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ETKİNLİĞİN ADI

TARİH

SEKRETERYA

ETKİNLİK YERİ

Asansör Sempozyumu*

18-20 Ekim 2018

İzmir Şube

İzmir

Öğrenci Üye Kurultayı*

9 Mart 2019

Oda Merkezi

Ankara

Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi*

17-20 Nisan 2019

İzmir Şube

İzmir

Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi

26-28 Eylül 2019

Denizli Şube

Denizli

Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

11-12 Ekim 2019

Eskişehir Şube

Eskişehir

Enerji Verimliliği Kongresi

18 -19 Ekim 2019

Kocaeli Şube

Kocaeli

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

23-26 Ekim 2019

Adana Şube

Adana

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

8-9 Kasım 2019

Mersin Şube

Mersin

15-16 Kasım 2019

Ankara Şube

Ankara

5-7 Aralık 2019

Adana Şube

Adana

13-14 Aralık 2019

Oda Merkezi

Ankara

Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi

Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı

TMMOB Sanayi Kongresi
* Gerçekleştirilmiş olan etkinliklerimiz
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ETKİNLİK

ULUSLARARASI BAKIM TEKNOLOJİLERİ
KONGRESİ VE SERGİSİ 2019
AMAÇ / KAPSAM
İstenen ve beklenen özelliklerde bir sistemi tasarlamak
ve kurmak, ciddi bir mühendislik çalışması gerektirir.
Kurulumu yapılan bir sistemin çıktılarının sürekliliğinin
sağlanması, ekonomik ve güvenli olarak üretime devam
etmesi için o sisteme bakım yapılmalıdır.
Makina Mühendisleri Odası, Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi'nin (UBTKS) dokuzuncusunu
Denizli'de 26, 27, 28 Eylül 2019 tarihlerinde düzenleyerek, bakım mühendisliği ile ilgili tarafları bir araya getirmeyi ve bakım mühendisliğinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Öncesinde sağlanan birikimle, IX.
UBTKS daha da kapsamlı bir şekilde uluslararası olarak
düzenlenecektir.
Makina Mühendisleri Odası tarafından bundan önce düzenlenen sekiz kongrede, bakım ve önemi tartışılmış, bakım konusunda gelinen nokta ve yenilikler ele alınmış ve
bakım mühendisliği alanında çok önemli sonuçlar elde
edilmiştir. Bu açıdan, Uluslararası Bakım Teknolojileri
Kongresi ve Sergisi bütün dünyada alanda çalışan herkesin buluştuğu ve yeniliklerin tartışıldığı bir kongre olarak
devam edecektir. Bakım mühendisliği, sanayi devrimleri
ile sürekli bir gelişim göstermektedir. Buhar ile çalışan
makinalar, elektrik motorları, mikroişlemciler ve internet altyapısı ile sürekli bilgi akışı içinde çalışan insansız
fabrikalar; bakım mühendisliğini neredeyse tüm mühendislik dallarının ortak alanı hâline getirmiştir. Bu nedenle
UBTKS, tüm sektörlere, tüm ürünler ve hizmetlere açık bir
platformdur.
IX. UBTKS, dördüncü sanayi devriminde bakım mühendisliği şartlarının, Teknolojik Dönüşüm ve Bakım Mühendisliği çerçevesinde aşağıdaki ana başlıklarda tanımlanacağı bir etkinlik olacaktır. Bununla birlikte, bakım
mühendislerinin eğitilmesinde ana referans olacak Bakım Mühendisliği Kılavuzu'nun içeriği de bu etkinlikte
tartışılacaktır. Ziyaretçi ve katılımcı olarak IX. Uluslararası
Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi'ne katılımınız bizi
onurlandıracak ve güçlendirecektir.
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BİLDİRİ KONULARI
IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi
2019'a katkılarınızı aşağıdaki alanlarda sunabilirsiniz:
• Güvenilirlik Mühendisliği,
•

Sanayi Devrimlerinde Bakımın Gelişimi,

•

Bakımcı, Bakım Mühendisi Yetkinliği ve Bakım Teknikleri,

•

Toplam Üretken Bakım (TPM),

•

Dördüncü Sanayi Devrimi'nde Bakım

•

Türkiye'de Bakım Mühendisliği,

•

Bakım Mühendislerinin Türkiye ve Dünyada Çalışma
Şartları.

İLETİŞİM
Makina Müh. Odası Denizli Şubesi
Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No:83 Merkezefendi DENİZLİ
Tel: 0 258 263 36 38 Faks: 0 258 263 88 36
e-posta: bakimkongresi@mmo.org.tr

ETKİNLİK

3

X. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE
UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
AMAÇ / KAPSAM
Uçak, havacılık ve uzay sektörünün dünya genelinde büyük bir
hızla ilerlemesi ve gelişmesi paralelinde, ulusal sanayimizde sektöre yönelik kabiliyetlerin ve ürünlerin artırılması, kaçınılmaz bir
gereklilik olmuştur. Özellikle havacılık ve savunma sektörlerinde ulusal katkı payının büyütülmesi hedeflenmelidir. Bu amaç
doğrultusunda izlenecek yol haritasının ülkemiz ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak belirlenmesi, kısa ve uzun vadeli planlamaların yapılması, yeni-ileri teknoloji yatırımlarının planlı olarak
filizlendirilmesi, olgunlaştırılması, yürütülmesi, yönetilmesi ve
sektörün kullanımına sunulması sağlanmalıdır.
Bu ihtiyaçlar kapsamında düzenlenen Ulusal Uçak, Havacılık
ve Uzay Mühendisliği Kurultayı'nda, mühendis-üniversiteendüstri üçgenindeki paydaşların aynı platformda buluşması
sağlanarak yeni teknolojik gelişmeler, endüstrinin talepleri,
teknoloji yatırımları, eğitim ve istihdam konularında mühendis
gözüyle bir tartışma, danışma ve paylaşma ortamı oluşturulması
hedeflenmektedir.

BİLDİRİ KONULARI
İLETİŞİM
Hoşnudiye Mah.
Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad.
Altın Sok. No:1 Kat:3
ESKİŞEHİR
Tel: 0 222 230 93 60
Faks: 0 222 231 38 54
e-posta: eskisehir@mmo.org.tr.
www.mmo.org.tr/eskisehir

1. Havacılık Sektöründe Yeni Teknolojiler, Özgün Yazılımlar ve
Uygulamaları,
2. Havacılık Sektöründe Bakım, Onarım ve Yenileştirme (BOY)
Faaliyetleri,
3. Özgün Hava Araçları,
4. Ulusal ve Uluslararası Uzay Teknolojileri,
5. Havacılık Sektöründe Yenilikçi Malzemeler ve İleri Üretim
Teknolojileri,
6. Havacılık Faaliyetlerinin Uçuş Emniyeti Yönüyle
Değerlendirilmesi,
7. Kamu/Özel Sektör Yatırımlarının Durumu, Kümelenmelerin
ve AR-GE Merkezlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi,
8. Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Eğitiminin
Değerlendirilmesi,
9. Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendislerinin Çalışma Yaşamı ve
İstihdam Durumu.
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KİTAP TANITIMI

Kitap Adı: Dünyada ve
Türkiye’de AR-GE Faaliyetleri
Yayın No: MMO/696
Sayfa Sayısı: 55
Kitap Türü: Oda Raporları
Yayın Yeri: Ankara

O

damız başta sanayi olmak
üzere tüm uzmanlık alanlarında, ülke, toplum, meslek ve meslektaş çıkarlarını gözeterek kapsamlı
çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda Odamız, üyelerinin bilimsel,
teknik ve mesleki gelişmeleri için
sürekli ve yaygın çalışmalarını ülke
genelinde etkin bir şekilde gerçekleştirmekte, çok sayıda konferans
seminer, sempozyum ve kongre
düzenlemekte; kitap, dergi, bülten
rapor vb. yayımlamaktadır.
Gücünü örgütlü üyesinden alan
Odamız, yayımladığı birçok çalışmayla, toplumsal gereksinimler
doğrultusunda, ülkemizin sanayi-
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leşmesine, kalkınmasına, demokratikleşmesine,
bilimsel-teknik
gerekler ve standartlara uygun
çağdaş bir yaşam sürmesine yönelik katkı sunmayı hedeflemektedir.
Ayrıca geçmiş çalışmalarından taşıdığı bilgi ve deneyimiyle oluşturduğu platformlarda birçok konuya
ilişkin alternatif görüş ve öneriler
ortaya koymaya çabalamaktadır.
Bu çalışmadaki amaç, sürekli öne
sürülen AR-GE harcamalarında
görünmez hale getirilen detayların aydınlatılmasına, yeni bilginin
üretilmesinde ülkemizin içinde
bulunduğu sürece ve sorunlara ışık
tutmaktadır.

MİEM

5

Haziran ayına ilişkin MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali
www.mmo.org.tr/miem adresinden de takip edilebilir.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama
Asansör
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

MİEM KURS PROGRAMI

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Eğitim Tarih Aralığı

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

14-15 Haziran 2019

İstanbul

16 Haziran 2019

19-20 Haziran 2019

Ankara

21 Haziran 2019

22-24 Haziran 2019

Ankara

25 Haziran 2019

28-30 Haziran 2019

İstanbul

1 Temmuz 2019

25-28 Haziran 2019

Samsun

28 Haziran 2019

27-30 Haziran 2019

İstanbul

30 Haziran 2019

13-16 Haziran 2019

İstanbul

17 Haziran 2019

13-16 Haziran 2019

Adana

16 Haziran 2019

24-27 Haziran 2019

Diyarbakır

27 Haziran 2019

Doğalgaz İç Tesisat*

15-18 Haziran 2019

Eskişehir

19 Haziran 2019

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

25-28 Haziran 2019

Eskişehir

29 Haziran 2019

17-19 Haziran 2019

Konya

19 Haziran 2019

19-21 Haziran 2019

Samsun

21 Haziran 2019

20-22 Haziran 2019

Kayseri

22 Haziran 2019

25-27 Haziran 2019

Ankara

27 Haziran 2019

28-30 Haziran 2019

İstanbul

30 Haziran 2019

28-30 Haziran 2019

Bursa

30 Haziran 2019

10-16 Haziran 2019

Ankara

17 Haziran 2019

10-16 Haziran 2019

Kocaeli

17 Haziran 2019

10-16 Haziran 2019

Denizli

17 Haziran 2019

17-23 Haziran 2019

Konya

24 Haziran 2019

24-30 Haziran 2019

İstanbul

1 Temmuz 2019

24-30 Haziran 2019

İzmir

1 Temmuz 2019

13-14 Haziran 2019

Denizli

14 Haziran 2019

15-16 Haziran 2019

Adana

16 Haziran 2019

15-16 Haziran 2019

Antalya

16 Haziran 2019

15-16 Haziran 2019

Kayseri

16 Haziran 2019

17-18 Haziran 2019

Samsun

18 Haziran 2019

20-21 Haziran 2019

Denizli

21 Haziran 2019

22-23 Haziran 2019

Bursa

23 Haziran 2019

24-25 Haziran 2019

Gaziantep

25 Haziran 2019

28-29 Haziran 2019

İstanbul

29 Haziran 2019

21-23 Haziran 2019

Eskişehir

23 Haziran 2019

28-30 Haziran 2019

İstanbul

30 Haziran 2019

17-18 Haziran 2019

Bursa

19 Haziran 2019

12-16 Haziran 2019

İstanbul

17 Haziran 2019

19-22 Haziran 2019

Bursa

23 Haziran 2019

26-30 Haziran 2019

Mersin

1 Temmuz 2019

21-23 Haziran 2019

Mersin

24 Haziran 2019

10-19 Haziran 2019

İstanbul

10-21 Haziran 2019

İzmir

SY**
SY**

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Mekanik Tesisat

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği
Havalandırma Tesisatı
Klima Tesisatı
Yangın Tesisatı
Enerji Yöneticisi
*
**

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
SY: Sınav yapılmamakta.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itibaren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi,
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız,
Son dönemlerde ülkemizde peş peşe yaşanan otobüs yangınları endişeye yol açarken, beraberinde
bu yangınların neden çıktığı ve nasıl önlenebileceği sorularını da getirdi. Mühendis ve Makina Güncel dergimizin 2019 yılı altıncı sayısında bu sorulara cevap niteliğinde hazırlanmış özel sayımızla
karşınızdayız. Bu sayımızda, konuyla ilgili hazırlanmış Otobüs Yangınları bölümü ile Haber, Etkinlik,
Sanayi Analizleri, Kitap Tanıtımı, MİEM bölümlerine de yer verilmektedir.
Haberler bölümünde, gerekli akreditasyon süreçlerini tamamlayan, Makina Mühendisleri Odası
Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi (MMO KALMEM), rüzgâr enerjisi sektörüne
yönelik çözümleri hakkındaki habere; Sanayi Analizleri bölümünde, 2 yılda bir gerçekleştirilen
TMMOB Sanayi Kongresi hazırlıkları kapsamında Mustafa Sönmez’in Sanayi Sorunları ve Analizleri
yazı dizisi şeklinde hazırlanan yazılarından “Kriz Sanayi Odaklı Derinleşiyor” isimli metine ulaşabilirsiniz.
Otobüs Yangınları bölümünde, konuyla ilgili yazılmış yedi adet yazımız bulunmaktadır. Bu yazılarımızda can kayıplarına neden olan otobüs yangınlarının teknik sorunları anlatılmış, filo mühendisliğine, işletilen yetersiz denetim mekanizmalarına, ilgili sigorta mevzuatına değinilmiştir, Otobüslerdeki yangın sayısını azaltmak için yalıtımdan, bakıma ve eğitime kadar bir dizi önlem alınması
gerektiği önerilerle vurgulanmıştır.
Etkinlik bölümünde, Odamız tarafından dönem içerisinde şubelerimiz sekreteryalığında gerçekleşecek olan etkinliklerimizin, etkinlik takvimi ve önümüzdeki aylarda tarihi yaklaşan “Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi”, “Ulusal Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı”, “Enerji Verimliliği Kongresi”, “İşci Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi”, “Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi” ile
ilgili duyurumuza ulaşabilirsiniz.
Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmamaları, mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen MİEM Haziran ayı eğitim programına ve “Hastane İklimlendirme Tesisatı Tasarım ve
Denetim Esasları” ile “Dünya’da ve Türkiye’de AR-GE Faaliyetleri” kitabının tanıtımına ulaşabilirsiniz.
Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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HABER

MMO KALMEM, RÜZGÂR ÖLÇÜM İSTASYONU
DENETİMLERİ SÜRÜYOR
Gerekli akreditasyon süreçlerini tamamlayan MMO KALMEM, 30 adet rüzgâr ölçüm
istasyonunun kabulünü gerçekleştirdi.
Odamız Kalibrasyon Laboratuvarı ve
Metroloji Eğitim Merkezi (MMO KALMEM), teknik alt yapısı ve alanında uzman kadrosuyla çeşitli sektörlerin yanı
sıra rüzgâr enerjisi sektörüne yönelik
çözümler üretmeye devam ediyor.

hem IEC 61400-12-1 Ed.2 standardına
göre hazırlanmış akredite rapor, hem
de Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum
Raporu (Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Ek-3) düzenlendi.
Rüzgâr ölçüm direklerinden alınan

KALMEM bünyesinde çalışan alanında uzman mühendis ekibi, rüzgâr
ölçüm istasyonu kurulum denetimlerini zorlu saha şartlarına rağmen
gerçekleştirmeye devam ediyor. 2018
Aralık ayından itibaren rüzgâr ölçüm
istasyonlarının (RÖİ) denetlemelerine
başlayan MMO KALMEM, bugüne kadar rüzgâr sektöründe önde gelen 4
yatırımcı firmaya ait 24 farklı şehirde
bulunan 30 RÖİ istasyonunun denetimini gerçekleştirdi. Tüm denetlemeler
zorlu saha şartlarına rağmen direğin
örülmesinden, sensörlerin uygunluğuna, yerleşimlerine ve data logger’ın
devreye alınmasına kadar bizzat yerinde kontrol edilerek tamamlandı.
Bu kontroller sonucunda uygun olan
rüzgâr ölçüm istasyonlarına yönelik

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



HAZİRAN 2019



www.mmo.org.tr

tüm verilerin kontrolleri, FTP sunucular üzerinden takip edilerek, verilerde herhangi bir hata tespit edilmesi
halinde ya da eksik veri tespitlerinde
yatırımcılar bilgilendirilerek veri kaybının önüne geçilmesi sağlanmaktadır.
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KRİZ, SANAYİ ODAKLI DERİNLEŞİYOR (47)1
Mustafa Sönmez2

Özet
Türkiye ekonomisi 2018’in son çeyreğinde yüzde 3 küçülürken 2018’in tamamında ancak yüzde 2,6 büyüyebilmiş görünüyor. GSYH, TÜİK’in
dolarla ifadesine göre, 784 milyar dolara kadar gerilemiş görünüyor. Bu, dolar bazında 2017’ye göre yüzde 8 dolayında daralmadır. 2018
nüfusu kabul edilen 82 milyon kişiye bölündüğünde de kişi başına gelirin 9 bin 632 dolara gerilediği ve 2017’deki 10 bin 602 dolardan
yaklaşık kişi başına bin dolar azaldığı anlaşılmaktadır. Türkiye’de kişi başına gelir 2017’deki düzeyinden yaklaşık bin dolar geriledi ve 9 bin
632 dolara indi. Böylece Türkiye’nin kişi başına geliri 1,4 milyar nüfusu olan Çin’in kişi başına geliri düzeyine indi. Çin ile Türkiye’deki kişi
başına gelir, dünya ortalaması olan 11 bin 368 doların ancak yüzde 85’ine ulaşabilmektedir. Bu ülkelerin kişi başına geliri, ABD’dekinin yüzde
15’inden ibarettir.
Türkiye’nin özellikle 2018’in ikinci yarısında önce durgunluğa, sonrasında krize girdiğini sergileyen GSYH verileri, sektörel olarak da krize
ilk girenin inşaat olmasına karşın, sanayinin bir birini takip eden mevsimler ya da çeyreklerde sürekli bir gerileme içinde olduğunu ortaya
koyuyor. Sanayinin GSYH içindeki payının yüzde 23,6 ile ilk sırada olduğunu, imalat sanayinin payının yüzde 20’yi bulduğunun hatırlanması
halinde, krizin sanayi odaklı olarak derinleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Nitekim sektörel katma değerlerin bir önceki yılın aynı çeyreklerine göre değişimine bakıldığında, GSYH’deki payı yüzde 24’e yaklaşan
sanayide 2018 son çeyrekteki küçülmenin yüzde 6,4 olarak çok önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.
GSYH’deki büyüklüğü yüzde 20 olan imalat sanayiinde son çeyrekteki daralma yüzde 7,4 ile daha belirgin ve merkezde durmaktadır.
Sanayinin 4 çeyrek ya da 12 aydır iniş halinde olması, krizin odağının sanayi olduğunu teyit ediyor. Sanayide birikimli kayıp yüzde 7’yi
buluyor. Birikimli kayıp GSYH’de yüzde 3,1 olarak yer alıyor.
Sanayi üretim endeksi verilerine, mevsimsellikten arındırılmış olarak bakıldığında resesyonun hissedildiği Temmuz 2018’den en son
verinin yayımlandığı Ocak 2019’a kadar analize konu olan 7 ayda en çok daralmanın ağaç işleme sanayiinde yüzde 24’e yakın yaşandığı
gözlemleniyor. Onu izleyen demir-çeliği de içeren ana metal sanayiinde küçülmenin yüzde 15’e yaklaştığı anlaşılıyor. İnşaat ile doğrudan
ilgili “Metalik olmayan Mineral Ürünler” diye tanımlanan ve çimento, cam, seramik, tuğla vb gibi inşaat girdilerini içeren alt sektördeki 7 aylık
birikimli küçülmenin yüzde 14’e yaklaştığı anlaşılıyor.
İnşaata girdi sağlayan alt sektörlerden sonra, beyaz eşya, elektronik ev eşyalarını üreten sektör ile otomotiv ürünlerini izleyen sektörlerde
analize konu 7 ayda yüzde 10’a yaklaşan daralmalar olduğu gözleniyor.
Milli gelir verileri, yatırımlarda iki çeyrektir artan bir gerileme eğilimine işaret ediyor. Yatırımların 2018’in tamamında GSYH içindeki payı
yüzde 28,4 olarak gerçekleşti. 2017’de bu yüzde 29,6 idi. Yatırımlar 2018’in tamamında yüzde yarım geriledi.
Çeyrekler itibarıyla bakıldığında eğilim endişe vericidir. Ekonominin yüzde 3 küçüldüğü 2018 son çeyreğinde, yatırımların çeyrek GSYH
içindeki payı yüzde 26,8’e düşerken, son çeyrekte yatırımlar 2017 son çeyreğine göre yüzde 13’e yakın daralma gösterdi.
Yatırımların inşaat ve makine-teçhizat biçimindeki kırılımı, sanayi yatırımları hakkında da bilgi verir. 2017 ve 2018’in 8 çeyreği dikkate

1
2

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 47'nin tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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alındığında inşaat yatırımlarının son 2 çeyrekte negatife düşmesine karşılık makine-teçhizat yatırımlarının 3 çeyrektir gerilediği görülüyor.
Özellikle 2018 son çeyrekte yüzde 26’ya yakın daralan makine-teçhizat yatırımları, sanayinin geleceği açısından çok olumsuz sinyaller
vermektedir.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 2018 son çeyreğinde yüzde 3 küçülmesine paralel olarak beklenen işsizlik artışı, sanayide önemli istihdam
kayıplarının başladığına işaret ediyor.
Aralık 2018’de yüzde 13,5’u bulan işsizlik, Türkiye’nin son 30 yılının en yüksek işsizliğine çok yaklaşmış durumda. Aralık 2017’de yaklaşık 3,3
milyon olan işsiz sayısı bir önceki yıla göre 1 milyon kişi artarak 4,3 milyonu buldu.
Kasım döneminde sanayide çalışanların sayısı 40 bin azalmıştı. Aralık döneminde 182 bin azaldı. Belli ki işverenler düşen üretimlerine hemen
tepki vermeyip bir süre sabrettiler ama sonunda işten çıkarmalara hız verdiler.
İşsizlik önümüzdeki aylarda azalma yerine artma eğiliminde. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Aralık 2018’de tarım dışı işsizlik
oranı yüzde 14,9’a yükseldi. Ocak 2019 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının yüzde 15,3 seviyesine
ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da son 30 yılın rekoru anlamına gelecek.
Türkiye ekonomisi ve onun omurgasını oluşturan sanayi, 2018 yılının ikinci yarısında durgunluk, ardından küçülme yaşadı. Anlaşıldı ki, bazı
sektörlerde kan kaybı çok önceden başlamış. 2019’un ilk çeyreğini (Ocak-Mart) bitirmeye az kalmışken daralma konjonktürünün sürdüğünü,
bir toparlanma yönünde eğilimin pek olduğunu söylemek mümkün görünmüyor. Bankalarda kredi musluklarını biraz gevşetecek kadar
kaynak olsa bile iç talep hala zayıf. Tüketicinin kullanabileceği kredilerin faizleri hala yüksek. Ayrıca, sert düşüş yapan tüketimi canlandıracak
gelir beklentisi de yok. Yatırımcıların iştahını kabartacak siyasal ve ekonomik adımlar da görünürde yok. 31 Mart yerel seçimlerini her şeyin
önüne çeken rejim, herkesi de “bekle-gör” davranışına yöneltince, tüketim de yatırım da bekle-gör kararında sabitlendi.

T

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından açıklanan 2018 son
çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
verileri, hem 2018’in son çeyrekle ilgili
eksik kalan büyüme parçasını açıklığa
kavuşturdu hem de yılın tamamının
resmini sergiledi. Türkiye ekonomisi
2018’in son çeyreğinde yüzde 3 küçülürken 2018’in tamamında ancak yüzde 2,6 büyüyebilmiş görünüyor.

maktadır. Bu daldaki yıllık küçülme
yüzde 2’ye yakındır. İnşaat 2017’de
yüzde 9 büyümüştü.

GSYH, TÜİK’in dolarla ifadesine göre,
784 milyar dolara kadar gerilemiş görünüyor. Bu, dolar bazında 2017’ye
göre yüzde 8 dolayında daralmadır.
2018 nüfusu kabul edilen 82 milyon
kişiye bölündüğünde de kişi başına
gelirin 9 bin 632 dolara gerilediği ve
2017’deki 10 bin 602 dolardan yaklaşık kişi başına bin dolar azaldığı anlaşılmaktadır.

2018’de tarımın büyümesi yüzde
1,3’te kalırken hizmetlerin, daha çok
da kamu harcamalarının zorlanmasıyla yüzde 4,4 büyüdüğü anlaşılmaktadır.

2018’in tamamında sanayideki büyümenin yüzde 1 dolayında kaldığı görülürken, yine 2017’de sanayinin yüzde 9’un üstünde büyüme gösterdiği
ama bunun kredi pompalanmasıyla
gerçekleştirilen hormonal bir büyüme
olduğu hatırlardadır.

SON ÇEYREK VE SEKTÖRLER
Türkiye’nin özellikle 2018’in ikinci yarısında önce durgunluğa, sonrasında
krize girdiğini sergileyen GSYH verileri, sektörel olarak da krize ilk girenin inşaat olmasına karşın, sanayinin
bir birini takip eden mevsimler ya da
çeyreklerde sürekli bir gerileme içinde
olduğunu ortaya koyuyor. Sanayinin
GSYH içindeki payının yüzde 23,6 ile

2018 VE SEKTÖRLER
2018’in tamamında GSYH yüzde 2,6
büyürken sektörel olarak yıllık bazda
küçülen sektör olarak inşaat öne çık-
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ilk sırada olduğunu, imalat sanayinin
payının yüzde 20’yi bulduğunun hatırlanması halinde, krizin sanayi odaklı
olarak derinleştiğini söylemek yanlış
olmayacaktır.
Nitekim sektörel katma değerlerin bir
önceki yılın aynı çeyreklerine göre değişimine bakıldığında, GSYH’deki payı
yüzde 24’e yaklaşan sanayide 2018
son çeyrekteki küçülmenin yüzde 6,4
olarak çok önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.
GSYH’deki büyüklüğü yüzde 20 olan
imalat sanayiinde son çeyrekteki daralma yüzde 7,4 ile daha belirgin ve
merkezde durmaktadır.
İnşaatın son çeyrekteki küçülmesi yüzde 8,7 ile oransal olarak daha yüksek
görünse de GSYH’deki payının yüzde
6,5 dolayında olduğu anımsandığında, inşaattaki daralmanın, ancak sanayiden sonra bahse konu olabileceği
söylenmelidir.
GSYH’deki payı yüzde 6’nın altına düşen tarımdaki gerileme yüzde 0,5’da

13
kalmış görünmesine karşılık, gerçekte
tarımda daha büyük sorunlar olduğu
bilinmektedir. TÜİK, Ekim sonunda
2018’in tarımsal üretim tahminlerini
vermişti ve tahıllarda yüzde 4,2; sebzede yüzde 3; meyvede de yüzde 1,2
oranlarında üretim düşmesi öngörmüştü. Ne var ki, aynı TÜİK, GSYH
verilerinde tarım sektörünün 2018’de
yüzde 1,3 büyüdüğünü açıkladı. Üretimi düşen, ama GSYH istatistiklerinde
katma değeri artan tarım sektörünün
hesaplanmasında bir sorun olduğu
açıktır. Ekim-Aralık millî gelir verilerinde ortaya çıkan yüzde 0,5’lik küçülme
de, üretimdeki yıllık azalma oranının
çok altında kalmıştır.
Hizmetler, Ekim-Aralık döneminde
yüzde 3 küçülen millî gelirden daha
yavaş bir tempoyla (yüzde -0,3) küçülen ana sektör olmuştur. Bunda da
kamu harcamalarının canlı tutulmasının etkisi başattır.
GSYH’de hizmetler sektörünün bir bölümü tarım, sanayi ve inşaatla ilişkilidir.
Taşıma, ihracat, ithalat, toptan ve perakende ticaret, bankacılık, sigortacılık, depolama, reklamcılık, pazarlama
vb faaliyetler ve bu sektörlerden türeyen veya onların talebini karşılayan
katma değer öğeleri bu kategori içinde sauılabilir. Dolayısıyla tarım sanayi
ve inşaattaki küçülme, belli ölçülerde
hizmetlere de yansımaktadır.
Hizmetlerin, üretken sektörlerden bağımsız olarak büyüyebilen en büyük
alt-kesimi devletin harcamalarıdır.
2018’de 24 Haziran genel seçim ve 31
Mart 2019 yerel seçim konjonktürü
içinde devletin cari harcamalarında
sürdürülen artış, son üç aya da yansımış ve hizmetler sektöründeki gerilemeyi frenlemiştir.

TÜRKİYE, ÇİNLİLEŞTİ
2018 GSYH’si dolara dönüştürülünce
785 milyar dolar görünen Türkiye 82
milyon nüfusu ile dünya ekonomisi-

nin 19. büyük ekonomisi sıralamasına
geriledi. Daha önce 851 milyar dolar
ile 2 basamak daha üstteydi. Türkiye,
ilk 20’ye giren “yükselen ülkeler” in en
altında yer alıyor.
Dolarla milli gelir, nüfusa bölünüp
kişi başına gelir verisine ulaşılıyor.
Türkiye’de kişi başına gelir 2017’deki
düzeyinden yaklaşık bin dolar geriledi ve 9 bin 632 dolara indi. Böylece
Türkiye’nin kişi başına geliri 1,4 milyar
nüfusu olan Çin’in kişi başına geliri
düzeyine indi. Çin ile Türkiye’deki kişi
başına gelir, dünya ortalaması olan
11 bin 368 doların ancak yüzde 85’ine
ulaşabilmektedir. Bu ülkelerin kişi başına geliri ABD’dekinin yüzde 15’inden
ibarettir.
İlk 20 büyük ülke arasına girip de kişi
başına geliri Türkiye’dekine yakın olan
diğer ülkeler 9 bin 614 dolar geliri ile
Meksika ve 9 bin 127 dolar kişi başına
geliri ile Brezilya’dır. Hindistan ile Endonezya ise ilk 20’ye girmekle birlikte
kişi başına gelirleri 2 bin ile 4 bin dolar
arasında değişen ülkelerdir.
Öte yandan Türkiye’de sığınmacı
olarak bulunan ve çoğu çalışarak ve
tüketerek milli gelire katkı yapan Suriyelilerin de nüfusa eklenmesi gerekir. Bunun yapılması halinde yaklaşık
4 milyon eklendiğinde üretilen milli
gelirin 82 milyona değil de, 86 milyon
nüfusa bölünmesi ile elde edilecek kişi
başına milli gelir, 9 bin 632 dolar değil,
9 bin 128 dolar olacaktır.

DETAYDA KRİZİN SEYRİ
Sanayinin milli gelir içinde yüzde 24’e
ulaşan büyüklüğünü anımsayarak bakıldığında, sanayinin 4 çeyrek ya da 12
aydır iniş halinde olması, krizin odağının sanayi olduğunu teyit ediyor. Sanayide birikimli kayıp yüzde 7’yi buluyor. Birikimli kayıp GSYH’de yüzde 3,1
olarak yer alıyor.
Milli gelirdeki büyüklüğü yüzde 6,5

dolayında olan inşaat da 4 çeyrektir
küçülüyor. 12 ayda inşaat sektörü yüzde 9’a yakın küçülmüş durumda. Konut sektöründe küçülmenin çok daha
yüksek olduğu söylenebilir. Hizmetler
ise dördüncü çeyrekte yüzde 3 oranında küçülmüş görünüyor ve birikimli
küçülmesi yüzde 0,7’den ibaret kalıyor. Daha ilginci ise tarımda yaşanıyor.
üÜretim arzı nedeniyle yüksek fiyat
artışlarının yaşandığı tarımda birikimli
küçülme yüzde 0,3’den ibaret kalıyor.

İMALATIN ALT DALLARINDA
KÜÇÜLME
Milli gelir verilerinde imalat sanayiinin
alt sektörlerine ilişkin detay bilgi verilmiyor. İmalat sanayinin alt sektörlerinde büyüme-küçülme detaylarına bu
veri setinden ulaşılamıyor. Bu durumda, sanayi üretim endeksi serisi yol
gösterici olabiliyor. Sanayi üretim endeksi verilerine, mevsimsellikten arındırılmış olarak bakıldığında resesyonun hissedildiği Temmuz 2018’den en
son verinin yayımlandığı Ocak 2019’a
kadar imalat sanayiinde küçülmenin
yüzde 3,4 olduğu gözleniyor.
İmalat sanayinin alt dallarında ise bazı
sektörlerde küçülmeler ileri boyutlarda. Öncelikle, hızla küçülen inşaat ile
ilgili imalat sanayii alt sektörlerinde
derin daralmalar olduğu dikkat çekiyor.
Analize konu 7 ayda en çok daralmanın ağaç işleme sanayiinde yüzde 24’e
yakın yaşandığı gözlemleniyor. Onu
izleyen demir-çeliği de içeren ana metal sanayiinde küçülmenin yüzde 15’e
yaklaştığı anlaşılıyor. İnşaat ile doğrudan ilgili “Metalik olmayan Mineral
Ürünler” diye tanımlanan ve çimento, cam, seramik, tuğla vb gibi inşaat
girdilerini içeren alt sektördeki 7 aylık
birikimli küçülmenin yüzde 14’e yaklaştığı izleniyor.
İnşaata girdi sağlayan alt sektörlerden
sonra, beyaz eşya, elektronik ev eşya-
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larını üreten sektör ile otomotiv ürünlerini izleyen sektörlerde analize konu
7 ayda yüzde 10’a yaklaşan daralmalar
olduğu gözleniyor. Özellikle yükselen
döviz fiyatlarıyla birlikte maliyetleri de
hızla artan bu ürünlere olan iç talebin
hızla azaldığı biliniyor ve iç talepteki
daralma ile bu sektörlerde üretimin de
azaldığı gözleniyor. Özellikle mobilyayı da içerecek şekilde bu tür ürünlere
getirilen vergi indirimleri, ilkinde 3 ay
olan süresinin ikinci kez uzatılmasına
rağmen, sektörde daralmanın yüzde
10’un pek de altına indirilemediği anlaşılıyor.

Sanayinin alt dallarının krizde ne tür
bir performans gösterdiği, tüketim
harcamalarına ilişkin verilerden de
anlaşılabiliyor. Hanehalkının özellikle
dayanıklı malların tüketimini ertelediği anlaşılıyor.
Son çeyrekte hanehalkı tüketimi yüzde 9’a yakın azalırken en derin daralmanın dayanıklı tüketim mallarında
olduğu gözleniyor. Otomotiv, beyaz
eşya, konut gibi dayanıklı mallarda
yaşananyüzde 35’e yaklaşan tüketim
daralması, yarı dayanıklı tüketimde
yüzde 15’i aşmış görünüyor. Son çeyrekte dayanıksız mallarda-özellikle
gıda, içecek, giyim-sektörlerinde tüketim azalması yüzde 2,3 ile sınırlı kalırken hizmet tüketiminin de yüzde 6 ya
yakın daraldığı gözleniyor.

Diğer alt sektörlerden plastik-lastik,
kağıt, basım sanayii, makine gibi dallarda da 7 aylık birikimli küçülmenin
yüzde 6 dolayında olduğu, tekstilde
bile yüzde 4’e yakın daralma yaşandığı
gözleniyor.

YATIRIMLARDA GERİLEME

İmalat sanayiinin alt dallarından 7 ayda
üretimi çok az artan dalları bekleneceği gibi tütün, gıda, giyim, içecek gibi
geçimlik malların üretildiği alt sektörler oluşturuyor. Petrol rafinajı, ilaç sanayiindeki artışları anlamak mümkün
ama bilgisayar-elektronik gibi ithalata
bağımlılığı alt sektörlerde üretim artışının yüzde 8 dolayında olması, ancak
ihracat siparişleri ile açıklanabilir.

Milli gelir verileri, yatırımlarda iki çeyrektir artan bir gerileme eğilimine işaret ediyor. Yatırımların 2018’in tamamında GSYH içindeki payı yüzde 28,4
olarak gerçekleşti. 2017’de bu yüzde
29,6 idi. Yatırımlar 2018’in tamamında
yüzde yarım geriledi.
Çeyrekler itibarıyla bakıldığında eğilim, endişe vericidir. Ekonominin yüzde 3 küçüldüğü 2018 son çeyreğinde
yatırımların çeyrek GSYH içindeki payı
yüzde 26,8’e düşerken, son çeyrekte
yatırımlar 2017 son çeyreğine göre
yüzde 13’e yakın daralma gösterdi.

TÜKETİM HARCAMALARI VE
SANAYİ
2018’in tamamında ekonomi yüzde
2,6 büyürken bu büyümeye hanehalkı
tüketiminden gelen katkı 0,7 puandan
ibaret kaldı. Büyümeye esas katkı, mal
ve hizmet ihracından 2,4 puan olarak
geldi. Hanehalkı tüketimindeki daralma özellikle son çeyrekte ileri boyutlara ulaştı ve 2017’nin son çeyreğine
göre daralma yüzde 35’e yaklaştı. Son
çeyrekte ekonomi yüzde 3 daralırken
hanehalkı tüketiminin katkısı eksi
yüzde 5,3 puandı. Ama bunu, mal ve
sermaye ihracından gelen 1,9 puanlık
pozitif katkı dengeleyince yüzde 3 küçülmeye ulaşılabildi.
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Yatırımların inşaat ve makine-teçhizat
biçimindeki kırılımı, sanayi yatırımları hakkında da bilgi verir. 2017 ve
2018’in 8 çeyreği dikkate alındığında
inşaat yatırımlarının son 2 çeyrekte
negatife düşmesine karşılık makineteçhizat yatırımlarının 3 çeyrektir gerilediği görülüyor.
Özellikle 2018 son çeyrekte yüzde
26’ya yakın daralan makine-teçhizat
yatırımları,
sanayinin
geleceği
açısından çok olumsuz sinyaller
vermektedir.
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2019’A KRİZLE GİRİLDİ, YA
SONRASI?
Türkiye
ekonomisi
ve
onun
omurgasını oluşturan sanayi, 2018
yılının ikinci yarısında durgunluk,
ardından küçülme yaşadı. Anlaşıldı
ki, bazı sektörlerde kan kaybı çok
önceden başlamış. 2019’un ilk
çeyreğini (Ocak-Mart) bitirmeye az
kalmışken daralma konjonktürünün
sürdüğünü, toparlanma yönünde
eğilimin pek olduğunu söylemek
mümkün görünmüyor. Başka bir ifade
ile, 2018’de gerçekleşen kayıpları
telafi edecek güçte bir büyümenin
gerçekleşmesi mevcut koşullarda
olası görünmüyor. Bankalarda kredi
musluklarını biraz gevşetecek kadar
kaynak olsa bile iç talep hala zayıf.
Tüketicinin kullanabileceği kredilerin faizleri hala yüksek. Ayrıca, sert
düşüş yapan tüketimi canlandıracak
gelir beklentisi de yok. Asgari ücrete
yapılan TÜFE üstü yüzde 26’lık zam
bile pek anlamlı olmadı, birçok asgari ücret dışı gelirlerde enflasyonla
baş edecek bir zammın yapıldığını
söylemek de kolay değil. Kısaca, 2018
yılında orta ve yüksek düzeydeki
ücretlerde reel kayıp söz konusu.
Yatırımcıların iştahını kabartacak
siyasal ve ekonomik adımlar da
görünürde yok. 31 Mart yerel seçimlerini her şeyin önüne çeken rejim,
herkesi de “bekle-gör” davranışına
yöneltince, tüketim de yatırım da
bekle-gör
kararında
sabitlendi.
İhracatın ise geçen yılın temposunda artmaya devam edeceği şüpheli.
İhracatın ithalata bağımlılığı, ihracatla büyümenin sanıldığı kadar
kolay olmadığını hatırlatıyor. Ayrıca
özellikle AB pazarında boy gösteren
durgunluk, ihracat seçeneğini pek
de umut haline getirmiyor. Hele ki,
ihracatı Almanya’ya daha çok odaklı
Türkiye için, Almanya’da ekonominin
yavaşlaması ve ikili ilişkilerin pek parlak seyretmemesi, ihracatın iç pazardaki kayıplarını kısmen de olsa telafi
etme şansını zayıflatıyor.

OTOBÜS YANGINLARI
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Otobüs Yangınları: Sebepler ve Önlemler
Abdurrahman Kılıç*

1. GİRİŞ
Otobüs taşımacılığı; toplu taşımada en güvenli taşıma
yöntemlerinden biri olarak kabul edilmekle birlikte,
özellikle kaza sonucu meydana gelen yangınlar çok
sayıda yaralanmalara ve ölümlere yol açabilmektedir.
Milyonlarca yolcu her gün işe, okula, eğlenmeye ve
tatil yerlerine otobüslerle yolculuk etmektedir. Bir kaza
veya arıza sonucu meydana gelen yangınlar yolcuları
tehlikeye atmakta, otobüs hurdaya dönmekte, işletme
maliyetlerine ilaveten yolcuların otobüs taşımacılığına
olan güveni sarsılmaktadır.
Ülkemizde birçoğu hafif hasarlarla atlatılan yılda yaklaşık
350 otobüs yangını meydana gelmektedir. Yangınların

*

çoğu ciddi olmayıp başlangıç aşamasında söndürülmekle beraber, otobüsün tamamen yandığı ve yolcuların öldüğü kazalar da olmaktadır. Özellikle şehirlerarası otobüs
yangınları başlangıçta söndürülemezse, uzak olduğundan itfaiyenin olay yerine ulaşması geç olmakta ve araçlar
tamamen yanmaktadır.
Otobüs yangınlarındaki yaralanmaların ana nedeni duman gazlarının solunmasıyla meydana gelen zehirlenmelerdir. Hatta belli gazların küçük bir dozları bile kalıcı
hasarlara yol açabilmektedir. Bu nedenle otobüslerde
kullanılan malzemelerin yanıcılık sınıfları ve duman üretme miktarları ayrıntılı olarak denetlenmesi gereken bir
konudur. Gündelik hayatın tüm sektörlerinde kullanılan
polimer malzemeler otomotiv endüstrisinde de büyük bir

Prof. Dr. - kilica@itu.edu.tr

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



HAZİRAN 2019



www.mmo.org.tr

16
önem kazanmıştır. Polimerler, mükemmel mekanik özellikleri, hafiflikleri ve ekonomik olmaları nedeniyle araçlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak ne yazık ki bu
malzemeler yangına dayanıklı değildir ve yandıklarında
zehirli gazlar ürettiklerinden otobüslerde kullanımları uygun değildir [1].

Klas III: Esas olarak oturan yolcuları taşımak için tasarlanmış taşıtlardır.

Taşıtlardaki yangın önleme sistemleri konusunda Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve
Avustralya’da farklı çalışmalar bulunmaktadır. Amerika
Birleşik Devletleri’nde otobüslerde yangın güvenliğini
arttırmak için hem federal hem de eyalet düzeyinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar araştırma, test, otomatik yangın algılama ve söndürme sistemleri konularını
içermektedir [2]. Otobüs yangınları konusunda malzeme
numuneleri ve parçalar ile araçlar üzerinde küçük, orta ve
büyük ölçekli deneyler ve sayısal incelemeler yapılmıştır[3]. Otomatik yangın algılama ve söndürme sistemleri
de dâhil olmak üzere, son teknolojik değişikliklerin otobüslerin yangın güvenliği üzerindeki etkileri araştırılmakta, araç tasarım ve donanımlarının ve denetim standartlarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunulmaktadır [4, 5].

Klas A: Ayakta yolcu taşımak için tasarlanmış taşıtlar; bu
sınıf bir taşıtta oturma yerleri olur ve ayakta duran yolcular için de yer olması gerekir.

1.1 Tanımlar
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun
(UNECE, United Nations Economic Commission for Europe) yönetmeliklerine [6,7] göre otobüsler aşağıdaki kategorilere ayrılmakta ve yangın önlemleri bu sınıflara göre
belirlenmektedir.
Kategori M2: Sürücü koltuğuna ilave olarak 8 koltuktan
fazla olan ve ağırlığı 5 tonu geçmeyen yolcu taşımak için
kullanılan taşıtlar.
Kategori M3: Sürücü koltuğuna ilave olarak 8 koltuktan
fazla olan ve ağırlığı 5 tonu geçen yolcu taşımak için kullanılan taşıtlar.
Kategori M2 ve M3 sınıfı ve kapasiteleri sürücüye ilave
olarak 22 yolcuyu geçen taşıtlar için ait oldukları sınıfı
aşağıda belirtilen üç kategori bulunmaktadır:
Klas I: Sık sık yolcu hareketine müsaade etmek için ayakta
yolcular için yer ayrılmış taşıtlar.
Klas II: Esas olarak oturmuş yolcuları taşımak için yapılmış
ve ayakta duran yolcuları taşımak için koltuklar arasındaki
koridorda ve/veya iki çift kişilik koltuktan daha fazla yer
işgal etmeyen bir alana müsaade edecek şekilde tasarlanmış olan taşıtlar.
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M2 ve M3 kategorisinde ve kapasiteleri sürücüye ilave
olarak 22 yolcuyu geçmeyen taşıtlar için iki sınıf taşıt vardır:

Klas B: Ayakta yolcu taşımak için tasarlanmamış taşıtlar;
bu sınıf bir taşıtta ayakta duracak yolcular için bir yer ayrılmamıştır.
Şehir içi belediye otobüsleri, turist otobüsleri ve şehirlerarası otobüsler, sürücü hariç 22 yolcudan daha fazla yolcu
taşıyan M2 ve M3 kategorisine giren otobüslerdir.

2. OTOBÜS YANGINLARININ NEDENLERİ
Bir yanmanın olabilmesi için yanıcı maddeye, oksijene
ve kıvılcıma ihtiyaç vardır. Bütün araçlarda yanıcı madde yeterince mevcuttur. Benzin, mazot, propan veya
benzeri hidrokarbon bileşimi gibi yakıtlar, yanıcı yalıtım
malzemeleri, seslendirme kabloları, elektrik kabloları ve
plastik parçalar yanıcı malzemelerdir. Atmosferde ve motor çevresinde yeterli oksijen de bulunduğundan sakınılması gereken husus, kıvılcım kaynaklarıdır. Yanıcı madde
ve oksijen bulunsa bile kıvılcım kaynağı önlenirse taşıt
yangınları da önlenebilir. Taşıtlarda kıvılcım kaynakları;
elektrik kısa devresi, motorun ateşleme sistemindeki kıvılcım, sıcak egzoz gazı içindeki kıvılcım, farların ve lastiklerin aşırı ısınması, çarpışma veya sürtünme ile oluşan
kıvılcımlar, dikkatsizce düşürülen sigara ve kundaklama
sayılabilir.
Otobüslerin yangın güvenliği; tasarımına, yapım malzemelerine, bakımına, kullanım şekline ve park edildiği yerin özelliklerine bağlıdır. Otobüslerde yangınların %59’u
motor bölgesinde, % 35’i yolculardan, % 3’ü yakıt tankından meydana gelmektedir. Lastiklerin ve farların ısınmasından meydana gelen yangınlar ise %2 mertebesindedir.
Çarpışan araçlarda ise yangınların %54’ü motor kısmından, %33’ü yakıt tankından ve % 4’ü ise lastiklerden ve
frenden meydana gelmektedir [8].
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2.1 Otobüs Yangınlarına Sebep Olan Faktörler
Kundaklama dışında, otobüs yangınlara sebep olan faktörler için birkaç genel sebep vardır. Bunlar; ısı, titreşim,
malzeme yorgunluğu ve yetersiz bakımdır. Bir malzemenin tutuşma özelliği sıcaklıkla orantılıdır. Isı; polimerler
gibi çoğu organik maddenin yaşlanmasını hızlandırır.
Motor bölmelerindeki sıcaklık yüksektir ve birçok parçanın dayanıklılığı zamanla önemli ölçüde zayıflar. Kabaca,
ortalama sıcaklık 10 °C arttığında bir polimer ürününün
ömrü yarıya düşer [1]. Bilindiği gibi günümüz taşıtlarında
polimerik malzemelerin oranı çok yüksektir.
Titreşimler; aracın motoru ve karayoluyla temas eden
tekerlekler tarafından yaratılır. Titreşimler ve diğer
sarsıntılar, araç bileşenlerinin yorulmasına, bağlantıların
gevşemesine, kırılmalara ve sızıntıların oluşmasına,
elektrik sistemlerinin yalıtımlarının aşınarak kısa devre
oluşmasına sebep olur ve parçaların bozulma süreçlerini
hızlandırır.
Otobüsün yapım sürecinde dikkate alınması gereken
birçok husus vardır. Yüksek performansa sahip klima sistemleri, TV, internet, buzdolabı ve kahve makinası gibi
kullanıcıların ve müşterilerin ihtiyaçlarının düşünülmesi
gerekir. Sonradan ilave edilen veya kapasitesi artırılan
sistemler, kablo tesisatının uygun yapılmaması nedeniyle

yangınlara neden olmaktadır. Ayrıca, bakım eksikliği birçok yangının kaynağıdır. Diğer taraftan çoğu durumda
bakım iyi olsa bile yangın riskleri açısından yeterli olduğu
söylenemez, ayrıca risk değerlendirmesi de yapılmalıdır.

2.2 Elektrik Kaynaklı Yangınlar
Elektrik sisteminden kaynaklanan yangınlar, toplam
yangın sayısının büyük bir bölümünü oluşturur. Günümüzdeki otobüsler, önceki yıllara kıyasla çok fazla sayıda kablo içermektedir. Ağırlık ve maliyeti azaltmak için,
kablo kesitlerinin küçültülmesi veya öngörülemeyen aşırı
yüklenme nedeniyle büyük bir yangın riski oluşmaktadır.
Akım geçen elektrik sistemi ısı üretebilir ve ortaya çıkan
ısı malzemelerin yaşlanmasını hızlandırır. Kullanılan malzemelerin (plastik, kauçuk vb) yorulmasına ve arızalanmasına neden olur. Bu nedenle kablolar yakıt hortumlarından, hidrolik kablolardan ve yanıcı sıvı ve gazlardan
kesinlikle yalıtılarak ayrı tutulmalıdır.
Elektrik kıvılcımı ve kısa devreler, sigorta gibi koruyucularla her zaman önlenemeyebilir. Aküden starter ve alternatöre giden kablolar oldukça yüksek akım taşırlar ve sadece yakınlardaki yanıcı maddeleri tutuşturmakla kalmaz
aynı zamanda hidrolik borularda kırıklara neden olabilecek düzeyde ısı oluşturma kapasitesine sahiptir.
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Çarpmalar ve titreşimler; aşınma, yırtılma ve kelepçe hasarı gibi mekanik hasarlara ve kısa devrelere neden olabilir. Mekanik titreşim nedeniyle yorulma ve kırılma riski
daha yüksektir. Ayrıca nem, temel olarak oksidasyona
bağlı olarak temas direnci gibi problemlere yol açar.
Olası bir elektrik kaynaklı yangını durdurmak için kablodaki akımı kesmek gereklidir. Yangına neden olan devrede akım hemen kesilebilirse, yangın kendiliğinden
sönebilir veya yavaşlayabilir. Jeneratör ve akü arasındaki
kablolar kısa devreyi önlemek için uygun şekilde yalıtılmalıdır. Sigortalarda yangının oluşmayacağının ya da yayılmayacağının garantisi olmadığından akım izlenmesi,
iyi devre koruması yapılmalıdır [9].

2.3 Motor Bölümü Yangınları
Otobüslerde yangınların büyük çoğunluğu motor kısmında meydana gelir ve bu bölümdeki yangınların tespiti
ve söndürülmesi daha zordur. Motor bölmesinde gaz, sıvı
ve katı şeklinde yanıcı maddeler bulunur ve sızıntı olduğunda yanıcı maddeler sıcak yüzeye temas ederse yangın
oluşur.
Motordaki yanma sonucu ısı üretilir ve motor egzoz sistemi ile motor gövdesi üzerinden taşınır. Egzoz boruları
600 °C'ye kadar sıcaklıklara maruz kalmaktadır. Motor
gövdesi yaklaşık 95 °C, motor bölmesindeki hava sıcaklığı
ise yaklaşık 70 – 90 °C'dir [1]. Bu sıcaklık hem dizel hem de
etanol için parlama noktasından daha yüksek olup, motor bölmesinde tutuşmaları çok kolaydır. Yüksek dış hava
sıcaklıklarında ve iyi havalandırılmayan motor bölmesinde, sıcaklıklar daha da yüksek seviyelere ulaşır. Fanlarla
ve motor bölümündeki açıklıklarla oluşturulan havalandırma, yüksek oranda hava akışı oluşturur. Bu hava akımı
motorun soğutulmasına yardımcı olur, ancak alev yoğunluğunu ve yayılımını da arttırabilir [9].
Yüksek sıcaklıklar, sıcak yüzeyler ve çeşitli yanıcı malzemeler motor bölmesini yüksek riskli bir alan haline getirir.
Motor bölümünde oluşan yüksek sıcaklıklar, parçaların
erken bozulmasına yol açar ve beklenenden daha kolay
alev almasına neden olur. Bir sıvının sıcak bir yüzeyde
tutuşması için temasta olduğu yüzey sıcaklığı, sıvının
homojen olarak ısıtılmasından daha yüksek bir sıcaklık
gerektirir. Bunun nedeni, sıvının ısıtılması ve buharlaştırılması sırasında sıcak yüzeyden enerji alınmasıdır. Yanıcı
sıvılar ile sıcak egzoz sistemi arasındaki temas, motor bölmelerinde yangının çok yaygın bir nedenidir.
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Motor bölümü ve yolcu bölümü gibi yüksek riskli alanlar arasındaki bölmeler, dumanın ve alevlerin yolcu bölümüne geçmesine yol açabilir. Motor bölümünü sürücü
mahalline bağlayan sistemlerin daha kompleks hale gelmesiyle yeni malzemeler yeni zorlukları da beraberinde
getirmektedir.

2.4 Tekerlek Yuvası Yangınları
İçten içe yanma riski, tekerlek yuvası yangınlarını bilhassa
tespit ve söndürme açısından zorlaştırmaktadır. Test sonuçları beş dakikadan az bir sürede toksik gazın ve dumanın yolcu bölümüne girebileceğini göstermektedir. Lastik
basıncı/sıcaklık takip sistemleri erken tespit için kullanılabilecek bir yöntemdir; diğer yöntemlerin ise araştırılması
gerekmektedir. Tekerlek yuvası bölgesindeki bazı kaplamaların ilk aşama testleri, dumanın yolcu bölümüne geçmeden tahliye sürelerinin dikkate değer biçimde arttığını
göstermiştir[9].

2.5 Alternatif Yakıtlar
Tüm dünyada, benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerini
alacak alternatif yakıtlar geliştirilmektedir. Hibrit, doğal
gazlı, tamamen elektrikli ve hatta hidrojenli otobüsler
kullanımdadır. Bazı ülkeler 20 yıldan fazladır alternatif
yakıtları kullanmakta iken, bazıları yeni başlamaktadır.
Genel olarak alınan fayda mükemmeldir, fakat yeni yakıtlar ve teknolojik çözümler yeni yangın risklerini de
beraberinde getirmekte, ilk müdahale ekipleri yeni risklerle karşılaşmaktadır. Etanol suyla karışabilen bir yakıttır ve alkole dirençli köpük konsantrelerinin kullanılmasını gerektirir, diğer köpükler parçalanır ve etkili olmaz.
Köpüğün dikkatli bir şekilde uygulanması da oldukça
önemlidir. Alternatif yakıtların kullanılmasının önündeki
engellerden biri patlamaya, yangına ve daha fazla riske
yol açabileceği algısıdır.

2.6 Yolcu Bölmesi
Yolcu bölmesindeki yangınlar genellikle elektriksel bir
arıza ile tetiklenir veya yangının motor bölmesinden yayılmasının bir sonucudur. Ancak, kundakçılık aynı zamanda bir yangın kaynağıdır. Yolcu bölümündeki yangınlarla
ilgili en büyük sorun, koltuk, perde gibi malzemelerin çok
düşük bir yangın direncine sahip olmasıdır. Koltuklar içinde kullanılan sünger ve benzeri malzemeler aşırı yanıcılığa sahiptir. Çok çabuk tutuşur ve çok hızlı yanarlar. Yolcu
bölümünde kullanılan malzemelerin, yangına dirençli olması ve zor alevlenici yangın sınıfında olması gerekir.
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3. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK
KOMİSYONU KARARLARI
Türkiye’nin de üye olduğu Birleşmiş Milletler Avrupa
Ekonomik Komisyonu UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe) tarafından son yıllarda otobüs
yangın güvenliği yönetmelikleri incelenmiş ve önemli
kararlar alınmıştır. Motor bölmesine ve otobüsün kapalı
bölmelerine (şoför uyku bölümü, tuvalet, bagaj ve diğer
kapalı bölümler) yangın/duman dedektörü kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. UNECE;
İlk yönetmelik olan 107 numaralı yönetmelik; motor
bölmesinde ve yakıtın yanmasıyla otobüsün ısıtılmasını
sağlayan bölmede yangın algılama sistemi gerektirecek
şekilde değiştirilmiş, daha sonra tuvaletler, sürücünün
uyuma bölmesi gibi kapalı yerlerdeki duman/yangın algılama sistemleri için yeni şartlar getirilmiştir. 118 numaralı
yönetmelik elektrik kablolarını ve yalıtım malzemelerini
de kapsayacak şekilde değiştirilmiştir. Yatay ve dikey yanma test esasları belirlenmiş ve testlerin uygulanması tüm
iç bölümü kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
2016 yılında, 106 sayılı ve Ek-107 sayılı UNECE Yönetmeliği; şehir içi ve şehirlerarası yolcu otobüslerinin motor
bölümlerinde yangın söndürme sistemleri için dört ayrı
yangın testi belirlenmiştir. 11 Temmuz 2018 tarihinden
itibaren M2 veya M3 kategorisindeki tek-katlı, çift-katlı,
sabit şasili veya mafsallı yeni araçlara ve özellikle sürücü
ile beraber yolcu sayısı 22’den fazla olan “Sınıf III” tipi şehir
içi ve şehirlerarası yolcu otobüslerine yangın söndürme
sistemlerinin eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Sınıf III
tipi araçlar, genellikle “yolcu otobüsü” olarak bilinen, sabit koltuklu yolcu taşıması için özel olarak yapılmıştır. 11
Temmuz 2019’dan itibaren bu şartlar tüm Sınıf III tipi yeni
araçlara uygulanmaktadır [9].

3.1 UNECE Yönetmeliği 107
UNECE Yönetmelik 107 “M2 veya M3 Kategorisindeki Taşıtlar İçin Esaslar” olarak bilinir. Bu doküman 26 Temmuz
2012’de yürürlüğe girmiştir. Motor bölmesinde kullanılan
malzemeler için özel nitelikler ve motor bölmesinde oluşan yüksek sıcaklıklar için algılama sistemi istenmektedir.
Akustik veya diğer amaçla kullanılan yanıcı malzemeler
yangına dayanıklı bir tabaka ile kaplanmadıkça motor
bölmesinde kullanılamayacağı belirtilmektedir.

Motor bölmesinde veya diğer bölmelerde aşırı sıcaklık
meydana geldiğinde, sürücüyü sesli ve görsel sinyallerle
uyaran bir alarm sistemi olmalıdır. Alarm sistemi motor
bölmesi ve yakıtın yanmasıyla çalışan bir ısıtıcının olduğu
her bölümde, normal çalışma koşullarında oluşan sıcaklığın üzerinde bir sıcaklığı algılamak üzere tasarlanmak
zorundadır. Ayrıca motor bölmesi dışındaki diğer bölmeler için de algılama sistemlerine ihtiyaç vardır. Tuvalette,
sürücünün yatak bölümünde ve bagaj bölümünde aşırı
sıcaklığı ya da dumanı algılayan bir alarm sistemiyle donatılmalıdır. Algılama sistemi, sürücü bölümündeki sürücüye hem sesli hem de görsel bir sinyal göndermelidir.
Alarm sistemi en azından motor çalıştığında, motor duruncaya kadar çalışır durumda olmalıdır.

3.2 UNECE Yönetmeliği 118
UNECE 118 sayılı Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile otobüsler için yüksek yangın güvenliği seviyesi tanımlanmıştır. Yönetmelik 118’de, esas olarak yolcu bölümlerinde,
motor bölmesinde ve ayrı olarak ısıtma yapan herhangi
bir bölmede kullanılan elemanların yanma davranışları ve
bunların yanında kullanılan yalıtım malzemelerinin özellikleri belirtilmiştir.
Taşıtın iç bölümünde, motor bölmesinde ve ayrı olarak
ısıtma yapan herhangi bir bölmesinde kullanılan malzemeler alevin oluşması, gelişmesi ve dumanın yayılması
tehlikesini en aza indirecek şekilde yerleştirilmesi istenmektedir. Yatay pozisyonda monte edilen malzemeler ve
kompozit malzemeler yatay yanma oranlarının tespiti için
teste tabi tutulmalıdır. Eğer yatay yanma oranı dakikada
100mm’den daha fazla değilse veya son ölçme noktasına
ulaşmadan sönerse test başarılı kabul edilmektedir [10].
Dikey yangın testi için yapılan deneyler ve sayısal simülasyonlar, örneğin perdeler ve koltuklar, yolcu bölümündeki
yangının gelişimi üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu
göstermiştir. Bu nedenle, tüm otobüs iç malzemeleri için
alevlerin dikey yayılımını sınırlayan bir dikey yangın testi
yapılması önerilmektedir.
Koltuklardan 500 mm’den daha yukarıda olan ve taşıtın
tavanına yerleştirilmiş malzemelerin erime davranışının
belirlendiği damlama testi sonucunda, damlatmanın olmaması veya çok az olması gerekmektedir. Eğer damla
düştüğü pamuk yününü tutuşturmazsa testin sonucu yeterli olarak kabul edilmektedir [10].
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4. OTOBÜS YANGIN ÖNLEMLERİ
Diğer taşıtlarla kıyaslandığında otobüslerdeki yangın güvenliği kuralları nispeten daha düşüktür. Bunun nedeni,
bir otobüs yangınından kaçmanın daha kolay olması,
uçaklardan, yüksek hızlı trenlerden ve gemilerden yangın
durumunda kaçmanın oldukça zor olmasıdır. Bununla
beraber ülkemizde son yıllarda birkaç feci otobüs yangını, durumun böyle olmadığını göstermiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm otobüs taşımacılığı
türlerinde, bir çeşit otomatik yangın sistemi kullanılmaktadır. Bazıları bu sistemleri tüm araçlar için zorunlu tutarken; diğerleri ise tahliye sorununun endişe verici olduğu
araçlara odaklanmaktadır. UNECE (Birleşmiş Milletler
Avrupa Ekonomik Komisyonu) 107 sayılı Yönetmelik için
önerilen, tüm M2 veya M3 kategorisindeki tek-katlı, çiftkatlı, sabit şasi veya mafsallı araçların motor bölümüne
yangın söndürme sistemlerinin yapılmasını zorunlu hale
getiren bir değişiklik yapmıştır [9, 11].
Otobüslerde yangın güvenliği; otobüsün tasarımını, işletmesini, bakımını, yolcuların tahliyesini, sürücü ve yardımcısının eğitimlerini, yangın algılama ve söndürme sistemlerini ve ilk müdahale gereçleri gibi birçok yönü içerir.
Bunların hepsi etkili standartların ve en iyi uygulamaların
oluşturulmasında kritik öneme sahiptir.

4.1 Algılama Sistemleri
Yangını ilk aşamalarında söndürmek daha kolaydır. Yangına geç müdahale edilirse, ortamdaki maddelerin ısınması ve yangının genişlemesi ile yangına müdahale zorlaşır. Yangının hızlı algılanması yolcuların erken tahliyesi
anlamına gelir. Simülasyonlar ve duman dedektörleriyle
otobüslerde yapılan testlerde, yangının çıkardığı dumanın erken tespit edilmesinin mümkün olduğunu ve yolcuların erken tahliyesi için önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından, sürücü hariç 22 yolcudan daha fazla yolcu taşıyan
şehir içi ve şehirlerarası otobüslerde, motor kısmında,
sürücü uyku bölümünde, tuvalette ve bagaj kısmında duman/yangın dedektörleri kullanılması ve sürücüye alarm
verecek şekilde tasarlanması önerilmektedir.
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Yapılan testlerde, lineer (kablo tipi) ısıl dedektörler ve optik dedektörlerin yaklaşık bir dakika içerisinde algılama
yaparak alarm verdiği gözlenmekte ve bu da otobüsün
içinde duman gazı konsantrasyonları zehirli değerlere
ulaşmadan önce yolculara zamanında otobüsü terk etme
imkânı sunabilmektedir [10]. Bir otobüs yangını büyük
miktarda ısı ve duman çıkartmakta, yangın otobüsün tuvalet kabininde dahi başlamış olsa, tavan boyunca tüm
otobüsün içine yayılmaktadır. Bu nedenle zehirli duman
gazı konsantrasyonlarının sınırlandırılması ve sürücünün
görüş alanının dışındaki tüm otobüs bölmelerine, (örneğin; tuvalet kabini, bagaj bölmesi ve şoförün yatak bölmesi gibi), yangın dedektörleri yerleştirilmelidir.
Tavan pencereleri ve eğimli açılan pencereler gibi açıklıklar otobüs yangınında oluşan dumanın tahliyesini sağlar.
Sıcak duman tavandan aşağı doğru otobüsü dolduracağından, tavanda motor bölümüne yakın bir noktada tasarlanan tavan kapağı, dedektör algıladığında otomatik
olarak açılması durumunda, yolcular otobüsten kaçmak
için daha fazla dumansız alan bulabileceklerdir. Bu nedenle, yangın durumunda havalandırma pencerelerinin
otomatik olarak açılması yolcuların emniyetle otobüsten
çıkmaları için yararlı olabilir. Ancak, yangın olayı sırasında
havalandırmanın yangını körüklemesi ihtimalini de göz
ardı etmemek gerekir.

4.2 Yangın Söndürücüler
Otobüslerdeki yangın söndürme sistemleri; motorun büyüklüğüne, kullanılacak söndürücünün özelliklerine ve
seçilen sistemin aktivasyon şekline göre tasarlanır. Yangın söndürme sistemleri; sağlam, titreşimlere dayanıklı,
farklı iklim koşullarından etkilenmeyen ve özellikle insan
faktörü ne olursa olsun tüm şartlarda çalışabilen sistemler olmalıdır. Yangının erken söndürülmesi ve hasarın az
olması, söndürücünün doğru seçimine ve uygun tasarımı
ile doğru uygulanmasına bağlıdır. Bir yangının söndürme
sistemi tarafından algılanması güvenilir olmalı, hatalı çalışmamalı ve aynı zamanda bir yangın durumunda yeterince hızlı devreye girmelidir.
Söndürücü motorun aşırı ısınmış parçalarını etkili bir şekilde soğutmalı, tekrar marşa basmayı engellemeli, sağlığa veya çevreye zararlı yan etkileri olmamalı, motor bölümündeki donanıma zarar vermemeli ve elbette onaylı
olmalıdır.
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Avrupa Birliği’nde, otobüslerdeki yangın güvenliğinin
artırılması için kullanılan
malzemelerin yangına dirençlerini arttırmaya yönelik faaliyetler başlatılmıştır.
Birleşmiş Milletler Avrupa
Ekonomik Komisyonu UNECE, Taşımacılık bölümü,
95/28/EC sayılı Avrupa Talimatnamesi ile otobüslerdeki yangın önlemlerini iyileştirici hususlar getirmiş ve
test esaslarını belirlemiştir.
Bir yangın söndürme sisteminin görevini yerine getirme
özeliğini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler
vardır. Sürüş sırasında motor çalışırken yangının söndürülmesi veya motor kapalıyken yangının söndürülmesi
farklı yangın söndürme kapasiteleri gerekir. Diğer taraftan, motor havalandırmasının yangın durumunda otomatik olarak kapatılarak motor gücünün düşürülmesi
hatta mümkünse motorun kapatılması ve güç kaynağının
aküden ayırılması söndürme performansı üzerinde olumlu etkisi olur.

4.3 Kullanılan Malzemeler
Sentetik ve plastik malzemeler; hafif oldukları ve mekanik özellikleri iyi olduğundan şehir içi ve şehirlerarası otobüslerinin iç donanımlarında kullanımlarının artması, son
yıllarda otobüs yangınlarının artmasına sebep olmuştur.
Yanıcı plastikler yüksek miktarda ısı ve duman açığa çıkardığından, otobüslerde esas yangın yükü yakıt olmayıp
genellikle kolayca tutuşan plastik malzemeler olmaktadır.
Sadece 100 gram poliüretan köpük bile otobüsün içini
çok kısa sürede tamamen dumanla doldurmaya yeterlidir[10]. Daha hafif ve daha ucuz polimer malzemelere
olan talep hızla artmasına rağmen bu malzemelerin yanıcılığı ve toksik duman üretimine ilişkin standartlar ve
sınırlamalar yeterli değildir. Şehir içi ve şehirlerarası otobüslerin yüksek riskli alanlarında kullanılan malzemeler
yangına dirençli olmalıdır. Kullanılan malzemelerin yangına dirençli olmaları yanında, duman çıkarma ve dumanın
insanlar üzerindeki etkileri de göz önüne alınmalı, kullanılan kablolar ve malzemeler halojenden arındırılmış (halogen free) olmalıdır.

4.4 Bakım
Bakım seviyesi yangınları önlemede en önemli faktörlerden biridir. Yağ ve filtrenin değiştirilip, üretici tarafından
kolayca erişilebilen parçaların kontrol edilmesi bakım
için yeterli değildir. Motor bölmesinin diğer kısımları da
görsel ve fiziksel olarak incelemeli, kontrol edilmeli ve
risk değerlendirmesi yapılarak izlenmelidir. Bir şehirlerarası otobüs için tam bakım altı saat sürebilirken, şehir içi
otobüslerinde sekiz saate ihtiyaç duyulmaktadır. Başka
bir deyişle şehir içi otobüsün kontrol edilmesi gereken
tüm güvenlik sistemlerine bağlı olarak % 50 daha fazla
zamana ihtiyacı olabilmektedir[10]. Bunun nedeni, şehir
içi otobüslerde durma-kalkma sayısının fazla olması, yolcuların farklı ihtiyaçları için farklı tasarımlar geliştirilmiş
olmasıdır.
Yetersiz risk değerlendirmesi veya zamanın yetersizliğinden veya kötü bakımdan dolayı istenmeyen olaylar yaşanabilir. Zamanında çözülmeyen küçük bir sızıntı büyüyebilir. Gevşek somunlar ve cıvatalar kolayca parçalanıp
dağılabilir, hasara ve yangına neden olabilir. Polimerik
malzemeler yüksek ısı nedeniyle yaşlanır sert ve kırılgan
hale gelebilir. Zamanında değiştirilmezse her biri yangın
başlangıcı için sebep olabilir.
Günümüz otobüslerinin birçok modelinde ulaşımın sınırlı olduğu karmaşık motor bölmeleri vardır. Hem görsel
hem de fiziksel olarak erişilemeyen birçok kısım bulunur.
Bu bölümlerde bazı kontrollerin bilinçli veya bilinçsiz bir
şekilde yapılmaması mümkündür. Kötü erişilebilirlik bu
nedenle bakım yapma süresini arttırır, bakım kalitesini
düşürür, bu da yangın riskini arttırır.
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5. SONUÇ
Otobüs yangınları çok sık meydana gelmektedir ve birçok
durumda yangın motor bölmesinde başladığından yolcular otobüsü zamanında terk edebilmekte, ancak yangının yolcu bölümüne geçtiği durumlarda ölüm veya yaralanmalar da olabilmektedir. Otobüslerin yanmasının, can
kaybı ve yaralanmaların olmasının en büyük nedeni hızlı
yanıcı polimer malzemelerin kullanımı, bakım yetersizliği,
algılama ve söndürme sistemlerinin yetersizliği ve eğitim
yapılmamasıdır. Otobüslerdeki yangın sayısını azaltmak
için yalıtımdan, bakıma ve eğitime kadar bir dizi önlem
alınması gereklidir.

kontrol edilmeli, risk değerlendirmesi yapılmalı ve tutanak hazırlanmalıdır. Tedbirler yetersiz ise seferden alınmalıdır.
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Otobüs Yangınlarının Nedenleri ve
Önlenmesi İçin Öneriler
Nurettin Çolak*

1. GİRİŞ
Otobüs yangınlarının nedenleri hakkında bilgi vermeden
önce, bir otobüsün üretimi ve piyasaya nasıl arz edildiğine değinmek istiyorum.
Bir motorlu aracın piyasaya arzının yapılabilmesi için,
motorlu araçların kategorilerine ve sınıflarına bağlı olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu standartları, ki bu standartlar AT (Avrupa Topluluğu)
ülkelerinde yayımlanmış olan standartlarla %90 oranda
benzerdir, sağlamak zorundadır. Ülkemizde, otobüslerin
üretimi de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayımlamış
olduğu standartlara uygun olarak yapılmakta ve ilgili
standartlar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından
incelenerek, aracın piyasaya arzı için, söz konusu motorlu araca “Tip Onayı” verilmektedir. TSE’den “Tip Onayı” almamış motorlu araçların piyasaya arz edilmeleri ve tescil
edilmeleri mümkün değildir. İthal edilen araçlar da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu standartları sağlamak zorundadır.
Buradan şunu anlıyoruz ki, motorlu araçlar, belirlenmiş
*

standartlarda üretilmektedirler.
Motorlu araçların tescilinden, yani satışından sonra,
araçların üretim standartlarının devam edip etmediği ve
tescil görmüş araçlarda, sonradan yayınlanmış yasal yönetmelikler ve mevzuatlar çerçevesinde, araçlar üzerinde
yapılması gereken değişikliklerin ve uygulamaların, yapılıp yapılmadığının denetimi ve kontrolü, Ulaştırma ve Alt
Yapı Bakanlığı’na bağlı, Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü
sorumluluğundadır.

2. OTOBÜS YANGINLARININ ÖNLENMESİ İÇİN
MEVCUT YASAL DÜZENLEMELER
M2 (Azami Yüklü Ağırlığı 5000 kg’a kadar olan yolcu taşıyan motorlu araçlar) ve M3 (Azami Yüklü Ağırlığı 5000
kg’dan fazla olan yolcu taşıyan motorlu araçlar) kategorisi
araçların genel yapısı ile ilgili teknik düzenlemeleri içeren
(UNECE-R107 ) regülasyon ülkemizde yayımlanmıştır. [1]
Bu regülasyona göre, araçlarda yangına karşı önlem alınması zorunludur. Ayrıca, 26 Haziran 2012 Tarih ve 28335
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Araçların İmal, Tadil ve
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Montajı Hakkında Yönetmelik (AİTMY)’in, 1.54 maddesinde, “Araçların, sürücü bölmesi arkasında yer alan motora
(motorun en ön noktası, sürücünün arkasındaki ilk koltuk
sırasının gerisinde olandır) sahip olmaları ve sürücü bölmesi, motor bölmesi ve yanmalı bir ısıtıcı bulunan her bir
bölmede aşırı sıcaklık oluşması durumunda araçlar, sesli
ve görsel (sinyal) işaret ile sürücüyü uyaran bir alarm sistemiyle donatılır.” ifadesi yer almaktadır.
1 Aralık 2012 tarihinden sonra üretilecek araçlar,
UNECE-R107 Regülasyonuna göre, mevcut araçlarda (1
Aralık 2012 tarihi öncesi tescil görmüş araçlar) ise, TSE’nin
standardlarını belirlediği ve yayımladığı, “Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri”nin, 2005 model ve sonrası, motoru sürücünün arkasındaki ilk koltuk sırasının gerisinde
olan, M2 ve M3 kategorisi araçlarda bulunması , 1 Kasım
2013 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir. [2]
Yeni üretilen araçlarda, yangın algılama ve alarm sistemleri ve hatta bazı otobüs üreticileri, söndürme sistemini
de otobüslere monte etmektedirler. Ancak, sistemin herhangi bir nedenle aktive olması durumunda, sistemin
(söndürme sistemi) tekrar aktif hale getirilmesi, maliyetlerin yüksek olmasından dolayı yaptırılmamaktadır. TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında ise, sistemin çalışıp
çalışmadığı dahi kontrol edilmemektedir. Zaten, sistemin
çalışmaması, hafif kusurlar listesinde yer almaktadır. Mevcut araçlarda ise, yangın algılama ve alarm sisteminin
araçlara montajı, 2020 yılına kadar ertelenmiştir.
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3. OTOBÜS YANGINLARININ NEDENLERİ
Yukarıda verilen bilgilerden sonra, otobüs yangınlarının
nedenlerini değerlendirmek daha uygun olacaktır. Bu nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1- Otobüslerde oluşan yangınların, %70-74’ü motor
odasından çıkmaktadır. Euro 4, 5 ve 6 dizel motorlarda
yakıtın püskürtme basıncı çok yüksektir (1500-2000
bar). Bu nedenle, motor odasında bulunan yakıt sistemini oluşturan parçaların bakım ve onarımlarının,
eğitim almış personel tarafından yapılması önemlidir.
Motor odasındaki yakıt sisteminin bakım ve onarımının, tekniğe uygun olmaması durumunda, zaman içerisinde tehlikelere yol açacağı aşikardır. Ayrıca, emisyon seviyelerindeki kısıtlamalar nedeniyle oluşan
yüksek yanma sıcaklıkları ve motor bölmelerinin daha
iyi izole edilmiş olması nedeniyle artan parça sıcaklıkları, araçların motor bölümünden başlayan yangınlara
neden olmaktadır. Diğer taraftan, solventle inceltilmiş
10 numara yağın ve EN590 standardı dışında kullanılan yakıtların da, motorlarda oluşturduğu yüksek ısı
nedeniyle de, motor odasında bulunan bazı malzemelerin yanmasına neden olmaktadır.
2- Yetkili olmayan veya eğitimsiz personel tarafından,
elektirik tesisatları üzerinde yapılan tadilatlar. Araçlar üretildikten sonra, araç hakkında teknik bilgisi

25
olmayan ve hiç bir eğitim almamış, araç elektriği konusunda yetersiz kişilerin, araçlar üzerinde yaptığı
elektriksel tadilatlar, araçların yanmasına neden olabilmektedirler. Örneğin, yolcuların 220 Volt elektrik
ihtiyaçlarını karşılamak için, araç içerisine monte edilen inverterin aküden giriş ve çıkış kablolarının kesit
ölçüleri ve sistem üzerinde kaç tane priz bulunacağı
ve devreyi korumak için, devreye kaç amperlik bir sigorta takılması gerekeceği hesap edilmelidir. Bu tadilat ancak, bir mühendis tarafından projelendirilmeli
ve yetkili bir onay makamı tarafındam onaylanmalıdır.
Ancak, piyasada bu tip tadilatlar, yetkisiz ve eğitimsiz kişiler tarafından yapılmakta ve herhangi bir onay
alma zoruluğu bulunmamaktadır. Ayrıca, otobüslere
üretim sonrası monte edilen, multimedia sistemleri
de, tadilatlar kapsamında yer almakta ve standartları
bulunmaktadır. Yine, bu sistemlerin araçlara montajı,
çoğunlukla eğitimsiz kişiler tarafından yapılmaktadır.
Burada, söz konusu sistemin standartlarının olmasına
rağmen, uygulanmada ilgili kurumlar tarafından göz
ardı edilmesidir. “Bireysel sesli ve görüntülü yayınlar için araçlarda sonradan yapılacak tadilat” ile ilgili
standartlar, 26 Ekim 2016 Tarih ve 29869 sayılı resmi
gazetede yayımlanan, AİTMY (Araç İmal Tadil ve Montaj Yönetmeliği)’nin tadilatlar bölümünde, izin verilen
tadilatlar kapsamının, 4.20 maddesinde yer almakta
ve standartları da yayımlanmıştır
Genelde, multimedia sistemlerinin montajı, araçlara
sonradan yapılmaktadır. Ancak, sistemin tadilat kapsamında olduğu ve projelendirilmesinin gerekliliği
ilgili kurum (Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına Bağlı
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün denetimi altında
çalışan TÜVTÜRK)tarafından bilinmemektedir. Veya,
sistem kusurlar listesinde yer almamaktadır.Diğer bir
ifadeyle kurumlar (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı) arasında bir kopukluk
söz konusudur.
3- Araç periyodik bakımlarının tam ve zamanında
yapılmaması. Araç periyodik bakımları, araç üreticisinin
belirlediği periyodlarda ve yetkili servislerde veya
eğitim almış ve yetkilendirilmiş personel tarfından
yapılmalıdır.

4-		Otobüs personelinin eğitimsizliği ve teknik kontrollerinin yetersizliği.

4. OTOBÜS YANGINLARININ ÖNLENMESİ İÇİN
ÖNERİLER
Yukarıda verilmiş olan bilgiler ışığında otobüs yangınlarının engellenmesi için öneriler aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:
1- Öncelikle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu yasal standartların, araç trafiğe çıktıktan
sonra da, devam etmesi için gerekli denetim ve kontrollerin yapılması sağlanmalıdır.
2- Yangın algılama ve alarm sistemleri ile ilgili yayımlanmış olan yönetmeliklerin gerekleri yerine getirilmelidir. Sistemin çalışıp çalışmadığı periyodik olarak kontrol edilmeli, hafif kusurlar listesinden çıkartılarak, ağır
kusurlar listesine alınmalıdır.
3- Araçlar üzerinde yapılacak olan her türlü tadilatın,
yetkili servislerde veya eğitimli ve yetkilendirilmiş
personel tarafından yapılması sağlanmalıdır.
Yukarıda da belirttiğim üzere, AİTMY’de belirtilen tadilatlar ve montajlar kapsamında yapılan tüm tadilatların ve montajların, TSE’nin yetkilendirdiği mühendisler tarafından projelendirilmesi gerekmektedir.
Ancak, araçlar üzerinde, AİTMY’de yer almayan tadilatlar da yapılmaktadır. Bir örnek verecek olursak, 24
Volt’dan 220 Volt’a çıkarma tadilatı. Söz konusu sistemin tadilatı, yetkili servislerde veya eğitimli ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır.
4- Standard dışı yakıt kullanılmaması için denetimler
arttırılmalı ve standard dışı yakıt kullanılmasının sakıncaları hakkında otobüs firmalarına eğitim verilmelidir.

5. SON SÖZ – FİLO MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMASI
Günümüzde firmalar, kalite ve hizmeti artırmak için, sürekli daha iyi teknolojiye yatırım yapmaktadırlar. Ne var
ki, üretim sonrası araçlara yapılan müdahaleler, teknoloji-
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ye yapılan bu yatırımı ileri yıllarda azaltmakta, can ve mal
güvenliğini tehdit etmekte ve firmaları zarara uğratmaktadır. Can ve mal güvenliğinin sağlanması ve yola elverişli
araçların trafikte olması, yukarıda 5 temel maddede belirtilen hususların eksiksiz yerine getirilmesi ile mümkün
olacaktır.

•

•

Araçların hizmet süreleri uzayacaktır.

Söz konusu hususların gerektiği gibi yerine getirilmesi,
ancak “FİLO MÜHENDİSLİĞİ” uygulaması ile mümkün olabilecektir.

•

Araç periyodik bakımları tam ve zamanında yaptırılacaktır.

•

Filo Mühendisliği, otomotiv ile ilgili konularda müfredatı
MMO (Makina Mühendisleri Odası) tarafından belirlenmiş bir eğitimden geçen ve yetkilendirilen makina mühendislerinin, firmalarda görev alması ve filodaki araçların,” Yola Elverişli” olmalarını sağlanmasını sağlayacak bir
sistemdir.[3]

Karayollarında kaza riski azalacak, can ve mal güvenliği sağlamada iyileşme olacaktır.

•

Yola elverişli araçlar trafiğe çıkabilecektir.

•

İşte başarı şansı artacaktır.

Filo Mühendisi aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:
•

Araç Tip Onayı’ndaki standartların kullanımında devamlılığı sağlamak,

•

Yasa ve yönetmelikler uygun olmayan tadilatların yapılmasını önlemek,

•

Standartlara uygun doğru yedek parça kullanımını
sağlamak,
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Filodaki mevcut araçların, mevzuatlara uygunluğunu
temin etmek.

Filo Mühendisi kullanımı ile, filoların aşağıda sılanamış
kazanımları elde edebileceklerdir:
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Otobüs Yangınları Nasıl Önlenir?
Alpay Lök1

1. GİRİŞ
Geçtiğimiz Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanan trafik
kazalarının yanı sıra, son günlerde arka arkaya gelen ve
beş vatandaşımızın yaşamlarını yitirdiği otobüs yangınları, kamuoyunun dikkatini bu konuya yöneltti. Gazete ve
televizyonlar bu konuda yayınlar yaptı. Herkesin merak
ettiği soru şu oldu: “Ard arda yaşanmış olan otobüs yangınlarının nedenleri nelerdir?”.
Motorlu araçların mühendislik kurallarına, teknik mevzuatlara ve pazarlamanın istediği maliyetlerde geliştirilmesi
ve ardından en kaliteli şekilde üretilmesi için çalışan biz
mühendislerin, bu yangınların nedenlerini belirlemek ve
oluşmasını engellemek görevi de bulunmaktadır.

2. ARAÇLARIN ÜRETİMİ VE KULLANIMI SIRASINDAKİ
DENETİMLER İLE BAKIM VE ONARIM
2.1 Araçların Üretimi ve Muayenesi
Türkiye’de araçların üretim, ithalat ve kullanım sırasındaki denetimi aşağıda belirtilmiş olan mevzuatlar uyarınca
yine aşağıda belirtilmiş olan kurumlar tarafından yapılmaktadır.
•

1

Motorlu araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve
onun adına Türk Standartları Enstitütüsü (TSE) tarafından takip edilen ilgili Avrupa Topluluğu (AT) teknik
mevzuatlarına göre ve her ülkenin kendi onay kuruluşundan, bizde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (37 A) ve
onun adına TSE (37 B), Tip Onayı alınarak üretilirler
veya ithal edilirler.

•

Motorlu araçlar, kullanım aşamasında yaşlarına ve
tiplerine bağlı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Araç Muayene istasyonları (TÜV TÜRK) üzerinden Periyodik Araç Muayenesi ve Yol Kenarı denetim istasyonu ile denetlenirler.

2.2 Araçların Bakım ve Onarımı
Araçların onarım ve bakımının araç üreticisinin kurallarına göre yapılması gerekir. Teknik nedenlerle onarılması
yasak olan ve yenisi ile değiştirilmesi gerekli olan parçalar, bu kurallarla tanımlanmıştır.
Türkiye’de araçların bakım ve onarımı yetkili servisler, yetkisiz ama yetkin servisler ve bunların dışında kalan merdiven altı diye adlandırılabilecek tamirciler kanalıyla yapılmaktadır. Yetkili servisler hizmetlerini Mesleki Mesuliyet
Sigortası ve zincirleme sorumlulukla yaparlar.
Türkiye’deki mevzuatlarda araç üzerine takılan yanlış bir
parça, yanlış bir bakım veya onasız bir tadilat sonucu Tip
Onayının düştüğünü belirleyecek bir mekanizma yoktur.
Araç Muayenesi “basit, çabuk ve ucuz” temel kuralına göre
olması gereken ve öyle olan yıllık muayenede ancak göze
çarpan tadilatları saptayabilmektedir. Bunun dışında kaza
sonrası bilirkişi incelemelerinde saptanabilmektedir.
Kendilerini tamir edilmemesi gereken parçaları tamir etmeye ve aracın üzerinde her türlü değişikliği yapmaya
“yetkin” gören merdiven altı tamirciler ise, aracın tip onayını geçersiz kılabilecek (kaliper onarımı, ABS/EBS kontrol
ünitesi (ECU) onarımları, kopya veya onaysız yedek parça
kullanımı gibi) müdahaleler yaparlar. Örneğin Euro 5 ve
Euro 6 standartlarında üretilmiş motorlarda egzoz salımı-
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nı yönetmek için kullanılan AdBlue sıvısını kullanmayı gereksiz hale getiren AdBlue Emülatörü gibi aldatıcı cihazları takan bu tamirciler, bir adım daha ötesine geçerek bu
araçlara, daha önceleri de yaşanmış olan birçok otobüs
yangınının nedeni olan, 10 numara yağ kullanmayı mümkün kılan ilkel yakıt sistemini de takmaktadırlar.
Bu tamirciler, araç muayenesi öncesinde bu tadilatları
söküp, sonrasında da tekrar takmaktadır. Bu nedenle bu
tamircilere “sök-takçı” da denir. Fren sisteminde yasadışı
tadilat yapıp, muayene öncesi söküp sonra takanlar da
aynı “sök-takçı”lardır.
Yangınlara neden olmadığı varsayılan, ancak çevreye büyük zarar veren AdBlue Emülatörü, merdivan altı sektörünün “masum” gibi görünen aslında tüm yangınlara neden olan zararlı uygulamaları içeren buzdağının görünen
kısmıdır.

sonra yangın uyarı ve varsa yangın söndürme sistemlerinin devre dışı bırakıldığı bilinmektedir.
•

Otobüslerde 10 numara yağ kullanılıyorsa, bu yECağın viskozitesini düşürmek için eklenen solvent veya
tiner gibi incelticiler parlayıcı ve yanıcıdır.

•

10 numara yağın ısıl değeri mazota kıyasla çok daha
yüksektir. Motor soğutma sistemi bu yüksek sıcaklığı
atmak için tasarlanmamış ve ses yalıtımını sağlamak
için motor bölgesi kapalı tasarlanmak zorunda olan
otobüslerin motor bölgelerinde yüksek sıcaklıklar
oluşmakta ve bu nedenle yangınlar çıkmaktadır.

3.2 Denetim Yetersizliği
Teknik sorun ve kural dışı uygulamaların belirlenebilmesi
ancak doğru ve yeterli denetimlerle mümkündür.
Türkiye ve Avrupa’da yapılan denetimler ve bu anlamda
belirlenen farklar aşağıda belirtilmiştir:
•

Türkiye’deki Araç Muayenesi Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından
yönetilmektedir. Bu muayene, muayene ihalesinin
yapıldığı tarihlerde Avrupa Birliği’nde devrede olan
96/96/EC teknik mevzuatına göre “Çabuk, Basit ve
Ucuz” olmak durumunda olan ve asgari şartları sağlayan bir muayenedir[1] . Üye ülkeler bu asgari şartları
sağlayan muayene sisteminin dışında daha zor şartlarla ek bir muayene daha yapabilirler. Almanların
ağır ticari taşıtlar için tanımladığı SP (Sicherheitsprüfung) muayenesi gibi.

•

Geçen süre içinde, Avrupa Birliği’nde bu teknik mevzuatla ilgili iki değişiklik olmuştur: 2009/40/EC ve
2014/45/EC. Türkiye, bu mevzuatlara taraf olmamıştır. Yani 2009/40/AT ve 2014/45/AT yayınlanmamıştır.

•

2014/45/EC mevzuatına göre araç muayenesi sırasında araçtaki ABS2, AEBS3, ESP4 ve LDW5 gibi Elektronik
Güvenlik sistemlerinin OBD6 cihazı yardımıyla çalışır
durumda olduğu denetlenebilmektedir.

Şekil 1. AdBlue Emülatörü, Buzdağının Yalnızca Görünen
Kısmıdır

3. OTOBÜS YANGINLARI NASIL OLUŞUR?
3.1 Teknik Nedenler
Otobüs yangınlarının belli başlı teknik nedenleri aşağıda
sıralanmıştır:
•

Yetkin olmayan servislerin, aracın elektrik sisteminde
kısa devre ve dolayısıyla yangınlara neden olacak tadilatlar yaptığı bilinmektedir.

•

Yetkin olmayan servislerde, ağır motor bakımından

2
3
4
5
6

Anti Blokaj Sistemi
Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi
Elektronik Kararlılık Sistemi
Şerit Takip Sistemi
On Board Diagnostic / Araç Üstü Arıza Tespit Düzeneği
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ra yağa göre değiştiren merdiven altı atölyeler kapatılmalıdır.
•

Otobüslerde Haziran 2012’den sonra zorunlu olan
“Yangın Algılama Sistemi” denetimi yapılmalı ve bu
denetim araç muayenesi kapsamına alınamıyorsa, SP
gibi ayrı bir teknik denetim getirilmelidir.

•

Otobüslerde takılan elektronik araçla arızaların belirlenmesi için kullanılan OBD üzerinden yapılacak denetimle, aracın elektronik kontrol ünitesi (ECU) üzerinde değişiklik, yanıltma yapılıp yapılmadığı, yangın
algılama veya söndürme sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığı, hız sınırlayıcı ve takografın doğru
çalıştığı denetlenebilir.

•

Bu ek denetimler, Makina Mühendisleri Odası’nın
“Filo Mühendisliği” projesi kapsamında devreye alınabilir.

Şekil 2. Almanya’da Otobüslere Uygulanan Yıllık Muayene (HU) ve
Ek Teknik Denetim (SP)

•

2009/40/EC mevzuatına göre, üye ülkeler isterlerse
daha detaylı ek muayeneler yapabilirler. Almanya’daki SP muayenesinde olduğu gibi, ağır ticari araçlara
farklı bir organizasyon ile parçaları söküp incelemek
şeklinde detaylı bir muayene yapılabilir. Almanya’da
otobüslere, yılda bir yapılan muayene (HU) dışında,
üç adet SP muayenesi yapılmaktadır. Bu şekilde araç
güvenliğini ve tip onayını etkileyen parçaların (fren
balatası/diski/kampanası kaliperi/körüğü, yakıt sistemi, v.b.) güvenli ve onaylı olduğu denetlenir.

•

Türkiye’de yapılmakta olan tek bir muayeneyle [1],
ağır taşıtlara bu detayda teknik denetim yapmak
mümkün değildir.

•

Türkiye’deki mevcut muayene, ağır taşıtlar için detaylı ikinci teknik denetim olmadığı sürece yetersizdir.

4. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yukarıda yapılmış olan açıklama ve değerlendirmeler ışığında, otobüs yangınlarının önlenmesi için aşağıda belirtilmiş olan önlemlerin uygulanması önerilmektedir:
•

Şehirlerarası ve halk otobüslerinde AdBlue Emülatörü kullanımı ve satışı önlenmelidir.

•

10 numara yağ satışı ve ticari araçlarda (otobüs, kamyon, minibüs, v.b.) kullanımı önlenmelidir.

•

AdBlue Emülatörü takan ve yakıt sistemini 10 numa-

5. SONUÇ
Yaşanmakta ve can kayıplarına neden olan otobüs yangınlarının nedenlerinin teknik sorunlar olduğu ve bu sorunları belirlemek için işletilen yeterli denetim mekanizmalarının olmadığı açıktır.
Uzmanların görüşleri alınarak oluşturulacak ve yukarıda
özetlenen önlem ve denetim yöntemlerinin ivedilikle
devreye sokulması gerekmektedir.
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Motorlu
Araçlar Komisyonunda geliştirilen Filo Mühendisliği projesi kapsamında ağır ticari araçlar için bu ek denetimler
yapılabilir.
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İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİK”
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OTOBÜS YANGINLARI

On Beş Günde Altı Otobüs Yangını ve
İlgili Sigorta Mevzuatı
Ali Ömer Yıldır1, Mustafa Nazlıer2

GİRİŞ
Türkiye genelinde son günlerde seyir halindeki yolcu
otobüslerinde yaşanan ve kayıplara neden olan yangınlar
endişelere sebep olmaktadır. Son olarak geçtiğimiz günlerde Balıkesir’in İvrindi ilçesinde hareket halindeki yolcu
otobüsünde çıkan yangında, ikisi çocuk, beş kişi öldü, on
beş kişi de yaralandı. Türkiye'nin çeşitli noktalarından on
beş günde altı otobüs yangını haberi geldi.
Henüz yolcu otobüslerinde çıkan yangınların nedenine
ilişkin üreticiler ve yasal mercilerden bir açıklama yapılmamışken, yangın nedenlerine ilişkin birçok iddia dile
getiriliyor. Her bir hadise için kök sebep analizi yapılarak
yangın çıkış nedeninin bilimsel olarak tespiti, kusur ya da
kusur dağılımını belirlenmesi çok önemli bir etken olmakla birlikte, kök sebep analizi; kontrol mekanizmasının
oluşturulması ve geliştirilmesindeki en önemli veri kaynağı olacaktır. Kök sebep analizi ile yangına sebep olan
ana unsurların somut ve objektif hale getirilmesi birçok
hukuk kuralının işletilmesinde tetikleyici olacak iken, ticari araçlarda taşınan yolcu açısından kusur dağılımı önem
arz etmeyecektir. Şöyle ki; zorunlu sigorta olan “Karayolu
Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası“ işleteninin her türlü sorumluluğunu kapsar.
Diğer taraftan otobüs işletme firmalarının ticari faaliyet1

Uzman, Teknik Öğretmen - omer@ekolekspertiz.com.tr

2

Sigorta Eksperi - mnazlier@ekolekspertiz.com.tr
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lerini sürdürebilmesi için “4925 sayılı Karayolu Taşıma
Kanunu’na“ istinaden her bir yolcu için “Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası“ düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur. Bu sigorta türü seyahat
eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı teminat altına
alan zorunlu bir sigorta poliçesidir. Bu poliçede sigortalı
yolcudur, sigorta ettiren ise otobüs firmaları işletmeleridir.
1. YANGINLA SONUÇLANAN KAZALARDA KARAYOLU
YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA
SİGORTASI KAPSAMINDAKİ HAKLAR NELERDİR?
“ Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sigortası“ için, her bir motorlu kara taşıtı için ayrı poliçe
düzenlenirken, poliçedeki teminat tutarları, otobüsteki
yolcu koltuk sayısıyla görevli personel başına belirlenmektedir. Poliçe kapsamında meydana gelecek bir kaza
sonucu yaralanan kişilerin tedavi masrafları ve sakat
kalma durumunda sürekli sakatlık tazminatları kişilerin
kendisine, ölüm halinde ise tazminat kişinin kanuni hak
sahiplerine ödenir.
“4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu” Madde – 6’ ya göre
yolcu taşımaları, taşımacı ve yolcu arasındaki sözleşmeye
uygun olarak yapılmaktadır. Yolcu taşımalarında sözleş-
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talılara) ve hak sahiplerine karşı ileri sürülemez. Kısaca;
“Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları“ “A.2.
Kazanın Tanımı “na uygun her hadisede, otobüs firmaları
işletmelerinin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirilmediğine bakılmadan poliçe teminatı kapsamında değerlendirme yapılacağı genel şart kapsamında
açıkça belirtilerek yolcu hakları tam anlamıyla koruma
altına alınmıştır.

me ise bilettir. Kanunen yolcu taşımaları biletsiz olarak
yapılamaz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 14.12.2012 tarih ve 2013/KDGM- 05/GENEL sayılı
genelgesi uyarınca; “Karayolu Taşıma Yönetmeliği”nin
“Yolcu Bileti” başlıklı Madde 38 Madde Fıkra 3 altında yer
alan bilgilerle birlikte düzenlenecek yolcu biletlerinde;
yolcunun adı ve soyadının yanı sıra T.C. Kimlik numarasının da yer alması gerekmektedir.
Sözleşme olarak değerlendirilen bilet kapsamında düzenlenmesi zorunlu olan “Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları “ kazanın tanımını aşağıdaki şekilde
yapmaktadır.
A.2. Kazanın Tanımı
Bu genel şartlardaki kaza terimi, ani ve harici etkisi tespit
edilen doğal afetler de dahil olmak üzere, sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigortalının bedensel bir
sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olayı ifade eder. Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve
ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi,
burkulması ve kopması da kaza sayılır.
Meydana gelen kaza neticesinde kapsama giren teminat
türleri ise; ölüm teminatı, sakatlık teminatı, tedavi giderleri teminatı’ dır.
Yolcu otobüslerinde çıkan yangınlarda kök sebep analizi
ile yangın kaynağının doğru olarak tespit edilmesi, sonradan alınacak önlemler ve düzenlemeler de en değerli veri
kaynağı olacaktır. Yangın kök sebebi tespiti sonrasında
otobüs işletme firmalarına sigorta sözleşmesinden veya
sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan
ve tazminat yükümlüğünün kaldırılması veya miktarının
azaltılması sonucunu doğuran haller yolculara (sigor-

Terminal giriş ve çıkışlarında, yol kontrol noktalarındaki
kontrollerin tamamında yetki belgesi ve otobüsteki yolcular için düzenlenmesi zorunlu olan ”Zorunlu Koltuk
Ferdi Kaza Sigortası” poliçesinin ibrazı istenmeli, mevcut
olmadığı durumlarda otobüsün trafikten men edilmesi
kanun ve yönetmeliklerle sağlanması gerekmektedir.

2. OTOBÜS İŞLETMELERİNİN SORUMLULUKLARI VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
Ülkemizdeki uygulanan yasa ve yönetmeliklere göre otobüs işletmelerinin sorumlulukları ve yükümlülükleri “Karayolları Trafik Kanun”da “belirtilmiştir.
Bu sorumluluklar ve yükümlülükler ise;
•
•
•

Taşıma yetki belgesine sahip olmak,
“Karayolları Trafik Kanunu”nun ilgili maddeleri kapsamında araç muayenesinin yaptırılması,
“Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası“

3. OTOBÜS YANGINLARI NEDEN ÇIKIYOR?
Otobüslerde genellikle tam olarak tespit edilemeyen
veya anlaşılamayan birçok tehlikeli kombinasyonun bir
araya gelmesiyle yangın hadiseleri meydana gelmektedir. Yangın riski; otobüslerin üreticiler tarafından doğru
tasarım ve malzemeler ile imal edilmesi dışında, otobüs
firmaları işletmeleri ve işletenleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmesi gereken bakımlar ve üretici dışında
otobüsler üzerinde sonradan yapılan tadilatlardaki işçilik
malzeme ve tasarım kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır.
Kundaklamalar dışında seyir halindeki otobüslerde çıkan
yangınlar birkaç ortak nedende toplanabilir.
Bunlar;
1. Yüksek ısı
2. Titreşim
3. Malzeme yorgunluğu
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4. Yetersiz bakım
5. Yetkisiz onarımlar ve tadilatlar
Yolcular ve görgü tanıklarının beyanlarına göre genellikle
yangınların, motor bölmesinden ya da otobüs içerisinde
bir elektrik sisteminden duman ve alev geldiğinin fark
edilmesiyle başladığı belirtilmektedir. Yangının başlaması
ve devam etmesi için ısı gereklidir. Isı kaynağı olacak bir
malzemenin tutuşması kendi sıcaklığıyla doğru orantılıdır. Son yıllarda otobüslerde sağlanan konfor seviyesinin
artmasına bağlı olarak ses geçirmez motor bölmeleri ile
kabin izolasyonlarında ses yalıtımları yüksek oranda ısı
yalıtımı da sağlamaktadır. Artan ısı yalıtımıyla da motor
bölmesindeki sıcaklığın yükseldiği ve birçok parçanın
daha yüksek ısı altında çalıştığı da bilinmektedir.
Titreşim ise motorun çalışması sırasında ortaya çıktığı gibi
asfalta temas eden lastikleri tarafından, farklı yol şartları
ve asfalt kalitesine bağlı olarak da oluşur. Titreşimler ve
benzer frekanslı hareketler hortumlar ve benzer parçalarda yorulma çatlakları, kırılmalar, yanıcı sıvıların sızmasına
(yakıt, yağ, v.b.) yol açmaktadır. Titreşim elektrik tesisatlarında yalıtımların aşınmasına ve kısa devre oluşmasına
neden olan en büyük etkenlerden birisidir. Oluşan bu titreşimler parçaların normal çalışma sürelerini azaltmaktadır.
Bakım eksikliği ise motor bölmesinde meydana gelen
yangınların başlıca kaynağıdır.
Elektrik tesisatlarında risk faktörleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;
Elektrik tesisatlarının tasarımı gereği maruz kalacağı ısı,
yaşlanmayı hızlandırarak yalıtım malzemelerinin (kablo
izolasyonları, kauçuk kaplamalar, v.b.) zarar görmesine
ve arızalanmasına neden olur. Üreticinin tasarımı olan
elektrik tesisatları, kullanım ve kaza gerekçesiyle fizikin
etkilenmeyecek kriterlerde imal edilerek araçlara yerleştirilmesi önemlidir.
•

Örneğin bir kaza sonucu hasar gören elektrik tesisatının lehim kullanılarak onarımı sonrasında titreşimler
ya da yorulmalar soğuk lehim ve benzeri sorunlara yol
açabilmektedir.

•

Bazı durumlarda kapasitesinin %75’ i üzerinde akım
aktaran sigortalar aşırı ısınarak sigorta kutusu içerisinde yangın riski oluşturabilir.

•

Gelişen teknoloji ile birlikte eski otobüslere göre yeni
otobüslerde çok fazla elektronik donanım kullanılmaya başlanmıştır. Ağırlık ve maliyeti azaltmak amacıyla
kablo kesitlerinin daha ince tasarımı üreticilerin tercih
ettiği yöntemlerden birisidir. Kablo kesitlerinin incelmesiyle normal şartlarda yeterli olan kablo kalınlıkları, öngörülemeyen kısa devreler ya da aşırı yüklenmelerde yangın riski oluşturmaktadır.

Belirtilen bu nedenler dışında en önemli etkenlerden birisi de otobüslerin fabrika çıkış donanımında yer almayan
sonradan isteğe bağlı olarak piyasada hizmet veren firmalar tarafından ilave donanım olarak otobüslere montajı gerçekleştirilen koltuk arkası televizyonlar, internet
ve güç prizleri, aydınlatmalar ve kablo tesisatlarıdır. Bu
ilave donanımların çektiği akım, kablo tesisatları ve otobüs elektrik sistemleri üzerindeki yükü fazlasıyla artırarak
orijinal tasarım dışında yangın risk oluşturmaktadır. Bu
tür değişikliklere üreticiler izin vermemektedir. Ayrıca bu
tür değişikliklerin periyodik muayene kontrolleri içerisinde olmadığı bilinmektedir. Kısaca değişiklikler kayıt altına
alınmamakta ve yetkili merciler tarafından kontrol edilememektedir.
Motor bölmesindeki yüksek sıcaklık ise sıcak yüzeyler ve
çeşitli yanıcı sıvılar motor bölmesini yangına karşı yüksek
riskli bir alan haline getirmektedir. Bu risk kapsamında
motor bölmesi yerleşimi ve soğutma sisteminin çok iyi
tasarlanması gerektiğini açıkça göstermektedir.
Motor bölmesindeki başlıca riskler şunlardır: Motor bölmesinde gaz, sıvı ve katı şeklinde yanıcı maddeler bulunmaktadır. Sızıntı ya da kırılma sonucunda yanıcı madde
sıcak bir yüzeye temas ederse yangın çıkabilir. Motor bölmesinde yer alan malzemenin yangın riski değerlendirmesinde iki temel özellik önemlidir.
•

Parlama noktası (Sıvının kendiliğinden havada yanıcı
bir gaz karışımı oluşturduğu (pülverize hali) sıcaklıktır.)
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı (Harici bir tutuşma
kaynağı olmadan maddenin kendiliğinden tutuşabileceği sıcaklıktır. )

•

Kablo demetlerinin montajı sırasında sabitlenmesi
çok iyi yapılmalıdır.

•

•

Kablo demetlerine sirayet eden sıvılar ve bunlara
bağlı oluşan nem gibi oksidasyonlar kablolar üzerinde dirençlere yol açarak yüksek ısı açığa çıkartırlar ve
böylece yangın riski artar.

Motor bölmesinde bulunan dizel yakıt, motor yağı, şanzıman yağı, hidrolik yağ, fren hidroliği, antifiriz gibi farklı
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türdeki sıvıların birbirinden farklı parlama noktaları ve
kendiliğinden tutuşma sıcaklıkları vardır. Genellikle bu
sıvıların sıcak egzoz sistemiyle teması motor bölmelerindeki birçok yangının başlangıç nedenidir.
Yangın başlangıç nedeni, kopan, yırtılan ya da sızıntı yapan bir yakıt sistemi hortumundan açığa çıkan dizel yakıt
olabildiği gibi, bakımsızlık sebebiyle motor keçe ya da
contalarından sızan yağların zaman içerisinde birikerek
tortu oluşturması, soğutma sisteminin sirkülasyonuyla
serpinti halinde sıcak egzoz sistemine ulaşması ya da buharlaşması da olabilmektedir.
Otobüslerin yakıt sistemlerinde kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikler, 10 numara yağ kullanımı, egzoz sistemine bütünleşmiş şekilde görev yapan Adblue sisteminin
kapatılması gibi birçok durumda, yangın risk olmaktan
çıkmakta ve beklenen bir durum haline gelmektedir.
Örneğin; motorun çalışması sırasında egzoz sistemi sıcaklığı 600oC‘ye kadar, motor bloğu ise 95oC sıcaklığa ulaşmaktadır. Motor bölmesindeki normal şartlarda beklenen
hava sıcaklığı ise 70 – 90 oC aralığındadır. Bu sıcaklık dizel
yakıtın 55oC olan parlama sıcaklığından yüksektir. Şehirlerarası yolcu otobüslerinin tam dolu olarak sefer yaptığı sezon olarak adlandırılan sıcak yaz dönemlerinde ağır
yüklü otobüslerde motor bölmesi sıcaklıkları çok daha
yüksek derecelere ulaşmaktadır. Kış döneminde herhangi
bir sıkıntı yaratmayan yakıt sızıntısı ya da yağ sızıntısı, yaz
dönemindeki sıcak havalarda, yüklü kullanımlarda kolaylıkla yangına sebebiyet verebilmektedir.
Birçok gerekçe yangına alt yapı oluştururken en önemli
gerekçe MALİYET YÖNETİMİDİR. Araçlar üzerinde üretici
önerisi dışında yenileme veya değişiklik “teknik gereklilikleri sağlamak kaydı ile” yapılabilir. Yasal koşulları ve
önermelerini sağlayarak denetimli değişiklik serbest iken
uygun olmayan malzeme ve ekipmanlar, kalitesiz ve ucuz
malzemeler tercih edilerek ehil olmayan ucuz işçilik sunucularından hizmet alınmasıyla asıl risk işletenin maliyet
yönetim isteğinden kaynaklanmaktadır. Bu yönü ile riskin
yaratıcısı kendi özgür irade ve tercihleriyle riski oluşturmaktadır. Bu büyük özgüven ve cüret, felaket ile sonuçanan bu olaylarda etkin rol oynamaktadır.
Yine aynı gerekçe olan maliyet yönetimi; ticari yolcu taşımacılığında Raylı Sistemler ve Hava Yolu taşıma olanak
ve ücretlerinin tüketici tercihi olacak şekilde gelişmesiyle,
işletme maliyetleri artan ve taşıma ücreti düşen otobüs
işletmecileri, özellikle yakıt türü ve sistemleriyle üretici

önerisi dışında değişiklik veya yakıt türü değişikliği ile
aslında tamamen maliyet gözetirken, değişen yakıt türünün kalitesizliği, yangın sebebine dönüşebilmektedir.
Koşulları bu olan yolcu taşımacılığında hiçbir haklı gerekçeye dayanmayan, tamamen işleten tercihi ile yapılan bu
tür faaliyetlerin tespiti halinde karşılaşacağı ağır yaptırımlar ve bunlara yönelik düzenlemeler, otobüs işletmelerine
zarar değil her anlamda fayda sağlayacaktır.
Her yangında kök sebep aşaması mutlaka bu yüzden çok
önemli olmakla birlikte hiçbir gerekçe işleteni haklı çıkarmaz. Mutlaka ilk sorumlu işleten olmakla başlayan domino etkili süreçte işleten ayrıca önceki süreçlerde yer alan
yine kendi inisiyatifindeki diğer suç unsurlarına kusur dağılımı yaptırarak rücu sürecini zincirleme işletebilir.
Sonuç olarak; yolcu açısından sorumluluk bakımından
tek muhatabı işleten olup, kök sebep analizi ile yangının
sebebi saptandığında rücu süreci kendi içinde domino
etkisiyle son muhatabı bulacaktır.

4. OTOBÜS VE ARAÇ YANGINLARI SONRASINDA
HASAR KÖK SEBEP TESPİTİNİ KİMLER YAPAR?
“Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK)”, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı ulaşım
kazalarını araştıran bir kuruluştur. Kurul, 6 Mayıs 2013
tarihinde kurulmuş olup karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu olmak üzere ulaşım alanında güvenlik
düzenlemeleri ile meydana gelen ciddi kaza ve olayları
incelemek, hazırlanan raporları gerekli durumlarda taraflara ve ilgili ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlara vermek ve kaza ve olaylar hakkında yıllık istatistikleri
yayımlamaktan sorumludur. Ancak kurulumundan 2019
yılına kadar geçen sürede karayolu kazalarına ilişkin bir
inceleme raporu yayınlamamıştır. Çalışmalarını ağırlıklı
olarak havayolu, denizyolu ve demiryolu kazaları üzerine
gerçekleştirmişlerdir.
Kök sebep tespiti; alanında uzman akademisyenler, odalara kayıtlı mühendisler, teknik öğretmenler, sigorta eksperleri, adli bilirkişi listesine kayıtlı bilirkişiler tarafından
gerçekleştirilebilir. Bu tespitlerle teknik bulgulara dayanan somut veriler ortaya koyularak sorumlular tespit edilebilir.
Bu konuda işleyişin stabil ve aynı standartlarda yapılması
için mekanizmalar yaratılması çok gerekli olduğu gibi kaçınılmazdır. Bağımsız ve tarafsız yapısı ile Meslek Örgütle-
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rinin (Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri
Odası, v.b.) aktif yer aldığı yapıları gecikmeksizin tesis etmek gereklidir.
Tazminat tespitlerinde sigorta eksperleri kök sebep analizi için çalışma yapar ve yasal yetkilerinde yer alan uzman
kullanma sürecinde de meslek odalarından faydalanırlar.
Bu çalışma yöntemi sınırlı kişi ve tercihler ile yapılmak yerine genel geçer bir kural olarak kabul görmeli ve sistem
olarak oturtulmalıdır. Sistemli ve verimli bir teknik analizin tüm taraflara sağlayacağı fayda bakımından meslek
odalarının değerlendirilmesini şiddetle önermekteyiz.

5. YABANCI ÜLKELERDE YAŞANAN OTOBÜS
YANGINLARI VE ALINAN ÖNLEMLER
Türkiye’de olduğu gibi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere
birçok ülkede yolcu olarak taşınan müşteriler için Zorunlu
Sigortalar kapsamında teminatların sağlanması işletmelere şart koşulmaktadır. Bu sebeple meydana gelen tüm
yangın hadiseleri sigorta şirketleri tarafından kayıt altına
alınmakta, ülke şartları ve koşullarına göre risk analizi yapılarak istatiksel olarak arşivlenmektedir. Birçok otobüs
yangını erken müdahaleye bağlı olarak yolcu kompartmanına sirayet etmeden otobüs personeli ya da otobüslerde kurulu olan aktif yangın söndürme sistemleri tarafından söndürülmektedir. Bu tür küçük yangınlar, itfaiye
müdahalesi olmamasından dolayı kayıtlara geçmemektedir [1] .
Örneğin Norveç ortalamasına göre yılda 49 adet kayıtlara
geçen otobüs yangını meydana gelmektedir. İsveç’te ise
bu sayı 122’dir. 2005 yılında Polonya’da ise 13 insan, 2008
yılında ise Almanya’ da 20 insan hayatını kaybetmiştir.
Ülkemizde otobüs işletmelerinin ilk tercihleri Alman üreticiler tarafından üretilmiş otobüslerdir. Almanya’da aynı
otobüsler için uygulanan kontrol sistemleri ülkemizde de
uygulanabilir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.
1. HU olarak adlandırılan ve Türkiye’de de TUV yarafından yapılmakta olan periyodik muayene, otobüslerde
12 ayda bir gerçekleştirilmektedir. Bu muayene sırasında gerçek bir emisyon testi de uygulanmaktadır.
Otobüsler için HU muayenesi dışında SP olarak adlandırılan ilave güvenlik testleri de zorunlu tutulmuştur.
2. SP olarak adlandırılan Motorlu Taşıtlar Güvenlik Denetimi, otobüsler için ilk trafiğe çıkışından itibaren
6 ay sonra, ilk denetimden 6 ay sonra ve devamında
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her 3 ayda bir olacak şekilde yapılmaktadır. Kısacası
otobüsler her 3 ayda bir detaylı olarak incelenmekte,
herhangi bir kusur bulunursa kusur giderilene kadar
kullanılmasına izin verilmemektedir. Bu inceleme otobüsler için özel olarak görevlendirilmiş olan uzman
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Görüleceği üzere otobüsler için periyodik muayeneler
dışında, yolcu güvenliği açısından mevcut olan risklerin
engellenmesi için her 3 ayda bir yapılan detaylı SP kontrolleriyle güvenlik sağlanmaktadır. SP kontrolleri periyodik muayeneden farklı olarak yolcu güvenliğini tehlikeye
atacak gerek motor bölmesi, gerekse yolcu kompartmanındaki tüm olumsuzlukların tespit edilmesi için oluşturulmuş bir kontrol sistemidir.

6. İYİLEŞTİRME VE ÖNERİLER
Bu tespitler ışığında, otobüs yangınlarının engellenmesi
içim aşağıdaki önlemlerin alınması önerilmektedir.
•

Alanında uzman akademisyenler, odalara kayıtlı mühendisler, teknik öğretmenler, sigorta eksperleri, adli
bilirkişi listesine kayıtlı bilirkişiler tarafından her yangın hadisesi sonrasında kök sebep tespiti yapılması
zorunlu hale getirilmelidir. İtfaiye tarafından yangın
çıkış nedeni tam olarak tespit edilemez. Yetkisizlik ve
yetersizlik sebebiyle doğru da olmaz.

•

Meslek odalarının tüm ülkeye yayılan yapıları, disipline edilmiş mekanizmaları ve bilgi ve tecrübelerinden
dolayı standart ve stabil bir mekanizma içinde sürece dahil olmaları mutlak gereklidir. Her şeyden önce
tarafsız ve bağımsız bilim adamı nosyonu ile hareket
edecek bilirkişi unvanını da taşıma yeterliliğine sahip
mühendislerin dışında alternatif aramak ve yaratma
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•

Adblue sistemlerinin yazılım ya da donanımlarla iptalini sağlayan kişi ya da firmalara ağır para cezası
getirilmelidir. Aynı zamanda çevreye zararı olan bu
sistemlerin iptal edilmesi, suç unsuru olarak kabul
görmelidir.

•

Çözüm olarak her ne yapılır ise yapılsın, çözümler
mutlaka bilim, ilim ve fen kurallarının geçerli olduğu
ve kesinlikle siyasetin hiçbir şekilde nüfuz edemeyeceği şekilde olmalıdır. Bir Risk Uzmanı ve Eksper olarak, ülkemizdeki risk listesinin ilk sırasında yer alan
risk, SİYASET olarak tespit edilmiştir. Ne zaman, hangi
gerekçe ile ve neden olması gerektiğini açıklayamadığı her uygulamayı ansızın ve zamansız hayata geçirebilen otorite ile, hiçbir bilim insanı başa çıkamaz.
Bundan büyük risk de olamaz.

çabasına girmek önemli bir hata olur. Tüm evrensel
uygulamalar da bu şekilde olup, yakından takip ettiğimiz Avrupa uygulamaları örnek olacaktır.
•

•

Ülkemizde bilim adamı aktivitesi artırılmalıdır. Altını
çizerek belirtmek gerekir ki; Yapışık Riskler Yapışık Hasarlar ve Mağduriyetler yaratır. Bir yapışık riski analiz
etme yeteneği ancak ve ancak analitik düşündüğü
kadar titiz ve sabırlı çalışacak bilim insanı ile olanaklıdır. Bu konuda mühendislik biliminin yerini dolduracak alternatif yoktur. Çözüm önerisi bilimsel olan, konuyla ilgili uzman tüm taraflara yer verilen bir çalışma
komitesi kurulmasını öneririz.
Terminal çıkışlarında ve yol kontrol noktalarında “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sigortası” ibrazı istenmelidir. Mevcut olmadığı durumlarda, otobüsün trafikten doğrudan men edilmesi
gerekmektedir. Her bir yolcu için bilet kontrolü yapılmalıdır.

•

Periyodik taşıt muayeneleri dışında, otobüsler için
Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda olduğu gibi üç
aylık aralarla yolcu güvenliği muayenesi yapılması
şart koşulmalıdır. Bu kontrollerde, otobüsler üzerinde
fabrika çıkış donanımından farklı yapılmış izinsiz bir
donanım ya da değişiklik varsa onay verilmemelidir.

•

Otobüsün üretilmesinden sonra yapılan karasör değişimi, yeni modele çevrilme, orijinal olmayan güç
sistemleri ve güç aktarma organlarının montajı, ilave
donanımlara izin verilmemelidir.

•

Otomatik yangın söndürme ve algılama sistemleri zorunlu hale getirilmelidir.

7. SONUÇ
Tüm ihmaller ve hatalar, daha düşük işletme maliyetleri
ve daha yüksek karlılığın hedeflenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Denetimsizlik ve yasa koyucularının ilgisizliği sonucunda hukuken ağır kusur olarak kabul edilen tüm bu
unsurların birleşmesiyle aynı dönemlerde benzer otobüs
yangınları meydana gelmektedir. Üzücü can kayıpları ve
yaralanmalarla dönem dönem gündeme gelen otobüs
yangınlarının tekrar yaşanmaması adına akademik ve bilimsel çalışmalar yapılması, kontrollerin sıklaştırılması bir
zorunluluktur.
Tüm dünya yaşadıklarından çıkardığı ders ve sonuçlar ile
ilerleyişini sürdürürken, seyirci kalınarak bu kötü sonuçlara katkı sağlamak üzereyiz. Konunun ele alınıyor olması,
çözümün yakın olduğunu düşündürmelidir. Bir an için,
otobüste kendimizin, sevdiklerimizin olduğunu var saymalıyız. Can kayıpları ve milli servetin tükenişine, bilim
izin vermeyecektir.
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OTOBÜS YANGINLARI

Otobüs Yangınlarında Yakıt Püskürtme ve
Emisyon Sistemlerinin Rolü
Fatih Tayyar Dizdar*

1. MOTORLU KARA TAŞITLARINDA EGZOZ EMİSYON
SİSTEMLERİ
Yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve benzeri motorlu kara
taşıtlarında meydana gelen yangınların nedenlerinin
doğrulukla saptanabilmesi için, bu araçlarda yer alan ve
çeşitli faktörler sebebiyle yanıcı, parlayıcı, tutuşturucu
hale gelebilecek sistemlerin dikkatle incelenmesi gereklidir. Bu sistemler içerisinde, özellikle yakıt püskürtme ve
emisyon sistemleri üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.
Bu sistemlerinin doğru ve güvenli biçimde çalışabilmeleri için sağlanması gereken koşullar, araç üreticilerinin
kullanım ve bakım talimatlarının yanı sıra ilgili yasa ve
yönetmeliklerde de açıkça belirtilmiş olmasına rağmen,
meydana gelen yangınların önüne geçilememiş olması,
bu sistemlerin bakımından denetimine kadar bir dizi uygulamayı kısmen ya da tamamen yanlış yapmakta olduğumuzun ispatı gibidir.

*

Küresel ısınma, iklim değişikliği, sera etkisi, solunum sistemi ve kan dolaşımı ile ilgili problemlerin kaynaklarından
biri de karayollarında ve yol dışında seyreden motorlu
araçlardır. Yapılan çalışmalar, dünyamızda atmosfere saldığımız gazların (emisyon) yaklaşık yüzde 25’inin motorlu
taşıtlardan kaynaklandığını göstermektedir.
Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere motorlu araçlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının azaltılması için
her geçen yıl yeni regülasyonlar yayınlamakta ve üretilen
araçların bu regülasyona uyumunu onayladıktan sonra
(homologasyon) üretimine ve satışına izin vermektedir.
Şu anda ülkemizde dâhil olmak üzere, ticari araç sınıfında
egzoz emisyonları açısından sadece Euro 6 regülasyonuna uygun motorlu araçların üretilmesine ve satışına izin
verilmektedir.
Euro 6 regülasyonuna uygun motorlu araçların kullandığı
yakıt püskürtme sistemleri, enjektörleri, motor ve egzoz
emisyon sistemleri yönetim yazılımları başta olmak üzere

TMMOB Motorlu Araçlar Komisyonu, Yakıt Püskürtme ve Emisyon Sistemleri Uzmanı - fatihdizdar@carboncleanturkiye.com
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çok karmaşık sistemlerdir. Euro 6 ticari araçların üzerinde,
DOC (dizel oksidasyon katalitik konvertörü), DPF (dizel
partikül filtresi), SCR ( NOx için filtre) ve SCR (NOx Katalitik Konvertörü)‘de kullanılan özel bir sıvı olan Üretimi
VDA (Verband Der Automobilindustrie - Alman Otomotiv
Üreticileri Birliği) lisansı ile, ISO 22241 Kalite Standardını
sağlayacak biçimde yapılmış, ağırlıkça %32,5 üre solüsyonu içeren AdBlue kimyasalı kullanılması gerekmektedir
[1] (Fotoğraf 1).

püskürtme sistemi, enjektörleri ve bu sistemleri yöneten
yazılımlarla mutlak bir uyum içinde çalışacak şekilde dizayn edilmiştir [2]. Bu hassas sistem, en ufak bir müdahalede görevini yapamaz hale gelmektedir.
İnsan ile analoji (benzeşim) yapıldığında bağırsaklar olarak adlandırılabilecek olan bu filtre sistemlerine ülkemizde AdBlue emülatörü (AdBlue sistemini yani SCR’yi devre
dışı bırakan donanım parçaları) takılmakta ve/veya aracın
orijinal yazılımına müdahale edilmektedir. Müdahale edilenlerin yanı sıra müdahale edilmeyenlerin birçoğunda
da standart dışı AdBlue kullanımı sonucunda, bu filtreler
özeliklerini kaybederek egzoz gazı çıkışına karşı aşrı bir
geri basınç direnci (extreme back pressure) oluşmasına
neden olmaktadır. Bunun sonucunda dışarı çıkmakta zorlanan egzoz gazları nedeniyle aşırı ısınan ticari araçlardaki DOC, DPF, SCR kombinasyonu (Fotoğraf 2) 800-1000
santigrat derece sıcaklıklara ulaşmaktadır. Dış yüzeyi metal malzemeyle kaplı olan bu kombinasyonun etrafındaki
her şeyin yanma olasılığı çok yüksek olmaktadır. Herhangi bir müdahaleye maruz kalmamış normal çalışma koşullarında, bu kombinasyonun çalışma sıcaklığı en fazla 600
santigrat derece civarındadır.

Fotoğraf 1. Standart Dışı AdBlue Kullanımı Sonucu Tıkanmış
SCR

2. MOTORLU KARA TAŞITLARINDAKİ YANGINLAR
İLE ARAÇ PÜSKÜRTME VE EMİSYON SİSTEMLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Yola elverişli olmayan, kaza ve yanma riski yüksek olan,
insan ve mal taşımacılığında kullanılan ticari araçlarda
yangınlara sebep olma olasılığı çok yüksek olan nedenler,
teknik ayrıntılara çok girmeden ve kolay anlaşılabilir bir
şekilde ifade edilebilir.

2.1 Emisyon Temizleme Sistemlerinin
Manipülasyonu ve Periyodik Kontrol,
Bakım ve Temizliğinin Doğru Yöntem ve
Kimyasallarla Yapılmaması
DOC, DPF, SCR gibi sistemlerin hepsi aslında filtre yapılı
donanımlardır. Araçlar üzerindeki görevi de araç egzoz
gazının bizim ve diğer canlıların soluduğumuz ve yaşamımızı sürdürdüğümüz atmosfere atılmadan önce zararlı
egzoz emisyonlarını ve partikül taneciklerini süzmektir.
Bu filtreler çok özel malzemelerden üretilmiş olup yakıt

Fotoğraf 2. Ticari Araçlarda Euro 6 Egzoz Emisyon Temizleme
Sistemi.

Ülkemizde ayrıca bu kombinasyonu çok önemli bir parçası olan DPF (dizel partikül filtresi), yazılımsal veya fiziksel olarak iptal ettirilmektedir. Yazılımsal olarak DPF
iptal edildiğinde, filtre tıkandığı zaman araç sürücüsüne
vereceği ikaz ışıkları artık çalışamaz hale gelmektedir. Bu
durumda sürücünün filtrenin tıkandığından haberi olma-
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makta ve aracı ile yola tıkalı bir DPF ile devam etmektedir.
Ayrıca, aracın üzerindeki DPF yazılımı iptal edildiği için
aracın Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU), DPF içerisinde rejenerasyon başlatılması komutunu vermemektedir. Bundan dolayı, tıkanan ve egzoz gazının dışarıya çıkmasına
direnç gösteren bu parça aşırı artan egzoz gazı sıcaklığı
nedeniyle 1000 santigrat dereceye kadar ısınıp parçalanabilmekte, kendi kendine bile tutuşabilir duruma gelmektedir (Fotoğraf 3). Kendini veya etrafındaki donanımları tutuşturarak yangına sebebiyet verebilmektedir.

Dizel motorlarda, motorin yerine 10 numara yağ yakılması sonucu enjektörlerde ve yakıt pompasında anormal
aşıntılar ve ayarsızlıklar meydana gelir. EN590 Standardındaki yakıta 10 numara yağ ilave edilmesi durumunda
piston kafaları ve yanma odasında aşırı kurum meydan
gelmektedir. Bu kurum miktarı arttıkça soğutma yeterince sağlanamaz; bu durumda meydana gelen yüksek ısı
sonucu motorun etrafında bulunan PVC kaplı kablolar
ile motor kaputunun ses ve ısı yalıtımını sağlayan petrol
türevi izolasyon maddelerinin tutuşması ve devamında
aracın kısa zamanda yanmasına sebep olma olasılığı çok
yüksektir.
Dizel motorlarda kullanılan yakıt aynı zamanda yakıt sisteminin soğutulmasına da yardımcı olur. Düşük basınçlı
mazot transfer pompası tarafından yüksek basınçlı mazot
pompasına gönderilen yakıtın yüzde 30‘u yanma ve sonucu motorda mekanik güç elde etmek için kullanılırken,
kullanılmayan fazla yakıt yüzde 70 gibi bir oran ile geri
dönüş sistemi ile yakıt deposuna döner.
Bunun 2 temel nedeni vardır:
•

Fotoğraf 3. Aşırı Isıdan Dolayı Malzeme Özelliğini Yitirmiş ve
Kırılmış, Parçalanmış SCR.

2.2 10 Numara Yağ ve 10 Numara Yağ ile
Karıştırılmış EN 590 Dizel Yakıt Standardının
Dışında Yakıt Kullanımı
10 numara yağın "parlama noktası", standart yakıtlardan
daha düşüktür. Parlama noktasının 55 oC’nin altında olması, motorda düzensiz ve kontrolsüz bir yanmaya sebep olmaktadır. Teknik özellikleri tanımlanmış, standart
EN590 motorine göre dizayn edilmiş bir araçta bu tür
bir yakıtın alev alması ve aracın yanması çok yüksek bir
olasılıktır. EN590 standardındaki dizel yakıta göre yüksek
yoğunlukta/viskozite değerlerinde olan 10 numara yakıt
kullanılması pek çok olumsuz sonucu vardır. 10 numara
yağın yakıta karıştırılması, motorinin viskozitesini (yoğunluğunu) de artıracağından yanma odasına püskürtülen yakıtın iyi püskürtülememesine neden olmakta ve
bunun sonucunda verimsiz bir yanma oluşarak egzozdan
aşırı egzoz emisyonu çıkmaktadır. Tüm ilgili Egzoz Emisyon Donanımları çok kısa bir sürede tıkanarak görevini
yapamaz hale gelmektedir.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



HAZİRAN 2019



www.mmo.org.tr

•

Yakıt sistemini dolaşan ve sistemi soğutan yakıtın
üzerine aldığı ısıyı depoya taşıyarak motorun soğutulması sağlamak,
Yakıtı belli bir ısıda ve dolayısı ile bir viskozitede tutarak yanmanın daha kaliteli ve iyi olmasını sağlamak.

Sonuç olarak EN590 standardındaki yakıt yerine 10 numara yağ kullanıldığında, sistemde dolaşan mazot yerine
dolaşan akışkan yağ olduğundan, sistemin yeteri kadar
soğuması mümkün olamayacaktır.
Özellikle motorun dışında bulunan mazot pompası, enjektör boruları ile yakıt boruları aşırı miktarda ısındığında, yakın çevresindeki belli bir tutuşma sıcaklığına göre
dizayn edilmiş izolasyon maddelerinin tutuşarak yangın
çıkmasına sebep olma olasılığı çok yükselecektir.

2.3 Araç Enjektörlerinin Yanlış Biçimde Tamir
Edilmeye Çalışılması
Euro 6 Dizel ticari araçlarda, yakıtın her taneciğinden
maksimum verim, güç ve minimum egzoz emisyonu sağlayabilmek için “pressure-amplified” (ya da “hydraulically
amplified”) denilen son derece karmaşık 8-9 değişik püskürme yapabilen yakıt enjektörleri kullanılmaktadır. Bu
enjektörlerin tamiri veya ayarlanması, kapalı bir sistem ol-
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duğundan mümkün değildir ve bulunduğu araç üzerinde
o motorun karakteristiği ile uyum içinde çalışmasını sağlayan dijital kod değerlerine sahiptir. Bu enjektörler üzerinde tadilat yapıp enjektörler temizlenmek ya da yenisi
ile değiştirilmek yerine tamir edilmek istenmektedir. Bu
tür tadilatlar enjektörün yakıt miktarını, atomizasyonunu
ve püskürtme formunu bozarak motorun ve egzoz emisyon temizleme donanımlarının aşırı ısınmasına sebep olmakta ve araç yangınına davetiye çıkartmaktadır.

2.4 Araç Klima Sisteminde Kullanılan Soğutucu
Gazın Özelliği
Araç yangınlarında şüphelenmemiz gereken diğer bir
nokta ise, araç klima sisteminde kullanılan soğutucu gazın özellikleridir. Bu gaz, yanma özeliği (riski) taşımayan
veya minimize edilmiş olan, fakat aynı zamanda yüksek
soğutma kapasitesine sahip ve atmosfere ve ozon tabakasına zarar vermeyecek bir gaz olmalıdır. Dünyada ve
Avrupa’da bu gazların standartları belirlenmiştir. Bu gazlarla çalışacak olan klima sistemlerinde klima kompresörü, evaparatör, kondenser, kurutucu, tüm o-ring ve diğer
malzemeler bu gazlara problemsiz çalışabilecek şekilde
imal edilirler.
LPG gibi hidrokarbon içeren ve yanıcı olan gazlar, soğutma gücü daha fazla olduğu ve fiyatı da çok ucuz olduğu
için araç klima sistemlerinde satış sonrasındaki bakım ve
dolumlarda maalesef alternatif olarak kullanılabilmektedir. Bu durumda araç klima sisteminin başta kompresör
olmak üzere tüm bileşenleri basınç altında aşırı ısınarak
yangın riski oluşturmaktadır.

3. İVEDİ ÇÖZÜM: DAHA SIK VE NİTELİKLİ KONTROL

sistemlerin çeşitli gerekçelerle ve birkaç farklı yöntemle
araçlar üzerinde iptal edilmesi; parlama noktası gibi fiyatı
da standart dizel yakıta göre düşük olan 10 numara yağın
tamamen ekonomik gerekçelerle araçlarda yakıt olarak
kullanılması ve bu yanlış kullanımın beraberinde getirdiği
tehlikelerin göz ardı edilmesi; yakıt püskürtme sisteminin
belki de en hassas ve kritik parçası olan yakıt enjektörlerinin gayrinizamî biçimde tamir edilmeye çalışılması;
büyük risk taşıyan, yanıcı/parlayıcı özelliği bulunan LPG
gibi gazların araç klimalarında kullanılması ve tüm bu
hatalı uygulamalardan etkilenen diğer araç sistemleri
üzerinde oluşan yüksek risk faktörü, otobüs yangınlarının birer kaza olmadığının kanıtlarıdır. Mevcut kontrol ve
denetimlerin yeni yasal düzenlemeler ile sıklaştırılması ve
daha nitelikli hale getirilmesi için, özellikle ticari araçlar
konusunda yetkin ve tecrübeli mühendis kadrolarının
(Makina Mühendisleri Odası) yardım ve desteği alınmalıdır. Özellikle yolcu taşıyan motorlu kara araçlarının yukarda saymış olduğumuz noktalardaki detaylı kontrollerinin
6 ayda bir yapması gerekmektedir. Bu kontroller araç yaş
aldıkça daha da sıklaştırılmalıdır. Karayollarımızda yola elverişli, kaza ve yangın riski azaltılmış araçların dolaşması
isteniyorsa, standart araç muayenelerinin yukarıda bahsettiğimiz sıkı denetimi sağlamaya yetmeyeceği gerçeği
ile yüzleşmeli; belirlenmesi önceden mümkün olan hata,
yanlış uygulama ve riskleri zamanında tespit edebilecek
çok-ayaklı bir denetim sistemi üzerinde çalışmalar ivedilikle yoğunlaştırılmalıdır.
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Sonuç olarak, otobüs yangınlarını birer “kaza” olarak değerlendirmek, konuya tamamen yanlış bir yaklaşımdır.
Araç üzerinde bulunan ve zararlı egzoz gazlarını filtreleyen
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OTOBÜS YANGINLARI

Şehirlerarası Otobüs Yangınlarında
Can ve Mal Kayıpları Önlenmeli
Ruşen Karadeniz

1. GİRİŞ
Ülkemizde her yıl otobüs ile taşınan insan sayısı yaklaşık olarak 200 milyonun üzerindedir. Buna şehiriçi toplu
taşıma sayısı dahil değildir. Dolayısıyla, bu verilerden karayoluyla insan naklinin ülkemizin vazgeçilmez ihtiyacı
olmaya da devam edeceğini anlamaktayız. Ancak can
güvenliği açısından kıyaslandığında, diğer toplu taşıma
yöntemlerinden (hava, deniz, raylı) daha iyi bir durumda
olmadığı son yıllarda yaşanan insan ve maddi kayıpları ile
anlaşılmaktadır. Trafik kazaları dışında, otobüslerin üretim aşamalarında eksik donanımı ve ilgili standartlar ve
üretici prosedürlerine uygun bakımlarının yapılmaması
kazalardan daha da acı olan yangınlara neden olmaktadır. Genel anlamda yangınlar bir doğal afet veya kader
değildir. İnsan ihmali sonucunda her zaman oluşabilecek
bir risk olduğu bilinmeli, alınacak pasif ve aktif önlemlerle
de önlenebilir olduğu unutulmamalıdır.

*

Makina Mühendisi, TÜYANDER Yönetim Kurulu Başkanı - tuyander@hotmail.com
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Son zamanlarda yaşanan otobüs yangınlarının sebepleri ile ilgili kamuoyunda birçok soruya cevap aranmaktadır. Bu sorulardan bazıları "Otobüslerde yangınların
yaşanmasının sebepleri nelerdir?", "Bu konuda zorunlu
mevzuatlar var mı ve nelerdir?", "Mevzuatlar, yolcuların
güvenli ulaşımı için yeterli midir?", "Üretim aşamasında ki
mevzuatların uygulanması ve denetimi ne durumdadır?",
"İşletme aşamasında ki mevzuatların uygulanması ve
denetimi ne durumdadır?", "Otobüslerde yangın güvenliğini arttırmak için neler yapılmalıdır?", "Araç üzerindeki
yangın riskleri nasıl azaltılabilir?", "İnsan faktörünün rolü
nedir, personel ve yolcu eğitimi, doküman, talimat bir acil
durum nasıl yönetilmelidir?", "Her türlü önlem alınmasına
rağmen yangın meydana gelmesi olasılığına karşın ne
yapılmalıdır?" ve benzeridir.
Tüm bu sorulan çözüm bulması halinde olası bir otobüs
yangınını önlemek ve söndürmek mümkün olacaktır.

41
Otobüsler mobil ve karmaşık araçlardır. Yolcuların, seyahati süresince hemen hemen tüm ihtiyaçlarını ve konforunu sağlayabilecek durumdadır. Bu gereksinimler karayolu taşımacılığında rekabeti son derece arttırmaktadır.
Araçlar daha dinamik yoğun enerji barındıran değişik
tahrik çeşitleri olan dizel, hibrid (dizel – elektrik, dizel –
CNG) ile alternatif yakıtlar CNG, hidrojen, sahte yakıtlar
sonucu araç üzerinde riskli bölgeler artmakta veya yer
değiştirmektedir. Otobüs üzerinden genelde en riskli
bölgelerin, motor odası, elektrik panosu, akü bölgesi ve
elektrik tesisatı, yakıt deposu, su ısıtıcıları, lastikler, fren,
farlar ve bagaj olduğu söylenebilir. Otobüslerde ki yangınların %56‘sı motor odasında, %18’i elektrik aksamında,
%5’i yakıt deposunda, %3’ü lastik, fren ve farlar, %18’i diğer riskli bölgelerde meydana gelmektedir. Genel olarak
dünyada toplamda otobüslerin %1‘inde yangın meydana
gelmektedir. Türkiye‘de bu sayının, net istatistiki veriler
olmamasına rağmen, yaklaşık %2 mertebesinde olduğu
kanaatindeyiz. Yangının meydana geldiği bölgeyi tespit etmek çok zordur. Çünkü araçlar yangına dayanıksız
malzeme ile donatıldığı için, 5-6 dakika gibi kısa bir süre
içinde tamamen yanabilmektedir. Oluşan hasarlar, can ve
mal kaybı birçok nedene bağlıdır.
-

Kullanılan yakıt
Yapım malzemesi
Araç konstrüksiyon
Bakım durumu
İnsan faktörü
Aracın Modeli
Atmosfer ve çevre şartları

-

-

Otobüsü üreticileri
Otobüs işletmeleri
Regülasyonlar, Standartlar, Yönetmelikler ve Tebliğler
Denetimden sorumlu Kamu Kurumları – Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, TSE, İç İşleri Bakanlığı, Ulaştırma
ve Alt Yapı Bakanlığı
Aksesuar Üreticileri (Yangın Algılama ve Söndürme
Sistemleri dahil)
Yetkili Bakım Servisleri
Sigorta Kurumları
Yolcular

2. YANGINLARIN NEDENLERİ
Yaşanan son yangınların sebeplerini inceleyen sigorta
eksperleri, üretici eksperleri ve bilirkişiler, yangınların birçok farklı sebeplerden dolayı meydana geldiğini raporlamaktadırlar. Özetlemek gerekirse:
- Araç imalatlarında kullanılan yapı malzemelerinin
sahip olması gererken yangın dayanım sınıflarına ve
standartlarına uyulmaması,
- Araçların işletme süresince orijinal yakıt ve yedek parça kullanımı, periyodik araç bakımları veya araç üzerinde yasal olmayan teknik değişikliklerin yapılması,
- Tüm süreçler ve tarafların içindeki insanların görev
ihtimali, hataları, yorgunluk, eğitimsizlik, dikkatsizlik,
görevini kötüye kullanma sebepleri
- İmalat hataları,
- Hava koşulları,
- Trafik kazaları,
- Aracın bakımsızlığı.

Ancak bu süreçlerden sorumlu birçok taraflar bulunmaktadır.

Resim 1. Araç Üzerindeki Riskli Bölgeler
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3. MEVZUATLAR
Otobüslerin imalatını, Türkiye‘nin de taraf olduğu UNECE;
BM-AEK, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
regülasyonları düzenlemektedir. Bu regülasyonların Türkiye‘ de uygulanması, yönetmelik ve tebliğler ile düzenlenmektedir.

-

3.1 Pasif önlemler açısından mevzuatlar
İmalatta kullanılan ve yangına sebebiyet vermeyecek
(yangını sürdürmeyecek) malzemelerin her biri için ayrı
regülasyonlar vardır. Ancak her türlü pasif önlem alınmasına rağmen insan faktörünün negatif etkisi de göz önünde bulundurduğumuzda yangın riskinin sıfırlanamayacağı ve yangının meydana gelme olasılığı yüksek olacağı
unutulmamalıdır.

3.2 Aktif önlemler açısından mevzuatlar
- Bu durumda yangınların önlenmesinde ve söndürülmesinde, aktif önlemler ön plana çıkmaktadır. Araçların bir çok noktası seyir halindeyken araç ekibinin
kontrolü dışındadır. Erken uyarı veren yangın algılama
ve söndürme sistemleri böyle durumlarda olmazsa olmazdır
- Aktif önlemler yangının meydana geldiğinden sonra
alınacak önlemlerdir. Regülasyonlarda aktif yangın
güvenlik önlemleri ikiye ayrılmaktadır. 3.2.1.Yangın
Algılama ve Alarm Sistemleri UNECE R10 Regülasyonu
kapsamındadır.
- Türkiye ‘de 26.06.2012 AİTM, Araçların İmal, Tadil ve Montajı hakkındaki Yönetmelikle ve TSE ‘nin
31.12.2013 Yönetmeliğin Uygulama Usul ve Esasları ile
ilgili yayını ile zorunlu hale gelmiştir.
- UNECE R10 Regülasyonu ile Yangın Algılama ve Alarm
Sistemlerini M2 ve M3 kategorisi olan 8 yolcu ve üzeri,
motoru arkada bulunan araçlar için; 01.11.2012 tarihinden itibaren yeni Tip Onayı alarak imalattan çıkan
araçlardan başlayarak, kademeli olarak 01.01.2014‘te
2015 model ve üstü hali hazırda trafikte olan otobüslerin her bölmesinde (motor, manifold, şarj dinamosu,
webastro, su ısıtıcısı, yanmalı ısıtıcı, bagaj, sigorta, akü,
şöfor dinlenme, kompresör, wc ) aşırı sıcaklık ve duman
oluşması durumunda sesli ve ışıklı sinyal ile sürücüyü
uyaran bir sistem ile donatılması zorunlu hale gelmiştir. Ardından TSE ‘nin Araç proje grup onay başkanlığı
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-

-

-

-

31.12.2013 tarihinde ayrıntılı Usul ve Esasları belirleyip
teknik muayene raporu yayınlanmıştır.
Bu rapora göre Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri:
İşletme sürecinde sistemin çalışır olduğu sürekli sürücü tarafından test edilebilmelidir.
Enerji besleme doğrudan araç kontağına bağlı olmalıdır.
Duman ile başlayacak noktaların, duman sensörü ile
korunması sağlanmalıdır.
Her bir sensör test edilebilir olmalıdır
Montaj ve işletimi eğitimi alınmış kişiler tarafından yapılmalıdır
Sistemler, R10 Regülasyonun son versiyon TİP onay
sertifikasına sahip olmalı ve E işareti taşımalıdır.
Sistemler periyodik olarak araç muayene istasyonlarında faal ve çalışır durumda olup olmadığı denetlenmelidir.
3.2.2. Yangın Söndürme Sistemleri UNECE R107 Regülasyonu kapsamındadır.
25.01.2012 tarihli Motorlu Araçların ve Aksamları ile
ilgili Tip Onay Yönetmeliği 661/2009/AT ve 10.09.2014
tarihli SGM-2014/33 Tebliği ile bu yönetmeliğin Uygulama Usul ve Esasları ile zorunlu hale gelmiştir.
UNECE R107 Regülasyonu: Araçlardaki Yangın Söndürme sistemleri için hükümler
Sınıf III, oturmuş yolcu taşıması için şehirler arası yeni,
22 yolcu ve üzeri otobüslerde, 11.07.2018 tarihinden
itibaren R107 ‘ye göre Tip Onaylı, E işaretine sahip Yangın Söndürme Sistemi ile donatılması zorunludur.
Sınıf I ve Sınıf II, şehir içi yeni, 22 yolcu ve üzeri otobüslerde 01.09.2020 tarihinden itibaren Yangın Söndürme
sistemi ile donatılması zorunludur.

4. MEVCUT DURUM VE DENETİM
- Yeni imal edilecek araçlar, tasarım aşamasında TSE
veya AT akredite kuruluştan, araç proje mühendisleri
tarafından hazırlanan projeye toplam Tip Onay sertifikası alma zorunluluğu bulunmaktadır.
- Tip Onay sertifikası alınması ile ve E işareti konulması,
regülasyonlara uygunluğunu ifade eder.
Yangın güvenlik önlemleri de toplam araç Tip onay sertifikası içinde aksesuar olarak, yangın algılama sistemleri
R10 ve yangın söndürme sistemleri R107 Regülasyonları
gereksinimlerini karşılayan aksesuar tip onay sertifikalarına sahip olmalı ve E işareti taşımalıdır.
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4.1 R10 Regülasyonu
R10 Regülasyonu açısından, aracın imalat aşamasında,
Tip Onay sertifikasına uygunluğunun denetimi Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı yetkisi ve sorumluluğundadır.
Ancak aldığımız bilgilere göre, otobüslerin üretim aşamalarındaki denetimi ve kontrolü, aynı zamanda üretici firmanın personeli olan SMM (Sorumlu Makine Mühendisi)
tarafından yapılmaktadır. Üretim ve Denetim aynı kurum
içinde yapılması ilkesel olarak çağdaş Denetim Sistemine
ters düşmektedir. Halbuki bu denetimlerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tarafından periyodik olarak yapılmış
olması halinde, yangın nedeni olabilecek bir çok teknik
yetersizliğin önüne geçilmiş olacaktır. Ya da AB ülkelerinde olduğu gibi, Yetkilendirilmiş (Akredite olmuş) kuruluşlar tarafından yapılması gibi. Veya imalat aşamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın otobüs üreticisinde daimi
bir denetim personeli bulundurması ile çözülebilir.
İşletme aşamasında, yani aracın trafiğe çıktığı andan itibaren denetimi, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı , Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜVTürk muayene istasyonları
sorumluluğundadır. Ancak, R10 Regülasyonuna tabi Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri, hafif kusur listesinde
olduğundan, bu sistemlerin faal durumda olup olmadığı
hafif kusur olarak işlense de araç trafikten men edilmez
ve seyrine devam eder.
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu konumda
hafif kusurlu olan otobüs sayısı 2012 yılı sonu (Yönetmeliğin Yürürlüğe girme tarihi) itibari ile 236.000’dir. Geçen
altı yıllık süre içinde yaklaşık 60.000 otobüs trafiğe katıldığını varsayarsak 300.000 otobüs trafikte dolaşımdadır.
Bunların üçte ikisinden fazlası da, 2005 ve üzeri model
olup ve işletmecilerin sorumluluğundadır. Ancak bun-

lardan bir kısmının araçlarında Yangın Algılama ve Alarm
Sistemi olmadığını, diğer bir kısmının yeterli standartta
olmadığı ve bakımların yapılmadığından faal durumda
olmadığını tahmin etmekteyiz.
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 26.06.2012 tarihinden itibaren, yeni araçlar Tip Onay projesindeki Yangın Algılama
Sistemine göre üretilmelidir. Ancak üretici firmalar araç
maliyetleri düşürmek adına TSE Usul ve Esaslarına tam
uymayan, “bir sistem” özelliğini taşımayan, birkaç sensörle ve kontrol panelsiz bir uygulama ile geçiştirmekteler.
Halbuki, tam bir yangın korunumu sağlanabilmesi için
araç üzerindeki en az 12 noktasal tip ısı ve duman sensörü, kontrol paneline bağlı sistem tesis edilmelidir. Ayrıca
diğer bir problem ise, seri imalattan çıkan araçların sistemleri, Tip Onay projesindeki sistem ile ne kadar örtüşüp
örtüşmediğidir.
Yangın algılama sistemlerinin görevi, olası bir yangın durumunda koruduğu noktalardaki oluşan aşırı ısı ve dumanı 15 saniye içinde algılayıp, alarm sistemini devreye
sokmak ve takip eden 5 saniye içinde, varsa söndürme
sistemini manuel veya otomatik olarak çalıştırmaktır. Bu
sistemlerin 20- 25 saniye çalışması için tasarlanmış ve
R107 Regülasyonuna göre test edilip sertifikalandırılmış
olması gerekmektedir. Yani toplam 40 saniye gibi kısa bir
sürede algılama ve söndürme sistemi işlevini tamamlamalıdır. Yoksa yangın, geri dönüşü olmayan evreye girmekte ve başarılı olamamaktadır. Bu görevi yerine getirmek tam ve eksiksiz bir sistem ile mümkündür ve sonuçta
söndürülemeyen yangın olmayacaktır. Yangında her saniye önemlidir. Çünkü bir insan 60 saniye nefes almadan
hayatta kalabilir ve tüm yangın tedbirleri, senaryoları ve
kriterleri buna endekslidir.
Yukarıdaki

açıklamalarda

da
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Türkiye‘de imalattan çıkan araçların denetimi, SMM (Sorumlu Makine Mühendisi) tarafından yapılması yerine,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeli tarafından yapılması halinde üretici ve denetçi ilkesine uygun olacaktır.

ri kaygıları nedeniyle tam yerine getirilmediği yönündedir. Yangın güvenliği açısında bu tür ihmaller muhtemel
otobüs yangınlarında can kayıplarının artacağı endişesini
taşımaktayız.

4.2 R107 Regülasyonu

İşletme aşamasında yani aracın trafiğe çıktığı andan
itibaren denetim, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı,
Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜVTürk muayene
istasyonları
sorumluluğundadır.
Ancak TÜVTürk
istasyonlarında yangın söndürme sisteminin yokluğunun,
‘’Hafifi Kusur ‘’listesinde dahi olmaması, tamamen
denetimsiz olduğu anlamındadır.

Aracın imalat aşamasında, Tip Onay sertifikasına uygunluğunun denetimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkisi ve
sorumluluğundadır.
Bir diğer husus ise; imalattan çıkan ve Avrupa’ya ihraç edilen otobüslerde R107 Regülasyon kriterlerine uyulmakta,
yani yangın güvenliği açısından tam donanımlı olduğu
anlaşılmakta, ancak yerli piyasaya sürülen bazı otobüslerde R107 Regülasyonunun gereksinimleri, üreticilerin tica-

Örnek bir Otobüs Yangın Söndürme Sistemi ve
Regülasyonu

Resim 4. IP 67 Spot Isı sensörü

Resim 3. R10 Yangın Kontrol Paneli

Vantilatör

Motor Maketi
Resim 6. UNECE R107 Test İstasyonu
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Resim 5. R10 Optik Duman Dedektörü

Motor Odası Simülatörü

Egzost Maketi
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Resim 7. UNECE R107 Test İstasyonu Yangın Söndürme
Sistemi 810 KW 5 No’lu Testi
02:00 – Söndürmenin başlatılması.

5. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bu açıklamalar ve değerlendirmeler ışığında, aşağıda sunulan öneriler sorunların çözümü için etkili olacaktır.
• Acilen TÜVTürk muayene istasyonlarında, R10 Yangın
Algılama ve Alarm Sistemleri ve R107 Yangın Söndürme Sistemleri, ‘’Ağır Kusur‘’ listesine alınmalıdır.
• Üretim aşamasında her yeni otobüsün, UNECE R10 ve
UNECE R107 Regülasyonlarına tam uyumluluğunun,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE tarafından kontrolü sağlanmalıdır.
• İşletme aşamasında Makine Mühendisleri Odası Makine Araç Komisyonunun satış sonrası Filo Mühendisliği
projesi ile “Yola Elverişli Araç Belgesi” verilebilir.
Yine bu süreç sürdürülebilir olması açısından TÜVTürk
periyodik muayenelerinde, Filo Mühendisinin Yola Elverişli Araç Belgesi olup olmamasının denetlenmesiyle çözülebilir.
Yine işletme aşamasında ise; aracın orijinal donanımını
bozan, yasal olmayan ve araç üzerindeki yangın riskini
kat ve kat arttıran değişiklikler yine Filo Mühendisi projesi
veya yetkilendirilmiş servisler (Almanya’daki gibi) 3 ve 6
aylık ayrıntılı teknik denetimleri ile çözülebilir.
Otobüs muayenelerini (Avrupa’daki gibi) yeni otobüsler
için yılda bir, 2. yılında altı ayda bir, 3. yılından itibaren üç
ayda bir detaylı teknik denetimden geçirilmelidir. Uzman
yeterliliği konusu, Makine Mühendisleri Odası Filo Mühendisi projesi ile çözülebilir.

Resim 8. UNECE R107 Test İstasyonu Yangın Söndürme
Sistemi 810 KW 5 No’lu Testi
02:01– Söndürme

• Sigorta kuruluşları, UNECE R10 ve UNECE R107 Regülasyonuna uygun olmayan araçları yangın açısından
sigortalamamalıdır.
• Otobüs işletmecilerinin bilet sayfalarına ilave yapılarak bazı uyarıcı bilgilere yer verebilir.
• Araç şoförü veya yardımcısı tüm yolculara kısa bir bilgilendirme yapılabilir (yangın, sabotaj, trafik kazası,
araç içinde kavga, hırsızlık vb. gibi durumlar için).
• Araç içinde tehlikeler (bagaj bölümüne konulan eşyalar sebebiyle oluşabilecek yangınlar, bazı tehlikeli
maddeler nedeniyle) eşyalar araç bagaj bölümüne konulmadan önce X-Ray, vb. cihazlar ile kontroller yapılabilir.
• Araç içinde yayın yapan kapalı TV yayını ile spot yayın
yapılabilir.
• Muhtemel Acil Durum olaylarında davranış (animasyon) videoları hazırlanabilir.
• Her vatandaş güvenli yolculuk hakkına sahip çıkmalı
ve yol güvenliğini sorgulamalıdır.

KAYNAKÇA
1. 		
2. 		
3. 		
4. 		
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6. 		

UNECE R10 Regülasyonu
UNECE R107 Regülasyonu
AİTM Yönetmeliği
TSE Usul ve Esaslar
661/2009/AT Yönetmeliği
SGM-2014/33
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TEKNOLOJİ DÜNYASI

Otobüslerin ve Konforlu Yolcu Otobüslerinin
Yangın Güvenliğini Arttırmak
Improving Fire Safety of Buses and Coaches*

Frederik Rosen

*

Frederik Rosen tarafından Metro For Transit & Motorcoach Business'de (https://www.metro-magazine.com) 8 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanan bu yazı
Anıl Yıldız tarafından dilimize çevrilmiştir.
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Her yıl otobüslerin %1’i bir çeşit yangın vakasından zarar görüyor. Bu
yangınlardan bazılarının çok ciddi
sonuçları oluyor. Bunun son örneği,
20 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan, son 16 yılda Almanya’da
meydana gelmiş en kötü otobüs
kazası olarak kayıtlara geçen, Hannover/ALMANYA yakınlarındaki feci
otobüs yangınıdır1. Bir diğeri ise Eylül 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 arkasında bulunan motor kısmında
çıkıyor. Bu durum da sürücülerin
yangınları kısa sürede fark etmesini
zorlaştırıyor. Sigorta endüstrisinin
yangın algılama ve bastırma sistemlerinin kurulumunu aktif bir şekilde
teşvik ettiği İsveç’ten edindiğimiz
tecrübeler gösteriyor ki yangından
korunmak için aktif bir korunma sistemi kurulumu önemli bir güvenlik
önlemi oluşturuyor.
Yangınlar birçok sebepten çıkabilir.
Turbo ve manifolt gibi bazı motor
parçaları, sızan yakıt ve yağların tutuşmasına yetecek kadar ısınabilir.
Bunlara ek olarak, kablo düzenindeki 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 havalandırma fanları sıklıkla yüksek seviyede hava akımları üretir ve çoğu
1
2
3
4

motor bölmesinde geniş açıklıklar
bulunur. Bu, bir yangına yeterli oksijen tedariğinin sağlanmasına ve
söndürme/baskılama maddesinin
hava akımıyla hızlı bir şekilde ortamdan çekilmesine yol açabilir. Ayrıca,
otobüs motoru bölmeleri genellikle
geometrik olarak karmaşık ve /veya
sıkışıktır. Bu yapı,söndürme/baskılama maddelerinin yangın kaynağına
gerçekten ulaşıp ulaşamadığından
emin olmayı zorlaştırır. Sonuç olarak, ortamda yanıcı olan maddeler
sadece yakıt ve yağlar değildir. Yangın, plastik, kauçuk ve yalıtım malzemeleri gibi katı maddelere de sıçrayabilir ve bu maddeleri söndürmek/
baskılamak akışkan yakıtları söndürmekten daha zordur.

Nordik Araştırma
İsveç ve Norveç Yol Yönetimleri çok
sayıda kazazede bulunan feci yangınların çıkabilme riskinin büyüklüğünden 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 geliştirmeler için tavsiyeler ortaya koymaktı. Proje, hepsinin sonuçları ayrı
raporlanacak şekilde, aşağıdaki alt
projelere ayrıldı:
•

•
•

1996 ve 2004 yılları arasında İsveç ve Norveç’te çıkmış otobüs
yangınlarının istatistikleri
Otobüslerde kullanılan iç kısım
malzemelerinin yangın testleri
Otobüslerdeki yangın riskleri

•
•

•
•

Yangın duvarları için test yöntemleri
Motor bölmesindeki yangın söndürme/baskılama sistemlerini
test yöntemleri
Yangın simülasyonları
Tam ölçekli denemeler

Tam ölçekli denemeler, alevlerin
yolcu bölmesine ulaşmasından sonra parlamanın çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştiğini gösteriyor.
İç bölme malzemeleri için mevcut
gereksinimler (UNECE2 yönetmeliği 118), yalnızca yatay bir alev testi
yayılımını geçmelerini gerektiriyor.
(FMVSS3 302).
Düşük yangın performansına sahip
malzemelerin bile onaylanmasına izin veren bu mevzuatlar açıkça
yetersiz kalmaktadır. Trenler, yolcu
gemileri ve uçaklar gibi diğer toplu
taşıma araçlarındaki güvenlik tedbirleri otobüslere kıyasla daha sıkıdır.
Otobüs Yangın Güvenliği araştırma
projesi tamamlandıktan sonra Statens Provningsanstalt, bu yangınlarla alakalı malzemelerin daha iyi test
edilmesi için öneriler sunan İsveçli
teknik uzman olarak uluslararası
ölçekte Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu
(UN ECE) Genel Güvenlik Hükümleri
Çalışma Grubu’na (GRSG4) bağlandı.
İlgili emniyet seviyelerinin düzenlemelere dahil edilmesine devam edilmektedir.

Araştırma, kanun ve istatistikler
Volpe Ulusal Ulaştırma Sistemleri Merkezi, Wilmer/TEKSAS otobüs
yangınından sonra Federal Motor

Kasım 2008
United Nations Economic Commission for Europe
Federal Motor Vehicle Safety Standard
Working Group on General Safety Provisions
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reksinimler bulunmaktadır. Buna
ek olarak, bazı orijinal yedek parça
imalatçıları(OEM10) ve operatörler
gönüllü olarak otomatik yangın söndürme sistemlerini kurmayı tercih
ediyor. Şehirler arası otobüs piyasası, beş yıldan daha uzun bir süredir,
otomatik yangın söndürme sistemlerini tekerlekli sandalye asansör sistemi olan otobüslere standart, diğer
bazı otobüslere ise seçmeli hale getirmeye başladı.

Taşıyıcı Güvenliği İdaresi (FMCSA5)
için bir çalışma yürüttü. Çalışmanın
amacı, konforlu yolcu otobüslerinde6 mekanik ya da elektrikle alakalı
arızalardan çıkan yangınların sebeplerine, sıklıklarına ve vahametine
ilişkin bilgileri analiz etmek ve toplamaktı. Amerika Birleşik Devletleri
Ulaştırma Bakanlığı bu çalışmaya
dayanarak Konforlu Otobüs Güvenliği Eylem Planı çıkardı. Bu plan
içerisinde Ulusal Karayolu Trafiği
Güvenliği İdaresi(NHTSA7) konforlu
yolcu otobüslerinin yangın güvenliği gerekliliklerinin geliştirilmesini
öncelikli güvenlik alanı olarak tanımladı. 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.

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

NHTSA 2008 yılında Ulusal Standart
ve Teknoloji Enstitüsü(NIST8) ile beraber iki yıllık bir yangın güvenliği
araştırma programı başlattı. Çalışmanın amacı, tekerlek yuvası yangınlarını, bunların yolcu bölmesine
yayılmalarını ve yolcu bölmesini savunma kolaylığını daha iyi anlayabilmek ve böyle yangınlar için karşı
önlemler ve tespt sistemlerinin geliştirilmesi idi.

Belediye otobüsleri otomatik yangın söndürme sistemlerini 15 yıldan
fazladır kullanmaktalar. Bu erken
benimseme metanol gibi alternatif
yakıtların kullanımıyla alakalı risklerden doğan endişeler tarafından
tetiklenmişti. Günümüzde toplu
taşıma şoförlerinin büyük çoğunluğu araçlarında AFSS bulunduğunu
belirtiyor. Amerikan Toplu Taşımacılık Birliği(APTA11) son yıllarda operatörler, orijinal yedek parça imalatçıları ve otomatik yangın söndürme
sistemleri imalatçılarını içeren bir
‘‘Otobüs Güvenliği Çalışma Grubu’’
oluşturdu. Grup, otobüs yangını gü-

Otobüslerdeki Otomatik Yangın
Söndürme Sistemleri(AFSS9) için
herhangi bir ulusal gereksinim ya
da standart olmamasına rağmen,
eyalet düzeyinde bazı münferit ge5
6
7
8
9
10
11

Federal Motor Carrier Safety Administration
Motorcoach
National Highway Transportation Safety Administration
National Institute of Standards and Technology
Automatic Fire Suppression Systems
Original Equipment Manufacturer
American Public Transportaion Association
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venliğiyle alakalı dört tane standart
ve tavsiye edilen uygulama geliştirip
yayımladı.
Birleşik Devletler federal yönetmelikleri, bir otobüsün sadece bir tane
yangın söndürme tüpü taşımasının
yeterli ve gerekli olduğunu belirtiyor. Herhangi bir otobüs yangınında
sadece yangın söndürme tüpünün
yeterli olabilmesi çok düşük bir ihtimal. Lancer Sigorta Şirketi’ne göre
her yıl ortalama 20-25 otobüs yangını kayıtlara geçiyor. Bu yangınların
büyük çoğunluğu elektrik, turbo ya
da frenlerle alakalı. Genelde motor
bölmesini tamamen sarıyor ve yangın söndürme/baskılama sisteminin
de olmamasıyla beraber, bu yangınlar sıklıkla otobüse çok ciddi fiziksel
zararlar veriyor. Bu yangın hasarlarının ortalama maliyeti 80.000 dolardır. Bu bedelde yangınların yaşandığı otobüslerin yaşları ve değerleri
de hesaba katılmaktadır. Açıkça görülüyor ki yangın söndürme/baskılama sistemleri otobüs yangınlarını
kontrol etmekte çok daha etkili. Ayrıca, bu sistemler otobüsü boşaltma
anında yolculara çok kıymetli bir zaman 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 alınmadıkça çok ciddi bir mesele olarak kalmaya devam edecektir.
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çevre oluşturmak, özellikle de
engelli, yaşlı ve çocuklar gibi korunmasız yolcuların güvenli çıkış
yapabilmelerini sağlamak.

Güvenlik geliştirmeleri
İsveç sigorta sektöründen alınan istatistikler gösteriyor ki; motor bölmesindeki yangın söndürme/baskılama sistemlerinin gerekliliğinin
tanıtılmasıyla otobüslerdeki yangın
vakalarında gerçekleşen toplam kayıplar 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 bölmesinin yangın söndürme/baskılama sistemiyle donanımlı olmasını
gerektiren ortak bir karar aldı. O zamandan beri hiçbir sigortalı otobüs
böyle yangınlardan dolayı tamamen
yanmadı.
Yine de İsveç'teki otobüslerin en az
yüzde 40'ının sigortalı olmadıklarından ya da bireysel sigortalı olmalarından dolayı söndürme/bastırma
sistemleri ile donatılmadıkları unutulmamalıdır. Bu yüzden, bu tamamen yanma vakalarındaki ciddi dü-

şüşün sebebi söndürme/baskılama
sistemlerinin gerekliliğinin belirtilmesinden daha karmaşıktır. 2001 yılında İsveç Motorlu Taşıt Muayenesi,
tüm otobüs bakımının gelişmesine
neden olan ve böylelikle otobüs
yangını sayısını azaltan zorunlu yangın güvenliği muayenesini devreye
soktu.

Uluslararası Standartlar
Otobüs motor bölmelerindeki söndürme/baskılama
sistemlerinin
değerlendirilmesi için şimdilik herhangi bir uluslararası standart bulunmamaktadır. Bu açığı kapatmak
üzere, Statens Provningsanstalt (SP)
böyle sistemlerin işlevi ve etkinliği
için gerekenleri tanımlarken kullanılabilecek uluslararası test standartları hazırlamaktadır. Bu çalışma
İsveç’teki Ulusal Yol Kurumu adına
yapılmaktadır.

Bu projenin amaçları:
•

Dünya çapında, otobüs şoförleri
ve yolcular için daha güvenli bir

•

Mal kaybını azaltmak.

•

Farklı söndürme/baskılama sistemlerinin yangınla mücadele
performanslarının iyi tanımlanmış, tarafsız ve karşılaştırılabilir
bir şekilde değerlendirilebilmesi
için bir standart tasarlamak.

Projedeki sistem sınırlarından bazıları, odak noktasının söndürme kabiliyetini test etmeye yönelik olmasıdır.
Dahası, sadece dizel yakıtlı otobüsler
– İsveç otobüslerinin %89’u – ve motor bölmesi ateşlemesi – yangınların
yaklaşık %70’i motor bölmesinde
başlar – değerlendirilecek olmasıdır.
Buna da ek olarak, sadece arkaya
monteli motor bölmeleri taranacaktır. Gelecekte alternatif yakıtlarla çalışan otobüsler dikkate alınacaktır.
Şimdiye kadar geliştirilen taslak yöntem ılık ve sıcak yüzeyleri, havalandırmayı, karmaşık bir geometriyi ve
bir dizi yangın kaynağını simüle etmektedir. Yangın kaynakları tek tek
ya da aynı anda ateşlendikten sonra
test edilen söndürme/baskılama sistemleri bir hazneye kurulmaktadır.
Çeşitli farklı senaryolar kurulmakta
ve farklı yangın kaynaklarıyla, hava
akımlarıyla, göz açıklıklarıyla ve sıcak 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 göstermektedir.
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Tasarım konuları ve zorlukları

ye, kire, ise ve yol tozuna maruz kaldıktan sonra çalışır halde kalabilmesi
için boşaltma sistemlerinin ve alakalı
parçaların sistem etkinleştirilmeden
ve boşalmadan önce hata vermemesi gerekir.

Otobüsler ve yolcu vagonları için
yangın söndürme/baskılama sistemleri tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli
bakış açıları bulunmaktadır. Halihazırda uluslararası bir standart bulunmamaktadır, bu nedenle söndürücü/baskılayıcı üreticileri sistemlerini,
ilgili yerel ve ulusal toplu taşıma otoriteleri ve sigorta şirketleri tarafından tanımlanmış sistemler kullanarak doğrulamalı ve onaylatmalıdır.
Bu oldukça zor olabilir ve genellikle
farklı söndürme/baskılama sistemlerinin karşılaştırılmasına olanak vermez. Çözülmemiş konular, motorun
test sırasında kapatılıp kapatılmaması gerektiği, yakıt sisteminin ve
fanın durdurulup durdurulmaması
gerektiği, otobüs çalışırken bir yangın tespit edildiğinde taşıt operatörüne taşıtı yolun kenarına çekmesi
ya da tünelden dışarı çıkma fırsatı
vermek için sistemin aktifleşmesinin
ertelenip ertelenmemesi gerektiğidir. Güncel durumda ‘‘performans
gereklilikleri’’, yerel toplu taşıma otoritelerinin ulaşım hizmeti verenlerle
yaptığı sözleşmelerle saptanmıştır.

Sonuç olarak, piyasada su sisi, kuru
söndürücüler ve gaz gibi birçok söndürme/baskılama aracı içeren farklı
tiplerde sistemler bulunmaktadır. Bu
sistemlerin hepsi yangın söndürme
performansları açısından farklı davranır ve söndürme/baskılama yönünden hepsinin artıları ve eksileri
vardır. Bazı sistemler yeniden parlama koruması söz konusu olduğunda
zorluklar yaşarken, bazıları büyük
ve/veya küçük gizli yangınları söndürme/baskılama konusunda zorluk
yaşayabilirler. Çoğu sistem, söndürme/baskılama aracı yoğunluğunun
uzun süre yüksek kaldığı kapalı alanlarda iyi sonuç verirken, çoğunlukla
otobüs motoru bölmesinde bulunan
yüksek hava akımı olan koşullarda
performansını sürdürmekte zorluklarla karşılaşır.

Şimdi durum nedir?
Statens Provningsanstalt (SP), otobüslerin ve yolcu vagonlarının motor bölmelerindeki yangın söndürme/baskılama sistemleri için bir test
yöntemi geliştirmeye ilişkin 2010 yılı
boyunca bir çalışma yürüttü. Çalışmadan elde edilen tüm sonuçlar ve
test protokolünün ilk taslağı SP Raporu 2011:22’de sunuldu.

Açıkça görülüyor ki geniş kabul görmüş 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 faaliyet alanı için bir temel sağlayabilir.

Raporun yayınlanması, önerilen metodolojinin daha derinlemesine bir
analizinin yapıldığı projenin 2. Etabının başlangıcı anlamına geliyordu.
Çeşitli değişkenlerin etkilerinin ince-

Sistemin ve bileşenlerinin dayanıklılığı da oldukça kritiktir. Sistemin
sıcağa, soğuğa, titreşime, sıcaklık
değişimlerine, paslanmaya, gerilme12
13
14
15

American Bus Association
United Motorcoach Association
Commercial Vehicles Safety Alliance
Fires in Vehicles
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lendiği gerçek boyutlarda bir motor
bölmesi maketi yapıldı. Amaç, belirli
bir motor tipinin kopyasını yapmaktansa, hazne boyutu, sıcak yüzeyler,
engeller, havalandırma ve açıklıklar
gibi ‘‘tipik’’ otobüs motoru bölmesi
özelliklerine sahip bir hazne tasarlamaktı. Bu genel amaçlı hazne içerisinde söndürme/baskılama sisteminin 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 gerçekleştirildi.
Bu projeyle paralel olarak, söndürme/baskılama üreticilerinden, sigorta şirketlerinden, otobüs derneklerinden, taşıma otoritelerinden ve
otobüs üreticilerinden temsilcilerle
bir‘‘Referans Grup’’oluşturuldu. Amerikan Toplu Taşımacılık Birliği(APTA),
Amerikan Otobüs Birliği12, Birleşmiş
Konforlu Yolcu Otobüsleri Birliği13,
Ticari Araç Güvenliği İttifakı14 ve Lancer Sigorta Şirketi bu gruptaki Birleşik Devletler merkezli temsilcilerden
örneklerdir. Temel amaç, 2012'de
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonundaki(UNECE) Genel Güvenlik Hükümleri Grubu’nun (GRSG)
bahar toplantısında, gözden geçirilmiş 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 gerçekleşen Taşıtlardaki Yangınlar (FIVE15)
konferansında sunulmuştur. Daha
fazla bilgi için www.firesinvehicles.
com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Her yıl otobüslerin %1’i bir çeşit yangın vakasından zarar görüyor. Bu
yangınlardan bazılarının çok ciddi
sonuçları oluyor. Bunun son örneği,
20 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan, son 16 yılda Almanya’da
meydana gelmiş en kötü otobüs
kazası olarak kayıtlara geçen, Hannover/ALMANYA yakınlarındaki feci
otobüs yangınıdır1. Bir diğeri ise Eylül 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 arkasında bulunan motor kısmında
çıkıyor. Bu durum da sürücülerin
yangınları kısa sürede fark etmesini
zorlaştırıyor. Sigorta endüstrisinin
yangın algılama ve bastırma sistemlerinin kurulumunu aktif bir şekilde
teşvik ettiği İsveç’ten edindiğimiz
tecrübeler gösteriyor ki yangından
korunmak için aktif bir korunma sistemi kurulumu önemli bir güvenlik
önlemi oluşturuyor.
Yangınlar birçok sebepten çıkabilir.
Turbo ve manifolt gibi bazı motor
parçaları, sızan yakıt ve yağların tutuşmasına yetecek kadar ısınabilir.
Bunlara ek olarak, kablo düzenindeki 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 havalandırma fanları sıklıkla yüksek seviyede hava akımları üretir ve çoğu
1
2
3
4

motor bölmesinde geniş açıklıklar
bulunur. Bu, bir yangına yeterli oksijen tedariğinin sağlanmasına ve
söndürme/baskılama maddesinin
hava akımıyla hızlı bir şekilde ortamdan çekilmesine yol açabilir. Ayrıca,
otobüs motoru bölmeleri genellikle
geometrik olarak karmaşık ve /veya
sıkışıktır. Bu yapı,söndürme/baskılama maddelerinin yangın kaynağına
gerçekten ulaşıp ulaşamadığından
emin olmayı zorlaştırır. Sonuç olarak, ortamda yanıcı olan maddeler
sadece yakıt ve yağlar değildir. Yangın, plastik, kauçuk ve yalıtım malzemeleri gibi katı maddelere de sıçrayabilir ve bu maddeleri söndürmek/
baskılamak akışkan yakıtları söndürmekten daha zordur.

Nordik Araştırma
İsveç ve Norveç Yol Yönetimleri çok
sayıda kazazede bulunan feci yangınların çıkabilme riskinin büyüklüğünden 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 geliştirmeler için tavsiyeler ortaya koymaktı. Proje, hepsinin sonuçları ayrı
raporlanacak şekilde, aşağıdaki alt
projelere ayrıldı:
•

•
•

1996 ve 2004 yılları arasında İsveç ve Norveç’te çıkmış otobüs
yangınlarının istatistikleri
Otobüslerde kullanılan iç kısım
malzemelerinin yangın testleri
Otobüslerdeki yangın riskleri

•
•

•
•

Yangın duvarları için test yöntemleri
Motor bölmesindeki yangın söndürme/baskılama sistemlerini
test yöntemleri
Yangın simülasyonları
Tam ölçekli denemeler

Tam ölçekli denemeler, alevlerin
yolcu bölmesine ulaşmasından sonra parlamanın çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştiğini gösteriyor.
İç bölme malzemeleri için mevcut
gereksinimler (UNECE2 yönetmeliği 118), yalnızca yatay bir alev testi
yayılımını geçmelerini gerektiriyor.
(FMVSS3 302).
Düşük yangın performansına sahip
malzemelerin bile onaylanmasına izin veren bu mevzuatlar açıkça
yetersiz kalmaktadır. Trenler, yolcu
gemileri ve uçaklar gibi diğer toplu
taşıma araçlarındaki güvenlik tedbirleri otobüslere kıyasla daha sıkıdır.
Otobüs Yangın Güvenliği araştırma
projesi tamamlandıktan sonra Statens Provningsanstalt, bu yangınlarla alakalı malzemelerin daha iyi test
edilmesi için öneriler sunan İsveçli
teknik uzman olarak uluslararası
ölçekte Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu
(UN ECE) Genel Güvenlik Hükümleri
Çalışma Grubu’na (GRSG4) bağlandı.
İlgili emniyet seviyelerinin düzenlemelere dahil edilmesine devam edilmektedir.

Araştırma, kanun ve istatistikler
Volpe Ulusal Ulaştırma Sistemleri Merkezi, Wilmer/TEKSAS otobüs
yangınından sonra Federal Motor

Kasım 2008
United Nations Economic Commission for Europe
Federal Motor Vehicle Safety Standard
Working Group on General Safety Provisions
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Taşıyıcı Güvenliği İdaresi (FMCSA5)
için bir çalışma yürüttü. Çalışmanın
amacı, konforlu yolcu otobüslerinde6 mekanik ya da elektrikle alakalı
arızalardan çıkan yangınların sebeplerine, sıklıklarına ve vahametine
ilişkin bilgileri analiz etmek ve toplamaktı. Amerika Birleşik Devletleri
Ulaştırma Bakanlığı bu çalışmaya
dayanarak Konforlu Otobüs Güvenliği Eylem Planı çıkardı. Bu plan
içerisinde Ulusal Karayolu Trafiği
Güvenliği İdaresi(NHTSA7) konforlu
yolcu otobüslerinin yangın güvenliği gerekliliklerinin geliştirilmesini
öncelikli güvenlik alanı olarak tanımladı. 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.

reksinimler bulunmaktadır. Buna
ek olarak, bazı orijinal yedek parça
imalatçıları(OEM10) ve operatörler
gönüllü olarak otomatik yangın söndürme sistemlerini kurmayı tercih
ediyor. Şehirler arası otobüs piyasası, beş yıldan daha uzun bir süredir,
otomatik yangın söndürme sistemlerini tekerlekli sandalye asansör sistemi olan otobüslere standart, diğer
bazı otobüslere ise seçmeli hale getirmeye başladı.
AFSS kullanımı istikrarlı bir şekilde artış gösterdi. Florida, Georgia,
Pennsylvania ve New York’un da
içinde bulunduğu birçok eyalet, yangın korunma sistemlerini, tekerlekli
sandalye asansörü bulunan okul
otobüsleri ve toplu taşıma otobüsleri için bir gereklilik haline getirdi.
Bunun sebebi, bu gibi durumlarda
genellikle daha fazla tahliye zamanı
gerekmesidir.

NHTSA 2008 yılında Ulusal Standart
ve Teknoloji Enstitüsü(NIST8) ile beraber iki yıllık bir yangın güvenliği
araştırma programı başlattı. Çalışmanın amacı, tekerlek yuvası yangınlarını, bunların yolcu bölmesine
yayılmalarını ve yolcu bölmesini savunma kolaylığını daha iyi anlayabilmek ve böyle yangınlar için karşı
önlemler ve tespt sistemlerinin geliştirilmesi idi.

Belediye otobüsleri otomatik yangın söndürme sistemlerini 15 yıldan
fazladır kullanmaktalar. Bu erken
benimseme metanol gibi alternatif
yakıtların kullanımıyla alakalı risklerden doğan endişeler tarafından
tetiklenmişti. Günümüzde toplu
taşıma şoförlerinin büyük çoğunluğu araçlarında AFSS bulunduğunu
belirtiyor. Amerikan Toplu Taşımacılık Birliği(APTA11) son yıllarda operatörler, orijinal yedek parça imalatçıları ve otomatik yangın söndürme
sistemleri imalatçılarını içeren bir
‘‘Otobüs Güvenliği Çalışma Grubu’’
oluşturdu. Grup, otobüs yangını gü-

Otobüslerdeki Otomatik Yangın
Söndürme Sistemleri(AFSS9) için
herhangi bir ulusal gereksinim ya
da standart olmamasına rağmen,
eyalet düzeyinde bazı münferit ge5
6
7
8
9
10
11

Federal Motor Carrier Safety Administration
Motorcoach
National Highway Transportation Safety Administration
National Institute of Standards and Technology
Automatic Fire Suppression Systems
Original Equipment Manufacturer
American Public Transportaion Association
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venliğiyle alakalı dört tane standart
ve tavsiye edilen uygulama geliştirip
yayımladı.
Birleşik Devletler federal yönetmelikleri, bir otobüsün sadece bir tane
yangın söndürme tüpü taşımasının
yeterli ve gerekli olduğunu belirtiyor. Herhangi bir otobüs yangınında
sadece yangın söndürme tüpünün
yeterli olabilmesi çok düşük bir ihtimal. Lancer Sigorta Şirketi’ne göre
her yıl ortalama 20-25 otobüs yangını kayıtlara geçiyor. Bu yangınların
büyük çoğunluğu elektrik, turbo ya
da frenlerle alakalı. Genelde motor
bölmesini tamamen sarıyor ve yangın söndürme/baskılama sisteminin
de olmamasıyla beraber, bu yangınlar sıklıkla otobüse çok ciddi fiziksel
zararlar veriyor. Bu yangın hasarlarının ortalama maliyeti 80.000 dolardır. Bu bedelde yangınların yaşandığı otobüslerin yaşları ve değerleri
de hesaba katılmaktadır. Açıkça görülüyor ki yangın söndürme/baskılama sistemleri otobüs yangınlarını
kontrol etmekte çok daha etkili. Ayrıca, bu sistemler otobüsü boşaltma
anında yolculara çok kıymetli bir zaman 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 alınmadıkça çok ciddi bir mesele olarak kalmaya devam edecektir.
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çevre oluşturmak, özellikle de
engelli, yaşlı ve çocuklar gibi korunmasız yolcuların güvenli çıkış
yapabilmelerini sağlamak.

Güvenlik geliştirmeleri
İsveç sigorta sektöründen alınan istatistikler gösteriyor ki; motor bölmesindeki yangın söndürme/baskılama sistemlerinin gerekliliğinin
tanıtılmasıyla otobüslerdeki yangın
vakalarında gerçekleşen toplam kayıplar 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 bölmesinin yangın söndürme/baskılama sistemiyle donanımlı olmasını
gerektiren ortak bir karar aldı. O zamandan beri hiçbir sigortalı otobüs
böyle yangınlardan dolayı tamamen
yanmadı.
Yine de İsveç'teki otobüslerin en az
yüzde 40'ının sigortalı olmadıklarından ya da bireysel sigortalı olmalarından dolayı söndürme/bastırma
sistemleri ile donatılmadıkları unutulmamalıdır. Bu yüzden, bu tamamen yanma vakalarındaki ciddi dü-

şüşün sebebi söndürme/baskılama
sistemlerinin gerekliliğinin belirtilmesinden daha karmaşıktır. 2001 yılında İsveç Motorlu Taşıt Muayenesi,
tüm otobüs bakımının gelişmesine
neden olan ve böylelikle otobüs
yangını sayısını azaltan zorunlu yangın güvenliği muayenesini devreye
soktu.

Uluslararası Standartlar
Otobüs motor bölmelerindeki söndürme/baskılama
sistemlerinin
değerlendirilmesi için şimdilik herhangi bir uluslararası standart bulunmamaktadır. Bu açığı kapatmak
üzere, Statens Provningsanstalt (SP)
böyle sistemlerin işlevi ve etkinliği
için gerekenleri tanımlarken kullanılabilecek uluslararası test standartları hazırlamaktadır. Bu çalışma
İsveç’teki Ulusal Yol Kurumu adına
yapılmaktadır.

Bu projenin amaçları:
•

Dünya çapında, otobüs şoförleri
ve yolcular için daha güvenli bir

•

Mal kaybını azaltmak.

•

Farklı söndürme/baskılama sistemlerinin yangınla mücadele
performanslarının iyi tanımlanmış, tarafsız ve karşılaştırılabilir
bir şekilde değerlendirilebilmesi
için bir standart tasarlamak.

Projedeki sistem sınırlarından bazıları, odak noktasının söndürme kabiliyetini test etmeye yönelik olmasıdır.
Dahası, sadece dizel yakıtlı otobüsler
– İsveç otobüslerinin %89’u – ve motor bölmesi ateşlemesi – yangınların
yaklaşık %70’i motor bölmesinde
başlar – değerlendirilecek olmasıdır.
Buna da ek olarak, sadece arkaya
monteli motor bölmeleri taranacaktır. Gelecekte alternatif yakıtlarla çalışan otobüsler dikkate alınacaktır.
Şimdiye kadar geliştirilen taslak yöntem ılık ve sıcak yüzeyleri, havalandırmayı, karmaşık bir geometriyi ve
bir dizi yangın kaynağını simüle etmektedir. Yangın kaynakları tek tek
ya da aynı anda ateşlendikten sonra
test edilen söndürme/baskılama sistemleri bir hazneye kurulmaktadır.
Çeşitli farklı senaryolar kurulmakta
ve farklı yangın kaynaklarıyla, hava
akımlarıyla, göz açıklıklarıyla ve sıcak 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 göstermektedir.
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Tasarım konuları ve zorlukları

ye, kire, ise ve yol tozuna maruz kaldıktan sonra çalışır halde kalabilmesi
için boşaltma sistemlerinin ve alakalı
parçaların sistem etkinleştirilmeden
ve boşalmadan önce hata vermemesi gerekir.

Otobüsler ve yolcu vagonları için
yangın söndürme/baskılama sistemleri tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli
bakış açıları bulunmaktadır. Halihazırda uluslararası bir standart bulunmamaktadır, bu nedenle söndürücü/baskılayıcı üreticileri sistemlerini,
ilgili yerel ve ulusal toplu taşıma otoriteleri ve sigorta şirketleri tarafından tanımlanmış sistemler kullanarak doğrulamalı ve onaylatmalıdır.
Bu oldukça zor olabilir ve genellikle
farklı söndürme/baskılama sistemlerinin karşılaştırılmasına olanak vermez. Çözülmemiş konular, motorun
test sırasında kapatılıp kapatılmaması gerektiği, yakıt sisteminin ve
fanın durdurulup durdurulmaması
gerektiği, otobüs çalışırken bir yangın tespit edildiğinde taşıt operatörüne taşıtı yolun kenarına çekmesi
ya da tünelden dışarı çıkma fırsatı
vermek için sistemin aktifleşmesinin
ertelenip ertelenmemesi gerektiğidir. Güncel durumda ‘‘performans
gereklilikleri’’, yerel toplu taşıma otoritelerinin ulaşım hizmeti verenlerle
yaptığı sözleşmelerle saptanmıştır.

Sonuç olarak, piyasada su sisi, kuru
söndürücüler ve gaz gibi birçok söndürme/baskılama aracı içeren farklı
tiplerde sistemler bulunmaktadır. Bu
sistemlerin hepsi yangın söndürme
performansları açısından farklı davranır ve söndürme/baskılama yönünden hepsinin artıları ve eksileri
vardır. Bazı sistemler yeniden parlama koruması söz konusu olduğunda
zorluklar yaşarken, bazıları büyük
ve/veya küçük gizli yangınları söndürme/baskılama konusunda zorluk
yaşayabilirler. Çoğu sistem, söndürme/baskılama aracı yoğunluğunun
uzun süre yüksek kaldığı kapalı alanlarda iyi sonuç verirken, çoğunlukla
otobüs motoru bölmesinde bulunan
yüksek hava akımı olan koşullarda
performansını sürdürmekte zorluklarla karşılaşır.

Şimdi durum nedir?
Statens Provningsanstalt (SP), otobüslerin ve yolcu vagonlarının motor bölmelerindeki yangın söndürme/baskılama sistemleri için bir test
yöntemi geliştirmeye ilişkin 2010 yılı
boyunca bir çalışma yürüttü. Çalışmadan elde edilen tüm sonuçlar ve
test protokolünün ilk taslağı SP Raporu 2011:22’de sunuldu.

Açıkça görülüyor ki geniş kabul görmüş 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 faaliyet alanı için bir temel sağlayabilir.

Raporun yayınlanması, önerilen metodolojinin daha derinlemesine bir
analizinin yapıldığı projenin 2. Etabının başlangıcı anlamına geliyordu.
Çeşitli değişkenlerin etkilerinin ince-

Sistemin ve bileşenlerinin dayanıklılığı da oldukça kritiktir. Sistemin
sıcağa, soğuğa, titreşime, sıcaklık
değişimlerine, paslanmaya, gerilme12
13
14
15
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Commercial Vehicles Safety Alliance
Fires in Vehicles
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lendiği gerçek boyutlarda bir motor
bölmesi maketi yapıldı. Amaç, belirli
bir motor tipinin kopyasını yapmaktansa, hazne boyutu, sıcak yüzeyler,
engeller, havalandırma ve açıklıklar
gibi ‘‘tipik’’ otobüs motoru bölmesi
özelliklerine sahip bir hazne tasarlamaktı. Bu genel amaçlı hazne içerisinde söndürme/baskılama sisteminin 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 gerçekleştirildi.
Bu projeyle paralel olarak, söndürme/baskılama üreticilerinden, sigorta şirketlerinden, otobüs derneklerinden, taşıma otoritelerinden ve
otobüs üreticilerinden temsilcilerle
bir‘‘Referans Grup’’oluşturuldu. Amerikan Toplu Taşımacılık Birliği(APTA),
Amerikan Otobüs Birliği12, Birleşmiş
Konforlu Yolcu Otobüsleri Birliği13,
Ticari Araç Güvenliği İttifakı14 ve Lancer Sigorta Şirketi bu gruptaki Birleşik Devletler merkezli temsilcilerden
örneklerdir. Temel amaç, 2012'de
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonundaki(UNECE) Genel Güvenlik Hükümleri Grubu’nun (GRSG)
bahar toplantısında, gözden geçirilmiş 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 gerçekleşen Taşıtlardaki Yangınlar (FIVE15)
konferansında sunulmuştur. Daha
fazla bilgi için www.firesinvehicles.
com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ
AMAÇ / KAPSAM
Enerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve temel bir insan hakkıdır. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması, temel
enerji politikası olmalıdır. Enerji verimliliği ise her ülkenin
elindeki en önemli enerji kaynağıdır ve enerji politikalarının
gerçekleştirilmesinde en etkin, ucuz maliyetli ve hızlı sonuç
verecek yöntemdir.
Enerji verimliliğini arttırmayı hedefleyen politika ve uygulamaların Ülkemizde söylemde kalmayıp, eyleme dönüştürülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında artış
sağlanması ile, Ülkemizde birincil enerji tüketiminin azaltılması, ekonomimizin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve
enerjide dışa bağımlılığımızı aynı oranda azaltacaktır.
Enerji Verimliliği eğitimlerindeki alt yapısı ve mevcut yetkileri ile bu konudaki en önemli meslek örgütü olan Makina
Mühendisleri Odası, 01-02 Haziran 2007 tarihlerinde ilkini,
09-11 Nisan 2009 tarihlerinde ikincisini, 31 Mart-2 Nisan
2011 tarihlerinde üçüncüsünü ve en son 13-14 Ekim 2017
tarihlerinde dördüncüsünün gerçekleştirildiği Enerji Verimliliği Kongrelerinde; enerji sektöründe temel politikaları ve
teknolojik gelişmeleri irdelemek, enerjinin etkin, verimli ve
tasarruflu kullanımı için toplumsal "farkındalık", "bilgilenme"
ve "bilinç" yaratmaya yönelik yeni açılımlar sunmak ve alternatifler üretmek sorumluluğunu yerine getirme doğrultusunda önemli adımlar atmıştır.
Odamız, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde #gelecegimizenerji ana teması çerçevesinde gerçekleştireceği V. Enerji Verimliliği
Kongresi’nde, Ülkemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili
akademisyenleri, uzmanları, kamu ve özel sektör yetkililerini, meslek kuruluşlarını, sektörde ürün ve hizmet üreten firmaları, işletmeleri ve çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçlayarak enerji verimliliği bilincinin ileriye doğru geliştirilmesi
için önemli bir platform olacaktır.
Ayrıca bu Kongre ile, Odamız, önümüzdeki dönem için
önerilen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının değerlendirilmesi, eksikliklerinin belirlenerek geliştirilmesi ve uygulanması konusunda önemli bir farkındalık yaratarak ülke,
toplum, meslek ve meslektaş çıkarları için çalışan bir meslek

örgütü olarak üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmiş
olacaktır.

ETKİNLİK KONULARI
1.

Sanayide Enerji Verimliliği

2.

Binalarda Enerji Verimliliği

3.

Ulaşımda Enerji Verimliliği

4.

Enerjinin Geri Kazanımı

5.

Enerji ve Çevre

6.

Enerji Üretiminde Verimlilik

7.

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

8.

Enerji İletim ve Dağıtımında Verimlilik

9.

Enerjinin Depolanması

10. Enerji Sektöründeki Ekipmanların Yerli Üretimi
11. Enerjinin Ekonomi Politiği
12. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)
13. Enerji Arz Güvenirliği
14. Türkiye Enerji Mevzuatı ve Organizasyonu
15. Enerji Yönetimi ve ISO 50001
16. Enerjide Endüstri 4.0
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I. ULUSLARARASI X. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI
VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
ETKİNLİK KONULARI
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu,
Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler
• İSİG Alanında Ulusal-Uluslararası Mevzuat, Yönetim
Sistemleri ve Standartlar (ILO Sözleşmeleri, AB Direktifleri,
Ulusal Kanun, Yönetmelikler, Standartlar)
• Kamu Sektöründe İSİG Uygulamaları
• İş Kazaları: Nedenleri, Sonuçları, Önleme, Değerlendirme,
Bildirim, Kaza Analizi
• Meslek Hastalıkları, İşe Bağlı Hastalıklar
• İSİG ile Toplum Sağlığı Etkileşimi
• Örnek İSİG Uygulamaları (Kamu ve Özel Sektör)
• Çalışanların İSİG Eğitimleri (Teorik-Uygulamalı-İşbaşı
Konuşmaları-Ölçme Değerlendirme)
• İSİG’de Ölçme Değerlendirme
• İSİG’de Mesleki Eğitim – Mesleki Yeterlilik,
• İSİG Kültürü, İSİG Politikaları ve Yaygınlaşması, İSİG’de
Liderlik
• İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği (Görev-YetkiSorumluklar, Karşılaşılan Sorunlar, Saha Uygulamaları,
Mesleki Sorumluluk Sigortası)
• İşyeri Sağlık-Güvenlik ve Ortak Sağlık-Güvenlik Birimleri
• İşyerlerinde ve Ülke Düzeyinde İSİG Örgütlenmesi ve
Denetim Modelleri
• Acil Durumlarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
• Tehlike ve Risk Kavramları
• Çalışanlarda Risk Grupları ve İSİG (Kadın, Çocuk, Genç, Yaşlı,
Göçmen, Engelli)
• Esnek İstihdam Biçimleri ve İSİG’e Etkisi
• Risk Değerlendirmesi
• İSİG’de Önleme ve Koruma
• İşe Devamsızlık (Absenteeism) ve Önleme
• İş Ekipmanlarında Güvenlik ve Periyodik kontroller
• Kişisel Koruyucu Donanımlar ve CE
• İşyeri Ortam Faktörleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik,
Psikolojik, Ergonomik, Tozlar vb.) ve Korunma
• Psikososyal Tehlikeler (Stres, Mobbing vb.) ve Güvenlik
• KOBİ’de İSİG Hizmetleri
• Kapalı Alanlarda İSİG Uygulamaları
• Tarımda İSİG
• Taşıma, İstifleme ve Depolamada İSİG
• Yüksekte ve Düşme Tehlikesi Olan Çalışmalarda İSİG
• Kaynaklı İmalat Çalışmalarında İSİG
• Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik
• Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Yapılan Çalışmalarda
Güvenlik
• Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalarda İSİG
• Ergonomi
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İSİG Çalışmaları ve Etik
Endüstriyel Hijyen
Yangın Güvenliği
Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve İSİG
Proses Güvenliği
Büyük Endüstriyel Kazalar (BEKRA, SEVESO)
İSİG’de Teşvik Uygulamaları
Sektörel İSİG Profesyonelliği
İSİG’de Sürdürülebilirlik
İşyerlerinde Çağdaş Teknolojinin Getirdiği Yeni
Tehlikeler (GSM, Radyo Frekans, Çoklu Kimyasal
Duyarlılık Sendromu, Nanoteknoloji)
Kentsel Dönüşümde İSİG
Sporda İSİG
Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarında İSİG
İnşaatlarda (Tünel Dahil) İSİG
İSİG Özel Yazılımlar ve İBYS Süreci
İSİG Lisans ve Lisansüstü Çalışanlara Yönelik Eğitimler
İSİG Yönetim Sistemleri
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve
Uygulamaları
Kentsel Dönüşümde İSİG ve Asbest
İSİG’de Yerel ve Bölgesel İş Birlikleri
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8. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
AMAÇ / KAPSAM
Odamız tarafından Mersin’de ulusal düzeyde, sekizinci kez
gerçekleştirilecek olan “Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi” güneş enerjisiyle ilgili olarak öncelikle farkındalık yaratılması, bilginin yaygınlaştırılması ve yoğunlaştırılması, teknolojik yeniliklerin ve uygulamaların ülkemize
kazandırılması amaçlarıyla; 08-09 Kasım 2019 tarihlerinde
Mersin’de düzenlenecektir.
Yılda üçyüzden fazla günün güneşli geçtiği Mersin’de bugüne kadar TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına,
Mersin Şubesi tarafından, 1997 yılında “Güneş Enerjisi Sistemleri” konusunda, bir seminer, 2003, 2005, 2007, 2009,
2011, 2013 ve 2017 yıllarında da “Güneş Enerjisi Sistemleri
Sempozyumu ve Sergisi” adı altında, yedi sempozyum düzenlenmiştir. MMO tarafından Mersin Şube sekretaryalığında sekizincisi düzenlenecek olan Sempozyum ve Sergide
amaç, özellikle yılda ortalama 1311 kWh/m2 ışınım alan
ülkemizde, güneş enerjisinin kullanım alanlarının yaygınlaşmasını sağlayacak uygulamaları tanıtmak, yerli ve yeni

dirgenmesi ve en son uygulamalar konusunda ülkemizde

teknolojilerin ülkemizde üretimini ve kullanılmasını sağla-

bilgi birikiminin yaygınlaşması ve derinleşmesiyle; odamızın

maktır. Öncelikle farkındalık yaratmak, sonra bilgilendirmek

bilimi ve teknolojiyi halkın hizmetine sunma görevi doğrul-

ve bilinçlendirmek için; ilgili tüm tarafların (uygulamaya

tusunda sinerji yaratacaktır.

yönelik çalışan kamu ve özel sektör temsilcileri, yasal düzenlemelerin hazırlayıcıları, yerel yöneticiler, araştırmacılar
ve akademisyenler) bir araya getirilmesi, zengin içerikli tartışmalar ve görüş alışverişinin yapılması, yerel yönetimlerin
güneş enerjisi sistemleri uygulamalarının arttırılması da he-

Ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığı giderek artmaktadır. Odamız doğal, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile bu stratejik alanda bağımlılığımızı
azaltmanın, enerji girdileri ithalatına ödediğimiz yüksek

deflenmektedir.

bedellerin azaltılmasının mümkün olduğu düşüncesindedir.

Sempozyumda yapılacak sunum ve tartışmalardan elde edi-

Enerji sektöründe temel ve öncelikli adım, enerjiyi verimli

lecek çıktı ve sonuçlar, güneş enerjisi alanında dünyadaki

kullanmaktır. İkinci adım ise, yenilenebilir enerji kaynakları-

yeni teknolojik gelişmelerin tartışılması, günlük yaşama in-

nın, en hızlı ve verimli şekilde, kamusal planlama ve kamusal
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denetim altında, kamu ve ülke çıkarları korunarak devreye
sokulmasıdır.

BİLDİRİ KONULARI
a. Güneş evleri, güneş mimarisi

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş
enerjisi yer almaktadır. Güneşin milyarlarca yıldır dünyadaki
bütün yaşamın tek kaynağı olduğu, bugün güneş enerjisinin
dünyamızı yoğunlaşan çevre sorunlarıyla ve küresel ısınma
sorunlarıyla karşı karşıya getiren fosil yakıtlara alternatif olacak güce eriştiği gerçektir.,

b. Güneş pilleri ve kullanım alanları
c. Odaklayıcı güneş enerjisi toplayıcıları
d. Güneş santralleri
e. Güneş enerjisi destekli soğutma ve iklimlendirme sistemleri

Öte yandan nükleer santraller, enerji arz eksikliğine ve dışa
bağımlılığa alternatif olarak gösterilmekte ve nükleer santral yapımı için adımlar atılmaktadır. Ülkemizde güneş enerjisi potansiyeli başta olmak üzere tüm yerli ve yenilenebilir
enerji kaynakları yeterince değerlendirilmezken, yeterli teknik altyapı ve mevzuat olmadan, kamusal denetimin dışlandığı bir yapıda, dışa bağımlılığı azaltmak bir yana, daha çok

f. Güneş enerjisiyle damıtma, kurutma, tarımsal sulama,
sera ısıtma ve dondan korunma uygulamaları
g. Güneş enerjisinin depolanması
h. Otomotiv sanayii ve deniz taşıtlarında güneş enerjisi uygulamaları
i. Güneş enerjisi sistemlerinde verimlilik, enerji-ekserji

artıracak bir süreçtir.
Mersin’de nükleer santralın kurulması girişimleri ülke çıkarlarına uygun değildir. Güneş enerjisi sistemlerine örnek oluşturmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Mersin’de
birinci etabı tamamlanan ve kullanılmaya başlanan Güneş
Park Enerji Kompleksi nükleer santrallerin yerine yerli ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına örnek teşkil
etmektedir. Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı enerji kompleksi olan Güneş park; halkımıza ve öğrencilerimize enerji
üretimi, uygulamaları ve kullanım alanları hakkında uygu-

analizleri
j. Güneş enerjisi sistemlerinde teknolojik gelişmeler, melez sistemler, yeni uygulamalar ve araştırmalar
k. Güneş enerjisinin ülke ekonomisi yönünden incelenmesi, alternatif enerjiler içinde yerinin belirlenmesi
l. Güneş enerjisi ve çevre
m. Güneş enerjisi sistemleri ve görüntü kirliliği

lamalı ve görsel eğitimler verilerek gelecek nesillere temiz

n. Teşvik, lisanslama, İşletme, yatırım ve mevzuat sorunları

enerjinin önemi aktarılmaktadır.

o. Yerli üretimin mevcut durumu ve çözüm önerileri

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülke kaynaklarının ve

p. Güneş enerjisi sistemlerinde otomasyon

teknolojinin, halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusun-

q. Güneş enerjisi ile hidrojen elde edilmesi

da kullanımını savunmaktadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda
meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, yeni
uygulamaların tanıtılmasının yanı sıra, altyapıdaki ve yasalardaki sorunlarıyla birlikte ele alınması odamızın sorumlulukları arasındadır. Odamız Mersin’de düzenlenecek bu sempozyum ve sergi ile geçmiş yıllarda olduğu gibi, tüm sektör

r. Sektördeki başarılı uygulamalar
s. Çatı sistemleri ve uygulamaları
t. Güneş enerjisi destekli bölgesel ısıtma soğutma sistemleri

temsilcilerini, akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları,

u. Otonom sistemlerde güneş enerjisinin kullanımı

yasal mevzuat hazırlayıcılarını ve ilgili kamu ve özel sektör

v. Güneş enerjisi sistemlerinin periyodik kontrolü ve bakımı

kurum yetkililerini bir araya getirerek, bu sorumluluğunu
halkımızın çıkarları doğrultusunda yerine getirecektir.
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Kitap Adı: Hastane
İklimlendirme Tesisatı Tasarım
ve Denetim Esasları
Yayın No: MMO/481/2
Sayfa Sayısı: 142
Kitap Türü: Teknik Kitaplar
Yayın Yeri: İstanbul

İlk baskısı 2008’de yapılmış olan

de hasta ve çalışan sağlığını olum-

“Hastane İklimlendirme Tesisatı Ta-

suz etkileme olasılığı olan sağlık ve

sarım ve Denetim Esasları” kitabı,

güvenlik risklerini en aza indirme

farklı disiplinlerin bir araya gele-

noktasında rehber olacak nitelik-

rek ekip anlayışı sağlık hizmetinin

tedir.

sunulduğu hastanelerde birçok
disiplinin emeği ve katkısı ile güncellenmiştir.

Kitabın hastanelerde hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözülmesi yönünde politika

Kitap içeriği ve kapsamı ile ülke-

belirleyiciler ve yöneticiler için yol

mizde mevzuatta yer almayan ve

gösterici olacağına, konuyla ilgili

eksikliği hissedilen tasarım, steril

bireysel ve kurumsal farkındalığı

alan planlama, klima ve havalan-

artıracağına, meslek örgütlerimiz

dırma, seçilecek cihaz ve ekipman,

arasındaki işbirliğini geliştireceği-

test ve işletme konularında kriter-

ne inanıyoruz.

ler sunarak ülkemizde hastaneler-
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YAYIN POLİTİKASI

Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın İlkeleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mühendis ve Makina-Güncel dergisi, ülke sanayisinin, toplumun, meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan mesleki teknik bir dergidir.
Derginin yayın konusu doğalgaz, mekanik tesisat, yangın, havalandırma, soğutma, enerji, araç vb. alanlarda yapılan çalışmalar, söyleşiler
ve yabancı dergilerden mühendislikle ilgili yayımlanmış metinlerin çevirisi olmak üzere Makina Mühendisleri Odası'na bağlı mühendislik
alanlarıyla sınırlıdır.
Derginin yazım dili Türkçe’dir.
Dergiye gönderilecek yazılarda Mühendis ve Makina Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında mmo@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilir.
Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ancak Yayın Kurulu'nun güncel gördüğü bazı konuları da,
kongreler, sempozyumlar, kurultaylarda sunulan bildirilerin yazarlarınca yeniden düzenledikleri metinleri de kapsamaktadır.
Dergimiz hakemli bir dergi değil; ancak gönderilecek yazılar Editör ve Yayın Kurulu tarafından incelenecektir.
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemesi yapılır; ön incelemede konu, şekil, içerik açısından uygun bulunan yazıların yayımlanmasına ve hangi sayıda yayımlanacağına karar verilir. Bu kararlar, yazar/larına yazıyla, e-posta
aracılığıyla bildirilir.
Kabul edilen yazılar, dergi editörleri tarafından incelendikten sonra, eksikliklerinin giderilmesi için yazar/larına e-posta yoluyla gönderilir.
Yazar/lar, editörlerin önerileri doğrultusunda yazılarına son halini verdikten sonra yayımlanmak üzere yayın planına alınır.
Editörlerin görüşlerine veya editörler tarafından hazırlanan rapora katılmayan yazar/lar yazılarını geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri
çekme gerekçesini yazılı olarak Yayın Kurulu'na sunmalıdır.
Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği yazılar ve yazar/ları tarafından editör görüşleri doğrultusunda yayıma hazır hale getirilen
yazılar, yazar/larının gerekçeli başvurusu olmaksızın yazar/lar tarafından basım aşamasındayken geri çekilemez.
Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir.
Kabul edilen yazıların, çevirilerin editörler tarafından incelenip yazar/lara gönderilerek yayımlanmasından sonra içeriğe dair sorunlar yazar/
ların, çevirmen/lerin sorumluluğundadır.
Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Makina Mühendisleri Odası’na aittir.
Dergide yazıları yayımlanmış olan yazar/ların görüşleri Makina Mühendisleri Odası tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazar/larına aittir.
Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
Yazıları yayımlanan yazar/lara herhangi bir telif hakkı ödenmez; ancak derginin o sayısından birer kopya gönderilir.

Mühendis ve Makina-Güncel Yazım Kuralları ve Sunuş Formatı
1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4
(210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
2. Gönderilecek yazılar 5 sayfadan çok, 2 sayfadan az olmamalıdır. Kısa bildiriler ise 15 sayfadan uzun, 5 sayfadan kısa olmamalıdır.
3. Başlık, yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
4. Metin, yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik
cümleler içermemelidir.
5. Başlık mümkün olduğunca kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir.
6. Gönderilecek yazılar, giriş, gelişme, sonuç ve kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
7. Girişte çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.
8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan
önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların
altına, çizelgelerin (tablo) üstüne yazılmalıdır.
12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir.
14.
15.

Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.

Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş sırasına uygun biçimde belirtilmelidir.
Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir:
Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları.
Örnek 1: Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.
Örnek 2: Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya
ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.
Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir.
Kaynak bildiri ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın adı, tarihi, yapıldığı yer.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı,
adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
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Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.

