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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

Afet, canlılar ve insan ürünü eserler üzerinde maddi ve manevi zararlara neden olan, yaşamı 

ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratarak olumsuz etkileyen, her türlü doğal, 

teknolojik ve insan kökenli olaylara denir (Erkal ve Değerliyurt, 2009). Afetlerden bir tanesi de 

yangınlardır. Yangınlar kimyasal olarak yanma işleminin gerçekleşmesi ile oluşmaktadır. 

Yanma; Isı, oksijen ve yanıcı bir maddenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan zincirleme 

kimyasal reaksiyon olarak tanımlanabilir. Yanma olayının zincirleme olarak gerçekleşmesi de 

yangın olarak adlandırılır. Başta orman yangınları olmak üzere dünyada savaş kaynaklı sığınmacı 

kamplarında çıkan yangınların can ve mal kaybına sebep olması önemli bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yanma olayı için ihtiyaç duyulan yanıcı madde ya da oksijenin 

bulunmaması durumunda yanma olayı gerçekleşmez. Bir maddenin yanması için ortamda 

bulunması gereken oksijen miktarına da limit oksijen indeksi adı verilmektedir.   

Zincirleme yanma reaksiyonu olarak tanımlanan yangının önlenmesi ve söndürülmesi 

sırasında yanmaz kumaş yüzeylerine ihtiyacın sürekli arttığı söylenebilir.  Ülkemizde 2021 yılı 

yaz aylarında başta Ege ve Akdeniz bölgelerinde olmak üzere yaşanan orman yangınlarında 

AFAD, İtfaiye birimleri  ve çeşitli sivil ekipler yangınlara müdahele ederken en çok ihtiyaç 

duyulan malzemelerin su ile birlikte yanmaz giyilebilir malzemeler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Piyasdaki yanmaz giyilebilir ürünlerin fırsatçılar tarafından zaten pahalı olan fiyatlarının kat kat 

yükseltilmesi de yanmaz kumaşa erişimi zorlaştırmıştı.  Bu problemler dikkate alındığında ucuz 

ve erişilebilirliği kolay olan ve tutuşmayan kumaşların üretilmesi ve geliştirilmesinin önemi daha 

da artmıştır. 

  Doğada bol miktarda bulunan potasyum şapı ile sodyum silikat maddeleri kullanılarak 

hazırlanan çözeltilerin farklı kumaşların limit oksijen endekslerine (yanması için gereken oksijen 

oranı) olarak olan etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma ile aleve maruz kaldığında yaklaşık 5 

saniyeden kısa sürede tutuşmaya başlayan pamuklu kumaşların limit okşijen indeksleri 

arttırılmış, süresiz ateşte tutuşmaları tamamen önlenmiştir. Bu araştırma ile TÜBİTAK 2204B 

Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışmasında 2021 yılında Kimya alanında (Nanoteknoloji ve 

Malzeme Bilimi) Türkiye 3.’ Lük derecesi alınmıştır.  

Yarışma sonrasında araştırma ve geliştirme faaliyetleri devam etmiş ve yanmazlığın yanı sıra 

yangın sırasındaki müdahalelerde kullanılabilmesine olanak sağlayacak yenilikler yapılmıştır. 

Normal tek kat kumaşın tutuşmamasına rağmen yapılan ısı deneylerinde aleve maruz kalınan 

bölgede ısıyı iletme derecesi yüksek olması kullanımı açısından sorun oluşturur. Çadır gibi 

giyilmeyen bir  yüzey için tutuşmama özelliği yeterli olmasına rağmen giyilebilir ürünlerde insan 

bedeninin ısı kaynaklı zarar görmemesi gerekir. Bunun için çeşitli tasarımlar ve deneyler 

yapılarak tutuşmayan ve yangına müdahale sırasında ısıyı iletmeyen kumaş üretimi üzerinde 

çalışılmıştır. Yapılan modelleme çalışmalarında çeşitli oranlarda hazırlanan potasyum şapı ile 

sodyum silikat çözeltilerinin çift kat kumaş yüzeylerine uygulandı. Kumaşların dış yüzeyleri 

Potasyum şapı çözeltisi, iç yüzeylerine ise sodyum silikat çözeltisi uygulandığında kumaşların ısı 

geçirgenliklerinin oldukça azaldığı termometre testi ile belirlenmiştir. Örneğin bu yöntem ile 

hazırlanıp aleve maruz bırakılan eldivenin 20 saniye sonunda iç sıcaklığındaki artış 10-12 C ile 

sınırlı kalınmıştır. Ürün patent başvuru aşamasında olduğundan bazı oranlar ve bilgiler 

verilememektedir.      

Aynı zamanda yıkama gibi durumlarda yanmazlık özelliklerini kaybetmemeleri sağlanmıştır. 

Herhangi pamuklu, yünlü gibi kumaşlara hazırlanan oranlardaki çözeltiler uygulandığında 

istenen yanmazlık özelliği kazandırılabilmektedir. Bu kumaşların itfaiyeci kıyafetleri, orman 

yangınları sırasındaki sivil müdahale ekipleri, sığınmacı kamplarındaki çadırlarda 

kullanılabileceği öngörülmektedir.  

URL 1’de yer alan bağlantıda kumaş üzerinde yapılan işlemler ve kumaşlara ait tutuşmazlık 
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testleri ile ısı yalıtım testlerine örnekler verilmiştir.  

URL 1:  https://drive.google.com/file/d/1owr6zK0Zj95XGt3oRUtJ8NGKZxxfexyq/view 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Yangınlar çıktıkları yerde birçok can ve mal kaybına sebep olmakla birlikte aynı zamanda 

söndürme sırasında söndüren bireyler ya da itfaiyecilerin yaralanmaları ve ölümleri gibi 

istenmeyen sonuçlara da neden olabilmektedir. Örneğin 2010 yılında araştırma yapılan 43 ülkede 

toplam 3.164.060 adet yangın olayı meydana gelmiştir. 2010-2014 yıllarında toplam 84.000 kişi 

yangın olaylarında hayatını kaybetmiştir. 1999-2008 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen 

yangınlarda ise toplam 3237 kişi hayatını kaybetmiştir (Kara,2017). Dünyada 2019 yılında 70 

milyon sığınmacının olduğu ve bu sığınmacıların önemli bir bölümünün sığınma merkezlerindeki 

çadır kentlerde konakladığı bilinmektedir (Birleşmiş Milletler, 2019). Sığınmacı merkezlerindeki 

çadırlarda yangın kazaları yaşanmakta, çıkan yangınlarda maddi hasar, ölüm ve yaralanma 

vakaları görülmektedir (Atiyeh ve Gunn, 2017; Kazerooni, Gyedu, Burnham, Nwomeh, Charles, 

Mishra, Kuah, Kushner, Stewart, 2017).  Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere 

göre, Türkiye'de 1937'den 2020 yılı sonuna kadar kaydı tutulan toplam orman yangını sayısı 114 

bin 941 olarak tespit edildi.  2011-2020 yıllarını kapsayan 10 yılda toplam 26 bin 311 orman 

yangını çıktı. Bu dönemde yıllık yangın ortalaması 2 bin 631 olarak kayıtlara geçti (Anadolu 

Ajansı; 2021). Bu yangınlar can ve mal kaybı gibi zararları beraberinde getirmektedir. İstanbul 

Üniversitesi tarafından yayımlanan 2022 yılı Türkiye Risk Raporunda da yangınlar önemli riskle 

arasında yerini almıştır (Risk Raporu; 2022).  

Bu istatistikler dikkate alındığında yangın sayısının fazla olması ve yangına müdahalenin 

önemi ortaya çıkmaktadır.  Yangın söndürme sırasında gerek itfaiyeci gerek yangın söndürme 

faaliyetlerinde görev alan diğer bireyler ile gönüllerin yangın sırasında kıyafetlerinin alev alması 

nedeniyle yaralanma ve ölüm gibi vakalarla sonuçlanmaktadır. Hindistan’da yangına müdahale 

sırasında yangın nedeniyle 2014-2018 yılları arasında yılda ortalama 16.714 itfaiyeci yaşamını 

yitirmiştir. Durumun sebebi araştırıldığında ağırlıklı olarak yangına müdahale sırasında itfaiyeci 

kıyafetlerinin tutuşması olarak karşımıza çıkmaktadır (Brunshlinsky, Ahrens, Sokolov, Wagner, 

2020). Bu problemler yanmaz kıyafet, üniformalar ya da kullanım amacına göre yanmaz kumaş 

dokularının önemini ortaya çıkarmaktadır. Osmanlı döneminde ilk itfaiye ekibi olan 

Tulumbacılardan bugüne kadar itfaiyeci giysileri üzerinde önemle durulmuştur. İstanbul 

itfaiyesinde ilk organize yangın müdahale teşkilatı olarak kabul edilen tulumbacıların ilk 

giydikleri kıyafetlerden bugüne kadar itfaiyeci kıyafetleri sürekli bir gelişim içinde kalmış ve 

günümüze gelmiştir. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren teknolojik gelişmelerin ışığında 

koruyucu ve yanmaz kumaşlar modern üniformalar kullanılsa da yanmazlık, insan bedeni 

açısından sağlıklı olması gibi koşulları karşılayamamaktadır. Bu durum hala yanmazlık, konfor, 

sağlıklı olması gibi durumlar gözetildiğinde bu konudaki araştırmaların devam etmesi gerektiği 

ortaya çıkmaktadır (Tanyıldız, 2020).  Dolayısıyla insan sağlığı için ciddi sorun oluşturmayacak, 

sadece yerli unsurların kullanıldığı, maliyeti düşük, erişilebilir yanmaz-tutuşmaz kumaşların 

üretilmesinin önemi ortaya çıkmıştır. 

 

 

3. Çözüm  

Doğal olarak bulunan ve yanmaya karşı direnç gösteren maddeler araştırılmıştır. 

Araştırma yaparken maddelerin erime sıcaklıkları, öz ısıları, kaynama sıcaklıkları, doğada 

bulunma miktarları, erişilebilirlikleri ve maliyetleri gibi özellikleri de göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu kapsamda yapılan araştırmalardan daha önce bilinen fakat kumaş ya da 

giysi yapımında kullanılmayan ve henüz üzerinde yeterince araştırma yapılmayan bazı maddeler 

https://drive.google.com/file/d/1owr6zK0Zj95XGt3oRUtJ8NGKZxxfexyq/view
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bulunmuştur. Bu bağlamda Tablo 1’de üzerinde araştırma yapılacak maddeler sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Yanmaz-Tutuşmaz Kumaş Yapımında Etkisi Araştırlmasına Karar Verilen 

Maddeler  

Madde Özellikleri 

Sodyum 

Silikat 
• Toksik değildir. İnsan sağlığı açısından güvenlidir. 

• Ucuzdur. 

• Temin edilmesi kolaydır. 

•  Yanmaz kağıt yapımında kullanılmaktadır.  Bu özelliği nedeniyle kumaş 

üzerinde uygulanarak test edilmesine karar verilmiştir.  

Potasyum 

Şapı 
• Tamamen doğal, kokusuz, kimyasal formüllü bir tuzdur. 

• Oldukça ucuzdur, geleneksel ıslak tıraşta kullanılması sağlık açısından güvenli 

olduğunu göstermektedir.  

• Temin edilmesi kolaydır.  

• Yangın söndürücülerde katkı maddesi olarak kullanılması ise potasyum şapını 

yanma geciktirici olarak kumaşa uygulanması konusunda avantajlı kılmıştır. 

 (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 2021) 

 

 Sorunun çözümü için sıfırdan yanmaz bir sentetik kumaş üretmek yerine mevcut kumaşların 

yanmaz/tutuşmaz hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bunu sebebi tutuşmayan kumaşa erişimin 

ihtiyaç anında hızlandırılmasıdır. Bunu sağlamak için kumaşın limit oksijen indeksinin 

yükseltilmesi üzerinde durulmuştur. Kumaşlar üzerinde araştırma yapıldığında limit oksijen 

indeksi en düşük olan kumaş türünün pamuklu kumaş olduğu tespit edilmiştir. Yani pamuklu 

kumaş en hızlı tutuşan kumaştır. Örneğin havada % 21 oksijen bulunmakta fakat pamuklu kumaş 

% 17’lik bir oksijen oranında bile tutuşabilmektedir (Kirsi, Rolf, Tiia, Anette, 2004). Bu açıdan 

pamuklu kumaşa tutuşma özelliği kazandırılması önem taşımıştır. Aynı zamanda ülkemiz dünya 

pamuk üretiminde önemli paya sahip olduğundan da yerli kaynaklar bağlamında pamuk 

kullanımı önemsenmiştir. Proje kapsamında tasarlanacak kumaşların tutuşmaz, giyilebilir, 

giyilmesi durumunda aleve maruz kaldığında ise ısı iletim oranı düşük ve giyildiği organı ısı 

etkisinden koruması üzerinde durulmuştur. Potasyum şapının ilk aşama deneylerinde limit 

oksijen indeksini yükselterek tutuşmayı önlemesi ile birlikte iç yüzeylerde kullanılacak olan 

sodyum silikat çözeltisinin de ısı yalıtımı sağlamasına yönelik kullanımı sağlanmıştır. Böylece 

oldukça düşük bir maliyetle çift katlı tutuşmaz ısı iletmez, yıkanmaya bağlı tutuşmama etkisi 

kaybolmayan, giyilebilir pamuklu kumaş ürünü tasarlanarak çözüm üretilmiştir.  

    

4. Yöntem 

Projenin ilk araştırma aşamasında kontrollü deney yöntemi kullanılarak, potastum şapının 

pamuklu kumaşın yanmazlığına etkisi araştırılmıştır. Potasyum şapı çözeltisi uygulanan 

kumaşların tutulan bunzen alevinde hiçbir şekilde tutuşmadığı görülürken, kontrol grubundaki 

kumaşların 5-8 saniye içerisinde hızla tutuştuğu görülmüştür.  Herhangi bir pamuklu kumaşa 

yapılacak uygulama ile tutuşmama özelliğinin kazandırabileceği tespit edilmiştir. Bu aşamaya 

kadar olan kısım TÜBİTAK’a sunulmuş ve ödül almıştır. Bu süreçten sonra günlük hayatta 

kullanılabilecek kumaş ve giysi formuna dönüştürülmesi için çalışmalar yapılmıştır. Hazırlanan 
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kumaşların tutuşmaz özelliklerinin yanı sıra ısı yalıtım özelliğine sahip olması için çalışmalar 

yapıldı. Tek kat kumaşla hazırlanan örnekler 3D yazıcı ile çıkarılan mankenlere giydirilmiş ve iç 

kısma metal uçlu termometre yerleştirilmiştir. Ardından aleve tabi tutulan kumaşların 

tutuşmamasına rağmen 3D mankenlerde çeşitli yanıklar oluşmuştur. Termometre değerinin de 

110 C üstü bir sıcaklığa ulaştığı görülmüştür.  Bu aşamadan sonra çeşitli denemeler yapılmış ve 

son çalışmada etkili bir sonuca ulaşılmıştır. Son aşamada iki ince kattan oluşan kumaş ile bir 

hazırlık yapılmıştır. Kumaşların iç kısmına yalıtım sağlanması amacıyla tek kat sodyum silikat 

çözeltisi sürülmüştür.  Hazırlanan kumaş mankene giydirilmiş ve aleve tabi tutulmuştur. 

Hazırlanan kumaşın giydirildiği mankende herhangi bir yanık izi görülmemiştir. Aynı şekilde 

kumaş içerisine metal termometre yerleştirilmiş ve metal ucu noktasına alev tabi tutulmuştur. 

Yaklaşık 5 dakika alev tabi tutulmasına rağmen tutuşma gözlenmemesinin yanı sıra 

termometrede okunan değer de C sıcaklık ile sınırlanmıştır. Bu aşamadan sonra hazırlanan 

eldivenler 4 gönüllüye denettirilmiş ve gönüllüler eldivenlerin alevde hiçbir şekilde 

tutuşmadığını, ısıyı da rahatsızlık verecek boyutta hissetmediklerini bildirmişlerdir. Aynı 

zamanda yapılan yıkama testlerinde de yıkama sonrası yanmazlık özelliğinin korunduğu 

görülmüştür. Tasarlanan kumaş ile yapılan denemeler ve tasarım şekli özet bölümü sonunda URL 

1’ deki video bağlantısında gösterilmiştir. Tasarlanan kumaşlar ve kumaş üzerinde yapılan bazı 

testler Şekil 1. De gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. Yapılan test ve işlemelere ait görseller.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren teknolojik gelişmelerin ışığında koruyucu ve yanmaz 

kumaşlar modern üniformalar kullanılsa da yanmazlık, insan bedeni açısından sağlıklı olması gibi 

koşulları karşılayamamaktadır. Bu nedenle yanmazlıkta, konfor, sağlıklı olması, düşük maliyet 
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gibi durumlar gözetildiğinde bu konudaki araştırmaların devam etmesi gerektiği ortaya 

çıkmaktadır (Tanyıldız, 2020). Projede kullanılan potasyum şapının yangın bağlamında sadece 

yangın söndürme tüplerinde kullanıldığı kumaşların yanmaz hale getirilmeleri amacıyla 

kullanıldığına dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır. İlk araştırma sürecinde internet arama 

motorlarının yanı sıra Google Schoolar, Eric vb. gibi veritabanıları üzerinde bulunan tüm yerli 

ve yabancı makaleler taranmıştır. Yapılan taramalarda potasyum şapının yanmaz kumaş 

yapımında kullanıldığına dair herhangi bir bilgi ya da bulgu görülememiştir. Kullanılacak 

maddelerin yalnızca yanmazlığa etkisinin araştırıldığı çalışmanın TÜBİTAK tarafından ödül 

alması projenin özgünlüğü açısından önemli bir veri olarak gösterilebilir. Projemizin ödül 

almasından sonra ülkemizde potasyum şapının yanmaz kumaş yapımında kullanılabileceğine 

dair bilgiler literatüre girmiştir (Kimyaborsası, 2022). Kimya Borsası isimli kimyasal madde 

pazarlama sitesinde 2021 yılında potasyum şapının yanmaz kumaş yapımında kullanıldığına dair 

bilgi yer almazken, 2022 yılında bu bilgi siteye eklenmiştir. Projede yanmaz kumaşı sıfırdan 

üretmekten öte birçok kumaş türüne yanmaz tutuşmaz özelliğinin kazandırılabilmesi en yenilikçi 

tarafıdır.  Afet anında ihtiyaç duyulması durumunda herhangi bir kot kumaş yüzeyi tutuşmaz hale 

getirilebilir. Diğer yenilikçi yönü ise yapılan tasarımın oldukça maliyetsiz olmasıdır. 

 Potasyum şapı ülkemizde de bol miktarda bulunabilen bir madendir (MTA, 2021). Bu 

maddenin ülkemizde bolca yetişen pamuktan elde edilen kumaşlara uygulanarak yanmaz 

kumaşların elde edilmesi %100 yerli üretim anlamına gelmektedir.  

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Yangın, önleme, söndürme, tahliye ve korunma kapsamında 4 ana strateji içermektedir. 

Korunma ve söndürme stratejilerinde en etkili yollardan biri genellikle yanmayı geciktirici kumaş 

kullanmaktır. Sodyum silikatın kimyasal formülü Na2SİO3 şeklinde olup katı ya da sıvı formlarda 

bulunmaktadır. Sodyum silikat çözeltisi potasyum şapına oranla daha az kullanılmıştır. Potasyum 

Alüminyum Sülfat olarak da isimlendirilen ve kimyasal formülü KAl3(SO4)2 (OH)6   şeklinde 

gösterilen potasyum şapı oldukça ucuz bir malzemedir. Fiyat araştırması yapıldığında potasyum 

şapının Türkiye’de parakende satış kg fiyatı 1 ABD Doları + KDV olarak gözükmektedir (Kimya 

Borsası, 2022). Potasyum şapının uygulandığı pamuk içerikli tekstil kumaşın yüzeyini kaplaması 

ve havadaki oksijenin yanıcı madde olan kumaşa ulaşmasını geciktirmesi söz konusu olmuştur. 

Bu durum kumaşın tutuşmasını önlemiştir. Tutuşma için malzemenin yanmaya devam etmesi 

gerekir. Malzemenin tutuşmaya devamı için ihtiyacı olan bir oksijen miktarı bulunmaktadır. Bu 

miktara LOI (limit oksijen indeksi) denir. Örneğin pamuk için LOI %17-18 dir. Havada % 21 

oksijen olduğu düşünüldüğünde pamuğun tutuşması mümkündür (hakettiginizkoruma, 2021). 

Potasyum şapı uygulanan pamuk kumaşın oldukça geç yanmaya başlaması ve bunzen alevi 

söndürüldüğünde yanma olayının sürmemesi potasyum şapının pamuk yüzeyini düzgünce 

kapladığı ve kumaşın LOI değerini oldukça yüksek sınırlara çektiği söylenebilir. Sodyum silikat 

çözeltisi ise daha çok ısı yalıtım özelliği sağlayabildiğinden kullanılmıştır.  Nitekim tasarlanan 

kumaşlara giydirilen termometreden elde edilen veriler tutuşmanın yanı sıra ısı yalıtım özelliği 

kazandırıldığını göstermiştir.  Bu işlemin ardından güvenlik önlemi alınarak 4 gönüllü 

katılımcıya eldiven giydirilmiştir. Katılımcıların tamamı tasarlanan kumaşı işlevsel ve etkileyici 

olarak bildirmişlerdir. Tüm denemeler yapılmış ve uygulanabilirlik noktasında herhangi bir 

problem ile karşılaşılmamıştır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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1 Metre Kare (300 gram Pamuklu Kot Kumaş için) 

Kullanılan malzeme Kullanılma Miktarı Malzeme Birim Fiyatı 

*Kimyaborsası.com.tr 

adresinden alınmıştır 

Potasyum Şapı Maliyeti 4 TL Kg Fiyatı (Haziran 2022) 

18 TL KDV Dahil 

Sodyum Silikat Maliyeti  3 TL Kg Fiyatı (Haziran 2022) 

22.5 TL KDV Dahil 

 

 

Çalışma Takvimi  

Ocak Takımın Kurulması ve kumaş tasarımı için ihtiyaç envanterinin hazırlanması 

Aralık Yapılan tasarımlar için ısı yalıtımı özelliği kazandırılması çalışmaları 

Şubat Üretilen kumaşların mankenler üzerinde denenmesi ve eksikliklerin giderilmesi 

Mart Proje taslağının oluşturulması ve ön değerlendirme raporunun yazılması 

Nisan Pamuklu, yünlü kumaş dışındaki kumaşlar üzerinde denemeler yapılması 

Mayıs Eksiklerin giderilmesi, risk barındıran durumlar için alternatiflerin oluşturulması, 

çalışmanın detaylandırılması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitle; yanmaz kumaşa ihtiyacı olup fakat erişimi zor olan tüm insanlar, kurumlardır. 

İtfaiye, AFAD, yangın sivil söndürme ekipleri, demir çelik sanayi çalışanları, cam sektörü 

çalışanları, sığınmacı çadırlarında kalan vatandaşlar (çadır için) ve fırıncılar olarak gösterilebilir.  

 

9. Riskler 

1- Kumaş içeriğinde yer alan ve kumaşı tutuşmaz hale getiren malzemeler 90 C üzerindeki 

suda çözünebilirler. Bu nedenle kumaşın tutuşmaz özelliğinin korunması için düşük 

sıcaklıkta yıkanması gerekir 
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2- İlk defa tasarlandıktan sonra henüz yıkanmadan kullanılırsa sertliğe bağlı olarak 

yırtılabilir. Bu nedenle kullanılmadan evvel mutlaka soğuk suda kullanılmalıdır. 

3- Uzun süre aleve maruz kaldığında, tutuşmamasına rağmen kararıp kullanılmaz hale 

gelebilir 

 

Risk Mümkün 

değil 

Uzak 

ihtimal 

İhtimal 

var 

Büyük 

ihtimal 

Çözüm 

Tasarımın çalışmama 

ihtimali 
X     

 

Kumaşın 90 C sıcaklık 

üzerinde yıkanması   X  

Kumaş 90 C üzerindeki 

yıkamalarda zarar 

görebilir. Bu nedenle 60 

C üzerindeki sıcaklıkta 

yıkanmamalıdır. 

 

Tasarlanacak kumaşın 

üretim sonrası 

yıkamadan kullanımı 

kumaşın yırtılmasına 

neden olur 

 X   

Kumaş kullanılmadan 

evvel mutlaka 

yıkanmalıdır. Yıkanması 

durumunda yırtılma 

problemi ortadan kalkar 

Uzun süre aleve maruz 

kalan kumaşın uzun 

süre aleve maruz kalan 

kısmında lokal 

kararmaların olması 

  X  

Kumaşlar uzun süre 

aleve maruz kaldığında 

tutuşmazlar. Fakat aleve 

maruz kalan kısım lokal 

olarak zarar görebilir.  

Bu durum kullanım 

sırasında bir sorun 

oluşturmaz.   Fakat 

bunun önlenmesi için 

araştırma süreci devam 

etmektedir.  
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