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TANITIM 

2018 ve 2019 yıllarında Yangın Semineri olarak iki defa 2 günlük program ile İzmir Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve meslek odaları iş birliğiyle yapılan etkinliğimizi bu sene 

Uluslararası Katılımlı Yangın ve Deprem Sempozyumu ve Sergisi olarak düzenliyoruz. 

Sempozyum ve Sergi 30 Eylül, 1 Ekim 2021 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi 

Merkezi’nde yapılacaktır. 

Uluslararası katılımcıların da olacağı sempozyum yangın ve deprem konusunda deneyimli, 

ilgili bir çok kamu ve özel sektörden insanları bir araya getirecektir. 

Önceki senelerde büyük ilgiyle takip edilen Yangın Seminerleri bu sene bir sempozyuma 

dönüşerek daha fazla konuyu tartışmak öğrenmek ve takip etmek için konunun ilgilileri bir 

arada olacaktır. 

Konunun ilgileri itfaiye, meslek odaları ve sanayi de tecrübeli bir çok insanı bir araya getirmeyi 

hedefleyen sempozyum 26 yangın, 13 deprem sunumu ve 1 paneli içermektedir. 

Katılımcıların hem bilgilenmesini, hem teknolojik gelişmeleri takip etmesini de hem de 

ihtiyaçları dâhilinde gerekli görüşmelerini gerçekleştirmesini sağlaması hedeflenen sergiye 

yangın ve deprem özelinde çalışan kamu kurumları ve özel sektörlerden katılımın olmasını 

hedeflemektedir. 
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INTRODUCTION 

In 2018 and 2019, we organized our event, which was held as a Fire Seminar with 2-day 

programs in cooperation with Izmir Metropolitan Municipality Fire Department and 

professional chambers, as a Fire and Earthquake Symposium and Exhibition with International 

Participation this year. 

The Symposium and Exhibition will be held at Tepekule Congress and Exhibition Center on 

September 30-October 1, 2021. 

The symposium, which will also include international participants, will bring together people 

from the public and private sectors who are experienced in fire and earthquake. 

The Fire Seminars, which were followed with great interest in previous years, will turn into a 

symposium this year, where those concerned will come together to discuss, learn and follow 

more topics. 

The symposium aims to bring together many experienced people in the fire brigade, 

professional chambers and industry. The symposium includes 26 fire, 13 earthquake 

presentations and 2 panels. 

It is aimed for the participants to be informed, to follow the technological developments and to 

carry out the necessary meetings according to their needs. The symposium aims to have 

participation from public institutions and private sectors working on fire and earthquake. 
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ORGANİZASYON KOMİTESİ (ORGANISATION COMMITTEE) 

Mahsum Açış TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi 

Evrim  Aksoy TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Çağrı Aydınel TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Ercan Ergiçay TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Aynur Gündoğdu TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Mehlika Koç TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölgesi Şubesi 

Serkan Korkmaz İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı 

Zafer Mutluer TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 

Pelin Parlak İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı 

Özcan Uğurlu TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Necmi Varlık TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 

Mustafa Yatım İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı 

Cemal Yılmaz TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
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2020 İZMİR YANGIN İSTATİSTİKLERİ VE AFET EĞİTİM 

FAALİYETLERİNDE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 

Mustafa YATIM 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ÖZ 

Kentler ulusal/yerel siyasi ve iktisadi gücün yoğunlaşma noktalarıdır. Aynı zamanda ülkelerin 

kültürel ve teknolojik birikiminin de odakları ve dolayısıyla yeni arayışların, katılımcı sivil-

kamu-sanayi girişimlerinin başlangıç noktasıdır. Nüfusun ve yaşamın hızlı aktığı metropollerde 

Kentsel tasarım ve planlamanın mihenk taşlarından olan itfaiye hizmetlerinin önemi ve 

sorumluluğu her geçen gün artmaktadır. Kamusal hizmetlerin başında yer alan itfaiye 

hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde sunulması gerekmektedir. Türkiye’de itfaiye 

hizmetleri temel olarak yerel bir hizmet modeli olarak örgütlenmişse de aynı hizmet alanı 

içerisinde, “merkezi model” yöntemlerine yer verilmesi nedeniyle merkezi ve yerel düzeyde 

pek çok kurumun söz sahibi olması aynı zamanda itfaiye hizmetlerinin yerine getirilmesinde 

kurumlar arası koordinasyon sorununu da doğurmakta, ivedilikle müdahale edilmesi gereken 

olaylarda gecikmelere yol açmaktadır. 

Dünya genelinde yangın istatistikleri ve yıllık raporları Uluslararası Yangın ve Kurtarma 

Hizmeti Derneği (CTIF) tarafından yayımlanmaktadır. Yangınların sayısı ve yapısı ile ilgili 

istatistikler yangın hizmetlerinin geleceğini şekillendirecek en önemli veri kaynağıdır. Yangın 

sayısı ve nedenlerinin bilinmesi; yangın önlemlerinin tasarlanmasında, itfaiye istasyonlarının 

konumlandırılmasında, ekiplerin ve donanımlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin Dokuzuncu Kısmının Üçüncü bölümü 

gereği eğitim hizmetleri İtfaiye Daire Başkanlığı görev ve sorumluluk alanına alınmıştır. İzmir 

Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi (İYDEM) 73.000 m2 alan üzerine inşa edilmiş ve 2004 

yılında hizmet vermeye başlamıştır. İnovasyon çağının ve gelişen teknolojilerin ışığında belirli 

periyotlarla revize edilmiş son teknolojik yenilikleri içerisinde barındırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İtfaiye, Yangın İstatistikleri, Afet Eğitimi 
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USE OF TECHNOLOGY IN 2020 IZMIR FIRE STATISTICS AND DISASTER 

TRAINING ACTIVITIES 

Mustafa YATIM 

İZMİR METROPOLITAN MUNICIPALITY DEPARTMENT OF FIRE BRIGADE 

ABSTRACT 

Cities are the intensification points of national/local political and economic power. They are 

also the foci of the cultural and technological accumulation of countries. Therefore, cities are 

the starting point of new quests and participatory civil-public-industry initiatives. The 

importance and responsibilities of fire services, which are the cornerstones of urban design and 

planning in metropolises where people and life flow rapidly, are increasing rapidly with the 

increase of urbanization. Fire services, which are at the top of public services, must be provided 

effectively and sustainably. Although fire services in Turkey are mainly organized as a local 

service model, but since they incorporate some “centralized model” elements, many institutions 

at the central and local level have a say in the implementation of fire services. This induces 

interagency coordination problems resulting performance deficiencies and causes delays in 

incidents that need to be intervened urgently. 

International Association for Fire and Rescue Service (CTIF) publishes worldwide fire statistics 

and annual reports. These statistics on the number and structure of fires are the most important 

data source that will shape the future of fire services. Knowing the number and causes of fires 

play an important role in designing fire measures, positioning fire stations, determining teams 

and their equipment. In accordance with the third clause of the ninth section of the Regulation 

on Fire Protection of Buildings, training services have been placed into the field of duty and 

responsibility of the Fire Department. Izmir Fire and Natural Disaster Training Center 

(İYDEM) within a campus of 73,000 m2 was put in service by 2004. The institution contains 

the latest technological innovations that have been revised in certain periods within the age of 

innovation and developing technologies. 

Keywords: Fire Department, Fire Statistics, Disaster Training 
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İTFAİYE UYGUNLUK RAPORU SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞILAN 

PROBLEMLER 

İbrahim IŞIK 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

ÖZ 

Binaların iskân ve işletme ruhsatı alabilmesi için gerekli olan belgelerden biri olan itfaiye 

uygunluk belgesi (itfaiye raporu), yangın raporu diye tabir edilen aslında yönetmelikte ismi 

itfaiye uygunluk raporu veya itfaiye uygunluk belgesi olan belgedir. Bir işyerinin itfaiye raporu 

alabilmesi, içinde bulunduğu binanın Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e 

uygunluğuna bağlıdır. 

İtfaiye raporunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce 

kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve 

kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde 

çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, 

yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul 

ve esaslarını gerçekleştirmektir.  Bu işlemler 19/12/2007 tarihli ve 26735 No'lu Resmi Gazetede 

yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılmaktadır. 

Bu yönetmelik, Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde 

alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu 

gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza 

indirebilmek için yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim 

esaslarını kapsar. 

Karşılaşılan sorunlar; 

1-) Öncelik olarak başvuru yapılırken fiziksel olarak mevcut durumu gösteren bilgi/belgelerin 

sunulmaması/hatalı beyan edilmesi. (yapı ruhsatı, tapu, yapı kayıt belgesi, mimari proje vb. 

2-) İstenilen evrakların adrese, düzenleyen mühendis vb. Teknik kişilere ait olmaması veya 

işletmelerdeki önlemleri içermeyen eksik/hatalı beyanlar. 
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3-) Daha önce düzenlenmiş İtfaiye Uygunluk Rapor şartlarının korunmaması veya yapılan 

değişikliklerde önlemlerin yetersiz olması. 

4-) Özellikle konut binalarının kullanım amaçlarının değişerek işyerine dönüşmesi sonrası 

alınması gereken tedbirler. 

Anahtar Kelimeler: İtfaiye Uygunluk Raporu, Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik 
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PROBLEMS ENCOUNTERED WITH DURING THE FIRE TEAM CONFORMITY 

REPORT PROCESS 

İbrahim IŞIK 

İZMİR METROPOLITAN MUNICIPALITY DEPARTMENT OF FIRE BRIGADE 

ABSTRACT 

Fire brigade conformity certificate (fire brigade report), which is one of the documents required 

for buildings to obtain occupancy and operation license, is actually a document called 

firefighting conformity report or firefighting conformity certificate in the regulation. 

The purpose of the fire department report; minimizing the fires that may arise during the design, 

construction, operation, maintenance and use of all kinds of structures, buildings, facilities and 

businesses used by public institutions and organizations, private organizations and real persons, 

and extinguishing any fire that may arise in any way by minimizing the loss of life and property. 

These procedures are carried out within the scope of the Regulation on the Protection of 

Buildings from Fire, published in the Official Gazette dated 19/12/2007 and numbered 26735. 

This regulation covers the fire prevention and extinguishing measures to be taken in all kinds 

of structures, buildings, facilities and open and closed area businesses in the country. It covers 

the design, construction, use, and maintenance and operation principles of buildings, facilities 

and businesses. 

Problems encountered; 

1-) Not presenting/misrepresenting information/documents showing the physical current 

situation while making the application as a priority. (Building license, title deed, building 

registration certificate, architectural project, etc.) 

2-) The required documents should be sent to the address, the issuing engineer, etc. Incomplete 

/ incorrect statements that do not belong to technical persons or do not include precautions in 

enterprises. 

3-) The previously issued Fire Brigade Compliance Report conditions are not maintained or the 

measures are insufficient in the changes made. 
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4-) Precautions to be taken after the purpose of use of residential buildings has changed and 

turned into a workplace. 

Keywords: FireFighting Compliance Report, Regulation on Fire Protection of Buildings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yanginsempozyumu.org/
mailto:bim-izmir@mmo.org.tr


ULUSLARARASI KATILIMLI YANGIN VE DEPREM SEMPOZYUMU VE SERGİSİ – İZMİR - 2021 

 
 
 

 
http://yanginsempozyumu.org  bim-izmir@mmo.org.tr  

YANGIN TESİSATLARININ PERİYODİK UYGUNLUK DEĞERLENDİRMELERİ 

Cemal YILMAZ 

TMMOB MAKİNA MÜHENDISLERI ODASI İZMIR ŞUBESI 

ÖZ 

Yangın tesisatlarının periyodik uygunluk değerlendirmeleri adlı sunumda, periyodik kontrol 

esasları ve önemi, yönetmelikler ve ilgili standartlar belirtildiği gibi bu kontrollerin neleri 

kapsadığı, hangi periyotlarda ne şekilde yapıldığı anlatılmaktadır. 

Bu kapsamda aşağıda sıraladığımız maddeler sunumda kısaca yer almaktadır. 

Su deposu; Yangın pompaları; Sabit boru tesisatı; Yangın dolabı ve hortum sistemleri; Hidrant 

sistemi; İtfaiye su verme bağlantıları; Sulu söndürme sistemleri (Sprinkler-yağmurlama 

Sistemi); Duman tahliye sistemleri; Basınçlandırma sistemleri; Pompa performans(motopomp) 

testleri. 

Yangın söndürme sistemlerinin zorunluğu olduğu yapılarda bu sistemlerin kurulumu önemli 

olduğu kadar,  periyodik kontroller de önem arz etmektedir. 
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PERIODIC CONFORMITY EVALUATIONS OF FIRE INSTALLATIONS 

Cemal YILMAZ 

CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

In the presentation called Periodic Conformity Evaluations of Fire Installations, the principles 

and importance of periodical control, regulations and related standards, what these controls 

cover, and how they are carried out are explained. 

In this context, the items listed below are briefly included in the presentation. 

Water tank; Fire pumps; Fixed piping; Fire cabinet and hose systems; Hydrant system; Fire 

brigade water connections; Water extinguishing systems (Sprink-Sprinkl System); Smoke 

evacuation systems; Pressurization systems; Pump performance (motopomp) tests. 

In buildings where fire extinguishing systems are mandatory, the installation of these systems 

is important as well as periodic controls. 
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ACİL DURUM TATBİKAT PLANLAMA ADIMLARI: YÜKSEK YAPILARDA, ACİL 

DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOLARININ OLUŞTURULMASI VE 

ACİL DURUM EKİPLERİNİN EĞİTİMİ 

Serkan KORKMAZ 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ÖZ 

Yaşadığımız çağda kırsal nüfus azalmakta, kentsel nüfus artmaktadır. Kentlerde bulunan yapı 

alanlarının sınırlı olması ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması dolayısıyla yapıların 

yüksekliği ile birlikte binada yaşayan ve çalışan sayısı çoğalmaktadır. Çağımız gündelik 

yaşamında, teknolojini kullanımı her geçen gün vazgeçilmez hale gelmektedir. Teknoloji odaklı 

güvenlik sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmakta ve güvenlik önlemleri kullanıcılarının, 

teknoloji okuryazarlığının sürekliliğini ve güncelliğini sürdürülebilir hale getirmesi 

gerekmektedir. Yüksek yapıların; yangın, deprem ile iklimsel afetlere karşı dirençli ve 

dayanımlı olarak tasarlanması, yapılması ve güvenlik önlemleri bakımlarının periyodik olarak 

yapılmalıdır. Yapılarda yaşayan ve çalışanların bina güvenlik önlemlerinin acil durumlarda 

nasıl kullanacakları konularında eğitimlerden geçirilmesi yasal zorunlukla birlikte hayati önem 

taşımaktadır. Yaşanılan olaylarda yüksek katlı binalarda meydana gelen yangınlarda can 

kaybının yaşanmasının en önemli nedenlerinden biri tahliye planlarının ve tatbikatlarının 

yetersiz sayıda ve sıklıkla yapılmasıdır. Yüksek yapıda çalışanların ve yasayanların bu konu 

hakkında gerekli bilgi sahibi olmaması can kayıplarını artırmaktadır. Yapıların 

fonksiyonlarının artması ile birlikte karmaşık güvenlik önlemleri yapılarda yerini almaktadır. 

Güvenlik önlemlerinin; tasarım, uygulanma ve kullanım aşamalarında hızlı, ekonomik, verimli 

ve çevre duyarlı olması beklenmektedir. Yüksek yapılarda yaşayan ve çalışanların güvenlik 

önlemlerinin farkındalığı olması, acil durumlarda kendi can güvenlikleri açısından hayati önem 

taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında yüksek yapılarda alınması gerekli güvenlik önlemleri 

“BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamında 

değerlendirilerek güvenlik önlemleri ile birlikte yıllık periyodik bakımları hakkında 

bilgilendirme ve kontrol mekanizmalarının açıklanması yapılmaktadır. Aynı yönetmelik 

kapsamında oluşturulması gerekli Acil Durum Ekipleri ile Ekiplerin eğitim içerikleri ve 

eğitimlerinin düzenlenmesi ile birlikte bina tahliye tatbikatlarında dikkat edilmesi gereken 

hususları içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Yapılar Güvenlik Önlemleri, Acil Durum Tahliye Senaryoları, 

Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi. 
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EMERGENCY DRILL PLANNING STEPS: CREATING EMERGENCY EXERCISE 

AND EVACUATION SCENARIOS IN HIGH BUILDINGS AND TRAINING OF 

EMERGENCY TEAMS 

Serkan KORKMAZ 

İZMİR METROPOLITAN MUNICIPALITY DEPARTMENT OF FIRE BRIGADE 

ABSTRACT 

In the age in which we live, the rural population is decreasing and the urban population is 

increasing. As the building areas in the cities are limited and the initial investment costs are 

high, the number of people living and working in the buildings grow as the height of the 

buildings increase. The use of technology-oriented security systems is becoming widespread 

and security measures users need to make the continuity and up-to-dateness of technology 

literacy sustainable. High-rise structures should be designed and built to be resistant and durable 

against fire, earthquake and climatic disasters, and security measures should be maintained 

periodically. It is of vital importance, together with the legal obligation, that the residents and 

employees of the buildings receive training on how to use the building security measures during 

emergency. One of the most important reasons for loss of life in fires in high-rise buildings is 

the insufficient number and frequency of evacuation plans and drills. The fact that those 

working and living in high buildings do not have the necessary information about this issue 

increases the loss of life. With the increase in the functions of the buildings, complex security 

measures take their place in the buildings. Security measures are expected to be fast, 

economical, efficient and environmentally sensitive in the design, implementation and use 

stages. Awareness of safety precautions for those living and working in high-rise buildings is 

vital for their own safety in emergencies. Within the scope of this study, the necessary security 

measures to be taken in high-rise buildings are evaluated according to "REGULATION ON 

PROTECTION OF BUILDINGS FROM FIRE", and the information and control mechanisms 

are explained about the annual periodic maintenance along with the security measures. It 

includes the training contents and training of the Emergency Teams and the Teams required to 

be established within the scope of the same regulation, as well as the issues to be considered in 

building evacuation drills. 

Keywords: High Buildings Safety Precautions, Emergency Evacuation Scenarios, Training of 

Emergency Teams 
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İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATINA ESAS İTFAİYE UYGUNLUK 

RAPORU DÜZENLEME AŞAMALARI VE DENETİM ESNASINDA DİKKAT 

EDİLEN HUSUSLAR 

Çağdaş ORUÇ 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ÖZ 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatına esas İtfaiye Raporu alım süreci, doğrudan müracaat veya 

Belediye Ruhsat Denetim Müdürlükleri ile Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri aracılığı ile 

müracaat yoluyla başlamaktadır. Başvuru sonrasında İtfaiye, işyerini yangın önlemleri 

açısından değerlendirmek için en geç 10 iş günü içerisinde Yerinde Yangın Yönetmeliği 

kapsamında inceleme yapar. İşyeri yangın önlemleri yönünden incelendikten sonra yetkilisine 

eksikleri belirten ihtarname düzenlenir. Bu ihtarnamede belirtilen eksiklerin giderilmesi için 30 

günlük süre verilir. 30 gün sonunda ihtarnamede belirtilen eksikliklerin mevzuata (Binaların 

Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik) uygun şekilde tamamlanması durumunda ilgili 

birim tarafından itfaiye uygunluk raporu düzenlenir. Eksiklikler devam ediyor ise o zaman 

eksiklikleri belirten itfaiye raporu düzenlenir. İtfaiyedeki raporlama işlemleri Binaların 

Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre yapılmaktadır. Bir iş yeri denetiminde 

genel olarak mimari açıdan incelemeler (2. çıkışlar, yangın merdiveni vb. önlemler) mekanik 

yangın tesisat önlemleri (yağmurlama sistemi, yangın pompa sistemi, çevre hidrandı, 

basınçlandırma sistemleri vb.) ve elektriksel yangın önlemleri (sesli anons sistemi, merkezi 

sistem erken algılama detektörleri, tesisat şaft geçişleri, alarm korna ve butonlar vb.) 

kapsamında incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca işyerinde bulunması halinde yanıcı parlayıcı, 

patlayıcılar ile ilgili önlemler de mevzuat kapsamında incelenmektedir. Bu çalışma kapsamında 

denetim ve raporlama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yangın Güvenlik Önlemleri, İtfaiye Uygunluk Raporu. 
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ISSUES CONSIDERED DURING THE STAGES OF ISSUING AND AUDITING THE 

FIRE COMPLIANCE REPORT BASED ON THE OPENING AND OPERATING 

LICENSE 

Çağdaş ORUÇ 

İZMİR METROPOLITAN MUNICIPALITY DEPARTMENT OF FIRE BRIGADE 

ABSTRACT 

The process of obtaining the Fire Brigade Report, which is the basis for opening a business and 

working license, starts by applying directly or through the Municipal License Inspection 

Directorates and Organized Industrial Zone Directorates. After the application, the Fire Brigade 

conducts an examination within the scope of the On-Site Fire Regulation within 10 working 

days in order to evaluate the workplace in terms of fire precautions. After the workplace is 

examined in terms of fire precautions, a warning letter is issued to the authorized person stating 

the deficiencies. A period of 30 days is given to eliminate the deficiencies stated in this warning. 

At the end of 30 days, if these deficiencies are corrected in accordance with the legislation 

(Regulation on the Protection of Buildings from Fire), a fire department compliance report is 

issued by the relevant unit. If the deficiencies continue, then a fire department report stating the 

deficiencies is issued. Reporting processes in the fire department are carried out in accordance 

with the Regulation on the Fire Protection of Buildings. Workplace inspection generally 

includes architectural examinations (2nd exits, fire escape stairs, etc.), mechanical fire 

installation measures (sprinkler system, fire pump system, environmental hydrant, 

pressurization systems, etc.) and electrical fire precautions (voice announcement system, 

central early detection system, installation shaft transitions, alarm horns and buttons, etc.). In 

addition and if present in the workplace, measures related to flammables, combustibles and 

explosives are also examined within the scope of the legislation. Within the scope of this study, 

the issues to be considered in the audit and reporting processes are examined. 

Keywords: Fire Safety Preventions, Fire Compliance Report. 
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ELEKTRİK KAYNAKLI YANGINLAR VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ 

Egemen AKKUŞ 

TMMOB ELEKTRIK MÜHENDISLERI ODASI İZMIR ŞUBESI 

ÖZ 

Dünya genelinde ve Türkiye’de paylaşılan istatistiksel veriler göz önünde bulundurulduğunda, 

önemli yangın sebeplerinden birisinin elektrik kaynaklı yangınlar olduğu rahatlıkla 

söylenebilmektedir. Elektrik kaynaklı yangınların can kayıplarının yanı sıra büyük maddi 

kayıplara yol açtığı bilinmektedir. Yangına karşı güvenliğin sağlanabilmesi için, elektrik 

kaynaklı yangınları anlamak, bu hususta gelişen teknolojileri takip etmek, uygulama 

bütünlüğünün sağlanabilmesi için uluslararası standartlar ile yerli yönetmelikleri, standartları 

ve mevzuatları takip etmek, uygulamak ve denetim mekanizmalarının işlerliğinin sağlanması 

oldukça önemlidir. Güç elektroniği, otomatik kontrol ve yazılım tabanlı sistemlerinin elektrik 

koruma ekipmanlarına entegre olarak kullanılmasıyla birlikte, bu teknolojide ileri kabul 

edilebilecek Avrupa Ülkeleri’nde uygulama ve koruma çeşitlilikleri zaman içinde artış 

göstermiş, bu çeşitlilik Dünya geneline ayrıca yayılmıştır. Bu çalışma da, elektrik kaynaklı 

yangınların ana sebepleri, önleme yöntemleri ve teknolojinin ilerlemesine paralel yeni koruma 

ekipmanları ve koruma yöntemlerinden bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yangın, Yanma, Önlem, Koruma, Elektrik, RCD, MCB, MCCB, AFDD 
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FIRES CAUSED BY ELECTRICITY AND PREVENTION METHODS 

Egemen AKKUŞ 

CHAMBER OF ELECTRICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

Considering the statistical data shared around the World and in Turkey, it can be easily said 

that one of the important causes of fire is electrical based fires. It is known that electrical fires 

cause great financial losses as well as loss of life. In order to ensure safety against fire, it is very 

important to understand electrical fires, to follow the developing technologies in this regard, to 

follow and implement international standards and domestic regulations, standards and 

legislation in order to ensure application integrity and to ensure the functionality of control 

mechanisms. With the use of power electronics, automatic control and software-based systems 

integrated with electrical protection equipment, the diversity of application and protection has 

increased over time,in the European countries which can be considered advanced in this 

technology, , this diversity has also spread throughout the world. In this study we mainly 

mentioned that, the main causes of electrical fires and prevention methods, new protection 

equipment parallel to the advancement of technology and also prevention methods of them. 

Keywords: Fire, combustion, precaution, protection, electric, RCD, MCB, MCCB, AFDD 
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YAPILARDA YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİNİN TASARIM, 

İŞLETME, BAKIM VE MUAYENESİ 

Özcan UĞURLU 

TMMOB ELEKTRIK MÜHENDISLERI ODASI İZMIR ŞUBESI 

ÖZ 

Yangın algılama ve alarm sistemlerinin amacına hizmet edebilmesi için doğru şekilde 

projelendirilmesi, tesis edilmesi ve işletilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de söz 

konusu süreçlerin her birinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi 

gerekmektedir. Bu bildiride ülkemiz koşullarında Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin 

Tasarım, İşletme, Bakım ve Muayenesi süreçlerinin var olan halinin ortaya konulması, eksik ya 

da yanlış olan yanlarının belirginleştirilmesi ve çözüm olabilecek yöntemlere dair önermeler 

yapılması hedeflenmiştir.  
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DESIGN, OPERATION, MAINTENANCE AND INSPECTION OF FIRE 

DETECTION AND ALARM SYSTEMS IN BUILDINGS 

Özcan UĞURLU 

CHAMBER OF ELECTRICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

In order for fire detection and alarm systems to serve their purpose, they must be correctly 

designed, installed and operated. In order to achieve this, each of the processes in question must 

be carried out and audited in accordance with the legislation. In this paper, it is aimed to reveal 

the current state of the Design, Operation, Maintenance and Inspection processes of Fire 

Detection and Alarm Systems in our country, to clarify the missing or wrong aspects and to 

make suggestions about the methods that can be a solution. 
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DEPOLAMA TANKLARINDAKİ YANGINLAR VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Ercenk ULUÇAM 

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI EGE BÖLGESİ ŞUBESİ 

ÖZ 

Parlayıcı ve yanıcı sıvı depolama tankları rafinerilerde, petrokimya tesislerinde, petrol 

ürünlerinin toplu depo alanlarında ve deniz terminallerinde bulunur. Hava limanları, yerel 

akaryakıt şirketleri, elektrik santralleri ve otomobil ve çelik fabrikaları gibi büyük üretim 

tesisleri aynı zamanda parlayıcı ve yanıcı sıvıların toplu depolandığı yerlerdir. 

Depolama tankları, tesislere bağlı olarak parlayıcı ve yanıcı sıvıları çeşitli şekillerde depolar. 

Bu tankların çapı 5 metre ila 150 metre arasında değişebilir ve ortalama 15 metre yüksekliğe 

sahip olabilir. Ham petrol, benzin, dizel, kerosen gibi yanıcı sıvılar, tanklarda atmosferik 

basınçta veya 0,5 barg gibi düşük basınç altında depolanır. 

Yeterli miktarda enerji buldukları takdirde tutuşabilir ve yangına veya patlamaya neden 

olabilirler. Bir patlama meydana gelirse, patlama sırasında yaratılan dalgalar veya aşırı basınç 

ile yıkıcı bir etkiye sahip olabilir; bu da yakındaki tankları da etkiler ve durum katastrofik bir 

olaya dönüşebilir.  

Rafineri gibi büyük petrol endüstrisi tesislerinde, çeşitli ürünler içeren 300'den fazla tank 

bulunabilir. Bu tanklarda yıldırım, bakım hatası, operasyonel hata, sabotaj, ekipman arızası, 

statik elektrik, kaçak, açık alev kaynağı ve doğal afetler gibi sebeplerle yangınlar çıkabilir.  

Dünya genelinde ortalama altı ayda bir, 1 atmosferik depolama tankında yukarıda bahsedilen 

nedenlere bağlı olarak yangın meydana gelmektedir. 

Yangınlar sonucunda canlı ölümleri, çevreye zararlı etkiler ve büyük miktarda maddi hasarlar 

oluşabilir. 
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FIRES IN STORAGE TANKS AND RISK ASSESSMENT 

Ercenk ULUÇAM 

CHAMBER OF CHEMICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

Flammable and combustible liquid storage tanks are found in refineries, petrochemical plants, 

bulk storage areas of petroleum products and marine terminals. Large facilities such as airports, 

local fuel companies, power stations and automobile and steel mills are also places where 

flammable and combustible liquids are stored in tanks. 

Flammable and combustible liquids are stored in storage tanks in various ways, depending on 

the facilities. These tanks can range from 5 meters to 150 meters in diameter and have an 

average height of 15 meters. Flammable liquids such as crude oil, gasoline, diesel, kerosene are 

stored in tanks at atmospheric pressure or under pressure as low as 0.5 barg. 

If they find enough energy, they can ignite and cause a fire or explosion. If an explosion does 

occur, it can have a devastating effect with waves or excessive pressure created during the 

explosion; this will also affect nearby tanks and the situation can turn into a catastrophic event. 

Large oil industry facilities such as refineries can have more than 300 tanks containing a variety 

of products. Fires may occur in these tanks due to lightning, maintenance error, operational 

error, sabotage, equipment failure, static electricity, leakage, open flame source and natural 

disasters. 

A fire occurs in one atmospheric storage tank on average every six months around the world, 

due to the above-mentioned reasons. 

As a result of fires, death of living beings, harmful effects on the environment and large amount 

of material damage may occur. 
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ENDÜSTRİYEL YAPILARDA YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM TASARIMLARI VE 

MONTAJI 

Ercan ERGİÇAY 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Endüstriyel yangın söndürme sistemleri tasarımı, projelendirmesi, kurulumu ve işletmesi özel 

bir teknik bilgi ve beceri gerektirmektedir. Doğru başlanmayan bir tasarım bütün süreçleri ile 

tehlikeli durumlarla sebep olabilmektedir. Yangın söndürme sistemleri tesisi ve işletmesi bir 

sıralamaya göre yapılmalıdır.  

Bu sıralama; i) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, ii) Ulusal ve Avrupa 

standartları, iii) Uluslararası geçerliliği kabul edilmiş standartlar(NFPA, FM, UL) şeklinde 

olmalıdır. 

Endüstriyel tesis söndürme sistemleri tesis edilirken tasarım, proje, şartname, keşif, kurulum, 

devreye alma, işletme, kontrol, test ve bakımlar şeklinde bir süreç yönetimi yapılması 

doğabilecek maddi manevi kayıpların önüne geçecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yangın, Tasarım, Proje, EN, NFPA 
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FIRE EXTINGUISHING SYSTEM DESIGNS AND INSTALLATION IN 

INDUSTRIAL BUILDINGS 

Ercan ERGİÇAY 

CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

Industrial fire extinguishing systems design, project, installation and operation require special 

technical knowledge and skills. A design that is not started correctly can cause dangerous 

situations with all its processes. Fire extinguishing systems installation and operation should be 

done according to a sequence. 

This ranking; i) Regulation on Fire Protection of Buildings, ii) National and European 

standards, iii) Internationally recognized standards (NFPA, FM, UL) it should be in shape. 

While the industrial facility extinguishing systems are being installed, a process management 

in the form of design, project, specification, discovery, installation, commissioning, operation, 

control, testing and maintenance will prevent material and moral losses that may arise. 

Keywords: Fire, Design, Project, EN, NFPA 
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HASTANELERDE YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE AMELİYATHANELER 

Ali POLAT 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Pasif ve aktif olarak ikiye ayrılan yangın güvenlik önlemleri hareket edemeyecek veya hareket 

yeteneği kısıtlı insanların bulunduğu hastane ve ameliyathanelerde daha önemli olmaktadır. 

Ameliyat salonlarında tasarım ve uygulamaların yangın güvenliği ve temiz oda kriterlerinin 

yanı sıra cerrahi operasyon ve hasta hakları göz önüne alınarak yapılması gerekmektedir. 

Öncelikli olarak hastanelerde meydana gelen yangınların çıkış nedenleri ve mekânsal yerleri 

incelenmiştir. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin hastanelerle ilgili 

maddeler gözden geçirilmiştir. Ulusal ve uluslararası temiz oda kriterlerine göre ameliyat 

salonlarındaki HVAC sistemleri tasarımları değerlendirilmiştir. Devlet, şehir ve özel olmak 

üzere üç hastanenin projeleri incelenmiş ve gerek yangın gerekse HVAC sisteminde birbirlerine 

göre farklar tespit edilmiştir. Yönetmelik ve standartlar dikkate alınarak ameliyat salonlarında 

aktif yangın güvenlik önlemleri ile bunlara bağlı olarak HVAC sistem tasarımı konularında 

öneriler ortaya konulmuştur. 
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FIRE SAFETY MEASURES IN HOSPITALS AND OPERATING ROOMS 

Ali POLAT 

CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

Fire safety measures, which are divided into passive and active, are more important in hospitals 

and operating rooms where people who cannot move or have limited mobility. In the operating 

rooms, the design and applications should be made by considering the fire safety and clean 

room criteria, as well as the surgical operation and patient rights. First of all, the causes of fires 

in hospitals and their spatial locations were examined. The articles of the Regulation on the 

Protection of Buildings from Fire were reviewed. HVAC systems designs in operating rooms 

were evaluated according to national and international clean room criteria. The projects of three 

hospitals, state, city and private, were examined and differences were determined in both fire 

and HVAC systems. Considering the regulations and standards, suggestions have been put 

forward on active fire safety measures in the operating rooms and HVAC system design 

depending on these. 
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ENDÜSTRİYEL KURTARMA 

Cornelis Jan KALLEMEIN 

 

ÖZ 

Konu, acil bir durumda ilk bir saat içinde tam bir toparlamamızın zor olduğu gerçeğiyle ilgilidir. 

Bu, bir itfaiyenin işini daha da zorlaştırır, çünkü onların can kaybı olacağı gerçeğiyle 

ilgilenmeleri ve kısmen kurtarmaya odaklanmaları gerekir. 

Şu anda çoğu büyük alanda alarm çalmak için sirenler kullanılıyor. Ancak fabrikalardaki 

yüksek ses seviyeleri, işitme koruması, kapsama alanı eksikliği vb. nedeniyle her zaman bir 

alarm duyulamaz. İnsanları alarma geçirmek için ses ve ışığı birleştirdikleri açık deniz 

endüstrisi alanına yönelebiliriz. Ancak bu, kapsama alanı olmayan uzak bölgelerdeki sorunu 

çözmez. Kişisel alarm daha sonra tercih edilen çözüm olacaktır. Muhtemelen gps buluculu bir 

işaret şeklindedir. 

Bunun hala bazı dezavantajları, maliyeti, yasal, doğruluk, mahremiyet vb. 

Ancak bu sorunları yavaş yavaş aşıyoruz ve etkileşimli bir toplanma noktasıyla birleştiğinde 

çok büyük insan gruplarını ve olay yerindeki kayıpları takip edebiliyoruz. 
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INDUSTRIAL RESCUE 

Cornelis Jan KALLEMEIN 

 

ABSTRACT 

Four subjects are briefly discussed to make you aware of chooses we are making during and 

before we rescue 

The first topic is dealing with the fact that during an emergency we hardly have a complete 

muster within the first hour. That makes it more difficult for a fire brigade because they need 

to deal with the fact that their will be casualties and partially focus on rescue. Still currently 

used on most big sites are sirens to sound an alarm. 

However due to high levels of sound in factories, hearing protection, lack of coverage, etc. not 

always an alarm can be heard. We are moving in the direction of the offshore industry where 

they combine sound and lights to alarm people but that doesn’t solve the problem in the remote 

areas without coverage. Personal alarming would be then the preferred solution. Probably in 

the form of a badge with a gps locator. That has still some disadvantages, cost, legal, accuracy, 

privacy, etc. But we are slowly overcoming those problems and combined with an interactive 

muster point we can be able to track very large groups of people and track casualties who are 

at the place of the incident. 

Rescuing from height 

Rope rescue is a very good method give a certain set of circumstances. Trained people, enough 

time, anchoring points, not in the neighborhood of a fire or toxic release. In working permits 

we already require a safe backup route. So, no rope ladders or anything like that as an escape 

exit. In some cases, we used hydraulic cranes with a bucket to carry personnel as an escape 

route (Flare tip needed to be repaired. There where lifts next to the flare to reach the flare tip in 

a normal way). Proper uses of cranes could be beneficial during rescue. 

Rescue from Fire 

Everybody knows of situations in which a casualty is lying to close to get him/her out without 

burning yourself. To protect us we can use water shields. Be aware they don’t protect against 

anything exploding. In case You arrive as a first fireman on the scene and You see a casualty 

http://yanginsempozyumu.org/
mailto:bim-izmir@mmo.org.tr


ULUSLARARASI KATILIMLI YANGIN VE DEPREM SEMPOZYUMU VE SERGİSİ – İZMİR - 2021 

 
 
 

 
http://yanginsempozyumu.org  bim-izmir@mmo.org.tr  

in the close vicinity of a fire You try to put a water screen in between the casualty and the fire 

to prevent the casualty from burning. Depending on your possibilities and the required speed 

of the rescue attempt You send in a team with a water shield to protect themselves and the 

casualty. As soon as the shield is in between the casualty and the fire you start removing the 

casualty (in any way possible without harming it any further) to a safe spot. Preferably You 

need two teams and a leader in the middle to coordinate if possible. Be aware of wind direction, 

slope, type of fuel which is burning and that the water screen is creating a vacuum right in front 

of your nozzle (should be an industrial type of nozzle) 

Rescue from confinement 

Still going wrong in the USA still more than 100 deaths per year trough accidents in confined 

spaces. Also going wrong in the industry in general but not as often as in other sectors for 

instance farming has had a lot of casualties in the Netherlands. Those where due to not 

understanding the dangerous aspects of manure, not understanding the required PPE and 

procedures. In most cases more people died due to an attempt to rescue the initial casualty. In 

industry we have almost solved it but need to take it a little further. Crucial is that casualties 

should be rescued before they die. With video surveillance we are approaching the fastest 

possible response. However, the video operator can have a bad day or is just looking at a 

different screen. So, alarming based on body functions (heartrate, breathing, etc). 
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30 EKİM İZMİR DEPREMİ MÜDAHALE FAALİYETLERİ 

Abdül DUYULUR 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ÖZ 

Sanayi devrimi etkisiyle sera gazı salımlarının artması sonucunda, atmosferdeki karbondioksit 

oranı %40’lık bir artış göstererek 280 ppm’den 394 ppm’e ulaşmıştır. Hükümetler arası İklim 

Değişikliği Paneline (IPCC) göre karbondioksit oranındaki artış öncelikle fosil yakıt 

kullanımından kaynaklanıyor. Kayda değer ikinci etken, başta ormansızlaşma olmak üzere 

arazi kullanımındaki değişimdir. İklim değişikliğinin etkisi ortalama sıcaklıklardaki artıştan 

ibaret değildir. Kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde 

artış, deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarında artış, buzulların erimesi 

gibi etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da 

ciddi risk altındadır. Günümüzde gerçekleşen doğal ve insan kaynaklı afetler, küresel iklim 

değişikliği etkileriyle birlikte yaşamı kesintiye uğratarak kalıcı etkiler bırakmaktadır. Jeolojik 

kökenli afetlerin başında depremler gelmekte ve dünya çapında yıl içinde ortalama 700 adet 

hasar yaratıcı olay yaşanmaktadır. Kentsel alanlarda meydana gelen depremler en yıkıcı doğal 

afetler arasında yer almaktadır. Türkiye'de 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen 

Kocaeli/Gölcük merkezli deprem, Richter ölçeğine göre 7,4 MW büyüklüğünde meydana 

gelmiştir. Deprem büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuş, yaklaşık 20 milyar dolar 

ekonomik kayba yol açmıştır. 30 Ekim 2020 tarihli 6,6 MW büyüklüğündeki Ege 

Denizi/Seferihisar depreminden, binotuzbeşi yaralı olmak üzere 1116 kişi sağ olarak 

kurtarılmış ancak 114 kişi hayatını kaybetmiştir.Bu çalışma, 30 Ekim 2020 tarihinde 

gerçekleşen Ege Denizi Seferihisar Depremi (6,6 MW) Ulusal Destek Seviye 3 ile ilgili İzmir 

İtfaiyesi Arama Kurtarma Yangın ve Barınma Çalışmalarını içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İzmir İtfaiyesi, 30 Ekim Depremi, Arama Kurtarma, Ulusal Destek (S3). 
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OCTOBER 30, 2020 IZMIR EARTHQUAKE RESPONSE ACTIVITIES 

Abdül DUYULUR 

İZMİR METROPOLITAN MUNICIPALITY DEPARTMENT OF FIRE BRIGADE 

ABSTRACT 

As a result of the increase in greenhouse gas emissions with the effect of the industrial 

revolution, the rate of carbon dioxide in the atmosphere increased by 40% from 280 ppm to 394 

ppm. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the increase in 

carbon dioxide is primarily due to fossil fuel use. The second notable factor is the change in 

land use, primarily deforestation. The impact of climate change is not limited to the increase in 

average temperatures. Plants, animals and ecosystems as well as human communities are at 

serious risk because of factors such as increased frequency and impact of extreme weather 

events such as drought, floods, severe hurricanes, rise in sea water levels, increase in ocean 

acidity, and melting of glaciers. 

Natural and human sourced disasters occurring today, together with the effects of global climate 

change, interrupt life and leave lasting effects. Earthquakes are at the forefront of geological 

disasters and an average of 700 damaging events occur throughout the year. Earthquakes in 

urban areas are among the most destructive natural disasters. The Kocaeli/Gölcük epicentered 

earthquake, which took place in Turkey on 17 August 1999, occurred with a magnitude of 7.4 

MW on the Richter scale. The earthquake caused great loss of life and property, and caused an 

economic loss of approximately 20 billion dollars. In the Aegean Sea/Seferihisar earthquake of 

30 October 2020 with a magnitude of 6.6 MW, 1116 people –of which 1035 injured– were saved, 

but 114 people lost their lives. 

This study includes İzmir Fire Department Search and Rescue Fire and Shelter Studies 

regarding the Aegean Sea Seferihisar Earthquake (6.6 MW National Support Level 3) occured 

on October 30, 2020. 

Keywords: Izmir Fire Department, October 30 Earthquake, Search and Rescue, National 

Support (S3). 

 

 

http://yanginsempozyumu.org/
mailto:bim-izmir@mmo.org.tr


ULUSLARARASI KATILIMLI YANGIN VE DEPREM SEMPOZYUMU VE SERGİSİ – İZMİR - 2021 

 
 
 

 
http://yanginsempozyumu.org  bim-izmir@mmo.org.tr  

SANAL GERÇEKLİĞİ ARTIRILMIŞ DEPREM SİMÜLASYONU İLE DEPREM 

FARKINDALIĞI EĞİTİMİ 

Pelin Parlak 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ÖZ 

Afet Bilinci eğitimleri: Öğrenme - öğretme sürecinde, kalıcı ve etkili davranış değişikliği 

sağlamanın en etkili yolu araç ve gereç kullanmaktır. Bu sürece ne kadar duyu organı dâhil 

edilirse öğrenme o kadar kalıcı olur. Araştırmalar sonucu karşımıza çıkan sanal öğrenme 

ortamları, gelişen teknolojinin eğitim-öğretim ortamlarına dâhil edilmesiyle birlikte kişilerin 

öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için tasarlanmış platformlardır. Sanal gerçeklik 

teknolojisi, bireylerin bilgisayarlarla doğrudan etkileşimde bulunabilecekleri bir araçtır ve sanal 

gerçekliğin en önemli özelliği gerçek ortamları taklit etmesidir. Sanal Gerçekliği Artırılmış 

Deprem Simülasyonu (FAYSİM), kullanmış olduğu son teknoloji sanal gerçeklik teknikleri ile 

bireylere gerçekçi bir deprem deneyimi sunmaktadır. Simülasyon içerisinde bulunan senaryolar 

ile hedef, kullanıcıların gerçek hayata en yakın olabilecek bir ortamda gerçek riskleri almadan 

depreme karşı hazırlıklı olabilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda Sanal Gerçekliği Artırılmış 

Deprem Simülasyonu (FAYSİM) ile “Deprem Çantası Hazırlama”, “7-12 Yaş Deprem" ve 

“Yetişkin Deprem” gruplarını kapsayacak, kapsamlı eğitim modülü geliştirilmiştir. FAYSİM 

bünyesinde kullanılan sanal gerçeklik gözlükleri ile kullanıcılar sanal bir ev ortamına 

taşınmaktadır. FAYSİM’in sunmuş olduğu gerçekçi özellikler sayesinde kullanıcılar, herhangi 

bir kontrolcü gereksinimine ihtiyaç duymadan gerçek hayatta yürürken aynı zamanda sanal ev 

içerisinde yürüyebilmektedir. Ayrıca, kullanıcıların gerçek hayatta yaptıkları el hareketleri 

birebir olacak şekilde sanal ortama aktarılmaktadır. FAYSİM’in sahip olduğu modüler alt yapı 

sayesinde yeni sanal ortamlar/senaryolar hızlı ve etkin bir şekilde geliştirilerek sisteme 

bütünleşmiş edilebilmektedir. Deprem öncesi sırası ve sonrasında kazanılması gereken 

davranışlar eğitimin içeriği oluşturmaktadır. Konutta meydana gelen deprem sanaryosunda 

başladığı andan itibaren oyuncunun uyması gereken, hayati öneme sahip kurallar vardır. Sırası 

ile kullanıcı güvenli bölgeye geçer ve cenin pozisyonu alır. Sarsıntının bitmesini bekler. 

Deprem bittiğinde güvenlik önlemleri adına su vanası, doğalgaz vanası ve elektrik sigortasının 

kapatılması gerektiğini yaparak yaşayarak deneyimleme fırsatı bulur. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçekliği Artırılmış Deprem Simülasyonu, FAYSİM, Deprem 

Farkındalığı Eğitimi. 
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EARTHQUAKE AWARENESS TRAINING WITH VIRTUAL REALITY 

ENHANCED EARTHQUAKE SIMULATION 

Pelin Parlak 

İZMİR METROPOLITAN MUNICIPALITY DEPARTMENT OF FIRE BRIGADE 

ABSTRACT 

Disaster Awareness trainings; In the learning - teaching process, the most effective way to 

achieve permanent and effective behavior change is to use tools and equipment. The learning 

will be permanent if the learning objective and learning materials involve myriad senses to be 

used. Virtual learning environments, which we come across as a result of researches, are 

platforms designed to enrich people's learning experiences with the inclusion of developing 

technology in education and training environments. Virtual reality technology is a tool that 

individuals can interact with computers directly, and the most important feature of virtual reality 

is that it imitates real environments. Virtual Reality Augmented Earthquake Simulation 

(FAYSİM) offers individuals a realistic earthquake experience with the latest technology it 

uses. With the scenarios in the simulation, the goal is to ensure that users can be prepared for 

earthquakes without taking real risks in a lifelike environment. In this context, a comprehensive 

training module has been developed, which will include "Earthquake Bag Preparation" and two 

age groups including 7-12 and adults."7-12 Age Earthquake" and "Adult Earthquake" groups 

with Virtual Reality Enhanced Earthquake Simulation (FAYSİM). With the virtual reality 

glasses used within FAYSİM, users are transported to a virtual home environment. Thanks to 

the realistic features offered by FAYSİM, users can walk in the virtual house while walking in 

real life without the need for any controller. In addition, the hand movements made by the users 

in real life are transferred to the virtual environment exactly. Thanks to the modular 

infrastructure of FAYSİM, new virtual environments / scenarios can be developed quickly and 

effectively and integrated into the system. The behaviors that should be acquired before and 

after the earthquake constitute the content of the education. There are vital rules that the player 

must follow from the moment the earthquake takes place in the residence. After, the user goes 

to the safe area and takes the fetal position. They wait for the shock to end. When the earthquake 

is over, virtually, they have to turn off the water, natural gas and electricity to complete the 

simulation. 

Keywords: Virtual Reality Augmented Earthquake Simulation, FAYSİM, Earthquake 

Awareness Training. 
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KENTİMİZDE YAPI STOĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Abdullah İNCİR 

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Binalarımızın deprem riskine karşı analizi deprem yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bunu 

yapabilmek için ayrıntılı deneysel ve analitik çalışmaların yapılması gereklidir. Ancak çok 

sayıda bina içeren bir yapı stoku için bu kapsamda bir çalışma zaman ve finansman açısından 

neredeyse olanaksızdır. Bu nedenle özellikle deprem etkisi yoğun olan ülkelerde kademeli 

değerlendirme yöntemleri kullanarak uygulanabilir gerçekçi yaklaşımlarla durum tespiti 

yapılabilir.  

İzmir ilimiz birinci derece deprem kuşağı içinde deprem riski açısından tehlikeli illerimizden 

biridir. Bunu gören duyarlı yetkililerimiz (gerek merkezi gerekse yerel yöneticiler) yıllar içinde 

çok güzel çalışmalar yapmıştır. Özellikle bizi de ilgilendiren ve faaliyetleri içinde olan İMO 

İzmir Şubesi aşağıdaki çalışmalarda başarılı bir şekilde görevini yerine getirmiştir. 

1.Radius Projesi: 1999 yılında tamamlandı İzmir’in deprem senaryosu Risk yönetim planı 

hazırlandı 

2. İzmir Afet Riskini Azaltma Sempozyumu: İzmir’de kurumlar Afet için ne yaptı, Kurumlar 

1999 Radius Projesinde yer aldığı şekilde mevcut deprem riskinin azaltılması. Ayrıca İMO 

İzmir Şube ve Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü de bu sempozyuma 

mevcut yapı stokunun belirlenmesi başlıklı bir pilot çalışma yapılmıştır. 

3.Afete Dirençli Kentler kavramı çerçevesinde İzmir’de Yapı Stoku Envanteri ve Deprem 

Riski Çalışmaları: Balçova ve Seferihisar Merkez İlçeleri Deprem güvenliği konusundaki 

çalışmaların sonucunda öncelik sıralaması tespit edilmiştir. 

4.İzmir Bayraklı İlçesi Mevcut Yapı Stoku Envanteri: İlçe bütününde 24 mahallede 33100 

yapı üzerinde envanter çalışması yapılmıştır. Yapı stoğu envanter çalışmaları kenti 

yönetenlerin deprem tehlikesi açısından kente yapılacak müdahale çalışmalarında öncelikli 

değerlendirme sıralaması, deprem hasar senaryosu ve risk yönetim planı hazırlamak için çok 

önem arz etmektedir. 
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EVALUATION OF BUILDING STOCK IN OUR COUNTRY 

Abdullah İNCİR 

CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS 

ABSTRACT 

The analysis of our buildings against earthquake risk is determined by the earthquake 

regulation. In order to do this, detailed experimental and analytical studies are required. 

However, for a building stock with a large number of buildings, such a study is almost 

impossible in terms of time and finance. For this reason, due diligence can be made with 

realistic approaches that can be applied by using gradual evaluation methods, especially in 

countries with intense earthquake effects. 

İzmir is one of the dangerous provinces in terms of earthquake risk within the first degree 

earthquake zone. Seeing this, our sensitive authorities (both central and local administrators) 

have done very good work over the years. The İzmir Branch of IMO, which is of particular 

interest to us and is in its activities, has successfully fulfilled its duties in the following studies. 
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BİNALARDA ELEKTRİK TESİSATLARINDA SİSMİK KORUMA 

Murat YONTUK 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Günümüze kadar olan depremlerin bir çoğunu ölçüp değerlendirmekteyiz.Keşke deprem 

oluşmadan önce sezip önlem ala bilsek.Deprem ve yangınlarda oluşan can kayıplarını ve mal 

kayıplarını önlemek için tesisat larımızı oluşabilecek en kötü duruma hazırlamamız 

gerekmektedir.Tesisatlarda sağlayacağımız deprem süresince dayanım hem can kaybını 

önleyecek hemde mal kaybını önleyecektir.Bu yüzden tesisat veya malzeme seçerken bir 

standart kullanmamız ve bulunduğumuz bölgenin koşullarını göz önünde bulundurmamız 

gerekmektedir.Tesisatlarımızın deprem ve yangın sırasında oluşabilecek arızalanmalarına karşı 

kontrol dökümanları ve bunları standartlar dahilinde  kontrol eden eğitimli mühendisler 

yetiştirmeliyiz.Deprem ve yangın Yönetmeliklerimizi bölge koşullarının üzerinde 

standartlaştırmalıyız. 
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SEISMIC PROTECTION OF THE ELECTRICITY INSTALLATIONS IN THE 

BUILDINGS 

Murat YONTUK 

CHAMBER OF ELECTRICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

We measure and evaluate most of the earthquakes up to the present day. If only we could sense 

and take precautions before an earthquake happens. We need to prepare our installations for the 

worst possible situation in order to prevent loss of life and property losses in earthquakes and 

fires. The strength during the earthquake that we will provide in the installations will prevent 

both loss of life and property. That's why we need to use a standard and take into account the 

conditions of the region where we are when choosing installation or material. We should 

prepare control documents against malfunctions of our installations that may occur during 

earthquakes and fires, and train engineers who control them in accordance with standards. We 

must standardize our earthquake and fire regulations above local conditions. 
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KENTLEŞME VE SANAYİLEŞMEDE FAY HATLARININ ROLÜ 

Bora SONUVAR 

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Türkiye, sahip olduğu jeolojik, jeomorfolojik ve meteorolojik koşullar ile dayanaksız yapı stoğu 

gibi kırılganlıkları nedeniyle sık sık yıkıcı afet olaylarının yaşandığı bir ülkedir. Depremsellik 

açısından oldukça aktif bir bölgede yer alan ülkemizin afet profilinde depremler ve onu yaratan 

diri faylar öne çıkmaktadır. Faylar, bir afet risk faktörüdür. Planlama ve diğer insan faaliyetleri 

açısından bir kısıt oluşturur. Aynı zamanda birçok ekonomik ve endüstriyel potansiyel ve fırsat 

kaynağıdır. Bunların yanında faylar, gezegenimizin bugünkü görünümünden ve morfolojik 

yapısından da sorumludur. Faylar kısıt ve fırsat gibi birbirine zıt süreçleri bünyesinde barındıran 

jeolojik fenomenlerdir. Bu çalışmada hem toplumlar üzerinde büyük sosyal, ekonomik ve 

fiziksel yıkıma neden olan hem de insanlığa potansiyel ve fırsatlar sunan faylar jeolojinin 

diyalektiği penceresinden irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: fay, afet, deprem. 
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THE ROLE OF FAULTS IN URBANIZATION AND INDUSTRIALIZATION 

Bora SONUVAR 

CHAMBER OF GEOLOGICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

Due to its geological, geomorphological and meteorological conditions and fragility such as 

weakness building-structure stock, Turkey is a country where catastrophic disasters occur 

frequently. We are located in a very active region in terms of seismicity so the earthquakes and 

the active faults are very important for the disaster profile. Faults are a disaster risk factor. It 

creates a constraint in terms of planning and other human activities. It is also a source of many 

economic and industrial potentials and opportunities. In addition, faults are responsible for the 

appearance and morphological structure of our planet today. They are geological phenomena 

that include both opposite processes such as constraint and opportunity. In this study, the faults 

will be examined for understanding their social, physical and economical destruction on 

societies and their potential and opportunities to humanity by using the dialectic of geology. 

Keywords: fault, disaster, earthquake. 
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YAPI GÜVENLİĞİ VE DENETİM 

Kutay YÜCETÜRK 

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Türkiye konumu ve nüfus dağılımı itibariyle, deprem riskinin yüksek olduğu bir ülke.  Fakat 

diğer yüksek deprem tehlikesine sahip ülkelere göre çok daha yüksek riskli bir ülke. Bu risk 

temel olarak düşük kaliteli yapılardan kaynaklanmakta. Japonya gibi deprem olma frekansı 

yüksek ve neredeyse tamamı aktif fay alanında yer alan bir ülkede bina göçmesi gibi bir sorun 

kalmamışken, ülkemizde deprem olmasa dahi kendi ağırlığı altında çöken yapıları görmekteyiz. 

Bunun yanında bize benzer ekonomik koşullara sahip Şili de deprem direnci konusunda 

dünyadaki en başarılı ülkelerden.  Aslında tüm bu ülkeler depremlerde büyük kayıplar vermiş, 

fakat hatalar düzeltilerek aşama aşama deprem dirençliliği sağlanmış. Türkiye’nin hala 

depreme dirençsiz olmasında ki temel neden aslında düzeltemediğimiz ve tekrar tekrar 

yaptığımız hatalarımız. Sunumumuzda Japonya üzerinden yurtdışında bina güvenliği ve kontrol 

mekanizmalarını güçlendirmek için neler yapıldığı incelenecek. Ek olarak Türkiye’de yaşanan 

ve yaşanacak sorunları çözmeye yönelik bir beyin fırtınasına altlık oluşturabilecek bazı fikirler 

öne sürülecek. 
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SAFETY OF BUILDINGS AND INSPECTION 

Kutay YÜCETÜRK 

CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS 

ABSTRACT 

Turkey has high risk of earthquake considering the distribution of population and its location. 

However, when compared to other countries located in earthquake hazard areas. The source of 

the risk of Turkey is basically the low quality of buildings. Countries such as Japan don’t have 

any building collapses despite the high number of earthquakes and being fully in earthquake 

hazard zone. Whereas Turkey is struggling with the buildings collapses under their dead weight. 

Besides, some economically equivalent countries to Turkey such as Chile is shown to be one 

of the most earthquake resilient country. All these successful countries ones had tremendous 

losses just like Turkey. On the other hand, these countries learnt the lesson from the past and 

improved their resilience step by step. Hence, fundamental problem of Turkey is not fixing the 

problems and repeating them continuously. In the presentation, the practices in foreign 

countries to enforce the building safety and inspection mechanisms will be looked over with 

the example of Japan. In addition, some ideas and suggestions will be raised to incubate a 

brainstorm to solve the Turkey’s problems of present and future on building safety. 
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ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNDE KÖPEKLİ ARAMA KURTARMA 

EKİBİ ROLÜ 

İbrahim YILMAZ 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ÖZ 

İnsanoğlu eski çağlardan bu yana gereksinimleri için hayvanları evcilleştirmiş, onların üstün 

özelliklerinden yararlanmak için ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamakta oldukları dünyayı 

paylaşmışlardır. Bu gereksinimler modern çağda zorunluk haline gelmiştir. 

Ülkemizin kurum ve kuruluşlarının da üyesi olduğu ve kısa adıyla INSARAG olarak bilinen 

Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu; kurtarma ekiplerine, arama 

kurtarma faaliyetlerinde belirlediği standartlar çerçevesinde akredite edilmiş arama kurtarma 

köpeği bulundurma zorunluluğu getirmiştir.  

Arama kurtarma faaliyetleri kişinin tek başına yapamayacağı, alanında uzman kişilerden oluşan 

bir ekibin yapabileceği iştir. Arama kurtarma faaliyetleri sırasında kazazedelerin yerinin tespit 

edilmesi operasyonun en can alıcı noktasıdır. Ekipteki köpeklerin üstün koku alma özellikleri 

bu amaçla kullanılır. Bu süreç, insan beyni ile köpek burnunun senkronize şekilde çalıştığı bir 

ekip işidir. Köpeklerin burunlarında bulunan reseptörlerin fazlalığı kadar, atalarından miras 

aldıkları genetik aktarımlar da (av, sürü, yiyecek, kavga, sosyallik gibi içgüdüsel özellikler vb.) 

köpekleri iyi bir takım ortağı yapmaktadır. 

Arama kurtarma ekibinde yer alacak köpeğin belli kriterlere göre seçilmiş olması gerekir. 

Köpeğin, sabırlı, tutarlı, belirli bir disiplin içinde aşamalar halinde ilerleyen bir eğitimden 

geçmesi gerekir. Eğitim sırasında köpek itaat etmeyi, işaret vermeyi, arama yapmayı, çevik ve 

yönlendirebilir (yönlendirilebilir?) olmayı öğrenir. Arama sırasında köpek, kararlı ve ısrarlı bir 

şekilde insan kokusu aramalı hiçbir şey köpeği arama yapmaktan alıkoymamalıdır. Köpek insan 

kokusunu diğer tüm kokulardan ayırt edebilmeli ve kazazedeyi bulduğunda yanlış 

anlaşılmayacak biçimde işaret verebilmelidir. Arama kurtarma köpeğinin seçilmesi ve eğitimi 

bu sürecin en önemli adımıdır. Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan köpekler, yüksek 

teknoloji kullanan ekiplerde bile vazgeçilmezdir. 

Anahtar Kelimeler: Arama Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma Köpeği, Arama Kurtarma 

Köpeği Seçimi ve Eğitimi. 

http://yanginsempozyumu.org/
mailto:bim-izmir@mmo.org.tr


ULUSLARARASI KATILIMLI YANGIN VE DEPREM SEMPOZYUMU VE SERGİSİ – İZMİR - 2021 

 
 
 

 
http://yanginsempozyumu.org  bim-izmir@mmo.org.tr  

THE ROLE OF K9 SAR TEAMS IN SEARCH AND RESCUE OPERATIONS 

İbrahim YILMAZ 

İZMİR METROPOLITAN MUNICIPALITY DEPARTMENT OF FIRE BRIGADE 

ABSTRACT 

Since ancient times, people have domesticated animals for their own needs and shared the world 

they live in by meeting their needs in order to benefit from their superior characteristics. These 

needs have become a necessity in the modern age. 

The United Nations International Search and Rescue Advisory Group, known as INSARAG, to 

which our country's institutions and organizations are also members; has brought an obligation 

to rescue teams to have an accredited search and rescue dog within the framework of the 

standards determined in search and rescue activities. 

Search and rescue activities cannot be done by a person alone, but by a team of experts in their 

fields. Locating the survivors during search and rescue activities is the most crucial point of the 

operation. The superior olfactory characteristics of the dogs in the team serve this purpose. This 

process is a team effort where the human brain and the dog's nose work in sync. The excess of 

the receptors in the noses of dogs, as well as the genetic transfers they inherit from their 

ancestors (instinctive features such as hunting, herd, food, fighting, sociability, etc.) make dogs 

good team partners. 

The dog to be included in the search and rescue team must be selected according to certain 

criteria. The dog needs to go through a patient, consistent, and progressive training in a certain 

discipline. During training, the dog learns to obey, signal, seek, swift and pointing (being 

directed?). During the search, the dog should seek human scent resolutely and persistently, and 

nothing should deter the dog from searching. The dog must be able to distinguish human odor 

from all other odors and be able to give an unmistakable signal when it finds the survivor. 

Selection and training of a search and rescue dog is the most important step in this process. 

Dogs used in search and rescue activities are indispensable even in high-tech teams. 

Keywords: Search and Rescue Team, Search and Rescue Dog, Search and Rescue Dog 

Selection and Training. 
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AFET SIRASINDA KENTİÇİ ULAŞIM 

Ali Fuat GÜNAK 

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

30 Ekim 2020 saat 14.51 de İzmir’in yaşadığı Sisam adası 80 km kuzeyinde meydana gelen, 

AFAD’ a göre Mw=6,6 Kandilli rasathanesine göre Mw= 6,9 olan deprem felaketi ile yaşanan, 

İzmir tarihinin en kara günlerinden biridir. 116 yurttaşımız yaşamını yitirdiği, 1035 insanımız 

da yaralandığı bu felaket İzmir için bir milat olmuştur, olmalıdır. Bu noktada bizler İnşaat 

Mühendisleri olarak her zaman söylediğimiz sözü başlangıçta bir kez daha yinelersek, “Deprem 

öldürmez bina öldürür”. Bu kötü sonuçları mühendislik hizmeti almamış yapılar 

doğurmaktadır. Daha da önemli etken ise, Ülkemiz için bir milat olan 1999 depremi sonrası 

defalarca değişen, ne 4708 sayılı yapı denetim yasasının, ne 3194 sayılı imar kanunu, ne de 

6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasının hala yeterince işlevsel olamamasıdır. Depremle yaşamak 

zorundaysak, ki öyleyiz, depremle yaşamayı öğrenmek ve geçmişten ders almak zorundayız. 

Depremleri zararsız ya da en az zararla atlatmak, yapıların güvenli olarak üretilmesi dışında, 

1990 yılında İzmir için yapılan Radius planında da olduğu gibi; iyi bir afet planlaması ve 

uygulaması ile mümkündür.  

i) Olası bir depremde meydana gelebilecek hasar bölgelerini, hasarların niteliklerini ve 

boyutlarını belirlemek amacıyla deprem hasar senaryosu geliştirmek. 

ii) Deprem felaketini hafifletmeye, vereceği zararları azaltmaya yönelik eylem planı 

hazırlamak. 

Birinci maddede belirtilen çalışmalar daha çok deprem öncesi yapılacak çalışmalarla elde 

edilecek verilerin birleştirildiği ve altyapıyı oluşturduğu bir deprem senaryosu çalışmasıdır. Biz 

ikinci maddede belirtilen ve özellikle deprem sonrası, oluşan zararı en aza indirmek için 

yapılacak eylemin üzerinde durmaya çalışacağız. Bu da hazırlanacak olan iyi bir deprem 

senaryosu ile 30 ekim depreminde yaşanan trafik kaosun yaşanmaması iyi bir ulaşım 

planlaması, ulaşım modlarının entegrasyonu ve iyi bir planlama ile depremde zarar gören 

bölgelere ve insanlara ulaşımı kolaylaştıracaktır. 
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URBAN TRANSPORTATION DURING A DISASTER 

Ali Fuat GÜNAK 

CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS 

ABSTRACT 

It is one of the darkest days in İzmir's history, experienced with the earthquake disaster, which 

occurred 80 km north of Samos island, where İzmir lives, on October 30, 2020 at 14:51, with 

Mw=6.6 according to AFAD and Mw= 6.9 according to the Kandilli observatory. This disaster, 

in which 116 of our citizens lost their lives and 1035 of our people were injured, was and should 

be a milestone for İzmir. At this point, if we repeat the word we always say as Civil Engineers 

at the beginning, “Earthquake does not kill, building does”. These bad results are caused by 

structures that have not received engineering service. The more important factor is that neither 

the building control law numbered 4708, the zoning law numbered 3194, nor the urban 

transformation law numbered 6306, which changed many times after the 1999 earthquake, 

which was a milestone for our country, are still not functional enough. If we have to live with 

earthquakes, and we are, we have to learn to live with earthquakes and learn from the past. 

Apart from surviving the earthquakes without damage or with the least damage, and producing 

the buildings safely, as in the Radius plan made for İzmir in 1990; It is possible with a good 

disaster planning and implementation. 

i) Developing an earthquake damage scenario in order to determine the damage areas that may 

occur in a possible earthquake, the characteristics and dimensions of the damages. 

ii) To prepare an action plan to mitigate the earthquake disaster and reduce the damage it will 

cause. 

The studies mentioned in the first article are mostly an earthquake scenario study that combines 

the data to be obtained from the studies to be carried out before the earthquake and forms the 

infrastructure. We will try to focus on the action to be taken in order to minimize the damage, 

which is stated in the second article and especially after the earthquake. With a good earthquake 

scenario that will be prepared, the traffic chaos experienced in the 30 October earthquake will 

not be experienced, a good transportation planning, the integration of transportation modes and 

a good planning will facilitate transportation to the areas and people damaged in the earthquake. 
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DEPREM VE ZEMİN DAVRANIŞLARI 

DEPREM ÖNCESİ Mİ? DEPREM SONRASI MI? 

Murat KARAŞ 

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

İzmir ve çevresinde bilinen 13 aktif fay bulunmaktadır. 30 Ekim 2020 tarihinde, İzmir’e 70 km 

mesafede Sisam açıklarında yıkıcı bir deprem meydana gelmiştir. Bayraklıda hem yapıların 

hem de zeminin zayıf olmasından dolayı yıkılan binalar can ve mal kaybına sebep olmuştur. 

Zemin etütlerinin ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır. Yeni yönetmeliklere göre yapı denetim 

inşaatları denetlese de zemin etütleri başıboş bırakılmış, insanların vicdanına kalmıştır. 

İzmir’de yaşayanlar olarak, deprem sonrasında binaların sağlam olması ne kadar önemliyse ana 

yolların, köprülerin, tren hatlarının, metro ve deniz ulaşımındaki iskelelerin kullanılabilir 

olmasının da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Çok fazla alana yayılmış bir 

yıkım olmasa da deprem sonrasında ulaşım kitlenmiş insanlar panik yaşamıştır. Ulaşımı 

olmayan bir şehirde ambulans, kurtarma ekipleri, itfaiye ve uzman kişiler ihtiyacı olan kişilere 

yardım elini uzatamayacaktır. Bu sebeple ana yolların, ulaşımı etkileyecek her türlü yapının 

depremden etkilenmeyecek bir duruma getirilmelidir. Ana arterler dışında özellikle İzmir - 

Aliağa girişinde bulunan ağır sanayi bölgesinde petrol rafinerileri, doğalgaz çevrim santrali, 

dizel santral, kömüre dayalı termik santraller gibi tehlike arz edecek tesislerin yakınından geçen 

fayların paleosismolojik yaş tayinleri acil olarak bir an önce yapılmalıdır. Bu bölgede oluşacak 

yıkımların can, mal kaybı ve çevreye geri dönüşü zor zararlar verme riski bulunmaktadır. 

Ayrıca yıkıcı bir deprem sonrasında baraj, gölet, yeraltı suyu tesislerinin işletilebilir durumda 

olması gerekmektedir. Bu konuları sadece deprem olduğunda hatırlamak yerine depremi 

beklemeden gerekli önlemleri almak insanlığa olan borcumuzdur. 

Anahtar Kelimeler: deprem, zemin, yıkım, risk. 
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EARTHQUAKE AND SOIL BEHAVIORS 

BEFORE THE EARTHQUAKE? AFTER THE EARTHQUAKE? 

Murat KARAŞ 

CHAMBER OF GEOLOGICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

There are 13 active faults in and around Izmir. On October 30, 2020, a devastating earthquake 

occurred near the island of Samos, 70 km from Izmir. The collapsed buildings due to the weak 

structure of buildings and the soil in Bayraklı caused loss of life and property. This has led to 

an understanding of how important ground studies are. According to the new regulations, 

building inspection companies supervise the constructions. However, soil surveys are not 

controlled. Control of these reports is up to the conscience of the people. As residents of Izmir, 

we have once again understood the importance of both the resistant of the structures after the 

earthquake and the availability of main roads, bridges, train lines, subway and sea transportation 

piers. Although the number of buildings destroyed after the earthquake was not very high, there 

were transportation disruptions after the earthquake and people experienced panic. In a city 

without transportation, ambulance, rescue teams, firefighters and specialists will not be able to 

reach out to those in need. For this reason, the main roads and all kinds of structures that will 

affect transportation should be put in a situation that is not affected by the earthquake. Apart 

from the main arteries, palaeoseismological age determinations of the faults passing near 

dangerous facilities such as oil refineries, natural gas cycle power plants, diesel plants, coal-

based thermal power plants should be made urgently in the heavy industrial zone located at the 

entrance of Izmir - Aliağa. There is a risk that the destruction in this region will cause loss of 

life, property and irreversible damage to the environment. In addition, dams, ponds and 

groundwater facilities must be operational after a devastating earthquake. It is our debt to 

humanity to take the necessary measures without waiting for an earthquake, instead of 

remembering these issues only when there is an earthquake. 

Keywords: earthquake, soil, destruction, risk. 

 

 

 

http://yanginsempozyumu.org/
mailto:bim-izmir@mmo.org.tr


ULUSLARARASI KATILIMLI YANGIN VE DEPREM SEMPOZYUMU VE SERGİSİ – İZMİR - 2021 

 
 
 

 
http://yanginsempozyumu.org  bim-izmir@mmo.org.tr  

FELAKETE VE ACİL DURUMLARA YÖNELİK TATBİKATLARIN HAZIRLANIŞI 

Murat HAMZAÇELEBİOĞLU 

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI EGE BÖLGESİ ŞUBESİ 

ÖZ 

Tesislerin güvenli tasarımı ve işletimi şirketlerin temel yükümlülükleri arasındadır. Şirket 

yönetiminin yaşamı ve çevreyi koruması yasal ve ahlaki sorumluluklarındandır. 

Petrol rafinerileri büyük miktarda ham petrolü işler, depolar ve dağıtır. Çok sayıda yanıcı 

sıvıların yanında sıvılaştırılmış gazlar üretilmektedir. Bu nedenle bu gibi tesisler çok tehlikeli 

olarak adlandırılmaktadır. 

Acil bir durum meydana geldiğinde, asıl kaygı yaşamı, mülkiyeti ve çevreyi korumak 

olmaktadır. Bu nedenle şirketlerin sorumlulukları; 

i) Yaşamı korumak, 

ii) Çevreyi korumak, 

iii) Mülki korumak olmalıdır. 

Güvenli operasyonun anahtarı, etkin risk yönetimidir. Bu bir problemin ortaya çıkması 

durumunda sonuçların değerlendirilmesini içerir ve risklerin kabul edilebilir risk seviyeleri 

indirilmesi sağlanır. 

Petrol endüstrisinin ilk zamanlarında, yangınlar yaygın bir olaydı ve petrol arıtma tesislerinde 

sıklıkla feci sonuçlar doğurdu. Ancak günümüzde, “önce güvenlik yöntemleri” ve yangın 

önleme ve söndürme uygulamalarının gelişmesi nedeniyle, yangın nadir hale gelmiştir ve 

yangın çıktığında, genellikle maddi hasar oluşmadan kontrol edilebilmektedir. 

Büyük endüstriyel tesislerde proses emniyeti çalışmaları ile ortaya konan kritik ekipman 

listeleri yangınla mücadele ekiplerine geldiğinde buna uygun bir senaryo oluşturulur. Bu 

senaryoya uygun olarak masa başı toplantıları yapılır. Tatbikat ile ilgili sunum hazırlanır ve 

tatbikat icra edilir. Tatbikat sonrası değerlendirme yapılarak iyileştirilecek konular belirlenir ve 

ekipman ile ilgili acil eylem planları gözden geçirilir. 
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PREPARATION OF DRILLS FOR DISASTER AND EMERGENCY SITUATIONS 

Murat HAMZAÇELEBİOĞLU 

CHAMBER OF CHEMICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

Safe design and operation of facilities are among the fundamental obligations of companies. It 

is one of the legal and moral responsibilities of the company management to protect life and 

the environment. 

Oil refineries process, store and distribute large volumes of crude oil. In addition to a large 

number of flammable liquids, liquefied gases are produced. That is why such facilities are called 

very dangerous. 

When an emergency occurs, the main concern is to protect life, property and the environment. 

Therefore, the responsibilities of companies; 

i) Protecting life, 

ii) Protect the environment, 

iii) Property must be protected. 

The key to safe operation is effective risk management. This includes evaluating the results in 

case a problem arises and ensuring that the risks are reduced to acceptable risk levels. 

In the early days of the oil industry, fires were a common occurrence and often had disastrous 

results in oil refining plants. However, nowadays, due to the development of "safety first" and 

fire prevention and extinguishing practices, fire has become rare and when a fire breaks out it 

can usually be controlled before property damage occurs. 

An appropriate scenario is created when the critical equipment lists revealed by the process 

safety studies in large industrial facilities come to the firefighting teams. Detailed preparations 

and desk meetings are made in accordance with this scenario. A presentation about the drill is 

prepared and the drill is carried out. After the drill, the issues to be improved are determined 

and the emergency action plans regarding the equipment are reviewed. 
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AFETLERDE ARAMA KURTARMA VE PARAMEDİK PERSONELİN ÖNEMİ 

Şenol DEREKÖY 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ÖZ 

Afetlerden dolayı son 30 yılda dünya genelinde 2.3 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Türkiye 

deprem kuşağında yer almakta olup deprem dışında su baskınları, heyelanlar, çığ, kasırga ve 

yangınlar gibi afetler de yaşamaktadır. Dünya nüfusunun artması nedeniyle yeni yerleşim 

yerleri ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu durum kırsal alanların hızla işgaline(?) ve sağlıksız 

kentsel yapılaşmaya neden olmaktadır. Meydana gelen afetlerin sebeplerini ve sonuçlarını 

değerlendirmeksizin aynı yerleşim yerlerine tekrar binalar yapılmaktadır. İnşa edilen bu yapılar 

zaman içerisinde, can ve mal kayıplarına yol açan orta ya da büyük ölçekli afetlerle karşı karşıya 

kalmaktadır. Meydana gelen bu afetler sonucunda binlerce kişi kaybolmuş, bunların büyük bir 

çoğunluğu ne yazık ki hayatını kaybetmiştir.  

Teknolojik gelişmeler ve eğitimli kişilerin artmasıyla arama kurtarma çalışmaları zaman içinde 

daha hızlı ve organize şekilde yapılmaya başlamıştır. Günümüzde kamu kurumlarının, yerel 

yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin AFAD’a bağlı olarak çalışan arama 

kurtarma ekipleri bulunmaktadır. Son yıllarda profesyonel arama kurtarma ekipleri içerisinde 

ilk yardım müdahalesini yapan paramedikler de yer almaktadır. Paramedik (Ambulans ve Acil 

Tıp Teknikeri) acil tıp hizmetlerinde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan 

ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki 

kazazede ya da yaralıya ilk anda müdahale eden sağlık profesyonelidir. 

Paramediklerin görevi; kazazedenin durumunu değerlendirmek, durumuna göre olay 

yerinde uygun tedaviye başlamaktır(Oksijen tedavisi, Entübasyon, EKG değerlendirmek, Acil 

doğumda destek olmak vb). Paramedikler; doktorlar dışında, her ülkede farklı olmak üzere 

çeşitli narkotik ve sedatif ilaçları uygulama yetkisine sahip olan tek onaylı kişilerdir. Bu 

anlamda arama kurtarma ekiplerinin içerisinde ilk müdahalenin etkin ve hızlı yapılabilmesi için 

PARAMEDİK bir görevlinin bulunması hayati önem arz eder. 

Anahtar Kelimeler: Afetlerde Arama Kurtarma, Arama Kurtarma Ekibindeki Paramediklerin 

Önemi. 
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IMPORTANCE OF SEARCH AND RESCUE AND PARAMEDIC PERSONNEL IN 

DISASTERS 

Şenol DEREKÖY 

İZMİR METROPOLITAN MUNICIPALITY DEPARTMENT OF FIRE BRIGADE 

ABSTRACT 

In the last 30 years, 2.3 million people have died worldwide due to disasters. Turkey is located 

on an earthquake belt and besides earthquakes, disasters such as floods, landslides, avalanches, 

hurricanes and fires are also experienced. Due to the increasing population of the world, the 

need for new settlements arises. This situation leads to the rapid occupation of rural areas and 

unhealthy urban construction. Buildings are re-built in the same settlements without evaluating 

the causes and consequences of the disasters that occurred. These reconstructed structures face 

medium or large-scale disasters over time that lead to loss of life and property. Thousands of 

people have disappeared as a result of these disasters, and the vast majority of them have sadly 

lost their lives. 

With technological advances and the increase of trained people, search and rescue efforts have 

started to be carried out more quickly and in an organized manner over time. Today, there are 

search and rescue teams of public institutions, local governments, non-governmental 

organizations and universities working in coordination with AFAD. In recent years, 

professional search and rescue teams include paramedics who have responded to first aid. 

Paramedics (Ambulance and Emergency Medicine Technicians) are health professionals to first 

responders to the survivor or injured and they play an important role in pre-hospital emergency 

care. 

Tasks of a paramedic are to evaluate the condition of survivor and to start appropriate treatment 

at the scene (Oxygen therapy, Intubation, ECG evaluation, emergency birth support, etc.). 

Paramedics are the only health care staff besides the doctors, having the authority to administer 

a variety of narcotic and sedative drugs that varies depending on the countries. In this sense, it 

is vital to have a PARAMEDIC staff in search and rescue teams in order to perform the first 

respond effectively and quickly. 

Keywords: Search and Rescue in Disasters, The Importance of Paramedics in the Search and 

Rescue Team 
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BÜYÜK ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BULUNAN YAPILARDA DEPREME 

HAZIRLIK 

Serhan TAKO 

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI EGE BÖLGESİ ŞUBESİ 

ÖZ 

Ülkemizin büyük bir bölümünde oluşabilecek depremler dikkate alındığında, bina türü yapılara 

ek olarak, endüstriyel yapıların yapım yılları, imalat teknikleri, ortam koşulları, zamana bağlı 

deformasyonlar dolayısı ile mevcut durumları ve deprem etkileri ile oluşabilecek hasarların 

insan, çevre ve ekonomi üzerindeki etkileri gözetilerek, gerekli önlemlerin alınması için 

çalışmalar devam etmelidir. Bölgenin depremselliğine uygun olarak alınacak tedbirler, 

geçmişte olduğu gibi gelecekteki olası depremlerde can ve mal kayıplarının yaşanması 

olasılığını azaltmak ve endüstriyel yapıların depreme hazırlıklı olmaları için gereklidir. Bu 

çalışmada, endüstri tesislerindeki deprem hazırlık çalışmalarında, olası depremlerde meydana 

gelebilecek hasarların ve bu hasarlar sebebiyle oluşabilecek kayıpları önlemek amacıyla 

endüstriyel tesislerde bulunan yapı türleri ve deprem hazırlığı çalışmaları hakkında özet bilgi 

verilmektedir. Endüstri yapılarında depreme hazırlık çalışmaları, mevcut durumun 

değerlendirilmesi, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere bağlı performans değerlendirilmesi ve 

gerekli olması durumunda endüstri yapılarının işleyişine uygun olarak güçlendirme önerilerinin 

hazırlanması başlıkları altında toplanmaktadır. Mevcut durum değerlendirmesi bina türü 

yapılara benzer şekilde saha ve laboratuvar incelemeleri yapılarak tespit edilmelidir. Tespit 

edilen bilgiler kullanılarak yapı modelleri oluşturulmalı ve yapısal analizler ile performans 

tespiti yapılmalıdır. Sonuç olarak yapının depreme dayanıklılık seviyesi bu çalışmalar 

neticesinde tespit edilmeli ve gerekli önlemler belirlenmelidir. 
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PREPERATION TO AN EARTHQUAKE FOR THE STRUCTURES IN LARGE 

INDUSTRIAL FACILITIES 

Serhan TAKO 

CHAMBER OF CHEMICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

Considering the effects of earthquake damage on people, environment and economy, besides 

residential buildings, required structural measures should be taken for industrial facilities by 

considering the effects such as the construction years of industrial buildings, manufacturing 

techniques, environmental conditions, time depended existing conditions. Structural measures 

required for the earthquake resistance of structural assets of industrial facilities should be taken 

in accordance with the seismicity of the region by considering the probable losses as in the past. 

In this study, brief information has been given about the earthquake safety studies carried out 

to prevent against damages and probable losses that may occur in the structural assets of 

industrial facilities. Earthquake safety studies of structural assets in industrial facilities are 

gathered under the headings of inspection of the existing structures, performance assessment in 

accordance with national and/or international specifications, required strengthening and repair 

proposals in accordance with the processing of industrial products. Inspections of structural 

assets should be determined by performing field and laboratory surveys, similar to residential 

buildings. Structural modelling should be created using the information obtained from the site 

survey. Depending on the results of the seismic performance assessments, the seismic safety of 

the structural assets should be determined and required strengthening measures should be 

determined. 
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MİMARİ TASARIMIN BİNALARIN SİSMİK DAVRANISI ÜZERİNE ETKİSİ 

Mauricio MORALES-BELTRAN 

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depremi, bina hasarına, yüzlerce binanın yıkılmasına ve 

yaklaşık 400+ milyon ABD Doları tutarındaki bir ekonomik kayba neden oldu. Bu sunum, 

gelecekte yaşanabilec3ek benzer felaketlerin önlenmesinde mimarların üstlenebileceği rol ile 

ilgilidir. Birinci bölüm, mimari tasarım süreci bağlamında depreme dayanıklı yapısal 

konfigürasyonun tanımıyla ilgili ana yönleri ele almaktadır. Bu bölümde mimari kararların, 

binaların sismik performansı üzerinde nasıl büyük bir etkiye sahip olduğuna güçlü bir vurgu 

yapılmaktadır. İkinci bölüm, yapısal olmayan bileşenlerin deprem sırasında binanın 

performansındaki rolünü ele almaktadır. Bu bölümde, sismik bir olay sırasında yapısal olmayan 

elemanların ürettiği hasarı azaltacak detaylandırma stratejilerine vurgu yapılır. Büyük ölçekli 

hasarlardan kaçınmak, ilgili ekonomik kaybın azalmasını ve buna bağlı olarak da yerel 

ekonomide görülecek olumsuz etkilerin önüne geçilmesini sağlayacaktır. 
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INFLUENCE OF ARCHITECTURAL DESIGN IN THE SEISMIC BEHAVIOUR OF 

BUILDINGS 

Mauricio MORALES-BELTRAN 

CHAMBER OF ARCHITECTS 

ABSTRACT 

The earthquake striking Izmir on October 30, 2020, led to extended building damage, hundreds 

of building to be demolish and an estimated $400+ million in economic loss. This presentation 

deals with the role of architects in preventing future similar disasters. The first part deals with 

the main aspects related to the definition of an earthquake-resistant structural configuration in 

the context of the architectural design process. A strong emphasis is given to how architectural 

decisions have a great influence in the seismic performance of buildings. The second part 

addresses the role of the non-structural components in the building’s performance during 

earthquakes. The emphasis is given to detailing strategies that will mitigate the damage 

produced by non-structural elements during a seismic event. Avoiding extensive damage will 

lead thus to reduction in the associated economic loss and the consequent negative impact in 

the local economy. 
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YERELDE AFET ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 

Emin Ufuk MUŞTU 

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

İstanbul ve İzmir öncelikli olmak üzere yakın zamanda oluşması beklenen deprem’de meydana 

gelecek yıkım ve hasarların yaygınlık durumuna göre arama ve kurtarma da afetzedelere 

ulaşmak zaman alacaktır. Afet öncesi farkındalığı artırmak, afetlere dayanıklı binaların 

yapılmasını sağlamak, halkın eğitimini mahalle içerisinde yaparak afet anında ve sonrasında ki 

sorunların çözümünün kolaylaştırılmasını sağlamak hedeflenmektedir. Hedefler; i) bilgi temini, 

ii) ilk yardım, iii) ekiplerin enkaza ulaştırılması ve afetzedelerin tahliyesi, iv) afetzedelerin ve 

gelen ekiplerin lojistiği, v) güvenlik, vi) barınma olarak özetlenebilir. 

Bu sorunların giderilmesi için herbir mahalleye Mahallede yaşayan insanların İŞLETTİĞİ 

MAHALLE AFET KOORDİNASYON MERKEZİ oluşturulmalı. Bu merkezler depremden ve 

deprem etkilerinden zarar görmeden faaliyetlerini sürdürebilen, taşınabilir, kullanılan tesisler 

olmalıdır. Elektrik ve su temin dolabı,(Bankamatik büyüklüğünde içinde su deposu, su arıtma, 

en az 12 saatlik enerji deposu, uydu haberleşme ünitesi,  çay kahve makinası, ses yayın ve alarm 

sistemi). Kadın erkek engelli tuvaleti, (İzmir için beklenen depremde 3-5 hafta elektrik ve su 

temin edilemeyeceği öngörülmektedir bu sürede insani ihtiyaçlar için her 200 kişiye bir göz 

olmak üzere taşınabilir, su deposu üzerinde, 24 saat kendi elektrik ihtiyacını karşılayan 

konteyner tuvalet). İlk yardım ve haberleşme merkezi, (Bir konteyner içinde ilk anda ihtiyaç 

duyulacak ilk yardım malzemeleri ve haberleşme ünitelerinin bulunduğu bir konteyner. Devlet 

erkânına ulaşılan yer olarak planlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

http://yanginsempozyumu.org/
mailto:bim-izmir@mmo.org.tr


ULUSLARARASI KATILIMLI YANGIN VE DEPREM SEMPOZYUMU VE SERGİSİ – İZMİR - 2021 

 
 
 

 
http://yanginsempozyumu.org  bim-izmir@mmo.org.tr  

LOCAL DISASTER COORDINATION 

Emin Ufuk MUŞTU 

CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS 

ABSTRACT 

It will take time to reach the people effected by the disaster in search and rescue, depending on 

the prevalence of the destruction and damage that will occur in the earthquake, which is 

expected to occur in the near future, primarily in Istanbul and Izmir. It is aimed to increase pre-

disaster awareness, to ensure that buildings resistant to disasters are built, to facilitate the 

solution of the problems during and after the disaster by training the people in the neighborhood. 

Goals can be summarized as; i) information supply, ii) first aid, iii) transportation of the search 

and rescue teams to the wreckage and evacuation of the disaster victims, iv) logistics supply of 

disaster victims and search and rescue teams, v) security, vi) accommodation. 

In order to eliminate these problems, by the people living in the Neighborhood should be 

established a NEIGHBORHOOD DISASTER COORDINATION CENTER operated by the 

people living in the Neighborhood. These centers should be movable and practical facilities that 

can continue their activities without being damaged by earthquakes and earthquake effects. 

Electricity and water supply cabinet, (Water tank in the size of an ATM, water purification, 

jenerator for at least 12 hours, satellite communication unit, tea and coffee machine, sound 

broadcasting and alarm system). Toilets for men and women for disabled people, (Electricity 

and water will not be available for 3-5 weeks in the expected earthquake for Izmir, during this 

period, for every 200 people can be transport for humanitarian needs, a container toilet on a 

water tank that meets its own electricity needs for 24 hours). First aid and communication 

center, (A container should contain first aid materials and communication units that will be 

needed at the first time in a container) should be planned as the place where the state officials 

can be reached. 
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YANGIN ÖNLEMLERİNİN MİMARİ TASARIM KARARLARINA ETKİLERİ 

Banu AYDIN 

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Mimari Tasarım Kararları, yangınlarda ölüm ve yaralanmaları etkileyen en önemli 

unsurlardandır ve aslında tasarım aşamasında alınan bu kararlar can kaybını önleyecek tedbirler 

niteliğindedir.Binaların yerleşimi ve bina ulaşım yolları, asansörler, kaçış güvenliği esasları ve 

kaçış yolları, yangın tahliye projesi, binalarda kullanılacak yapı malzemeleri, yangın 

kompartımanı, atriyum, yangın duvarı, cepheler, çatılar, kazan daireleri, sığınaklar, otoparklar, 

binaların kullanım özelliklerine göre yangına karşı özel önlemler alınarak ve Binaların 

Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tasarlanmalıdır. Tasarım kararları 

ile alınacak pasif yangın önlemleri ile yangının yayılması yavaşlar, insanların tahliyesi 

kolaylaşır ve yangının verdiği can ve mal zararı en aza indirilir. 
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THE EFFECTS OF FIRE PRECAUTIONS ON ARCHITECTURAL DESIGN 

DECISIONS 

Banu AYDIN 

CHAMBER OF ARCHITECTS 

 

ABSTRACT 

Architectural Design Decisions are one of the most important factors affecting deaths and 

injuries in fires, and in fact, these decisions taken during the design phase are measures to 

prevent loss of life. Layout of buildings and building access roads, elevators, escape safety 

principles and escape routes, fire evacuation project, building materials to be used in buildings, 

fire compartment, atrium, fire wall, facades, roofs, boiler rooms, shelters, parking lots, fire 

resistance according to the usage characteristics of the buildings should be designed with 

special precautions. With the passive fire precautions to be taken with design decisions, the 

spread of the fire slows down, the evacuation of people becomes easier and the damage to life 

and property caused by the fire is minimized. 
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BYKHY VE YANGINA KARŞI GÜVENLİ BİNA TASARIMI 

İlker İBİK 

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Binalarda yangın esnasında güvenliği sağlamak için geliştiren eylem planları, genellikle 

kullanıcıların yangına maruz kalan binadan ne kadar hızlı tahliye edildikleri, itfaiyenin ne kadar 

zamanda yangını kontrol altına alabildiği/söndürdüğü ve yangının çevre binalara sirayet edip 

etmediği gibi bir grup kriteri temel alır. Yüksek binalarda, bu tarz kriterler genellikle panik, tali 

hasarlar ve kazalara sebebiyet verir. Bu yüzden yangınla mücadele stratejisinin tamamen farklı 

olması gerekmektedir; yangın esnasında, sadece yangından direkt etkilenen kullanıcıların 

tahliye edilmesini ve geri kalan kullanıcıların olabildiğince uzun süre yerlerinde kalmalarını 

sağlamak. Bu stratejiyi hayata geçirebilmek için ise bir takım konuları dikkate almak 

gerekecektir; kullanıcılara güven telkin etmek, yangın esnasında sürekli iletişimde kalmak, 

yapısal güvenliği sağlayarak binanın kısmen veya tamamen çökmesini engellemek, duman ve 

ısı yayılımını yangın durumu sona erene kadar sürekli kontrol altında tutabilmek gibi... 

Belirtilen konseptin karmaşıklığı ve gerekli olan güvenilirliğin çok yüksek olması nedeniyle, 

en yüksek teknolojilerin ve malzemelerin amaca uygun ve kabul edilebilir maliyetli şartlarda 

uygulanabilmesi için en uygun yöntem, tasarım ve yapım/inşa süreçlerinde yangın güvenlik 

mühendisliği kullanımıdır.  

Anahtar kelimeler: Yangın, Duman, Tahliye, Yangın Güvenlik Mühendisliği Tasarım Muayenesi, 

Modelleme  
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TURKISH FIRE REGULATION AND FIRE SAFE BUILDING DESIGN 

İlker İBİK 

CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS 

ABSTRACT 

Fire safety is often regarded as how quick can occupants egress, how quick can the fire brigade 

extinguish the fire and how can we avoid the fire spread in the surrounding. In tall buildings, 

such an approach leads to panic and accidents. This is why the strategy is fully different: In 

case of fire, the objective is to limit the egress to the minimum number of occupants in directly 

affected area, and to enable the other ones to remain safely at their location. In order to reach 

this, a number of issues need to be addressed, like establishing trust, being able to communicate, 

avoiding structural collapse, managing the heat and the smoke... Due to the complexity and 

necessary reliability of the concept, fire safety engineering is the right solution to combine the 

most advanced technologies and materials to fit the purpose in a cost effective way. 

Keywords: Fire, Smoke, Egress, Fire Safety Engineering, Design Inspection, Modelling. 
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BOYA SANAYİSİNDE STATİK ELEKTRİK TEHLİKESİ VE KONTROLÜ 

Burcu ÖZER 

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI EGE BÖLGESİ ŞUBESİ 

ÖZ 

Statik elektrik boyaların, reçinelerin ,tinerlerin vb. üretim prosesi sırasında mekanik hareketler, 

sürtünme , temas ve ayrılma gibi işlemler olduğu sürece oluşacaktır. Statik elektriğin doğası 

gereği oluşmasını tamamen engellemek mümkün değildir.Bu nedenle önemli olan , statik 

elektrik oluşumunu münkün olduğunca  kontrol altında tutmak, ve bir yangına veya patlamaya 

yol açmasını  engellemektir.  

Elektrostatik yükler genellikle sürtünme ve indüklenme ile oluşur ve yüzeylerde/cisimlerde 

birikmesine izin verilirse deşarjla sonuçlanır.  Elektrostatik deşarjın enerjisi yanıcı atmosferin 

minimum tutuşma enerjisinden büyük ise tutuşma meydana gelir. 

Statik elektrik kaynaklı yangın ve patlamaları önlemek için ;  

i) Ekipmanları ve prosesi iyileştirerek statik elektrik oluşumu  engellenmeli veya kontrol altında 

tutulmalı 

ii) Oluşan statik elektriğin birikmemesi sağlanmalı  

iii) Statik elektrik arkının tutuşmaya yol açması engellenmelidir 

Statik elektriğin mekanizmasını öğrendikten sonra, tesislerin ve proseslerin risk 

değerlendirmesi yapılmalıdır. Ölçümler tehlikenin büyüklüğünü anlamaya yardımcı olacaktır. 

Son olarak, mühendislik tasarımlarını da içeren kontrol önlemleri uygulanarak daha emniyetli 

operasyon şartları elde edilecektir.  
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STATIC ELECTRIC HAZARD AND CONTROL IN PAINT INDUSTRY 

Burcu ÖZER 

CHAMBER OF CHEMICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

Static electricity is generated in the manufacturing process of paints, resins, thinners, etc. 

whenever there are mechanical motions (dynamic movements) of contact, separation and 

friction, etc. between each object. From the viewpoint of static electricity character, it is in fact 

impossible to prevent the generation completely. Therefore, it is important to take measures to 

control (inhibit) generation of static electricity as much as possible and also not to lead to a fire 

and explosion disaster even if it is generated. 

Electrostatic charges usually genarated by contact or induction ad it will only result in a 

discharge if charge is allowed to build up on surfaces/materials. Ignition occurs if discharge 

energy is greater than the Minimum Ignition Energy of the flammable atmosphere.  

To prevent the explosion disaster  due to the ignition source of static electricity; 

i) Prevent or control the generation of static electricity by improving equipment and process 

ii) Not to allow accumulation if it is generated 

iii) Do not ignite even if static electricity should cause spark 

After learning mechanism of static electricity, risk assesment should be done in the processes 

and plants. Measurements will help to understand level of danger. Finally, applying control 

measures including engineering design  will  provide a safer operation.   
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PATLAYICI ORTAMLARDA ELEKTRİK TESİSATLARINDA GÜVENLİK 

Murat YAPICI 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Genel olarak patlayıcı ortamlarda elektrik tesisatının nasıl tasarlanacağı TSE EN 60079-14 

standardında açıklanmıştır. Bununla birlikte geçmiş yıllarda ülkemizdeki yurt dışı kaynaklı 

projelerden kalma bilgi ve alışkanlıklarla uygulama yanlışlıkları yapılmaya devam etmektedir. 

Özellikle ürünlerin üzerinde ex-proof işaretinin bulunması ve ATEX sertifikalarından birine 

sahip olması bu ürünün patlayıcı ortamdaki ex-proof elektrik tesisatında kullanılması için yeter 

koşul olarak görülmektedir. 

Bu sunumda, yapılacak uygulamalara, uygulama öncesi tasarım ve ürün seçimlerinde 

meslektaşlarımıza ışık tutmak amacıyla ilgili yönetmelikler ve standartlar göz önüne alınarak 

görüş ve öneriler sunulacaktır. Elektrik tesisatının tasarlanmasıyla birlikte doğru ekipman 

seçimi de önemlidir. Elektrikli cihazlar, uygulanabilir olduğu sürece, tehlikesiz alanlara 

yerleştirilmelidir. Bunun yapılamadığı yerlerde, uygulanabilir en az tehlikeli alanlara 

yerleştirilmelidir. Genellikle patlayıcı ortamlarda kullanılacak kablolar konusunda yanlış 

bilgiler bilgi kirliliğine sebep olmakta. Öncelikle ATEX kapsamında kablolar kendi başına bir 

arıza kaynağı olarak görülmemektedir. Bundan dolayı ex-proof kablo diye bir kablo yoktur. 

Tesisatta kullanılacak kablonun seçiminden sonra ex-proof ekipmana bağlantısı ex-proof 

özelliği sağlayabilmek için diğer önemli ve tamamlayıcı bir konudur. Sonuç olarak patlayıcı 

ortam oluşan tesislerin kimler tarafından tasarlanacağı, kimler tarafından projelendirileceği ve 

kurulumunun yapılacağı güvenlik açısından çok önemlidir. Patlayıcı ortamlardaki elektrik 

tesisatı farklı olduğu ve özel bir bilgi birikimi gerektirdiğinden konuya ilişkin eğitim almamış 

bir personelin inisiyatifine bırakmak doğru olmayacaktır. Bu tesisatları projelendirecek ve 

yapımında çalışacak uygulamacıların ehliyetli olması veya bu konuya ilişkin eğitimi almış 

olması gerekmektedir.  
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THE SAFETY IN ELECTRICAL INSTALLATIONS AT EXPLOSIVE 

ENVIRONMENTS 

Murat YAPICI 

CHAMBER OF ELECTRICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

In general, how to design electrical installations in explosive atmosphere is explained in the 

TSE EN 60079-14 standard. However, mistakes in practice continue to be made with the 

knowledge and habits left over from foreign projects in our country in the past years. Especially, 

having ex-proof mark on these devices and having ATEX or TSE certificates are considered as 

sufficient condition for its use in a electricial installation in an explosive atmosphere. 

In this presentation, opinions and suggestions about applications to be made, will be presented 

with aim of providing guidence for our colleagues about design and product selection process. 

Choosing the right equipment is as important as designing the electrical installation. Electrical 

devices should be placed in safe areas. Where this cannot be done, it should be located in the 

least dangerous areas. Generally, misinformation about cables to be used in explosive 

atmosphere causes information pollution. First of all, within the scope of ATEX, cables are not 

considered as a source of failure on their own. Therefore, there is no such thing as an ex-proof 

cable. After choosing the cable to be used in the installation, connection to ex-proof equipment 

is another important and complementary issue to provide ex-proof feature. As a result, the 

person who will design, project and install the facilities with explosive atmosphere is very 

important in terms of security. Electrical installation in explosive atmosphere requires special 

knowledge, it would not be right to leave it to the initiative of a personnel who is not a 

professional on the subject. Personels who will design and work on these installations must be 

qualified or they must be trained. 
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YANGINDAN KORUNMA VE PATLAMADAN KORUNMA ARASINDAKİ İLİŞKİ - 

FİZİKSEL VE YASAL BİR İLİŞKİ 

Uwe Günter KLAUSMEYER 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Endüstriyel yangından korunma ve fabrikalarda patlamaya karşı koruma özel bir farkındalık 

gerektirir. Tehlikeler sıklıkla bağlantılıdır, bu nedenle önleyici faaliyet olarak FERA (Yangın 

ve Patlama Risk Değerlendirmesi) gibi yapılandırılmış yaklaşımların kullanılması tavsiye 

edilir. Bu değerlendirmenin sonuçları, güvenli tesis yerleşimlerini sağlamak, pasif ve aktif 

yangın ve patlamadan korunma gerekliliklerini belirlemek için kullanılır. Bir FERA'nın 

amaçları şunları içerir: 

i) Bir tesiste veya bir faaliyet sırasında olası yangın ve patlama tehlikelerinin 

belirlenmesi; 

ii) Yangınların ve patlamaların tesis ekipmanı ve tesisleri üzerindeki etkisinin 

belirlenmesi; 

iii) Yangın ve patlamaların şiddetini en aza indirecek önerilerde bulunmak; 

iv) Yangın ve patlamaların etkilerini kontrol eden veya azaltan gerekli koruma 

önlemlerinin tanımlanması; 

v) Yangın ve patlama tehlikelerinden kaynaklanan riskleri azaltmak için fırsatları 

değerlendirmek. 

Çeşitli AB Düzenlemeleri, endüstriyel alanlarda yangından korunma ile ilgilenir, ayrıca 

2014/34/EU ve 1999/92/EC ATEX Direktifleri gibi patlamaya karşı koruma kapsamlı bir 

şekilde düzenlenir. Sunum, FERA yaklaşımından başlayarak her iki direktif hakkında genel bir 

bakış sağlar. 
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RELATION BETWEEN FIRE PROTECTION AND EXPLOSION PROTECTION - A 

PHYSICAL AND LEGISLATIVE RELATION 

Uwe Günter KLAUSMEYER 

CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

Industrial fire protection and the explosion protection in factories need special awareness. The 

hazards are very often connected, therefore it is recommended to use structured approaches like 

FERA (Fire and Explosion Risk Assessment) as preventive action. The results of this 

assessment are used to ensure safe facility layouts, specify passive and active fire and explosion 

protection requirements. The objectives of a FERA include: 

i) Identifying potential fire and explosion hazards in a facility or during an activity;  

ii) Identifying the impact of fires and explosions on plant equipment, and facilities;  

iii) Providing recommendations to minimize the severity of fires and explosions;  

iv) Defining the required protection measures which control or mitigate the effects of 

fires and explosions; and  

v) Assessing opportunities to reduce risks further from fire and explosion hazards. 

Several EU Regulations take care of fire protection in industrial areas, also the explosion 

protection is deeply regulated, such as the ATEX Directives 2014/34/EU and 1999/92/EC. The 

presentation provides an overview about both directives, starting with the FERA approach. 
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YANICI ve PARLAYICI KİMYASALLAR İÇİN YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ 

Yusuf ARSLAN 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Yanıcı ve parlayıcı sıvılar, uçucu ve tehlikeli madde karakteristikleri taşıyabilen maddelerdir. 

Bu karakteristikleri nedeniyle bir tutuşturma kaynağının varlığı sonucu kolayca alev alabilir ve 

sızan malzemenin bulunduğu ortama bulaşması sonucu hızla yayılabilirler. Geçen on yıllar 

içerisinde, tehlikeli kimyasal madde üreten, işleyen ya da depolayan endüstriyel tesislerinin 

yanıcı ve parlayıcı sıvı kullanım ve depolama seviyelerinde önemli ölçüde artış yaşanmıştır. 

Tüm dünyada, üretim kapasitelerindeki büyüme hızına bağlı olarak yanıcı ve parlayıcı sıvıların 

kullanım seviyelerindeki artışın yanında, gelişen teknoloji ve farklılaşan üretim süreçleri, yıllar 

içerisinde, bu tehlikeli kimyasal maddelerin ve bunların üretim, işletim ve depolama 

yöntemlerinin geniş bir çeşitliliğe sahip olmalarına yol açmıştır. Çeşitlilik ve kullanım 

seviyesindeki artışın sonucu olarak yanıcı ve parlayıcı sıvılar, diğer iş güvenliği risklerinin yanı 

sıra; endüstriyel tesislerde potansiyel olarak can kaybı, yaralanma veya diğer sağlık sorunları, 

mal kaybı ve kar kaybı gibi hasarlarla sonuçlanabilecek ve gittikçe artan bir yangın riskini 

gündeme getirmektedir. Endüstriyel tesislerdeki yanıcı ve parlayıcı sıvı kullanımına bağlı 

olarak ortaya çıkan yangın riskleri beraberinde bu yangın riskinden korunma sistemlerinin ve 

bu yangın korunum sistemlerini regüle eden yönetmelik, standart ve kalite süreçlerinin 

gelişmesini sağlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yanıcı sıvı, parlayıcı sıvı, endüstriyel tesis, standartlar 
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FIRE PROTECTION SYSTEMS FOR COMBUSTIBLE AND FLAMMABLE 

CHEMICALS 

Yusuf ARSLAN 

CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

Flammable and combustible liquids are substances that can carry volatile and dangerous 

substance characteristics. Due to these characteristics, they can easily ignite withthe presence 

of an ignition source and spread rapidly with leaked material. In the past decades, there has 

been a significant increase in the use and storage levels of flammable and combustible liquids 

in industrial facilities that produce, process or store hazardous chemicals. Along with the 

increase in the use of flammable and combustible liquids due to the growth rate in production 

capacities all over the world, developing technology and differentiating production processes 

have led to a wide variety of these dangerous chemicals and their production, operation and 

storage methods over the years. Because of the increase in diversity and level of using 

flammable and combustible liquids, among other occupational safety risks; This raises an 

increasing risk of fire in industrial facilities, which can potentially result in loss of life, injury 

or other health problems, loss of property and loss of profits. The fire risks that arise due to the 

use of flammable and combustible liquids in industrial facilities have led to the development of 

these fire risk protection systems and the regulation, standard and quality processes regulating 

these fire protection systems. 

Keywords: Combustible liquid, flammable liquid, industrial, standards 
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YANGIN ALARM UYARILARININ GRAFİKSEL OLARAK İTFAİYE 

BİRİMLERİNDEN İZLENMESİ UYGULAMALARI 

Özcan UĞURLU 

TMMOB ELEKTRIK MÜHENDISLERI ODASI İZMIR ŞUBESI 

ÖZ 

Şehirlerde ve organize sanayi bölgelerinde bulunan binalarda olası yangınları erken fark 

edebilmek için yangın alarm sistemleri tesis edilmektedir. Bu sistemlerin sürekli olarak çalışır 

olduğunun ve yangın alarm uyarılarının itfaiye birimlerinden izlenebilir olması müdahale hızını 

arttırmaktadır. Günümüzde veri aktarım olanakları ve teknolojilerinin gelişimine paralel olarak 

yangın alarm uyarılarının da merkezi olarak izlenmesi ve yönetilmesi teknolojileri gelişmiştir. 

Bu çalışmada Yangın Alarm Uyarılarının Grafiksel Olarak İtfaiye Birimlerinden İzlenmesi 

Uygulamaları hakkında bilgiler derlenmiştir.  
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APPLICATIONS OF GRAPHICALLY MONITORING OF FIRE ALARM 

WARNINGS FROM FIRE DEPARTMENTS 

Özcan UĞURLU 

CHAMBER OF ELECTRICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

Fire alarm systems are installed in buildings in cities and organized industrial zones in order to 

detect possible fires early. The fact that these systems are working continuously and that the 

fire alarm warnings can be monitored from the fire departments increases the response speed. 

Today, in parallel with the development of data transfer possibilities and technologies, 

technologies for central monitoring and management of fire alarm warnings have developed.  

In this study, information about the Graphical Monitoring of Fire Alarm Warnings from Fire 

Brigade Units has been compiled. 
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YAPILARDA ELEKTRONİK SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE SİSTEMLERİN 

ENTEGRASYONU İLE BİRLİKTE UYGULANMASI 

Hasan ŞAHİN 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

3458 sayılı Mimarlık Mühendislik Hakkında Kanun’un 7. maddesi mühendislik mesleğinin 

tekel hakkını düzenlemiştir. Kanunun 1. maddesinde belirtilen belgelere sahip olmayanların 

mühendislik mesleği kapsamı içerisindeki işleri “Mühendis” unvan ve yetkisi ile yapmalarını 

yasaklanmış, 8. maddesi ile de aksi davranan kişilerin ile bu kişileri çalıştıranların 6 aydan 2 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını hüküm altına almıştır. Yasanın amacı; 

”mühendislik faaliyet konusu işlerin” sadece mühendisler tarafından yapılmasıdır. Bu anlamda 

Mühendislik bilgi ve birikimine sahip olduklarını mevzuatın gerektirdiği belgelerle 

kanıtlayamayanların mesleğin konusunu oluşturan işleri yapamamasının sağlanmasıdır. 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu’nun 27.11.2007 tarih 

ve 2007/12937 sayılı Kararı karar altına alınmış ve 19.12.2007 tarih ve 26735 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Binalarda bulunan yangın alarm ve güvenlik 

sistemlerinin “elektrik projelerinden ayrı olarak” projelendirileceğini ve bunların 

sorumluluklarının yüklenileceğini belirtmektedir. Keza aynı şekilde periyodik bakımlarının 

yapılacağını bunda da sorumluluklarının kalifiye yetkili kişilerce yapılacağını belirtmektedir. 

Endüstriyel Tesisler, Rezidans binaları, Oteller, Alışveriş merkezleri (AVM), İş Merkezleri 

(PLAZA), Hastaneler, Eğitim Kurumları gibi yapılarda artık, Yangın algılama uyarı ve 

Elektronik Teknik Emniyet Sistemleri, Yapılarda Elektronik Güvenlik Sistemleri, Yapılarda 

Elektronik Haberleşme Sistemleri ve Yapılarda Konfora Yönelik Elektronik Sistemler yapının 

içerisinde vazgeçilmez zorunluluktur. Tüm bu sistemlerin projelendirilmesi, imalatı, kontrolü, 

işletilmesi ve denetlenmesini amaç edinmiş olan mevzuatlardan; Elektrik Mühendisi Odası 

tarafından hazırlanan Yapı Elektronik Sistemleri ve Tesisatlarına Ait Mühendislik Hizmetleri 

Yönetmeliği 01.07.2012 tarihinde Resmi Gazete’de ve  EMO Yönetim Kurulunun 11.04.2014 

Tarih Ve 43/67 Sayılı toplantısında kabul edilen Yapı Elektronik Sistem ve Tesisatlarına Ait 

Mühendislik Hizmetleri  İşletme Sorumluluğu Yönergesi 01.07.2014 tarihinde yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Yapılarda otomasyon sistemi kapsamına giren yangın algılama Elektronik 

Teknik Emniyet, kartlı geçiş, CCTV, Klima Santralleri, Hava akış kontrol sistemleri, Isıtma 

Sistemleri, Su kontrol sistemleri, Aydınlatma sistemleri, Konfor sistemleri gibi Yapı elektronik 

sistemlerinin işletilmesi, yönlendirilmesi ve takip amaçlı Otomasyon sistemleri tasarlanmakta 
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ve bu sektör çok hızlı bir gelişme seyri yaşanmaktadır. Yapı Otomasyon sistemleri ile Yapı 

Elektronik sistemlerinin bir birleri ile entegrasyon imkânı sunması ile birlikte yapı genelinde 

sağlayacağı maliyet ve verimlilik maksimum seviyeye çıkmakta, tek merkezden farklı sistemler 

yönetilip izlenmesi ve sistemler birbiriyle haberleşmesi sağlanmaktadır. Yapılarda Elektronik 

Sistem ve Tesisatına ait güncel, içeriği günümüz şartlarını karşılayan mevzuat olmadığı gibi, 

bazı alanlarda hiçbir mevzuat olmadığı bilinmektedir. “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” dahi 

bu alan çözüm olamamaktadır. Yapı Elektronik Sistem ve Tesisatı mevzuatı kapsamında 

bulunan; Teknik Emniyet Sistemleri, Yapılarda Elektronik Güvenlik Sistemleri, Yapılarda 

Elektronik Haberleşme Sistemleri ve Yapılarda Konfora Yönelik Elektronik Sistemler gibi 

alanların bazılarında güncel mevzuat olmadığı gibi bazı alanların da hiçbir mevzuatı 

bulunmamaktadır. Keza yangın algılama ve alarm sistemlerine ait çok çalışılmasına rağmen 

günün talep ve isteklerini karşılayan bir mevzuatın bulunmadığı gibi Güvenlik Elektroniğine, 

Elektronik Haberleşme Sistemleri ile Konfora yönelik Elektronik sistemlere ait mevzuatın 

bulunmadığı bir gerçektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetiminde ve uygulamaya 

çalışılan Genel Teknik Şartname gelişen teknolojik yapıda ihtiyacı karşılamadığı gibi çağın 

gerisinde kalmış, standartlardan ve günümüzün yapı sektörü çeşitliliği ihtiyaçlarını 

karşılayacak düzeyde değildir. Bu anlamda devletin dahi yetersiz kaldığı bu alanlarda EMO 

olarak var olabilmek, mevzuatları güncel ve yapılabilir kılmak önemli görevi olmalıdır. YEST; 

konum itibariyle önemi giderek büyüyen bir ivme ile artmakta olan yapıların elektronik 

sistemleri büyük paralar yatırılarak yapılan ve halkın yoğunlukla yaşam alanı olarak 

yararlandıkları hastane, alışveriş merkezi, endüstriyel yapılar, eğitim kurumları benzeri yapı 

tesislerinde işletme sorumlusu mühendis görevlendirmeleri tanımlı olmadığından, önemli can 

ve mal kayıplarının yaşandığı olaylar meydana gelmiştir. EMO olarak böylece yüksek riskli 

yapıların kamusal denetimin yapılması halinde çok önemli bir eksik giderilmiş olacaktır. 

Yukarıda belirtilen büyük acı veren olayların daha fazla yaşanmaması için, mühendislik bilim 

ve tekniği ile bilimsel esas ve standartlara uygun projelerin üretilmesi, uygulanması 

gerçekleştirilmelidir. Elektrik Mühendisleri Odası, yaşanan olumsuzluklar karşısında, 

“Yapılarda Elektronik Sistemleri ve Tesisatlarına ait Mühendislik Hizmetleri (YEST) 

Yönetmeliği”’ni hazırlayarak konuya bir çözüm üretebilmeyi amaçlamıştır. Bu yönetmelikle, 

artık yapı elektronik sistemleri, mühendislik bilim ve tekniği ile tesis edilerek, bu tesislerin 

bütünlüğü, güvenliği ve sürekliliği sağlanmaktadır. Görevi kamu yararını gözetmek olan 

Odamız, bilim ve tekniğin gerekleriyle hazırlanmış bu yönetmeliğin kamunun güvenliği adına 

uygulanması konusunda takipçisi olacaktır.
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DESIGN AND APPLICATION OF ELECTRONIC SYSTEMS IN BUILDINGS WITH 

THE INTEGRATION OF THE SYSTEMS 

Hasan ŞAHİN 

CHAMBER OF ELECTRICAL ENGINEERS 

 ABSTRACT 

Article 7 of the Law No. 3458 on Architecture and Engineering regulates the monopoly right 

of the engineering profession. Those who do not have the documents specified in Article 1 of 

the Law are prohibited from doing the works within the scope of the engineering profession 

with the title and authority of "Engineer", and Article 8 stipulates that those who act otherwise 

and those who employ these people are sentenced to imprisonment from 6 months to 2 years. 

The purpose of the law; "engineering activities" is to be done only by engineers. In this sense, 

it is to ensure that those who cannot prove their engineering knowledge and experience with 

the documents required by the legislation cannot do the jobs that constitute the subject of the 

profession. The Regulation on the Protection of Buildings from Fire was taken under the 

decision of the Council of Ministers dated 27.11.2007 and numbered 2007/12937 and entered 

into force by being published in the Official Gazette dated 19.12.2007 and numbered 26735. It 

states that the fire alarm and security systems in the buildings will be designed "separately from 

the electrical projects" and their responsibilities will be undertaken. It also states that periodic 

maintenance will be carried out in the same way, and that their responsibilities will be carried 

out by qualified authorized persons. In buildings such as Industrial Facilities, Residence 

buildings, Hotels, Shopping Centers (AVM), Business Centers (PLAZA), Hospitals, 

Educational Institutions, Fire detection warning and Electronic Technical Safety Systems, 

Electronic Security Systems in Buildings, Electronic Communication Systems in Buildings and 

Comfort in Buildings Electronic Systems are indispensable in the structure. From the legislation 

that aims to design, manufacture, control, operate and audit all these systems; Engineering 

Services Regulation for Building Electronic Systems and Installations, prepared by the 

Chamber of Electrical Engineers, was published in the Official Gazette on 01.07.2012 and 

Engineering Services Operation Responsibility Directive for Building Electronic Systems and 

Installations, which was accepted at the meeting of the EMO Board of Directors dated 

11.04.2014 and numbered 43/67 01.07 It was published on .2014 and entered into force. 

Automation systems for the operation, direction and monitoring of building electronic systems 

such as fire detection, Electronic Technical Safety, card access, CCTV, Air Handling Units, Air 

flow control systems, Heating Systems, Water control systems, Lighting systems, Comfort 

systems, which are within the scope of automation systems in buildings, are designed and 

implemented. This sector is experiencing a very rapid development course. With Yapı 

Automation systems and Yapı Elektronik systems providing the opportunity to integrate with 

each other, the cost and efficiency to be provided throughout the building are maximized, 

different systems are managed and monitored from a single center and systems are 

communicated with each other. It is known that there is no current legislation on Electronic 

Systems and Installations in Buildings, the content of which meets today's conditions, and there 
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is no legislation in some areas. Even the “Electric Indoor Facilities Regulation” cannot be a 

solution in this area. Within the scope of the Building Electronic System and Installation 

legislation; Some areas such as Technical Safety Systems, Electronic Security Systems in 

Buildings, Electronic Communication Systems in Buildings and Electronic Systems for 

Comfort in Buildings do not have current legislation, and some areas do not have any 

legislation. Likewise, despite the hard work on fire detection and alarm systems, it is a fact that 

there is no legislation that meets the demands and demands of the day, and that there is no 

legislation regarding Security Electronics, Electronic Communication Systems and Electronic 

systems for Comfort. The General Technical Specification, which is under the supervision of 

the Ministry of Environment and Urbanization and tried to be implemented, does not meet the 

need in the developing technological structure, it is behind the times, does not meet the 

standards and today's building sector diversity needs. In this sense, it should be an important 

duty to exist as an EMO in these areas where even the state is insufficient and to keep the 

legislation up-to-date and feasible. YEST; Since the electronic systems of the buildings, whose 

importance is increasing with an ever-growing momentum in terms of location, are not defined 

in construction facilities such as hospitals, shopping centers, industrial buildings, educational 

institutions, which are built by investing large amounts of money and where the public mostly 

uses as living space, the appointment of engineers in charge of operation is not defined, where 

significant loss of life and property is experienced. events have occurred.Thus, as EMO, a very 

important deficiency will be eliminated if public inspection of high-risk structures is carried 

out. In order to prevent the painful events mentioned above from happening any more, projects 

that comply with engineering science and technique and scientific principles and standards 

should be produced and implemented. In the face of the negativities experienced, the Chamber 

of Electrical Engineers aimed to produce a solution to the issue by preparing the "Engineering 

Services for Electronic Systems and Installations in Buildings (YEST) Regulation". With this 

regulation, building electronic systems are now established with engineering science and 

technique, ensuring the integrity, safety and continuity of these facilities. Our Chamber, whose 

duty is to protect the public interest, will follow the implementation of this regulation, prepared 

with the requirements of science and technology, on behalf of public safety. 
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YANMA ÖNLEYİCİ / GECİKTİRİCİ BOYALAR: MEVCUT TEKNOLOJİLER VE 

ETKİNLİKLERİ 

Ahmet KAPLAN 

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI EGE BÖLGESİ ŞUBESİ 

ÖZ 

1. Yangın Koruma Sistemleri 

1a. Aktif Yangın Koruma Sistemleri 

1b. Pasif Yangın Koruma Sistemleri 

2. Yangın Çeşitleri 

2a. Selülozik Yangınlar 

2b. Hidrokarbon Yangınları 

3. Pasif Yangın Koruma Kaplamaları 

3a. İnce Film Kabaran Kaplamalar 

3b. Çimento Bazlı Püskürtülebilir Kaplamalar 

4. Çelik Yapılar İçin Yangın Koruma Kaplamaları Şartnamesinde Dikkat Edilmesi Gereken 

Noktalar 
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FIRE PROTECTION COATINGS: CURRENT TECHNOLOGIES AND THEIR 

EFFICIENCY 

Ahmet KAPLAN 

CHAMBER OF CHEMICAL ENGINEERS 

 ABSTRACT 

1. Fire Protection Systems 

1a. Active Fire Protection Systems 

1b. Passive Fire Protection Systems 

2. Types of Fire 

2a. Cellulosic Fires 

2b. Hydrocarbon Fires 

3. Passive Fire Protection Coatings 

3a. Thin Film Intumescent Coatings 

3b. Cement Based Sprayable Coatings 

4. Points to Consider in the Specification for Fire Protection Coatings for Steel Structures 
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YANGINA KARŞI DAYANIMLI VE ALEV GECİKTİRİCİ ÖZELLİĞE SAHİP 

ENDÜSTRİYEL MİNERALLER 

Berk ÇAKMAKOĞLU 

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Yangın esnasında ortamda bulunan yanıcı maddelerin (plastik, kağıt, ağaç ürünleri, tekstil 

malzemeleri, inşaat ürünleri, elektrik-elektronik cihazlar vs.) yangın performanslarını 

yükseltmek üzere bu maddelerin üretimi sırasında bünyelerine yanmayı önleyici veya 

geciktirici malzemeler dahil edilerek olası bir yangın durumunda can ve mal kaybının en aza 

indirilmesi amaçlanır. Alev geciktirici olarak tarihsel süreç içerisinde brom, klor, azot, fosfor, 

alüminyum, antimon, bor elementlerinden yapılı çeşitli kimyasallar kullanılmıştır. Ancak can 

güvenliğine dair davranışına ve çevreye olan etkisine yönelik yıllar içerisinde değişen 

standartlara bağlı olarak, ayrıca bünyesine dahil olduğu endüstriyel ürünün özelliklerine 

sağladığı uyuma göre, günümüzde alev geciktirici olarak halojen içermeyen doğal mineraller 

ve ya bu minerallerden elde edilen ürünler daha çok tercih edilmektedir. Bunlar arasında en 

yaygın olarak kullanılanlar ise aluminyum hidroksit, magnezyum hidroksit ve hidrate 

magnezyum kalsiyum karbonatlardır. Aluminyum hidroksit, doğal formu gibsit minerali olsa 

da esas olarak boksit mineralinden alüminyum elde edilmesi sürecinde ortaya çıkarılan bir 

endüstriyel hammaddedir. Magnezyum hidroksit, deniz suyundan sentetik olarak elde 

edilebildiği gibi doğal formu brusit olarak bilinen bir endüstriyel mineraldir. Hidrate 

magnezyum kalsiyum karbonatlar ise, huntit ve hidromanyezit minerallerinden yapılı 

endüstriyel hammaddeleri oluştururlar. Türkiye, brusit bakımından çok sınırlı olsa da, boksit ve 

huntit-hidromanyezit yatakları açısından mevcut endüstriyel kullanımın çok üzerinde 

rezervlere sahiptir. Bu bağlamda endüstriyel üretimin, halojen içermeyen bu tip alev 

geciktiricilerin kullanıldığı ürünlere dair yönlendirilmesi, yangın yoluyla oluşabilecek can ve 

mal kayıpları ile çevresel etkilerin en aza indirilmesini sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: alev geciktirici, mineral, yangın, halojen içermeyen 
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FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT INDUSTRIAL MINERALS 

Berk ÇAKMAKOĞLU 

CHAMBER OF GEOLOGICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

It is aimed to minimize the loss of life and property during a possible fire by adding flame 

retardants into related flammable materials (plastic, paper, wood products, textile materials, 

construction products, electronic devices, etc.) for increasing the fire performances. Various 

chemicals consisting of bromine, chlorine, nitrogen, phosphorus, aluminum, antimony and 

boron elements were used as a flame retardant in the past. However, the natural and halogen-

free flame retardants are more preferred at the present time because the standards have changed 

over the years regarding its behavior on safety and environment –also its impact on the physical 

properties of the end product. Aluminum trihydroxide, magnesium hydroxide and hydrated 

magnesium calcium carbonate are the most commonly known of these. The natural form of 

aluminum trihydroxide is gibbsite mineral, but its industrial-type produced from the bauxite 

process is mainly used. Magnesium hydroxide can be obtained synthetically from sea water and 

its natural form is an industrial mineral known as brucite. Hydrated magnesium calcium 

carbonates are built up a mixture of huntite and hydromagnesite minerals. The brucite deposits 

of Turkey is very limited but the huntite-hydromagnesite and bauxite reserves are quite above 

the current usage. Therefore, the loss of life and property related with fire can be minimized by 

using halogen-free and natural flame retardants more widely in any kind of industry. 

Keywords: flame retardant, mineral, fire, halogen free. 
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PASİF YANGIN DURDURUCU SİSTEMLERİN TASARIM 

VE UYGULAMA ESASLARI 

Tolga AYCI 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Yapılarda yangın güvenliğini sağlamak amacıyla, algılama, aktif söndürme ve pasif yangın 

koruma sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin yapılarda birlikte kullanımı, olası can ve 

mal kayıplarının en aza indirilmesi, yangın sonrası risklerin oluşmaması ve yapının tekrar çabuk 

ve kolayca kullanıma sokulabilmesi açısından önem teşkil etmektedir. Yangın çıkan mahalde, 

alev, duman ve ısı transferi düşey olarak döşemelerdeki boşluklardan ve yatay olarak duvarlar 

üzerindeki boşluklardan ilerleyeceğinden, döşemeler ve yangın duvarları yangının yapı 

içerisinde yalıtımını engellemek amacıyla pasif yangın durdurucu sistemler ile yalıtılmalıdır. 

Yangına dayanımlı döşeme ve yangın duvarları üzerinde mekanik, elektrik tesisat geçişleri ve 

mimari, inşai birleşim detaylarında pasif yangın durdurucu sistemler uygulanmaktadır. Bu 

çalışmada, pasif yangın durdurucu sistemlerin tasarım ve uygulama esaslarından 

bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: pasif yangın durdurucu, yalıtım, yangın 
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DESIGN AND INSTALLATION PRINCIPLES OF PASSIVE 

FIRE PROTECTION SYSTEMS 

Tolga AYCI 

CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

In order to ensure fire safety in buildings, detection, active protection and passive fire protection 

systems are used. The use of these systems together in buildings is significant in terms of 

minimizing possible loss of life and property, preventing postfire risks, and putting the building 

back into use quickly and easily. In the fire origin area, the flame, smoke and heat transfer are 

proceed vertically through the gaps in the floors and horizontally through the gaps on the walls. 

In order to prevent spread of fire within the building, floors and fire walls should be insulated 

with passive fire protection systems. Passive protection systems are installed in mechanical and 

electrical penetrations, architectural and constructional joints on fire resistant flooring and fire 

walls. In this study, the design and installation principles of passive fire protection systems will 

be discussed. 

Keywords: passive fire protection, insulation, fire 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yanginsempozyumu.org/
mailto:bim-izmir@mmo.org.tr


ULUSLARARASI KATILIMLI YANGIN VE DEPREM SEMPOZYUMU VE SERGİSİ – İZMİR - 2021 

 
 
 

 
http://yanginsempozyumu.org  bim-izmir@mmo.org.tr  

KAMU PROJELERİNDE (OKULLAR ÖZELİNDE)  

YANGIN TESİSATLARI VE İHALE / UYGULAMA SÜREÇLERİ 

Erkan BOZKIR 

TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Yangın ; tüm yapılarda büyük risk yaratan bir güvenlik sorunudur. Özellikle hizmet amaçlı 

tasarlanmış kamusal binalarda yangın riski büyük önem taşımaktadır. Okullar ise insan 

yoğunluğunun çok yüksek olduğu kamu binalarıdır. Bu nedenle yangın tehlikesinin meydana 

getireceği can ya da mal güvenliği riski daha da büyük olacaktır. Bu yüzden okullarda 

tasarlanacak yangından korunma yöntemleri dikkatle ele alınmalıdır. Yerli veya gerekli 

durumlarda uluslararası standartlara uygun tesisat imalatı yapmanın ilk basamağı olan tasarım 

ve hesap süreci doğru ele alınmalıdır. Projenin tasarım-keşif-şartname-ihale hazırlık süreçleri 

en az uygulama süreci kadar önemlidir. Tasarım ve uygulama sürecinde sıkça yapılan hatalara 

daha çok dikkat edilerek pompa ve su deposu tasarımında hataya yer verilmemesi 

gerekmektedir. Doğru bir tesisat imalatının ilk basamağı doğru proje ve doğru tasarımdır. 

Anahtar Kelimeler: Yangın, Proje, Tasarım, Hesaplama, Şartname, Keşif, İhale 
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IN PUBLIC PROJECTS (PRIVATE SCHOOLS) 

FIRE INSTALLATIONS AND TENDER / IMPLEMENTATION PROCESSES 

Erkan BOZKIR 

CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS 

ABSTRACT 

Fire ; It is a security problem that creates a great risk in all structures. Especially in public 

buildings designed for service purposes, the risk of fire is of great importance. Schools are 

public buildings where the density of people is very high. For this reason, the risk of life or 

property safety caused by the fire hazard will be even greater. Therefore, fire protection 

methods to be designed in schools should be carefully considered. The design and calculation 

process, which is the first step of manufacturing installations in accordance with domestic or, 

where necessary, international standards, should be handled correctly. The design-discovery-

specification-tender preparation processes of the project are at least as important as the 

implementation process. More attention should be paid to the mistakes that are frequently made 

during the design and application process, and mistakes should not be included in the design of 

the pump and water tank. The first step of a correct installation manufacturing is the correct 

project and correct design. 

Keywords: Fire, Project, Design, Calculation, Specification, Discovery, Tender 
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BİNA PROJE İNCELEME SÜREÇLERİ 

Mehmet EKİM 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ÖZ 

05.04.2012 tarihine kadar yapı ruhsatı kesilmeden önce tüm binaların projeleri İtfaiye 

tarafından Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 

incelenmekteydi. Eğer eksiklik yoksa ilgili imar birimleri tarafından yapı ruhsatı verilirdi ve 

inşaat başlardı. Ancak 05.04.2012 tarihinden sonra itfaiyenin projelerle ilgili uygun görüşünün 

alınması hükmü kaldırıldı ve yalnızca yapı ruhsatı vermeye yetkili birim incelemesi ile yapı 

ruhsatı düzenlenmeye başladı. 

Bu tarihten sonra İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı yapı ruhsatı vermeye yetkili birimlerden üst 

yazı yazılması şartıyla ekli projeleri incelemeye devam etmektedir ve projelerle ilgili 

görüşlerini ilgili imar birimlerine bildirmektedir. Bu aşamada yasal zorunluluk olmasa da 

yüksek yapıların, hastane, alışveriş merkezleri, otel, okul, yüksek tehlikeli işyerleri gibi faaliyet 

gösteren işletmelerin projelerinin İtfaiye Dairesi Başkanlığına gönderilmesini tavsiye ediyoruz. 

Bu sunumda tarafımızca yapılan proje incelemelerinde pasif yangın önlemlerinde en çok 

karşılaşılan hatalardan kısaca bahsedilecektir. Başlıcalarını; imar planlarına uygun faaliyetlerin 

yerinde yapılmaması, binaya itfaiye araçlarının yaklaşımının dikkate alınmaması, bina kullanım 

sınıflarının değiştirilmesi, bina tehlike sınıflandırmasının yapılmaması veya tehlike sınıfına 

uygun yapı malzemesi kullanılmaması, binada kompartıman alanlarının tasarlanmaması, 

yangının ilerlemesine neden olacak kazan dairesi, mutfak, asansör, trafo, jeneratör, şaft, 

döşeme, cephe, çatı bölümlerinde uygun malzeme kullanılmaması, kaçış yolları ve kaçış 

merdivenleri düzenlenirken yapılan hatalar olarak sayabiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Proje inceleme, 

Pasif yangın önlemleri, yapı ruhsatı, yüksek bina 
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BUILDINGS PROJECT REVIEW PROCESS 

Mehmet EKİM 

İZMİR METROPOLITAN MUNICIPALITY DEPARTMENT OF FIRE BRIGADE 

ABSTRACT 

Until 05.04.2012, before the construction license was issued, the projects were being examined 

by the Fire Brigade in accordance with the provisions of the Regulation on Fire Protection of 

Buildings. If there was no faulty, a construction license would be given by the relevant zoning 

units and the construction would begin. However, after 05.04.2012, the provision of obtaining 

the appropriate opinion of the fire brigade regarding the projects was abolished and construction 

licenses began to be issued only with the inspection of the unit authorized to issue construction 

licenses. 

After this date, Izmir Fire Department continues to examine the attached projects, provided that 

a cover letter is written from the units authorized to issue construction licenses and notifies the 

relevant zoning units of its opinions about the projects. Although there is no legal obligation at 

this stage, we recommend that the projects of high-rise buildings, hospitals, shopping malls, 

hotels, schools, high-hazard workplaces be sent to the Fire Brigade Department. 

In this presentation, the most common faults in passive fire protections in the project reviews 

made by us will be briefly mentioned. The main ones are; Failure to carry out activities in 

accordance with the zoning plans, not considering the approach of fire trucks to the building, 

changing the building usage classes, not making the building hazard classification or not using 

building materials suitable for the hazard class, not designing the compartment areas in the 

building, failure to use appropriate materials in the boiler room, kitchen, elevator, transformer, 

generator, shaft, floor, facade, roof sections that will cause the fire to progress, can be counted 

as mistakes made while arranging escape routes and escape stairs. 

Keywords: Regulation on Fire Protection of Buildings,  project review, passive fire protections, 

construction license, high-rise buildings. 

 

 

 

http://yanginsempozyumu.org/
mailto:bim-izmir@mmo.org.tr


ULUSLARARASI KATILIMLI YANGIN VE DEPREM SEMPOZYUMU VE SERGİSİ – İZMİR - 2021 

 
 
 

 
http://yanginsempozyumu.org  bim-izmir@mmo.org.tr  

YANGIN TESİSATLARINDA RİJİT TİP SİSMİK KORUMA YÖNTEMLERİ 

Fuat TOPGÜL 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 

ÖZ 

Deprem anında bina içerisindeki yangın tesisatı borularının zarar görmemesi ve işlevini 

koruması, deprem sonrası maddi ve manevi zararların minimize edilmesi için oldukça 

önemlidir. Yangın borusunun statik ağırlığı göz önüne alınarak tasarlanan ve uygulanan askı 

sistemleri deprem anında oluşacak yatay kuvvetlere dayanamayacak ve zarar görecektir.  

Bu sebeple bu boru hatlarının yatay kuvvetlere karşı mukavim bir sistem ile güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu güçlendirme sistemlerinden birisi de rijit tip (hem basma hem çekme 

kuvvetlerine karşı dayanım gösterebilen) sismik koruma sistemleridir. Bu sunumda bu koruma 

sistemine dair tasarım kriterlerinden ve uygulamaya yönelik esaslardan bahsedilecektir.   
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RIGID TYPE SEISMIC PROTECTION SYSTEMS FOR FIRE PIPE 

INSTALLATIONS 

Fuat TOPGÜL 
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ABSTRACT  

 It is important that the fire pipes are not damaged and maintain their functionality after 

earthquake for both life safety and the prevention of economic losses. Hanger systems designed 

and applied considering the static weight of the fire pipe will not be able to resist the horizontal 

forces that will occur in the event of an earthquake and will be damaged. Therefore , these 

pipelines should be strengthened with a system that is resistant to horizontal forces. 

One of these strengthening systems is the rigid type (which can resist against both compression 

and tension forces) seismic protection systems. In this presentation, the design criteria for this 

protection system and the principles for implementation will be mentioned. 
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