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YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN 
MEKANİK YANGINDAN KORUNMA VE DİĞER BİNA 

KONTROL SİSTEMLERİYLE ETKİLEŞİMİ 
 
 
 
 
A. Haluk YANIK 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Elektronik yangın algılama ve kontrol sistemleri, bir yangın başlangıcında, can ve mal korunması için 
bir binanın yangına tepki senaryolarının tetiklenmesi ve yönetilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. 
 
Can güvenliği için duman algılama cihazları birincil düzeyde öneme sahiptirler. Bunların 
aktivasyonuyla binada bulunanların güvenli bir şekilde bulundukları yerlerde kalmaları ya da tahliye 
edilmeleri için uyarılmaları yangın kontrol sistemlerinin sertifikalı algılama ve kontrol devreleriyle 
yapılır. Hatalı alarmların engellenmesi, olabildiğince erken algılama ile doğrudan çelişirken, yeni 
teknolojiler bu alanda umut verici çözümlere yol açmaktadır. 
  
Güvenlik amacıyla kilitli tutulan yangın çıkış kapılarının kilit sistemlerinin kontrollü bir şekilde serbest 
bırakılması yangın algılama ve kontrol sistemi tarafından yapılır. Duman Kontrol Sistemlerinin, 
tasarlandığı şekilde otomatik olarak ve gerektiğinde elle kontrol edilmesi de yangın algılama ve kontrol 
sistemlerinin bu amaçla sertifikalandırılmış bileşenleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Asansör sistemleri, 
yürüyen merdivenler ve benzeri bina kontrol sistemlerinin otomatik ve elle kontrol işlemleri için yangın 
kontrol sistemleri kullanılır. Acil durum yönetim işlemleri için binadaki video izleme ve geçiş kontrol 
sistemleri ile de entegrasyon yapılarak karar verme desteği sağlanabilmektedir. 
      
Can güvenliğinin yanı sıra, pek çok binada bir yangının en az hasarla atlatılarak kullanım ve işletme 
sürdürülebilirliğinin sağlanması, kritik tasarım öncelikleri arasındadır. Bu amaçla tesis edilen sulu ve 
gazlı yangın söndürme sistemlerinin çalışır durumda olduklarının izlenmesi ve olası arızaların anında 
rapor edilmesi de yangın algılama ve kontrol sistemleri tarafından yapılır. Otonom çalışma özelliğine 
sahip otomatik sprinkler sistemleri için sağlanan bu izleme ve denetim işlevlerinin yanı sıra, yangın 
algılama ve kontrol sistemleri, ön-aktivasyonlu sprinkler sistemleri, su sisi sistemleri ve gazlı söndürme 
sistemlerinin aktivasyonu için de kullanılmaktadır. 
  
Bu bildiride yangın algılama sistemlerinde yeni teknolojiler ve yangın kontrol sistemlerinin mekanik 
söndürme ve bina kontrol sistemleriyle bütünleşik olarak kullanılmasına ilişkin güncel bilgiler 
paylaşılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Duman algılama, Tahliye,  Duman kontrolü, Yangın tepki senaryosu, Yangın 
alarm operasyon matrisi 
 
 
ABSTRACT 
 
Electronic fire detection and control systems play a key role in the triggering and management of fire 
response scenarios for life safety and protection of property in a building at the initial stages of a fire.   
 
For life safety, smoke detection devices have primary level of importance. By activation of these 
devices can people in the building be warned either to stay safely at where they are or to evacuate, 
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through the certified detection and control circuits of fire control systems. Earliest possible fire 
detection contradicts with prevention of false alarms, but new technologies are promising for solutions 
in this area. 
 
Fire exit doors, normally kept locked for security purposes, are unlocked by the fire alarm and control 
system in an emergency. Automatic and manual activation of Smoke Control Systems, when 
necessary, is carried out by means of the certified components of fire detection and control systems. 
Fire control systems are used for automatic and manual control of the building control systems such 
as elevator systems, escalators and similar building control systems. It is also possible to provide 
support for decision-making in emergency management operations, by integrating video surveillance 
and access control systems in the building with the fire control system. 
 
In many buildings, ensuring continuation of tenancy and business sustainability by recovering from a 
fire with minimum damage to property, as well as lives, is among critical design priorities. The 
monitoring of the water-based and gaseous fire extinguishing systems installed for this purpose and 
the reporting of possible faults are also made by fire detection and control systems. As well as 
monitoring and supervisory controls of autonomously operated automatic sprinkler systems, fire 
detection and control systems are also used for the activation of pre-action sprinkler systems, water- 
mist systems and gas extinguishing systems.  
 
In this white paper, up-to-date information about new technologies in fire alarm systems and the 
integrated use of fire control systems with mechanical extinguishing and building control systems will 
be shared. 
 
Key Words: Smoke detection, Evacuation, Smoke control, Fire response scenario, Fire alarm 
operation matrix 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Can güvenliği sağlama amacıyla kurulan yangın alarm sistemleri, yangını olabildiğince erken aşamada 
algılayıp, sesli ve ışıklı uyarılarla binada bulunanları tahliye etmek, güvenli bölümlerde tutmak ya da 
güvenli bölümlere taşımak için tasarlanır. Bu işlevlerin tahliye veya güvenli bölgelerde bekletme ile ilgili 
olanları, binadaki mekanik yangından koruma sistemlerinin eşgüdümlü olarak çalıştırılmasını gerektirir. 
Bu sistemlerin başında duman kontrol sistemleri gelir. Binadaki asansörler, yürüyen merdivenler, 
yangın kapıları ve yangın çıkış kapıları da tahliye senaryolarının uygulanması için yangın kontrol 
sisteminin kontrolüne girerler. 
 
Yangın alarm sistemleri, özel durumlar dışında, can güvenliğinin yanı sıra mal güvenliği sağlamak için 
de tasarlanıp uygulanır. Bu amaçla ve iş sürdürülebilirliğini koruma amacıyla kurulan yangın alarm 
sistemleri, otomatik yangın söndürme sistemlerinin çalışır durumda olduğunun izlenmesi ve 
arızalarının rapor edilmesini sağlamalıdır. Başta sulu sprinkler sistemleri olmak üzere otomatik yangın 
söndürme sistemleri, özellikle kullanıcı yükü yüksek olan oteller, alışveriş merkezleri ve yüksek binalar 
gibi tahliye sürelerinin uzun olabileceği binalarda, can güvenliği için de kritik öneme sahiptirler. Bu 
nedenle otomatik yangın söndürme sistemlerinin tesis edildiği bütün binalarda bu sistemlerin her 
zaman çalışır durumda olduğu, yangın alarm sistemleri tarafından kesintisiz olarak izlenmelidir. 
 
 
2. CAN GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN BÜTÜNLEŞİK YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ         
 
Binaların kullanım tipine, büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak yangında can güvenliğini 
sağlamak için kurulacak sistemler ve alınacak önlemler, ülkemizde Türkiye Yangından Korunma 
Yönetmeliği [1] ile tanımlanmış ve yasal güvence altına alınmıştır. İlk kez 2002 yılında yayınlanan ve 
birkaç kez güncellenen bu yönetmelik, yapılması gereken asgari kurulumları ve işletme 
sorumluluklarını belirlemektedir. Bu asgari koşulların üzerinde ek kriterler, yatırımcı, kullanıcı ve 
sigorta sağlayıcılar tarafından istenebilir. Bu kriterler uluslararası kabul gören risk değerlendirme 
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kuralları içinde belirlenebilir ve uygulanması istenebilir. Hangi seviyede olursa olsun, can güvenliği 
sağlamak için tasarım ve uygulama kriterleri aşağıdaki algılama, uyarı ve kontrol ilkeleri doğrultusunda 
belirlenir. 
 

• Duman algılama öncelikli erken yangın algılama 
• Binada bulunanların güvenli şekilde tahliyesi ya da güvenli bölümlerde tutulması 
• Duman kontrol sistemlerinin otomatik olarak çalıştırılması ve yönetilmesi 
• Otomatik söndürme sistemlerinin çalıştırılması ve izlenmesi 
• Bütün algılama, izleme, kontrol ve müdahale işlevi gören yangından korunma ekipmanının her 

zaman çalışır durumda olduğunun izlenmesi ve raporlanması 
 
Bu ilkeler doğrultusunda tasarlanmış bir Yangın Alarm Sistemi, binadaki yangından korunma ve 
mücadele sistemleriyle yangına topyekûn tepki gösterilmesi için kurgulanan senaryoların işletilmesi ve 
gerektiğinde elle yönetilmesi için merkezi bir role sahiptir. Binanın kullanım sınıfı ve büyüklüğüne bağlı 
olarak bir yangın alarm sisteminin, etkileşim içinde olabileceği mekanik yangından korunma ve 
güvenlik sistemleri Şekil 1’de görülmektedir. 
 
 

 
 
 

Şekil 1. Yangın Alarm Sistemi ile Yangından Korunma ve Güvenlik Sistemlerinin Etkileşimi 
 
 
Şekildeki okların yönleri bilgi aktarımının hangi yönlerde yapılacağını göstermektedir. Bu sistemlerle 
ilişkilendirmelerin yapılıp yapılmayacağı yönetmelikler, yatırımcılar, üçüncü parti paydaşlar ve yetki 
sahibi merci tarafından belirlenir. Kesikli çizgilerle gösterilen sistemlerle entegrasyon zorunlu değildir. 
 
Yangın alarm sistemleri, günümüzde birbirleriyle yedeklenmiş denkler arası (P2P) bir ağda haberleşen 
yangın kontrol panelleri, tekrarlayıcı paneller, mimik gösterge ve kontrol panelleri ve tüm sistemi 
kontrol ve izleme amacıyla geliştirilmiş grafik izleme yazılımlarıyla oluşturulmaktadır. Dağıtılmış bir 
yapıda kurulan sistemlerde tüm yangın kontrol panelleri birer kontrol ve kumanda merkezi olarak 
kullanılabilir. Bununla birlikte her bir binada, diğer yangından korunma sistemleriyle etkileşimin de 
yönetileceği bir merkezi yangın kontrol paneli bulunur. 
 

 Yangın Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum 
Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı Semineri 



  ____________________  1508  _______ 
 14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

 

2.1. Can Güvenliği için Duman Algılamanın Önemi 
 
Yangında erken algılama hayat kurtarır. Hemen bütün yangınlarda başlangıç, az ya da çok duman 
üretimiyle olur. Konutlarda, konaklama, toplanma ve ticaret amaçlarıyla kullanılan binalarda kullanılan 
mobilya ve döşeme malzemeleri çok duman çıkararak yanarlar. Elektrik tesisatında ve tüm elektronik 
ve elektrikli ev cihazlarımızda kullanılan kablolar ve elektrik malzemeleri de alevlenme aşamasına 
geçmeden önce çok miktarda ve hızla yoğunlaşan duman çıkarırlar. 
 
Can güvenliği için esas tehdit bu dumana maruz kalmaktır. Duman içeriğindeki Karbon Dioksit, Karbon 
Monoksit, Hidroklorik Asit, Azot Monoksit, Azot Dioksit gibi boğucu ve zehirleyici gazlar solunduğunda, 
çok kısa bir süre içerisinde bilinç kaybı oluşur. Dumanla dolmuş bir odada ya da koridorda görüş 
mesafesi sıfıra düşer. Bir yangında can kaybı ve ciddi yaralanmaların önüne geçebilmek, dumanı 
olabildiğince erken algılamak ve binada bulunanları dumana maruz bırakmamakla mümkündür. 
 
Bu nedenle binaların bütün yaşanan ve uyunan yerlerinde, bütün kaçış yollarında, binanın can 
güvenliği için kritik öneme sahip işletme tesislerinde duman algılama yapılır. Bina sınıflandırmasına 
bağlı olarak hangi bölümlerde duman algılaması yapılacağı Türkiye Yangından Korunma 
Yönetmeliğinde [1] ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Bu yönetmelik uyarınca, can güvenliği için yaşamsal 
önem taşıyan yangın algılama ve alarm sistemlerinde kullanılacak tüm algılama, kontrol ve uyarı 
cihazlarının, ilgili TS EN54- serisi ürün standartlarına uygunluğu sertifikalandırılmış olmalıdır. Bu 
standartlar Avrupa Birliğinin yetkili kuruluşu CEN tarafından oluşturulmakta ve güncellenmektedir. Türk 
Standartları Enstitüsü bu standartları Türk Standardı olarak yayınlayarak yürürlüğe sokmaktadır. 
Yangın algılama ve alarm sistemlerinin tasarım ve uygulamasının nasıl yapılacağı da gene zorunlu bir 
Türk Standardı olan TSE CEN/TS 54-14 [2] standardında yer almaktadır.  
 
Erken duman algılama için kullanılan algılayıcıların duyarlığı arttıkça hatalı alarmlar alınması, can 
güvenliği sağlamada bir çelişki oluşturmaktadır. Hatalı alarmların sıklığı, binada yaşayanlarda yangın 
uyarılarına karşı duyarsızlığa neden olmakta ve zamanla alarmların ciddiye alınmamasına yol 
açmaktadır. Bu nedenle hatalı alarmların önlenmesi, yangın alarm sistemleri tasarım ve 
uygulanmasında, ürün seçimi ve yangına tepki senaryolarının oluşturulmasında en fazla odaklanılması 
gereken konulardan biridir. 
 
Son yıllarda hemen bütün yeni algılama ürünü geliştirme çalışmaları, hatalı alarm önleme teknikleri ve 
teknolojileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunların arasında: 
 

• Çok-Sensörlü Noktasal Yangın Dedektörleri 
• Hava Çekmeli Duman Dedektörleri 
• Çift-Işınlı Lineer Duman Dedektörleri 
• Sıcaklık Artış Hızı Algılayabilen Lineer Sıcaklık Dedektörleri 
• Çok-Sensörlü Alev Dedektörleri 
• Video Duman Dedektörleri 

 
sayılabilir. Bu algılayıcıların ortak özellikleri, yangın sırasında ortaya çıkan duman, sıcaklık, gaz, alev 
ışınımı gibi fiziksel bileşenlerin, zamana bağlı artış, birlikte ortaya çıkma gibi trendleri analiz edilerek 
oluşturulmuş algoritmaları kullanmalarıdır. 
 
Algılama tarafındaki bu gelişmelerden bağımsız olarak yangın kontrol panellerinde de hatalı alarmları 
önlemek için programlama özellikleri eklenmektedir. 
    

• Programlanabilir algılama doğrulama geciktirmeleri 
• Programlanabilir alarm geciktirmeleri 
• İki ya da daha çok algılayıcıya bağlı alarm başlatma  
• Gece-Gündüz çalışma parametreleri  

 
gibi özellikler yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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2.2. Hızlı ve Güvenli bir Tahliye için Sesli, Işıklı ve Sözlü Mesajlarla Alarm Yönetimi 
 
Bir yangın algılama uyarısı alındıktan ve doğrulandıktan sonra binada bulunanların sesli ve ışıklı 
alarmlarla uyarılması hemen başlatılmalıdır. Bu alarmların hangi bölümlerde ve nasıl verileceği 
binadan binaya değişiklik gösterir. Örneğin 3 katlı bir eğitim tesisinde öğrencilerin tümü hemen bina 
dışında güvenli bir toplanma yerine çıkarılacak şekilde alarm verilirken, uzun çıkış süreleri gerektiren 
bir yüksek binada kademeli tahliye yapılması zorunlu olabilir. Bina kullanıcılarının bir yangın alarm 
durumunda sesli ve ışıklı alarm sinyallerinin ne anlama geldiği konusunda eğitilmiş oldukları ve tahliye 
güzergahlarını iyi bildikleri tesislerde bu sinyallerin yayınlanması yeterli olabilir. İlköğretim kurumları, 
endüstriyel tesisler bu kategoriye giren örneklerdir. Buna karşılık, binada bulunanların binayı 
tanımadıkları ve tahliye yöntemlerini bilmedikleri alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri, toplanma 
amaçlı binalar gibi binalarda yangın alarmlarının bir acil durum anons sistemiyle sözlü mesajlarla 
verilmesi gerekir. Sesli, ışıklı ve sözlü mesajlarla alarm verilen sistemlerinin hangi binalarda 
kullanılması gerektiği Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği [1] ve nasıl tasarlanıp uygulanacağı 
TSE CEN/TS 54-14 [2] ve TSE CEN/TS 54-32: 2015 [3] kapsamında ayrıntılı olarak yer almaktadır.          
 
Geleneksel sesli ve ışıklı alarm cihazları (elektronik sirenler ve flaşör lambalar) doğrudan yangın alarm 
sistemlerinin bu amaçla tasarlanmış çıkış devreleri tarafından çalıştırılır ve denetlenir. Sözlü 
mesajlarla alarm verilen sesli alarm sistemleri iki farklı şekilde çalışmaktadır. 
 
Bunlardan ABD standartları kökenli ve dünyada en yaygın olarak kullanılan versiyon, doğrudan yangın 
alarm sistemi içinde entegre edilmiş şekilde yer alır. Yangın alarm sistemi ile aynı yazılım ve donanım 
bütünlüğünde çalışan kontrol birimleri, ses mesajı kayıtları ve ses kuvvetlendiricileri ile alarm 
bölgelerinde tesis edilmiş sertifikalı hoparlörleri sürerler. Sesli tahliye kontrollerinde elle müdahale 
gerekirse, merkezi yangın kontrol paneli ya da ikincil kontrol merkezlerindeki mikrofonlarla, seçilen 
bölgelerde yayın yapılabilir. Yangın esnasında itfaiye veya bina güvenlik görevlilerinin yangın kontrol 
merkeziyle iletişimi için tesis edilen, İtfaiyeci Telefonu olarak da adlandırılan, acil durum haberleşme 
telefonları da bu sistemlere bağlanarak görevlilerin istenilen bölgelere anons yapmaları sağlanır. Bu tip 
sistemlerde bütün merkez ve saha ekipmanı arızalara karşı denetlenerek çalışır durumda tutulmaları 
sağlanır.  
 
Sesli tahliye sistemlerine yönetmelik ve standartlarında daha sonraları yer vermeye başlayan Avrupa 
Birliği ülkelerinde ise acil durum anonsları için, genel seslendirme ve anons amacıyla kullanılan 
sistemlerin adaptasyonu benimsenmiştir. Bu sistemler yangın alarm amacıyla kullanılması için zorunlu 
tutulan yeni özellikleri sağlayacak şekilde modifiye edilerek ek sertifikasyona tabi tutulmuştur. Acil 
Durum Anons Sistemi olarak üretilen bu seslendirme sistemlerinin yangın alarm sistemleriyle çift yönlü 
haberleşmesi gereklidir. Bir taraftan yangın alarm sistemi, yangın uyarı mesajlarının programlanmış 
alarm bölgelerinde yayınlanması için gerekli alarm uyarılarını acil durum anons sistemine iletirken, acil 
durum anons sistemi de kendi denetlediği hoparlör devrelerindeki tesisat arızalarını ve kendi iç sistem 
arızalarını yangın alarm sistemine bildirmek zorundadır. İki sistem arasındaki iletişim bir yazılım 
arabirimiyle ya da karşılıklı kontak çıkışı ve giriş izleme devreleriyle gerçekleştirilebilir.        
 
Hangi tipte olursa olsun sesli tahliye sistemlerinde aranan performans ölçütü, sesli mesajların 
anlaşılabilir olmasıdır. Bunu sağlanması için hoparlör yerleşimi, ses frekansı bant genişliği ve ses 
seviyelerine ilişkin tasarım ve ürün kriterleri tasarım standartlarında yer almaktadır. Anlaşılabilirlik 
ölçümü ve test yöntemleri de aynı standartlarda belirlenmiştir.     
 
 
2.3. Can Güvenliği için Duman Kontrol Sistemleri ve Diğer Bina Sistemleriyle Etkileşim 
 
Duman kontrol sistemleri bir yangının başlangıcında ve devamında dumanın bina içinde yayılmasını 
önlemek, kaçış yollarına ve güvenli toplanma mahallerine sızmasını engellemek ve binada 
bulunanlara zarar vermeyecek şekilde tahliye etmek için kullanılır. Bina kullanım sınıfları ve 
yüksekliklerine bağlı olarak hangi binalarda ve bina bölümlerinde Duman Kontrol Sistemleri kurulacağı 
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği [1] tarafından belirlenmektedir.  
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2.3.1. Duman Kontrol Sistemlerine Uyarı Verme, Kontrol ve İzleme Gereksinimleri  
 
Duman kontrol sistemleri, 
 

• Bağımsız duman kontrol panelleri kullanılarak 
• Doğrudan yangın alarm sisteminin içerisinde bütünleşik olarak 

 
oluşturulabilir. Günümüzde genel eğilim, yangın alarm sistemi içerisinde çözüm oluşturmaktır. Bunun 
için yangın alarm sisteminin bu amaçla sertifikalandırılmış bileşenleri bulunmalı ve yangın alarm 
sistemi, duman kontrol sistemi olarak kullanılmak için de sertifikalandırılmış olmalıdır. Eğer ilk seçenek 
tercih edilirse yangın alarm sistemi ile entegre edilerek yangın uyarılarının duman kontrol paneline 
aktarılması sağlanır.    
 
Büyük tesislerde merkezi yangın alarm panelinin bulunduğu kontrol ve kumanda odasında, duman 
kontrol izleme ve kontrol işlemleri için bir mimik kontrol paneli tesis edilir. Bu panelde binanın duman 
kontrol amacıyla kullanılacak havalandırma tesisatı, bina bölümleriyle ilişkilendirilmiş olarak yerleşim 
planlarıyla ve/veya bina kesiti üzerinde gösterilir. Bu planlar üzerinde izlenmesi ve kontrolü gereken 
tüm fanlar, damperler, perdeler, kapılar, vb. bileşenler ışıklı olarak izlenir. Fanların kontrolü için 
Açık/Kapalı/Otomatik pozisyonlarına sahip pako şalterler bulunur. Eğer önceden programlanmış 
yangın tahliye senaryosunda beklenmedik bir nedenle değişiklik gerekirse, yangınla mücadele amiri 
bu panel üzerinden sisteme elle müdahale edebilir ve istediği değişikliklerin gerçekleşip 
gerçekleşmediğini hemen görebilir. 
 
Duman kontrol sistemlerinin izlenmesi ve kontrolü için geliştirilmiş ve sertifikalandırılmış yangın alarm 
grafik izleme yazılımları da bu amaçla kullanılmaya başlamıştır. Binanın büyüklüğü ve duman tahliye 
senaryolarının karmaşıklığına bağlı olarak mimik panel ya da grafik izleme yazılımı kullanılacağına 
danışmanlar ve yetki sahibi merci karar vermelidir. 
 
Yangın alarm ve duman kontrol sistemi tarafından kontrolü ve izlenmesi gereken sistem bileşenleri 
Tablo 1’de yer almaktadır.   
 
 
Tablo 1. Yangın Alarm Sistemi ile Kontrolü ve İzlenmesi Gereken Duman Kontrol ve Diğer Bina 

Sistem Bileşenleri  
 

Sistem Bileşeni Kontrol ve İzleme Şekli

Taze Hava Emiş Fanları Kontrol ve İzleme
Kirli Hava Egzoz Fanları Kontrol ve İzleme
Otopark Jet Fanları Kontrol ve İzleme
Basınçlandırma Fanları Kontrol ve İzleme
Duman Egzoz Fanları Kontrol ve İzleme
Yangın ve Duman Damperleri Kontrol ve İzleme
Duman Perdeleri Kontrol ve İzleme
Klima Besleme ve Dönüş Fanları Kontrol ve İzleme
Yangın Kepenkleri Kontrol ve İzleme
Yangın Kapıları Kontrol ve İzleme
Kapı Tutucular Serbest Bırakma
Yangın Çıkış Kapıları Serbest Bırakma
Turnikeler, Bariyerler Serbest Bırakma
HVAC Otomasyonu Kontrol  
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2.3.2. HVAC Otomasyonuyla Etkileşim 
 
Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme (HVAC) amacıyla kurulan bina otomasyon sistemleri ile yangın 
alarm sistemi arasında da veri iletişimi kurulmaktadır. Burada esas amaç, duman kontrol sistemi 
tarafından ortaklaşa kullanılan havalandırma damperlerinin kontrolünün duman kontrol sistemi 
tarafından ele geçirildiğinin fark edilmesidir. Bu sayede HVAC otomasyon sistemi kendisi için arıza 
olarak algılanan bu değişiklikleri düzeltmek için uğraşmaz ve beklemeye girme fırsatı bulur. Duman 
kontrol sistemi tarafından kapatılması gerekli görülmeyen klima santrali, vb. havalandırma cihazları da 
bekleme durumuna alınarak gereksiz çalışmaları önlenebilir. Hatalı yangın alarmı durumlarında da 
HVAC otomasyon sistemi çok hızlı bir şekilde kaldığı yerden çalışmaya devam edebilir. 
 
Zaten bina otomasyon sistemi tarafından izlenen ve kontrol edilen HVAC ekipmanının yangın 
esnasında yangın alarm sistemine bağlı kontrol röleleri ve izleme modülleri tarafından ayrıca kontrolü 
ve izlenmesi bina otomasyon uygulayıcıları tarafından uzunca bir zamandır eleştirilmektedir. Talep 
edilen, bütün HVAC donanım ve yazılım üreticilerinin ortaklaşa kullandıkları ve artık hemen bütün 
yangın alarm panellerinde de sağlanan BACnet protokolü üzerinden yapılan veri alışverişinin yeterli 
kabul edilmesidir. Bu şekilde duman kontrolü için saha cihazlarına yapılan ek tesisat ve bağlantılardan 
tasarruf edilecek ve yalınlaşma sağlanacaktır. Buna karşılık can güvenliğini ilgilendiren tüm sistem 
uygulamalarında son derece gelenekçi ve muhafazakâr davranan standardizasyon otoriteleri bu yönde 
değerlendirmeler yapsalar da olumlu yanıt vermemektedirler.         
 
 
2.3.3. Asansörler ve Yürüyen Merdivenler 
 
Bir yangın durumunda asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin kontrolü yangın alarm sisteminden 
gönderilen kontrol uyarılarına uygun olarak yapılmalıdır. Asansör kabinlerinin programlanmış güvenli 
kata götürülüp orada beklemeye alınması, o katta yangın uyarısı varsa alternatif kata götürülmesi 
yangın alarm sisteminden verilen komutlarla yürütülür. Yürüyen merdivenler bir yangında, özellikle 
kullanılmaları gereken durumlar dışında, durdurulurlar ve normal merdivenler gibi kullanılacak duruma 
gelirler. Basamak yüksekliklerinin standart merdivenlerden fazla olması, sahanlıklara yakın kısımlarda 
basamak yüksekliklerinin değişmesi, dumandan arındırılmış durumda tutulmalarının güçlüğü nedeniyle 
yürüyen merdivenler hareketsiz bırakıldıkları durumda da zorunlu olmadıkça tahliye için kullanıma 
uygun görülmemektedir.    
 
Binada bir acil durum asansörü varsa yangın durumunda yangın müdahale ekiplerinin kullanımına 
tahsisi gereklidir. Bunun için gerekli kontroller yangın alarm sisteminden gelen uyarıyla asansör kontrol 
sistemi tarafından yapılır. Acil durum asansörleri sadece yangın müdahale ekipleri tarafından, 
müdahale ekipmanının taşınması, yangın kaçış merdivenlerini kullanmaya engeli bulunanlar için 
tahliye ya da güvenli katlara ulaştırma amacıyla kullanılabilir.   
 
Yüksek binalarda asansörlerin binada bulunanların tahliyesi için kullanılması son yıllarda gündeme 
gelmektedir. Bu amaçla kullanılmaları standart ve yönetmeliklerde kabul görürse, yangın alarm 
sistemleriyle şimdikine göre çok daha karmaşık izleme ve kontrol haberleşmesi gerekli olacaktır. 
 
 
3. OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİYLE ETKİLEŞİM 
 
Su bazlı otomatik sprinkler sistemleri, gazlı, köpüklü ve tozlu otomatik söndürme sistemleri, su sisi 
söndürme sistemleri ve benzer söndürme sistemleri binalarda can ve mal güvenliği için yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. Bunların bir kısmı Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği [1] kapsamında 
zorunlu tutulurken, bazıları da sigorta şirketleri, vb. üçüncü parti paydaşlar tarafından talep 
edilmektedir. Her durumda binada hangi mahallerde, hangi tip otomatik yangın söndürme sistemlerinin 
kurulacağı önceden belirlenmeli ve uygulama projelerine başlanırken elektrik ve mekanik tesisat 
tasarımcılarına bildirilmelidir. Bu sistemlerle yangın alarm sistemi arasında yapılması gereken 
ilişkilendirme, yönetmelik, standartlar ve üçüncü parti gereksinimleri doğrultusunda listelenmeli ve 
onaylanmalıdır.   
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3.1. Gazlı Söndürme Sistemlerinin Aktivasyonu ve İzlenmesi 
 
Otomatik söndürme sistemlerinin bir kısmı, kendi duman ve/veya sıcaklık algılayıcılarıyla çalışan 
elektronik yangın söndürme kontrol panelleriyle tetiklenirler. Bu durumda yangın söndürme kontrol 
panelinin arıza ve alarm çıkışları merkezi yangın alarm sistemine bağlanarak izlenir ve gösterilir (Şekil 
2). Eğer merkezi yangın algılama ve alarm sisteminin otomatik söndürme amacıyla üretilmiş, sertifikalı 
kontrol ekipmanı varsa, algılama ve tetikleme doğrudan bu sistemle de gerçekleştirilebilir.  
 

 
 

 
Şekil 2. Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Kontrol Sistemi 

 
Otomatik gazlı söndürme sistemlerinde, insan bulunan mahallerde, tek bir yangın algılayıcının 
uyarısıyla (birinci kademe) otomatik söndürme başlatılmaz. En az iki algılayıcı veya algılayıcı 
grubundan uyarı gelmesi durumunda (ikinci kademe), belirlenmiş bir söndürme gecikmesinden sonra 
boşaltma yapılır. Birinci kademe uyarısı merkezi yangın alarm sistemine gecikmesiz olarak 
gönderilmelidir. 
 
Söndürmeyi elle başlatma veya ikinci kademedeki gecikme süresinde elle durdurma amacıyla özel 
butonlar kullanılır. Tüm algılama, tetikleme ve arıza bildirme cihazlarıyla bağlantı kablolarındaki 
kopukluk ve kısa devre arızaları otomatik yangın söndürme kontrol paneli tarafından izlenmeli ve 
merkezi panele bildirilmelidir.      
 
Otomatik gazlı söndürme ekipmanının işlevsel durumda olduğunu kontrol etmek için kullanılan basınç 
ve ağırlık anahtarları da otomatik yangın söndürme kontrol paneli ve merkezi yangın alarm sistemi 
tarafından izlenir. Eğer otomatik söndürme sisteminin çalışması gereken bir yangın durumunda, 
herhangi bir nedenle aktive edilememesi binada bulunanlar için can güvenliği riskini yükseltecekse ve 
tahliye işlemlerinde değişiklik gerektirecekse, gazın boşalma durumu da merkezi yangın alarm 
sisteminde izlenmeli ve tahliye senaryolarında gerekli değişiklik uygulanmalıdır. 
 
 
3.2. Otomatik Sprinkler Söndürme Sistemlerinin Aktivasyonu ve İzlenmesi 
 
Otomatik sprinkler sistemleri genellikle kendi mekanik sıcaklık algılayıcı ve başlatıcılarıyla otonom 
olarak çalışırlar. Bununla birlikte, ön-aktivasyonlu sprinkler sistemleri ve su sisi sistemleri gibi bazı özel 
uygulamalarda duman algılama gerekli olabilir. Bu durumda tetikleme ve arıza izlemesi, gazlı 
söndürme sistemlerinde olduğu gibi, bir otomatik yangın söndürme kontrol paneli tarafından ya da 
doğrudan yangın alarm sistemi tarafından yürütülür.   
 
Otonom çalışma özelliğine sahip otomatik sprinkler sistemlerinin arızaları ve alarm durumları yangın 
alarm sistemi tarafından izlenmeli ve gösterilmelidir. Tablo 1’de bir otomatik sprinkler sistemini yangın 
alarm sistemi tarafından izlenmesi gereken bileşenleri ve bunların yangın alarm sistemindeki 
gösterilme şekilleri listelenmiştir. 
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Otonom çalışma özelliğine sahip köpüklü ve kuru ya da yaş kimyevi maddeli (davlumbaz, vb.) 
otomatik söndürme sistemleri de benzer şekilde yangın alarm sistemi tarafından izlenmelidirler.  
 
Tablo 1. Yangın Alarm Sisteminde İzlenmesi Gereken Otomatik Sprinkler Sistemi bileşenleri 
 

Sistem Bileşeni Gösterilim Şekli

Akış Anahtarları İzleme veya Alarm
Bölge Vanaları İzleme
Pompalar ve Panelleri İzleme - Durum, Arıza ve Şebeke Beslemesi
Alarm Vanaları İzleme veya Alarm
Sistem Vanaları İzleme
Su Tankları İzleme - Alçak ve Yüksek Seviye Uyarıları  

 
 
 
4. DİĞER BİNA GÜVENLİK SİSTEMLERİYLE İLETİŞİM 
 
Binalarda güvenlik amacıyla kurulan kapalı devre televizyon (CCTV) video yönetim sistemleri ve geçiş 
kontrol sistemleri ile yangın alarm sistemi arasında yapılan veri iletişimiyle daha etkin alarm doğrulama 
ve tahliye yönetimi yapılabilmektedir.   
 
4.1. CCTV Video Yönetim Sistemleriyle Entegrasyon 
 
Binada kurulu bir kamera sistemi varsa, yangın algılaması yapılan mahallerdeki kameraların otomatik 
olarak seçilmesi ve izleme/kayıt önceliklerinin başlatılması için de yangın alarm sistemi uyarılarının 
CCTV sistemini tetiklemesi ciddi yararlar sağlar. Özellikle yangın uyarılarının doğrulanması amacıyla 
yapılan bu entegrasyon, hatalı yangın uyarılarının engellenmesi için etkin bir yöntemdir. Sürekli insan 
bulunmayan tesisler veya yapı bölümlerinde, aynı zamanda güvenlik işlevi olan kameraların özellikle 
tesis edilmesi ve uzaktan izlenerek acil durum kararlarını verilmesi gittikçe yaygınlaşmaktadır. Yangın 
alarm sistemlerinden video yönetim sistemlerine alarm bilgileri yazılım arabirimleri ya da kontak 
bağlantılarıyla yapılabilmektedir.       
 
4.2. Kartlı Geçiş Kontrol Sistemleriyle Entegrasyon 
 
Yangın çıkış kapıları, bina girişlerinde kullanılan turnikeler, döner kapılar ve bariyerler, bir yangın 
durumunda, doğrudan yangın alarm sistemine bağlı röle kontakları tarafından açık ve serbestçe 
geçilecek duruma getirilirler. Bunları güvenlik amacıyla izleyen ve kontrol eden geçiş kontrol 
sistemlerinin, bu durumu bir güvenlik ihlali olarak algılayıp yangın tahliyesi ile çelişebilecek güvenlik 
sağlama süreçleri başlatmaması için yangın alarm sistemi ile entegre edilmeleri yaygın bir 
uygulamadır. Bina içinde kaçış güzergahlarında bulunan ve geçiş kontrolü uygulaması yapılan kapılar 
da böyle bir durumda serbest hale getirilerek tahliyenin kolaylaştırılması sağlanabilir. 
 
Kartlı geçiş kontrol sistemlerinin bir yangın esnasında yangın müdahale ekiplerine sağlayabildiği bir 
başka destek de yangın başlangıcında binada bulunanların, yerlerini de belirten, basılı veya web 
tabanlı listelerin teminidir. Bu listelerle tahliyenin tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediği, bina içinde 
ve toplanma yerlerinde kontrol edilebilir. 
 
 
5. ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSAT SORUMLULARININ EŞGÜDÜMÜ 
 
Türkiye’deki inşaat uygulamalarında söndürme ve bina otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi ve 
uygulaması mekanik tesisat projecisi ve yüklenicisi kapsamında kalmaktadır. Yangın alarm sisteminin 
projelendirmesi ve yapılması ise hemen her zaman elektrik tesisat projecisi ve yüklenicisinin 
sorumluluğundadır. Bu yüklenicilerin seçimi amacıyla yapılan ihaleler için hazırlanan projeler 
uygulamaya dönük olmamakta, temel bir ihale keşfi oluşturma kaygısı güdülmektedir. 
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Uygulama projeleri çoğunlukla mekanik ve elektrik yüklenicilerin projede çalışmaya karar verdikleri 
sistem uygulayıcıları tarafından sadece kendi sistemlerine ilişkin yönetmelik ve standartlar dikkate 
alınarak yapılmakta veya yönlendirilmektedir. Yapılan çalışmalar çoğu zaman binada etkili bir yangın 
tepki senaryosunun uygulanmasına olanak bırakmamaktadır. 
 
Günümüzde binalarda yangından korunma tasarımı ve uygulaması, çok sayıda mühendislik ve 
müteahhitlik disiplinlerinin katılımını ve birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Yangında can ve mal 
kaybını önlemek, yaralanmaları asgariye indirmek ve iş sürekliliğini sağlamak için yangına topyekûn 
tepki stratejisinin, uzmanların danışmanlığında yatırımcılar, binayı işletecekler ve üçüncü parti risk 
yükleniciler tarafından tasarım çalışmalarına başlanmadan belirlenmesi kritik öneme sahiptir. Bu 
stratejiye uygun senaryolar doğrultusunda, yangın algılama ve alarm, acil durum anons, duman 
kontrol, havalandırma, yangın söndürme, asansör sistemlerinde uzmanlaşmış bir ekip tarafından bir 
Yangın Alarm Operasyon Matrisi hazırlandıktan sonra tasarım çalışmalarına başlanmalıdır. Şekil 3’te 
tipik bir yangın alarm operasyon matrisi çalışması görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. Yangın Alarm Operasyon Matrisi 
 
 
Matrisin satırlarında yangın alarm sistemi tarafından algılanması istenen iç ve dış girişler; alarm, arıza 
ve durum değişiklikleri listelenir. Dedektör ve buton aktivasyonları, bir sprinkler su akış anahtarının 
konum değiştirmesi, zayıflayan bir akünün fark edilmesi, kablo tesisatındaki kopukluk, kısa devre ve 
toprak kaçağı arızaları bunlar arasında sayılabilir. Sütunlarda ise çıkışlar; yapılması gereken işlemler 
girilir. Yangın kontrol paneli, tekrarlayıcı paneller ve mimik panellerin göstergelerinde istenen 
değişimler, sesli/ışıklı alarmların başlatılması, duman kontrol ve söndürme sistemlerinde yapılacak 
aktivasyonlar bunlara örnektir. Eğer girişler ve çıkışlar arasında birbirine bağlılık ve/veya ardışıllık 
gerektiren eylemler varsa bunlar ayrıca akış şemaları ile tanımlanabilir.     
 
Bu matris, senaryoların uygulanmasında merkezi role sahip olan yangın alarm sisteminin diğer 
yangından korunma sistemleriyle hangi noktalarda nasıl bir iletişim içinde olacağını belirler. Aynı 
zamanda hizmete alma ve bakımlar esnasında yapılması gereken testler için de bir kontrol listesi 
oluşturur. Yangın alarm sistemi için kullanılacak ürünlerin seçimi için de bir yetkinlik listesi olarak 
kullanılır. Bu matriste istenen eylemleri yapabileceği garanti edilen ürünler arasından seçim 
yapılmalıdır.      

 Yangın Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum 
Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı Semineri 



  ____________________  1515  _______ 
 14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 17-20 NİSAN 2019/İZMİR

 

SONUÇ 
 
Binalarda yangına karşı can ve mal güvenliği sağlanmasında belirleyici olan yangına tepki senaryoları 
yangın alarm sistemi tarafından yönetilir. Can güvenliğinin sağlanmasında erken ve güvenilir duman 
algılama yaşamsal önem sahiptir. Erken algılamanın işe yaraması için binada güvenli tahliye 
yönetimini sağlayacak olan sesli/ışıklı alarmların ve duman kontrol sisteminin yangın alarm sistemiyle 
etkin bir iletişim bütünlüğü içinde olması gerekir.  Yangının yayılmadan bastırılması ve söndürülmesi 
için tesis edilen sulu ve gazlı yangın söndürme sistemlerin çalışır durumda olduklarının izlenmesi ve 
bazı uygulamalarda aktivasyonu yangın alarm sistemi tarafından yapılır. Bu senaryoların uygulama 
ayrıntılarını içeren yangın alarm operasyon matrisi çalışması, etkin bir yangından korunma sistemi 
tasarımı, kurulumu, hizmete alınması ve bakım çalışmaları için gerekli koşuldur ve mutlaka tasarıma 
başlanmadan ve ürün temini yapılmadan önce hazırlanmalıdır. 
 
Bu bildiride bir yangın alarm operasyon matrisi hazırlanması için gerekli temel bilgiler aktarılmaya 
çalışılmıştır. Çok kapsamlı bir mühendislik çalışması gerektiren bu matrisin hazırlanmasında, ulusal ve 
uluslararası standart ve yönetmeliklere, iyi uygulama örneklerine, yapılmış hatalara ilişkin raporlara 
hâkim olan, tasarım ve uygulama deneyimine sahip mühendislerin görev almaları hedeflenmelidir.         
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