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1HABER

YAVUZ BAYÜLKEN'İ YİTİRDİK

Uyelerimizin ve se-
venlerinin başı sa-
ğolsun. Işıklar yol-

daşı olsun.

Not: Cenaze töreni bilgile-
ri paylaşılacaktır.

Yavuz Bayülken'in uğurla-
ma programı şöyle;

17 Temmuz Cumarte-
si günü öğle namazını 
takiben İstanbul Kara-
caahmet Şehitlik Ca-
miinde yapılacak ce-
naze töreninden sonra 
Hekimbaşı Mezarlığında 
defnedilecektir.

TMMOB ve Oda Yönetim Kurullarında geçmiş dönemlerde 
görev alan, İstanbul Şubemizin 16. ve 17. Dönem Başkanlığını 
yapan, Odamızın kongre, kurultay, sempozyum ve yayın 
çalışmalarında yıllardır büyük emeği olan, meslek ve ülke 
mücadelesinde hiç bitmeyen enerjisiyle bizlere yol gösteren 
sevgili Yavuz Bayülken’i yitirdik.
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2 HABER

ABDURRAHMAN KILIÇ'I YİTİRDİK

I sı Tekniği ve Termodinamik Profe-
sörü, İtfaiye Müdürü, Yangından 
Korunma Vakfı Kurucu ve Onursal 

Başkanı, Yangın Güvenliği ve İtfaiye 
Uzmanı olarak görev yaptı.  1 Nisan 
1951 yılında Malatya’da doğan Ab-
durrahman Kılıç, 1969 yılında Kahra-
man Maraş Lisesinden mezun oldu. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine 
Fakültesi’nde 1974 yılında lisans ve 
1976 yılında yüksek lisansını bitirdi. 
Yüksek lisansından sonra İstanbul 
Teknik Üniversitesi Maçka Makine 
Fakültesi Isı Tekniği Kürsüsünde asis-
tan olarak çalışmaya başladı. Güneş 
Enerji konusundaki doktora çalışma-
sını 1982 yılında tamamladı. 1991 yı-

İstanbul Şubemizin Yangın 

Komisyonu Başkanı, Tesisat 

Mühendisliği Dergimizin 

editörlüğü, Yayın Kurulu Üyeliği 

görevleri yanı sıra Dergimizin 

Hakem Kurulu üyesi olan, 

değerli üyemiz ve hocamız 

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç'ı 

kaybetmenin üzüntüsünü 

yaşıyoruz.

lında Makine Fakültesinde doçent ve 
1997 yılında aynı fakültede profesör 
oldu.

Güneş Enerjisinin 1978 yılında 
Türkiye’de ilk defa bir üniversitede 
lisans ve yüksek lisans ders progra-
mına girmesini ve ders olarak okutul-
masını sağladı. 1982 yılında on sekiz 
ay, Makine Kimya Endüstrisinde gü-
neşi izleyen ve buhar üreten sistemin 
geliştirilmesinde çalıştı. Kendinden 
depolu yeni tip güneş toplayıcısı ge-
liştirdi. Türkiye’de, Yangın Güvenliğini 
ilk defa 1995 yılında üniversitede ayrı 
ders olarak açtı. Yangın yönetmeliği-
ni çıkararak, yangını önleme ve sön-
dürmenin bilimsellik kazandırdı.

1989-1994 yılları arasında İstanbul 
İtfaiye Müdürü olarak görev yaptı. 
Yüzlerce yangının söndürülmesin-
de ekipleri yönetti. İtfaiye teşkilatı-
nın halk tarafından tanınması ama-
cıyla 1990 yılında İtfaiye Haftasını 
başlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina 
Fakültesinde ve değişik fakültelerde 
lisans, yüksek ve doktora seviyele-
rinde Termodinamik, Isı Transferi, 
Güneş enerjisi, Sayısal Analiz, Yan-
gın Güvenliği, Isı İletimi ve Isı Işınımı 
derslerini verdi. 2018 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nden emekli 
oldu.
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8 Temmuz 2021 günü kötü bir ha-
bere uyandık. Vakfımızın kurucusu 
ve onursal başkanı, sektörümüzün 
duayeni, akıl hocamız Prof. Dr. Ab-
durrahman Kılıç’ı ebediyete uğur-
ladık. Halbuki daha nice projeleri 
birlikte gerçekleştirecektik. Her 
ölüm erkendir, ama biz gerçekten 
de onu kaybetmeye hiç hazır de-
ğildik.

Hocamız, hayatını bilime adamış 
bir mühendis, eğitmen, tarihçi ve 
aynı zamanda kendi deyimiyle bir 
tulumbacıydı. Çok yönlü ve renkli 

kişiliğiyle tam bir Cumhuriyet ay-
dınıydı. Dört ası olduğunu söyler-
di. Atatürk, Mevlana, Hacı Bektaş-ı 
Veli ve Yunus Emre. Bu kişileri hem 
sever, hem de yaşantılarından ve 
söylediklerinden kendine dersler 
çıkarttığını anlatırdı. 

Hocamız ülkemizde yangınla mü-
cadelede yeni bir dönemi başlat-
mıştı. Yangın güvenliği alanında 
ülkemizde ilk bilimsel çalışmaları 
yürütmüştü. 1991 yılında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Yangından 
Korunma Yönetmeliği’nin, 2002 yı-

lında ise Türkiye genelinde geçerli 
Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik’in yayınlan-
masını sağladı. Yaptığı yayınlar, 
araştırmalar, itfaiye ile ilgili çalış-
maların temel taşı olmuş, uluslara-
rası kuruluşlarla ilişkiler ve yardım 
ağları oluşturmuştu. 1992 yılında 
büyük gayretlerle Türkiye Yangın-
dan Korunma ve Eğitim Vakfı’nı 
kurdu ve son gününe kadar Vak-
fın tüm faaliyetlerine liderlik etti. 
Sektörümüzün bugünkü hale gel-
mesinde en büyük pay kuşkusuz 
hocamızındır. 

Yazmak her ne kadar zor olsa da, 
Türkiye’de yangın güvenliği sek-
törü öncüsünü kaybetti. Biliyoruz 
ki, onun ismini yaşatmak için ya-
pabileceğimiz en doğru şey, çok 
çalışmak ve bize bıraktığı bay-
rağı layıkıyla gelecek nesillere 
taşımaktır.

Abdurrahman Kılıç 

*  TÜYAK | Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı

TÜYAK*
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Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2021 yılı Temmuz sayısı “Yangın Söndürme” konu başlığı 
ile bu ay içerisinde yitirdiğimiz İstanbul Şubemizin Yangın Komisyonu Başkanı değerli üyemiz ve 
hocamız Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç anısına ithafen hazırlanmıştır.

Bu sayımızda; Yangın Söndürme konusunda hazırlanmış dört yazı ile birlikte, Sanayi Analizleri, 
Birlik’ten, Basın Açıklaması, Haberler, Sektör Haberleri, Anma ve Eğitimlerimiz bölümlerine 
yer verilmiştir.

Yangın Söndürme bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Kazım Beceren ve Duhan Portakal tara-
fından hazırlanan “Yangın Korunum Sistemlerinin Periyodik Kontrol, Test ve Bakımlarında (KTB) 
Dijitalleşme” başlıklı yazıdır. Yazıda, yangın korunum sistemi bakımlarının temelleri, yangın koru-
num sistemlerinde dijital bakım başlıkları detaylıca anlatılmıştır.

Harun Erpolat tarafından hazırlanan “Merdiven Basınçlandırma Sistemi” başlıklı ikinci yazıda, ba-
sınçlandırma sisteminin; tarihsel gelişimi, önemi, tasarım yaklaşımları, kabul prosedürü, periyodik 
kontrolü ve bakımı anlatılmıştır.

Yangın Söndürme bölümünde hazırlanan yazılarımızın üçüncüsü C. Serdar Sönmez tarafından ha-
zırlanan “Bursa Valiliği Yangın Denetim Heyeti Çalışmaları ve Sonuçları” başlıklı yazıdır. “Bursa Va-
liliği Yangın Denetim Heyeti” Bursa ve ilçelerinde tüm özel ve kamuya ait hastaneleri, özel ve kamu-
ya ait orta eğitim-öğretim okullarındaki yurtları, yüksek eğitim öğrenci yurtlarını, yaşlı bakımevleri, 
huzurevleri ile bazı alışveriş merkezlerini, tarihi yapıları görev süresince en az iki dönem denetlemiş, 
hazırlanan raporları Valilik makamına ve bir dönem de Sağlık Bakanlığı’na sunmuştur. Yazıda, yapılan 
denetim çalışmalarına detaylıca yer verilmiştir.

Barış Topal tarafından hazırlanan “Alışveriş Merkezlerinde Yangın Güvenliği” başlıklı dördüncü 
yazıda, alışveriş merkezlerinde yangın algılama ve uyarı sistemleri, alışveriş merkezlerinde yangın 
söndürme sistemleri anlatılmıştır.

Birlik’ten bölümünde, Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşanan ve yeterli ekipmanla müdahale edileme-
diği için söndürülemeyen orman yangınlarına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından 30 Temmuz 2021 tarihinde yapılan basın açıklamasına yer verilmiştir.

Basın Açıklaması bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in “Orman Yangınlarının Ya-
yılmasını Gereken Hızda Engelleyememenin Başlıca Nedeni Kamu Havacılığının Tasfiye Edilmesidir” 
başlıklı açıklamasına yer verilmiştir.

Haber bölümünde, TMMOB ve Oda Yönetim Kurullarında geçmiş dönemlerde görev alan, İstanbul 
Şubemizin 16. Ve 17. Dönem Başkanlığını yapan, Odamızın kongre, kurultay, sempozyum ve yayın 
çalışmalarında büyük emeği olan, meslek ve ülke mücadelesinde hiç bitmeyen enerjisiyle bizlere yol 
gösteren Yavuz Bayülken’in acı kaybına yer verilmiştir.

Anma bölümünde, Kurucu ve Onursal Başkanı olduğu Türkiye Yangından Korunma Vakfı (TÜYAK) 
tarafından Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç için hazırlanan anma yazısına yer verilmiştir. 

Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri bölümünde Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan”Yüksek 
Faiz- Yüksek Döviz Tünelinde Sıkışma (71)” başlıklı yazı ile Temmuz ayı sektör haberlerine ve mühen-
dislerimize yönelik Temmuz ayı içerisinde gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.

Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, rek-
lam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyo-
ruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş
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7BİRLİK'TEN

Ülkemizin dört bir yanında yaşa-
nan orman yangınları nedeniy-
le büyük bir üzüntü içindeyiz. 

Yangınlarda hayatını yitiren yurttaş-
larımızın yakınlarına başsağlığı ve sa-
bır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 
Yangında evlerini, tarım arazilerini, 
seralarını, hayvanlarını kaybeden tüm 
yurttaşlarımıza dayanışma duyguları-
mızı iletiyoruz.

Ülkemizin özellikle batı ve güney kı-
yılarında mevsimsel sıcaklıklarının 
arttığı dönemlerde insan kaynaklı or-
man yangınları hemen her yıl tekrar-
lanmaktadır. Bu yangınlar can ve mal 
kaybına neden olduğu kadar, ülkemi-
zin orman varlığını tüketerek ortak ge-
leceğimizi tehdit etmektedir. Özellikle 
Akdeniz iklim kuşağında bulunan yak-
laşık 13 milyon hektar ormanlık alanı-
mız büyük risk altında bulunmaktadır. 
Ülkemizde her yıl on binlerce hektar 
ormanlık alanımızın yok olmasına ne-
den olan bu yangınların engellenmesi 
ve ormanlarımızın korunması, başta 
kamu otoritesi olmak üzere yurttaşlar 
olarak ortak sorumluluğumuzdur.

Orman yangınlarına engel olmak or-
tak sorumluluğumuz olmakla birlikte, 
yangınlarla mücadele etmek, başta 
Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üze-
re kamu kurumlarının görevidir. Ne 
yazık ki son yıllarda sayısı ve boyutla-
rı giderek artan orman yangınlarıyla 
mücadelede büyük zafiyetler yaşan-
maktadır. Yangınların kontrol altına 
alınmasını ve kayıpların en alt seviye-
de tutulmasını engelleyen bu zafiyetin 
nedeni, özelleştirme uygulamaları ne-
deniyle Orman Yangınlarıyla mücade-
le ekip ve ekipmanlarının tasfiye edil-
mesidir.

Bilindiği gibi 1925 yılında kurulan ve 
ülkemizin havacılık alanında en de-
neyimli kurumlarından biri olan Türk 
Hava Kurumu (THK) AKP iktidarı dö-
nemi boyunca sistematik olarak kü-
çültülmüş ve nihayetinde 2019 yılında 
kuruma Kayyum atanarak bütünüyle 
tasfiye edilmeye başlanmıştır. Kuru-
mun elinde bulunan yangın söndür-
me uçakları ve diğer ekipmanları ihale 
yoluyla satılmak istenmektedir.

Kendi uçaklarımızın ve ekipmanları-
mızla etkin bir biçimde orman yan-
gınlarıyla mücadele edebilecek du-
rumdayken, Tarım ve Orman Bakanlığı 
yangınla mücadeleyi Rus Şirketlerine 
ihale etmiştir. Kiralık uçakla yapılan 
yangın müdahalesinin yeterli olmadı-
ğı apaçık biçimde ortaya çıkmıştır.

100 yıla varan Cumhuriyet kurum-
larımızdan birisi olan Türk Hava Ku-
rumunun kayyum eliyle tasfiyesine 
son verilmeli, kuruma ait uçak ve ta-
şınmazların satışı için yapılan ihale-
ler derhal iptal edilmelidir. Kurumun 
yangın söndürme araçlarının sayısı ve 
kapasitesi artırılarak, modernizasyonu 
sağlanmalıdır.

Daha önce sıklıkla dile getirdiğimiz 
gibi ormanlarımızın yönetimi ve or-
man yangınlarını önlemeye ilişkin ka-
lıcı politikalar oluşturmaya ihtiyacımız 
bulunmaktadır.

Büyük orman yangını felaketlerinin 
önüne geçilmesi, yangınların yarata-
cağı doğal ve toplumsal yaraların sa-
rılması için ormanlarımızı korumaya 
ve geliştirmeye yönelik “kamucu or-
mancılık politikaları” ivedilikle yaşama 
geçirilmelidir.

Yangından etkilenen orman arazileri 
hiçbir biçimde imara ve yapılaşmaya 
açılmadan hızla ıslah edilmeli, yetişme 
muhiti koşullarına uygun orijinde ye-
terli miktarda tohum ve fidan sağlana-
rak yeniden ağaçlandırılmadır.

TMMOB olarak yeniden ağaçlandırma 
çalışmalarına elimizden gelen her tür-
lü desteği vermeye hazır olduğumu-
zun bilinmesini isteriz.

Bir kez daha tüm ülkemize geçmiş 
olsun.

  Emin Koramaz
  TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

GELECEĞİMİZ YANIYOR, ORMAN YANGINLARINA 
ENGEL OLALIM!

Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşanan ve yeterli ekipmanla 
müdahale edilemediği için söndürülemeyen orman 
yangınlarına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz tarafından 30 Temmuz 2021 tarihinde basın 
açıklaması yapıldı.
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8 BASIN AÇIKLAMASI

ORMAN YANGINLARININ YAYILMASINI GEREKEN 
HIZDA ENGELLEYEMEMENİN BAŞLICA NEDENİ KAMU 

HAVACILIĞININ TASFİYE EDİLMESİDİR

Oda Başkanı Yunus Yener, 
“Orman Yangınlarının 
Yayılmasını Gereken 
Hızda Engelleyememenin 
Başlıca Nedeni Kamu 
Havacılığının Tasfiye 
Edilmesidir” başlıklı bir 
basın açıklaması yaptı. 

Her yıl yaz aylarında ormanlar ve 
kırsal yaşam alanlarında yan-
gınlar çıkmasına karşın idarenin 

sergilediği acizlik hayret vericidir ve 
kınanmayı hak etmektedir.

Bildiğimiz üzere ülkemizde son gün-
lerde çok sayıda kent, ilçe ve köyde 
yangınlar çıkmış, ancak yangınların 
yayılmasının nedeni rüzgarlara bağ-
lanmıştır. Oysa yangınları önlemede 
en etkili araçlardan olan yangın uçağı 
kullanımı yok gibidir. Çok az sayıdaki 
uçak ise başka ülkelerden kiralanmak-
tadır.

Bu acı durumun nedeni, iktidarın, bir 
cumhuriyet kurumu ve ülkemizdeki 
havacılık kültürünün kurucusu olan 
Türk Hava Kurumu(THK)’nu havacılık 
kurumu olmaktan çıkarma çabası-
dır. İktidar cumhuriyet kurumlarının 
kurumsal kültürüne saygı duymamış 
ve tasfiye etmiştir. Gelinen noktada, 
serbestleştirme-özelleştirme uygula-

maları ile havacılığın temellerini atan 
96 yıllık THK’nin küçültülmesi, kayyum 
yönetiminde atıl bırakılması, yangın 
söndürme uçakları ve diğer ekipman-
larının bakımının yapılmayıp kulla-
nılmaması, hatta satışa çıkarılmasıdır. 
İktidar THK’yi yağmalanacak bir arsa 
ofisi olarak görmektedir.

Diğer yandan iktidarın hiçbir uzmanlık 
alanına saygısı yoktur. Orman köylüle-
rinden başlayarak, orman muhafaza 
memurlarına ve orman mühendisle-
rine uzanan ormancılık kültürüne de 
darbe vurulmuştur.

Türkiyemiz serbestleştirme-özelleştir-
me politikaları, cumhuriyet kurumları 
ve kamu işletmeciliğinin tasfiyesinin 
acı sonuçlarını yangınlarda da yaşa-
maktadır. Halbuki ormanlar ve kırsal 
bölgeler, ülkemiz ve dünyamızın nefes 
alma ve temel yaşam gereksinimlerini 
karşılayan alanlardır. Bildik resmi açık-
lamalara değil, bu alanların kamucu 

bir yaklaşımla korunma ve geliştiril-
mesine ihtiyaç duyuyoruz.

Çağrımız, THK’nin elinde kullanılacak 
uçak yok vb. sözler sarfetmek yerine, 
kurumun bütün kadro, uçak, ekipman 
ve donanımının işler hale getirilmesi, 
modernizasyon işlemlerinin yapılma-
sı, saraylar yapımı vb. israflar yerine 
yeni uçak ve donanımı tedarik edilerek 
THK’nin güçlendirilmesidir.

Uçak, Havacılık, Uzay Mühendisliği-
ni bünyesinde barındıran Odamızın, 
THK’nin ve uçaklarının işler hale geti-
rilmesinde her türlü mesleki katkıya 
hazır olduğunu ayrıca belirtmek isteriz.

Yangınlarda hayatılarını kaybeden 
acılı yurttaşlarımızın yakınlarına baş-
sağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz..
                     Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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YÜKSEK FAİZ-YÜKSEK DÖVİZ TÜNELİNDE 
SIKIŞMA (71)

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 71'in tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet

Sanayi başta olmak üzere hizmetler, inşaat, tarım tüm kesimlerde ekonomik aktörlerin, girişimcilerin maliyetleri hızlı tırmanış 
halinde. Öyle ki, fiyatlamada, teklif vermede büyük güçlükler söz konusu. 

Sanayide üreticinin yıllık fiyatları Hziran ayı itibariyle yüzde 43’e yakın artmış durumda. Hizmet üreticilerinin yıllık fiyat artışı 
yüzde 28’de kalırken inşaatta malzeme fiyatlarındaki artış yüzde 42 ile sanayi ürünlerindekine yakın. Buna bağlı olarak konut 
fiyatlarında da yüzde 30’ları bulan yıllık artışlar yaşandı. Tarım üreticileri ise son 1 yılda fiyatlarını ancak yüzde 20 dolayında 
artırdılar. 

Üretici fiyatlarındaki bu artışa karşılık tüketici fiyatlarında yıllık artış Haziran’da yüzde 17.5’da kaldı ama önümüzdeki aylarda 
bu oranın yüzde 20’yi bulması kaçınılmaz görünüyor. Akaryakıttaki eşel mobil sistemi gibi tamponlara rağmen üretici fiyatları 
ile tüketici fiyatları arasında 25 puanlık makasın bu kadar açık kalmasını beklememek gerek, bu durum tüketici fiyatlarına 
yansıyacaktır. 

Üretici ve yansıdığı kadarıyla tüketici fiyatlarındaki yüksek seyir, döviz fiyatlarındaki tırmanış ile ilgili. Son zamanlarda dünya 
emtia fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zorlukları da fiyatları tırmandırdı. 

Birçok yönden dışa bağımlı üretim, son 3 yılda yüzde 90’a yakın artan döviz fiyatlarından etkileniyor ve üretim maliyetlerinin 
hızla artmasında en önemli etken döviz fiyatlarındaki tırmanış. Üretici fiyatları ile döviz fiyatları artışı yakın seyrediyor.

Dövizdeki yüksek seyir ise 3 yılını dolduran “tek adam” ya da “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” ile ilgili. Bu sisteme iç ve 
dış ekonomik aktörlerin duyduğu güvensizlik, döviz arzını azaltırken, Merkez Bankası’nın eritilen 128 milyar doları bile soruna 
çözüm olamadı ve ülkeyi daha şeffaflıktan ve hesap verebilirlikten uzak bir profile büründürdü. 

Bu durum, yabancı yatırımcı girişini caydırıyor ve Türkiye’nin önümüzdeki 12 ayda 225 milyar dolara varan döviz yükümlü-
lükleri dövizin yüksek seyrinin devam edeceğini, buna bağlı olarak enflasyon sorunun öneminin artacağını ortaya koyuyor. 

Enflasyona karşı parasal sıkılaştırma politikalardan siyasi kaygılarla uzak duran Saray rejimi, birçok konuda olduğu gibi enf-
lasyonda da kontrolü kaybetti ve bu, özellikle işsiz, dar gelirli kesimler için bu iktidardan umudu kesmek, yeni arayışlar içinde 
olmak demek. 

Ekonomik sorunların çözümü daha çok politik dönüşümü zorunlu kılıyor. 
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Üretilen her tür imalat sanayi ürü-

nünden madencilik ve enerji 

ürünlerine; hizmetlere, inşaatlara, ko-

nutlara, tarımsal ürünlere kadar tüm 

mal ve hizmetlerde ürpertici bir mali-

yet artışı yaşanıyor. Ürün ve hizmetler-

deki maliyet artışları, haliyle fiyatlara 

yansıdı ve şimdiden mal ve hizmet 

üreticilerinin fiyatları yüksek boyut-

larda. Bunların ancak bir kısmı tüketici 

fiyatlarına yansıdı, ileride bu yansıma 

sürecek ve yıl, tahminlerin ötesinde bir 

tüketici enflasyonu ile sonuçlanacak. 

Bu sonuçta yaşanan belirsizlik ortamı 

ve iktidarın süreci kontrolünden kaçır-

ması etkili oluyor. 

Girişimcilerin mal ve hizmet üretim 

maliyetlerinin artmasında, Türkiye 

ekonomisinin dışa bağımlılığından 

kaynaklanan yapısal yan, önemli bir 

etken. Hem mal hem hizmet üretimin-

de girdi, ara malı, makine-ekipman, 

teknoloji bağımlılığı olan Türkiye eko-

nomisi, özellikle son 3 yılda hızla tır-

manan ve yüzde 90’ı bulan döviz kuru 

artışları karşısında, katlanmak duru-

munda bırakıldığı maliyet artışlarını 

fiyatlarına yansıtmak durumunda kal-

dı. TL’nin ağır değer kaybı karşısında 

yaşanan bu duruma, pandemi şartları 

ve pandemi sonrası artan dünya emtia 

fiyat artışı ve arz yetersizliğinin doğur-

duğu fiyat artışları da etki etti. 

Sanayici Fiyatları (Yİ-ÜFE) 
Artışları

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ ÜFE), 

madencilik ve taşocakçılığı, imalat, 

elektrik ve gaz, su temini alt dallarını 

yani geniş tanımlı sanayiyi kapsar. 

Üretici fiyatı, yurt içinde üretimi yapı-

lan ürünlerin, KDV, ÖTV vb. dolaylı ver-

giler hariç, peşin satış fiyatıdır. Fiyatlar, 

web üzerinden elektronik ortamda 

derlenmektedir. ÜFE’de sanayi kapsa-

mında yer alan maddelerin her ayın 5., 

15. ve 25. günlerindeki fiyatları derlen-

mektedir.

Sanayiciler, özellikle dövizdeki yük-

seliş ile birlikte maliyetleri tırmandığı 

için, fiyatlarını hızla artırmak zorunda 

kaldılar ve sadece Haziran ayında 4 

puan tırmanış oldu; yıllık artış yüzde 

43’e yaklaştı. 2006 yılından bu yana 

hiçbir Haziran ayında yıllık olarak sana-

yi fiyatları bu kadar artmamıştı. Buna 

karşılık son 3 yılın kriz konjoktürünün 

giriş yılı olan 2018’de Eylül ve Ekim 

aylarında yıllığı yüzde 45-46’yı bulan 

sanayici fiyatları artışları gözlenmişti. 

Sanayici fiyatlarında Haziran itibariy-

le yıllık bazda yüzde 43’e yakın artış 

yaşamakla beraber, bazı ürünlerdeki 

artışlar, bu ortalamanın çok üstünde 

gerçekleşti. İmalat sanayii genelinde 

artış yüzde 45’i buldu. Dünya fiyat-

larındaki artışlar ve TL’nin hızlı değer 

kaybı ile de ilgili olarak, imalat sanayii 

alt dallarının bazılarında ortalamanın 

çok daha üstünde artışlar yaşandı. Pet-

rol ürünlerindeki fiyatlar yüzde 124’e 

yakın arttı. Ana metallerdeki yıllık artış 

yüzde 100’ü bulurken kağıt ve kağıt 

ürünlerindeki artış yüzde 56’ya yaklaş-

tı. Yine kimya ve ahşap sektörlerinde 

artışlar yıllık olarak yüzde 50’yi buldu. 

Çoğu dayanıklı ev eşyasını içeren me-

tal ürünlerde de artış yüzde 48’e ulaştı. 

Bazı sanayi ürünlerinde ise sanayi-

cinin fiyatları daha düşük, yüzde 10 

ile 20 arasında seyretti. Fiyatını en az 

artırabilen talebi çok gerileyen giyim 

sektörü oldu ve artış yıllık yüzde 10’da 

kaldı. Deride de artış yüzde 13’de kal-

dı. Elektrik, gaz üreticilerinin Haziran 

itibariyle yıllık artışları yüzde 11’di ama 

Temmuz başındaki zamlarla bunun 

arttığını söyleyebiliriz. Gıda fiyatlarını 

sanayiciler yüzde 35 artırırken içecek-

lerde artış yüzde 15’de kaldı. Matbaa-

cılıkta artış yüzde 18’de, ilaçta da yüz-

de 22’de kaldı. 

Maliyette Döviz ve Dünya 
Fiyatları

Üretici fiyatlarındaki yükselişte, döviz 

kurunda tırmanma, uluslararası emtia 

fiyatlarındaki birikimli artışlar ve sü-

regelen arz kısıtları belirleyici olmaya 

devam etti.

Sanayi ürün maliyetlerinin artışında 

en önemli etkenlerden biri döviz fiyat-

larındaki sert artışlar. Özellikle 2018’de 

boy gösteren iç ve dış güven sarsıntı-

ları dolarlaşmayı hızlandırdı, hızlanan 

sermaye çıkışı ve geri dönmede is-

teksizlikler, döviz arzını daralttı, buna 

karşılık dolarlaşma ile döviz fiyatları 3 

yıl üst üste sert artışlar gösterdi. 2018 

Haziran ayında 4,6 TL dolar fiyatı, 2019 

Haziran’ında 5,8 olarak gerçekleşti ve 

yıllık artışı yüzde 26’yı buldu. 

Dolar/TL’deki artış, 2019 Haziran-2020 

Haziran arasında ise 5,8 TL’den 6,8 TL’ye 

çıkışla yüzde 17 olarak gerçekleşti ama 

esas artış takip eden yıl yaşandı ve 

2021 Haziran’ında 8,6 TL aylık ortala-

ma fiyatıyla dolardaki yıllık artış yüzde 

26,5’u buldu. 2018-2021 Haziran ayları 

36 aydaki artış ise yüzde 87’yi buldu. 

Bu ölçüde artan döviz fiyatları, haliyle, 
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hammadde, ara malı, makine-teçhizat 

bağımlılık düzeyi belli farklılık göste-

ren sektörlerdeki maliyetleri de farklı 

etkiledi. Akaryakıt, metal, kimya, las-

tik-plastik, kağıt gibi ara malı ürünleri-

nin maliyetleri doğrudan etkilenirken, 

ithalata bağımlı diğer sektörlerin mali-

yetleri de döviz fiyatı artışına da bağlı 

olarak yükseldi. 

Son 12 ayda sanayici fiyatlarının artı-

şında dünya emtia fiyatlarındaki sert 

artışlar da etkili oldu. Pandeminin yük-

seliş aylarında daralan dünya ekono-

misinin emtia talebindeki azalmaya da 

bağlı olarak hızla düşen emtia fiyatları, 

aşının bulunması ve normalleşmeye 

geçişle birlikte yeniden yükselişe geçti 

ama arz kısıtlamaları fiyatları tırman-

dırdı. Örneğin pandemide yüzde 32 

gerileyen kömür fiyatları(Avustralya) 

normalleşme ile birlikte yüzde 83’e 

yakın arttı. Ham petrol fiyatları yüzde 

67 gerilemişken 2020 Nisan-2021 Ma-

yıs arasında yüzde 192’ye yakın artış 

gösterdi. Brend petrolün varili indi-

ği 23 dolardan 68 dolara kadar çıktı. 

Doğalgaz fiyatları da pandemi döne-

minde metreküpü 2 dolara inmişken 

normalleşme ile fiyatı 9 dolara kadar 

çıkarak yüzde 66 arttı. Aynı şey tarım 

ürünlerinde de görüldü, pamuk fiyat-

ları yüzde 43, özellikle gübre fiyatları 

yüzde 332 gibi fahiş bir artışı görmüş 

durumda. 

Dünya metal fiyatları da uçmuş du-

rumda. Pandemi dönemine göre alü-

minyum fiyatları yüzde 67 artmışken 

demir cevherinde artış yüzde 145 i 

buldu, bakırdaki artış da yüzde 101 

oldu.

İnşaat Maliyetleri ve Konut 
Fiyatı Artışları

Sanayiyi tamamlayan bir alt sektör ola-

rak inşaatta da maliyetler tırmanış ha-

linde ve bunun sonucu olarak konut 

fiyatlarında da sert artışlar gözleniyor. 

İnşaat Maliyet Endeksi (İME), işçilik ve 

malzeme ayrımında inşaat maliyetle-

rindeki değişimleri ölçen fiyat endek-

sidir. 2015 temel yıllı İME’de Nisan ayı 

itibariyle yıllık artış yüzde 35,5’a yakın. 

Ancak, inşaatta malzeme ile işçilik ma-

liyet artışına farklı bakıldığında, başka 

bir resim ortaya çıkmaktadır. Nisan iti-

bariyle yıllık malzeme fiyatları yüzde 

43 artarken işçilik fiyatları yüzde 20,6 

artışta kaldı.

İnşaat maliyetlerinde, malzeme fiyat-

larında yaşanan sert artış, daha çok sa-

nayi ürünleri ile ilgili. İmalat sanayiinde 

“Diğer metalik olmayan mineral ürün-

ler” olarak tanımlanan tuğla, çimento, 

seramik, cam gibi ürünleri içeren alt 

dalda yıllık artış (Haziran itibariyle) tek 

başına yüzde 37 olarak gerçekleşti. İn-

şaata girdi üreten demir-çelik, lastik, 

plastik, ahşap, lastik, plastik, kimya 

sektörlerindeki ürün fiyatı artışları da 

yüksek seyretti.

İnşaat maliyetlerindeki tırmanış, konut 

arzını da etkiliyor. Birçok inşaat yatırı-

mının, yüksek seyreden kredi faizle-

rinin de etkisiyle, yatırım yapmadığı, 

“Bekle-gör”e geçtiği koşullarda, azalan 

konut arzı, fiyatları da yukarı çekiyor. 

Merkez Bankası tarafından Türkiye 

konut piyasasındaki fiyat değişimle-

rini takip etmek amacıyla oluşturulan 

Konut Fiyat Endeksi(KFE) hesaplanma-

sında, konutun fiyatını temsil etmek 

üzere, bireysel konut kredisi talebiyle 

kredi veren ticari bankalara yapılan 

başvurular sırasında düzenlenen de-

ğerleme raporlarındaki konut değer-

leri kullanılmaktadır. Konut kredilerine 

temel oluşturan değerleme raporları 

gayrimenkul değerleme şirketleri ta-

rafından düzenlenmektedir. Satışın 

gerçekleşerek kredinin kullandırılması 

şartı aranmamakta, değerlemesi yapı-

lan tüm konutlar kapsama dâhil edil-

mektedir.

2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya 

göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir 

önceki yılın aynı ayına göre nominal 

olarak yüzde 32,4 arttı. Bu artış enf-

lasyondan arındırıldığında, reel olarak 

yüzde 13 artış görülmektedir. 

Konut fiyatlarında artış, üç büyük met-

ropol için ele alındığında İzmir için 

farklı bir görünüm ortaya çıkıyor. Pan-

deminin de etkisiyle İzmir’e hızlanan 

göçler, konut fiyatlarında daha çok 

artışa yol açtı. 

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat 

endekslerindeki gelişmeler değerlen-

dirildiğinde, 2021 yılı Nisan ayında 

bir önceki yılın aynı ayına göre, konut 

fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir’de 

sırasıyla yüzde 28,6, 29,8 ve 34,3 oran-

larında artış göstermiş görünüyor. 

Son 12 aydaki konut fiyatı artış hızı, 

İzmir’de, İstanbul ve Ankara’daki artışa 

göre 5-6 puan daha yüksek. 

Tarımda Üretici Fiyatları

Sanayi, inşaat ve hizmet üreticilerinin 

fiyatlarındaki artışların yanında tarım 

üreticilerinin fiyatları bütünün bir baş-

ka önemli parçası. Tüketicilerin gıda 

enflasyonuna doğrudan etki eden 
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tarım üretici fiyatlarındaki artışın hızı, 

tarımsal girdi maliyetlerindeki artışla 

da ilgili. 

Tarım-ÜFE’de (2015=100), 2021 yılı 

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 20,2 artış gerçekleşti.

2019 Haziran’ında yıllık artışı yüzde 

30’u aşan tarım üreticisinin fiyatları, iz-

leyen aylarda yüzde 11’e kadar inmişti 

ancak sonra tekrar tırmanış başladı. 

Ortalama yüzde 20.2 yıllık artışı bulan 

tarım üretici fiyatları bazı ürünlerde 

daha yüksek. Yıllık en fazla artış yüz-

de 43,5 ile lifli bitkiler alt grubunda 

yaşandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla 

artış gösteren diğer alt gruplar ise yüz-

de 26,6 ile tahıllar (pirinç hariç), bakla-

giller ve yağlı tohumlar ve yüzde 23,7 

ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlen-

memiş süt ve yapağıları oldu. Yıllık en 

az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 

2,3 ile çeltik, yüzde 6,7 ile diğer ağaç 

ve çalı meyveleri ile sert kabuklu mey-

veler ve yüzde 7,3 ile sebze ve kavun-

karpuz, kök ve yumrular oldu.

Tarım üretici fiyatlarının tırmanışında 

girdi fiyatları önemli bir yer tutuyor. 

Girdi fiyatlarının seyri de Tarımsal Girdi 

Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) olarak takip 

ediliyor. Bu endeks, üreticilerin (çiftçi) 

tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmek 

için gerek cari üretim yılında gerekse 

yatırım amaçlı satın aldığı girdilerin 

maliyet unsuru olarak değişkenliğini 

izlemek ve tarımsal gelir göstergele-

rini ortaya koyan değişkenleri elde et-

mek açısından önemlidir.

Tarım-GFE (2015=100), 2021 yılı Nisan 

ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 22,2 artış gösterdi.

Yıllık en fazla artış yüzde 41,8 ile güb-

re ve toprak geliştiriciler alt grubunda 

oldu Yıllık en fazla artış gösteren diğer 

alt gruplar ise yüzde 36,54 ile çiftlik 

binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve 

yüzde 32,68 ile bina bakım masrafları 

oldu. 

Tüketici Fiyatları Tırmanışta

Tüketici enflasyonu, yıllığı yüzde 43’e 

yaklaşan sanayici fiyatlarının (Yİ-ÜFE) 

ağır basıncı altında. İktidarın yüzde 5 

resmi hedefine karşılık, tüketici enflas-

yonu sürekli tırmanışta ve Haziran’da 

yıllığı yüzde 17,5’u aştı.

Tüketici enflasyonunun (TÜFE) Tem-

muz ayında ise yüzde 19’u bulacağı-

na ilişkin çok belirti var. 1 Temmuz’da 

elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan 

zamlar, kendi başına genelde 1 puan 

kadar enflasyon üretecek. Enerjiyi 

zamlı kullanan sektörlerde de fiyat ar-

tışları kaçınılmaz olacak. 

Sanayici fiyatları ile tüketici fiyatla-

rı arasındaki makas hızla açıldı ve 25 

puanı aştı. Bu da tüketici fiyatlarının 

önümüzdeki aylarda yüzde 20 basa-

mağına tırmanmasının çok muhtemel 

olması demek. 

Türkiye normallerinde Haziran ayı yılın 

en düşük enflasyonunun gerçekleştiği 

aylardan biri iken normalden uzak bir 

yılda, Türkiye’de Haziran enflasyonu 

rekorlar kırdı. Her ne kadar pandemi 

ile ilgili kapanma kararlarının ardından 

Haziran’da ekonominin açılması, hiz-

met sektörlerinin devreye girmesi gibi 

fiyatları yenilemek zorunda bırakan et-

kenlerden söz edilse de, bunlar gerçe-

ği açıklayıcı unsurlar değil. Enflasyona 

yol açan dinamikler kemikleşiyor ve 

enflasyonda yön, hep yukarı doğru. 

Öncelikle ithalata bağımlılığı yüksek 

Türkiye ekonomisi, petrol başta olmak 

üzere, dünya emtia fiyatlarındaki hızlı 

artışlar ve tedarik sorunlarından olum-

suz etkileniyor. Döviz kurlarındaki her 

artış, önce sanayici ya da üretici fiyat-

larına, oradan da kırılarak, gecikmeli 

de olsa, tüketici fiyatlarına yansıyor ve 

uzun süredir yaşanan belirsizlik iklimi, 

bu süreci besliyor. 

Haziran ayında yüzde 17,5’u geçen 

yılllık artışların ana harcama grupları 

ile bakıldığında en yüksek gerçekleşti-

ği grup yüzde 26,3 ile ulaştırma oldu. 

Özellikle hava ulaşımındaki yüksek ar-

tışlar ve otomobil fiyatlarındaki artışlar 

bunda etkili. Yine ithal girdi kullanımı-

nın yoğun olduğu ev eşyası sektörü 

yüzde 26’ya yaklaşan fiyat artışıyla 

önde yer aldı. Gıda enflasyonu da yıllık 

yüzde 20 ile ilk üçte yer aldı. 

FED Etkisi ve Enflasyon

Enflasyona önemli bir olumsuz dış 

rüzgar ise FED cephesinden. FED, Ha-

ziran ayı toplantısında tahvil alımını 

azaltmayı konuştuğunu açıklamıştı. 

Küresel piyasalar bu haberle biraz dal-

galandı, dolar güçlendi fakat genel 

risk iştahında fazla bir değişim olmadı. 

ABD’de istihdam piyasasının önümüz-

deki aylarda, özellikle Eylül sonrası çok 

daha güçlenmesi bekleniyor. İş ilanları 

birçok sektörde artmasına rağmen, iş 

arayanların pek artmadığı, yani işgü-

cüne katılımın henüz yükselmediği 

bildiriliyor. Eylül ayı ile beraber pande-
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miye özgü işsizlik ödeneklerinin azal-

ması ve ücretlerdeki göreli yükselişin 

hem işgücüne katılımı hem istihdamı 

artırması bekleniyor. Bunun da ABD’de 

işsizliği tekrar yüzde 4’lere çekmesi 

umuluyor. 

ABD’de enflasyon umulduğu tempoda 

yükselişte. FED’in temmuz ayı toplan-

tısında tahvil alımını düşürmeye ilişkin 

net bir sinyal vermesi ve Eylül ya da 

Ekim ayında da azaltmaya başlaması 

bekleniyor. Bütün bunlar, Türkiye’ye 

sermaye girişini olumsuz etkileye-

cek sinyaller. Daha az sermaye girişi, 

daha yüksek döviz fiyatı ve enflasyona 

olumsuz rüzgar demek. 

Ağustos ve Eylül ayları ülkemizde 

hem enflasyonun yükselmesi hem de 

FED’in sıkılaştırma yönünde ilk adım-

ları atması açısından, dalgalı geçmeye 

aday. 

Belirsizlik ve “Tek Adam” 
Rejimi

Derinleşen belirsizlik ikliminin 3 yıldır 

uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükü-

met Sistemi ile yakın ilişkisi var. Bu “tek 

adam” sistemi, özellikle dış finans yatı-

rımcılarına güven vermedi ve belirsiz-

liği tırmandırdı. Belirsizlik, güvensizlik, 

Türkiye’nin risk primini (CDS) zaman 

zaman 500 puanlara kadar çıkardı, 

Türkiye’nin risk primi genelde 400 do-

layında seyrederek ve en yakın emsal 

ülkenin bile 3 kat üstünde gerçekleşti. 

Bu kadar ayrışma, yabancı kaynak giri-

şinin azalması, hatta çıkışların artması 

ve beraberinde döviz arzının daralma-

sı ile döviz fiyatlarının hızla yükselme-

sini getirdi. 

Son üç yıldır yönü hep yukarı doğru 

olan döviz fiyatları, 3 yılın toplamında 

müthiş bir artış gösterdi. Sadece ABD 

dolarını ele alırsak, dolar fiyatı 3 yılda 

5, 8 TL’den 8,6 TL’ye çıkarak yüzde 86’ya 

yakın arttı. Dolardaki bu artışın üretici 

ya da sanayicinin ürettiği malların fi-

yatlarına yansımaması düşünülemez. 

Nitekim yine bu 3 yılda üretici fiyat-

larındaki artış yüzde 90’a yaklaştı. Sa-

dece 2020 Haziran’ı ile 2021 Haziran’ı 

arasındaki artış yüzde 43’e yakın. 

Döviz kurundaki tırmanışın üretici fi-

yatlarına etkisi çok daha doğrudan 

ve fiyatlar hemen etkileniyor. Ama 

etkilenme, tüketici fiyatlarına daha ge-

cikmeli ve kırılarak yansıyor. Nitekim, 

analiz konusu 3 yıllık Cumhurbaşkan-

lığı sistemi döneminde üretici fiyatları 

yüzde 90’a yakın artarken tüketici fi-

yatlarında artış yüzde 53’e yakın ger-

çekleşti. Son bir yılda üretici fiyat artışı 

yüzde 43 iken TÜFE yüzde 17,5 ve ara-

da 25,5 puanlık bir fark var. 

Normal koşullarda ÜFE’deki her 10 

puan artışın TÜFE’yi 4-5 puan tırman-

dırması beklenir. Geçmişe ait istatis-

tiklerden böyle bir geçişkenlik ilişkisi 

gözlenir. Pandemi döneminde petrol 

fiyatlarındaki artış, eşel mobil sistemiy-

le TÜFE’ye tam yansıtılmadı. Dünya fi-

yatlarındaki dalgalanma ve dövizdeki 

artışın olduğu gibi enerji fiyatlarına 

yansımaması için, bu ürünlerden alı-

nan Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) azal-

tıldı. Örneğin Erdoğan, 6 Temmuz’da 

yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu. 

“Mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV 

almamız gerekirken, mazotta 71 ku-

ruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz.”

Akaryakıta konulan bu tampon, sana-

yi fiyatlarından tüketiciye geçişkenliği 

iyimser bir tahminle 6 puan geriletmiş 

olabilir. Bu bile 37 puanlık ÜFE artı-

şının TÜFE’ye 9-10 puanlık bir geçiş 

potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bir 

başka ifade ile, dünya emtia fiyatları 

ve Türkiye’de döviz kurlarında önemli 

bir gerileme olmaz ise, sırf bu geçir-

genlikle, TÜFE’nin önümüzdeki aylar-

da yüzde 20’lerin üzerine gidebileceği 

rahatlıkla söylenebilir.

Tüm bu faktörler ortadayken, para po-

litikası açısından Merkez Bankası’nın 

faiz indirimini değil, gerekirse faiz ar-

tırımını gündeme alması gerekiyor. 

Ancak, Merkez Bankası’ndan gerekirse 

ilave parasal sıkılaştırma ile ilgili bir 

açıklama gelmiyor. Tam tersine, Mer-

kez Bankası’ndan gelen mesaj, enflas-

yonun yılın son çeyreğinde inişe ge-

çeceği ve enflasyonun yüzde 12’lere 

gerileyebileceği yönünde.

Tüketici enflasyonunda yüzde 20 ba-

samağı, yüzde 19’daki Merkez Bankası 

politika faizlerinin anlamsızlaşması da 

demek aynı zamanda. Faiz indirmek 

için fırsat kollayan iktidar, bu enflas-

yon karşısında adım atamıyor. Tersine, 

enflasyonu kontrol etmek için faiz ar-

tırımına gitmek zorunluluğu artıyor. 

Ama onu da yapamıyor ve etkisiz ikti-

dar olarak bocalıyor.

Ne var ki, artan fiyatlar, işsizlik ve dü-

şen reel gelir, bunalmış kitlelerin siyasi 

iktidara olan tepkisini büyütüyor ve 

iktidarın en büyük kan kaybı, enflas-

yonun kontrol dışına çıkmasından ileri 

geliyor, önümüzdeki günlerde de yö-

netimin bu konuda yapabileceği pek 

bir şey görünmüyor.
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YANGIN KORUNUM   SİSTEMLERİNİN 
PERİYODİK KONTROL, TEST VE 
BAKIMLARINDA (KTB) DİJİTALLEŞME   

1. GİRİŞ
Binalarda yangın güvenliğine yönelik alınan önlemlerin 
zamanla işlerliğini yitirmesine sebep olabilecek olası arı-
zaların önüne geçebilmek için düzenli aralıklarla kontrol-
ler yapılmalıdır. Bu amaçla gözle kontrol esasına dayalı 
olarak gerçekleştirilen “periyodik kontroller” (“denetim” 
veya “muayene” olarak da ifade edilebilir) aşağıda tarif 
edilen periyodik test ya da periyodik bakım işlemlerine 
kıyasla daha sık yapılır ve test ya da bakımlara kıyasla 
daha az zamanda ve daha kolay gerçekleştirilebilir.

Yangın korunum sistemlerinin ya da ekipmanlarının olası 
bir yangın vukuunda beklenen performansı gösterme-
ye devam ettiğinden emin olmak için, ilgili sisteme veya 
ekipmana yönelik, periyodu ve yapım yöntemi önceden 
belirlenmiş olan “fonksiyon testleri” de yapılması gerekir.

Fonksiyon testleri, yalnızca sistemler devreye alındığında 
değil, işletme aşamasında belli aralıklarla ilgili uluslarara-
sı standartlarda veya üretici tarafından hazırlanan teknik 
kılavuzlarda tarif edilen şekilde ve belirlenen aralıklarda 
yapılır. Fonksiyon testlerine benzer şekilde, ekipmanlar 
için bakım işlemleri de yine ilgili uluslararası standartlar-
da ve üretici teknik kılavuzlarında tarif edildiği şekilde ya-
pılmalıdır. Periyodik bakım işlemlerinin, ekipmanın çalışır 
durumda olduğunu güvence altına almak, ekipman öm-
rünü uzatmak ve ekipman performansını arttırmak adına 
göz önünde bulundurulması ve düzenli şekilde takibinin 
yapılması gerekir. 

Periyodik kontrol, test ve bakım işlemlerinin; yangın algı-
lama ve alarm sistemi, otomatik söndürme sistemi ve du-
man kontrol sistemi gibi aktif yangın korunum sistemle-
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rinin yanı sıra, kaçış yollarının acil durumlarda kullanıma 
uygun olarak işletilmesi ve yangın kompartıman bütün-
lüğünün bozulmaması gibi mimari ve inşai yangın koru-
ma önlemlerini de kapsadığı düşünülmelidir. Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te (BYKHY) 
sistem ihtiyaçlarının anlatıldığı ilgili başlıkların altında, 
sistemlerin periyodik kontrol ve bakım işlemlerinin de 
yapılması ile ilgili zorunluluklar ve bu işlemlerin yapıl-
masında sorumlu olan kurum ve kişilerden de bahsedilir. 
BYKHY’ye göre, yangın korunum sistemlerinin periyodik 
kontrol ve bakımlarından bina veya işyeri sahibi ve yö-
neticileri veya bu kişilerin görevlendirdiği tesis yönetim 
firmaları sorumlu tutulmakta olup, sistemlerin işler halde 
tutulması ve ihtiyaç halinde çalışır durumda olacakların-
dan emin olunması elzemdir [1]. Yangın korunum sistem-
lerinin periyodik kontrol ve bakımlarının nasıl yapılacağı 
ile ilgili olarak ise BYKHY’de ayrıntılı bilgi bulunmamakta 
olup, yönetmeliğin ilkelerle ilgili 5.maddesinin 2.fıkrası 
gereği sırasıyla Türk standartlarına, Avrupa standartları-
na, burada da yeterli hüküm yok ise, uluslararası geçer-
liliği kabul edilen standartlara başvurulması ve ilgili stan-
dartlarda ayrıntılı şekilde tarif edilen periyodik kontrol, 
test ve bakım işlemlerinin izlenmesi gerekir [1].

Yangın güvenliği sektöründe adı henüz yeni duyulmaya 
başlanan “kestirimci bakım” işlemleri ise aynı işletmede 
uzun süre takip  edilen ekipmanların veya farklı işlet-
melerdeki aynı marka ve model ekipmanların arıza ista-
tistiklerine bağlı olarak, söz konusu ekipmanların arızalı 
duruma geçme ihtimallerini azaltıp ömrünü arttırmaya 
yönelik işlemleri içeren bakım yöntemleridir. Kestirimci 
bakım yöntemleri, ilgili standartlarda doğrudan tarif edil-
memektedir. Ekipman türüne, modeline, konumuna, kul-
lanım amacına vb. parametrelere bağlı olarak ekipmanda 
meydana gelmesi muhtemel arızaların önceden tahmin 
edilmesine dayalı oluşturulan periyodik kontrol ve bakım 
işlemleri, sahadan toplanan verilere dayalı sürekli gelişim 
ve güncelleme geçirmektedir. Günümüzde oldukça po-
püler hale gelen veri toplanması ve yönetimi sayesinde, 
ekipman özelinde toplanan veriler kullanılarak kestirimci 
bakım yöntemleri belirlenir. Konuyla ilgili yangın ve can 
güvenliği sektöründeki öncü kurum ve kuruluşlar yoğun 
bir çalışma içerisinde bulunmakta olup, önümüzdeki sü-
reçte yangın güvenliği ekipmanları özelinde kestirimci 
bakım yöntemlerinin nasıl belirlendiği ve ne şekilde kul-
lanılması gerektiği ile ilgili çalışmalarını sektöre kazandı-
racaktır. Yangın korunum sistemlerinde kestirimci bakım 

uygulamaları da yine çok yakın zamanda ülke genelinde 
yaygınlaşacak ve bina işletmelerinin yangın korunum 
sistemlerindeki kestirimci bakım yöntemlerine kolaylık-
la erişim sağlayabileceği online bakım takip ve yönetim 
programları kullanılacaktır.

2. YANGIN KORUNUM SİSTEMİ BAKIMLARININ 
TEMELLERİ
Bina işletmelerinde bina yönetiminin en önemli ayakla-
rından biri de bakım yönetimidir. TS EN 15331 standardı-
na göre, bina yönetimi EN ISO 9001 standardına uygun 
şekilde planlanması gerekmekte olup, binanın kalite 
yönetimi çerçevesinde bakım hizmetleri de planlanma-
lıdır [2]. Bakım stratejisi özelinde düşünüldüğünde, bina 
stratejisi bakım stratejisi ile paralel şekilde şekillenmekte 
ve bakım hizmetlerinin takibi ve kontrolü ile yıldan yıla 
bina stratejisinde de revizyon yapılması ihtiyacı söz ko-
nusu olabilmektedir. Yangın korunum sistemi tesis edil-
miş olan binalarda, bakım stratejisi oluşturulurken yangın 
korunum sistemlerinin bakımları da mutlaka göz önüne 
alınmalı ve uluslararası standartlarda tarif edilen bakım 
yöntemleri takip edilecek şekilde yangın korunum sis-
temlerinin bakım stratejisi belirlenmelidir.

2.1 Yangın Korunum Sistemlerinde Bakım Yönetimi

Binalarda bakım yönetimi, bina henüz işletilmeye başla-
madan önce planlanması gereken bir olgu olup, bakım 
yönetimini planlarken göz önünde bulundurulması ge-
reken önemli kavramlar bulunmaktadır. Yangın korunum 
sistemleri özelinde düşünüldüğünde bakım yönetimin-
de göz önüne alınması kavramların başında, bakım ya-
pılacak ekipmanlar için kullanılan “güvenilirlik”, “bakım 
yapılabilirlik”, “kullanılabilirlik”, “uygunluk”, “süreklilik” 
kavramları gelmektedir. Bu kavramlardan güvenilirlik 
kavramı ekipmanın belirlenen zaman aralığında, belirle-
nen şartlarda çalışabilmesini tarif etmektedir. Bakım ya-
pılabilirlik kavramı, ekipmana daha önceden belirlendiği 
şekilde bakım yapılmasını müteakip ekipmanın istenen 
performansı verebilmesini tarif eder. Kullanılabilirlik kav-
ramı, ekipmanın ihtiyaç duyulduğu zaman istenen per-
formansı verebilmesini, uygunluk kavramı ise ekipmanın 
teknik özelliklerinin ekipmandan beklenen ihtiyaçları 
karşılamasını tarif eder. Önemli kavramlardan biri olan 
süreklilik kavramı ise ekipmanın tekrar tekrar kullanıla-
bilmesini tarif etmektedir. Özellikle yangın korunum sis-
temlerinde kullanılan ekipmanların süreklilik kavramına 



16

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

uygun olması ve diğer tanımları da karşılaması oldukça 
önemlidir. 

Bakım yönetiminin ikinci önemli ayağı sistem ihtiyaç-
larının doğru şekilde belirlenmesidir. BYKHY’de yangın 
korunum sistemlerinin periyodik kontrol, test ve bakım-
larının yaptırılması gerektiği çok açık bir şekilde tariflen-
miştir. Sistemlerin bakım ihtiyaçlarının belirlenmesinde 
ise, BYKHY’nin atıfta bulunduğu Avrupa Standartları ve 
uluslararası geçerliliği kabul görmüş yangın güvenliği 
standartları takip edilmelidir. Özellikle uluslararası stan-
dartlarda, yangın korunum sistemlerinde kullanılacak her 
bir ekipman için periyodik kontrol, test ve bakım yöntem-
leri ayrı ayrı tarif edilmiş ve açıklanmıştır. Yangın korunum 
sistemleri yalnızca ihtiyaç halinde kullanılacak sistemler 
olduğu için, yönetmelik ve standartlarda tarif edilen hu-
susların çok iyi şekilde takip edilmesi ve bu hususların ye-
rine getirildiğinden emin olunması gerekir. Yangın koru-
num sistemlerine yalnızca bina projelendirme ve imalatı 
aşamasında değil sonrasında yani bina işletme aşamasın-
da da, sistemlerin ihtiyaçları karşıladığı periyodik olarak 
kontrol edilmeli ve gerekli fonksiyon testleri ve bakımları 
mutlaka yapılmalıdır. Aksi takdirde, projelendirme aşa-
masında öngörülen tasarım kriterleri ekipman bakımları 
yapılmadığı takdirde, işletme aşamasında karşılanamaya-
bilir ve yangın korunum sistemlerinden beklenen can ve 
mal güvenliğini sağlaması konusunda zafiyetler oluşabi-
lir. Bu sebeple, bina işletmesinin uluslararası standartla-
ra hakim olması ve/veya uluslararası standartlara hakim 
yangın güvenliği uzmanları ile ortak çalışmalar yürütme-
si, bakım yönetiminin ikinci önemli ayağı olan sistem ihti-
yaçlarının belirlenmesinde oldukça önemlidir.

Bakım kavramları ve sistemlerin ihtiyaçları göz önüne alı-
narak oluşturulan yangın korunum sistemlerinin bakım 
yönetiminde sorumluluk atamaları da öncelikli konu-
lardan biridir. Bina işletmelerinde bakım yönetiminden 
teknik ekipler sorumlu tutulmakta olup, teknik müdür 
bakım yöneticisi görevini almaktadır. Bakım yöneticisinin 
yanı sıra, bakım mühendisleri de planlamanın bir parça-
sı olacaktır. Bakım mühendislerinin sorumluluğu altında 
bina teknik ekipleri bakım uygulamalarında görev alacak 
olup, özellikle yetkili servis veya ekipman üreticisi tarafın-
dan yapılması gereken bakımlar da olacaktır. Sorumluluk 
planlamasında bina teknik personeli ve yetkili servis so-
rumluluklarının çok iyi şekilde belirlenmesi ve bu sürecin 
kontrolünün bina işletmesinde görev alan bakım mühen-

disleri ve/veya bakım yöneticisi tarafından yürütülmesi 
oldukça önemlidir. Yangın korunum sistemlerinin bakım-
larında yetkili servis ihtiyaçları uluslararası standartlarda 
çok iyi şekilde tanımlanmış olup, bakım tipine ve periyo-
duna göre hangi zamanlarda yetkili servis ihtiyacı olduğu 
sistemler özelinde belirlenmiştir. Yangın korunum sistem-
lerinin bakım planlamasında, uluslararası standartlarda 
tanımlanan yetkili servis bakım süreçleri mutlaka göz 
önüne alınmalı ve sistem bakımları, ilgili sistemin bakım-
ları konusunda yetkilendirilmiş ve/veya eğitilmiş kişiler 
tarafından yapılmalıdır.

2.2 Yangın Korunum Sistemleri Bakım Tipleri ve Yöntemleri

Yangın korunum sistemlerinin bakım yönetiminin temel 
kavramlarına göz attıktan sonra, konunun biraz daha de-
tayına inip bakım tipleri ve bakım yöntemlerinin detayla-
rına inilmesi doğru olacaktır. Doğru bakım planlamasın-
da bakımın temel kavramlarının yanı sıra, bakım tipleri 
ve yöntemlerinin ne olduğunu bilmek önemlidir. TS EN 
13306 standardında bakım tipleri ve bakım yöntemleri 
şematik olarak tarif edilmiş olup, bu şema üzerinden tip-
ler ve yöntemler daha kolay anlaşılabilmektedir.

Şekil 1’den anlaşılacağı üzere, bakım tipleri öncelikle ge-
liştirme amaçlı ve bakım yönetimi kapsamında olmak 
üzere iki ana başlığa ayrılmaktadır. Geliştirme işlemi ekip-
manın güvenirliğini arttırmaya yönelik bir işlem olup, iş-
letme boyunca yapılan yangın korunum sistemi bakım-
larına ait verilerden ya da ekipmanın uzaktan izlenmesi 
yoluyla alınacak verilerden yararlanılarak yapılacak işlem-
lerdir. Bakım yönetimi kapsamında yapılan bakım işlem-
leri ise yine iki ana başlığa ayrılmaktadır. Burada iki bakım 
tipi arasındaki fark ekipmanda arıza gözlenip gözlenme-
diğidir. Arızadan önce yapılan bakım işlemlerine “Önleyici 
Bakım” denmekte iken, arızaya bağlı yapılan bakım işlem-
lerine ise “Düzeltici Bakım” denmektedir. Önleyici bakım, 
ekipmanda bozulma ihtimali görülmesi durumuna bağlı 
olarak ikiye ayrılmakta, bozulmadan kaynaklı olmayan 
bakıma planlı bakım (aynı zamanda periyodik bakım), 
bozulma ihtimali kaynaklı bakıma ise şarta bağlı bakım 
denmektedir. Şarta bağlı bakım da ikiye ayrılmakta ve 
özellikle ekipman performansını arttırmaya yönelik yapı-
lan bakımlara kestirimci bakım denmektedir. Bu bakım-
lar kapsamında ihtimal olan bozulma gerçekleşirse aktif 
bakım yapılır. Kestirimci bakım kapsamında ekipmanların 
uzaktan izlenmesi ve bozulma ihtimallerinin yorumlan-
ması oldukça önemlidir. Yangın korunum sistemlerinin 
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uzaktan izlenmesi konusu henüz istenen seviyede olma-
dığı için arızaların önceden tespiti çok mümkün olma-
maktadır. Uzaktan izleme olmamasının yanı sıra, yangın 
korunum sistemleri için planlı (periyodik) bakımlar da is-
tenen seviyede yapılmamakta olup, bu konuda ülkemiz-
de ciddi bir farkındalık eksiği söz konusudur. Özellikle pe-
riyodik kontrol, test ve bakım konusunda yangın ve can 
güvenliği ile ilgili uluslararası standartlarda ihtiyaçlar çok 
net bir şekilde tarif edilmiş ve BYKHY’de de sorumluluklar 
ve bakım yapılması zorunluluğu yazılı olmasına rağmen, 
birçok bina işletmesi bu konuya yeteri kadar özen gös-
termemekte ve yangın korunum sistemlerinin bakımla-
rını ihmal etmektedir. Bakım tipleri şemasından da an-
laşılabileceği üzere, ekipmanın uzaktan izlenmemesi ve 
planlı (periyodik) bakımlarının yapılmaması durumunda 
ekipmanda arıza kaçınılmaz olup, bu durumda yüksek 
maliyetli ve fazladan iş gücü ihtiyacı olan düzeltici bakım 
yapılması gerekir. Halbuki uluslararası standartlarda tarif 
edilen periyodik bakımların çok iyi şekilde uygulanması 
durumunda ekipman arızalarının önüne geçilebilecektir. 
Bakım maliyeti açısından periyodik bakımların da yüksek 
maliyetli olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bakım 

maliyetlerinin azaltılmasının en iyi yolu, uzaktan izleme 
ve veri analizi ile birlikte yürütülecek kestirimci bakım 
yöntemleri olacaktır. Özellikle bakım takip ve yönetim 
programları kullanılarak veriyi analiz eden ve süreci sü-
rekli olarak denetleyip bakım yönetimini revize eden 
işletmelerde, ekipman performansı ve ömürleri artmak-
ta olup, olası bir yangın durumunda da ekipmanın nasıl 
tepki göstereceği önceden tahmin edilebilmektedir. Bu 
sayede, binadaki can ve mal güvenliğinin sağlanması 
konusunda güvenceye sahip olan bina işletmeleri olası 
denetimlerden de bu programlara ait çıktılar sayesinde 
daha kolay geçebilmektedir. Hali hazırda kestirimci ba-
kım konusunda planlaması bulunmayan bina işletmeleri 
bu tür yazılım programları sayesinde, kestirimci bakım 
yöntemlerini nasıl belirleyeceği konusunda destek alabil-
mekte, veri analizi ve büyük veri konularında bakım yö-
netimini de iyileştirebilecek çalışmalar yürütebilmektedir.

2.3 Yangın Korunum Sistemleri Bakımlarında Anahtar Per-
formans Göstergeleri (KPI)

Anahtar performans göstergesi (KPI) kavramı ile tanışıklı-
ğımız yine çok yakın zamana dayanmakta olup, özellikle 

 
 

Şekil 1. Bakım Tipleri [3]
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satış, pazarlama vb. konularda sıkça kullanılan bir kav-
ramdır. Özellikle süreçlerin iyileştirilmesi, sürecin takip 
edilmesi ve raporlandırılması konusunda yol gösterici 
konumda olan bu kavram, bina işletmelerindeki yangın 
korunum sistemlerinin bakım yönetiminde de kullanıla-
bilecek ve bakım süreçlerini iyileştirebilecek bir olgudur. 
[4] Yangın korunum sistemleri yalnızca ihtiyaç halinde 
kullanılacak olması sebebiyle, anahtar performans gös-
tergelerinin belirlenmesinde uzman desteği alınması el-
zemdir. Bu konuda uluslararası standartlarda da tarifler 
bulunmakla birlikte, özellikle tecrübeye bağlı yol haritası 
çizilmesi yangın korunum sistemleri için oldukça önem-
lidir. Yangın korunum sistemlerinin bakımları konusunda 
bakım takip ve yönetim programı kullanılması artık kaçı-
nılmaz olup, ancak bu sayede sistemlerin uzaktan takibi 
ve performans değerlendirmesi yapılabilecektir. Aksi tak-
dirde, binada yangın çıkması ve sistemlerin ihtiyaç olup 
çalışması sonrası durum değerlendirmesi yapılabilecek 
olup, bu durumda da çok geç kalınmış olabilir. Bu sebep-
le, bakım takip ve yönetim programı kullanımı, yangın 
korunum sistemleri tesis edilmiş olan binalar için çok 
daha faydalı olacaktır.

Yangın korunum sistemlerinin bakımlarında takip edile-
bilecek anahtar performans göstergeleri şu şekilde sırala-
nabilir ve bina işletmesine ve yangın korunum sistemle-
rinin kullanımına bağlı olarak bu göstergeler değişkenlik 
gösterebilir:

• Ekipman bakımının sistemlerin sürdürülebilirliğine 
katkısı

• Ekipman performansı (yangın durumunda çalıştığında 
tasarım kriterlerini yerine getirmesi)

• Ekipman ömrü

• Bakım raporlarının takibi

• Yetkili servislerden bakım desteği alma oranı

• Uluslararası yangın standartlarına hakim olunması

• Teknik personel yetkinliği

• Ekipman için uygulanan düzeltici (arıza sonrası) bakım 
oranı

• Ekipmana özel kestirimci bakım yöntemlerinin uygu-
lanması

• Bakım maliyetleri

Bina işletmelerinin yangın korunum sistemlerine yönelik 

bakım süreçlerinde çağın gerisinde kalmaması ve çağın 
ihtiyaçlarına ayak uydurması ancak online bakım takip ve 
yönetim programlarını doğru şekilde kullanarak mümkün 
olacaktır. Özellikle sistem bakımlarına özel altyapılar içe-
ren ve büyük veri (“Big Data”) konusunda çalışma imkanı 
sunan yazılım programları fark yaratacak olup, bina işlet-
melerini konunun uzmanları ile bir araya getirebilecek alt 
yapısı bulunan yazılımlar birkaç adım öne çıkacaktır. Bina 
işletmelerinin yangın korunum sistemlerine yönelik doğ-
ru yazılımı seçmesi için takip edebileceği anahtar perfor-
mans göstergeleri ise şu şekilde sıralanabilir:

• Yazılımın işlevselliği

• Yazılımın bina işletme organizasyonu ile uyumu

• Yazılımın kullanım kolaylığı

• Yazılımda raporlama 

• Yazılım üzerinden envanter yönetimi

• Yazılım üzerinden büyük veri analizi

• Yazılımın kestirimci bakım uygulamaları

• Yazılımın sahada kullanım imkanı

• Yazılım aracılığıyla uzaktan izleme imkanı

• Yazılım üzerinden ekip yönetimi

• Yazılım üzerinden konunun uzmanları ile iletişim

• Yazılım üzerinden uzman performans değerlendirme-
si alabilme

Yazılım konusundaki anahtar performans göstergelerinin 
de bir sınırı bulunmamakta olup, önemli sayılabilecek 
göstergeler yukarıda aktarılmıştır. TS EN 15341 standar-
dında, yangın korunum sistemlerinin bakımlarına yönelik 
kullanılacak yazılım programları için takip edilebilecek 
değerlendirme kriterlerinin detayları bulunmaktadır.

3. YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİNDE DİJİTAL 
BAKIM
Yangın korunum sistemlerinin doğru şekilde işletilmesi, 
sistemlerin standartlara uygun şekilde tesis edilmesi ka-
dar önemlidir. Yangın korunum sistemleri bebekler gibi 
her daim bakıma ihtiyaç duyarlar, üzerlerinden ilginin ek-
sik edilmesi vahim sonuçlara sebep olabilir. Ancak, mev-
cut işletmelerin birçoğunda, yangın korunum sistemleri-
nin bakımlarına yeterli özen gösterilmemekte ve sistem 
bakımları ihmal edilmektedir. Yangın korunum sistemleri 
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yalnızca ihtiyaç halinde kullanılacak olması sebebiyle de 
bakım yapılmamasının getirdiği olumsuzluklar fark edile-
memekte ve ihtiyaç duyulduğunda sistemlerden bekle-
nen performansın sağlanamayacağı öngörülememekte-
dir. 

Yangın korunum sistemlerine düzenli şekilde bakım yapı-
labilmesi, sistem performansının ölçülebilmesi ve bakım 
takibinin yapılabilmesi ancak bakımın dijital ortamda yö-
netilmesi ile sürecin kolay bir şekilde yürütülmesi müm-
kün olabilecektir. Sistem bakımlarının dijital platformlara 
taşınması sayesinde, sistemler kullanılmadığı zamanlar-
da da sistem performansları ölçülebilir ve ekipmanların 
uzaktan izlenmesi sayesinde ekipmanlarda oluşabilecek 
olası arızalar ve/veya bozukluklar önceden fark edilebilir. 
Bu sebeple, normal zamanda kullanılmayan yangın koru-
num sistemlerinin bakımları için bakım takip ve yönetim 
programlarının kullanılması oldukça önemlidir. Henüz 
yangın güvenliği sektöründe tam anlamıyla kullanılma-
ya başlanmayan kestirimci (arıza öncesi) bakımlar da bu 
programlar sayesinde kullanılabilir hale gelecek ve bu sa-
yede ekipman performansları artarken bakım maliyetleri 
düşecektir.

Yangın korunum sistemlerinde dijital bakım konusunu 
dört ana başlık altında değerlendirmek sağlıklı bir yak-
laşım olacaktır. Dijital bakımın ilk ayağı olan envanter 
yönetiminden başlayarak dijital bakım formlarının hazır-
lanması ve raporlandırılması, ekipmandan alınan verile-
rin analiz edilmesi ve son olarak da bu veriler kullanılarak 
kestirimci bakım yöntemlerinin belirlenmesi dijital bakı-
mın temel yapıtaşları olarak adlandırılabilir.

3.1 Envanter Yönetimi

Dijital bakım sürecinin ilk ayağı envanter yönetimidir. 
Sistem bakımlarında, bakım takip ve yönetim programı 
kullanılması durumunda, öncelikle bina envanterinin ya-
zılıma kaydedilmesi ve listelenmesi gerekir. Envanterlerin 
yazılıma kaydedilmesi sürecinde özellikle veri analizi ya-
pılabilmesi için ekipmanların çok iyi şekilde sınıflandırıl-
ması ve her bir ekipmanın bağımsız bir koda sahip olması 
gerekir. Ekipman sınıflandırmasında uluslararası sınıflan-
dırma formatları takip edilmesi durumunda, ekipman 
için arıza istatistiği tutma, ekipman performans ölçümü, 
bakım kalitesi vb. birçok konuda veri analiz etme imkanı 
olacaktır. Bina işletmelerinin kullanacağı bakım takip ve 
yönetim programını seçerken, özellikle programın ekip-

man sınıflandırma yetkinliğini kontrol etmesi ve uluslara-
rası sınıflandırma formatlarına uygun sınıflandırma yapa-
bilen programların tercih edilmesi büyük veri analizinde 
oldukça önemlidir.

Uluslararası sınıflandırma formatlarından inşaat sektö-
ründe kullanılan en yaygın formatların başında “Master-
format” [5] ve “Uniclass” [6] formatları gelmektedir. Türki-
ye’deki uygulamalarda “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”nın 
inşaat sektörü için yayınladığı kodlamalar da kullanılmak-
tadır. Özellikle geniş ekipman çeşitliliğine sahip bina iş-
letmeleri için Masterformat ve/veya Uniclass sınıflandır-
ma formatları daha uygundur.

Yangın korunum sistemlerinde kullanılan taşınabilir sön-
dürme cihazı için uluslararası sınıflandırma formatlarına 
göre kodlama örneği aşağıda paylaşılmıştır:

Uniclass: Pr_40.50.28.64

Masterformat: 10 44 16.13

Uluslararası sınıflandırma formatlarında, yangın korunum 
sistemlerinde kullanılan her bir ekipmanın karşılığı için 
kodlama yapılabilmekte olup, bu şekilde envanter yö-
netimi ve veri analizi mümkün hale gelecektir. Envanter 
yönetimi yaparken ekipman kodlamasının yanı sıra, ekip-
man ile ilgili ilave bilgilerin de sisteme girilmesi önem-
lidir. Ekipman adı, markası, modeli, konumu, kullanım 
amacı, teknik özellikleri, devreye alınma tarihi, ekipman 
ömrü, bakım tarihleri vb. bilgiler de sisteme kayıt edilerek 
istenen ekipman markası ve modeli için veri analizi yap-
mak çok daha pratik hale gelecektir. Envanter yönetimini 
daha da pratik hale getirmek adına, her bir ekipmana özel 
QR kod oluşturulması ve ekipmana ait bilgilerin bu koda 
işlenmesi, sahada teknik personelin ekipman bilgilerine 
ulaşmasını kolaylaştıracak ve her bir ekipman için kendi-
sine özel kod oluşturulmuş olacaktır. 

Ekipmana ait bilgilerin bir arada görüntülenebildiği, 
ekipmanın uluslararası sınıflandırma formatlarına göre 
sınıflandırıldığı bakım takip ve yönetim programlarından 
birine ait örnek ekipman sayfası, Şekil 2’de paylaşılmıştır.

Şekil 2’de paylaşılan örnek yazılım programına ait ekip-
man sayfası görselinde de görülebileceği üzere, ekipma-
nın doğru şekilde kodlanması sayesinde ekipman özelin-
de uzman desteği alınması da mümkün olabilmekte ve 
hem teknik personel hem teknik servis hem de danışman 
ilgili ekipman için görevlendirilebilmektedir. Bu sayede, 
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Şekil 2. Bakım Takip ve Yönetim Programı Ekipman Sayfası

ekipmanın takibi ve kontrolü, konunun uzmanları tara-
fından yapılabilmekte iken, bina işletmesi de bu süreçleri 
rahatlıkla yönetebilmektedir.

3.2 Dijital Bakım Formu ve Raporu

Ditijal bakım sürecinde, bina envanteri bakım takip ve 
yönetim programına dahil edildikten sonra, envanter için 
form atama işlemi gerçekleştirilebilmelidir. Dijital form 
özelliği, veri analizi işleminde verinin alınabileceği dokü-
man olup, formun yapısının doğru kurulması envanter 
yönetim yapısının doğru kurulması kadar önemlidir. Ekip-

man bakım formlarının yazılım üzerinden doldurulması 
ile birlikte, bina işletmesi ilgili ekipman için veri almaya 
başlayabilecek ve bu verileri doğru şekilde sınıflandırmak 
kaydıyla veri yorumlaması yapabilecektir. Bu sebeple, di-
jital form yapısı kurarken mutlaka göz önünde bulundu-
rulması gereken hususlara dikkat edilmelidir.

Yangın korunum sistemlerinin planlı (periyodik) kontrol, 
test ve bakımları (KTB) ile ilgili olarak gerek Avrupa Stan-
dartları gerekse NFPA (“National Fire Protection Associ-
ation”) standartlarında her bir sistem için takip edilmesi 
gereken kontrol, test ve bakım yöntemleri ayrıntılı şekil-

 
 

Tablo 1. Taşınabilir Söndürme Cihazı Aylık Kontrol Formu [7]
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de anlatılmaktadır. Yangın korunum sistemlerinde kulla-
nılan taşınabilir söndürme cihazı örneğini ele alırsak, bu 
ekipman için periyodik kontrol, test ve bakım maddeleri, 
TSE ISO/TS 11602-2 standardında tariflenmekte olup, bu 
standarda göre hazırlanmış kontrol, test ve bakım formla-
rı örnekleri Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 1 ve Tablo 2’de  yer alan kontrol, test ve bakım (KTB) 
formları TSE ISO/TS 11602-2 standardında yazılı olan hu-
suslar göz önüne alınarak hazırlanmış olup, formda yer 
alan her bir kontrol maddesi veri analizi için kullanılabi-
lecek veri kaynağını temsil etmektedir. Dijital form oluş-
turulurken veri kaynaklarını doğru şekilde yönetebilmek 
için, ekipman kodlamasına benzer şekilde, her bir kontrol 
maddesinin de bağımsız kodu bulunacak şekilde form 
hazırlanmalı ve kontrol maddelerinin kodlarına göre ce-
vaplar veri havuzunda toplanmalıdır. Sahadan toplanan 
veriler yorumlanarak kontrol maddelerinin periyotları re-
vize edilebilir ve bakım süreçleri iyileştirilebilir. Özellikle 
yedek parça değişimi ihtiyacı olan kontrol maddelerinde, 
veri analizi sayesinde eğer mümkünse daha seyrek peri-
yotta yedek parça değişimi mümkün olabilmekte ve bu 
sayede bakım maliyetleri düşürülebilmektedir. Bunun 
yanı sıra, sık arızalanan yedek parçalar ve/veya olumsuz-
luk tespit edilen kontrol maddelerinin periyotları sıklaş-
tırılarak ekipman ömrünü ve performansını arttırmak da 
mümkün olabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken 
husus, veri analizinin konunun uzmanları tarafından ya-
pılması ve uzman görüşleri neticesinde kontrol madde-
lerinin periyotlarının revize edilmesidir. Aksi takdirde, veri 
analizinden beklenen performans alınamayacak olup, 
ekipman ve bakım kalitesi ile ilgili problemler yaşanması 
da muhtemel olacaktır.

Dijital form yapısı kurulduktan sonra, yazılım üzerinden 

doldurulan formların dijital olarak arşivleneceği rapor 
altyapısının da oluşturulması önemlidir. Dijital rapor ar-
şivleme konusu özellikle denetime tabi olan işletmeler 
için oldukça önemli bir konu olup, denetimler sırasında 
raporlara kolay ulaşım ve raporların dijital ortamda teslim 
edilmesi, işletmelerin denetim sürecini daha hızlı geçir-
melerine imkan verecektir. Buna ilave olarak raporların 
dijital olarak arşivlenmesi ekipman özelinde bakım ra-
porlarının sınıflandırılmasını ve ekipman özelinde bakım 
raporlarını yazılımdan çekebilmeyi de mümkün kılacaktır. 
Böylece, bakım yönetiminin iyileştirilmesi ve ekipman 
özelinde performans değerlendirilmesi çalışmalarında 
dijital olarak arşivlenmiş ekipman bakım raporları kulla-
nılabilecek ve iş geliştirme süreçleri pratik hale gelecektir. 

3.3 Veri Analizi

Günümüz iş yaşamındaki en popüler terimlerden biri 
olan veriyi kullanarak yapılabileceklerin bir sınırı yoktur. 
Her alanda kullanılabilen verinin, doğru yorumlandığı 
takdirde, bu veriyi kullanan kişi için güçlü bir silah oldu-
ğunu söylemek yanlış olmaz. Yangın korunum sistemleri-
nin periyodik kontrol, test ve bakım süreçlerinde de veri-
nin önemi büyük olup, ekipmanlardan elde edilecek veri, 
doğru yorumlandığı takdirde, ekipman ömrünün uzatıl-
ması, arıza sürelerinin azaltılması ve bakım maliyetlerinin 
düşürülmesi kaçınılmazdır.

Yangın korunum sistemlerinin periyodik kontrol, test ve 
bakımlarına yönelik veri analizi yapılabilmesi için izlen-
mesi gereken belli başlı adımlar bulunmaktadır. Öncelik-
le yangın korunum sistemlerinde kullanılan ekipmanların 
listesi yapılarak bu ekipmanlara yönelik envanter yöneti-
mi yapılması gerekir. Envanter yönetiminde; ekipmanın 
tipi, markası, modeli, devreye alınma tarihi, konumu, 

Tablo 2. Taşınabilir Söndürme Cihazı Yıllık Kontrol, Test ve Bakım Formu [7]
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kullanım amacı vb. bilgiler kaydedilerek ekipmanın takip 
edilebilir hale getirilmesi oldukça önemlidir. Ekipmanlar 
listelendikten sonra her bir ekipman için ekipmandan 
alınacak veriler ve verilerin hangi yollarla alınacağı belir-
lenmeli, verilerin alınacağı yönteme bağlı olarak sistem 
altyapısı oluşturulmalıdır [8]. Ekipmandan alınacak veri-
ler ve izleme yöntemi de belirlendikten sonra, sırada bu 
verilerin sınıflandırılması ve yorumlanması aşamaları gel-
mektedir. Özellikle verinin sınıflandırılması ve yorumlan-
ması aşaması uzmanlık gerektiren aşamalar olup, yangın 
korunum sistemlerine ait ekipmanlar konusunda bina iş-
letmelerinin bu aşamalarda üretici firmalardan ve yangın 
güvenliği uzmanlarından destek alması oldukça önem-
lidir. Verilerin sınıflandırılıp doğru şekilde yorumlanması 
sayesinde, ekipman özelinde kestirimci bakım yöntemle-
ri oluşturulabilecek ve bu yöntemler sayesinde zaman ve 
para tasarrufu sağlanabilecektir.

Günümüzde, planlı (periyodik) kontrol, test ve bakım sü-
reçlerinde veriler farklı formatlarda toplanabilmektedir. 
Bina işletmesinin planlamasına bağlı olarak veriler; çıktı 
olarak alınan formlar, bilgisayar ortamında kayıtlı tutulan 
dokümanlar veya yakın zamanda kullanılmaya başlanan 
bakım takip ve yönetim programları aracılığıyla toplana-
bilmektedir. Verinin nasıl alınacağına dair bir sınırlama 
bulunmamakta olup, yapılacak tercih bina işletmesinin 
veriyi kullanması ve/veya önemsemesi ile ilgilidir. Bakım 
verilerinin tutulması ve kullanılması istendiğinde ise, ba-
kım süreçlerinin bu şekilde farklı formatlarla yürütülmesi 
işleri zorlaştıran bir etken olmaktadır. Veri analizini olum-
suz yönde etkileyebilecek diğer parametreler; bakım sü-
reçlerine farklı grupların dahil olması, ekipmandan alınan 
verinin güvenli şekilde alındığından emin olunamaması, 
veri yorumlamasında verinin doğru şekilde sınıflandırıla-
maması ve hatalı yorumların yapılabilmesi olarak sırala-
nabilir [8].

Veri analizi yönteminde yukarıda tarif edilen yöntemi 
zorlaştıran şartlar göz önünde bulundurularak uygun bir 
altyapı kurulur ise, veri analizi yönteminin bakım süreci-
ne ciddi katkıları olacağı aşikardır. Veri analizi yönteminin 
bakım sürecine katkıları ana maddeler halinde aşağıda 
paylaşılmıştır [8]:

• Ekipmanın arızalanma süreleri ile bakım periyotları za-
man çizelgesinde incelenerek ekipmanın arızada kal-
ma süresi belirlenebilir.

• Ekipmanın arızada kalma süresinin azaltılması adına, 

bakım periyotlarında güncelleme yapılabilir.

• Arızaya düşmeyen ya da performansında değişiklik 
gözlenmeyen alt ekipman bakımları için bakım peri-
yotlarında değişiklik yapılarak teknik personelin bakı-
ma ayırdığı zaman azaltılabilir.

• Ekipmanın performansı bakım periyotlarında takip 
edilip elde edilen veriler uluslararası standartlarda ta-
rif edilen sınır şartların içerisinde kaldığı gözlenir. Aksi 
bir durum söz konusu olacak ise de erken müdahale 
yapılarak ekipman tamir/onarım giderleri azaltılabilir.

• Ekipmandan elde edilen veriler kullanılarak, üretici 
firmaların ekipman üretiminde göz önünde bulundur-
ması gereken iyileştirmeler belirlenebilir.

• Ekipmanların arızaya düşme oranları azaltılarak ekip-
man ömrü uzatılabilir.

• Verilerin uzaktan izlenmesi sayesinde periyodik kont-
rol, test ve bakım süreçleri çok daha pratik hale getiri-
lebilir.

Sonuç olarak, periyodik kontrol, test ve bakım süreçle-
rinde verinin analiz edilip kullanılması bina işletmelerine 
birçok farklı açıdan yarar sağlayacak olup, bina işletme-
lerinin yanı sıra, üretici firmalara, yangın ve can güven-
liği uzmanlarına ve bina teknik personellerine de katkı 
sağlayacaktır. Veri analizi sürecinden en iyi şekilde verim 
alınabilmesi ve bu sayede tutarlı kestirimci bakım yön-
temlerinin hazırlanabilmesi için bina işletmelerinin üreti-
ci firmalar ve yangın ve can güvenliği uzmanları ile sürekli 
dirsek temasında bulunması oldukça önemlidir. Bu konu-
da, işletmenin bakım yönetimi için kullanacağı bakım ta-
kip ve yönetim programının farklı kurumlardaki kişileri bir 
araya getirip ortak platform üzerinden çalışmasına imkan 
verecek altyapısı olması işleri oldukça kolaylaştıracaktır.

3.4 Kestirimci Bakım
Yangın korunum sistemlerinin periyodik kontrol, test ve 
bakım süreçlerinde kullanılacak verinin sağlayacağı en 
büyük yarar, ekipman özelinde kestirimci bakım yön-
temlerinin bu veri sayesinde belirlenebilecek olmasıdır. 
Kestirimci bakım olgusu, özellikle üretim sektöründe 
yaygın şekilde kullanılmaktadır. Yangın ve can güvenliği 
sektöründe de kestirimci bakımlara yönelik çalışmalar yü-
rütülmekte olup, bu sektördeki kullanımı henüz istenen 
seviyede değildir. 

Kestirimci bakım, bakım sınıflandırması olarak periyodik 
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bakım ile birlikte önleyici bakım sınıfında yer alır [3]. TS 
EN 13306 standardına göre önleyici bakım, “Önceden be-
lirlenmiş aralıklarda veya öngörülen kriterlere göre ger-
çekleştirilir ve bir ürünün işleyişinin bozulmasını engelle-
mek veya bozulma olasılığını azaltmak amacıyla yapılır” 
şeklinde tanımlanır [3]. Bina işletmeleri, önleyici bakım-
lardan periyodik bakımlar konusunda çalışmalar yapmak-
ta olup, bu çalışmalar da henüz istenen seviye değildir. 
Periyodik bakımlara yönelik çalışmalar olgunlaştıkça 
kestirimci bakımlara yönelik çalışmalar hız kazanacak ve 
periyodik bakımlardan kaynaklanabilecek sorunlar kes-
tirimci bakım yöntemleri ile çözüme kavuşturulacaktır. 
Kestirimci bakım her ne kadar periyodik bakımlar ile aynı 
sınıfta değerlendiriliyor olsa da aslında kestirimci bakım 
yöntemlerinin kesin bir periyodu yoktur ve tam zama-
nında bakım olarak da adlandırılabilir. Kestirimci bakım 
yöntemleri yalnızca ekipmandan toplanan verilere dayalı 
bir süreç olup, veriye bağlı periyodu ve kontrol maddeleri 
değişkenlik gösterecektir.
Periyodik bakımların yararlarının yanı sıra iki temel sakın-
casının da bulunduğu söylenebilir. Bu sakıncalardan bi-
rincisi; düzenli periyotlarda alt ekipman değişikliğinin zo-
runlu tutulması olup, çalışır durumdaki bir alt ekipmanın 
ihtiyaç olmadığı halde değiştirilmesi ve buna bağlı olarak 
maliyet artımının söz konusu olmasıdır. Bir diğer sakıncası 
ise, düzenli periyotlarda bakım yapılması için teknik per-
sonel planlaması yapılması ve teknik personelin bakımlar 
için ayırdığı çalışma saatlerinin yüksek olmasıdır. Bu tür 
sakıncaları ortadan kaldıracak en iyi yöntemin ekipman 
özelinde kestirimci bakım yöntemleri oluşturmak oldu-
ğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
 Kestirimci bakım yöntemlerinin uygulaması genel hatla-
rıyla dört aşamaya ayrılabilir. Bu aşamalar; izleme yapıla-
cak noktaların belirlenmesi, ekipmandan toplanan verile-
rin analiz edilip değerlendirilmesi, veriye dayalı kestirimci 
bakımların planlanması ve kestirimci bakımların uygulan-
masıdır. Kestirimci bakıma yönelik yangın ve can güven-
liği özelinde izleme yapılabilecek noktalar aşağıda genel 
hatlarıyla sıralanmış olup, tesis özelliklerine göre bu sayı 
arttırılabilir:

• Su deposu seviye izlemeleri

• Yangın pompalarının emme hatlarındaki basınç izle-
meleri

• Yangın pompalarının basma hatlarındaki basınç izle-
meleri

• Yangın pompa dairesi sıcaklık izlemeleri

• Yangın pompalarının test hatlarındaki debi izlemeleri

• Yangın pompalarının elektrik panolarından alınacak 
izlemeler

• Yangın kolon hattı üzerinden alınan kat besleme hatla-
rındaki basınç izlemeleri

• Yangın alarm panelindeki yangın alarmı, teknik alarm, 
devre dışı ve arıza izlemeleri

• Otomatik söndürme sistemi izlemeleri

• Dedike duman kontrol sistemi fan izlemeleri

• Ana pano ve jeneratör izlemeleri

Kestirimci bakım yöntemleri için belirlenecek izleme nok-
talarına göre bakıma yönelik anahtar performans göster-
geleri (KPI) hazırlanıp elde edilen veriler bu göstergelere 
göre yorumlanır. Verilerin yorumlanmasında, konuya ha-
kim olmak ve ekipmanın arızalanma ihtimalini öngöre-
bilmek oldukça önemlidir. Bu konuda yeterli bilgi sahibi 
olunmaması durumunda, altyapı ne kadar iyi olursa olsun 
kestirimci bakım yöntemlerinden istenen verim elde edi-
lemeyecektir. Sağlıklı bir değerlendirme ve arıza öngörü-
sü yapılması durumunda ise, kestirimci bakım yöntemleri 
sayesinde elde edilebilecek avantajlar şu şekildedir:

• Periyodik bakımlar kapsamında yapılan alt ekipman 
değişimleri, ekipmanın arızaya düşme süresine yakın 
planlanması mümkün olur ve bu sayede alt ekipman 
maliyetleri azaltılır.

• Bakım için harcanan iş gücünden tasarruf edilebilir.

• Ekipmanın arızaya düşme süresi için öngörü yapılabilir 
ve bu sayede ekipmanın arızada kalma süresi azaltılır.

• Ekipman değişimine sebep olabilecek arızaların önü-
ne geçilebilir ve ekipman maliyetleri azaltılır.

• Bina işletmesinin ekipman/alt ekipman stok yönetimi 
kolaylaşır, ekipman temin süreleri ve maliyetlerinde 
avantaj sağlanır.

• Envanter yönetimi pratik hale gelir ve ekipman perfor-
mans değerlendirmesi yapılabilir.

Kestirimci bakımın tüm bu avantajları göz önüne alındı-
ğında, yangın korunum sistemleri için kestirimci bakım 
yöntemlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürüt-
mek oldukça akıl karıdır. Özellikle günümüz teknolojisi 
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sayesinde, veriyi erişmek artık çok daha kolay olduğu için, 
bina işletmelerinde yeterli seviyede özelliğe sahip bakım 
takip ve yönetim programları kullanılarak veriyi kullan-
mak ve yangın korunum sistemleri için kestirimci bakım 
yöntemleri belirlemek bina işletmesinin repütasyonunu 
arttıracak ve bunun da ötesinde iş gücü ve para tasarrufu 
sağlayacaktır.

4. SONUÇ
Binalarda can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tesis 
edilen yangın korunum sistemlerinin standartlara uygun 
şekilde projelendirilip devreye alındıktan sonra sistemle-
rin sürdürülebilirliğini de sağlamak esastır. Yangın koru-
num sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamanın temel 
yolu ise, konuyla ilgili uluslararası standartlarda tarif edi-
len periyodik kontrol, test ve bakım yöntemlerinin takip 
edilmesidir. Bu yöntemlerin uygulanmasında; öncelikle 
bina işletmesinin bakım yönetimini planlaması gerek-
mektedir. Bakım yönetimini planlarken ise, bakıma yöne-
lik kavramların çok iyi şekilde tanımlanması, bakımı ya-
pılacak sistemlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sorumlu 
kişilerin atanması konuları mutlaka göz önüne alınmalı-
dır. Ayrıca, bakım bütçeleri çıkarılarak yıllık işletme büt-
çesine dahil edilmelidir. Bakım yönetimi planlaması yapıl-
dıktan sonra, sürecin takibi yapılmalı ve işletme boyunca 
bakım yönetimini iyileştirme ve geliştirmeye yönelik ça-
lışmalar sürdürülmelidir. Sürecin iyileştirmesi kapsamın-
da, bakım yönetimi için anahtar performans göstergeleri 
tanımlanarak bu aşamaların puanlanması ve bu puanla-
ma göz önünde bulundurularak iyileştirme çalışmaları-
nın yürütülmesi doğru bir yaklaşımdır. Yangın korunum 
sistemlerinin bakım yönetimi ile ilgili anahtar performans 
göstergeleri belirlenirken yangın güvenliği uzmanları ile 
ortak çalışmalar yürütülmesi oldukça önemlidir. Yalnızca 
ihtiyaç halinde kullanılacak olan ve ihtiyaç durumunda 
da yüksek performans ile çalışması beklenen yangın ko-
runum sistemlerinin bakım yönetiminde doğru anahtar 
performans göstergeleri kullanılması ve bu göstergelerin 
uygun şekilde puanlanması binanın can ve mal güvenliği 
için hayati bir öneme sahiptir. Uzman kişiler ile yapılacak 
bu çalışmalar sayesinde yangın korunum sistemleri ba-
kım yönetimi iyileştirilebilir ve sistem performansları art-
tırılarak bakım maliyetleri düşürülebilir.

Bina işletmelerinde bakım yönetim süreçlerinin iyileşti-
rilmesinin yanı sıra, mevcut bakım süreçleri göz önüne 

alındığında, işletmelerin teknolojik altyapıya sahip ba-
kım takip ve yönetim programlarını kullanmasının ihtiyaç 
olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Bu tür programlar 
sayesinde, bina işletmeleri yangın korunum sistemlerini/
ekipmanlarını uzaktan takip edip bu sistemlerden/ekip-
manlardan istediği türde veriyi alabilecek ve bu verileri 
doğru yorumlamak kaydıyla veri analizi yapıp zaman ve 
maliyet tasarrufu sağlayabilecektir. Bu tasarrufların yanı 
sıra, veri analizi ve buna bağlı olarak ortaya koyacağı kes-
tirimci bakım yöntemleri sayesinde, denetime tabi olan 
bina işletmelerinin, denetimden çok daha hızlı ve kolay 
şekilde geçmesi mümkün olacak ve özellikle yangın gü-
venliğine yönelik binasını sigortalatan işletmeler süreç 
içerisinde sigorta priminden avantaj sağlayacaktır. Bakım 
süreçlerini belli bir disiplinde yöneten, ekipmanlarına 
özel kestirimci bakım yöntemlerini oluşturan binaların 
güvenilirliği ve prestiji de artacaktır.
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MERDİVEN BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ

1. GİRİŞ
Yüksek katlı bir binada, yangın sırasında kaçış merdiven-
leri genel olarak tek çıkış yolu anlamına gelir. Kaçış mer-
divenlerinin dumandan arındırılmış olması, kullanıcıların 
binadan güvenli şekilde boşaltma hızını artıran tasarım 
gerekliliklerindendir. Bu amaçla binadaki kaçış merdiven-
lerinde, dumanı dışarıda tutmak için merdivenin kovası-
nın basınçlandırılması gereklidir. Başlangıçta hastane gibi 
yerlerde aseptik alanların oluşturulması için kullanılan 
basınçlandırma sistemi günümüzde yangın kaçış yolları-
nı duman ve zehirli gazlardan uzak tutma tekniği olarak 
“basınçlandırma" başlığını almış ve bu işlevi yerine geti-
ren sisteme de “basınçlandırma sistemi” denilmektedir. 
Bu çalışma ile basınçlandırma sisteminin; tarihsel gelişi-
mi, önemi, tasarım yaklaşımları, Kabul prosedürü, periyo-
dik kontrolü ve bakımı hakkındaki özet bilgilerin Makina 
Mühendislerine aktarılması amaçlanmaktadır. 

Merdiven basınçlandırma sistemleri;
• Dumanın merdivenlere, yangın güvenlik hollerine, 

asansör kuyuları gibi benzeri alanlara geçini engelle-
mek,

• Bina tahliyesi için gerekli olan süre boyunca kompartı-
man alanlarında güvenilir ortam yaratmak,

• İtfaiye ekibi için binadaki görünürlüğü artırarak yan-
gın ve kurtarma operasyonunu kolaylaştırmak ve

• Can ve mal kayıplarını azaltma 
amaçları ile tesis edilirler.

Tarihsel olarak bu sistemler uzun süredir kullanılmaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'ların sonlarında, Ulu-
sal Yangın Sigortacıları Kurulu (NBFU), ısıtma, soğutma ve 
iklimlendirme (HVAC) sistemlerinden kaynaklanan duman 
tehlikelerinin kapsamını belirlemek için Ocak 1936'dan 
Nisan 1938'e kadar Amerika Ulusal Yangından Korunma 
Birliği (NFPA) yangın istatistiklerini incelemiş ve çalışmaları, 
bir bina içinde dumanın yayılmasını önlemek için HVAC sis-
temlerinin yangın sırasında kapatılmasını tavsiye etmiştir. 
Sonraki yıllarda HVAC sistemlerinin kapatılması zorunluluk 
haline gelmiştir. Havalandırmanın kapatılma uygulaması, 
binalarda yangın ve duman kontrolüne yardımcı olmak 
için günümüzde hala kullanılmaktadır. Yangın sırasında 
basınçlandırma yönteminin kullanılmasını yönetmelikle-
rine dahil eden ilk ülkelerden birinin Avustralya olduğu 
görülmektedir. 1957 yılında "Fire Protection Code for Bu-
ildings over 150 ft in Height"   başlığı ile eyalet bazında 
bir yönetmelik yayımlanmıştır. Gerekli doğrulama test ve 
incelemeler sonucunda 1974 yılında Avustralya standardı 
olarak AS1668.1 "Fire Precautions in Buildings with Air-
Handling Systems." yayımlanmıştır [1],[2].

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bina içinde duman 
yayılımını sınırlandırmak için duman kontrol sistemle-
rinin kullanılması 1971 yılında ilk olarak Seattle’da inşa 
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2 ASHRAE, American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
3 SFPE, Society of Fire Protection Engineers
4 CEN, European Committee for Standardization

edilen bir binada olduğu düşünülmektedir. Bu sistemde 
AS1668.1’e benzer yaklaşımların kullanıldığı görülmüştür. 
1983'te ASHRAE2 John H. Klote ve John Fothergill çalış-
ması, 1988 yılında NFPA 92A “Recommended Practice for 
Smoke-Control Systems” standardı, 1992 yılında ASHRAE 
ve SFPE3 tarafından John H. Klote ve James Milke çalış-
maları Birleşik Devletler’de yayımlanan önemli çalışmalar-
dandır [1],[2].

Avrupa’da ise ilk olarak İngiltere’de bu çalışmalar 1970 yı-
lında başlanmış; 1972 yılında P.J. Hobson ve L. J. Stewart 
tarafından bir çalışma geliştirilmiş ve bu doğrultuda 1978 
yılında BS 5588, Part 4, “Smoke control in protected es-
cape routes using pressurization" standardı yayımlanmış-
tır. Bu standart sonrasında CEN4 tarafından kabul edilen 
2005 yılında yayımlanan EN 12101-6 “Smoke and heat 
control systems- Part 6: Specification for pressure diffe-
rential systems - Kits” standardına yerini bırakmıştır. Bu 
standard ülkemizde, TSE tarafından TS EN 12101-6  “Du-
man ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gös-
teren sistemler için teknik özellikler - Kitler" olarak 2006 
yılında yayımlanmıştır. 

Ülkemizde yangın sıranda kullanılan basınçlandırma sis-
temlerinin ulusal ölçekte zorunlu tutulması, 2002 yılında 
yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik”le olmuştur. Yönetmeliğin 89. maddesinde 
hangi merdiven ve asansörler kuyularında basınçlandır-
ma yapması gerektiği ve ne özelliklerde yapılması gerek-
tiği ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

2. YANGIN DURUMUNDA DUMANIN ETKİLERİ

2.1 Dumanın Tehlikeleri

• Yangından kurtulanların %47'si 4 m'den fazlasını göre-
mediğini ifade etmiştir.

• Duman zehirli ve tahriş edici gazlar içermektedir.

• Yangında ölümlerinin 3/4'ü duman zehirlenmesinden 
kaynaklanmaktadır.

• Duman yangın sırasında 0,6 ile 1,2 m/s hızla hareket 
eder. 

• Yangın ölümlerinin yaklaşık %57'sinin, yangının çıktığı 
mahallin dışında meydana geldiği tespit edilmiştir [3].

2.2 Dumanın Yönetimi
Binalarda dumanın hareketini değiştirmek veya etkile-
mek için etkili bir duman yönetimine ihtiyaç vardır. Yan-
gın kaynağına hızlı müdahale ile, dumanı kaynağında 
azaltmak, binayı yangın kompartımanlarına ayırmak, et-
kili egzoz havalandırması yapmak, HVAC sistemi ile du-
manı seyreltmek, metro veya otopark gibi yerlerde hava 
akımı yaratmak ve basınç farkı kullanılarak dumana karşı 
basınç bariyeri oluşturulması prensibine dayanan basınç-
landırma sistemlerini yapmak, duman yönetiminde kulla-
nılan araçlardır.  Bölme, tahliye etme, hava akımı yaratma, 
basınçlandırma ve seyreltme mekanizmaları, yangın du-
rumlarında duman hareketlerini yönetmek için tek başı-
na veya birlikte kullanılabilirler.

3. DUMAN HAREKETİ

Yangın durumunda meydana gelen duman, binada ger-
çekleşen basınç farklılıkları dolayısıyla ana ayrımlarda 
yani kapılar, pencereler, duvarlar ve zeminler arasında 
hareket etmesine neden olur.  Oluşan basınç farkının de-
ğeri, havanın ne kadar ve ne kadar hızlı akacağını belirler. 
Büyük basınç farklılıkları büyük akışlar üretir. Binada ba-
sınç farklılıklarından ve dolayısıyla duman hareketinden 
sorumlu başlıca faktörler aşağıda belirtilmiştir. 

3.1 Bina Boyunca Baca Etkisi (Yığın Etkisi)
Yığın etkisi, bir binadaki hava basıncının dış mekândan 
farklı olması nedeniyle bina içinde ve dışında farklı hava 
yoğunluklarının bir sonucudur. Soğuk iklim şartlarında 
bina içerisindeki hava genelde dış havadan daha sıcak 
ve yoğunluğu daha azdır. Bu durumda bina içerisindeki 
hava yoğunluk farkından dolayı merdiven içinde yukarı 
yönde hareket ederek, merdiven tabanından da boş-
luklar vasıtası ile soğuk hava merdiven içerisine girerek, 
yukarı doğru hava akımı oluşturur. Sıcak iklim şartlarında 
etkili bir iklimlendirme sistemine sahip olan binalarda bu 
durum tersine dönmekte, bina içerisindeki hava dışarı-
dakinden soğuk olabilmektedir. Bu durumda akış tersine 
olur; yani hava yukarıdan emilerek tabandan dışarı atıl-
maktadır. Yangın esnasında bina içerisindeki havanın sı-
caklığı hızla artacak ve bu durum tersine dönecektir. Her 
durumda, dış ve iç hava basınçlarının eşit olduğu bir nötr 
basınç düzlemi oluşmaktadır.
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3.2 Doğal Konveksiyon
Doğal konveksiyon, bir akışkanın iç sıcaklık farklılıkların-
dan kaynaklanır. Bir akışkan ısıtıldığında, kütle aynı ka-
lırken genişler. Azalan yoğunluk (kütle/birim hacim) ısı-
tılmış akışkanın yükselmesine neden olur. Isınan akışkan 
yükselirken, yerine soğuk akışkan akar. Doğal konveksi-
yon yangın sırasında, ısınmış hava ve dumanın yüksel-
mesini sağlayan önemli ısı transferi mekanizmalarından 
biridir. Bu işlem, termal enerji aktarır. 

3.3 Termal Genleşme
Yangın bölmesi içindeki sıcaklık arttıkça, gazlar mutlak 
sıcaklıklarıyla doğru orantılı olarak genişler. Gazların yan-
gından dolayı genleşmesi basınç oluşmasına ve bununla 
birlikte bölmenin dışına sıcak gaz akışına neden olabilir. 
Ancak, çoğu durumda başlangıçtaki genleşme kuvvetleri 
hızla dağılabilir olduğundan ve bu hareket ihmal edile-
bilir. 

3.4 Rüzgâr Kuvvetleri
Rüzgâr hızı, bir bina içinde duman hareketi üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olabilir. Rüzgâr bir binanın yan 
tarafına doğru estiği zaman yavaşlar ve rüzgâr tarafın-
daki yüzeyde basınç oluşur, aynı zamanda rüzgâr yan 
duvarların etrafına ve çatının üzerine doğru sapar ve hız-
lanır, böylece binanın rüzgâr altı tarafında basınç azalır. 
Bu alanlarda emiş meydana gelir. Rüzgârın hızı ne kadar 
çoksa emiş de o kadar fazla olur. Bu basınçların ana etkisi, 
bina içinden rüzgâr tarafından rüzgâr altı tarafına doğru 
yatay bir hava hareketi sağlamaktır. Binanın zarfındaki 
kaçak oranı fazla ise, yani açılabilir kapılar ve pencereler 
varsa, etki daha şiddetli olur. Yangın durumunda binanın 

rüzgâr tarafında kırık bir pencere varsa rüzgâr dumanı 
yatay olarak, bazı durumlarda düşey olarak içeriye zor-
lar. Binalara uygulanacak rüzgâr basınçlarını veya bunun 
sonucunda oluşacak iç hava akışlarını doğru olarak tah-
min etmek zor olabilir. Tam bir çözüm için bilgisayar veya 
rüzgâr tüneli analizi gerekli olabilir.

3.5 Yanma Sonucu Oluşan Gazların Hareketi
Yangın sırasında üretilen sıcak gazlar daha düşük bir yo-
ğunluğa sahiptir ve bu nedenle yoğunluk farkı nedeniyle 
yukarı doğru yükselir. Ancak, duman yangın kaynağından 
uzaklaştıkça, seyreltme nedeniyle sıcaklığını düşürür, do-
layısıyla yoğunluğu artamaya başlar bu nedenle bu etki 
yangından uzaklaştıkça azalır. 

3.6 Isıtma-Havalandırma-İklimlendirme (HVAC) Sistemleri
Mekanik havalandırma ile üretilen hava hareketi, bir bi-
nadaki basınç farklılıklarını doğal kuvvetlere benzer bir 
şekilde oluşturabilir. Isıtma-Havalandırma-İklimlendirme 
sistemleri, yangın bölgesine hava temin edebilir ve yan-
maya yardımcı olabilir veya yangın bölgesinde olmayan 
alanlara dumanı hızla taşıyabilir ve bu sistemler genellik-
le yangın durumunda kapatılır. Ancak bu sistemler, du-
manın yayılmasını sınırlandırmak amacıyla tadil edilebilir 
veya basınç farklı hava besleme ve/veya boşaltma sistem-
leriyle birlikte kullanılabilir. 

4. DUMAN KONTROLÜ YÖNTEMLERİ

Duman kontrolü, yangın hâlinde duman ve sıcak gazla-
rın yapı içindeki hareketini veya yayılımını denetlemek ve 
duman yönetimi amacıyla alınan tedbirlerdir.

Bu sistemler, binalardan ve diğer yapılardan insanların dı-
şarı çıkartılmasını ve dumanın yol açtığı hasarı önleyerek 
yangın hasarını ve ekonomik kayıpları azaltmayı, görü-
nebilirliği iyileştirerek yangınla mücadele için ulaşımı ko-
laylaştırmayı, çatı sıcaklıklarını azaltma ve yangının yanal 
yayılmasını geciktirmeyi kolaylaştırmadaki katkılarından 
dolayı tesis edilirler. 

Duman kontrol yöntemleri, genellikle aktif veya pasif sis-
temler olarak ayrılmaktadır.

• Aktif duman kontrol sistemi, bir yapıdaki dumanın 
yayılmasını kontrol etmek için mekanik donanım kul-
lanır. Basınçlandırma yöntemi, basınçlsızlaştırma yön-
temi, hava akımı yöntemi ve egzoz yöntemini içerir.

• Pasif duman kontrol sistemi, bir yapıdaki dumanın ya-

 

Şekil 1. Yığın Etkisii Basınç Dağılımı [4]
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Şekil 4. Hız Kriteri Uygulanması [4]

yılmasını sınırlamak için yapı malzemelerini kullanır. 
Tipik pasif duman kontrol sistemleri, yangın kompar-
tımanı, yangına dayanıklı duvarlar, bariyerler, duman 
tahliye açıklıkları, şaftları vb. içerir.

Binalarda dumanın kaçış yollarını boğmasını engellemek 
için genellikle aktif ve pasif yöntemler birlikte kullanılırlar. 
Mahaller arasında basınç farkı yaratmak için ise, temelde 
iki yaygın yöntem kullanılmaktadır. Bunlar;

a) Basınçsızlaştırma: 
Yangın bölgesinden sıcak gazların korunan bitişik hacme 
göre daha düşük basınçla boşaltılması.[5].

b) Basınçlandırma:
 Korunan hacimlerde pozitif basınç sağlanması[5].

5. BASINÇLANDIRMA

Ülkemizdeki Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmeliğe göre;

- Konutlar hariç olmak üzere, bütün binalarda, merdi-
ven kovasının yüksekliği 30,50 m’den fazla olan kaçış 
merdivenleri,

- Bodrum kat sayısı 4’ten fazla olan binalarda bodrum 
kata hizmet veren kaçış merdivenleri, 

- Yapı yüksekliği 51,50 m’den yüksek olan konutların 
kaçış merdivenleri,

- Acil durum (yangın asansörü) asansörü kuyularının,
 basınçlandırılması zorunlu tutulmuştur.

Duman kontrolünün iki temel prensibi J.H. Klote tarafın-
dan tanımlanmıştır. Bu yöntem NFPA 92 ve TS EN 12101-6 
standardı tarafından da benimsenmiştir.

a) Hava akımı duman hareketini eğer ortalama hız ye-
terli büyüklükte ise kontrol edebilir. (1 m/s)

b) Bir bariyerin bir tarafı ile diğer tarafı arasındaki basınç 
farkı duman hareketini kontrol etmeye yarayabilir 
(15-50 Pa).  

Her ne kadar bu prensiplerin ikincisi, birincisinin özel bir 
durumu olarak ele alınabilirse de, bu konuları bir mühen-
dislik problemi olarak ele alırken her iki prensibi ayrı ele 
almak kolaylık yaratır. Yani,
Geniş aralıklarda –HIZ
Küçük aralıklarda– BASINÇ

Bunlar duman kontrolü için yapılan basınçlandırma sis-
temlerinin tasarımını belirleyen ve sonuç olarak başarılı 
bir tasarım için gereken temel prensiplerdir. 

 

Şekil 2. Basınçsızlaştırma [5]

 
Şekil 3. Basınçlandırma [5]
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Ülkemizde yasal zorunluluk olan yönetmelikte, basınç-
landırma sistemi çalıştığı zaman açık kapı için kapıdan 
geçen havanın hızı minimum 1 m/s, bütün kapılar kapalı 
iken basınçlandırılan merdiven yuvası ile bina kullanım 
alanları arasındaki basınç farkının 50 Pa olması şartı ve 
açık kapı durumu için ise basınç farkının en az 15 Pa ol-
ması istenmektedir. 

Tahliye sırasında kapılar açıldığında, boşluklar çok daha 
geniş olduğundan, basınç iki bölge arasında eşitlenmek 
eğilimindedir. İyi bir basınçlandırma sistemi tasarımı, mi-
nimum gerekli olan basıncı tutmalı ve merdiven kapısı 
açıldığında hızlı bir şekilde yanıt verecek şartları sağla-
madır. Yapılan çalışmalar, basınçlı mahallerden havanın 

çıkış hızı yeterince yüksekse, dumanı tutabildiğini gös-
termektedir. 

Yangına müdahale sırasında, basınçlandırma sisteminin, 
açık bir kapıdan basınçlandırılmış alana duman girişini 
engelleyecek yeterlilikte hava hızını sağlayabilmesi gere-
kir. Ortalama hız büyüklüğünün her bir kapının tam açık 
hâli için en az 1 m/s olması gerekmektedir. 

Açık kapıdan geçen hava debisi aşağıdaki formülle he-
saplanmaktadır [5].

Q=A x V                                                                                          

Q=Açık kapıdan geçen hava debisi (m³/s)

A= Kapı alanı (m²)

V=Uygulamada istenen hava hızı (m/s) 

Tipik kaçış merdivenleri; Şekil 5’teki gibi; Yangın bölgesi 
koridor alanı "3", yangın güvenlik holü "2” ve kaçış mer-
diveni "1” deki gibi katlar boyunca tekrarlanarak düzen-
lenmektedir.  “1”, “2” ve “3” üç bölgesinin her biri yangına 
dayanıklı duvar ve kapılarla birbirinden ayrılır. Buradaki 
yangın güvenlik holü ve kaçış merdiveni (yeşil işaretli) ka-
çış yolları olarak sınıflandırılmaktadır. 

Hava yüksek basınç alanından düşük basınç alanına akar. 
Bu durumda  kaçış yollarının güvenirliğini ancak duman 
yüklü havanın "3" numaralı bölgeden "2" numaralı bölge-
ye ve oradan da "1" numaralı bölgeye geçişini önlemek 
ile sağlanabilir. Bunu da basınç farkı ile elde edebiliriz. 

Basınçlandırma sisteminin yangın güvenlik holüne de 
yapılması hâlinde, merdiven tarafındaki basıncın, yangın 
güvenlik holü tarafındaki basınçtan daha yüksek olacak 
şekilde bir basınç dağılımı oluşturulması gerekir. Burada 

 

Şekil 5. Basınç Dağılımı [5]

 
Şekil 6. Basınç Dağılımı Limiti [4]
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Pencere tipi
Metre başına 
çatlak alanı 

m²

Menteşeli, hava şartlarına karşı 
korunmamış 2,5 x 10 -4

Menteşeli, hava şartlarına karşı korunmuş 3,6 x 10 -5

Kaymalı 1,0 x 10 -4

Tablo 2. Kapalı Pencereler için Hava Kaçağı Verileri [5]

Yapı elemanı Duvar 
sıkılığı

Kaçak alanı 
oranı ALW/ADuvar 

Bina dış duvarları (inşaat 
çatlakları, pencerelerin 
ve kapıların etrafındaki 
çatlaklar dâhil)

Sıkı 0,7 x 10-4

Orta 0,21 x 10-3

Gevşek 0,42 x 10-3

Çok gevşek 0,13 x 10-2

İç ve merdiven duvarları 
(inşaat çatlakları dâhil, 
pencerelerin ve kapıların 
etrafındaki çatlaklar hariç)

Sıkı 0,14 x 10-4

Orta 0,11 x 10-3

Gevşek 0,35 x 10-3

Asansör boşluğu 
duvarları (inşaat çatlakları 
dâhil, pencerelerin ve 
kapıların etrafındaki 
çatlaklar hariç)

Sıkı 0,18 x 10-3

Orta 0,84 x 10-3

Gevşek 0,18 x 10-2

Tablo 3. Duvarlar için Hava Kaçağı Verileri [5]

“1” bölgesinin basıncı “2” bölgesinden, “2” bölgesinin ba-
sıncının da “3” bölgesinden fazla tutulmalıdır.

Basınç farkı kriterini korumak için gerekli hava miktarı he-
saplanabilir. Bu hesap için HOBSON ve STEWART formülü 
kullanılabilir. [6]  

Q = 0,83 x Ae x ΔP1/R  

Kapıların ve büyük açıklıkların etrafındakiler gibi büyük 
çatlaklar için R değeri 2 alınabilir, fakat pencerelerin et-
rafındaki küçük çatlakların meydana getirdiği dar kaçak 
yolları için uygun R değeri 1,6’dır [5],[6].

Q = Geçen hava debisi (m³/s)

Ae = Efektif sızıntı alanı (m²)

Δp = Basınç farkı (Pa)

Buradaki efektif sızıntı alanın belirlenmesi gerekmektedir. 
Yapı içerisinde dumanın veya hava hareket ederek paralel 
ve/veya seri yol izleyerek dış atmosfere çıkmaktadır.  Yapı 
içerisindeki akış alanlarının her iki tarafında basınç farkla-
rının aynı olması şartı ile alanlar toplamı efektif akış alanı 
olarak değerlendirilmektedir.

AE = A1 + A2 + A3 + A4

   = A1 + A2 + A3 + A4                                                           
   

  
   

  
   

  
   
 
    

 
 
 

Zemin katta dışarıya açılan yangın kapısı veya katlarda-
ki dışarıya açılan pencereler paralel kaçak yola örnektir. 
Aynı şekilde direk dışarıya açılmayan merdiven ile yangın 
güvenlik holü arasındaki kapı, güvenlik holü ile yaşam 
alanı arasındaki kapı seri kaçak yollara örnektir.

Hava, kaçak alanlarında yüksek basınçtan düşük basın-
ca akar ve kaçan havanın debisi akış alanlarının havayı 
tutma direncine bağlıdır. İnşaat kalitesi önem arz et-
mektedir.   Uygulamada kapı ve pencerelerin etrafındaki 
boşluklar, duvar ve döşemedeki çatlaklar önemli oranda 
sızıntı alanları olarak değerlendirilmektedir.  Bu nedenle, 

 

Şekil 7. Paralel Kaçak Yollar [5]

Şekil 8. Seri Kaçak Yollar [5]

 

Tablo 1. Kapalı Kapılar için Hava Kaçağı Verileri [5]

Kapı tipi Kaçak alanı m²

Basınçlandırılmış bir bölüme açılan tek 
kanatlı kapı 0,01

Basınçlandırılmış bir bölümden dışarıya 
açılan tek kanatlı kapı 0,02

Çift kanatlı kapı 0,03

Asansör sahanlık kapısı 0,06
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bu sızıntı yollarının davranışını analiz etmek, binalar için 
basınçlandırma sistemlerinin kapasitesini tahmin etmek 
için en önemli gerekliliktir.

Binaların pencere kapı, duvar ve döşemeler için sızıntı 
alanları NFPA 92 ve TS EN 12101-6 standardındaki tablo-
lardan yaralanarak belirlenebilir. 

5.1 Temel Prensipler 

NFPA 92, TS EN 12101-6 standartları ile Yangın Yönet-
meliği incelendiğinde, maksimum ve minimum basınç 
gereksinmeleri, kapıdaki hava hızı, kapı açma kuvveti, 
senaryoya göre açılacak kapı sayısı prensiplerinde fark-
lılıklar bulunmaktadır. Burada temel alınacak öncelikli 
ölçüt öncelikle Yönetmeliktir. Yönetmelikte bulunmayan 
hususlarda TS EN 12101-6’ya baş vurulmalı,bu standartta 
da yeterli hüküm yoksa uluslararası geçerliği olan diğer 
standartlara bakılması gerekmektedir. Yani uygulanacak 
ölçütlerin en az Yangın Yönetmeliğinin gereklerini karşı-
layacak yeterlilikte olması istenmektedir.

5.1.1 En Düşük ve En Yüksek Basınç Gereksinimleri
Merdiven boşluğunda izin verilen en yüksek basınç, ka-
pıyı yerden merdiven boşluğuna açmak için gereken 
kuvvetle sınırlıdır. Yangın Yönetmeliği, merdiven yuvası 
ile bina kullanım alanları arasındaki basınç farkının 50 Pa 
olması şartı ve açık kapı durumu için ise basınç farkının en 
az 15 Pa olmasını istenmektedir. 

5.1.2 Kapıdaki Hava Hızı
Yangına müdahale sırasında basınçlandırma sisteminin, 
açık bir kapıdan basınçlandırılmış alana duman girişini 
engelleyecek yeterlilikte hava hızını sağlayabilmesi gere-
kir. Yangın Yönetmeliği’ne göre, ortalama hız büyüklüğü-
nün her bir kapının tam açık hâli için en az 1 m/s olması 
gerekir.

5.1.3 Açık Kapıların Sayısı
Yangın Yönetmeliği’nde en az iki iç kapının ve bir dışarıya 
tahliye kapısının açık olacağı düşünülerek, diğer kapalı 

kapılardaki sızıntı alanlarının da eklenerek tasarım yapıl-
masını ve bina kat sayısına göre açık iç kapı sayısı artırıl-
ması istenmektedir.

5.1.4 Kapı Açma Kuvveti
Hem basınçlı havanın ve hem de otomatik kapı kapatı-
cının kapı üzerinde yarattığı kuvveti yenerek kapıyı aç-
mak için kapı koluna uygulanması gereken kuvvetin 110 
Newton’u geçmemesi gerekir [7].

Bir kapıyı açmak için uygulanabilecek kuvvet, ayakkabı-
larla yer döşemesi arasındaki sürtünme kuvvetiyle sınır-
lıdır. Basınçlı hacimlere açılan kapıların yakınında kaygan 
döşeme yüzeyleri olmamasına dikkat edilmelidir. Özellik-
le içinde çocuk, yaşlı veya hasta insanların bulunduğu bi-
nalarda bu hususa dikkat edilmelidir. Tasarım aşamasında 
kapı kapatıcının kuvvetini aşmak için gereken kuvvet bi-
linmiyorsa, tasarım amaçları için azami 60 Pa basınç farkı 
kullanılabilir.  

5.2 Tasarım Hesaplamaları
5.2.1 Tasarım Yöntemi
Çeşitli ülkelerde ASHRAE, NFPA 92A, IBC 909, TS EN 12101-
6 standartlar kullanılarak belirli yaklaşım ve senaryolara 

Tablo 4. DDöşemeler için Hava Kaçağı Verisi [5]

Yapı elemanı Duvar 
sıkılığı

Kaçak alanı 
oranı AFL/

ADöşeme 

Yer döşemeleri (yapı çatlakları 
ve geçme yerlerinin etrafındaki 
çatlaklar dâhil)

Orta 0,52 x 10-4 Şekil 9. Döşemeler için Hava Kaçağı Verisi [5]

 

 

Şekil 10. Kapı Açma Kuvveti [8]
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göre tasarım yöntemleri belirlenmiştir. Bu farklılıklar, kapı-
daki hava hızı, merdiven içi basıncı, tahliye tipi ve tahliye 
senaryosunda açılacak kapı sayıları gibi parametrelerden 
kaynaklanmaktadır. Ülkemizde de yayımlanan EN 12101-
6 standardında A, B, C, D, E, F olmak üzere 6 basınçlandır-
ma sınıfı tanımlanmıştır. Yangın Yönetmeliği’nin 89. mad-
desinde yukarıda bahsedildiği gibi zorunlu parametreler 
belirlenmiştir. Yangın Yönetmeliği’ndeki yaklaşım, kısmen 
farklılıklar olsa da EN 12101-6 F sistemi basınçlandırmaya 
yakındır. Bu yaklaşım kaçış yollarında, yangınla mücadele 
işlemleri esnasında kaçış merdivenlerinin ciddi şekilde kir-
lenmesi potansiyelini asgariye indirmeyi hedeflemektedir.

Bazı yangın durumlarında, hortumları yangın katının lo-
bisine gelen merdivenlerden geçirerek yangının olduğu 
katın veya bir alt katındaki sabit boru tesisatına bağlamak 
zorunda kalınabilir. Bundan dolayı, yangınla mücadele iş-
lemleri esnasında bu lobiler ile merdivenlerin arasındaki 
kapıların kapatılması genellikle mümkün olmaz. Ancak, 
merdiven şaftının ciddi duman kirlenmesinden korun-
ması şarttır. Yangın bölgesinden lobiye ve sonra lobi ile 
merdivenler arsındaki açık kapıya dumanın yayılmasını 
sınırlandırmak için, lobi/kullanma alanı kapısında en az 1 
m/s hava hızının sağlanması gerekir.

Ayrıca, lobi ile kullanma alanı arasındaki kapılarda, hava 
hızının 1 m/s’nin altında olabileceği ve kullanma alanın-
dan lobiye duman girebileceği için bu dumanın lobiden 
çıkarılması gerekir.

Açık merdiven kapısında en az 1 m/s hızın sağlanması için 
kullanma alanından binanın dışına yeterli kaçağın veya 
duman boşaltma vanasının sağlanması gereklidir. Yangın 
gelişiminin sonraki evrelerinde, genellikle dış duvarlarda-
ki camların kırılması ile gereğinden fazla kaçak alan ya-
ratılmış olur. Ancak, itfaiye gelmeden önce pencerelerin 
kırılacağı genellikle varsayılamaz, bundan dolayı dış cep-
hede, havalandırma kanalları ile veya özel olarak tasar-
lanmış duman tahliye sistemleri ile duman boşaltımının 
sağlanması gerekmektedir. 

5.2.2 Yangın Katındaki Duman Boşaltım (Duman Tah-
liye) Açıklığının Büyüklüğü
Duman boşaltma teçhizatının büyüklüğü yangın katı-
na akan net basınçlandırma havasının hacmine bağlıdır 
(asansör şaftları ve tuvaletlerden atmosfere kaçan hava 
hariç). Bu amaçla, açık kapı durumu için uygun hava akışı 
dikkate alınmalıdır.  

Duman boşaltması EN 12101-2 Standardına uygun doğal 
veya EN 12101-3 standardına uygun mekanik (cebri) ola-
rak da sağlanabilmektedir.  

Özel duman tahliyesinin gerekli olduğu durumlarda, kat 
başına etkin alan aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır. 

AVENT = Q / 2,5 (Mekanik) [5]

AVENT  = Q / 2 (Doğal) [5]

A = Kanal kesit alanı (m²)

Q = Yangın katındaki açık kapıdan geçen hava debisi 
(1m/s için) 

Bir basınçlandırma sisteminde iki ve duruma göre üç ça-
lışma şekli olur.

 
Şekil 11. Otomatik Açılan Pencere Örneği [Colt.U.K]  

 
Şekil 12. Otomatik Açılan Pencere Otomasyonu
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5.2.3 “1. Durum – Tespit Evresi”[3] 
Tüm kapılar kapalıyken koruma alanında, merdiven-
lerde, koridorda, vd. yerlerde gerekli miktarda (Yangın 
Yönetmeliği’ne göre 50 Pa) bir basınç farkını yaratmak.

5.2.4 “2. Durum – Kaçış Evresi” [4] 
Yangın katında başka kapılar açık olmak üzere spesifik bir 
hava hızını açık kapılar yoluyla korumak veya yangın katı 
kapıları kapalı ve başka çeşitli kapıların açık kalması halin-
de 15+ Pa'lık bir basınç farkını korumak. 

1. durumda hesaplanan Qkk eklenirken, üç tane kapının 
eksilmiş olması dikkate alınmayabilir. 

5.2.5 “3. Durum – Yangınla Mücadele Evresi” [4] 
Yangın katında Spesifik bir HAVA HIZINI (1 m/s) karşıla-
mak üzere AÇIK KAPILAR yoluyla korumak. 

1. durumda hesaplanan Qkk eklenirken, üç tane kapının 
eksilmiş olması dikkate alınmayabilir. 

5.2.6 Basınçlandırma Fanı Seçimi [3] 
Üç çalışma durumu için yapılan hesaplar sonrasında, eli-
mizde; +50 Pa, +15 Pa ve yangın katındaki kapıda mini-
mum 1m/s hız yaratmak için gerekli Qkk, Qbf ve Qhk debileri 
bulunmaktadır. 

Burada en yüksek hava debisi gereksinimi dikkate alına-
rak fan debisi belirlenmelidir. 

Fan basıncı ise; +50 Pa üzerine havanın taşındığı kanal sis-
teminin kayıpları ilave edilerek belirlenmelidir.

5.2.7 Aşırı Basınç Tahliyesi (Barometrik Damper) He-
sabı [4] 
Aşırı basınç damperi ortam basıncını maksimum +60Pa 
da tutabilecek şekilde hesaplanmalıdır.

Kapalı kapılar durumu için genellikle gerekli debi Qkk ile 
seçilen Qfan debisi arasında geniş bir aralık söz konusu 
olmaktadır. Frekans kontrollü fan, genelde tek başına bu 
aralıkta gereksinimimizi karşılayamayabilir. Bu nedenle 
fanın oransal kontrolüne ek olarak, aşırı basınç boşaltma 

      
 

Kapalı kapıların 
etrafındaki boşlukların 

toplam alanı hesabı,  
A  

Q = 0.83 x A x 50^0.5 
formülü ile kaçan 

havanın debi hesabı 

%50 Emniyet Katsayılı 
kapalı kapılar durumu 

için debi 
Qkk=1,5 x Q 

Şekil 13. Kapalı Kapılar Evresi Hava Dağılımı

Şekil 14. Basınç Farkı +15 Pa Hava Dağılımı

   
 

+15 Pa Basınç farkına göre zemin 
katta dışarıya açılan  kapıdan kaçan 

havanın debisi  
Qz = 0,83 x Azk x 15^0.5  

Katlardaki açık kapı ile bina dış zarfı 
arasındaki efektif kaçak alanının 

hesaplanması Ae 

+15 Pa basınç farkına göre katlardaki 
açık kapı ile bina dış zarfı arasındaki 

efektif kaçak alanından geçen 
havanın debisi  

Qak = 0,83 x Ae x 15^0.5  

üç kapının açık olması halinde +15 
basınç farkı oluşturmak için gerekli 

debiler toplanır  
Qbf = Qz+ 2 x Qak+ Qkk 

   
 

1 m/s hız için yangın katında 
açık yangın kapısından geçen 

havanın debisi hesabı 
 Qh = A x V  

Yangın katında dumanın atılması 
için gerekli minimum vent 

büyüklüğünün hesabı 
Avent = Q / 2,5 (Mekanik) 

Avent = Q / 2 (Doğal) 

Yangın katı kapısı ile  yagın 
katındaki duman tahliye venti 

arasındaki efektif kaçak alanının 
hesaplanması Aye 

Yangın katı kapısından yaşam 
alanına doğru 1 m/s hava hızı 
oluşturmak için gerekli olan 

minumum basınç hesabı 
Pmin = [Q / (0,83 x Aye)]2 

Üç kapının açık olması halinde, 
yangın katında 1m/s hız ve diğer 

açık kapılar için min +15 Pa 
olmak kaydı ile Pmin basınç 
farkına göre gerekli debiler 

hesaplanarak toplanır  
Qhk= Qz+ Qak+ Qh+ Qkk 

Şekil 15. Yangına Müdahale Evresi Hava Dağılımı



34

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

 
Şekil 17. Sistem Düzenlemesi [4]

damperinin kullanılması gerekmektedir.

Aşırı basınç damperinin alanı aşağıdaki denklem kullanı-
larak hesaplanabilir.

A = (Qfan - Qkk) / (0,83x Δp^0,5)  

A = Aşırı basınç tahliye alanı (m²)

Qfan = Seçilen fanın hava debisi (m³/s)

Qkk = Kapalı kapılar için gerekli hava debisi (m³/s)

Δp = İzin verilen maksimum basınç (60Pa) 

(Emniyet açısından çoğu zaman 50Pa kullanılmakta)

5.2.8 Kapı Açma Kuvveti Hesabı [8]

     
      
       

 

F = İzin verilen maksimum kapı açma kuvveti (N) (<110 N 
Yangın Yönetmeliği)

• Fd = Kendi kendini kapatma mekanizmasının üstesin-
den gelmek için gereken kuvvet  (N)

• W = Kapı genişliği (m)

• A = Kapı alanı (m2)

• ΔP = Kapı boyunca basınç farkı (Pa)

• d = Kapı kolundan kapının kapı kasasına tarafına 
uzaklık (m)

5.3 Sistem Düzenlenmesi [4]
Sistemin düzenlemesi Yangın Yönetmeliği’nde, EN 12101 
standart serisi ve NFPA standardında ayrıntılı olarak açık-
lanmaktadır. Genel olarak;

• Basınçlandırma havasının doğrudan dışarıdan alın-
ması ve alış noktasının egzoz çıkış noktalarının en az 
5 m uzağında olması gerekir.

• Basınçlandırma sisteminin, yangın algılama ve uyarı 

sistemi tarafından otomatik olarak çalıştırılması ge-
rekir.

• Basınçlandırma fanının dışarıdan hava emişine algıla-
yıcı konulur; duman algılanması hâlinde, fan otoma-
tik olarak durdurulur.

• Basınçlandırma fanını el ile çalıştırıp durdurabilmek 
için, bir açma kapatma anahtarının bulunması gerekir.

• Basınçlandırma sistemine ait kanallarda yangın dam-
peri kullanılmaz.

• Merdiven içeri-
sinde meydana 
gelebilecek olan 
aşırı basınç artış-
larını engellemek 
üzere, aşırı basınç 
boşaltma dam-
peri (barometrik 
damper), bypass 
fan sistemi ve 
frekans kontrollü fan gibi sistemlerin yapılması gere-
kir. Aşırı basınç damperi, ortam basıncını en yüksek 
+60Pa da tutabilecek şekilde hesaplanmalıdır.

• Yüksekliği 25 m’den fazla olan kapalı merdivenlerin 
basınçlandırılmasında, birden fazla noktadan üfleme 

 

Şekil 17. Fark Basınç Sensörü [9]

 

Şekil 16. Kapı Açma Kuvveti Hesabı [8]



35

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

yapılır. İki noktadan üfleme yapılması hâlinde, üfleme 
yapılan noktalar arasındaki yüksekliğin en az merdi-
ven yüksekliğinin yarısı kadar olması gerekir. 

• Yapı yüksekliği 51,50 m’den fazla olan binalarda, her 
katta veya en çok her üç katta bir üfleme yapılması 
gerekir.

• Her düşey kaçış veya yangınla mücadele şaftının ken-
di özel basınçlandırma sistemi olmalıdır. Her ayrı dü-
şey şaftı ve/veya lobiyi ve varsa ilgili basınçlandırılmış 
koridorları basınçlandıran hava kanallarının ortak bir 
sistemden gelen hava ile beslenmesine izin verilebilir. 
Lobi, merdiveni besleyen hava kanalından bağımsız 
bir kanaldan gelen basınçlandırma havasıyla beslen-
melidir. Koridor, lobi ve merdiven kaynağından ayrı 
bir hava kanalından gelen basınçlandırma havasıyla 
beslenmelidir.

• Besleme noktası nihai çıkış kapılarının 3 m yakınında 
olmamalıdır.

• Enerji beslemesi güvenilir kaynaktan olmalıdır.

5.4 Kabul Testleri
Binanın tamamlanmasından sonra ve iskân izninden 
önce basınçlandırma sistemlerinin performansını kontrol 
etmek için testler yapılmalıdır. Hava akışı ve basınç farkı 
ölçümleri yapılmadan önce, uygun kapı ve pencerelerin 
takılması ve kapalı konumda olması özellikle önemlidir.  
Basınçlandırma sistemi testleri rüzgâr hızının yüksek ol-
duğu durumlarda ertelenmelidir. Sistemin standartlar-
da belirtilen 60 saniyede devreye girdiği, gerekli basınç 
farkını oluşturduğu, kapıdaki hava hızının en az 1 m/s’yi 
sağladığı, zorunlu olan kapı açma kuvvetini karşıladığı ve 
alarm sistemi ile otomasyonunun uygun olduğunu, bu 
konuda uzman Makina Mühendisi gözetiminde gerekli 
test ve kontroller yapılarak belirlenmeli ve sonucun iste-
nen gerekleri karşılaması halinde sistem kabul edilmeli-
dir. Sistemin devreye alma prosedürleri TS EN 12101-6 ve 
NFPA 92 standardının ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak 
açıklanmaktadır.

5.5 Periyodik Kontrol ve Bakım
Yangın Yönetmeliği’nin 100. maddesinde, sistemlerin 
bina ömrü boyunca sistem gereklerini karşılaması ama-
cıyla periyodik test ve bakımlarının yapılması zorunlu tu-
tulmuştur. Bu kontrol ve bakımlar TS EN 12101-6 ve NFPA 
92-18 standardının ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır.  Sistemin binanın ömrü boyunca düzgün 
çalışmasını sağlamak için gerekli koşulları sağlaması ge-

rekmektedir. Test ve bakım belgeleri, kullanım kılavuzları 
ve talimatları ve hizmet ömrü belgelendirmeleri dosya-
lanmalıdır. 

6. SONUÇ

Yüksek katlı binalarda, özellikle baca etkisi dolayısıy-
la oluşan hava dağılımını düzgün hale getirmek için ve 
dolayısıyla güvenli olarak insanların tahliyesini sağlamak 
için merdiven yuvalarına basınçlandırma sistemi yapmak 
gereklidir. Bu sistemlerin tasarımının, uygulanmasının, 
kabul testlerinin, periyodik kontrolünün ve bakımının bu 
konuda uzman makina mühendisleri tarafından yapıl-
ması gerekmektedir.  Söz konusu sistem, bir bütün olup 
herhangi bir eksik uygulama olumsuz sonuçlar doğura-
bilmektedir. Merdiven yuvasında aşırı basınç yaratmanın 
faydadan çok zarara mal olabileceği unutulmamalıdır. 
Aşırı basınç yüksek kapı açma kuvvetleri yaratarak, insan-
ların merdivene girişini engelleyecek sonuçlar doğurabil-
mektedir.

Basınçlandırma fanının bağlı olduğu elektrik güç kayna-
ğının güvenilirliği mutlaka sağlanmalıdır. Düzenleme ne 
olursa olsun, basınçlandırma fanlarının elektrik kaynağı-
nın kesilmemesi gerekmektedir. 

Yine unutulmaması gereken bir husus, bu sistemlerin 
bina ömrü boyunca sistem gereklerini karşılaması ama-
cıyla periyodik test ve bakımlarının standartlara uygun 
düzgün şekilde yapılması gerekliliğidir.
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1 Makina Mühendisi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi - serdar.sonmez@mmo.org.tr

C.Serdar Sönmez1

BURSA VALİLİĞİ YANGIN DENETİM 
HEYETİ ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Yangın Denetim Heyeti Kuruluşu

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

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

2.2 2005-2006 Dönemi Çalışmaları

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5 Özel Hastanelerin Denetimleri – 2013 Yılı

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

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

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

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

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

Bursa'daki bu denetimlerde özet ve genel olarak; 

• Binaların onaylı projesine uygun yapılmadığı, 

• Yangın merdivenlerinin uygun olmadığı, 

• Yangın merdiveni çıkış kapılarının kilitli olduğu, 

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

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

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

• Yangın tatbikatlarının yapılmadığı,

• Kazan dairelerinin uygun olmadığı, 

• Elektrik tesisatlarının uygun olmadığı, 

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

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

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

Denetim Maddesi
Birinci 

Denetim 
(%)

İkinci 
Denetim 

(%)

Değişim 
(%)

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

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

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

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

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

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

75 41,67 -33,33

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

70 75 5

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

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

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

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

58,82 76,47 17,65

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

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

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

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

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

41,16 31,25 -9,91

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

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

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

30,77 30,62 0*

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

30,77 30,77 0

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

15,38 11,54 -3,84

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

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

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

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

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

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

Hazırlanan raporlarda denetim maddelerinin ana başlığı 

DENETİM MADDESİ
26 Adet 1.Denetim 

Yerindeki Bilgi Notu 
Sayısı

26 Adet 2.Denetimi 
Yapılan Yerdeki Bilgi 

Notu Sayısı

Bilgi Notlarından

Uygun hale 
gelen sayısı

Uygunsuzluğu 
devam eden sayısı

1. Bina onaylı projesi 36 45 0 6

2. Yangın Algılama ve söndürme projesi 25 32 0 13

3. Park yasağı 2 6 0 5

4. İtfaiye emrine girmek 2 2 0 2

5. Kaçış yolları ve merdiven 55 79 9 58

6. Kazan dairesi ve yakıt deposu 62 85 15 43

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

8. Asansörler 26 34 4 20

9. Yıldırımdan korunma ve jeneratör 19 21 5 9

10. Mevcut elektrik tesisatı 93 104 21 55

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

12. Duman kontrol sistemleri 13 16 1 10

13. Yangın söndürme sistemleri 26 31 9 10

14. Taşınabilir yangın söndürme tüpleri 5 7 2 2

15. Parlayıcı ve patlayıcı gazlar 9 11 4 3

16. LPG tüpleri 8 7 1 3

17. Doğalgaz kullanımı 10 12 1 6

18.“Yangın Güvenliği Sorumlusu” 3 4 0 2

19. Eğitimler 6 6 0 4

20. Ödenek talebi 2 4 2 1

21. “İç Düzenleme” 3 4 0 2

22. Yangın tatbikatı, Tahliyesi 8 12 0 7

Toplam 466 590 85 363

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

YANGIN DENETİM MADDELERİ

1.DENETİMDE DURUM 2. DENETİMDE DURUM

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

DENETLENEN 
KURUM

İLK 
DENETİM 

TARİHİ

İKİNCİ 
DENETİM 

TARİHİ
EVET HAYIR EVET HAYIR

1
… Spastik 
Çocuk Hast.

10/07/2009 07/09/2010 -

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

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

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

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

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

3
… Göğüs Hast. 
Hast.

07/07/2009 09/12/2010 -

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

-
* Güçlendirme yapılması için çalışma 
yapılmaktadır.

4
Özel … Sağlık 
Tesisleri

07/07/2009 23/12/2010 -

 

-

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

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

* Yapılan saptama geçerliliğini korumak-
tadır.

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

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

5 … Kız Yurdu 18/03/2010 03/03/2011 -

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

-

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

* Bina yurt olarak planlanma-
mıştır.

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

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

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

3.2 Hastanelerle İlgili Genel Değerlendirme

Hastahanelerde gerçekleştirilmiş olan denetimler sonu-

cunda, yapılmış olan genel değerlendirmeler aşağıdaki 
gibi özetlenmiştir.

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

2. Kamu hastanelerinde “Başhekimler” doktorlar arasın-

1.DENETİMDE 
DURUM 2. DENETİMDE DURUM

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

DENETLENEN 
KURUM

İLK DENETİM 
TARİHİ

İKİNCİ 
DENETİM 

TARİHİ
EVET HAYIR EVET HAYIR

6
... Erkek Yurdu-
Çekirge

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

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

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

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

* Onaylı projeler 
sunulamamıştır. 

* Binanın tesisat projesi ibra 
edilememiştir.

7
...Kız Yurdu-
Çekirge

08/04/2010 24/03/2011 -

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

-

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



44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Okul ve Yurtlarla İlgili Genel Değerlendirme

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Fotoğraf 6. Kullanılamayan Sulu Sistem Yangın Söndürme Sistem Dolabının 
Durumu

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

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

Hastanenin itfaiyeden uygunluk onayı bulunmamaktadır 
(Md.6).

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

4.2 B Hastanesi Yangını

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

 

 Fotoğraf 8. Hastane çatısının yangından sonraki durumu

 

 

 

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

 

 Fotoğraf 11. Hepa Filtrelerin Durumu

 

 Fotoğraf 12. Hastane İçine Üfleme Yapan Menfezler

 

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

4.3 C Hastanesi Yangını

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

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

4.4 D Hastanesi Yangını

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

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

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

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

5.1 Denetim Görevlileri

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

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

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

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

5.2 Denetim Yerleri ve Sayıca Yapılabilirliği

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

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

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

5.3 Önerilen ve Yapılması Gereken Denetim Yöntemi

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

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

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

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

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

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

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

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

Barış Topal1

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YANGIN 
GÜVENLİĞİ

1. GİRİŞ
Günümüzde Alışveriş Merkezleri sadece alışveriş yapılan 
mekanlar olmaktan çıkıp insanların zamanlarının önem-
li bir kısmını geçirdiği yaşam alanlarına dönüşmektedir. 
Sinema, restoran, süpermarket, mağaza, spor ve eğlence 
merkezi, otopark gibi farklı kullanım alanları içermesi ne-
deniyle farklı yangın tehlike sınıflarını bünyesinde barın-
dırmakta ve yangın güvenliği açısından bu durum büyük 
önem arz etmektedir.

Alışveriş merkezleri insan yükü açısından oldukça faz-
la olabilmektedir. Fazla insan yükü herhangi bir yangın 
anında insanların tahliyesi açısından büyük bir risk oluş-
turmakta ve en kısa zamanda tahliyenin yapılabilmesi 
için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Alışveriş 
merkezindeki yük sayısı hesaplanmalı ve buna bağlı ola-
rak   yeterli sayıda yangın çıkışı sağlanmalıdır. Uygun yer-

 

Resim 1. Engellenmiş Yangın Çıkışı
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lere yangın çıkış ve yönlendirme tabelaları konulmalıdır. 
Kaçış merdivenleri periyodik olarak kontrol edilmeli ve 
kaçış yolları üzerinde herhangi bir engel olmamalıdır.

2. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YANGIN ALGILAMA VE 
UYARI SİSTEMLERİ
Yapıda yangın ne kadar çabuk fark edilebilirse, insanla-
rın tahliyesi için o kadar çok zaman kazanılır. Bunun için 
yangın algılayıcıları, siren, flaşörlü siren ve uyarı butonla-
rından oluşan adresli yangın algılama ve uyarı sisteminin 
tesis edilmesi, sistemin sürekli aktif olarak çalışır vaziyet-
te olması, sesli uyarı cihazları ile insanların uyarılması ve 
yönlendirilmesi gerekmektedir. Algılama sistemleri itfai-
ye ile de ilişkilendirilmeli ve yangın uyarısı alınır alınmaz, 
otomatik olarak haber verilebilmelidir. Adresli algılama 
sistemi sayesinde yangının çıktığı yer noktasal olarak 
tespit edilebilir ve itfaiye yangının çıktığı noktaya yönlen-
dirilebilir. Yangın algılama paneli giriş katta ve itfaiyenin 
kolayca ulaşabileceği bir odada, yangın riskinden uzak bir 
yerde bulunmalıdır.

Duman da en az yangın kadar tehlikelidir. Dolayısıyla 
insanların dumandan etkilenmesini engellemek ve du-
manın yapı içinde dağılmasını engellemek için “Duman 
Kontrol” ve “Basınçlandırma Sistemleri” tesis edilmelidir. 
Alışveriş merkezlerinde genelde mekanik duman atma 
sistemleri kullanılmaktadır. Atrium boşluklarının çatısın-
da ise doğal duman atma ile de duman tahliyesi yapılabil-
mektedir. Yangın kaçış merdiven yuvalarında ve asansör 
kovalarında pozitif basınçlandırma yapılarak, dumanın 

bu bölgelere geçişi engellenmelidir. Dumanın kontrol 
edilmesi sayesinde tahliye işlemleri daha hızlı ve etkin bir 
biçimde yapılabilecektir.

3. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YANGIN SÖNDÜRME 
SİSTEMLERİ
Yangına müdahale otomatik ve manuel söndürme sis-
temleri ile yapılabilmelidir.  Sprinkler sistemleri otomatik 
söndürme için en yaygın olarak kullanılan ve en güvenli 
sistemlerdir. Alışveriş merkezlerinde bulunan mahalle-
re uygun olarak sprinkler sistemi tesis edilmelidir. Genel 
dolaşım alanları, mağaza, restoran gibi ısıtılan hacimler-
de “Islak Borulu Sprinkler Sistemleri” tasarlanırken don-
ma tehlikesinin olduğu mal kabul, yükleme alanları ve 
otopark gibi alanlarda ise “Kuru Borulu Sprinkler Sistemi” 
tasarlanmalıdır. Sprinkler sistemi pompa ve su deposu 
kapasitesi, tehlike sınıfı en yüksek mahale göre ilgili stan-
dart ve yönetmelikler uyarınca hesaplanmalıdır. Henüz 
başlangıç aşamasındaki bir yangına müdahale için ise 
uygun yerlere portatif söndürücüler ve yangın dolapları 
yerleştirilmeli ve yangına müdahale edilebilmelidir. İtfai-
yenin yangına müdahale edebilmesi için ise yangın kaçış 
koridorlarına su alma vanaları bırakılmalıdır. Su alma va-
naları, itfaiye hortum bağlantısı ile uyumlu olmalı ve ge-
rektiğinde lokal standartları karşılamalıdır. Su ile müdaha-
le edilemeyen elektrik panel odaları, orta gerilim odaları, 
sistem kontrol odaları, bilgi işlem odaları gibi mahallerde 
ise “Temiz Gazlı Otomatik Gazlı Söndürme Sistemleri” te-
sis edilebilmektedir. Bu sistemlere özel kontrol panelleri 
olmalı ve bu paneller bina genel yangın algılama ve ihbar 

paneli ile irtibatlandırılmalı 
ve alarm ve arıza durumları 
izlenmelidir.

Mutfaklar yangın açısından 
önemli risk teşkil etmekte ve 
gerekli önlemlerin alınmadı-
ğı takdirde yangınlara sebe-
biyet vermektedir. Ocakların 
çalışması için gereken gaz 
tesisatı, mutfak ortamında 
bulunan veya depolanan ye-
mek yağları ve yüksek sıcak-
lıkta elektrikle çalışan fırın, 
ızgara gibi cihazlar yangın 
riski oluşturmaktadır.  Res-
toran ve “food court” alanın-Resim 2. Bir Alışveriş Merkezinde Dumanın Yayılması
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da bulunan mutfaklar için Mutfak Davlumbaz Söndürme 
Sistemleri tesis edilmelidir. Sistem baca, filtre ve tezgâhta 
bulunan tava, ızgara gibi pişirme ekipmanlarının özellik-

lerine göre tasarlanmalıdır. Baca ve filtre içine de söndür-
me nozulları yerleştirilmelidir. Söndürme sıvısı aynı anda 
tüm nozullardan ortama boşalmalıdır. Mutfak Davlumbaz 
Söndürme Sistemleri otomatik ve manuel olarak devreye 
girebilmeli, yangın anında gazın kesilmesi için gerekli ön-
lemlerin alınması gerekmektedir.

4. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YANGIN ALGILAMA İLE 
UYARI VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN BAKIMI
Tüm yangın algılama ile uyarı ve söndürme sistemlerinin 
Alışveriş Merkezi işletmesi veya sahibi tarafından periyo-
dik bakımlarının yaptırılması gerekmektedir. Bakımlar ko-
nusunda uzman firmalar ve sertifikalı personel tarafında 
yapılmalı, bakım raporları işletme veya bina sahibi veya 
ortakları ile paylaşılmalıdır.

5. SONUÇ
Alışveriş merkezleri genelde Olağan Tehlike sınıfına gir-
mekle beraber, insan yükü sayısının fazla olmasından 
dolayı özel önem gösterilmesi gereken yapılardır. Yangın 
anında panik yaşanması durumu da istemeyen can kayıp-
larına neden olabilir. Dolayısıyla her alışveriş merkezine 
özel bir yangın senaryosu olmalıdır. Yangın senaryosu 
bir yangın anında insanların tahliyesini en kısa zamanda 
yapılmasını sağlayacak ve yangına mücadele etmek için 
tesis edilen söndürme ve algılama sistemlerinin, yapıda 
bulunan asansör, havalandırma gibi bina sistemlerinin, 
elektrik ve bina otomasyon sistemlerinin koordineli bir 
şekilde çalışmasını sağlamalıdır. Sistemlerin devreye alı-
masınından sonra senaryo testleri yapılmalı ve yıllar için-
de gerekli bakım ve işlevsellik testleri yapılmalıdır. 

 

Resim 3. Bir Alışveriş Merkezindeki Sprinkler Başlığı

 

Resim 4. İtfaiye Su Alma Vanası

 

 Resim 5. Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemi
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Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 
2021 tarihinde Bostancı Dedeman Otel’de yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile açılan toplantı 7. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Biner’in geçmiş dö-
nem faaliyetleri konusunda bilgi aktarması, yönetim kuruluna ve çalışmalara katkı-
da bulunanlara teşekkür etmesi ile devam etti. Sonrasında Divan Kurulu seçilmesi 
ile Divan Başkanı Ersin Gökbudak, Başkan Yardımcısı Ayşe Begüm Tunç, Yazman 
Ela Uysal olarak belirlendi. MMO Başkanı Yunus Yener, MTMD çalışmaları ile ilgili 
görüşlerini bildirdi ve çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür etti. 7. Dönem Yö-
netim Kurulu Genel Sekreteri Gürkan Arı sunumunda 7. Dönem’de gerçekleşen ko-
misyon çalışmaları, sektörel katılımlar, yapılan tüm etkinlikler ve eğitimler hakkında 
detaylı bilgi verdi. Daha sonra 7. Dönem Saymanı Önder Polat Dernek ve İktisadi 
İşletme Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarını aktardı. 7. Dönem Denetim Kurulu Üyesi 
Bülent Aydoğdu da Dernek Denetim Kurulu Raporu’nu okudu. Gündem maddeleri 
Genel Kurul tarafından ibra edildi. 8. Dönem Yönetim Kurulu’nun seçilmesi için 
Fevzi Durgun, İsmet Mura ve Seçkin Ceran’ın yer aldığı 3 kişilik seçim düzenleme 
ve denetleme kurulu oluşturuldu. Ardından 8. Dönem Yönetim Kurul’u ile diğer 
kurulları için önerilen isimler oylamaya sunuldu. Genel kurul dilek ve kapanış ile 
sona erdi.

MTMD 8. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu 
YK Başkanı: Hüseyin ERDEM ERDEMLER ELEKTROMEKANİK
YK Başkan Yardımcısı: Murat SUİÇMEZ ACAR MEKANİK
Genel Sekreter: Tayfun YÖNDEM MET MÜHENDİSLİK
Sayman: Önder POLAT DEMTA ISI
İbrahim BİNER BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK       
Mehmet Ali BOZYEL SÖNMEZ GLOBAL
Tunç KARAKAYA AKTES MÜHENDİSLİK

Denetim Kurulu 
Önder BOYALIKLI D&T MÜHENDİSLİK 
Ercüment ŞEVLE KA MÜHENDİSLİK 
Maksut BALTACI YİMAK MÜHENDİSLİK

Onur Kurulu 
Ersin GÖKBUDAK DEMTA ISI      
İsmet MURA AKTES MÜHENDİSLİK
Mürşit ÇELİKKOL MET MÜHENDİSLİK
İrfan ÇELİMLİ KİPAŞ MÜHENDİSLİK
Kazım BECEREN   

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:  https://mtmd.org.tr/mtmd-haberler.asp?detay=464

TOBB denetiminde; MAKFED, 
ENOSAD, TUSAYDER desteği ile bir 
Endüstri Medya şirketi olan ST Al-
ternatif Fuarcılık iş birliği ile düzen-
lenen Robot Yatırımları Zirvesi ve 
Sergisi, 5-7 Ekim 2021 tarihlerinde 
Viaport Marina Expo Center Tuzla 
İstanbul’da yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız: https://
www.robotyatirimlari.com/

IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik 
Kongresi ve Sergisi (HPKON) 
Düzenleme Kurulu, 13 Haziran 
2021 tarihinde yapıldı. MMO 
Genel Merkezinin yanı sıra İzmir, 
Antalya, Bursa, Denizli, Diyarba-
kır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, 
Kayseri, Konya, Mersin, Samsun, 
Trabzon ve Zonguldak şubelerin-
den temsilcilerin katıldığı toplantı-
da, düzenlenme tarihi daha önce 
17-20 Kasım 2021 olarak belirle-
nen IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik 
Kongresi ve Sergisi, 16-19 Kasım 
2022 tarihine ertelendi.

MTMD 8. Genel Kurulu Yapıldı Robot Yatırımları Zirvesi ve 
Sergisi, 5-7 Ekim’de Yapılacak

HPKON, 16-19 Kasım 2022’ye 
Ertelendi
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Türk Tesisat Mühendis-
leri Derneği (TTMD) 14. 
Dönem Olağan Genel 
Kurul Toplantısı, 24 Hazi-
ran 2021 tarihinde TTMD 
üyelerinin katılımlarıyla 
ODTÜ Mezunlar Derneği 
Vişnelik Tesisleri’nde ger-
çekleştirildi. Genel Kurula 
katılan MMO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yunus Yener ve İklimlendirme Sanayi İhracatçılar 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal Genel Kurula 
hitaben birer konuşma yaptı.

2019-2021 çalışma dönemi faaliyet raporunu sunmak üzere 
kürsüye gelen TTMD 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Kemal Gani Bayraktar, özellikle COVID-19 salgınıyla birlikte 
yaşanan zorlu dönemde tesisat mühendisliğinin öneminin 
arttığına dikkat çekerek, TTMD’nin sektörel düzlemde ve 
kamuoyunda bilgilendirici faaliyetlerde doğru bilgilerle kat-
kı sağlamaya özen gösterdiğini belirti. 14. Dönem Yönetim 
Kurulu olarak yürütülen uluslararası sempozyum, çalıştaylar, 
çevrimiçi seminerler, uluslararası projeler, ulusal ve uluslara-
rası işbirlikleri, TTMD Akademi eğitimleri, dijitalleşme altyapı 
çalışmaları ve TTMD yayınları hakkında detaylı bilgiler aktaran 
Dr. Bayraktar konuşmasını şöyle tamamladı: “Derneğimiz; bil-
gi temelli gelişimini kesintisiz sürdürdüğü yolculuğunda 28. 
yılını doldurmuştur. Sonsuzluğa uğurladığımız Onursal Baş-
kanımız Celal Okutan olmak üzere, kurucularımızı ve bugüne 
kadar sorumlulukla üretimlerini esirgemeyen sonsuzlukta bi-
rer ışık olan tüm üyelerimizi minnetle anıyoruz. Derneğimizin 
sürdürdüğü çalışmalara desteğin ve dayanışma içinde birlikte 
çalışmanın aralıksız sürdürülmesi; başarıyı beraberinde getir-
mekte, etkin katılım ve katkılarla yaratılan değerin etkisi bü-
yümektedir. Sorumluluklarının bilincinde gönüllü üstlenmiş 
oldukları görevleri komisyon ve komitelerde yürüten üyele-
rimize ve meslektaşlarımıza, temsilcilerimize, derneğimizde 
görevlerini özveriyle sürdüren profesyonellerimize şükranla-
rımızı sunuyoruz.”

2019-2020 yılı Dernek ve İktisadi İşletme Bilanço, Gelir-Gider 
Tablolarının okunmasının arından 2019-2020 yılı Yönetim Ku-
rulu çalışmaları, Genel Kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi. 
Yeni Dönem TTMD Kurullarında görev alacak üyeleri seçmek 
üzere yapılan oylama sonucunda, iki yıl süre ile görev alacak 
olan TTMD 15. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Üye-
leri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Üyeleri 
Meriç Sapçı Başkan
Bünyamin Tamer Şenyuva Başkan Yardımcısı
Dr. Kemal Gani Bayraktar Başkan Yardımcısı
Nermin Köroğlu Isın Başkan Yardımcısı
Kemal Gökay Genel Sekreter
Ceren Ercan Sayman
Arkun Andıç
Prof. Dr. İbrahim Atmaca
Merve Sabay
Oktay Güven
Seçil Kızanlık İskender
Seçkin Erdoğmuş
Sinan Soğancı
Onur Kurulu Üyeleri 
Ersin Gökbudak
Kani Korkmaz
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TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Türk Girişim ve İş Dün-
yası Konfederasyo-
nu (TÜRKONFED), 14. 
Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nı 25 Haziran 
2021 tarihinde gerçek-
leştirdi. Toplantıda TÜR-
KONFED Yönetim Ku-
rulu, Yüksek Danışma 
Kurulu, Denetleme Ku-
rulu ve Haysiyet Divanı 

üyelerinin seçimi yapıldı. Yeni yönetim kurulunun ilk toplantı-
sında ikinci kez Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilerek 
güven tazeleyen Orhan Turan, TÜRKONFED’in “Yeni Dönem, 
Yeni Ufuklar” adlı vizyon belgesi kapsamında 2030’a doğru yü-
rüyen Türkiye’nin sorunlarına değinirken, çözüm önerilerini de 
paylaştı.

Covid-19’un büyük bir felaket olduğunu ancak önümüzdeki 
süreçte yaşanacakları yalnızca salgına bağlamanın hatalı ola-
cağını anlatan Turan, “Çift hanelerde gezen enflasyon-faiz-kur 
sarmalı ile işsizlik ve özellikle genç işsizlik rakamları, yapısal 
sıkıntılarımızın devam ettiğini gösteriyor. Ülkemiz son 40 yılda 
risklerini düşürmeye değil faizi düşürmeye odaklandığı için enf-
lasyon dahil pek çok sorununu çözemedi. Orta Gelir Tuzağı’na 
takılmanın kronikleşen sorunlarını yaşamaya devam ediyoruz. 
Pandemi yılının özel şartları ile ilk çeyrekte yakaladığımız yüz-
de 7’lik büyümenin sürdürülebilir olması için yapılması gereken 
ev ödevleri ise hala askıda duruyor. Bölgesel farklılıkların ayrıl-
maz bir bütün oluşturduğu ülkemiz için; bütünleşik, bölgesel 
ve yerel kalkınma stratejileri düşünülmüş, küresel ekonomiye 
daha güçlü ve etkin bir biçimde entegre olmayı hedefleyen, 
kurumları, kuralları ve hukuku da kapsayan yeni bir ekonomik 
programın acil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yeniden da-
yanışmayı örgütlemek, onurlu yaşam hakkını esas alan yeni bir 
strateji geliştirmek üzere merkezi hükümet, yerel yönetimler ile 
STK’ların iş birliğinde geniş katılımlı konseylere ve kooperatif 
çalışma modellerine ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Abdulna-
sır Duyan, Ali Avcı, Ali Eroğlu, Ayça Eroğlu, Aziz Özkılıç, Celal 
Öğücü, Ekin Tükek, Emine Erdem, Enver Öztürkmen, Ertuğrul 
Doğan, Esin Güral, Argat Fahri Örengül, Fahri Özsoy, Fatih Yü-
celik, Feyyaz Ünal, Gaye Özcan, Hakan Urhan, Hande Öztürk, 
Hüseyin Öztürk, İsa Tamer Çelik, İsmail Erdoğan, Kaan Kiziroğ-
lu, Mehmet Ali Kasalı, Mehmet Gün, Mehmet Salih Özen, Metin 
Yılmaz, Murat Kolbaşı, Mustafa Karabağlı, Münevver Uğurlu, 
Nergiz Kadooğlu Çifçi, Nur Ger, Oktay Mersin, Onur Ünlü, Or-
han Turan, Osman Akın, Osman Sait Günteki, Ozan Diren, Öner 
Çelebi, Ramazan Kaya, Reyhan Aktar, Selahattin Balkan, Semih 
Beken, Serhan Yıldız, Serpil Veral, Soner Türküm, Suat Çiftçi, 
Süleyman Sönmez, Vedat Gizer, Yahya Alper Bektaş, Yasemin 
Açık, Yiğit Savcı.
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Orhan Turan Yeniden TÜRKONFED Başkanlığı'na Seçildi


