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G Ü N D E M  

1. Açılış 
2. Bir önceki meslek komite kararlarının değerlendirilmesi, 
3. Üye ziyaretlerinin değerlendirilmesi, 
4. Mesleki Sorunlar, 
5. Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nden  gelen fire oranının 

görüşülmesi, 
6. Dilek ve temenniler, 

K A R A R L A R  

No Karar Açıklaması 
Planlanan 

Gerçekleşme 
Tarihi 

Sorumlu 

1 .  

08.01.2019 tarihinde Meslek Komite Başkanı Ender 
BAŞAKÇIOĞLU Başkanlığında hazirunda imzası olan 
üyelerle toplantı başlamıştır. 

10.01.2019 
Ender 
BAŞAKÇIOĞLU 

2 .  
Bir önceki meslek komite kararları 
değerlendirilmiştir.  

Sevil OYUR 

3 .  
Üye ziyaretleri ile ilgili bilgi verilmiş olup, 
üyelerden gelen sorunların çözümleri 
değerlendirilmiştir. 

 
Sevil OYUR 

4 .  
Mesleki sorunlar maddesinde; görüş bildiren 
olmadı.  

Sevil OYUR 
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5 .  

Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Tekstil San. Ve Tic. Ltd. 
Şti.’nden  gelen fire oranının görüşülmesi 
maddesinde;  fire oranları araştırılmış olup 
İstanbul Ticaret Odası’nın “tabi kauçuk esaslı 
yapıştırıcı imalatında kullanılan trikloretilen solvent de 
uçucu özelliğinden dolayı %5 ile %6 arasında fire 
vermektedir. İmalatta kullanılan diğer hammadde 
bileşenleri için herhangi bir fire meydana 
gelmemektedir.” Kararı örnek alınmış ve diğer oranlar 

aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. 

1-KİMYASAL HAMMADDELERDE FİRE 
ORANLARI 

Fabrikamızda üretilen ürünlerimizde solvent 
(hekzan) kullanılmaktadır. Adım adım 
gerçekleştirdiğimiz işlemler ve kullanım 
prosesi şöyledir; 

Fabrikamızda yerin altında bir depomuz 
bulunmaktadır buranın sıcaklık basınçları 
otomatik bir şekilde takip edilmektedir 

DEPOLAMA VE BOŞALTMA 

Tankerle gelen hammadde hekzan bu depoya 
yaklaşık 3 saatte boşaltılmaktadır. 

YAPIŞKANIN HAZIRLANMASI VE SÜRME 
İŞLEMİ 

İşletmemizde bulunan mikserler ile yapışkan 
hazırlanmakta ve bu yapışkanlarda kullanılan 
hammaddeleri karıştırıp belli bir viskoziteyi 
elde edebilmek için hekzan kullanılmaktadır 
yine bu durum mevsimsel olarak değişiklik 
göstermektedir örneğin yaz aylarında 
istediğimiz viskoziteyi yakalayabilmek adına 
hekzan kullanımı kış aylarına göre daha fazla 
olmaktadır. Hazırlanan yapışkanlarda 
kullanılan hekzan miktarına göre katı madde 
miktarı belirlenir. Yapışkanın hazırlandıktan 
sonra ilk reçete miktarı ile alınan yapışkan 
miktarı arasında hekzan firesi verilmektedir. 

Hekzan firemiz dolum sırasında ,yapışkan 
üretiminin hazırlanması ve sürülmesi sırasında 

 
Ender 
BAŞAKÇIOĞLU 
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böylelikle toplam hekzan firemiz % 5-6 dir.  

2-BEZ HAMMADDELERDE FİRE ORANLARI 

YARA BANDI BEZİ İÇİN FİRE HESABI  
           

Sürme sırasında kullanılan kumaş 105 cm dir 
ancak kumaş dilimlenirken 100cm olarak 
dilimlenir. 

Örneğin yara bandı için bu 100 cm kumaş 8,3 
cm olarak dilimlenir ve yara bandı makinesine 
takılır. 

Burada üretilen yara bandının ebadı 19mm 
x72mm dir yani 83mm – 72mm = 11mm 
burada da bu fire verilmek zorundadır. 

Fire Hesabı :105 cm - 100 cm=5 cm / 105cm   
yani %4,7 sürüm bez firesi 

83 mm - 72mm =10mm /83 mm yani %12 
kesim bez firesi 

Makinede ilk ayar yapılırken verilen %1 fire 
olmaktadır. 

Toplamda bez düz kesim değil oval kesildiği 
için %17,7 yara bandı yapışkanlı bez firesi 
bulunmaktadır. 

BEZ FLASTER İÇİN BEZ FİRE HESABI 

Sürme sırasında kullanılan kumaş 107 cm dir 
ancak kumaş dilimlenirken 100 cm olarak 
dilimlenir.      

107cm -100cm =7 cm / 107cm yani % 6,5 
sürüm bez firesi ürünler makaralanması için 
makineye takıldığında %1 fire verilmektedir. 

Toplamda %7,5 yapışkanlı bez flaster firesi 
verilmektedir. 

İPEK FLASTER İÇİN İPEK BEZ FİRE HESABI 

Sürme sırasında kullanılan kumaş 147 cm dir 
ancak kumaş dilimlenirken 140 cm olarak 
dilimlenir.      
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147cm -140cm =7 cm / 147cm yani % 4,7 
sürüm bez firesi ürünler makaralanması için 
makineye takıldığında %1 fire verilmektedir 

Toplamda %5,7 yapışkanlı ipek flaster firesi 
verilmektedir. 

YAKI FLASTER İÇİN YAKI BEZİ FİRE HESABI 

Sürme sırasında kullanılan kumaş 105 cm dir 
ancak kumaş dilimlenirken 96 cm olarak 
dilimlenir.     

105cm -96cm =9 cm / 105cm yani % 8,5 sürüm 
bez firesi ürünler makineye takıldığında %1 
fire verilmektedir. 

Toplamda %9,50 yapışkanlı yakı flaster firesi 
verilmektedir. 

SANAYİ BANDI FİRE HESABI 

Sürme sırasında kullanılan kumaş 107 cm dir 
ancak kumaş dilimlenirken 100 cm olarak 
dilimlenir         
   

107cm -100cm =7 cm / 107cm yani % 6,5 
sürüm bez firesi 

ürünler kesilmesi için makineye takıldığında 
%1 fire verilmektedir 

Toplamda %7,5 yapışkanlı pamuklu sanayi 
bandı firesi verilmektedir. 

 

6 .  
Dilek ve temenniler maddesinde;  görüş 
bildiren olmadı. 

 

 Sevil OYUR 

 

  

 


