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Her yıl otobüslerin %1’i bir çeşit yan-
gın vakasından zarar görüyor. Bu 
yangınlardan bazılarının çok ciddi 
sonuçları oluyor. Bunun son örneği, 
20 kişinin hayatını kaybetmesiyle so-
nuçlanan, son 16 yılda Almanya’da 
meydana gelmiş en kötü otobüs 
kazası olarak kayıtlara geçen, Han-
nover/ALMANYA yakınlarındaki feci 
otobüs yangınıdır1. Bir diğeri ise Ey-
lül 2005’te  23 huzur evi sakininin 
ölümcül şekilde yaralandığı Wilmer/
Texas otobüs yangınıdır.

Sadece İsveç’te her hafta ortalama 
3 otobüs ve yolcu otobüsü yangını 
rapor ediliyor. Bu yangınların çoğu 
otobüs ve yolcu otobüslerinin ar-
kasında bulunan motor kısmında 
çıkıyor. Bu durum da sürücülerin 
yangınları kısa sürede fark etmesini 
zorlaştırıyor. Sigorta endüstrisinin 
yangın algılama ve bastırma sistem-
lerinin kurulumunu aktif bir şekilde 
teşvik ettiği İsveç’ten edindiğimiz 
tecrübeler gösteriyor ki yangından 
korunmak için aktif bir korunma sis-
temi kurulumu önemli bir güvenlik 
önlemi oluşturuyor.

Yangınlar birçok sebepten çıkabilir. 
Turbo ve manifolt gibi bazı motor 
parçaları, sızan yakıt ve yağların tu-
tuşmasına yetecek kadar ısınabilir. 
Bunlara ek olarak, kablo düzeninde-
ki kısa devreler, motor parçaları ya 
da fren sistemindeki(fren diski veya 
varil) aşırı ısınmalar da yangınlara 
sebep olabilir. Motor bölmesindeki 
ortam koşulları bütün söndürme/
baskılama sistemleri için zorlayıcıdır. 
Örneğin, motor bölmesindeki hava-
landırma fanları sıklıkla yüksek se-
viyede hava akımları üretir ve çoğu 

motor bölmesinde geniş açıklıklar 
bulunur. Bu, bir yangına yeterli ok-
sijen tedariğinin sağlanmasına ve 
söndürme/baskılama maddesinin 
hava akımıyla hızlı bir şekilde ortam-
dan çekilmesine yol açabilir. Ayrıca, 
otobüs motoru bölmeleri genellikle 
geometrik olarak karmaşık ve /veya 
sıkışıktır. Bu yapı,söndürme/baskıla-
ma maddelerinin yangın kaynağına 
gerçekten ulaşıp ulaşamadığından 
emin olmayı zorlaştırır. Sonuç ola-
rak, ortamda yanıcı olan maddeler 
sadece yakıt ve yağlar değildir. Yan-
gın, plastik, kauçuk ve yalıtım malze-
meleri gibi katı maddelere de sıçra-
yabilir ve bu maddeleri söndürmek/
baskılamak akışkan yakıtları söndür-
mekten daha zordur.

Nordik Araştırma

İsveç ve Norveç Yol Yönetimleri çok 
sayıda kazazede bulunan feci yan-
gınların çıkabilme riskinin büyük-
lüğünden dolayı, İsveç’in Statens 
Provningsanstalt Teknik Araştırma 
Enstitüsüile beraber 2005 yılında 
‘‘Otobüs Yangını Güvenliği’’ isimli bir 
otobüs araştırması projesi başlattı.

Projenin genel amacı otobüslerin 
yangın güvenliğini araştırmak ve ge-
liştirmeler için tavsiyeler ortaya koy-
maktı. Proje, hepsinin sonuçları ayrı 
raporlanacak şekilde, aşağıdaki alt 
projelere ayrıldı:

• 1996 ve 2004 yılları arasında İs-
veç ve Norveç’te çıkmış otobüs 
yangınlarının istatistikleri

• Otobüslerde kullanılan iç kısım 
malzemelerinin yangın testleri

• Otobüslerdeki yangın riskleri

• Yangın duvarları için test yön-
temleri

• Motor bölmesindeki yangın sön-
dürme/baskılama sistemlerini 
test yöntemleri

• Yangın simülasyonları
• Tam ölçekli denemeler

Tam ölçekli denemeler, alevlerin 
yolcu bölmesine ulaşmasından son-
ra parlamanın çok kısa bir süre içe-
risinde gerçekleştiğini gösteriyor.
İç bölme malzemeleri için mevcut 
gereksinimler (UNECE2 yönetmeli-
ği 118), yalnızca yatay bir alev testi 
yayılımını geçmelerini gerektiriyor. 
(FMVSS3 302).

Düşük yangın performansına sahip 
malzemelerin bile onaylanması-
na izin veren bu mevzuatlar açıkça 
yetersiz kalmaktadır. Trenler, yolcu 
gemileri ve uçaklar gibi diğer toplu 
taşıma araçlarındaki güvenlik tedbir-
leri otobüslere kıyasla daha sıkıdır. 
Otobüs Yangın Güvenliği araştırma 
projesi tamamlandıktan sonra Sta-
tens Provningsanstalt, bu yangınlar-
la alakalı malzemelerin daha iyi test 
edilmesi için öneriler sunan İsveçli 
teknik uzman olarak uluslararası 
ölçekte Cenevre’deki Birleşmiş Mil-
letler Avrupa Ekonomi Komisyonu 
(UN ECE) Genel Güvenlik Hükümleri 
Çalışma Grubu’na (GRSG4) bağlandı. 
İlgili emniyet seviyelerinin düzenle-
melere dahil edilmesine devam edil-
mektedir.

Araştırma, kanun ve istatistikler

Volpe Ulusal Ulaştırma Sistemle-
ri Merkezi, Wilmer/TEKSAS otobüs 
yangınından sonra Federal Motor 

1 Kasım 2008
2 United Nations Economic Commission for Europe
3 Federal Motor Vehicle Safety Standard
4 Working Group on General Safety Provisions
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Taşıyıcı Güvenliği İdaresi (FMCSA5) 
için bir çalışma yürüttü. Çalışmanın 
amacı, konforlu yolcu otobüslerin-
de6 mekanik ya da elektrikle alakalı 
arızalardan çıkan yangınların sebep-
lerine, sıklıklarına ve vahametine  
ilişkin bilgileri analiz etmek ve top-
lamaktı. Amerika Birleşik Devletleri 
Ulaştırma Bakanlığı bu çalışmaya 
dayanarak Konforlu Otobüs Gü-
venliği Eylem Planı çıkardı. Bu plan 
içerisinde Ulusal Karayolu Trafiği 
Güvenliği İdaresi(NHTSA7) konforlu 
yolcu otobüslerinin yangın güven-
liği gerekliliklerinin geliştirilmesini 
öncelikli güvenlik alanı olarak ta-
nımladı. Bunun başka bir parçası da 
konforlu yolcu otobüslerinde yangın 
algılama ve baskılama/söndürme 
sistemlerinin kurulmasını gerektiren 
bir Federal Motorlu Taşıt Güvenlik 
Standartları’na(FMVSS) ihtiyaç olup 
olmadığını değerlendirmekti.

NHTSA 2008 yılında Ulusal Standart 
ve Teknoloji Enstitüsü(NIST8) ile be-
raber iki yıllık bir yangın güvenliği 
araştırma programı başlattı. Çalış-
manın amacı, tekerlek yuvası yan-
gınlarını, bunların yolcu bölmesine 
yayılmalarını ve yolcu bölmesini sa-
vunma kolaylığını daha iyi anlaya-
bilmek ve böyle yangınlar için karşı 
önlemler ve tespt sistemlerinin ge-
liştirilmesi idi.

Otobüslerdeki Otomatik Yangın 
Söndürme Sistemleri(AFSS9) için 
herhangi bir ulusal gereksinim ya 
da standart olmamasına rağmen, 
eyalet düzeyinde bazı münferit ge-

reksinimler bulunmaktadır. Buna 
ek olarak, bazı orijinal yedek parça 
imalatçıları(OEM10) ve operatörler 
gönüllü olarak otomatik yangın sön-
dürme sistemlerini kurmayı tercih 
ediyor. Şehirler arası otobüs piyasa-
sı, beş yıldan daha uzun bir süredir, 
otomatik yangın söndürme sistem-
lerini tekerlekli sandalye asansör sis-
temi olan otobüslere standart, diğer 
bazı otobüslere ise seçmeli hale ge-
tirmeye başladı.

AFSS kullanımı istikrarlı bir şekil-
de artış gösterdi. Florida, Georgia, 
Pennsylvania ve New York’un da 
içinde bulunduğu birçok eyalet, yan-
gın korunma sistemlerini, tekerlekli 
sandalye asansörü bulunan okul 
otobüsleri ve toplu taşıma otobüs-
leri için bir gereklilik haline getirdi. 
Bunun sebebi, bu gibi durumlarda 
genellikle daha fazla tahliye zamanı 
gerekmesidir.

Belediye otobüsleri otomatik yan-
gın söndürme sistemlerini 15 yıldan 
fazladır kullanmaktalar. Bu erken 
benimseme metanol gibi alternatif 
yakıtların kullanımıyla alakalı risk-
lerden doğan endişeler tarafından 
tetiklenmişti. Günümüzde toplu 
taşıma şoförlerinin büyük çoğunlu-
ğu araçlarında AFSS bulunduğunu 
belirtiyor. Amerikan Toplu Taşıma-
cılık Birliği(APTA11) son yıllarda ope-
ratörler, orijinal yedek parça imalat-
çıları ve otomatik yangın söndürme 
sistemleri imalatçılarını içeren bir 
‘‘Otobüs Güvenliği Çalışma Grubu’’ 
oluşturdu. Grup, otobüs yangını gü-

venliğiyle alakalı dört tane standart 
ve tavsiye edilen uygulama geliştirip 
yayımladı.

Birleşik Devletler federal yönetme-
likleri, bir otobüsün sadece bir tane 
yangın söndürme tüpü taşımasının 
yeterli ve gerekli olduğunu belirti-
yor. Herhangi bir otobüs yangınında 
sadece yangın söndürme tüpünün 
yeterli olabilmesi çok düşük bir ih-
timal. Lancer Sigorta Şirketi’ne göre 
her yıl ortalama 20-25 otobüs yan-
gını kayıtlara geçiyor. Bu yangınların 
büyük çoğunluğu elektrik, turbo ya 
da frenlerle alakalı. Genelde motor 
bölmesini tamamen sarıyor ve yan-
gın söndürme/baskılama sisteminin 
de olmamasıyla beraber, bu yangın-
lar sıklıkla otobüse çok ciddi fiziksel 
zararlar veriyor. Bu yangın hasarları-
nın ortalama maliyeti 80.000 dolar-
dır. Bu bedelde yangınların yaşan-
dığı otobüslerin yaşları ve değerleri 
de hesaba katılmaktadır. Açıkça gö-
rülüyor ki yangın söndürme/baskı-
lama sistemleri otobüs yangınlarını 
kontrol etmekte çok daha etkili. Ay-
rıca, bu sistemler otobüsü boşaltma 
anında yolculara çok kıymetli bir za-
man kazandırıyor. Otobüs yangınları 
Birleşik Devletler’de ciddi bir mesele 
olarak kalmaya devam etmekte ve 
yangınla savaşmak için etkili araçlar 
geliştirilmedikçe, daha iyi bir motor 
bakımı sağlanmadıkça ve tavsiye 
edilen güvenlik önlemleri alınma-
dıkça çok ciddi bir mesele olarak kal-
maya devam edecektir.

5 Federal Motor Carrier Safety Administration
6 Motorcoach
7 National Highway Transportation Safety Administration
8 National Institute of Standards and Technology
9 Automatic Fire Suppression Systems 
10 Original Equipment Manufacturer
11 American Public Transportaion Association
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Güvenlik geliştirmeleri

İsveç sigorta sektöründen alınan is-
tatistikler gösteriyor ki; motor böl-
mesindeki yangın söndürme/bas-
kılama sistemlerinin gerekliliğinin 
tanıtılmasıyla otobüslerdeki yangın 
vakalarında gerçekleşen toplam ka-
yıplar önemli ölçüde azaltılabilir.

İsveç’te motor bölmesinde başlayan 
yangınlardan dolayı her yıl tamamen 
yanan otobüslerin sayısı, 2004’ten 
önce yaklaşık olarak 6-7’ydi. İsveçli 
sigorta şirketleri, 2004 yılında bütün 
(sigortalı) otobüslerin motor böl-
mesinin yangın söndürme/baskıla-
ma sistemiyle donanımlı olmasını 
gerektiren ortak bir karar aldı. O za-
mandan beri hiçbir sigortalı otobüs 
böyle yangınlardan dolayı tamamen 
yanmadı.

Yine de İsveç'teki otobüslerin en az 
yüzde 40'ının sigortalı olmadıkların-
dan ya da bireysel sigortalı olmala-
rından dolayı söndürme/bastırma 
sistemleri ile donatılmadıkları unu-
tulmamalıdır. Bu yüzden, bu tama-
men yanma vakalarındaki ciddi dü-

şüşün sebebi söndürme/baskılama 
sistemlerinin gerekliliğinin belirtil-
mesinden daha karmaşıktır. 2001 yı-
lında İsveç Motorlu Taşıt Muayenesi, 
tüm otobüs bakımının gelişmesine 
neden olan ve böylelikle otobüs 
yangını sayısını azaltan zorunlu yan-
gın güvenliği muayenesini devreye 
soktu.

Uluslararası Standartlar

Otobüs motor bölmelerindeki sön-
dürme/baskılama sistemlerinin 
değerlendirilmesi için şimdilik her-
hangi bir uluslararası standart bu-
lunmamaktadır. Bu açığı kapatmak 
üzere, Statens Provningsanstalt (SP) 
böyle sistemlerin işlevi ve etkinliği 
için gerekenleri tanımlarken kulla-
nılabilecek uluslararası test stan-
dartları hazırlamaktadır. Bu çalışma 
İsveç’teki Ulusal Yol Kurumu adına 
yapılmaktadır.

Bu projenin amaçları:

• Dünya çapında, otobüs şoförleri 
ve yolcular için daha güvenli bir 

çevre oluşturmak, özellikle de 
engelli, yaşlı ve çocuklar gibi ko-
runmasız yolcuların güvenli çıkış 
yapabilmelerini sağlamak.

• Mal kaybını azaltmak.

• Farklı söndürme/baskılama sis-
temlerinin yangınla mücadele 
performanslarının iyi tanımlan-
mış, tarafsız ve karşılaştırılabilir 
bir şekilde değerlendirilebilmesi 
için bir standart tasarlamak.

Projedeki sistem sınırlarından bazıla-
rı, odak noktasının söndürme kabili-
yetini test etmeye yönelik olmasıdır. 
Dahası, sadece dizel yakıtlı otobüsler 
– İsveç otobüslerinin %89’u – ve mo-
tor bölmesi ateşlemesi – yangınların 
yaklaşık %70’i motor bölmesinde 
başlar – değerlendirilecek olmasıdır. 
Buna da ek olarak, sadece arkaya 
monteli motor bölmeleri taranacak-
tır. Gelecekte alternatif yakıtlarla ça-
lışan otobüsler dikkate alınacaktır.

Şimdiye kadar geliştirilen taslak yön-
tem ılık ve sıcak yüzeyleri, havalan-
dırmayı, karmaşık bir geometriyi ve 
bir dizi yangın kaynağını simüle et-
mektedir. Yangın kaynakları tek tek 
ya da aynı anda ateşlendikten sonra 
test edilen söndürme/baskılama sis-
temleri bir hazneye kurulmaktadır. 
Çeşitli farklı senaryolar kurulmakta 
ve farklı yangın kaynaklarıyla, hava 
akımlarıyla, göz açıklıklarıyla ve sı-
cak yüzeylerle, fakat bütün bu test 
senaryolarında sistemin söndürücü 
enjektör memelerinin pozisyonu 
aynı tutularak çalışılmaktadır. Test 
sonuçları, sistemin güçlü yanlarını 
ve zayıflıklarını ortaya koyduğu gibi, 
minimum standart gereksinimlerin 
sağlanıp sağlanmadığını da göster-
mektedir.
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Tasarım konuları ve zorlukları
Otobüsler ve yolcu vagonları için 
yangın söndürme/baskılama sis-
temleri tasarlarken göz önünde bu-
lundurulması gereken bazı önemli 
bakış açıları bulunmaktadır. Haliha-
zırda uluslararası bir standart bulun-
mamaktadır, bu nedenle söndürü-
cü/baskılayıcı üreticileri sistemlerini, 
ilgili yerel ve ulusal toplu taşıma oto-
riteleri ve sigorta şirketleri tarafın-
dan tanımlanmış sistemler kullana-
rak doğrulamalı ve onaylatmalıdır. 
Bu oldukça zor olabilir ve genellikle 
farklı söndürme/baskılama sistemle-
rinin karşılaştırılmasına olanak ver-
mez. Çözülmemiş konular, motorun 
test sırasında kapatılıp kapatılma-
ması gerektiği, yakıt sisteminin ve 
fanın durdurulup durdurulmaması 
gerektiği, otobüs çalışırken bir yan-
gın tespit edildiğinde taşıt operatö-
rüne taşıtı yolun kenarına çekmesi 
ya da tünelden dışarı çıkma fırsatı 
vermek için  sistemin aktifleşmesinin 
ertelenip ertelenmemesi gerektiği-
dir. Güncel durumda ‘‘performans 
gereklilikleri’’, yerel toplu taşıma oto-
ritelerinin ulaşım hizmeti verenlerle 
yaptığı sözleşmelerle saptanmıştır.

Açıkça görülüyor ki geniş kabul gör-
müş standart bir yaklaşım, durumu 
basitleştirecektir. İdeal olarak bu bir 
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 
Komisyonu (UNECE) düzenlemesi 
şeklinde olur. Alternatif olarak, geniş 
pazar kabulüne sahip uluslararası bir 
standart, üreticilere eşit şartlı bir faa-
liyet alanı için bir temel sağlayabilir.

Sistemin ve bileşenlerinin dayanık-
lılığı da oldukça kritiktir. Sistemin 
sıcağa, soğuğa, titreşime, sıcaklık 
değişimlerine, paslanmaya, gerilme-

ye, kire, ise ve yol tozuna maruz kal-
dıktan sonra çalışır halde kalabilmesi 
için boşaltma sistemlerinin ve alakalı 
parçaların sistem etkinleştirilmeden 
ve boşalmadan önce hata vermeme-
si gerekir.

Sonuç olarak, piyasada su sisi, kuru 
söndürücüler ve gaz gibi birçok sön-
dürme/baskılama aracı içeren farklı 
tiplerde sistemler bulunmaktadır. Bu 
sistemlerin hepsi yangın söndürme 
performansları açısından farklı dav-
ranır ve söndürme/baskılama yö-
nünden hepsinin artıları ve eksileri 
vardır. Bazı sistemler yeniden parla-
ma koruması söz konusu olduğunda 
zorluklar yaşarken, bazıları büyük 
ve/veya küçük gizli yangınları sön-
dürme/baskılama konusunda zorluk 
yaşayabilirler. Çoğu sistem, söndür-
me/baskılama aracı yoğunluğunun 
uzun süre yüksek kaldığı kapalı alan-
larda iyi sonuç verirken, çoğunlukla 
otobüs motoru bölmesinde bulunan 
yüksek hava akımı olan koşullarda 
performansını sürdürmekte zorluk-
larla karşılaşır.

Şimdi durum nedir?
Statens Provningsanstalt (SP), oto-
büslerin ve yolcu vagonlarının mo-
tor bölmelerindeki yangın söndür-
me/baskılama sistemleri için bir test 
yöntemi geliştirmeye ilişkin 2010 yılı 
boyunca bir çalışma yürüttü. Çalış-
madan elde edilen tüm sonuçlar ve 
test protokolünün ilk taslağı SP Ra-
poru 2011:22’de sunuldu.

Raporun yayınlanması, önerilen me-
todolojinin daha derinlemesine bir 
analizinin yapıldığı projenin 2. Eta-
bının başlangıcı anlamına geliyordu. 
Çeşitli değişkenlerin etkilerinin ince-

lendiği gerçek boyutlarda bir motor 
bölmesi maketi yapıldı. Amaç, belirli 
bir motor tipinin kopyasını yapmak-
tansa, hazne boyutu, sıcak yüzeyler, 
engeller, havalandırma ve açıklıklar 
gibi ‘‘tipik’’ otobüs motoru bölmesi 
özelliklerine sahip bir hazne tasar-
lamaktı. Bu genel amaçlı hazne içe-
risinde söndürme/baskılama siste-
minin yeteneğini test edecek farklı 
petrol bazlı yangınlar başlatıldı.

3. Etap 2011 yılının Haziran ayının 
başlarında başladı ve kuru sistemler, 
su sisi ve kuru söndürücüler dahil 
farklı yangın söndürme/baskılama 
sistemleriyle çalıştırma testleri ger-
çekleştirildi.

Bu projeyle paralel olarak, söndür-
me/baskılama üreticilerinden, sigor-
ta şirketlerinden, otobüs dernekle-
rinden, taşıma otoritelerinden ve 
otobüs üreticilerinden temsilcilerle 
bir ‘‘Referans Grup’’ oluşturuldu. Ame-
rikan Toplu Taşımacılık Birliği(APTA), 
Amerikan Otobüs Birliği12, Birleşmiş 
Konforlu Yolcu Otobüsleri Birliği13, 
Ticari Araç Güvenliği İttifakı14 ve Lan-
cer Sigorta Şirketi bu gruptaki Birle-
şik Devletler merkezli temsilcilerden 
örneklerdir. Temel amaç, 2012'de 
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 
Komisyonundaki(UNECE) Genel Gü-
venlik Hükümleri Grubu’nun (GRSG)
bahar toplantısında, gözden geçiril-
miş ve güncellenmiş bir uluslararası 
UNECE Düzenlemesi No 107 yapma 
niyetiyle, bir standart taslak teklif 
sunmaktır.

Bütün sonuçlar, sonraki yıl 27-28 Eylül 
2012 tarihlerinde Chicago’da gerçek-
leşen Taşıtlardaki Yangınlar (FIVE15) 
konferansında sunulmuştur. Daha 
fazla bilgi için www.firesinvehicles.
com adresini ziyaret edebilirsiniz.

12 American Bus Association
13 United Motorcoach Association
14 Commercial Vehicles Safety Alliance
15 Fires in Vehicles


