dün 102.800 
puanı gördü. 9 iş günündeki prim 
yüzde 11,4’e vardı.

Eylül ve Ekim aylarında baz etkisi 
nedeniyle enflasyonda düşüşlerin 
meydana gelmesi ve muhtemelen 
tek haneli sayıları görmemiz müm-
kün.  Fakat baz etkisinin yılın son iki 
ayında tersine dönmesi ile yıllık en-
flasyon yeniden çift haneli rakamlara 
yükselebilir ve yüzde 13 civarında yılı 
bitirebilir.

Enflasyonda kalıcı bir iyileşme 
yakalanmamışken Merkez Bankası 
yönetimini de istediği biçimde 
değiştiren Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi, Merkez 
Bankası’na faiz indirterek kredi fai-
zlerinin düşürülmesini ve kredi 
kullanımının artırılmasını, böylece 
de iç tüketim,  üretim ve yatırımların 
canlandırılabileceğini umuyor. 

Özellikle biriken konut stoklarına 
talep oluşturmak için, kamu 
bankalarına Ağustos ayında aylık 
yüzde 0,99 faizlerle kredi açmanın 
talimatını veren yönetim, buna 
rağmen, konut kredisi talebini 
canlandıramadı. Bununla birlikte, 
esas sorun, özel ve kamu bankalarının 
bu faiz indirimlerine, kredi faizler-
ini düşürme ve kredi musluklarını 
açma konusunda isteksizliklerinde. 
Özel ve yabancı bankalar, bu faiz in-
dirimleri ile kredi faizi düşürme ve 
yeni krediler açmanın riskli olduğu, 
beklenti kârlarını karşılamayacağı 
görüşündeler. Bankalar, özellikle 
tasfiye edilecek kredi miktarının 

artışından ve buna yenilerinin eklen-
mesinden endişeliler. 

TBB verilerine göre, 2019 ortası iti-
bariyle, tasfiye edilmesi gereken batık 
kredi tutarı 122 milyar TL’ye ulaşıyor. 
Batık kredilerin yüzde 20’sinin ticaret 
sektöründe, yüzde 17’sinin tüketici 
kredisi olduğu görülüyor. İnşaat ve 
enerji, en çok batık kredisi olan alt 
sektörler olarak öne çıkıyor.

Batık kredi konusunda Hükümet’ten 
sorun çözme konusunda atılmasını 
bekledikleri adımlardan henüz bir 
sonuç görmeyen özel ve yabancı 
bankalar, kredi hacmini genişletme 
konusundaki isteksizliklerini 
sürdürüyorlar. 

Öte tarafta, kredi kullanıcısı olarak 
hem tüketicilerin hem reel sektörün 
de kredi kullanmada pek iştahlı 
olmadıkları gözlenmekte. Tüketici 
kesimin borç yükü dikkat çekici iken 
reel sektörün de borçlanma haddini 
zorladığı ve yeni kredi alma konusun-
da pek istekli olmadığı gözlenebiliyor. 
Hem tüketici hem yatırımcı kesim, 
ekonominin geneli ile ilgili güven 
sorunlarına sahipler ve sadece ekono-
mik değil, politik güvensizlikler, belir-
sizlikler nedeniyle kredi kullanımı ko-
nusunda kararlı davranmamaktadırlar. 

Özellikle dış yatırımcıların henüz 
Türkiye’ye kayda değer bir yönelişleri 
görülmemektedir. Bu, döviz kuru 
fiyatlarının iniş-çıkışlarla kararlılık 
kazanmamasında da kendini gösteri-
yor. Yabancı yatırımcılar doğrudan 
yatırımlardan kaçınırken portföy 
yatırımlarına da henüz yönelmiş 
değiller.
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ENDÜSTRİYEL TESİS YANGINLARI

Ticari faaliyetlerin üretim bölümü endüstri olarak adlandırıl-

maktadır. Ürünlerin üretilmesi, yetiştirilmesi veya işlenmesi 

endüstrinin içerikleri arasında yer almaktadır. 18. Yüzyılın 

ikinci yarısında başlayan sanayileşme, diğer bir deyişle en-

düstriyelleşme günümüzde ülke ekonomilerine etki eden 

en önemli faktördür. Bu nedenle endüstriyel tesislerin sür-

dürülebilirliği ülke ekonomileri için büyük önem arz eder. 

Bir işletme için risk, işletmenin ve personellerinin varlığını 

tehdit eden her türlü tehlike unsuru olarak tanımlanır. En-

düstriyel işletmeler de diğer tüm işletmelerde olduğu gibi bir 

takım riskler ile karşı karşıyadır. Bu riskler arasında finansal, 

politik, katastrofik (doğal afet), operasyonel veya tehlike risk-

leri vb. riskler yer almaktadır. İstatistiki veriler incelendiğin-

de tehlike riskleri endüstriyel işletmelerin en büyük sıklıkla 

karşılaştığı ve toplam kayıplara bakıldığında en büyük kayba 

neden olan risk unsurları olduğu görülmektedir. Endüstriyel 

yangınların da bunların başında geldiği bilinmektedir.

Bazı kaynaklara göre sadece 2018 yılında, Türkiye’de en 

Mustafa Nazlıer*

az 436 endüstriyel yangın ve patlama gerçekleşmiştir. Bu 

olayların 385’ i endüstriyel yangın, 51 tanesi ise endüstriyel 

patlamadır. Bu endüstriyel yangın ve patlamalarda en az 25 

kişi hayatını kaybetmiş, 72 kişi yaralanmıştır. Yüzlerce kişi ise 

yangından sonra ortaya çıkan boğucu ve zehirleyici gazlar-

dan etkilenerek tedavi görmüştür. Hem can hem de mal kay-

bı dikkat çekicidir. 

Diğer taraftan endüstriyel tesislerde tam zayi hasar ile sonuç-

lanan bir yangın durumunda işletmelerin sigorta poliçeleri 

olsa da pazara geri dönebilme oranı % 40 gibi oldukça dü-

şük bir orandır. Yangınların meydana getirdiği fiziki zararlar 

bir yana işletmeler için ortaya çıkan dolaylı kayıpların etkileri 

çok daha fazladır. Yangın sonrasında meydana gelen pazar 

kaybı, itibar kaybı, marka değer kaybı vb. dolaylı kayıplar için 

paha biçilmesi olanaklı değildir. Yangınların ülke ekonomisi-

ne verdiği zararlar da dikkate alındığında her yönü ile özenle 

değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu ortadadır. 

Yangın, uzmanlık gerektiren oldukça karmaşık bir konu-
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dur. Ancak temelinde oksijen, yanıcı madde ve ateşleme 

kaynağının bir araya gelmesi ile meydana gelir ve sektörde 

faaliyet gösteren uzmanlarca bu durum “Yangın Üçgeni” ile 

tanımlanır. Bu üç bileşenden bir tanesi olmaz ise yangın ger-

çekleşmez. Doğası gereği karmaşık olan yangın karakteris-

tikleri endüstri çeşitliliği de göz önüne alındığında daha da 

karmaşık bir hal almaktadır. Bu nedenle endüstriler özelinde 

yangın güvenliğinin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve uygulama 

farklılıkları gerektirmektedir.

Endüstriyel yangın ve patlamaların sektörel dağılımına ba-

kıldığında;

 Tekstil, 

 Metal, 

 Ağaç, 

 Kağıt, 

 Plastik sektörlerinde yoğunluk görülmektedir. 2018 

yılı tüm endüstriyel yangın ve patlamaların %75’i bu 5 

sektörde gerçekleşmiştir. Bunun ana nedeni ise konu 

endüstrilerde bulunan kolayca yanabilen malzemelerin 

yoğunluğu ve yangın bilincinin olmamasıdır. 

Meydana gelen yangınların nedenleri incelendiğinde;

 Elektrik tesisatlarından kaynaklı yangınlar,

 Sıcak işler nedeniyle meydana gelen yangınlar,

 Niteliksiz iş gücü ve personel dikkatsizliği nedeniyle olu-

şan yangınlar,

 Mekanik sorunlar nedeniyle oluşan yangınlar,

 Bakımsızlık nedeniyle meydana gelen yangınlar,

 Statik elektriğin neden olduğu yangınlar

 Kalitesiz malzemelerin neden olduğu yangınlar(elektrik 

ve mekanik sorunlar içerisinde de değerlendirilebilir, an-

cak sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğu için ayrıca be-

lirtilmiştir)

 Proseslere özgü nedenlerle meydana gelen yangınlar,

 Fraud (sahte) yangınlar olarak sıralanabilir.

Meydana gelen bir yangın hadisesinin genişlemesi ve olum-

suz etkileri de şu koşullara bağlıdır;

 Bina yapı özellikleri(yangınlar için son yılların en büyük 

sorunlarından biri olan sandviç paneller),

 Organizasyonel önlemlerin alınmamış olması(yangına 

müdahale koşullarının planlanmamış olması ve bu se-

beple oluşan panik, bilgisizlik, bilinçsizlik),

 Yangın söndürme sistemlerinin / ekipmanlarının yetersiz 

olması, çalışmaması, hiç bulunmaması,

 Düzensiz depolama ve yerleşim koşulları,

 İş koluna özgü teknik önlemlerin alınmamış 

olması(örneğin, kimyasal taşma havuzu)

 İtfaiye ekiplerinin ve ekipmanlarının yangınlara müdaha-

lede yetersiz kalması,

 Yapısal ve mekânsal ayrımların sağlanamaması olarak 

sıralanabilir. 

Yangınlardan sonra çoğunlukla deliller kaybolmaktadır. Yan-

gın sebeplerinin anlaşılması ve hasar sonrası delillerin nasıl 

aranacağı hususu bilinmediğinden çoğu zaman gözden 

kaçırılmaktadır. Eğer elektrik yangını şüphesi bulunuyorsa 

mutlaka uzman kişilere inceleme yaptırılmalıdır. Özellikle 

itfaiye raporlarında sıklıkla rastlanan “yangın sebebi olarak 

net olmamakla birlikte kısa devre sonucu elektrik tesisatla-

rından kaynaklandığı tespit edilmiştir.” tespiti çoğu yangın-

da hatalı yapılmakta sebebi anlaşılamayan her hadise için 

bu ibare kolaylıkla kullanılabilmektedir. Eğer böyle bir şüp-

he varsa tabii ki belirtilmelidir, ancak sebebi anlaşılamayan 

her hadise için kullanılması doğru değildir. Elektrik yangın-

larında somut deliller bulunduğundan sebepleri uzmanlar 

tarafından rahatlıkla tespit edilebilir. Bu nedenle yangın 

sebebinin tespiti yangın uzmanları, üniversiteler gibi konu 

uzmanlarına bırakılmalıdır. 

Elektrik yangınları diğer yangın kaynaklarından çok daha 

farklı bir yapıya sahiptir.

Elektrik yangınları genellikle;

 Yetersiz ve kötü topraklama,

 Eski ve bakımsız elektrik tesisatı, sarkık kablolar, yırtılmış 

izolasyonlar,

 Elektrik bağlantılarında meydana gelen gevşeklikler,

 Düzensiz enerji tedariği,

 Büyüyerek iletkenlere kadar uzanan ağaç ve bitkiler,

 Tesisatlara dışarıdan uygunsuz müdahale,

 Uygun güçte seçilmemiş kablo ve şalterler,

 Elektrik tesisatının sertifikasız kişilerce yapılması,
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 Elektrik panolarına su, toz vb. yabancı cisim sirayeti gibi 

nedenlerle meydana gelmektedir.

Elektrik yangınları;

 Elektrik tesisatlarının yakın çevresine veya bitişik olarak 

kolayca alev alabilir malzemelerin istiflenmesi / depolan-

ması,

 Yangın algılama sistemlerinin bulunmaması,

Yanlış müdahale(ölümle sonuçlanabilir),

 Binaların yapısal özellikleri ve kolayca alev alan izolasyon 

malzemesi kullanımı gibi nedenlerle büyüyerek kaybın 

artmasına neden olmaktadır.

Dünyada ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkelerin iş dünyala-

rında bu yangınların kasıtlı çıkarıldığına dair birçok iddianın 

da yer aldığı görülmektedir. Bunların bir kısmının gerçek 

olduğu da ispatlanmıştır. Ülkemizde de ekonomi dalgalan-

maya başladığında, piyasa istikrarını kaybettiğinde, firmalar 

ellerindeki ürünü satamamakta ve iflaslar olabilmektedir. 

Bu durumlarda bu tür yangınlara başvurulabilmektedir. Çok 

az sayıda olsa da kötü niyetin yarattığı çarpıcı etki çok daha 

fazla odluğundan neredeyse her yangın olayında maalesef 

akıllara soru işaretlerini getirmektedir. Aslında her bir işlet-

me sanayici ve sahipleri için çocuğu kadar değerli ve özeldir. 

Yangınların yayılmasında ana etkenler ise bina yapı özellik-

leridir. Metal endüstrisi başta olmak üzere endüstriyel tesis-

lerde yangın yükünü yapının kendisi oluşturmaktadır.

Türkiye’de ki sandviç panel üretiminde incelenen üretici 

firmaların genellikle dolgu malzemesi olarak, poliüretan, 

polistren, cam yünü ve taş yünü kullanıldığı görülmektedir. 

Üretici firmalar iç dolgu malzemesi olarak en çok poliüreta-

nı tercih etmektedir. Dolayısıyla piyasada sıklıkla kullanılan 

yapı malzemelerini de petrol türevleri oluşturmaktadır.

Petrol türevi izolasyon malzemesine sahip sandviç panel 

kullanımı da yangın riskinin belirgin bir oranda artmasına 

neden olmaktadır. İçten içe alevi yürüten (taşıyan) petrol tü-

revi izolasyon malzemeleri yangın riskinin artmasında ana 

nedendir.

Yangınların önlenmesi, etkilerinin azaltılması oldukça müm-

kündür. Bu ancak ve ancak toplumsal yangın bilincinin oluş-

turulması ile sağlanabilir. Bilinç ise ekonomik koşulların oluş-

ması ile doğrudan ilişkilidir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu 

ekonomik koşullar dikkate alındığında sadece Amerika veya 

Avrupa standartlarına uygun otomatik yangın söndürme 

sistemlerinin kullanılması önerileri uygulanabilir olmaktan 

maalesef uzak kalmaktadır. Bir bütünden oluşan yangın gü-

venliği özetle şu şekilde sağlanabilir;

Organizasyonel Önlemler;

Eğitim & Planlama & Organizasyon

Pasif Önlemler

Zonlama & Pasif Yangın Durdurucu Önlemler

Aktif Önlemler

Yangın Algılama Sistemleri

Portatif Yangın Söndürme Tüpleri & Yangın Dolapları & 

Sprinkler Sistemleri

Günümüzde özellikle büyük ölçekli endüstriyel tesisler ve 

toplu kullanım alanına sahip binaların hemen hemen tama-

mında yangın güvenlik önlemleri tesis edilmektedir. / Yeni 

yapılan binalarda ise zorunludur. Yangın güvenliğinde her 

zaman öncelik yangın oluşumunun engellenmesi olsa da 

her şeye rağmen yangının meydana gelebileceği unutulma-

malıdır. Bu nedenle gerçekleşmesi muhtemel yangın olası 

etkilerinin azaltılması için yapılacak olan çalışmalar da önem 

arz etmektedir. 

Yangın güvenliği birçok parametrenin optimum düzeyde 

birleşimiyle sağlanabilir. Güvenlik önlemleri her yönüyle ele 

alınması gereken bir bütündür. Bu yüzden, yangın güvenlik 

önlemleri tasarlanırken; coğrafi bölge, bina yapı özellikleri, 

binada bulunan kıymetleri yangın karakteristiği, işletme bi-

linç düzeyi, çalışan profili, yapılan işin cinsi, şehir alt yapısı, 

bölge itfaiye imkanları gibi ana unsurlar dikkate alınmalı-

dır. Ülkemizde maliyetlerden kaçınma yolunu tercih eden 

işletmelerde; kalitesiz malzeme kullanılması ve yabancı işçi 

çalıştırılması da yangınların gerçekleşmesinde etkin rol oy-

namaktadır. Çalıştırılan yabancı işçilerin Türk Milliyetçilik 

duyguları ve milli servet kaygısı bulunmaması durumu, bi-

linçsiz bir çalışma ortamı yaratmakta ve çalışanların sorum-

luluklarının önüne geçmektedir.

Yüksek maliyetlere katlanarak yapılan ve tek sefer çalışması 

beklenen yangın güvenlik önlemleri birçok sebeple bazen 

görevini yerine getirememektedir. Bu duruma başlıca; or-

ganizasyon hataları, projelendirme ve hesaplama hataları, 



24

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  KASIM 2019  www.mmo.org.tr

montaj hataları ve bakım/revizyon yapılmayan tesisatlar se-

bebiyet vermektedir.

Yangın güvenliği birçok açıdan ele alınmalıdır. Yalnızca Önle-

me / Algılama / Söndürme sistemlerini tasarlamak yetersiz-

dir. Önlemler birbirini tamamlamalıdır. Aksi halde yapışık risk 

ve yapışık hasar kavramlarını ortaya çıkarmaktadır.

Alınan tüm önlemlere rağmen yangın meydana gelebilir 

ve hiçbir güvenlik önlemi çalışmayabilir… İtfaiye ile yangın 

öncesinde yapılacak müdahale planları ve tatbikatlar önem 

teşkil etmektedir. 

Eğer ki yangın bilinci oluşur ve gerekli güvenlik önlemleri 

alınır ise kayıplar minimum seviyede olacaktır. Tüm bunlara 

rağmen risk bertaraf edilememiş ise en önemli RİSK YÖNE-

TİM adımlarından biri olan RİSKİN TRANSFERİ gerçekleştiril-

melidir. Bu da YANGIN SİGORTALARI ile sağlanmaktadır.

Her zaman ve her koşulda sigortalı olmak bir adım önde 

kalmak anlamına gelmektedir. İhtiyaç duyulduğunda satın 

alınamayacak tek şey sigorta poliçesidir. İş dünyasının kötü 

gün dostu sigorta şirketleridir. Henüz yerine ikame edile-

bilir bir sistem de bulunmamaktadır. Bu koşullarda yangın 

sayısının azalıyor olması öncelikle tüm ülkeye önemli katkı 

sağlamaktadır. Primlerin azalıyor olması dışında iş sürekli-

liği ve milli servetin korunuyor olması çok daha önem arz 

etmektedir.

Bir diğer önemli husus; meydana gelen hadiselerde Yangın 

çıkış sebebini gerekli olan doğru çalışmaları yaparak tespit 

eden bir kurum / kuruluş olmamasıdır. İtfaiye bu konuda 

istese de yeterlilik gösterememektedir. Kendisine tanınan 

olanaklar, eğitimler ve donanımlar buna engel olmaktadır. 

Olaylarda Kök Sebep Tespiti konusunda uzman kişilerce ya-

pılmalıdır. 

Tüm yangınların gerçek sebebinin tam tespiti mutlak ge-

reklidir. Alınan veri ve sonuçlar sonraki süreçler ve hukuki 

yapılanmaların gerekçesini oluşturacaktır.   Risk Analizi ve 

aynı sorunları yaşamamak için de kullanılacağından ayrıca 

önem taşır. Bu sebeple ülke genelinde meydana gelen her 

yangın hadisesinin gerçek sebebinin ilgili makamlarca ince-

lenerek hizmete yönelik istatistiklerin paylaşımı önem arz 

etmektedir. Her olaydan bir ders çıkarılarak asıl amaç “ OLAY 

GERÇEKLEŞMEDEN ÖNLEMEK, ÖNLENEMİYOR İSE ETKİLERİ-

Nİ AZALTMAK” olmalıdır. 
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ENDÜSTRİYEL TESİS YANGINLARINDA 
İLK BEŞ  NEDEN VE ÖNLEMLERİ

1. GİRİŞ
Endüstriyel tesislerde meydana gelen yangınların birçok ne-
deni olmasına rağmen, istatistiklerde öne çıkan ilk beş ne-
den üzerinde özellikle durmak gerekir. Aslında bu nedenler, 
sanayi dışı sektörlerde de sıkça yangın nedenidir.

Aşağıdaki yazının amacı, yangın nedenlerinin alınacak ön-
lemlerle kolayca ve önemli harcamalar yapılmadan kontrol 
altına alınabileceğine dikkat çekmektir. 

2. YANICI PARLAYICI SIVI VE GAZLAR
Yanıcı sıvılar ve gazlar içeren herhangi bir çalışma ortamın-
da, doğal olarak yangın tehlikesi de vardır. 

2.1 Yanıcı Parlayıcı Sıvı ve Gaz Yangınları Nasıl Önlenir?

Bu tehlikelerden meydana gelecek riskleri azaltmak için aşa-
ğıda belirtilmiş olan tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

• Tehlikeleri bilmek: Önlemenin önemli bir bileşeni, te-

Cemal Kozacı*

siste kullanılan her  sıvı vegazın kimyasal özelliklerini bil-
mektir. Yangın güvenliği için parlama noktası, tutuşma 
noktası, patlama limitleri gibi özellikler çalışanlarca bilin-
meli ve kullanım sırasında dikkat alınmalıdır. Bu bilgiler, 
ürünlerle birlikte gelen güvenlik bilgi formlarında vardır. 

 

Şekil 1. Üretim Alanlarında Bulunacak Yanıcı Parlayıcı Maddelerin 
Miktarı Bir Vardiyada Kullanılacak Miktar ile Sınırlı Olmalıdır
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• Depolama koşulları: Yanıcı sıvı ve gazların depolanması 
ve işletme içine alınması için belirlenmiş katı kurallar bilin-
meli ve kesinlikle uygulanmalıdır. Üretim alanlarında bu-
lunacak yanıcı parlayıcı maddelerin miktarı bir vardiyada 
kullanılacak miktar ile sınırlı olmalıdır.

• Isı kaynakları: Yanıcı kimyasalların kullanılması ve depo-
lanması sırasında ısı ve ateş kaynaklarından güvenli uzak-
lıklarda bulunmasına dikkat edilmelidir. 

• Kişisel koruyucu ekipman:  Tehlikeli kimyasal yangın-
larına müdahale edebilmek için gerekli kişisel koruyucu 
ekipman ve uygun tipte söndürücü maddelerin önceden 
işyerinde bulundurulması  zorunludur.

3. PATLAYICI TOZLAR
Genellikle gözden kaçan yanıcı patlayıcı tozlar, gıda, ahşap, 
kimyasal tesislerde, metal işçiliğinde, ilaç ve hemen hemen 
tüm diğer sanayi iş kollarında yangının başlıca nedenlerin-
den birisidir. Bunun nedeni, büyük parçalar halindeyken 
yangın riski oluşturmayan hemen hemen her malzemenin, 
toz halinde yanıcı olma potansiyeline sahip olmasıdır.

Tanecik boyutuna ve şekline bakılmaksızın, havada veya 
okside edici bir ortamda asılı vaziyette bulunan ve tutuşma 
tehlikesi taşıyan yanıcı katı maddeler, patlayıcı ortam mey-
dana getirir. 

Patlama, yanmanın bir özel halidir ve çok hızlı bir biçimde 
gerçekleşen yanma sonucu genleşen gazların oluşturduğu 
basıncın, içinde bulundukları kapalı hacmin mukavemetini  
aşması sonucu ortaya çıkan yıkıcı etkiye verilen isimdir.

Toz patlaması oluşabilmesi için gerekli koşullar:

o Toz halinde yanıcı madde bulunması, 

o Minimum konsantrasyon limitine (LEL) ulaşma,(Bu li-
mithavada asılı tozlarda, 5 ila 500 g/m3 arasında değişir. 
Ayrıca 0,5 mm’nin altındaki çaplarda her toz, az veya çok 
patlayıcıdır.)

o Toz parçacıklarının havada asılı olması,

o Yeterli oksijen olması, (Buna ilaveten, başka yanıcı gazla-
rın oluşması, patlama şiddetini arttırır bu karışıma hibrid 
karışım adı verilir.)

o Yeterli enerji taşıyan bir ateşleme kaynağı olması, (Bu 
kaynak, açık alev olabileceği gibi, sıcak yüzeyler, sür-
tünme sıcaklığı, kaynak veya kesme kıvılcımı da olabilir. 
Ayrıca elektrik arkı, elektrostatik deşarj, dumansız (için 
için) yanma  da ateşleme kaynakları olarak sayılabilir. 
İlaveten ortam sıcaklığı ne kadar yüksekse ve türbülans 
veya hava akımı ne kadar yoğunsa, patlama için gerekli 
tutuşma enerjisi o kadar düşecektir.)

o Kapalı alan, (Kural olarak toz bulutu ne kadar kapalı bir 
alanda bulunursa patlamanın şiddeti o kadar fazla olur. 
Ekipmanların içleri en uygun kapalı ortamlardır. Patlama 
riski olan ekipmanlara örnek olarak, kovalı elevatörler, si-
lolar, besleme hunileri, filtre ve siklonlar, karıştırıcılar ve 
pnömatik taşıma sistemleri sayılabilir.)

3.1 Patlayıcı Toz Yangınları Nasıl Önlenir?

Öncelikle tozlu ortamlarda patlayıcı zonları belirleyecek 
“patlamadan korunma dökümanı” hazırlanmalı, enerji kay-
naklarının seçimi buna göre yapılmalıdır.

• Patlamayı başlatmaya yeterli seviyede enerjiye sahip bir 
tutuşma kaynağı olmamalıdır. 

•  Toz patlamasının etkilerine karşı kurulacak mühendislik 
önlemleri tasarlanırken toza özel patlama basıncının artış 
hızı mutlaka belli olmalıdır. 

•  Toz patlaması tehlikesi olan ortamda kullanılacak teçhi-
zat seçilirken elektriksel özellikler yanında teçhizat yüzey 
sıcaklığı önemlidir ve toza uygun olarak belirlenmelidir. 

•  Toz patlaması tehlikesi olan alanlarda  temizlik hepsinden 
daha önemlidir. 

4. MAKİNA VE DONANIMLAR
Düzenli bakımı yapılmamış, arızalı makina ve donanım da 
endüstriyel tesis yangınlarının kök nedenlerindendir. Isıtma 
ve sıcak iş donamımları en büyük sorunlar arasındadır. Özel-

23% 

24% 

Yaşanmış patlamaların toz 
madde cinsine göre dağılımı 
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Şekil 2. Yaşanmış Patlamaların Toz Madde Cinsine Göre Dağılımı 
[8].
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likle uygun şekilde kurulmamış, işletilmeyen ve bakımı yapıl-
mayan fırınlar sıkça yangına neden olmaktadır.

Ayrıca, herhangi bir mekanik donanımdaki hareketli parça-
lar arasındaki sürtünme nedeniyle ısınma da yangın tehlike-
si olabilir. 

Makinalerin çalıştırılmasında kapasite sınırlarına dikkat edil-
melidir. 

4.1 Makina ve Donanım Yangınları Nasıl Önlenir?

Ekipman ve makina sorunları nedeniyle yangınları önleme 
stratejileri üç ana kategoriye ayrılır: 

• Farkındalık 

• Temizlik ve tertip, düzen 

• Periyodik koruyucu bakım

4.1.1 Farkındalık   

Varlığı bilinmeyen risklerin önlenmesi de mümkün olamaz. 
Çalışanlara güvenlik bilinci eğitimi verilerek, tesisteki her-
kesin neye dikkat etmesi gerektiği, tehlike kaynaklarının ve 
riskleri nasıl kontrol edilmesi gerektiği anlatılmalıdır.

4.1.2 Temizlik ve Tertip, Düzen

Üretim alanlarında makina parkının tertiplenmesi ve düzen-
li tutulması, araç gereçlerinin yerinde olması çok önemlidir. 
Makina ve donanımların etrafı daima temiz olmalı, yağ ve 
toz, kir birikintileri olmamalıdır. İşyerinde kapalı alanlarda 
kullanılacak yanıcı parlayıcı maddeler özel kaplarda muha-
faza edilmelidir.

4.1.3 Periyodik Koruyucu Bakım 

Tesislerdeki tüm ekipman ve makinalar için, üreticileri tara-
fından önerilen periyodik koruyucu bakım prosedürleri ta-
kip edilmelidir. Üretim baskısı altında bakımlar ihmal edilir, 
sadece onarım gerektiğinde makinalar durdurulursa, bu bir 
çok yangının nedeni olur. Düzenli bakımla, aşırı ısınmadan 
kaynaklı yangın riski azaltılacağı gibi, üretim araçlarının en 
verimli şekilde çalışması da sağlanacaktır. 

5. ELEKTRİK
Elektrik yangınları, üretim tesislerindeki yangınların ilk beş 
nedeninden birisidir. Genellikle nedeni bilinemeyen bir çok 
yangın, da elektrik nedenli olarak tanımlanır. 

Gerçekte, yangına neden olan elektrik tehlikeleri bellidir. 
Elektrik kaynaklı yangın nedenlerinin ayrıntılı olmayan bir 
listesi aşaıdaki gibidir: 

• Standart dışı elektrik tesisatı 

• Aşırı yüklenmiş devreler 

• Çoklu prizlerle aşırı yüklenmiş prizler

• Uzatma kabloları

• Gevşek ve uygunsuz kablo bağlantıları 

• Elektrostatik ark atlaması

Yukarıdaki tehlikelerden herhangi biri yanıcı tozlar, yanıcı 
sıvılar ve gazlar için tutuşma kaynağı olabilir.

5.1 Elektrik Yangınları Nasıl Önlenir?

Önceki risklerde olduğu gibi, elektrik yangınlarını önle-
menin de başlıca yolu farkındalık ve korunmadır. Bu konu, 
eğitim, bakım, periyodik kontrol ve  iyi uygulamaları takip 
etmeyi kapsar. 

Bazı önlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•  Elektrikli makine veya devreleri, kaçak akım ve aşırı yük-
lemeye karşı korunmalıdır. 

• Kullanmadığınız zamanlarda geçici donanımın elektriği-
ni kesilmelidir. 

• Akü şarjları özel alanlarda yapılmalıdır.

• Uzatma kablosu kullanmaktan kaçınılmalı ve asla kalıcı 
olmamalıdır. 

• Statik elektrik tehlikesi olan yerlerde, antistatik makine 
ve donanım kullanılmalıdır.

• Yanıcı toz ve diğer tehlikeli maddelerin, elektrik motor ve 
tesisatında birikmesine imkan verilmemelidir.

• Elektriksel yangın riski gözlemleyen herkesin olayı rapor 
edebilmesi için bir raporlama sistemi uygulanmalıdır.

Şekil 3. Yangın Kaynağı Olabilecek Uzatma Kabloları, Çoklu Prizler 
ve Uygunsuz Kablo Bağlantıları
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6. SICAK ÇALIŞMA
Endüstriyel tesislerdeki yangınların % 20’si uygun şekilde 
denetlenmeyen sıcak   çalışmalardan kaynaklanır ve çoğun-
luğu yüklenici çalışmaları sırasında meydana gelir. Bu konu, 
sanayinin her kolunu ve sanayi dışı sektörleri de ilgilendiren 
ve kontrol edilmesi gereken bir güvenlik sorunudur. 

Üretim süreci dışında, kıvılcım çıkaran, alev kullanılan ve/
veya ortama ısı veren aşağıda sıralanmış olan tüm işler sıcak 
çalışma olarak tanımlanır.

• Kaynak

• Taşlama

• Alev / Plazma kesimi             

• Delme

• Lehim 

Sıcak çalışma sırasında 3000 oC civarında ergimiş metal ça-
pakları 11 m uzaklığa kadar sıçrayabilir.

Sıcak çalışma, özellikle yanıcı sıvı ve toz yangınlarını tetikle-
yen birinci etkendir.

6.1 Sıcak Çalışma Yangınları Nasıl Önlenir?

Yukarıda değinilen diğer konularda olduğu gibi, sıcak çalış-
ma kaynaklı yangınlar da uygun çalışma prosedürleriyle ön-
lenebilir.

• Sıcak çalışma her zaman uygun bir çözüm değildir, alter-
natif çözümler araştırılmalıdır.   

•    Personel, sıcak çalışmay-
la ilgili tehlikeler, sahaya 
özgü tehlikeler, uygun po-
litikalar, prosedürler ve gü-
venlik ekipmanı kullanımı 
konusunda eğitilmelidir.

•    Çalışma alanı tozlar, sı-
vılar ve gazlar dahil yanıcı 
veya parlayıcı malzemeler-
den temizlenmelidir.  

•    Tüm sıcak çalışmalar için 
yazılı izin sistemi olmalıdır.

•    Çalışma süresince ve 
çalışma bittikten bir saat 
sonrasına kadar alan de-

netimi yapılmalıdır. Özellikle diş yükleniciler 
kullanılıyorsa, denetim sağlamak için bilgili 
güvenlik uzmanı bulundurulmalıdır. 

7. SONUÇ
Yangının oluşma nedenleri belli olduğu gibi, önlemek için 
uygulanacak güvenli çalışma kuralları da bellidir. Öncelikle 
yapılması gereken işyerinin özellikleri ve üretim süreçleri dik-
kate alınarak yapılacak risk değerlendirilmesiyle yangın teh-
like kaynaklarının belirlenerek risklerin kontrol alınmasıdır.

Yangın güvenliği, bilim ve teknolojinin birçok kolunu ilgilen-
diren “multi disipliner” bir mühendislik alanıdır. 

Yangına karşı “önlem”  almak, yangından “korunma” ile igili 
aktif ve pasif uygulamaları yapmak, endüstriyel tesis yatı-

rımlarının çok az bir kısmıdır.

KAYNAKÇA
 1. NFPA 30 Flammable Liquids

 2. NFPA 77  Static Electricity

 3. NFPA 70 E Standart for Electrical Safety in the Workplace

 4. NFPA 654  Standart for the Prevention of Dust Explosions

 5. FM GLOBAL Data Sheets

 6. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 7. OSHA 281 kaza inceleme Raporu

 8. Üçüncü, K. 2011. “Toz patlamaları” Versiyon:B, https://
docplayer.biz.tr/1245074, son erişim tarihi.18.11.2019

 9. Watkins, S. OH&S (Occupational Health & Safety) Magazi-
ne, son erişim tarihi: 30.12.2019

      
Şekil 4. Sıcak Çalışma Örnekleri: Kaynak ve Taşlama
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ENDÜSTRİYEL  YANGINLARDAN  
KORUNMA YÖNTEMLERİ     

1. ÖZET 

Günümüzde, endüstriyel tesislerde yapılan üretim süreç-
lerinin en önemli tehlikelerinin başında yangınlar gel-
mektedir. Yangın tehlikesinin bugüne kadar tam olarak 
çözülemediği de bir gerçektir. Türkiye sanayi tesislerinde 
önemli  sayıda yangın ve patlamalar meydana gelmekte-
dir. Bu yangınlar; ölüm ve yaralanmalara, büyük çevresel 
zararlara ve ekonomik olarak olağanüstü maddi kayıplara 
sebebiyet vermektedir.

Özellikle kimya sanayi tesislerinde hammade, ara madde, 
nihai ürün olarak çeşitli yanıcı ve patlayıcı kimyasal mad-

Celal Toprakçı*

deler kullanıldığı için çeşitli yangın ve patlamalar meyda-
na gelmektedir. Kimyasal madde yangınlarında ve diğer 
endüstriyel yangınlarda, Yangın ve patlamaların olmama-
sı için neler yapılması gerektiği, yangına nasıl müdahale 
edileceği, hangi tür ekipmanlar kullanılacağı bilinmediği, 
personelin eğitimli olmamasından dolayı yangınlar çık-
makta ve söndürülememektedir.

Endüstriyel tesislerde yangın ve patlamanın olmaması ve 
olması durumunda  yapılması gerekenler, yönetim, tesis, 
personel, ekipman, yasal gereklilikler yönünden, yaşan-
mış olaylarla birlikte anlatılacaktır.

  

 

Fotoğraf 1
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2018 yılında, Türkiye’de en az 436 endüstriyel yangın ve 
patlama gerçekleşmiştir. Bu olayların 385’i endüstriyel 
yangın, 51 tanesi ise endüstriyel patlamadır. Bu endüstri-
yel yangın ve patlamalarda en az 25 kişi hayatını kaybet-
miş, 72 kişi yaralanmıştır. Yüzlerce kişi ise yangından sonra 
ortaya çıkan boğucu ve zehirleyici gazlardan etkilenerek 
tedavi görmüştür. Mesai saatleri dışında yaşanan olaylar 
bilançonun çok daha ağır olmasını yine engellemiştir.

2017 yılında en az 182 endüstriyel yangın ve patlama ger-
çekleşmişti. 2017 ve 2018 yılındaki haber kaynağı çeşitli-
liği farkı, yangın ve patlama sayılarının zamanla değişimi 
hakkında güvenilir bir yorum yapmayı güçleştirmektedir.

Yangınlar ve patlamalar önüne geçilemez olaylar değildir. 
Uzman kişilerce, bilimsel yöntemler uygulanarak alınacak 
olan proses ve iş güvenliği tedbirleri ile endüstriyel yan-
gın ve patlamaların birçoğu önlenebilir. Buna rağmen 
yaşanan yangın ve patlamaların insan ve çevreye olan 
etkileri azaltılabilir. Her endüstriyel tesisin yangın ve pat-
lama riski farklı boyutlarda olmasına rağmen, havadaki 
oksijen oranının yeterli seviyelerde olduğu, yanıcı/patla-
yıcı malzemelerin bulunduğu tesislerin yangın çıkma po-
tansiyeline sahip olduğunun kabul edilmesi, yangından 
korunma ilk adım olmalıdır. Yangın ve patlamalarla mü-
cadelede yanıcı malzemeler ve tutuşturma kaynaklarının 
kontrollü kullanımı gerekmektedir. Yanıcı malzemelerin 

temel depolanma kurallarına uyulmaması, kıvılcım çıka-
ran işlerde iş izni sisteminin olmaması veya etkin olarak 
kullanılmaması gibi basit nedenler endüstriyel yangın ve 
patlamaların en önemli sebeplerindendir.

Yangınların ilk 5 dakika içinde büyüdüğü için, yangınla-
rın başlangıcında yangına müdahalede geç kalıdığı, etkili 
müdahale yapılamadığı için endüstriyel yangınlar büyü-
mektedir. Yangını söndürmeye gelen itfaiyenin işi zorlaş-
maktadır.

2. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN GÜVENLİĞİNİN 
SAĞLANMASI
2.1YANGIN ÖNLEME :  PROAKTİF ÖNLEMLER  
2.1.1 Yangın Riski Değerlendirme

• Yangın güvenliği yönünden Tehlike belirleme, Risk 
Değerlendirme çalışmaları yapmak.

• Yangın risk değerlendirmelerini tesisteki her birim-
den yetkililerle birlikte yapmak,

• Yangın tehlikelerini belirlemek,

• Özellikle yanıcı ve parlayıcı kimyasalların risklerini 
belirlemek,

• Yangın risklerinine göre gerekli önlemleri belirlemek,

 
Fotoğraf 2
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2.1.2 Tesisteki Tehlikeli Kimyasalların Tüm Personelce 
Bilinmesi

• Tesiste hammadde, ara madde, ürün olarak bulunan 
ve kullanılan kimyasal maddelerin Güvenlik Bilgi 
Formlarının (MSDS) bilinmesi.

• Kimyasalların yangın  ve patlama tehlikesine karşı 
alınacak önlemler konusunda personele eğitim veril-
mesi.

• Yanıcı  ve parlayıcı kimyasalları, yangın önlemleri 
alınmış özel depolarda depolanması. 

 
 Fotoğraf 3
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2.1.3 Acil Durum Planı

• Acil Durum Planını güncelliemek,

• İşyerindeki tüm personele Acil Durum Planı hakkında 
eğitim vermek, 

• Acil durum ekiplerinin oluşturulması, özellikle Yan-
gınla Mücadele ekipleri uygun ve çok elemandan 
oluşmasını sağlamak,

• Yangınla Mücadele  ekiplerine eğitim verdirmek.

2.1.4 İş İzinleri

• Sıcak İş İzni/Ateşli İş İzni talimatı ve formunun hazır-
lanması.

• Sıcak İş İzni/Ateşli İş İzni sisteminin etkili uygulanması,

• Patlayıcı ve yanıcı gaz ölçüm cihazı yanıcı ve patlayıcı 
gaz ölçümü.

 
 
 

Fotoğraf 6. Yangın Mücadele Ekipleri Eğitimi

Fotoğraf 7
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2.1.5 Statik Elektrik Oluşmaması, Elektrik Tesisatının 
Uygunluğu

• Statik elektriğin oluşmaması için topraklama sistemi-
nin  faal olması.

• Periyodik olarak ölçümlerin yapılması.

• Elektrik tesisatının mevzuata uygun olması.

• Paratöner sisteminin faal durumda olması ve ölçüm-
lerinin periyodik olarak yapılması.

2.1.6 Patlamaya Karşı Korunmuş (Ex) Ekipman 
Kullanımı

Petrol, petrol ürünleri, kimya, LPG, doğal gaz, kömür 
madenleri, hububat siloları, şeker fabrikaları, kereste ve 
mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları gibi yanıcı, 
parlayıcı ve patlayıcı maddelerle uğraşan bir çok sanayi 
kollarında normal çalışma icabı veya arıza ve bakım gibi 
hallerde (gaz , toz, veya yanıcı madde buharı gibi neden-
lerle) patlayıcı ortam oluşmaktadır. Elektrik aletlerinin çı-
kardığı kıvılcım ve ark bu ortamları tehlikeye düşürmekte 
ve patlamalara neden olmaktadırlar.

 
 

Fotoğraf 8

Bu nedenlerle bu gibi iş yerlerinin patlayıcı ortamlarında 
kullanılan elektrik aletleri farklı olmak zorundadır. İşte bu 
olaya ex-proof ve kullanılan elektrikli aletlere de ex-proof 
elektrikli aletler adı verilmektedir. Kısaca ticari piyasada 
bu isimlerle tanınmaktadırlar.

Aslında EX-PROOF tabiri Amerikan uygulamasından alın-
mış olup Türkçesi “PATLAYICI ORTAMLAR ve PATLAYICI 
ORTAMLARDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ ALETLER” şeklin-
de olmalıdır. EXPROOF yerine kısaca “PATLAMAYA KARŞI 
KORUNMUŞ” tabiri de kullanılabilir.

2.1.7 Cep Telefonu Kullanma ve Sigara İçme 
Yerlerinin Belirlenmesi

• Yangın riski olmayan belirli yerlerde sigara içme alanı 
oluşturulması.

• Parlayıcı gazlar ve tozların bulunduğu yerlerde cep 
telefonu taşınmaması.

2.1.8 Yangın Tatbikatları

• Yangınla Mücadele (söndürme) ekibine tesisteki tüm 
yangınla mücadele cihaz ve ekipmanlarını kullana-

   
 Fotoğraf 9
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rak, detaylı, alevli, pratik eğitim verilmesi, periyodik 
olarak tekrarlanması.

• Yangın tatbikatların yılda birden fazla tesisteki tüm 
personelin katılımıyla  daha sık yapılması, 

• Tatbikat senaryosu hazırlanması, bu senaryonun tüm 

personele duyurulması, 

• Sesli tatbikat videosu çekilmesi, 

• Tatbikat sonu değerlendirme toplantısında tatbikat 
videosunun tatbikata katılan tüm personele göste-
rilmesi, 

 
 Fotoğraf 10

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

Fotoğraf 11 Yangın Tatbikatları
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• Tatbikat sonu değerlendirme raporu hazırlanması, 

• İyileştirilmesi gereken hususlar için aksiyon planı ya-
pılması.

2.1.9 Diğer Önlemler

• İş yeri çalışma talimatlarınının hazırlanması, tüm per-
sonele anlatılması,

• Depolama şartları ve talimatlarının  Yangın Yönetme-
liğine göre hazırlanması, 

• İşyerinin  yerleşim düzeni ve temizliği, 

• Periyodik bakımlar, 

• Periyodik Denetim, raporlama, düzeltici çalışmalar,

3.   DAİMA FAAL DURUMDA OLMASI GEREKEN, 
PERSONELİN KULLANMASINI BİLDİĞİ YANGINLA 
MÜCADELE SİSTEMLERİ 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
kapsamında yapılması gerekenler:

• Yangın suyu tesisatı, yangın suyu depo, pompalar 
(Joker, elektrikli, dizel).

• Hortum dolapları,  hidrantlar. 

• Tozlu, karbondioksitli, köpüklü  Yangın  Söndürme 
Cihazları

• Yangın anında ısı ve duman yayılmasını   engelleye-
cek  önlemler, 

• Yangına dayanıklı   kapılar, duvar, tavan ve zeminler, 
kaçış yolları, 

• Acil çıkış kapıları, acil aydınlatmalar,

• Yangın algılama ve uyarı sistemleri, 

• Dalgalı Siren sistemi, yangın ihbar butonları, Anons 
sistemleri,

• Otomatik söndürme sistemleri, gazlı, sulu, köpüklü.

Bunların periyodik kontrolları, testleri, eğitimleri yapılma-
lıdır.

4. SONUÇ
Endüstriyel yangınlara anında  müdahale edilmesi hazır-
lıklara bağlıdır. Öncelikli olarak yangının çıkmasını önle-
yici proaktif önlemler alınmalıdır. Yangın ve patlama risk 
değerlendirmeleri yapılmalıdır. Özellikle yangın ve pat-
lamaları en etkin önleme çalışması kıvılcım çıkaran veya 
yangına neden olabilecek her hangi bir iş yapılacaksa 
mutlaka Ateşli (sıcak) İş İzni yazılı olarak verilmelidir. Unu-
tulmaması gereken en önemli husus ise hiçbir yangın bir-
birinin aynısı olmaz. Bu yüzden sürekli eğitim ve tatbikat 
yapılmalı, bu eğitim ve tatbikatları senaryolar ile destek-
lenmelidir. Yangınla mücadele ekipmanları her zaman 
kullanıma hazır olmalıdır. Bunun için periyodik kontrolları 
mutlaka yapılıp kayıt altına alınmalıdır. 

KAYNAKÇA
1.   Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.
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ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BULUNAN 
TRAFOLARDA KULLANILAN YANGIN 
SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

1. GİRİŞ
Genel bakışma çalışma endüstriyel tesislerde bulunan veya 
endüstriyel tesisler başta olmak üzere büyük alanların elekt-
rik dağıtımını yüklenen trafolarda oluşabilecek yangınlarda 
ortam ve koşullara bağlı olarak en etkin söndürme sistemi-
nin seçiminde hangi seçeneklerin olduğu ve bu seçeneklerin 
uygunluğunun incelenmesi üzerinde bilgi verme amaçlı ola-
rak yapılmıştır. Ortamın açık ya da kapalı olması, trafo kapasi-
tesi ve trafonun yerleştirildiği alan boyutu karar mekanizma-
sında göz önünde bulundurulması gereken bazı  etkenlerdir. 
Sistem seçimi ve kullanımı bu etkenler göz ardı edilmeden 
testler ve araştırmalar sonucunda ulaşılmış olan ve standart-
laşan kullanım biçimleri bozulmadan yapılmalıdır.

Trafolar temelde bir elektrik akımının şiddetini, gerilimini 
veya şeklini değiştirmeye yarayan cihazlardır. Genel anlam-
da trafolar, şehir merkezlerinden kilometrelerce uzakta olan 
ve taş kömürü, linyit ya da barajların bulunduğu yerde al-
ternatif akım üreten elektrik santrallerinden ihtiyaç duyulan 
noktalara üretilen elektriğin en az kayıpla taşınması görevini 
üstlenir. Bunu yüksek voltaj farklılıklarında gücü sabit tuta-
bilme yetisi sayesinde sağlar. 

Trafoların sıklıkla yararlanıldığı bir diğer nokta ise uzun me-

Kaan Karaağaç1

 

Şekil 1. Trafo Çalışma Prensibi

safelerden taşınmış olan elektrik devresinin, kullanıma uy-
gun voltaj ve güç içerecek olan diğer bir elektrik devresine 
elektromanyetik indüksiyonla bağlanmasıdır. Bir elektrik 
devresinden (primer) bir diğer elektrik devresine (sekonder) 
aktarım elektromanyetik alan yardımıyla yapılmaktadır. Bu 
primer ve sekonder sargıları birbirlerinde çeşitli yağlar, pres 
bant, kağıt, pertinaks, pamuk reçine ve ağaç takozları gibi 
maddelerle izole edilirler.
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Elektriğin yüksek voltaj ve düşük akım ile taşınması ile elekt-
ro manyetik alan ile bir diğer devreye bağlanması işlemle-
rinde voltajın ve dolayısıyla akımın her durumda dengeli 
tutulamaması devrelerde farklı yükler oluşturarak hatlarda 
sıcaklık artışına neden olabilir. Bunun haricinde imalat hata-
sı, yalıtım zafiyetleri, bakım yoksunluğu, yıldırımlar, aşırı yük-
lenmeler, nem ve malzeme yaşlanması gibi durumlara bağlı 
olarak çekirdek (saç göbek) ya da elektromanyetik alan ya-
ratan bobinlerin (sarımlar) yalıtımında oluşabilecek sorunlar 
gerek elektrik atlamaları gerekse beklenti dışı sıcaklık yük-
sekliği nedeniyle kablo sarımlarında, izolasyon malzemele-
rinde ya da trafo yağında yanmayla sonuçlanabilir.

Özellikle yüksek kapasiteli yağ soğutmalı trafolarda olası bir 
anlık sıcaklık artışı, tutuşma vb. durumlar belirli bir süre son-
ra kapalı olarak duran büyük hacimli yağ tankında yalnızca 
yangınla değil patlama ile de sonuçlanabilir. Bu tip olası 
yangın ve sonucundaki patlamalar yalnızca mal güvenli-
ği değil yangından korunma kapsamında en öncelikli öge 
olan can güvenliğini tehtid edebilmektedir. Tehtid göz önü-
ne alındığında yangının en kısa süre içerisinde söndürme 
öncesinde, söndürme esnasıda ve söndürme tamamlan-
dıktan sonra ek riskler yaratılmadan  en doğru şekilde sön-
dürülmesinin öncelikli olarak üzerinde durulması gerektiği 
görülmektedir. 

2. YANGIN YAPISI VE OLASI TRAFO YANGINLARI
Yangınlar genel anlamda ısı enerjisi, oksijen ve yakıtın kont-
rolüne bağlıdır. Yangın üçgeni bu elemanların kontrolü ve 
yangın oluşumu ilişkisi adına iyi bir grafik gösterim sağla-
maktadır. Yangın üçgeni konu kapsamında basit şekilde şu 
şekilde gösterilebilir;

Görselde verilen bu üç elementten herhangi biri mevcut 
olmaması halinde yangın başlamaz ya da başladıktan son-

ra bu elementlerden birinin eksikliği durumunda yangın 
söner. Trafo özelinde ısınmayla yaşanacak elektrik kaybı ve 
verimlilik düşümü aynı zamanda yangın riskinin artmasına 
da neden olduğu için engellenmesi ve göz önünde bulun-
durulması gereken bir konudur.

Elektrikli ekipmanlardan olan trafoda yangın üçgeninin ısı 
kaynağı olan bazı elektriksel sıcaklık artış nedenleri aşağıda-
ki gibi altı ana başlık altında incelenebilir;

- Direnç

- İndüksiyon

- Dielektrik

- Ark (Kıvılcım)

- Statik elektrik

- Yıldırım

Dirençle Isınma: Her zaman elektirkli ekipmanlarda bulu-
nan direnç, kontrol altında tutulamaması nedeniyle kısa sü-
rede yüksek sıcaklıkların oluşmasına neden olabilir. Bu sorun 
özellikle uygun malzeme ya da kesit kullanılmamış kablola-
malarda, aşırı yükleme durumunda veya soğutma akışka-
nının tıkanması durumunda noktasal ısınmalar sonucunda 
yangın oluşumuna neden olabilir.

İndüksiyonla Isınma: Bu durum, trafonun iskeleti ve tank-
larında manyetik alanda oluşan kaçak akı ve aynı zamanda 
yüksek manyetik metallere yakında oluşan yüksek akımlar-
dan dolayı gelişir. Aşırı yükleme ve soğutmadaki yetersizlik 
durumlarında ortaya çıkması muhtemeldir.  

Dielektrik Isınma: Bu durum dielektrik malzemelerin yük-
sek dielektrik gerilime maruz kalması durumunda yaşanır. 
Dielektrik gerilim çok yüksek noktalara ulaşırsa veya ulaşı-
lan gerilim sonucunda atılması gereken ısı atılamazsa yük-
sek ısı yayılmaya başlar. Dielektrik ısınmalara özellikle yük-
sek voltaj burçlarında (bushingler) ve yüksek voltaj kablo 
sonlandırmalarında karşılaşılır. Özellikle zamana bağlı mal-
zeme yaşlanması ve artan nem seviyesiyle oluşan bozun-
malarda termal kaçaklar oluşur. Trafo için en çok yangına 
sebebiyet veren durumlardan biri burç ve kablo sonların-
daki sorunlar olsa da bunun her zaman dielektrikle ilgisi 
bulunmamaktadır.

Ark Isınması: Büyük çoğunluklu olarak trafo yangınlarının 
ana sebebi ark oluşumudur. Ark ısınması, dielektrik malze-
melerin dielektrik gerilime dayanamaması ve elektrodlar 

 

Şekil 2. Yangını Oluşturan Bileşenler
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arasında kıvılcım yaratmasıyla oluşur. Bu ark iki elektrod 
arasında düşük dirençli bir yol oluşturur ve oluşan bu düşük 
dirençli yol da elektrodlar arasında yüksek bir akım taşınma-
sına neden olur. Yüksek akımlı bu yol megajoule seviyele-
rinde olabilir ve bu da noktasal olarak binlerce derecelik bir 
sıcaklık yaratabilir.

Statik Elektrik Isınması:  Statik elektrik düşük enerji içeri-
ğinden dolayı doğrudan bir yangın sebebi oluşturmamakla 
beraber uzun sürelerde dielektrik bozulmalarına ve arklara 
neden olması nedeniyle trafolara dolaylı yoldan bir tehtid 
içerir.

Yıldırım Isınması: Bu durum da statik elektrik nedenli ısın-
ma gibi doğrudan bir yangına neden olmamakla beraber 
geçici yüksek gerilim oluşumu sonucu trafo üzerinde die-
lektrik bozunmalara yol açması nedeniyle yangına sebebiyet 
verebilmektedir.

3. TRAFOLARDA YANGINDAN KORUNMA HEDEFLERİ

Tüm yangından korunma temelli düşünüşlerde olduğu gibi 
can güvenliği bir trafonun yangından korunması ve yangın 
durumunda söndürülmesi açısından en öncelikli konudur. 
Bu nedenle konu yangından korunma olduğunda aktif sön-
dürme olanaklarının yanında yangının yayılmaması ve olası 
patlamalardan en az zararla çıkış için pasif korunmalar da 
kayda değer bir ögedir.

Pasif korunmada asıl hedef, yangını söndürmekten çok sön-
dürülebilir bir yangının çeşitli şekilde yayılarak kontrol altı-
na alınmasının imkansızlaşmasını önlemektir. Özellikle yar-
dımcı servis trafolarından öte trafo merkezlerinde yan yana 
konumlanmış, yüksek kapasitesi olan yükseltici ve alçaltıcı 
trafoların yanması durumunda pasif korunmanın, yangının 
kontrol edilebilir seviyelerden çıkmaması konusunda etkin 

bir rolü vardır. NFPA bu konuda yangın yayılım ihtimalini or-

tadan kaldırabilmek için trafoların birbirinden herhangi bir 

ayırıcı duvar olmadan ne mesafede durması gerektiğini aşa-

ğıdaki gibi vermektedir;

Ayrıca yangın yayılımı ve yangının kontrolden çıkması so-

runu NFPA-850’de de bahsi geçtiği gibi bazı ayırıcı yangın 

duvarları ile çözülebilir. Üç saat yangın dayanımlı bu ayırıcı 

duvarların konumlanması NFPA-850 de ayrıntılı olarak veril-

mektedir.

Oluşmuş bir yangında kullanılacak olan aktif söndürmenin 

asıl hedefi ise, söndürmenin en kısa süre içerisinde tamam-

lanması ve yapılan söndürmenin herhangi bir yan etkiye 

(çevre kirliliği, yangının taşınması vb.) neden olmamasıdır. 

Yangın söndürme amaçlı kurulan bir sistemin yangın anında 

çalışması sonucunda trafodaki yüksek sıcaklıklı yüzeylerde 

ani sıcaklık değişimine bağlı olarak yangının yayılması veya 
yangının patlamaya dönüşmesi durumu yaşanmadan ted-
birlerle önlenmesi gereken bir konudur.

4. TRAFOLARDA YANGINDAN KORUNMA 
UYGULAMALARI

Önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi farklı amaçlara hiz-
met etmek için çeşitli kapasitelerde ve içeriklerde trafolar 
kullanılmaktadır. Bunlar genel olarak boyutsal, elektriksel 
risk vb. konular nedeniyle kapalı veya açık alanlara konum-
landırılabilmektedir. Söndürme sistemi tasarımları yapılır-
ken trafoların kapasiteleri yanında açık ya da kapalı alanda 
olmaları da kullanılacak sistemin kararında belirleyici ol-
maktadır.

Açık saha trafolarında yaygın olarak kullanılan ve standart-
larda da belirtilen söndürme şekli sulu veya sulu köpüklü 
söndürme sistemidir. Sulu sistemler soğutma etkisinin yo-
ğunluğu nedeniyle yangın üçgeni içindeki sıcaklık ögesini 
üçgenden çıkararak yangını söndürmeyi hedeflerken, sulu 
köpüklü sistemler yakıtın oksijenle arasındaki bağı keserek 
yangını söndürmeyi hedeflemektedir.

Sulu söndürme sistemi sistem kolaylığı açısından dış mekan 
trafolarda çoğunlukla tercih edilir. Uygulama belirlenen tra-
fo yüzeyine 10.2 (L/min)/m2, ayaklarına ise 6.2 (L/min)/m2 
‘den daha düşük yoğunlukta olmayacak şekilde ve en az 15 
dk’lık süresiyle yapılır.

Tablo 1. Trafo Kapasitesine Bağlı Uzaklaşma Mesafesi

Trafo Yağ Kapasitesi Yangın Duvarı ile Ayrılmayan Trafo-
lar Arasındaki En Az Uzaklık

gal L ft m

<500 <1,893 See 5.1.2.2

500-5,000 1,893-18,925 25 7.6

>5,000 >18,925 50 15.2
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Sulu köpüklü sistemi ise daha düşük yoğunluk ve kapasitele-
re ihtiyaç duyulması nedeniyle tercih edilmektedir. Uygula-
ma belirlenen trafo yüzeyine 6.5 (L/min)/m2’den daha düşük 
yoğunlukta olmayacak şekilde ve en az 10 dk’lık uygulama 
süresiyle yapılır.

İç mekanda bulunan trafolarda ise yaygın olarak kullanılan 
ve standartlarda belirtilen söndürme şekiller su sisi ve CO2 

gazlı söndürme sistemi uygulamalarıdır. Su sisi temelde 
spreyleme yaptığı odanın nem miktarını yükselterek mahal-
de oluşan ısı enerjisini emerek yanmaya engel olmaktayken 
iken, CO2 gazlı söndürme sistemi ortamdaki oksijen yoğun-
luğunu düşürerek söndürme sağlar. Her iki sistemin de hem 
yüksek hem düşük basınçlı tasarımları mevcuttur. Yüksek ve 
düşük basınçlı sistem tasarımları, yer, mahal büyüklüğü, kul-
lanım şekli vb. etkenlerin ışığında seçilmektedir.

Su sisi sistemi temelde yüksek ve düşük basınçlı olmak üze-
re iki gruptan oluşmaktadır. Su sisi sistemi sprinkler/nozul 
kullanımıyla yüksek debili su akışı ve yüksek kapasiteli pom-
paların kullanımını azaltması nedeniyle tercih edilmektedir. 
Yüksek basınçlı sistemler gazlı söndürme sistemine benzer 
bir tetikleme kullanırken, düşük basınçlı sistemler yangın 
pompası ile basınçlandırılmaktadır.

CO2 gazlı söndürme sistemi bölgesel uygulama ve tümden 
boşaltma olmak üzere iki ana gruptan oluşur. Tümden bo-
şaltma sisteminin kullanılabilmesi için trafonun sızdırmaz 
bir odada bulunması gerekmektedir. Sistem, trafonun bu-

lunduğu odada en az %34 CO2 yoğunluğu 20 dk boyunca 
sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Bölgesel uygulama 
ise söndürülecek olan noktadan 60 cm uzağa yerleştiril-
miş olan nozulla yoğunluğu 16 kg/min.m3’den düşük ve 
uygulama süresi 30 sn’den az olmamak şartıyla tasarlan-
maktadır.

5. SONUÇ

Günümüzde elektriğin hayatımızda her noktada bulunma-
sı, ihtiyacı bulunan elektrik enerjisini sağlayan trafoların 
hacimsel büyüklüklerine bağlı taşıma, montaj vb. zorlukla-
rı, yangın durumunda çevresel zararları ve can güvenliğini 
tehlikeye atması gibi konular değerlendirmeye alındığında 
trafolarda yangın söndürmenin ne denli önem taşıdığı ra-
hatlıkla görülebilmektedir.

Trafolar için söndürme sistemler içerikte de bahsedildiği 
gibi, trafoların açık veya kapalı alanda kullanılması, trafo 
kapasitesi, yer uygunluğu vb. etmenler göz önünde bu-
lundurularak seçilmelidir. Aktif olarak kullanılan bir çok 
sistem bulunmasına rağmen her sistem bünyesinde kendi 
olumlu ve olumsuz yanlarını barındırmaktadır. Kurulum-
larının büyük dikkatle ve titizlikle yapılması, standartlara 
bağlı kalınması sistemin uygulama bölümü için zorunlu 
durumdadır. Sistemin tasarımı ve uygunluk bölümünde 
ise farklı sistemlerin olumlu ve olumsuz yönlerinin göz 
önünde bulundurulması ve tesisin durumuna göre stan-
dartlardan bağımsızlaşılmadan en doğru seçimin yapılma-
sı gerekmektedir. 
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Şekil 3. Sulu-Köpüklü Söndürme Sistemi
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RAFİNERİ VE PETROL TESİSLERİNDE 
SABİT YANGIN KORUNUM 
SİSTEMLERİ

1. GİRİŞ
Rafineriler ve petrokimya tesisleri, depolanan ve işlenen 
ham petrol ve bunun türevleri nedeniyle yangın açısından 
çok yüksek riskler bulundurmaktadır. Üretim ve depolama 
süreçlerinin farklı aşamalarında kendi içinde farklı risklere 
sahip olduğu gibi, her bir ürünün de farklı yanıcılık ve risk 
sınıfları mevcuttur. Bu tür tesislerin tasarımından işletme-
sine kadar , yangın yayılımını sınırlayacak sabit sistemlerin 
dikkate alınması son derece önemlidir.  Tesis edilecek aktif 
koruma sistemleri için farklı standartlar ve  farklı teknoloji-
ler mevcuttur. Ayrıca bir tesisin farklı kısımlarında farklı tür 
işlemler yapılmakta, her bir alandaki yanıcıların türleri ve ko-
ruma yaklaşımları farklı olabilmektedir.

2. İŞLETME VE RİSKLER
Rafineri ve petrokimya tesislerinde genel olarak farklı risk-

Yusuf Arslan 1

ler taşıyan üretim alanları, yanıcı/parlayıcı sıvı işleme ve de-
polama alanları, yükleme/boşaltma tesisleri, elektriksel risk 
oluşturan pano odaları, kablo galerileri ve dağıtım odaları 
gibi pek çok alan bulunmaktadır. Bu riskler içerisinde en çok 
dikkat çekenler genelde ham petrolün veya işlenmiş ürün-
lerin depolandığı atmosferik tanklar, damıtma öncesi ısıtma 
yapılan üniteler, reaktör ve damıtma üniteleri ve benzeri 
yanıcı parlayıcı sıvı depolama ve proses alanları olmaktadır 
(Bkz. Şekil 1).

Parlayıcı ve yanıcı sıvı riskleri için yangından korunum yön-
temleri belirlenirken uluslararası standartlara göre öncelikle 
yanıcı/parlayıcı sıvının sınıfının belirlenmesi ve buna uygun 
olan depolama ve işleme koşullarının sağlanması gerek-
mektedir. Sınıflandırma açısından dikkate alınan kriterler 
ilgili yakıtın parlama noktası ve kaynama noktası (Bkz. Tablo 
1) değerleridir. 
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Bu değerlere göre belirlenen yakıt sınıfına bağlı olarak de-
polama ve işleme yöntemi belirlenmekte, depolama riskleri 
için tank yapısı, birbirlerine olan mesafeleri, yaklaşma kural-
ları çeşitli tasarım standartlarında açıkça tanımlanmaktadır. 
Yangından korunma için yapısal gereksinimlerin tanımlan-

masından sonra farklı yangın riskleri için senaryolar belir-
lenmekte, sistem seçimleri yapılarak bu sistemlerin tasarımı 
ilgili standartlar ve üretici tasarım kılavuzlarına göre yapıla-
bilmektedir. 

Rafineriler dışında petrokimya ürünlerinin depolandığı tank 
çiftliği (Bkz. Şekil 2) uygulamaları da yaygın olarak karşımıza 
çıkabilmekte, yukarıda açıklanan hususlara benzer olarak te-
sis yerleşimleri ve sistem seçimleri gerçekleşmektedir. 

Bu tesislerdeki yangın senaryolarında, depolama tankları 
tam yüzey, rimseal veya taşma (boilover) yangınları, havuz 
(dayk) yangınları, sıvı veya gaz spreyi şeklindeki jet yangın-
ları görülebilmekte, kullanılan yangın söndürme sistemleri 
için bu yangın risklerine doğru müdahalenin yapılabilmesi 
amaçlanmaktadır.

3. ÇEŞİTLİ SİSTEMLER VE SEÇİM KRİTERLERİ
Yangın korunum teknolojileri farklı endüstrilerde bulunan 
yanıcılar, yangın yükleri yangın şekline bağlı olarak sürekli 
olarak gelişmekte, ilgili tasarım standartları da bu sistemle-
rin tasarım kriterlerini içerecek şekilde düzenli olarak gün-
cellenmektedir. Farklı uygulama alanları için sulu, köpüklü 
veya gazlı söndürme sistemleri kullanımı söz konusu olmak-
tadır (Bkz. Tablo 2). 

Özellikle köpüklü söndürme sistemleri ve gazlı söndürme 
sistemleri bu tesislerdeki özel riskler için yaygın olarak kulla-
nılmakta, yangın kontrolu ve maruziyet koruması (exposure 
protection) için ise sulu sistemler ve sprey soğutma sistem-
leri kullanılmaktadır. Yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınlarında tek 
başına suyla müdahale yeterli olmadığı için köpüklü sön-
dürme sistemleri tercih edilmektedir. Suyla söndürmenin 
yangınla eşdeğer hasara sebep olabileceği veya muhafaza 

 
 Şekil 1. Tipik Bir Petrokimya Tesisinin Bölümleri

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=H7RXJuQosWw

Sıvı Parlama Noktası Maksimum 
Kaynama Noktası

Benzin -43°C 200°C

Jet Yakıtı (A-1) >38°C 300°C

Dizel >40°C 371°C

Vakum Gaz Yağı <75°C 600°C

Ham Petrol ve Artıklar <49°C 590°C

Tablo 1. Petrokimya Endüstrisindeki Bazı Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar 
ve Özellikleri

 

 Şekil 2. Bir Tank Çiftliği ve Proses Alanının Örnek Yerleşimi
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içerisinde, engelli risklerin bulunduğu, müdahale sonrası ka-
lıntı bırakmayan ve iletken olmayan bir söndürücü gereken 
durumlarda ise gazlı söndürme sistemleri tercih edilmekte-
dir. Bu tür alanlar pano odaları, zayıf akım, veri merkezi ve 
benzeri elektronik hacimleri, kablo tünelleri gibi zor erişile-
bilir alanlar olmaktadır.

Gazlı söndürme sistemleri seçimi ve tasarım kriterleri ilgi-
li risklere göre çeşitli standartlarda tanımlanmış olup, te-
miz gazlı söndürme sistemleri için ilgili Avrupa Standardı 

EN15004/ISO14520’dir. Yaygın olarak kullanılan diğer bir 
standart ise NFPA 2001 olup, Amerikan Ulusal Yangın Koru-
num Birliği (NFPA) tarafından düzenli olarak güncellenen bir 
standarttır. Bu standartlarda ilgili yangın riskine bağlı olarak 
tasarım ve kurulum koşulları belirlenmekte, ayrıca sistemle-
rin işletme ve bakımıyla ilgili bağlayıcı maddeler bulunmak-
tadır. Bu sistemler bağımsız olarak her bir mahal için ayrı ayrı 
kurulabileceği gibi, tek merkezden beslenecek şekilde bir-
den fazla hacmi koruyacak çok-zonlu sistemler (Bkz. Şekil 3) 

olarak ta kurulabilmektedir.

Köpüklü söndürme sistemleri 
(Bkz. Şekil 4.) yapısal olarak dü-
şük, orta ve yüksek genleşmeli 
sistemler olarak üçe ayrılmakta-
dırlar. Köpük konsantreleri, test 
edilip onaylandıkları konsantras-
yon oranına göre (%1, %3 , %6 
vb.) su ile karıştırılarak sisteme 
beslenmekte, uygulama nokta-
sında bulunan deşarj cihazların-
da hava ile buluşarak nihai köpük 
haline gelmektedir. Kullanım 
alanları, bunlarla sınırlı kalma-
mak kaydıyla, yanıcı ve parlayıcı 

 

 

Tablo 2. Farklı Uygulama Alanlarına Göre Kullanılabilecek Farklı Sistemler

 
Şekil 3. Gazlı Söndürme Sistemleri Örnek Sistem Görünümü [4]
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sıvıların depolandığı, transfer edildiği ve işlendiği alanları 
kapsamaktadır. Yanıcı/parlayıcı sıvılar suyla olan etkileşimle-
rine göre de ikiye ayrılırlar. Suyla karışabilen ve karışamayan 
tip olarak ikiye ayrılan yanıcı/parlayıcı sıvılara örnek vermek 
gerekirse :

Suyla Karışamayan Sıvılar : Petrol türevleri, bitkisel veya  ma-
deni yağlar vb. hidrokarbon türevleridir.

Suyla karışabilen Sıvılar : Alkol, Aseton vb polar solvent ola-
rak tanımlanan sıvılardır.

Suyla karışabilen sıvılar, yani polar solvent türü uygulamalar 
mevcutsa standart köpük konsantreleri etkili olamayacağı 
için alkole dirençli tip köpük konsantreleri kullanılması ha-
yati önem taşımaktadır. Bu tür yanıcıların genelde köpükle 
söndürülmesinde tasarım kriterleri standartlarda doğrudan 
verilmemiş,  özel sertifika ve onay testlerinin sonuçlarına 
bağlanmış ve üretici onay dosyalarına yönlendirilmiştir.

4. KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SISTEMLERİ TASARIM VE 
KRİTİK EKİPMAN ÖZELLİKLERİ
Rafineri ve petrokimya tesislerindeki mevcut tüm risklerin ve 
kullanılabilecek farklı sistem tasarımlarının sınırlı bir makale 

metninde özetlenemeyecek kadar kapsamlı ve farklı oldu-
ğu aşikardır. Bu nedenle bu yazının ilerleyen kısmında genel 
olarak en büyük yanıcı miktarlarının bulunduğu depolama 
riskleri ve çevresindeki alanlar için kullanılacak düşük gen-
leşmeli köpüklü söndürme sistemleri konusunda örnekler 
detaylandırılmıştır.

Köpüklü söndürme sistemleri ile ilgili genel uluslararası 
standartlar Avrupa’da EN 13565-2 ve dünya genelinde tercih 
edilen NFPA11 ’dir.

Yanıcı ve parlayıcı sıvıların yüksek miktarlarda depolandığı 
depolama tankları farklı şekillerde olup temelde sabit konik 
tavanlı ve yüzer tavanlı tanklar olarak sınıflandırılabilmek-
tedir. Aynı tesis içerisinde bu farklı tipte tanklar birbirleriyle 
yanyana belli mesafelerde bulunabilmekte ve yakıt cinsine 
bağlı olarak tek tip tank bulunması da söz konusu olabil-
mektedir. Bu riskler için koruma yöntemleri, tank içindeki 
sıvı yüzeyinin korunması ve tankın yarılması veya zarar gör-
mesi durumunda taşacak sıvıyı muhafaza eden, bir veya bir-
den fazla tankı çevreleyen havuz (dayk) alanını  korunmasını 
içermektedir.

Sabit tavanlı tank uygulaması için genelde NFPA 11 Düşük, 
Orta ve Yüksek Genleşmeli Köpük standardı kullanılmakta-

 Şekil 4. Köpüklü Söndürme Sistemleri Örnek Sistem Görünümü [4]
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dır. Dış Depolama Tanklarının Düşük Genleşmeli Köpük Ko-
ruması kapsamında kurulumu kolay ve uygun maliyetli bir 
yöntem olarak köpük hücrelerinin kullanımı tercih edilmek-
tedir (Bkz. Şekil 5). Alternatif olarak yakıt seviyesinin altından 
köpük enjekte edilen yöntemler de mevcuttur. Köpük hüc-
relerinin kullanımında standarda göre yakıt yüzey alanı uy-
gulama alanı olmak üzere hidrokarbonlar için 4,1 l/dak/m2 
uygulama oranı kullanılmakta, yakıt tipine bağlı olarak farklı 
uygulama oranları söz konusu olabilmektedir. Kullanılacak 
olan ekipman yani köpük hücresi sayısı yine standartta be-
lirtilen şekilde tankın büyüklüğüne göre belirlenmektedir[1]

Diğer bir tür olan ve petrokimya endüstrisinde sıkça karşıla-
şılan yüzer tavanlı tanklarda ise, tank tavanı yakıt seviyesine 
bağlı hareket etmekte, yangın riski açısından genelde tank 
kenarından 50-60cm genişlikte olan conta (rimseal) alanına 
köpük uygulaması ile korunmaktadır. Köpüğün uygulanaca-
ğı alan dar olsa da , tasarım yoğunluğu 12,1 lt/dak/m2 alınan 
bu uygulamalarda, uygulama alanı tank kenarındaki 50-60 
cm genişliğindeki conta alanı olarak hesaplanmaktadır. Yü-
zer tavanlı tanklarda kullanılacak olan köpük dökücü cihaz-
ların sayısı yine tank büyüklüğüne bağlı olarak standarttan 
belirlenmektedir.

Tankların köpük sistemiyle korunmasında bir diğer yöntem 
ise köpük monitörleri ile korumadır. Tank çapı 18m’yi aşı-
yorsa yangın söndürme sisteminde birincil yöntem moni-
tör sistemi olamaz, ancak yangın oluşan tankın yakınındaki 
alanların maruziyet koruması ve soğutma amaçlarıyla kulla-
nılabilir.

Tankların içerisinde bulunduğu taşma havuzu veya diğer 
adıyla dayk alanlarında en yaygın kullanılan yöntem ise dü-
şük genleşmeli köpük yapıcı ve köpük dökücü uygulamasıdır.

Dış saha havuz yani dayk korumasında düşük genleşmeli 
köpük dökücülerle yapılan uygulamada da uygulama alanı 
tank taban alanlarının dışında kalan (zemine oturuyorsa) 
havuz alanının toplamıdır. Bu uygulama alanı esas alınarak 
hidrokarbonlar için 4.1 lt/dak/m2 uygulama oranı ile çarpı-
larak toplam sistem debisi hesaplanmaktadır. Kullanılacak 
ekipman sayısı standartta belirtilen minimum mesafeler dik-
kate alınarak yapılan yerleşim sonucu belirlenmektedir[3]. 
Bu tür bir uygulamada monitör kullanılması durumunda 
agresif uygulama ve dış hava koşullarından etkilenme riski 
nedeniyle daha yüksek bir uygulama oranı olan 6.5 lt/dak/
m2 gerekmektedir.

Tank ve havuz alanlarının köpüklü söndürme ile korunması 
yanında, yangına maruz kalan tankların çevresinde bulunan 
tanklara yayılmayı önlemek adına soğutma sistemleri tasar-
lanmakta, tank çevresinde bir veya birden fazla sıra halinde 
su sprey hatları oluşturarak yangın senaryosuna bağlı şekil-
de ilgili soğutma sistemlerinin devreye girmesi sağlanmak-
tadır. Sprey sistemlerin tasarımında NFPA 15 standardı veya 
IP19 standartları baz alınmakta, her iki standarttaki önemli 
tasarım farklılıkları nedeniyle sistem kapasitelerinde çok cid-
di farklar oluşmaktadır.
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 Şekil 5. Tipik Bir Depolama Tankında Köpük Hücresi Uygulaması 
[5]

 
Şekil 6. Tipik Bir Depolama Sahasında Dayk Alanının Köpük Yapıcı 
İle Korunması [4]



45ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  KASIM 2019  www.mmo.org.tr  

*   Makina Mühendisi, B Sınıfı İSG Uzmanı - iozkan1@gmail.com

YANICI/PARLAYICI SIVI KULLANAN 
TESİSLERDE YANGIN RİSKİNİN 
ENGELLENMESİ

Yangın; basit olarak kontrolümüz altında olmayan yanma 
olayı olarak tanımlanabilir.  Bu olay özellikle bina içi (ka-
palı alan) alanlarda meydana geldiğinde sıcaklık 800°C 
üstüne çıkacak ve duman etkisinde de genişleyerek belki 
de tüm tesisin hasar almasına neden olacaktır. 

Edinilen tecrübeler kapsamında kurum ve tesislerde 
yangın denince hemen müdahaleye yönelik sistem 
veya cihazlar (portatif yangın tüpleri, sabit yangın sön-
dürme sistemleri veya yangın algılama sistemleri) akla 
gelmektedir. Bu durum öncelikli olarak yöneticilerin ve/
veya çalışanların yangının çıkmasını normal olarak kabul 
ettiklerini göstermekte olup, yangın çıktığında ama 
küçük ama büyük, hasar meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Yangın başladıktan sonra alınması gereken tedbirler veya 
müdahale başka bir yazının konusu olup, yukarıda basit 
olarak giriş yapılan bu yazı; “Yanıcı/Parlayıcı Sıvı Kulla-
nan Tesislerde Yangın Riskinin Engellenmesi” kapsa-
mında yanmanın, patlamanın veya parlamanın meydana 
gelmemesi için alınacak tedbirlerle sınırlı kalacaktır.

  İsmail Özkan*

Yangını en basit ve en temel seviyede açıklayan görsel 
yangın üçgenidir (Şekil 1). Bu görselde üçgeni oluşturan 
kenarların bir arada bulunmasının yangını başlatacağı, 
kenarlardan birinin yokluğunda ise yangının hiç başla-
mayacağı anlatılmaya çalışılır. İşte bu nedenle özel şartlar 
hariç olmak üzere oksijen varlığını yok edemeyeceğimize 
göre tesislerde yangın riskinin engellenmesinde temel 
olarak yapılması gereken husus, yanıcı madde varlığı ile 
tutuşmaya yetecek sıcaklığın normal atmosferik şartlarda 

 

Şekil 1. Yangın Üçgeni
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bir araya gelmesinin engellenmesidir (bu konuya kimya-
sallar arasında meydana gelecek ekzotermik reaksiyonla-
ra bağlı ve oksijen açısından zenginleştirilmiş sahalardaki 
yangınlar dahil edilmemiştir).

Yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında bu yazıda ya-
nıcı sıvı veya gaz ortamında yangın riskinin engellenmesi 
maksadıyla;

• Salınım yapan yanıcı gaz veya buharın risk yaratacak 
limite gelmesinin engellenmesi maksadıyla erken 
fazda tespiti,

• Havalandırma,

• Olası yanıcı gaz veya buharın ateşlenmesinin engel-
lenmesi kapsamında statik elektrik riskine yer verile-
cektir.

PROSES ALANDA YANICI, PARLAYICI, PATLAYICI 
BUHAR VE/VEYA GAZIN VARLIĞI VE TESPİTİ

Muhtemel salınım beklenen yanıcı, parlayıcı, patlayıcı 
buhar ve/veya gazın proses alanda varlığı, bu maksat-
la dizayn edilmiş detektörler yardımı ile tespit edilebilir. 
Ancak anılan detektörlerin risk alanda konumlandırılması 
anılan riski oluşturan gaz veya buharın kimyasal / fiziksel 
özelliklerine bağlıdır.

Tesislerde prosesin, bakımın veya onarımın bir parçası 
olarak kullanılan yanıcı, parlayıcı sıvıların/gazların fiziksel 
özellikleri örneğin NFPA 497 Tablo 4.4.2 de verilmiş olup, 
bu özellikler tesiste kullanılan yanıcı/parlayıcı sıvı veya 
gazlara ait “Malzeme Güvenlik Bilgi Formları Bölüm 9”da 
(MGBF) da bulunabilir. 

Havanın 1 olarak kabul edilen nispi yoğunluğuna karşılık 
gelen ve 29 g/mol’ olan yaklaşık moleküler kütlesinden 
daha düşük kütleye sahip olan gazlar havadan hafif ve 
daha ağır olan gazlar ise havadan ağır olacaklardır. Bu 
kapsamda gaz ve buharlar temiz hava ile bir kez karıştı-
rıldıktan sonra bir bileşen, kimyasal olarak uzaklaştırılma-
dığı veya absorbe edilmediği sürece (örneğin bir kömür 
filtresinde) karışım olarak kalırlar. Buharlarda ise bu ayrış-
maya, artan basınç ve / veya sıcaklığın düşmesinden do-
layı meydana gelecek yoğuşma sebebiyet verebilir.

Bir gaz salınım sonrasında binalar ve onların kapalı alan-
ları içinde tehlikeli birikimin olasılığı, dış mekanlardaki-
lerden daha fazladır. Bir gaz veya buhar kapalı bir alana 
salınım yaptığında odadaki hava ile bir karışım oluşturur. 
Bu karışımın oluşma şekli gaz salınım hızına, salınımın ko-
numuna, gaz yoğunluğuna, havalandırmaya ve üst üste 

binmiş herhangi bir termal akışa bağlı olacak ve detektör-
lerin yerleştirilmesi için uygun pozisyonların belirlenme-
sinde de  bu faktörler dikkate alınmalıdır.

Teorik olarak, herhangi bir havalandırma ve / veya ısıl etki 
olmaması durumunda, havadan daha hafif bir gaz/buhar 
salınımı, salınım kaynağının seviyesinden tavana kadar 
uzanan bir karışım ve benzer şekilde havadan daha ağır 
bir salınım ise salınım kaynağı seviyesinden tabana kadar 
uzanan bir karışım tabakası üretme eğiliminde olacaktır. 
Ancak anılan salınım bir jet etkisi ile momentum kazanır-
sa (basınç etkisi), davranış şekli değişecek ve örneğin aşa-
ğı doğru yönlendirilen jet etkisindeki havadan hafif bir 
gazın yaratacağı gaz / hava karışımı tabakası tavandan 
serbest bırakma kaynağı seviyesinin altındaki bir pozis-
yona kadar uzanacaktır.

Yukarıda genel prensipleri açıklanan patlayıcı, parlayıcı, 
yanıcı buhar ve gazların anılan hacimde aşılmaması ge-
reken risk oluşturma miktarı NFPA 30’da ilgili gaz/buhar 
LFL değerinin azami %25’i olarak tanımlanmıştır. Bu de-
ğer piyasada bulunan detektör ve kontrol ünitesi ile ilgili 
buhar/gaz LFL değerinin %10’u olarak ölçülmekte olup 
genel olarak standarttır. 

Detektör ve kontrol ünitesi, üzerinden geçen düşük kon-
santrasyondaki yanıcı buhara LEL değerinin 0,10’u aşı-
lana kadar tepki vermeyecek dolayısıyla yüksek buhar 
gaz konsantrasyon alarmı çalmayacaktır. Düşük konsant-
rasyonlu salınımlarda anılan alarm özellikle detektörün 
patlayıcı gaz/buhar içine gömülmesi sonrasında devreye 
girecek ve tabana göre aşırı yüksek veya tavana göre aşırı 
alçağa monte edilmiş detektör alarmlarında, ortamdaki 
buhar konsantrasyon oranı patlayıcı olabilecektir. Anılan 
riskin önlenmesi maksadıyla risk teşkil eden buharın nis-
pi yoğunluğuna göre tavan veya taban seviyeye monte 
edilecek detektörün konumu, ilgili gaz veya sıvının LEL ve 
aşılmaması gereken NFPA 30 değerinin oda toplam hac-
mine göre değerlendirilmesi ile sağlanmalıdır. 

Farklı bir yaklaşım olarak %16 v/v hacimsel orandan iti-
baren patlayıcı olan amonyak gazının nispi buhar yo-
ğunluğu 0,66 (hava=1) olup havadan hafif olan amonyak 
gazı için detektör konumu tavan seviyede olmalıdır. Anı-
lan gazın mevcut piyasa detektörleri ile patlamaya karşı 
alarm eşik ve tedbir alınma değeri 16000 ppm olmasına 
karşın anılan gazın “Kimyasal Maddelerle  Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” EK-1 
Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri tablosunda bulunan ve 
başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için 
aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri (STEL) 50 
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ppm ve 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen 
veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değeri (TWA) 
20 ppm’dir. Çalışan personelin amonyak gazının patlama-
ya karşı tedbir alınma değerine maruziyeti, ölüm anlamı 
taşıdığından, bir üst paragrafta açıklandığı şekilde detek-
törle kimyasal gaz ve buharlara karşı yangın/patlama ted-
biri alınırken sadece LEL değerinin dikkate alınmasının 
hata olduğu, bazı durumlarda TWA/STEL değerine göre 
de tedbir alınmasının yangın riskinin engellenmesi açı-
sından yeterli olacağı değerlendirilmektedir. 

DEPOLAMA ALANLARINDA YANICI, PARLAYICI, 
PATLAYICI BUHAR BİRİKİMİNE KARŞI 
HAVALANDIRMA TEDBİRLERİ

Binalarda veya onların kapalı alanlarında potansiyel bir 
gaz/buhar salınım kaynağı varsa, yeterli havalandırma 
“doğal “, “mekanik “ veya ikisinin bir kombinasyonu ile 
sağlanmalıdır.

Doğal havalandırmada hava hareketi iki etki ile sağlanır. 
Bunlardan birincisi rüzgârla yaratılan ve kapalı alan bo-
yunca oluşan basınç farkı ve ikincisi ise bina içi ve dışın-
daki havanın sıcaklığındaki (ve dolayısıyla yoğunluğun-
daki) fark nedeniyle oluşan kaldırma kuvvetidir. Binadaki 
ya da kapalı alan içindeki sıcaklığın, dışarıdaki havadan 
daha yüksek olduğu durumlarda yukarı doğru bir akış 
şeklinde doğal havalandırma meydana gelecektir. Anı-
lan havalandırma ile olası bir salınımın kapalı alan dışına 
atılması bina ve bina dışı alandaki ortam sıcaklığına bağlı 
olması potansiyel gaz/buhar salınım ortamlarında çoğu 
zaman mekanik (cebri) havalandırma yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Anılan yöntemle havalandırma özellikle bina 
içi alanlarda meydana gelen yangınlarda dumanın yukarı 
kaldırılması ve dolayısıyla yangın alanı taban seviye sıcak-
lığının düşürülmesinde kullanılan duman damperleri ile 
sağlanmaktadır. 

Potansiyel gaz/buhar salınım kaynağı bulunan bina içi 
kapalı alanlarda gaz veya buharın nispi yoğunluğuna 
göre taban veya tavanda doğal havalandırma sağlayacak 
açıklıkların bulunması yeterli olarak değerlendirilse de 
anılan buhar veya gazların olası ateşleme kaynaklarından 
uzak noktalara tahliyesi çoğu kez mümkün olmamakta-
dır. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönet-
melik (BYKHY) Madde 118.4 gereğince yanıcı ve parlayıcı 
sıvı depo hacimleri 1. Tehlike Bölgesi ve depo hacminden 
dışarıya açılan kapılardan ve pencerelerden ve diğer açık-
lıklardan itibaren  5 m  yarıçapındaki bölge ile döşeme-
den 0.8 m yüksekliğe kadar olan hacim 2. Tehlike Bölgesi 

olarak tanımlanmıştır. Yanıcı ve parlayıcı sıvıların depo-
landığı alanların taban seviyesinde açılacak menfezler va-
sıtasıyla doğal havalandırması teorik olarak mümkün olsa 
da BYKHY Madde 118.4 ifade edilen tehlike bölgesi içinde 
ateşleme kaynaklarının varlığı çoğu kez engellenemeye-
cektir (Personel ve araç trafiği, sınırlar içinde sıcak işlem 
ve spark üreten faaliyetler, sahada depo alanından daha 
düşük kottaki alanların varlığı ve bu alanlardaki exproof 
olmayan ekipman vb.).

Yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında doğal hava-
landırma; genel olarak koltuk altı dolabı olarak da tanım-
lanan bakım, onarım veya laboratuvar ortamındaki küçük 
miktardaki yanıcı sıvıların depolanmasında kullanılan 
dolapların içinde buhar birikiminin engellenmesi mak-
sadıyla dolap taban seviyesinde açılacak delikler vasıta-
sıyla buhar tahliyesinin sağlanmasında kullanılabilir. Bu 
husus NFPA 30 Madde 9.5.4.2’de dolap havalandırmaları 
doğrudan dış mekanlardaki güvenli bir yere veya dolap 
güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde kontrol etmek 
için tasarlanmış bir arıtma cihazına yönlendirilmelidir 
şeklindedir. BYKHY Madde 118.4 çerçevesinde ise tanım-
lanmış tehlike bölge tanımlaması anılan dolaplar için de 
kullanılacak olmasına karşın anılan dolabın bina içi alan-
da konuşlandırılması halinde anılan alanda havalandırma 
tedbirlerinin yetersizliği veya tehlike bölge sınırları için-
de yer alacak kıvılcım oluşturabilecek ekipman kullanımı 
gibi hususlar bina içi alanlara yerleştirilen ve taban sevi-
yedeki delikler vasıtasıyla yapılan dolap havalandırmala-
rının tehlike yaratacağı değerlendirildiğinden, NFPA 30 
çerçevesinde exproof özellikli aspirasyon havalandırma 
sistemi ile dolap havalandırma egzozunun bina dışına 
atılması daha güvenli olacaktır.

BYKHY Madde 118.9’da yanıcı ve parlayıcı sıvı depo ha-
cimlerinde uygulanacak mekanik havalandırma; döşeme 
düzeyinde etkili, saatte en az  6 hava değişimi yapacak 
patlama ve kıvılcım güvenlikli mekanik bir düzen olarak 
tanımlanmış olmasına karşın bu husus NFPA 30’da birden 
fazla kurala bağlanmıştır. Bunlar;

• Depolama ve kullanım alanlarında yanıcı / parlayıcı 
sıvı buhar konsantrasyon LEL seviyesinin %25’ini aş-
masının engellenmesi maksadıyla havalandırma ya-
pılması (NFPA 30 17.11.1),

• Bu havalandırma yukarıda madde gereksinimini kar-
şılayacak şekilde depolama alanı taban seviyede as-
gari 0,3 m3/d/m2, ancak 4m3/d daha aşağı olmaması 
(NFPA 30 18.6.5),
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• Bina içinden emilen buhar hava karışımının bina 
dışında emniyetli alana egzoz edilmesi (NFPA 30 
18.6.3),

• Devridaim fanı kullanan sistemlerde (örneğin boya 
kabinleri) fan kanalı içinde buhar konsantrasyon ora-
nının LEL seviyesinin %25’inin aşılması halinde dev-
ridaim faaliyetinin durdurularak alarm verilmesi ve 
tüm havalandırmanın emniyetli alana egzoz edilmesi 
kuralları tanımlanmıştır (NFPA 30 17.11.6).    

Bugüne kadar edinilen tecrübelerde proseste kullanı-
lan yanıcı, parlayıcı hammadde (orijinal ambalajında ve 
ambalaj kapağı hiç açılmamış) depolama alanlarında 
patlayıcı gaz/buhar ölçümünün yapılmadığı, yukarı-
da ifade edilen nitelikte havalandırma tedbiri alınsa da 
anılan havalandırmaların manuel ve hiç çalıştırılmadığı 
görülmüştür. Devrilme, delinme, düşme vb. bağlı yanıcı 
sıvı salınımlarına neden olabilecek ve sürekli personel 
ile donatılmayan bu alanlara yapılan girişler bahsedilen 
gerekçeler kapsamında da kör giriş olarak tanımlanmakta 
ve olası yanıcı parlayıcı sıvı salınımlarında devrede olma-
yan havalandırma sistemi nedeniyle ortamda biriken 
buhar kontrolsüz girişe bağlı patlama veya yangınlara 
sebebiyet verebilecektir.  Ancak yukarıda tanımlanan 
ve düşük ihtimal olarak değerlendirilen sızdırma riskine 
karşı bahse konu alanlardaki havalandırma sistemlerinin 
sürekli devrede tutulmasının da getireceği maliyet uzun 
vadede yüksek olacaktır.

Yukarıda açıklanan alanlara kör girişin engellenmesi ve 
aynı zamanda anılan alanlardaki olası sızıntı riskinin dü-
şük maliyetle engellenmesi kapsamında depolama ala-
nında aşağıdaki tedbirlerin alınmasının faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir.

• Depolanan en düşük LEL’e sahip yanıcı/parlayıcı bu-
har/gaza göre temin edilen detektörünün depo ta-
ban alanına montajının yapılması,

• Detektör kontrol ve alarm ünite çıkışının yangın 
alarm panel bağlantısının yapılması,

• %10 ve/veya %25 LEL seviye alarmlarında depo alanı 
dışında işitsel ve görsel alarm çalınması ve alarmın 
yangın alarm paneli vasıtasıyla sürekli personel ile 
donatılan alana aktarılması,

• Havalandırma fanının yukarıda belirtilen değer ile 
birlikte otomatik olarak devreye girmesi ve alanda 
yapılacak kontrol sonrası alarm manuel olarak reset-
lenene kadar devrede kalması sağlanmalıdır.

Yukarıdaki paragrafta ambalaj sızdırmazlığı bozulmamış 
yanıcı, parlayıcı sıvı depolama alanlarında riskin engel-
lenmesi maksadıyla havalandırma sistemlerinin sürekli 
devrede tutulmayabileceği ifade edilmiş olmasına karşın 
boya hazırlama odaları gibi (PMR) ambalaj sızdırmazlığı 
bozulmuş yanıcı parlayıcı sıvı kullanım alanlarında bulu-
nan fan sistemleri ise gene NFPA 30 18.6.5 değerlerinde 
ancak sürekli devrede tutulması sağlanmalıdır (NFPA 33 
6.3.2).

ATEŞLEME KAYNAKLARININ KONTROLÜ

Yanıcı, parlayıcı buhar veya gaz ortamında ateşleme kay-
nakları olarak aşağıdaki sistem veya faaliyetler gösterile-
bilir. Bunlar;

• Çıplak ateş,

• Aydınlatmalar,

• Sıcak yüzeyler,

• Sigara içilmesi,

• Kaynak kesme faaliyetlerini içeren sıcak işlem faali-
yetleri,

• Taşlama faaliyetlerini de içeren sürtünmeye bağlı kı-
vılcım üretme faaliyetleri,

• Statik elektrik,

• Elektrik kaynaklı kıvılcım,

• Kaçak akım,

• Ocak gibi ısınma ve ısıtma araçları,

Yukarıda olası buhar/gaz risk alanda ateşleme kaynağı 
olarak tanımlanan sistem, cihaz veya faaliyetlerin tamamı 
risk alanda tedbir alınmasını gerektiren sistem ve/veya 
icra edilmemesi gereken faaliyetler olarak tanımlanabilir. 
Havalandırma bölümünde de açıklandığı üzere buhar/
gaz tehlike bölgelerinin tanımlanmaması veya anılan 
tehlike bölgeleri içinde yukarıdaki belirtilen uygun olma-
yan sistemlerin yer alması veya faaliyetlerin icra edilmesi 
genellikle yangınla sonuçlanan parlama ve/veya patlama 
ile sonuçlanacaktır. 

Anılan riskin engellenmesi maksadıyla tehlike bölgele-
rinin tanımlanması ve anılan tehlike bölgeleri içinde üst 
paragraflarda yer alan buhar/gaz konsantrasyon oranı-
nın parlamanın meydana gelmeyeceği LEL değerinin 
altına düşürülmesi yanında yukarıda belirtilen ateşleme 
kaynaklarına karşı tedbir alınması da yangın riskinin en-
gellenmesi açısından en önemli tedbirler arasında yer 
alacaktır.
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Edinilen tecrübeler statik elektrik hariç olmak üzere yu-
karıda belirtilen ateşleme kaynaklarına karşı daha etkin 
tedbir alındığını göstermektedir. Örneğin artık tesis ge-
nelinde sigara içilmesine belirlenmiş alanlar haricinde 
izin verilmemekte veya gaz/buhar salınım ortamlarında 
hazırlanan “Patlamadan Korunma Dokümanı” kapsamın-
da tedbirler alınmaktadır.

Statik elektrik ise yanıcı kimyasal kullanan birçok endüst-
ride yangın veya patlama nedeni olmasına karşın en az 
tedbir alınan veya alınmayan ateşleme kaynağı olarak he-
men hemen tüm tesislerde yüksek risk yaratmaya devam 
etmektedir. Bu kapsamda yazının bu bölümünde ateşle-
me kaynağı olarak statik elektrik ile ilgili tedbir ve açıkla-
malara yer verilecektir.

Maddeler birbirleriyle temas halinde olduğu sürece ara-
larındaki temas yüzeyi boyunca elektron transferi meyda-
na gelecek ve temasının kesilmesi durumunda da mad-
delerden birinde negatif yük fazlalığı (negatif yüklenme) 
diğerinde ise elektron azlığı (pozitif yüklenme) meydana 
gelecektir. Oluşan bu iki ayrı yük birbirlerini çekecek ve 
arada bulunan hava gibi yalıtkan olan bir ortam boyunca 
ark (kıvılcım) yaparak aralarındaki yük farklarını dengele-
yeceklerdir.

Statik elektrik deşarjı; korona deşarjı veya uygun koşullar 
altında tutuşmaya neden olabilecek fırça deşarjı olarak 
da tanımlanan farklı yüklenmeye sahip maddeler arasın-
daki kıvılcım şeklindeki elektriksel boşalımdır.

Statik elektrik boşalmasının bir tutuşma kaynağı olma-
sı için aşağıdaki dört koşulun karşılanması gerekir:

1. Etkili bir ayırma yoluyla yüklenme mevcut olmalıdır,

2. Ayrılmış yükler arasındaki elektrik potansiyel farkının 
korunması gereklidir.

3. Tutuşmayı sağlayacak enerjide statik elektriğin bo-
şalması gerekir.

4. Deşarj tutuşabilir bir karışım içinde gerçekleşmelidir.

Statik elektrikle başlayan çoğu yangın ve patlamadan, in-
san vücudu da dahil topraklanmamış yüklü iletkenlerden 
kaynaklanan kıvılcımlar sorumludur. Kıvılcımlar tipik ola-
rak, genellikle metal olmak üzere iki yüklü iletken gövde 
arasındaki boşlukta meydana gelen yoğun kapasitif de-
şarjlardır. Bir kıvılcımın ateşleme kabiliyeti büyük ölçüde, 
maddeler üzerinde depolanan toplam enerjiye bağlıdır. 

Statik elektrik kaynaklı tutuşma tehlikeleri aşağıdaki yön-
temlerle kontrol edilebilir;

1. Tutuşabilir karışımın statik elektriğin boşalma alanın-
dan uzaklaştırılması,

2. Proses veya ürün modifikasyonları ile yükleme oluşu-
munun azaltılması,

3. Yüklemenin topraklanması,

Topraklama ve hava iyonizasyonu, yüklerinin nötrleştir-
mesinde kullanılan temel yöntemlerdir. Statik elektrik 
yüklerinin birikmesini önleme çabalarına rağmen, iletken 
olmayan malzemelerin risk alan içinde kullanımı statik 
elektriğe karşı alınan tedbirlerin sonuçsuz kalmasına ne-
den olmaktadır. Bunun sonucu söz konusu malzemelerin 
yapısına bağlı olarak inert ortamda faaliyet göstermek 
(İnert Gaz; Yanmaz ve reaktif olmayan bir gaz olarak ta-
nımlanabilir. İnertleme faaliyeti ise proses alanı içine 
örneğin azot veya yanma baca gazı basarak oksijen ye-
tersizliği sahalarının oluşturulması olup bu yöntemle tu-
tuşabilir bir karışım bulunan atmosferin tutuşamaz hale 
getirilmesidir), ekipmanı veya bulunduğu alanı havalan-
dırmak veya ekipmanı daha güvenli bir alana yerleştir-
mek gibi başka önlemlerin alınması zorunlu hale gelir.

Tehlikeli saha içinde yapılacak mekanik havalandırma, 
gaz/buhar yanıcı madde konsantrasyonunun, LFL’nin çok 
altına veya yanıcı toz konsantrasyonunu ise minimum 
yanıcı konsantrasyonu (Minimum Explosible Concentra-
tion MEC) altına seyreltmek için kullanılabilir. Bu husus-
lar ile ilgili tedbirler havalandırma kısmında açıklandığı 
üzere gazlar için bu değer genellikle LFL değerinin yüzde 
25›ine veya altındaki bir konsantrasyona seyreltme an-
lamına gelir. Ayrıca, hava hareketinin doğru bir şekilde 
yönlendirilmesi ile karışım gaz veya tozun statik elektrik 
tehlikesinin bulunduğu bir çalışma alanına girmesini en-
gellemek de pratik olabilir (örneğin basınçlandırma).

Tehlikeli alan içine gereksiz yere yerleştirilmiş ve statik 
elektrik yükü biriktirebilecek ekipmanın tehlikeli alan dı-
şında güvenli bir yere taşıması da statik elektrik kaynaklı 
patlama parlama riskinin engellenmesi açısından göz 
önüne alınmalıdır. 

İletken aksamda statik elektrik yüklemesinin engellenmesi 
maksadıyla, anılan aksamda koruyucu gövde veya 
dengeleme topraklaması yapılması potansiyel yük farkına 
bağlı statik elektrik deşarjlarını engelleyecektir.

Dengeleme topraklaması; iki veya daha fazla iletken nes-
nenin aynı elektriksel potansiyelde olmaları maksadıyla 
bir iletken vasıtasıyla birleştirilmesidir. Dengeleme top-
raklamasında dengeleme bağlantısı yapılan iletkenlerin 
dünya ile aynı potansiyelde olmaları gerekmez. Denge-
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leme de sistem topraklanmamış olsa bile iletken nesneler 
arasındaki potansiyel farkının en aza indirmesi amaçlanır. 
Topraklama da ise nesneler ve dünya arasındaki potansi-
yel farkı dengelenir. Dengeleme ve topraklama arasında-
ki ilişki Şekil 2’de gösterilmektedir.

İletken bir nesne, toprağa doğrudan iletken bir yolla ya da 
zaten toprağa bağlı başka bir iletken nesneye bağlanarak 
topraklanabilir bu kapsamda toprak altında bulunan me-
tal borular veya zemine oturtulmuş büyük metal depo-
lama tankları gibi bazı nesnelerin zemine olan temasla-
rından dolayı doğal olarak dengeleme   veya koruyucu 
gövde topraklamasının yapılmış kabul edilmesi doğaldır. 
Ancak bu topraklamanın yeterliliği yapılacak topraklama 
ölçümü ile güvence altına alınmalıdır.

Bir topraklanmış nesne ile toprak arasındaki toplam di-
renç, topraklama kablosunun, bağlantıların, amaçlanan 
topraklama yolu boyunca diğer iletken malzemelerin ve 
elektrotun (topraklama çubuğunun) toprağa göre diren-
cinin toplamıdır. Topraklama bağlantısındaki direncin 
çoğu elektrot ile toprak arasında bulunur ve bu direnç, 
toprağın cinsine ve toprakta bulunan nemin miktarına 
bağlı olduğundan oldukça değişkendir. 

İletken ekipmanlarda statik elektrik birikmesini önlemek 
için, topraklama yolunun toprağa karşı toplam direnci 
muhtemel yüklenmeleri engellemek için yeterli olmalı 
ve genellikle 1 Megohm (106 ohm) veya daha düşük bir 
toprağa geçiş direnci statik elektrik yüklenmesinin en-
gellenmesi için yeterli kabul edilmektedir. Bu kapsamda 
dengeleme veya topraklama yolunun tamamı metal ol-
duğu takdirde anılan topraklama kablo/yolu direnci de 
10 ohm’dan fazla olmamalı ve tel iletkenlerin kullanıldığı 

yerlerde, topraklama kablosunun boyutu mevcut akım 
taşıma kapasitesi yerine, mekanik dayanıma göre belir-
lenmelidir. 

Çoklu parçadan oluşabilen topraklama hatlarındaki 
yüksek dirence metal bağlantılardaki kopma, gevşek 
bağlantılar veya korozyon sebebiyet verir. Statik elektrik 
yüklenmesinin engellenmesi maksadıyla iletken aksam-
da yapılan ve koruyucu gövde topraklaması olarak adlan-
dırılan topraklama hatları listelenmeli ve anılan hatların 
yılda bir kez kontrolü yapılarak uygunluğu güvence altına 
alınmalıdır. Bu kapsamda güç devreleri veya yıldırımdan 
korunma için kabul edilen bir topraklama sistemi, ekip-
man veya sistemler üzerindeki statik elektrik yükünün 
topraklanması açısından da yeterli olarak değerlendiril-
melidir. 

PERSONEL ÜZERİNDEKİ STATİK YÜKÜN KONTROLÜ

İnsan vücudu elektrik iletkenidir ve topraktan 
yalıtıldığında statik yük biriktirebilir. Bu yükleme, 
ayakkabıların yer döşemeleri ile teması ve ayrılması, 
indüksiyonla veya çeşitli imalat işlemlerine katılımla 
sağlanabilir. Çalışanlar üzerinde biriken statik elektrik 
yükü nedeniyle yanıcı, parlayıcı buhar/gazların tutuşma 
riski mevcut olduğundan, olası yük birikmesini veya risk 
yaratmasını önleme adımları için aşağıdaki tedbirlerin 
alınması gerekmektedir.

1. İletken döşeme ve ayakkabı,

2. Personel topraklama cihazları,

3. Antistatik veya iletken giysiler,

İletken veya antistatik döşeme, statik elektriğin 
personelden etkin şekilde dağılmasını sağlayabilir. 
Döşeme sistemlerinin toprak geçiş direnci 108 ohm’dan 
az olmalıdır. Atık ve diğer yüksek dirençli malzemelerin 
tabanda birikimi zemin iletkenliğini tehlikeye atabile-
ceğinden anılan alanlardaki zemin temizliklerine dikkat 
edilmelidir.

İletken döşemeyle birlikte kullanılan antistatik iş güvenli-
ği ayakkabıları, statik elektrik yüklerini insan vücudunda 
kontrol etmek ve dağıtmak için bir araç sağlar. Antista-
tik ayakkabı ile tabandan toprağa direnç 50kΏ ohm ile 
35MΏ ohm arasında olmalıdır. Ancak bahse konu ayak-
kabı direnci, üzerinde birikecek kir, ortopedik tabanlıkla-
rın kullanılması ve yer ile olan temas yüzeyinin az olması 
nedeniyle artabilecektir. 

Taban kaplaması 2 mm’den daha kalın epoksi boya ile 

 

Şekil 2. Topraklama
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kaplanmış proses alanlarındaki yalıtım nedeniyle antis-
tatik ayakkabı kullanılsa bile çalışanlar üzerinde statik 
elektrik yük birikimi kaçınılmaz olup, sahadaki tüm ener-
jili veya enerjisiz iletken iş ekipmanlarının koruyucu göv-
de topraklamalarının yapılması önemli bir tedbir olarak 
değerlendirilmelidir.

Antistatik ayakkabı ile yeterli personel topraklamasının 
sağlanamadığı durumlarda bilek kayışları gibi “Personel 
Topraklama Cihazları” kullanılmalıdır. Personel Toprakla-
ma Cihazları elektrik şok riskini arttırmamalı ancak teh-
likeli statik elektrik yük birikmesini önlemelidir. Elektrik 
kullanım alanlarında personeli olası elektrik şoklarına 
karşı korumak maksadıyla “Personel Topraklama Cihazla-
rı” minimum 106 ohm’luk dirence sahip olmalıdır.

Her ne kadar ipek ve çoğu sentetik elyaf mükemmel ya-
lıtkanlar olsalar ve bunlardan üretilen iç çamaşırlar da 
statik elektriğe bağlı olaylar sergilese de bu iç çamaşırları 
giymenin bir tehlike oluşturduğunu gösteren kesin bir 
kanıt yoktur. Bununla birlikte anılan yalıtkan elyaflardan 
üretilmiş dış giysilerin hastane ameliyathaneleri, patlayı-
cı üretim tesisleri ve benzer meslek alanları ile giysilerin 
yanıcı sıvılarla kirlendiği yerler gibi çalışma alanlarında 
çıkarılması, tehlikelidir. Bu alanlarda kullanılan dış giysiler 
çalışma alanına uygun ve antistatik olmalıdır. Örneğin 
sıvı oksijen dolum tesisleri gibi oksijenle zenginleştirilmiş 
ortamlarda, soğutulmuş gazdan çıkan buharın çalışanın 
kıyafetine nüfuz etmesi elbisenin daha yanıcı olması ile 
sonuçlanabilir ve personel üzerinde biriken ve sonra ani-
den boşalan statik bir elektrik yükü, giysinin tutuşmasına 
yol açabilir.

Temizlemede veya silmede kullanılan sentetik kumaşlar, 
solvent buharlarını tutuşturabilen deşarjların üretilmesi 
için yeterli statik elektrik yükü yaratabilir. Sentetik temiz-
leme veya silme bezleri kullanıldığında parlama noktala-
rının üzerindeki sıcaklıklarda kullanılan yanıcı sıvılar yan-
gın riskini arttırdığı gibi silme işleminin hızı ve kuvveti ile 
temizlenen veya silinen malzemenin iletken olmaması da 
depolanan statik enerjinin artmasına sebebiyet verecek-
tir. Bu nedenle özellikle yanıcı solventlerle yapılan temiz-
lik faaliyetlerinde antistatik bir bileşikle işlenmiş sentetik 
veya pamuk kumaş ile iletken solventler kullanılmalıdır. 

Sonuç olarak personel tarafından kullanılan koruyucu ve/
veya bakım malzemeleri statik elektrik riskinin elimine 
edilmesi maksadıyla etkin bir şekilde kontrol ve test edil-
melidir. 

YANICI SIVI VE BUHARLARI

Bu bölümde yanıcı sıvıların depolanması, taşınması ve 
kullanılmasıyla ile buharlarının statik elektrik tehlikeleri-
nin değerlendirilmesi ve kontrolü ele alınacaktır. 

Statik elektriğin yanmaya neden olan tehlikesini doğru 
bir şekilde değerlendirmek için sıvıların aşağıdaki yanma 
özelliklerinin doğru anlaşılması gerekmektedir.

1. Parlama noktası,

2. Yanıcı limit ve buhar basıncı,

3. Ateşleme enerjisi,

4. Oksijen konsantrasyonu,

Parlama noktası, bir sıvının yüzeyine yakın hava ile tutu-
şabilir bir karışım oluşturmak için yeterli buhar çıkardığı 
minimum sıcaklıktır. Yanıcı sıvının parlama noktası ne 
kadar düşükse, buhar basıncı o kadar yüksek ve tutuşma 
olasılığı da o kadar yüksektir. Parlama noktası test yön-
temlerindeki değişkenlik nedeniyle, belirli bir sıvının ya-
yınlanmış parlama noktası, yalnızca o sıvı için tutuşmanın 
mümkün olduğu en düşük sıcaklığa yaklaşır. Bu nedenle, 
proses alanlardaki tutuşma tehlikesi değerlendirilirken, 
MGBF verilen parlama noktasının 4 ° C ila 9 ° C altındaki 
bir değer göz önüne alınmalıdır. 

Havadaki buhar veya gazlar Alt Yanıcı Sınır (Lower Flam-
mable Limit  LFL) ve Üst Yanıcı Sınır (Upper Flammable 
Limit UFL) arasındaki belirli konsantrasyonlar arasında tu-
tuşabilir ve bu sınırlar arasındaki konsantrasyonlar yanma 
sınırını oluşturur. LFL’nin altındaki buhar konsantrasyon-
ları yanamayacak kadar fakir ve UFL’nin üzerindeki kon-
santrasyonlar ise yanamayacak kadar zengindir. Artan ba-
sınç ve artan sıcaklık, hidrokarbonların yanıcılık aralığını 
genişletir.

Bir buhar-hava karışımını tutuşturmak için gereken ener-
ji ortamdaki konsantrasyona göre değişir (Şekil 3). Çoğu 
kimyasal için, en düşük ateşleme enerjisi değeri, LFL ve 
UFL arasındaki orta noktaya yakın bir konsantrasyonda 
meydana gelir. En düşük değer, minimum ateşleme ener-
jisi (MIE) olarak adlandırılır. 

Yanıcılık normalde yüzde 21 oksijen içeren atmosferik 
hava için belirlenir ve oksijen bakımından zengin bir at-
mosferde LFL azalıp, UFL artarak yanma aralığı genişler. 
Bununla birlikte, oksijen konsantrasyonu (inert atmos-
fer) yeterince azalırsa, tutuşmanın mümkün olmadığı bir 
oksijen konsantrasyonuna ulaşılır ve bu konsantrasyon 
değeri, Sınırlı Oksijen Konsantrasyonu (Limiting Oxygen 
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Concentration - LOC) olarak adlandırılır. Oksijen konsant-
rasyonu LOC altına indirilerek yanma sınırları içindeki ya-
nıcı buhar/gaz içeren atmosferin patlama riski ortadan 
kaldırılabilir. 

SIVILARDA STATİK ELEKTRİK YÜKLENMESİ VE 
BORULAR, DOLUM TANKLARI

Sıvıların statik enerji ile yüklenmesi boru, hortum veya 
filtreler üzerinden yapılan transfer esnasında veya do-
lum esnasındaki sıçramalar veya karıştırmalar nedeniyle 
meydana gelmektedir. Sıvı ve yüzeyler arasındaki alan ne 
kadar büyük ve akış hızı ne kadar yüksekse, statik elektrik 
şarj oranı o kadar yüksek olacaktır. Statik elektrik yükleri 
sıvıyla dolduruldukları alıcı kaplara taşındığından toprak-
lanmış iletken kaptaki bir sıvının statik elektrik yükü, sıvı-
nın iletkenliğine bağlı bir oranda azalacaktır.

Topraklanmış proseslerde, sıvı iletkenliği, statik elektrik 
yük birikiminin engellenmesinde en fazla etkiye sahiptir. 
Bu kapsamda iletkenliği 50 pS/m’nin altında olan sıvılar 
(Örneğin kurşunsuz benzin ~0,1 pS/m, toluen <1 pS/m) 
yalıtkan olup, anılan sıvılar üzerinde sistem topraklı olsa 
bile statik elektrik yük birikimi meydan gelecektir. Bu 
kapsamda iletkenliği 50 pS/m ile 104 pS/m arasında olan 
sıvılar yarı iletken ve iletkenliği 104 pS/m üzerinde olan 
sıvılar (aseton 6x 106) ise iletkendir. Statik elektrik deşarjı 
nedeniyle tutuşmasının engellenmesi için, yanıcı sıvılar 
üzerinde biriken statik elektrik yükü boşaltılmalıdır. Top-
raklanmış sistemlerde iletkenliği 104 pS / m’den daha yük-
sek olarak tanımlanan iletken sıvılar, işleme ve taşıma iş-
lemlerinde statik elektrik yük birikmesi nedeniyle tehlike 
oluşturmaz. Ancak endüstriyel sıvıların iletkenliği proses, 
depolama ve taşıma uygulamalarından kaynaklanan kir-
letici madde konsantrasyonuna bağlı olarak artabilir veya 

azalabilir. Benzer şekilde iletken sıvılar, bir depolama kabı 
ile yerden izole edilmişse sıvıda biriken tüm şarj, kıvılcım 
şeklinde deşarja bağlı yangın kaynağı olabilir. 

Tamamı çelik borulama sistemlerinin tüm parçalarının 
toprağa geçiş direnci 10 ohm’u aşmamalıdır. Bahse konu 
borulama sistemindeki olası bir yüksek bir direnç, boru-
lama bağlantıları arasındaki zayıf elektriksel temasa bağlı 
olabilir. Boru flanş bağlantılarında uygulanacak tork ne-
deniyle, flanş yüzeylerindeki boya veya somun ve cıvata-
larda kullanılan ince plastik kaplamalar elektriksel diren-
ce neden olmaz. Ancak boru devresindeki topraklama 
yolunun elektriksel devamlılığı, montajdan sonra ve daha 
sonra periyodik olarak güvence altına alınmalıdır. Flanş-
lardaki olası bir elektriksel direnç grafitli bir conta veya 
iletken bir jumper ile giderilmelidir.

İletken ve iletken olmayan borulardaki şarj üretim hızı 
aynı olmasına karşın iletken olmayan borularda oluşan 
statik elektrik yüklenmesinin azaltılma oranı daha ya-
vaş olabilir. İletken olmayan sıvı transferinde filtrelerden 
sonra kullanılan boru ve hortumların metal veya diğer 
iletken malzemelerden yapılmış olması sağlanmalıdır. 
Borulardaki iletkenlik elektriksel olarak kesintisiz olmalı 
ve bu iletkenlik periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Dolum boruları iletken olmalı ve dolum sistemi/tankı ile 
dengeleme topraklaması yapılmalıdır. Dolum boruları, 
kabın tabanına kadar uzanmalıdır ve sıvının kabın taba-
nında yatay yönlendirilmesini sağlamak maksadıyla ucu, 
45 derecelik açıyla kesilmiş veya “T” ile donatılmalıdır. Do-
lumun ilk aşamasında olası deşarjların engellenmesi ve 
statik elektrik yüklemesinin engellenmesi maksadıyla sı-
vının yukarı doğru püskürme yapması önlenmelidir. Tank 
dibi boru çıkışı en az iki boru çapı sıvı ile kaplanıncaya ka-
dar dolum hızı 1 m / sn’den daha az tutulmalıdır.

Filtre ve straynerler tipik olarak 150 µm’den daha az gö-
zenek boyutuna sahip olduğundan iletken olmayan sıvı-
larda akış hızına da bağlı olarak çok büyük statik elekt-
rik yüklenmesi oluşturur. Bu yüklerin doldurulan tanka 
gitmesini önlemek için, filtre tanktan yeterince uzağa 
yerleştirilmeli ve statik enerji yüklemesinin tank filtre ara-
sındaki boru devresi üzerinde yok edilmesi sağlanmalıdır. 
Özellikle sıvının iletkenliği bilinmiyorsa sıvıya filtre son-
rası boru veya iletken hortumda 30 saniye kalma süresi 
sağlanmalıdır.

Bir tank içi sıvıdaki şarj birikmesi, sıvı yüzeyi ile tank cidarı 
veya tavan destekleri arasında statik elektrik boşalmasına 
neden olabilir. Tanktaki buhar boşluğunun tutuşabilir bir 

 

Şekil 3. Benzenin Minimum Tutuşma Enerjisi [NFPA 77]
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karışım içerme olasılığı varsa aşağıdaki koruyucu önlem-
ler alınmalıdır;

1. Tank dolumunda sıçrama veya sıvı yüzeyinde oluşa-
cak püskürmeden kaçınılmalıdır. Dolum borusu, tan-
kın dibine yakın ve   tankın dibindeki su ve tortu da 
minimum çalkantıya sebebiyet verecek şekilde dolum 
yapmalıdır.

2. Tank içi tortu ve sıvıdaki türbülansı azaltmak için tank 
dolumunun ilk aşamasındaki dolum hızı doldurma 
borusu iki boru çapına veya 0.6 m derine batıncaya 
kadar 1 m / sn’den daha büyük olmamalıdır. Bu hız-
dan daha düşük bir hız, sıvı içindeki su ve partikül-
lerin çökmesine ve tekrar dolum hızı arttırıldığında 
ise çökelen kirleticilerin tekrar karışmasına bağlı şarj 
eğilimi artacağından giriş akış hızı, bu süre boyunca 
mümkün olduğunca 1 m / sn’ye yakın tutulmalıdır. 

3. Yalıtkan ve içerisinde su damlacıkları gibi bir karışım 
içeren sıvıların dolum hızı, tüm transfer süresince 1 m 
/ sn ile sınırlandırılmalıdır.

4. Dolum yapılan sıvı, filtre ile tank dolum noktası arasın-
da minimum 30 saniye kalmalıdır. 

5. Tank içindeki gevşek seviye şamandıraları ve numune 
kutuları gibi topraklanmamış iletken nesneler spark 
oluşumunu artırabilir. Bu nedenle anılan iletken ekip-
manın topraklanması ve elektriksel iletkenliğin de-
vamlılığı güvence altına alınmalıdır.

6. Sıvı bir Sınıf I sıvıysa ya da parlama noktasında veya 
üstünde tutuluyorsa boru içinin temizlenmesi maksa-
dıyla hava veya diğer bir gaz süpürme havası olarak 
kullanılmamalıdır. Sıvının süpürülmesi maksadıyla bir 
tanka önemli miktarda hava veya başka gaz verilmesi 
esnasındaki şarj oluşumu, süpürülen sıvının tank için-
deki atomizasyonu ve tutuşabilir bir atmosfer oluşma-
sı nedeniyle tehlike yaratabilir.

İletken olmayan sıvılar için kullanılan depolama tankla-
rı topraklanmalıdır. Depolama tankları, temel türünden 
(ör. Beton, kum veya asfalt) dolayı kendiliğinden toprak-
lanmış olarak kabul edilmesine karşın tanklarda toprak 
geçiş direnci 106 ohm altında olmalı ve anılan toprak 
geçiş değeri doğrulanmalıdır. İletken olmayan sıvılarda 
topraklama çubuklarının ve benzer topraklama sistemle-
rinin eklenmesi, sıvıdaki statik elektrik yüklerinin yarata-
cağı tehlikeyi azaltmayacağı göz önüne alınmalıdır.

Tank seviye çubuğu, seviye sensörü veya bir tankın buhar 
boşluğundan aşağı doğru çıkıntı yapan başka bir iletken 

cihaz, kendisiyle yükselen sıvı arasında statik elektrik 
boşalması için ortam sağlayabileceğinden, deşarj riskinin 
engellenmesi maksadıyla anılan ekipman tank tabanına 
iletken bir kablo veya çubukla sağlam şekilde bağlanmalı 
veya dengeleme topraklaması yapılmalıdır. Dengeleme 
topraklamalarının güvenirliğinin desteklenmesi maksa-
dıyla periyodik olarak denetlenmeleri gerekir. 

IBC ve metal portatif tankların dolumları taban seviyede 
yapılmalıdır. Bahse konu tanklar iletken olmayan yanıcı 
sıvıların depolanması maksadıyla kullanıldığında filtre-
nin, sıvının iletken devre içinde en az 30 saniye kalacak 
mesafeye yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Portatif tank veya 
IBC dolum valfleri açılmadan önce dengeleme toprakla-
ması yapılmalı ve dengeleme topraklaması ayrılmadan 
önce dolum valfi kapatılmalıdır. Doldurma hızları, inert 
edilmediği sürece normalde yaklaşık 225 lt/dak veya 
daha düşük değerde olmalıdır. Doldurma borusu tabana 
yakın bir yere uzanmıyorsa ve tank içi inert edilmemişse, 
doldurma borusu yaklaşık 150 mm’ye batıncaya kadar 
başlangıç dolum  hızı 1 m/sn veya daha az olmalıdır. 

İletken olmayan portatif bir tank veya IBC›yi parlama 
noktalarının altındaki sıcaklıklarda yanıcı sıvılarla 
doldurmak, önemli bir statik elektrik ateşleme tehlikesi 
oluşturmamasına karşın böyle bir tank parlama noktası-
nın 9 ° C üstünde veya civarındaki yanıcı bir sıvı ile doldu-
rulduğunda yangın riski göz önüne alınmalıdır. Önceki bir 
üründen yanıcı buharlar içerebilecek bir kabın tekrar dol-
durulmasına ise asla izin verilmemelidir. Özel durumlar 
hariç olmak üzere iletken olmayan malzemelerden 
yapılmış tanklarda Sınıf I, II ve IIIA sıvılar NFPA 30 Madde 
2.2 gereğince depolanmamalıdır. 

Doldurma sırasında metal kaplar ve dolum teçhizatı bir-
biri arasında dengeleme topraklaması yapılmalı ve top-
raklanmalıdır. Topraklama bağlantısı boyaya, korozyona 
ve biriken malzemeye nüfuz edecek kuvvetli bir yay ve 
sertleştirilmiş çelik noktalara sahip maşa ile yapılmalıdır. 
Maşa, tank veya konteynır tapalarını çıkarmadan önce ve 
tapa deliklerinden uzakta bulunan ve gene tapanın üst 
bir noktasına uygulanmalıdır. Topraklanmış dolum boru-
su yaklaşık 45 derece açıyla kesilmeli ve bidon tabanına 
(tabandan 25 mm yukarı) kadar uzanmalı ve bidon dola-
na kadar sıvı yüzeyinin altında kalmalıdır. 

Fenolik veya epoksi boyalarla yapılan ince iç kaplama-
lardaki statik elektrik etkileri, astarın 2 mm’den kalın ol-
maması koşuluyla ihmal edilebilir ve tank iletken olarak 
değerlendirilebilir.
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Yanıcı ve parlayıcı sıvıların kullanım ve depolama koşulla-
rını açıklayan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki 
Yönetmelik (BYKHY) bölüm 4 yanıcı/parlayıcı sıvıların de-
polanmasında plastik kapların kullanımı ile ilgili bir koşul 
bulunmamasına karşın NFPA 30 bahse konu bu kapların 
kullanımında sınırlamaya gitmiştir. Bu gibi kapların Sınıf II 
ve Sınıf III sıvıları için kullanıldığı yerlerde, doldurma ön-
lemleri kabın boyutuna, kap tasarımına ve sıvının iletken-
liğine bağlı olup, plastik kaplar topraklanamadığından, 
sınıf I sıvıları için kullanılmamalıdır. 

Statik elektrik kaynaklı yangın riski, kabın hacmi ve kul-
lanılan sıvının uçuculuğuyla artar. Bu nedenle, belirli bir 
ihtiyacı etkin bir şekilde yerine getirebilecek en küçük 
hacimli kap normal olarak seçilmeli ve bu değer 20 Lt’yi 
geçmemelidir. Emniyetli taşıma kaplarında huni ihtiya-
cını ortadan kaldırması bakımından özellikle esnek bir 
metal doldurma hortum/borusu ile donatılmış tipler se-
çilmelidir. İletken olmayan kaplar topraklanamadığından, 
ambalaj boyutu Sınıf IA sıvıları için 2 L, Sınıf IB ve Sınıf IC 
sıvıları için 5 L ile sınırlandırılmalıdır. 

Yukarıdaki paragrafta açıklanan hususlara ilave olarak 
NFPA 10 gereğince 18,9 lt aşan miktarda yanıcı parlayıcı 
sıvıların bulunduğu alanlar yüksek tehlikeli alanlar olarak 
kabul edilmiştir. Benzer şekilde gene NFPA 10’da yanı-
cı parlayıcı sıvı yüzey alanının 0,93 m2 aştığı durumlara 
sadece portatif söndürücülerin varlığı yeterli olarak 
değerlendirilmemiş ve yangınla mücadele konusunda 
eğitim almış ve portatif tüple hemen müdahale 
edebilecek durumda olan personelin yangına emniyetli 
müdahale edebilmesi için yanıcı parlayıcı sıvı yüzey 
alanının 1,86 m2’yi aşmaması gerektiği ifade edilmiştir. 
Bu nedenle alınacak tedbirler yangının çıkma olasılığını 
azaltacaksa da aksi durumlarda çıkan yangının söndürme 
kabiliyetinde kalması depolanan yanıcı sıvı ve bu miktar 
sıvının yaratacağı riski sınırlama yönünde alınacak aktif 
tedbirlere bağlıdır.

SONUÇ 

- Bina içi alanlarda patlayıcı gaz/buhar konsantrasyon 
oranının LEL değerine ulaşmasını engellemek maksa-
dıyla risk teşkil eden buharın nispi yoğunluğuna göre 
tavan veya taban seviyeye monte edilecek detektörün 
konumu, ilgili gaz veya sıvı LEL değerinin %25’ini aş-
mamasını sağlamalıdır.

- Patlayıcı gaz detektörü ile kimyasal gaz ve buharlara 
karşı yangın/patlama tedbiri alınırken sadece LEL de-
ğerinin dikkate alınmasının hata olduğu, bazı durum-

larda TWA/STEL değerine göre tedbir alınmasının da 
yangın riskinin engellenmesi açısından yeterli olacağı 
değerlendirilmektedir. 

- Bina içi alanlara yerleştirilen ve taban seviyedeki de-
likler vasıtasıyla yapılan yanıcı/parlayıcı sıvı depo-
lama dolap havalandırmalarının tehlike yaratacağı 
değerlendirildiğinden, exproof özellikli aspirasyon 
havalandırma sistemi ile dolap havalandırma egzo-
zunun bina dışına atılmasının güvenli olacağı değer-
lendirilmektedir.

- Yanıcı parlayıcı depolama alanlarında uyulması gere-
ken kurallar NFPA 30’da birden fazla kurala bağlanmış 
olup, alan emniyetinin sağlanması açısından Binaların 
Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Madde 
118.9 da tanımlanan saatte en az 6 hava değişimi ku-
ralından daha etkin koruma sağlayacağı değerlendiril-
mektedir. Bunlar;

• Depolama ve kullanım alanlarında yanıcı / parlayıcı 
sıvı buhar konsantrasyon LEL seviyesinin %25’ini aş-
masının engellenmesi maksadıyla havalandırma ya-
pılmalıdır (NFPA 30 17.11.1),

• Bu havalandırma yukarıda madde gereksinimini 
karşılayacak şekilde depolama alanı taban seviyede 
asgari 0,3 m3/d/m2, ancak 4m3/d daha aşağı olmama-
lıdır (NFPA 30 18.6.5),

• Bina içinden emilen buhar hava karışımının bina 
dışında emniyetli alana egzoz edilmelidir (NFPA 30 
18.6.3),

• Devridaim fanı kullanan sistemlerde (örneğin boya 
kabinleri) fan kanalı içinde buhar konsantrasyon ora-
nının LEL seviyesinin %25’inin aşılması halinde dev-
ridaim faaliyetinin durdurularak alarm verilmeli ve 
tüm havalandırma emniyetli alana egzoz edilmelidir 
(NFPA 30 17.11.6).    

- Sızdırmazlığı bozulmamış yanıcı/parlayıcı sıvı depola-
ma alanlarına kör girişin engellenmesi ve aynı zaman-
da anılan alanlardaki olası sızıntı riskinin düşük mali-
yetle engellenmesi kapsamında depolama alanında 
aşağıdaki tedbirlerin alınmasının faydalı olacağı de-
ğerlendirilmektedir.

• Depolanan en düşük LEL’e sahip yanıcı/parlayıcı bu-
har/gaza göre temin edilen detektörünün depo ta-
ban seviyesine montajı yapılmalıdır.

• Detektör kontrol ve alarm ünite çıkışının yangın 
alarm panel bağlantısı yapılmalıdır.

• %10 ve/veya %25 LEL seviye alarmlarında depo alanı 
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dışında işitsel ve görsel alarm çalmalı ve alarm yangın 
alarm paneli vasıtasıyla sürekli personel ile donatılan 
alana aktarılmalıdır.

• Havalandırma fanının yukarıda belirtilen değer ile 
birlikte otomatik olarak devreye girmesi ve alanda 
yapılacak kontrol sonrası alarm manuel olarak reset-
lenene kadar devrede kalması sağlanmalıdır.

- Ambalaj sızdırmazlığı bozulmuş yanıcı parlayıcı sıvı 
kullanım alanlarında bulunan fan sistemleri NFPA 30 
18.6.5 değerlerinde ancak sürekli devrede tutulması 
sağlanmalıdır (NFPA 33 6.3.2).

- İletken ekipmanlarda statik elektrik birikmesini 
önlemek için, topraklama yolunun toprağa karşı 
toplam direnci muhtemel yüklenmeleri engellemek 
için asgari 1 Megohm (106 ohm) altında olmalıdır.

- Dengeleme veya koruyucu gövde topraklama yolu-
nun tamamı metal olduğu takdirde anılan topraklama 
kablo/yolu direnci de 10 ohm’dan fazla olmamalı ve 
tel iletkenlerin kullanıldığı yerlerde, topraklama kab-
losunun boyutu mevcut akım taşıma kapasitesi yeri-
ne, mekanik dayanıma göre belirlenmelidir. 

- Taban kaplamalarının toprak geçiş direnci 108 ohm’dan 
az olmalıdır. Atık ve diğer yüksek dirençli malzemele-
rin tabanda birikimi, zemin iletkenliğini tehlikeye ata-
bileceğinden zemin temizliklerine dikkat edilmelidir.

- Antistatik ayakkabı ile tabandan toprağa direnç 50kΏ 
ohm ile 35MΏ ohm arasında olmalıdır. Ancak bahse 
konu ayakkabı direnci, üzerinde birikecek kir, ortope-
dik tabanlıkların kullanılması ve yer ile daha az temas 
yüzeyi nedeniyle artabilecektir. Bu nedenle yanıcı 
parlayıcı sıvı kullanım alanlarında bulunan personelin 
ayakkabı ve taban iletkenlikleri tekrar değerlendiril-
melidir.

- Antistatik ayakkabılar ile yeterli personel topraklama-
sının sağlanamadığı durumlarda bilek kayışları gibi 
“Personel Topraklama Cihazları” kullanılmalıdır. Ancak 
elektrik kullanım alanlarında personeli olası elektrik 
şoklarına karşı korumak maksadıyla “Personel Toprak-
lama Cihazları” minimum 106 ohm’luk dirence sahip 
olmalıdır.

- Taban kaplaması 2 mm’den daha kalın epoksi 
boya ile kaplanmış proses alanlarındaki yalıtım 
nedeniyle çalışanlar üzerinde statik elektrik yük 
birikimi kaçınılmaz olup, sahadaki tüm enerjili veya 
enerjisiz iletken iş ekipmanlarının koruyucu gövde 
topraklamalarının yapılması önemli bir tedbir olarak 
değerlendirilmelidir.

- Personel tarafından kullanılan koruyucu ve/veya ba-
kım malzemeleri statik elektrik riskinin elimine edil-
mesi maksadıyla etkin bir şekilde kontrol ve test edil-
melidir.

- Proses alandaki tutuşma tehlikesi değerlendirilirken, 
MGBF verilen parlama noktasının 4 - 9 ° C altındaki bir 
değer göz önüne alınmalıdır.

- Tankların yanıcı sıvı ile doldurulmasının ilk aşama-
sında olası deşarjların engellenmesi ve statik elektrik 
yüklemesinin engellenmesi maksadıyla sıvının yuka-
rı doğru püskürme yapması önlenmelidir. Tank dibi 
boru çıkışı en az iki boru çapı sıvı ile kaplanıncaya ka-
dar dolum hızı 1 m / sn’den daha az tutulmalıdır.

- Önceki bir üründen yanıcı buharlar içeren bir tankın 
tekrar doldurulmasına izin verilmemelidir.

- Doldurma sırasında metal kaplar ve dolum teçhizatı 
birbiri arasında dengeleme topraklaması yapılmalı ve 
topraklanmalıdır.

- Statik elektrik kaynaklı yangın riski, kabın hacmi ve 
kullanılan sıvının uçuculuğuyla artar. Bu nedenle, be-
lirli bir ihtiyacı etkin bir şekilde yerine getirebilecek 
en küçük hacimli kap seçilmeli ve bu değer 20 Lt’yi 
geçmemelidir. Listelenen emniyetli taşıma kaplarında 
huni ihtiyacını kaldırması bakımından özellikle esnek 
bir metal doldurma hortum/borusu ile donatılmış tip-
ler seçilmelidir. İletken olmayan kaplar topraklanama-
dığından, ambalaj boyutu Sınıf IA sıvıları için 2 L, Sınıf 
IB ve Sınıf IC sıvıları için 5 L ile sınırlandırılmalıdır.

- Alınacak tedbirler yangın çıkma olasılığını azaltacaksa 
da, aksi durumda çıkan yangının söndürme kabiliye-
tinde kalması, depolanan yanıcı sıvı ve bu miktar sı-
vının yaratacağı riski sınırlama yönünde alınacak aktif 
tedbirlere bağlıdır.
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