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1. Girifl
Teknolojik imkanlar›n ve ihtiyaçlar›n
etkisiyle yüksek yap›lar hayat›m›za her
geçen gün daha fazla girmektedir.
Bu h›zl› geliflim yüksek yap›larla ilgili
sorunlar› da beraberinde getirmektedir.
‹flte bu sorunlar›n en önemlilerinden biri
de yüksek yap›lara yang›n etkisidir.
Yüksek yap›lar›n, kaç›fl olanaklar›n›n
s›n›rl›l›¤›, itfaiye olanaklar›n›n yang›na
ulaflmas›ndaki zorlu¤u, insan yo¤unlu¤u
nedeniyle yang›n güvenli¤i aç›s›ndan iyi
planlanmalar› gerekmektedir. Yüzy›l›n
bafl›ndan bu güne kadar yaflanan yang›n
deneyimleri yang›n güvenlik taktiklerinin,
yönetmelik ve standartlar›n oluflumunda
etkili olmufltur. Bu nedenle çok genifl ele
al›nabilecek bu konu yüksek yap›larda
yang›nlar›n yang›n güvenli¤i üzerindeki
etkileri de¤erlendirmeye al›nacakt›r.
Yüksek yap›larda yang›n güvenli¤ini
k›saca aktard›ktan sonra yüksek yap›
yang›n istatistikleri ve yang›n
olaylar›ndan yorumlar yap›lacakt›r.
Yüksek yap› kavram› birçok ülkeye göre
de¤iflse de NFPA (National Fire Protection
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Association)’a

göre yüksek yap› kavram›
zaman içinde kimi zaman yedi kat kimi
zaman da yedi kattan fazla kat adedini
tan›mlamaktad›r. Daha do¤ru bir
tan›mlama 1988 Los Angeles’daki The
First Interstate Bankas› yang›n›ndan sonra
ç›kan Sprinkler yasas›yla yap›lm›flt›r.
Resim: 1

Özet:
Yüksek yap›lara olan ihtiyac›m›z her geçen
gün artmaktad›r. Bu e¤ilim beraberinde
çeflitli problemleri de getirmektedir. Yüksek
yap›lar›n niteliklerinin geliflmesi ve
insanlara daha fazla olanaklar sunmas›
gerekmektedir. Yang›na karfl› korunum ise
yüksek yap›larda yaflamsal riskler daha
fazla oldu¤u için büyük öneme sahiptir.
Yaflanan yang›n tecrübelerinin yang›n
güvenli¤ini etkiledi¤i ve bu olaylar
sonucunda yang›n güvenli¤i ihtiyaçlar›n›n
daha fazla artt›¤› gözlenmektedir. Yüksek
yap›lar için önemli olan yang›n güvenli¤i
kriterleri vurguland›ktan sonra yaflanan
olaylar ile yang›n güvenli¤i iliflkisi
anlat›lmaktad›r.
Summary
The need for high-rise buildings is
increasing everyday. This tendency brings
out several problems. The qualities of
high-rise buildings have to improve and
give new possibilities to users. Protection
against fire is crucial as the risk of vitality
is higher in high-rise buildings. It can be
observed that, while experiences of fire
disasters effects the fire security measures,
the importance of fire security increases.
In this article, the criteria of fire security
measures in high-rise buildings are stressed
and the relation between the experiences
of fire and the fire security measures are
explained.
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23 metre ve daha yüksek yap›lar yüksek
yap› olarak kabul edilmifltir. Baz›
kaynaklar da yüksek yap› tan›m›n› itfaiye
merdivenlerinin ulaflamad›¤› yükseklikte
katlar› olan yap›lar olarak
tan›mlamaktad›r. Türkiye’de yang›n
yönetmeli¤imiz yüksek yap›lar› bina
yüksekli¤i 21.50 m’den fazla veya yap›
yüksekli¤i 30.50 m’den fazla olan binalar
olarak tan›mlamaktad›r.
Yüksek yap›lar›n ulafl›m problemlerinden
dolay› yang›n güvenli¤i oldukça büyük
öneme sahiptir. Oldukça genifl ele
al›nabilecek bu konu yüksek yap›lar için
ana hatlar›yla tafl›y›c› sistemin korunumu,
cephe sisteminin yang›n güvenli¤i ve
planlama teknikleri olarak ele al›nabilir.
Malzeme ve teknoloji kullan›m› tüm
bafll›klar içinde kendisine yer bulmaktad›r.
Yüksek yap›lar›n yang›n güvenli¤inin
gelifliminde en önemli rolü yaflanan
yang›n olaylar› almaktad›r. Halen her
yang›n olay›ndan sonra üzerinde
çal›flmalar yap›lmakta ve yönetmeliklerde
yeni düzenlemeler ve gelifltirmeler
yap›lmaktad›r. Bu nedenle yüksek yap›
yang›nlar›n›n de¤erlendirilmesi oldukça
büyük öneme sahiptir.
2. Yang›n güvenli¤i planlamas›
Yang›n güvenli¤i planlamas›n› iki
bafll›k alt›nda incelemek daha uygun
olmaktad›r. Pasif ve aktif yang›n
güvenli¤i planlamas› yap›n›n tasar›m
aflamas›ndayken düflünülmesi gereken
önemli tasar›m kriterlerindendir. Aktif
ve pasif yang›n güvenli¤i kendi alt
bafll›klar›yla çok genifl bir konudur. Bu
nedenle Aktif ve pasif yang›n güvenli¤inin
genel ilkeleri ve alt konu aç›l›mlar›ndan
k›saca bahsedilecektir.
2.1. Aktif yang›n güvenli¤i planlamas›
Aktif yang›n korunumu, yap›n›n inflas›
s›ras›nda veya daha sonra uygulanan ve

sadece yang›n ç›kt›¤› zaman ifllev gören,
bir enerjinin kullan›m› sonucunda etkin
olabilen, belirli bir hedefe yönelmifl
önlemlere verilen tan›md›r. Aktif
önlemler, do¤rudan yang›n oluflumu ile
ilgilidirler. Bu önlemler, flu bafll›klar
alt›nda toplanabilir:
Alg›lama Sistemleri, Yang›n Kontrol
Sistemleri, Yang›n Güvenli¤i Yönetim
Sistemleri, Uyar› Sistemleri, Duman
Kontrol Sistemleri, Bas›nçlama ve
Havaland›rma Sistemleri, Söndürme
Sistemleri (Anonim, 1984).
2.2. Pasif yang›n güvenli¤i planlamas›
Bir yap›n›n tasar›m aflamas›ndan itibaren
çözümlenmesi gereken ve yap› fizi¤ine
dönük önlemler dizisi olarak
tan›mlanabilecek pasif yang›n korunumu
çal›flmalar›, ayn› zamanda yap›lar›n do¤al
parças› olan mimari ö¤eleri de konu al›r.
Pasif yang›n korunumu çözümlemelerinin
devreye girmeleri ve görev görmeleri için
herhangi bir enerji kullan›m› söz konusu
de¤ildir. Pasif yang›n korunumunda esas
amaç, yang›n›n ç›kmas›n› engellemek,
ç›kan bir yang›n›n yay›lmas›n› önleyerek
insanlar›n kaçmalar› için gerekli süreyi
sa¤lamak ve ayn› zamanda mal kayb›n›
asgari düzeyde tutmakt›r (Yavuz, 2003).
Bu önlemler flu bafll›klar alt›nda
toplanabilir:
Binaya Ulafl›m Yollar›n›n Planlanmas›,
Kaç›fl Yolar›n›n Planlanmas›,
Duman Kontrolü Planlamas›, Simge ve
Yang›n Duyurular›, Kompartmanlama,
Uygun Malzeme Kullan›m›.
3. Tafl›y›c› sistemde yang›n güvenli¤i
Tafl›y›c› sistemde yang›n güvenli¤i asl›nda
pasif yang›n güvenli¤i planlamas› içinde
ele al›nabilecek bir konu olmakla birlikte
yüksek yap›larda tafl›y›c› sistemin güvenli¤i yap›dan kaçma süresinin fazla
olmas›ndan dolay› oldukça önemlidir. Bu
Say› 8, Aralık 2009
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nedenle alt bafll›k olarak incelenmifltir.
Yap›larda birçok tafl›y›c› sistem
kullan›lmas›na ra¤men, yüksek
yap›larda karfl›m›za korunum teknolojisi
ve malzeme farkl›l›klar›ndan dolay›
genellikle Betonarme Tafl›y›c› Sistem,
Çelik Tafl›y›c› Sistem ve Karma Tafl›y›c›
Sistem ç›kmaktad›r. Karma sistemde çelik
tafl›y›c›y› bir beton k›l›f sarmaktad›r.
Olas› bir yang›nda karma sistemde ilk
etkilenen yine d›fl yüzdeki beton malzeme
oldu¤u için karma sistem s›n›fland›rma
d›fl› b›rak›lm›flt›r. Malzemeye ba¤l› bu
sistematik malzemelerin yang›ndan
etkilenme farkl›l›klar›ndan dolay›d›r.
3.1. Betonarme tafl›y›c› sistemde yang›n
güvenli¤i
Beton ve betonarme malzemenin yüksek
s›cakl›klardaki davran›fllar› göz önüne
al›nd›¤›nda tafl›y›c› elemanlar›n yang›n
güvenli¤inin sa¤lanmas›nda donat›
çeli¤inin aç›¤a ç›kmamas› önemlidir.
Çatlamalarla aç›¤a ç›kan çelik donat›,
›s›y› h›zla ileterek s›cakl›k fark›n›
ço¤alt›r. Beton çatlar, kavlar ve donat›
gücünü yitirir. Betonun tafl›y›c› veya
kaplama ö¤esi olarak ›s› iletkenlik
de¤erinin önemi büyüktür. Kullan›lacak
betonda uygun agrega ve çimentonun
seçilmesiyle betonun koruyuculuk de¤eri
istenilen düzeye getirilebilir. Yeterli pas
pay›n›n varl›¤› çelikleri önemli oranda
korur.
3.2. Çelik tafl›y›c› sistemde yang›n
güvenli¤i
Kütlesel Koruma; Çelik yap›larda,
tafl›y›c› yap› elemanlar›n›n beton,
tu¤la vb. malzemelerle çerçevelenmesi
veya doldurulmas› sonucunda kütlesel
koruma sa¤lanabilir. Beton uyguland›¤›
eleman›n üzerinde ›s›sal da¤›t›m
yaparak, tafl›y›c› eleman›n kritik
s›cakl›¤a ulaflmas›n› engeller ve di¤er
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d›fl tesirlere karfl› koruma sa¤lan›r.
Levhalarla Koruma; Çelik yap›
elemanlar›n›n yang›n direnimi artt›rmada
kullan›lan yöntemlerden bir di¤eri levhalar
ile eleman›n çevresinin sar›lmas›d›r.
Uygulama temiz bitmifl yüzeyler
sa¤layabilme ve kuru metotlarla
gerçeklefltirilebilme gibi avantajlara
sahiptir.
Genleflen Boyalarla Koruma; Çelik yap›
elemanlar›n›n üzerine yang›nda oluflan
yüksek s›cakl›¤›n etkisiyle genleflerek
koruma sa¤layan boyalar sürülmesiyle
direnimleri art›r›labilir. Uyguland›klar›
yüzeylerin biçimlerini d›fla yans›t›rlar ve
genellikle görünür elemanlar›n üzerinde
koruma sa¤lamak için kullan›l›rlar.
Püskürtme S›valarla Koruma; Çelik
tafl›y›c› sistem elemanlar›n›n ç›plak
yüzeylerine, tabancalarla, makineden
gelen bas›nçl› s›van›n püskürtülme
ifllemi di¤er çevreyi sarma yöntemlerinden
biridir. Püskürtme s›valar›n niteli¤i
yap›s›na giren bileflen malzemelere göre
de¤iflmek ile birlikte ana yap›s›n›
genellikle seramik, tafl, cam lifi ve
çimento esasl› ba¤lay›c›dan meydana
gelmektedir(3).
Is›n›n Da¤›l›m› ‹le Koruma; Çelik yap›
elemanlar›n›n yal›t›m ürünleri
kullan›lmadan yang›na karfl› korunmas›
isteniyorsa su dolan›m› ile ›s›n›n
da¤›t›lmas› ideal bir çözümdür. Tafl›y›c›
sistem elemanlar› boru ya da kutu en
kesitli içi bofl profillerden seçilir ve bu
profillerin içerisinden su dolaflt›r›lmas›yla
yang›nda oluflan ›s› enerjisinin su
taraf›ndan emilerek çeli¤e olan etkisi
azalt›l›r.
Kolonlar›n D›flar› Al›nmas›yla Koruma;
Yap›n›n tasar›m›nda çelik elemanlar›n
yang›na karfl› korunmas›nda al›nan önlemlerden bir di¤eri, tasar›m süreci içerisinde
ele al›nabilecek bu yöntem ile
olabildi¤ince kolonlar›n yap›n›n içerisinde
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Resim: 2
Cephe yang›nlar›nda
cephe malzemesinin
tutuflma e¤ilimi ve
cephe geometrisi yang›n
yay›l›m›n› etkiler.
Resim:3-4
Çok katl› bir ofis yap›s›
yang›n›ndan sonra
giydirme cephenin
durumu ve yang›n
yay›l›m›

de¤il de d›fl k›s›mda tasarlanmas› ve
yang›ndan uzak kalarak daha az
etkilenmesini amaçlamaktad›r.
4. Cephede yang›n güvenli¤i
Cephede yang›n güvenli¤i de pasif
yang›n güvenli¤i planlamas›n›n içinde
de¤erlendirilebilir. Fakat yüksek yap›
yang›nlar›n›n birço¤u cepheden di¤er
katlara yang›n yay›l›m›yla sonuçlanm›flt›r.
Bu nedenle alt bafll›k olarak incelenmifltir.
Cephede yang›n yay›l›m›, kullan›lan
malzeme ve cephe geometrisi ile do¤rudan
iliflkilidir. Yüksek yap›da bu bölgedeki
yang›n riski ve yay›l›m›, müdahalenin

veya binan›n
cephesinin alev dili ile ›s› iletimini
s›n›rland›rarak, alev sapt›r›c› özelli¤i olan
balkon ve ç›k›nt›lar kullan›larak, binan›n
cephesinde dikey kanal formlar›ndan
kaç›n›larak baflar›labilmektedir.
Özellikle giydirme cepheler için katlar
aras›nda yang›n geçiflinin engellenmesi
büyük öneme sahiptir. Giydirme cephe ile
kat döflemesi aras›ndaki bofllu¤un yang›n
yay›l›m›na izin vermeyecek uygun
detaylarla çözülmesi gerekmektedir.
Sprinkler sistemi kurma gibi)

(Arpac›o¤lu, 2004)

Resim: 3

Resim: 2

zor olmas› nedeniyle büyük öneme
sahiptir. Cephe yang›nlar›n› malzeme
kullan›m› kadar, malzemenin aleve maruz
kalmas›n› etkileyen cephe aç›kl›klar›n›n
boyutlar› da etkilemektedir. Alçak ve
genifl pencerelerden kaç›n›lmas›
kaplaman›n tutuflma riskini düflürmektedir.
D›fl kaplaman›n yan›c›l›¤›yla ilgili yang›n
yay›l›m›n›n riskini iki etken kontrol
etmektedir: Kaplaman›n tutuflma riski ve
kaplaman›n alev yay›l›m e¤ilimi. Tutuflma
riski yang›n›n küçük kalmas›n› sa¤layarak
düflürülebilmektedir (bölümlere ay›rma ve

Resim: 2

5. Yüksek yap›larda yang›nlar›n
istatistiki incelenmesi
Yüksek yap›lar incelendi¤inde
planlama, malzeme kullan›m›, yap›
kullan›m›, insan yo¤unlu¤u, risk
oluflumu, yang›n yükü da¤›l›m› gibi
etkenler nedeniyle yüksek yap›lar içinde
kategoriler oluflturdu¤u gözlenmektedir.
NFPA’n›n aç›klad›¤› yang›n istatistiklerinde yap›lar NFPA’n›n Life Safety
Code (2006) (Anonim, 2006) belirtti¤i dört
kategoride ele al›nm›flt›r (Hall, 2001).
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Tablo: 1 a-b

Tablo 1’de yang›n istatistiklerine göre
fonksiyonel farkl›l›klar› olan dört yap›
kategorisinin olay oranlar›nda da farkl›l›k
görülmektedir. Bu farkl›l›klar yap›lar›n
genel da¤›l›m say›lar› ile ilgili olsa da
fonksiyonlar›n tasar›m, kullan›m
farkl›l›klar›ndan da kaynaklanmaktad›r.
Proje aflamas›nda yap› planlan›rken yang›n
güvenli¤i ile ilgili fonksiyon farkl›l›klar›
ve riskleri düflünülerek tasar›m
yap›lmal›d›r.
1985-1998 y›llar› aras›nda gerçekleflen
yüksek yap› yang›n say›s›n›n 17200’den
10000’e düfltü¤ü görülmüfltür. Bu düflüflün
nedeni aras›nda yeni yang›n yapt›r›mlar›
ve standartlar›n›n yaflanan yang›n
tecrübelerinden sonra yürürlü¤e girmesi,
yang›n güvenlik aktif sistemlerinin
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›, yang›n
önleme konusunda personel e¤itimlerinin
artmas›, itfaiye kontrolleri ve yang›n
öncesi önlemlerin yap›larda al›nmas›
say›labilir. Yüksek yap› say›s›n›n art›fl›
düflünüldü¤ü zaman bu düflüfl oransal
olarak daha da fazlad›r. Yap›
kategorilerinin yang›n istatistikleri ve
yang›n potansiyelleri incelendi¤inde ofis
yap›lar›n›n en az say›da konut yap›lar›n›n
en fazla say›da yang›nla karfl›laflt›klar›
görülmektedir. Bu farkl›l›klar yang›n
yükü ve kullan›m farkl›l›klar›yla
aç›klanabilir(6).

34 Say› 8, Aralık 2009

Tablo 2’de konut yüksek yap›lar›nda
ço¤unlukla yang›nlar›n ikinci, üçüncü ve
dördüncü katlarda ç›kt›¤› görülmektedir.
Otel yüksek yap›lar›nda ç›kan yang›nlar
de¤erlendirildi¤inde yang›nlar›n %72,7’si
1.-4. katlar aras›nda ç›km›flt›r. Otel
yap›lar›nda 7.-12. katlar aras›nda yang›n
ç›k›fl oran› %10’u aflmaktad›r. Bu
göstermektedir ki birçok otel yüksek
yap›s› tüm kat seviyelerine yay›lm›fl
yüksek yang›n riski bar›nd›rmaktad›r.
Çünkü 7-12 kat seviyesinden sonra tüm
kategorilerde yang›n oran›n›n düflmesi
12 kattan yüksek yap›lar›n oran›n›n
düfltü¤ünü düflündürmektedir. Hastane
yüksek yap›lar›nda ç›kan yang›nlar
de¤erlendirildi¤inde yang›nlar›n %45,2’si
3-12. katlar aras›nda ç›km›flt›r. 7-12
seviyesinden sonra yüksek yap› say›s›n›n
düfltü¤ü düflünüldü¤ünde hastane
yap›lar›nda ilk katlardan sonra yang›n
riskinin artt›¤› söylenebilir. Hastane
yap›lar›na ilk katlarda polikliniklerin
olmas› ve bu katlarda sürekli insan
sirkülasyonunun olmas› yang›n
ç›kmas›n› güçlefltirmekte ya da yang›n›n
erken fark edilmesini sa¤lamaktad›r.
Ofis yüksek yap›lar›nda ç›kan yang›nlar
de¤erlendirildi¤inde yang›nlar›n %67,9’u
1-2. katlar aras›nda ç›km›flt›r. Ofis yüksek
yap›lar›nda ilk katlarda sosyal alanlar›n,
servis mekânlar›n›n, lokantalar›n,
kafelerin, bar ve üst lobilerin bulunmas›

Tablo:1
Tablo 1 1985-1998 Y›llar›
Aras› Yüksek Yap›
(a) Yang›n Say›s›
Da¤›l›mlar›
(b) Yang›n Merkezinin
Katlara Göre Da¤›l›m›
(Arpac›o¤lu, 2004)
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bu mekânlar›n dekorasyonlar›n›n yo¤un
yang›n yüküne sahip olmas› yang›n riskini
ofis yüksek yap›lar›nda ilk katlara
yo¤unlaflt›rm›flt›r (Arpac›o¤lu, 2004).
Konut yüksek yap› yang›nlar›nda sprinkler
kullan›m›n›n % 11,8’den %35,9’a
yükseldi¤i görülmektedir. Bu oranlar
yüksek konut yap›lar›nda yang›n güvenli¤i
sistemlerini h›zla kurduklar› ve yang›n
güvenli¤i sistemleri kullan›m e¤iliminin
pozitif yönde oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Tüm
konut yap›lar› içinde de benzer oranda
sprinkler kullan›m oran› yükselmifltir. En
yayg›n yang›n güvenli¤i sistemi duman
alg›lay›c› ve alarm sistemleridir. Bunun
nedeni bu sistemlerin erken müdahale
olanaklar›n› artt›rmas› ve kurulum
kolayl›¤›d›r. Sprinkler kullan›m› alçak
konut yap›lar›ndaki yang›nlarda %10’un
üzerine ç›kmamaktad›r. E¤ilim
yükselmekte olsa da çok yavafl bir ç›k›fl
söz konusudur. Yüksek konut yap›lar›nda
ise yönetmelik ve yapt›r›mlar›n etkisi
görülmektedir. Sprinkler sistemlerinin
yüksek yap›lar için zorunlu hale
getirilmesi nedeniyle 1985 y›l›nda %11,8
olan yang›nlardaki sprinkler kullan›m
oran› 1998 y›l›nda %35 oran›na ulaflm›flt›r.
Konut say›s›n›n fazlal›¤› düflünüldü¤ünde
bu y›llar aras›nda de¤iflen %23,2’lik
sprinkler kullan›m oran› art›fl›n› genel
yüksek konut yap›lar›nda kullan›lan
sprinkler sistemleri ile iliflkilendirildi¤inde,
yüksek konutlardaki e¤ilimin olumlu
geliflmeler gösterdi¤i görülmektedir. Bu
oranlara bu aktif yang›n güvenli¤i
sistemlerinin müdahalesi ile söndürülmüfl
kay›tlara geçmemifl vakalar da eklenirse
konut yüksek yap›lar›nda aktif yang›n
güvenli¤i sistemlerinin h›zla
yayg›nlaflt›¤›n› söyleyebiliriz.
Sprinkler kullan›m› yüksek otel
yap›lar›nda h›zla artmaktad›r. Otel
yap›lar›nda özellikle risk oluflturan unsur
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malzeme kullan›m›na ba¤l› yang›n
yüküdür.
1985- 1998 y›llar› aras›nda gerçekleflmifl
yüksek hastane yang›nlar› incelendi¤inde
yang›n güvenli¤i sistemlerini kullan›m
oranlar› yüksek yap›larla alçak yap›lar
aras›ndaki fark azalmaktad›r. Alçak
yap›larda yang›n güvenli¤i sistemleri
yüksek yap›lara yak›n oranlarda
görülmektedir. Di¤er yap› kategorileri
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda özellikle %90’›n
üzerinde oranlarda duman alg›lay›c›lar› ve
alarm sistemleri görülmektedir. Sprinkler
sistemlerinin kullan›m› ise %60’lardan
%80’lere yükselmifltir. Bu oranlar tüm
yüksek yap› kategorileri aras›nda en
yüksek yang›n güvenli¤i kullan›m oranlar›d›r. Hastanelerde yatan hastalar›n
kaç›fl konusunda sorun yaflayabilecekleri
düflünüldü¤ünde di¤er yap› kategorilerine
göre hastanelerin özel bir yeri ve önemi
olmal›d›r.
Son y›llarda yang›n geçirmifl yüksek ofis
yap›lar›nda %60 oran›n›n üzerinde aktif
yang›n güvenli¤inin bulunmas› olumlu
olarak düflünülebilir. Alçak ofis
yap›lar›nda sprinkler kullan›m› düflük
görülmektedir.
Özellikle duman alg›lay›c› ve alarm
sistemlerinin birçok kategoride oransal
olarak %90’›n üzerine ç›kt›¤›
düflünüldü¤ünde büyük bir kullan›m
pay›n›n olmas› sevindiricidir. Sprinkler
sistemlerinin kullan›m›n›n da oldukça
artt›¤› görülmektedir. Bu oranlar›n
yaflanan yang›n olaylar›n›n geçti¤i yap›lar
için tutuldu¤u düflünüldü¤ünde genel
kullan›m›n daha da fazla olmas›
gerekmektedir. Çünkü bu aktif sistemlerin
engelledi¤i raporlanmam›fl birçok yang›n
olarak sonuçlanacak bafllang›ç
gerçekleflti¤i varsay›labilir. Dayan›ml›
konstrüksiyon için özellikle betonarme
yap›m sisteminin çok oldu¤u ülkemizde
oranlar›n yüksek oldu¤u düflünülebilir.
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Bu sonuç çelik tafl›y›c› sistemin ülkemizde
yüksek yap›lar için hemen hemen hiç
kullan›lmad›¤› ve aktif sistemlerin
henüz aç›klanan oranlara ulaflamad›¤› ile
aç›klanabilir. Aktif sistemlerin artmas›
oranlarda, daha do¤rusu yap›ya yap›lan
yat›r›m›n tafl›y›c› sistemde azalmas›na
neden oldu¤u görülmektedir. Ülkemizde
yüksek yap›larda aktif sistemlerin bu
yüksek oranlarda kullan›m›ndan söz etmek
pek mümkün de¤ildir. Bu nedenle yüksek
yap›lar için özel güvenlik önlemleri
al›nmas› gerekmektedir (Arpac›o¤lu Ü, 2004).

Bitifl malzemelerinin yüksek yap›larda
yang›n güvenli¤i düflünerek seçilmesi
gereklili¤i anlafl›lmaktad›r
(Butcher E.G., 1979).

6. Yüksek yap› yang›n olaylar›n›n
incelenmesi
Tae Yon Kak Oteli Yang›n›
Seul, Kore, (25 Aral›k 1971),
Merdivenler ve flaftlar›n özellikleri
duman›n, toksit gazlar›n ve yang›n›n
tüm katlara, kaç›fl yollar›na yay›l›m›na
izin vermifltir.

Mgm Grand Otel Yang›n›,
Las Vegas, Nevada, (21 Kas›m 1980),
Yang›n gazinonun yemek k›sm›nda
ç›km›flt›r. Yap›n›n duman alg›lay›c›lar›
yoktur. Tahliye iflaret ve plan› yoktur.
Topraklama hatas› ve k›sa devre
nedeniyle yang›n bafllam›flt›r. Yang›n
s›ras›nda alarmlar çalmam›flt›r. Binada
alt› merdiven vard›r. Bu merdivenler
kilitlidir. Yang›n radyasyon yoluyla
gazinoya geçmifl ve yan›c› malzemeleri
tutuflturarak yay›lm›flt›r. Yap›da yang›n
yükünün fazla olmas›, yang›na dirençli
engellerin olmamas›, korunaks›z hava
menfezlerinin bulunmas›, standartlara
uygun olmayan merdiven nedeniyle
yang›n h›zl›ca yay›lm›flt›r (Anonim, 2008).

Ayr›ca havaland›rmalardan da duman
yay›l›m› oluflmufltur. fiaftlar›n aç›k
b›rak›lmas› kaç›fl yollar›na duman ve ›s›
dolmas› ile sonuçlanm›flt›r. Bu yang›nda
kaç›fl yollar›n›n süreklili¤inin önemi
anlafl›lmaktad›r. Planlama ve
malzeme kullan›m›nda yap›lan hatalar
büyük bir yang›na sebep olmufltur.

Yüksek Ofis Binas› Yang›n›,
Atlanta, Georgia, (30 Ocak 1989);
Kaç›fl koridoru üzerinde bir elektrik
konta¤› nedeniyle bafllayan yang›n kaç›fl
olanaklar›n› büyük ölçüde s›n›rlam›flt›r.
Yang›n alg›lama ve sprinkler sistemi binada mevcut de¤ildir. Plastik türevli duman
potansiyeli yüksek malzemelerin kaç›fl
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binaya müdahale etmek çevresel
nedenlerden dolay› oldukça güç olmufltur.
Yap›da sprinkler sistemi ve alg›lay›c›
sistemleri mevcut de¤ildir. Yap›n›n tek
merdiveni olmas› ve bu merdivenin
bas›nçlanmam›fl olmas› yang›n güvenli¤ini
ve kaç›fl imkan›n› olumsuz etkilemektedir
(K›n›k, 1995).

yollar›nda kullan›lmas› ve kablo
kanallar›n›n yal›t›lmam›fl olmas› yang›na
sebebiyet vermifltir (Jennings, 1989).
Odakule Binas›,
‹stanbul, (Mart 1991)
17. katta bafllam›fl, 18. kat›n bir
bölümünün de yanmas› sonucu yang›n
büyümüfltür. Cephede kullan›lan giydirme
cephenin ve malzemesinin yang›na
dayan›kl› olmamas› cepheden de yang›n
yay›l›m› oluflturmufltur. Yang›n s›ras›nda
First Interstate Bank Yang›n›,
California, Los Angeles Usa (4 May›s 1988),
Yang›n›n sebebi elektrik sisteminden
kaynakland›¤› düflünülmektedir. Çelik
tafl›y›c› sistemin korunumu püskürtme
s›valarla yap›lm›flt›r. Ofis mekânlar›nda
ve iç mekânlarda kullan›lan malzemelerin
yan›c› olmas› yang›n›n büyümesine büyük
katk›da bulunmufltur. Çok yüksek
s›cakl›ktan ve bas›nçtan dolay› binadaki
birçok cam ve alüminyum kanat d›flar›
do¤ru patlam›fl ve kald›r›ma düflmüfltür.
Yang›n s›ras›nda kaç›fl merdivenleri
s›cak ve zehirli duman yüzünden
kullan›lamaz hale gelmifltir
(Anonim, 2007).

38 Say› 8, Aralık 2009

Yang›nlar›n Yüksek Yap›larda Yang›n Güvenli¤i Geliflimine Etkisi

One Meridian Plaza Bank Yang›n›
Philadelphia, Pennsylvania. (23 fiubat 1991)
Yang›n 22 katta baz› iflçilerin yan›c›
eflyalar› ve elbiselerinden ç›km›flt›r. 19
saat sürmüfltür. Baz› camlar› k›rarak üst
katlara yay›lm›flt›r. 30. katta, bu katta

sprinkler sistemi olmas› nedeniyle
durmufltur. Binan›n katlar›nda yang›n
yükü, ofis malzemelerinin yan›c› olmas›,
bilgisayarlar ve elektronik eflyalar
nedeniyle fazlad›r. Yang›ndan sonra
kirifllerde ve döflemenin yatay
tafl›y›c›lar›nda deformasyonlar
görülmüfltür (Routley, 1992).
Dünya Ticaret Merkezi Yang›n›,
New York, (11 Eylül 2001)
Dünya Ticaret Merkezi kompleksinin 110
katl› iki kulesine iki uça¤›n terör nedeni
ile çarpmas› sonucu ç›kan yang›n nedeni
ile iki kule de çökmüfltür. Çarpman›n
etkisiyle baz› çelik tafl›y›c›lar üzerindeki
çimento esasl› yang›n dayan›m›n› sa¤layan
malzeme zarar görmüfltür. Yüksek ›s›,
tafl›y›c›s› çelik olan yap›n›n döflemeleri ile
dikey tafl›y›c›lara ba¤lant› noktalar›n›
zay›flatm›flt›r. Döflemenin d›fl kolonlarla
ba¤lant›s›n›n kopmas›n› sa¤lam›flt›r.

Ba¤lant›s› kopan döfleme, kolonlar› aç›kta
b›rakarak hem yang›na maruz b›rakm›fl
hem de narinli¤ini artt›rm›flt›r. Üst katlar›n
a¤›rl›¤›n› tafl›yamayacak noktaya gelen
zay›flam›fl kolonlar nedeniyle üst katlar›n
blok olarak alt katlara çarpmas›yla bina
çökmüfltür (Anonim, 2002).
Parque Cental, Do¤u Kulesi,
Venezuela, (15 Ekim 2004), (56 katl›)
Parque Central ikiz kuleleri, Güney
Amerika’n›n en yüksek gökdelenleridir.
Do¤u kulesinin 34. kat›nda bafllayan,
17 kata s›çrayan yang›n, 24 saat sonra
sönmüfltür. Sprinklerin, alarm sisteminin,
yang›n alg›lay›c›s›n›n, bas›nçland›r›lm›fl
merdivenin varl›¤›na ra¤men, sistemin
yeterince test edilmemifl olmas›, çal›fl›r
durumda olmamas› büyük hasar
oluflturmufltur (Anonim, 2005).
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Windsor Binas›,
Madrid, (12 fiubat 2005) 32 katl› ofis binas›,
yang›nla, mum gibi erimifl, üst katlar›
y›k›nt› haline gelmifltir. ‹tfaiyeciler
yaklafl›k 24 saat boyunca yang›n› kontrol
alt›na almaya çal›flm›flt›r. Üstten en az 9
kat yanm›flt›r. Kule, a¤›r hasar görmüfl,
ancak y›k›lmam›flt›r. Yang›n sonucunda,
binan›n iç çekirde¤i bozulmam›fl olarak
durmaktad›r, çok yüksek s›cakl›klara
ulafl›lm›fl olsa da binan›n sadece bir
k›sm› y›k›lm›flt›r.
Yüksek yap›larda gerçekleflen yang›n
olaylar› incelendi¤inde temelde malzeme
kullan›m›n›n ve iç mekân dekorasyonunun
yo¤un kullan›l›p yang›n yükünün
artt›r›lmas› sonucu ç›kan yang›nlar ile
karfl›lafl›lmaktad›r. Is› yal›t›m› için
uygulanan yal›t›m malzemeleri cephede
yang›n riski oluflturmakta ve olas› yang›n›
üst katlara tafl›maktad›r. ‹ç mekânda
dekorasyon için yanl›fl seçilen mobilyalar
yang›n yay›l›m›n› desteklemektedir.
Mutfak, kafe gibi piflirme mekânlar›
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bulunduran yap›larda bu mekânlardan
kaynaklanan yang›nlar›n yay›l›mlar›n›
kontrol edebilecek malzemeler ve
detaylarla donat›lmal›d›r. Özellikle yo¤un
duman ç›kartan malzemelerin kaç›fl
yollar›nda kullan›lmas› çok büyük
tehlikeler yaratmakta ve insanlar›n tuza¤a
düflmelerine neden olmaktad›r. Bu nedenle
duman seviyesi ölçülmüfl, insanlar›n
güvenli¤ini tehlikeye atmayacak
malzemeler kullan›lmal›d›r. Yaflanan
yang›nlarda birçok yang›n›n aç›k b›rak›lan
kap›lar nedeniyle bafllang›ç mekân›ndan
d›flar› ç›kt›¤› görülmüfltür. Kap›lar kendi
kendine kapanan özellikte olsa bile önüne
engeller koyularak ya da kap› sürekli aç›k
b›rak›larak duman ve yang›n›n mekân
içine yay›lmas›na neden olmaktad›r.
Genellikle giydirme cephe sistemleri
kullan›lan yüksek yap›larda olas› bir
yang›n s›ras›nda cam ›s› nedeniyle
k›r›larak afla¤›ya düflmekte ve
yaralanmalara sebep olmaktad›r. Ayr›ca
giydirme cephe sistemlerinde katlar
aras›nda duman ve yang›n yal›t›m›
sa¤layan malzeme ve detaylar›n olmamas›
da yang›nlar›n yay›lmas›na, daha büyük
zararlara neden olmufltur. Yüksek
yap›larda yaflanan olaylarda aktif
sistemlerin olmas› yang›nlar›n kolay fark
edilmesini ya da söndürülmesini
sa¤lam›flt›r. Yüksek yap›larda malzeme
kullan›m› yang›n güvenli¤ini dikkate
al›narak gerçeklefltirilirse olas› yang›nlar›n
ya da yang›ndaki zorluklar›n birço¤u ile
daha rahat mücadele edilecektir(6).
7. Sonuç
Yüksek yap›lar›n say›lar› 20. yy’da h›zla
artm›fl ve beraberinde çözülmesi gereken
sorunlar› da getirmifltir. Bu sorunlar›n en
önemlilerinden biri yüksek yap›larda
yang›n güvenli¤idir. Yap›lan istatistiklere
göre, ç›kan yang›nlar›n yüksek binalar›
ilgilendiren oran› hiç de göz ard› edilecek
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bir de¤er de¤ildir. Yang›n s›ras›nda,
düfley kaç›fl yolu çok uzun oldu¤u için,
kaç›fl-kurtulma süresi artmaktad›r.
Tafl›y›c› sistem tipi yang›n güvenli¤i
aç›s›ndan önemlidir. Yap›n›n tafl›y›c›
sistemine göre uygun yang›n güvenli¤ini
sa¤layacak koruma önlemlerinin al›nmas›
gereklidir. Özellikle çelik tafl›y›c›l› yüksek
yap›larda yap›n›n yang›n dayan›m› tafl›y›c›
sistem tipi ve bu sistemin korunumu için
al›nan önlemler ile daha çok iliflkilidir.
Konut yap›lar›nda aktif sprinkler
kullan›m› h›zla artmaktad›r. Ülkemiz
de¤erlendirildi¤inde ve yap›lan baz› tespit
çal›flmalar› dikkate al›nd›¤›nda ülkemiz
oranlar›n›n oldukça düflük kald›¤› ve bu
konudaki yapt›r›mlar›n yetersizli¤i
görülmektedir. Ülkemizde yenilenen yap›
sto¤unun aktif sistemleri bünyesinde
bar›nd›rmas› önemlidir. Fakat yap›lan
gözlemlerde ülkemizdeki birçok yüksek
konut projesinde aktif sistemlerin
olmad›¤› saptanm›flt›r. Bu büyük bir
güvenlik sorunu oluflturmaktad›r.
Yurtd›fl›nda hastane yüksek yap›lar›yla
alçak hastane yap›lar› aras›nda yang›n
güvenli¤i oranlar› de¤erlendirildi¤inde
yüksek ve alçak hastane yap› yang›n
güvenli¤i oranlar›n›n yüksek ve
birbirlerine yak›n olmas› hastane
yap›lar›na verilen önemi göstermektedir.
Ülkemiz düflünüldü¤ünde, yüksek hastane
yap›lar›m›z yang›n güvenli¤i aç›s›ndan
dünya istatistiklerinin çok gerisindedir.
Özellikle yeni hastane yap›lar›n›n bile
yang›n güvenli¤i aç›s›ndan problemler
tafl›mas› ülkemiz aç›s›ndan çözülmesi
gerekli bir sorundur.

gerekti¤i, yüksek yap›larda tasar›m
aflamas›nda yap›lar›n fonksiyonel
farkl›l›klar› ve riskleri düflünülerek
planlama yap›lmas› gerekti¤i, yüksek
konut yap›lar›n›n yang›n güvenlik
seviyelerinin artt›r›lmas› için özellikle
alg›lama sistemlerinin kullan›m›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› ve teflvik edilmesi,
her katta yang›n söndürücülerin herkesin
kolayca ulaflabilece¤i bir yere
yerlefltirilmesi gereklili¤i, yüksek
yap›larda cephe kaplamalar›n›n seçiminde
özellikle yan›c› madde ya da yan›c›
katman içeren malzemelerin kesinlikle
kullan›lmamas› ve cephe tasar›m›nda
yang›n güvenli¤inin düflünülmesi
gereklili¤i gibi yüksek yap›larda yang›n
güvenli¤i ile ilgili çeflitli sonuç ve
gereklilikler ç›kart›labilir.
Ayr›ca yönetmelik ve standartlar›n
uygulama ve denetim sorunlar› yap›lar›n
yang›n güvenlik seviyelerine yans›makta,
can ve mal kayb› riski oluflturmaktad›r.
Yönetmeliklerin geliflimi ve yenilenmesi
ile eski binalardaki yang›n güvenlik
önlemlerinde büyük aç›klar ortaya
ç›km›flt›r. Tüm yüksek yap›
kategorilerinde de yap›lar›n yeni
yönetmelik ve standartlar›n seviyesine
getirmek gerekti¤i vard›r.
Yeni yap›lar›n yönetmelikler için
uygunlu¤u denetlenmeli ve eski
yap›lar› da yönetmeliklere uygun hale
getirmek için çal›flmalar yapmal›d›r●

Tüm bölümler incelendi¤inde; yüksek
yap›lardaki malzeme kullan›m› için
s›n›rlamalar getirilmesi ve denetlenmesi
Say› 8, Aralık 2009
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