MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1

lafarge dalsan ilan
YANGIN

YANGIN
MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1

ARALIK 2003 SAYI: 1
TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ
TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

YAYINLAYAN
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi

BU SAYININ YAYIN KURULU
Mediha Gültek, Sibel Sarýkaya, R.Faruk Þahin, Hatice

ýþýklar tuðla

2 YENÝLÝKLER
4 BAÞLARKEN

Üsküdar Özer, Rabia Ç. Çavdar, Selda Bancý

BU SAYININ EDÝTÖRÜ
Mediha Gültek

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
SAHÝBÝ VE YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

DOSYA: YANGINDAN KORUNMA
7 Editörün Sunuþu
Mediha Ölmez Gültek
8 MÝMAR VE MÝMARLIK YANGIN GÜVENLÝÐÝNÝN NERESÝNDEDÝR?

Ayhan Çelik

Aydýn Özkaya

YAYIN SEKRETERÝ

11 PARANTEZ: Ýtfaiye Kýþlalarýnýn Karakter ve Vazifeleri
Claudio Longo, Çeviren: Lütfi Topcubaþý

Gülnur Özdaðlar Güvenç

TASARIM VE UYGULAMA
Gülnur Özdaðlar Güvenç

TEKNÝK HÝZMETLER VE REKLAM
KAREMEDYA
Büklüm Sokak No: 27/1 Kavaklýdere Ankara

12 KAÇIÞ YOLLARI VE ÇIKIÞLARIN MÝMARÝ TASARIMI
Abdurrahman Kýlýç, Kazým Beceren
16 ALÇININ ATEÞLE DANSI
M.Murat ÖZBAHÇECÝ

Tel: 0 (312) 425 6924 Faks: 0 (312) 425 5541

19 BÝNALARDA YANGINDAN KORUNMA
Aydýn Özkaya, Sibel Sarýkaya

BASKI
xxxxxxxxxxx

28 BÝNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELÝK
Aydýn Özkaya, Sibel Sarýkaya

YAYIN YERÝ
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Konur Sokak 4/3 Yeniþehir 06650 Ankara

40 TEKNÝK: Paternoster; Düþey Zaman, Düþey Mekan Fevzi Özersay

Tel: 0 (312) 417 8665 Faks: 0 (312) 417 0814

44 TEORÝ: Schinkel Tektoniðinin Metafizik Temelleri Çeviren: Yiðit Adam

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÜYELERÝNE

46 YAPMAK: Fener Nasýl Yapýlýr? Levent Þentürk

ÜCRETSÝZ GÖNDERÝLÝR

48 TARÝH: Fen Defteri Derleyen: Selda Bancý
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YENÝLÝKLER

ÝZNÝK VAKFINDAN GELENEKSEL VE MODERN ÇÝNÝLER
Ýznik Egitim ve Ögretim Vakfý 1993 yýlýndan beri geleneksel Ýznik Çini Sanatý ile
ilgili var olan ve elde edilecek bilgileri bir sistem dahilinde eðitim ve öðretimle
gelecek kuþaklara aktarmak amacýyla kurulmuþ. Vakýf, dünya seramik literatüründe
zirve olarak kabul edilen 16. yüzyýl Ýznik Çini Sanatýný 400 sene aradan sonra,
yýllar süren araþtýrmalar ve binlerce deney sonucu, eski kalitesinde, geliþtirilmiþ
geleneksel yöntemlerle yeniden üretme baþarýsýna eriþmiþ bulunuyor. Ýç ve dýþ
cephelerde kaplama olarak kullanýlabilen çiniler vakfýn zengin arþivinden
seçilebileceði gibi, isteðe göre özel tasarýmlarla da üretilebiliyor.

YENÝ BÝR TEKNOLOJÝ: WATERJET CT Kesme Teknolojileri
Waterjetin mermer, granit, seramik sektöründeki kullanýmý; farklý renklerdeki
plakalarýn istenen formda kesilerek, iç içe ve yan yana, puzzle benzeri birleþtirilerek
bir bütün haline getirilmesidir. Böylelikle, her türlü form ve desende zemin

ÇOK YILDIZLI TAVAN UYGULAMALARI

göbekleri, firma logolarý, bordürler, masa tablalarý, lavabo veya mutfak tezgahlarý

INTA SPACETURKTEN KUÞBAKIÞI ANKARA Ýnta SpaceTurk, Ikonos uydusunun görüntülerini

Fiberoptik aydýnlatma sistemleri ile yaþadýðýnýz

imal etmek mümkündür. Her türlü malzemenin waterjet yöntemiyle kesilebiliyor

bizlere sunuyor. Merkezi Ankara olan uydu yer istasyonuyla, 82cm çözünürlükte saðlanan görüntüler, netlik,

mekanlarýn tavanlarýný yýldýzlý gökyüzüne çevirmek

çözünürlük, harita koordinat hassasiyeti ve içerik açýsýndan en ileri teknolojiyi yansýtýyor. Ýnternet üzerinden de

mümkün, Lamp 83ün standart setleri ile yýldýzlý tavan

ulaþabileceðiniz ve görüntü satýn alabileceðiniz firmanýn adresi: www.spaceturk.com.tr

uygulamalarý artýk 1000 yýldýza kadar ulaþabiliyor.

olmasý sayesinde, metal, doðal taþ, cam, ahþap ve yapay malzemelerin kombine
edilerek, alýþýlagelmiþ mimari konseptlerin dýþýnda üretimler yapmak mümkün.

ADA MOBÝLYA Kiþiye özel mobilya üretiminde

Üstelik sadece tek bir lamba ile!

sektörün önde gelen markalarýndan biri olan Ada,
21. yüzyýlýn yoðun ve tempolu yaþantýsýna karþýlýk,
evinizdeki rahatlýðýn vazgeçilmez olduðunu vurgulayan
tasarýmlarýyla, kalite ve lüksünden vazgeçmeyenlere
özel bir koleksiyonla merhaba diyor. Amerikan
standartlarýna göre üretilen ürünlerde ölçü ve
formlardaki sýra dýþý uygulamalar dikkat çekici. Malzeme
olarak aðýrlýklý ceviz aðacý, yaný sýra gümüþ varak
veya patine uygulanmýþ meþe kullanýlmýþ. Net bir
çizgiye sahip olan yeni koleksiyon modern tasarýmdan
hoþlananlar için görülmeye deðer.

VÝTRADAN YENÝ BÝR ÜRÜN: KOKUSUZ KLOZET
Türkiye'de ilk kez Vitra tarafýndan üretilen kokusuz
klozet tüketicilere sunuldu. Kokusuz klozet, banyolarda
oluþan kokuyu ortama yayýlmadan ve kullanýcý klozeti
kullandýðý sýrada ortadan kaldýrarak mekanda hijyen
ve ferahlýk saðlýyor, Vitra kokusuz klozet, evlerin yanýsýra
bürolar ve alýþveriþ merkezleri gibi toplu kullaným

ERNESTOMEDA'DAN FARKLI BÝR ÇÝZGÝ Onur Concept'in temsilciliðini üstlendiði

alanlarý için öneriliyor. Vitra kokusuz klozetteki "algýlama

Ernestomeda, Verve-light oak modeli ile mutfaklara yeni bir anlayýþ getirdi. Modern

modülü", kullanýcýyý otomatik olarak algýlayarak, geliþ

çizgisiyle, fonksyonelliði de ön planda tutan Ernestomeda, mutfaklarýnda kendi stilini

ve gidiþ bilgisini ÎR ýþýnlarýyla kablosuz olarak kontrol

yaratmak isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor.

LAMP 83ÜN YENÝ SERÝLERÝ

modülüne aktarýyor. Kullanýcý klozete yaklaþtýðýnda,

AXIS 2004 KOLEKSÝYONU

IÞIKLAR TUÐLA, tasarýmcýya geniþ imkanlar

sistem klozetin kullanýldýðýndan emin olmak için beþ

Axis Ofis Mobilyalarý Ofistek 2003 fuarýnda yeni

sunan renk ve doku seçenekleri ile yeni ürünleri cephe

saniye bekliyor ve bu sürede algýlama, devam ediyorsa

Lamp 83 Wave serisi aplikleriyle, ayna aplýðý Miro ile

koleksiyonunu tanýttý. Elvan Evgin ve Ýrfan Pulcu

pazarýna kazandýrdý. Butik ürünler ana baþlýðýnda

klozetin içinden hava emiþine baþlýyor. Emilen kirli hava

ve Nature serisi ile evlerinizde, showroomlarýnýzda

tarafýndan tasarlanan yeni çalýþma masalarý, klasik

toplanan ürünlerden biri de Akdeniz Serisi

Naturel,

aktif karbon bir filtreden geçirilerek kötü kokuya neden

dekorasyonunuzu sade hatlarýyla tamamlayacak aplik,

renklerin dýþýna çýkan renk seçimleri ve ince çizgileriyle

klasik, rustik gibi doku zenginliðine sahip olan Akdeniz

olan partiküller ayrýþtýrýlýyor ve temizlenen hava

abajur, sarkýt, lambaderleri takým olarak

alýþýk olduðumuz ofis mobilyalarýna minimalist ve

Serisi iç ve dýþ mekan uygulamalarýnda tercih

rezervuarýn yan tarafýndan rahatsýz etmeyecek bir

kullanabileceðiniz modelleri beðeninize sunuyor.

fonksiyonel bir alternatif sunuyor.

edilmektedir.

doðrultuda ortama veriliyor.

yenilikler
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BAÞLARKEN...

R. Faruk Þahin
Yapý malzemeleri ve yapým tekniklerinde varolan geliþmeler
ve bu geliþmelerin günlük hayatýmýza ve mimarlýk alanýna
yansýmalarýna, pazar organizasyonunun kurallarýndan
baðýmsýz ve soðukkanlý bir yaklaþým geliþtirebilmek;
sektörde çalýþan mimarlar ve firmalarla daha saðlýklý
iliþkiler kurulabilmesini saðlamak; sektör kuruluþlarýný
tanýmak / tanýtmak vb. konular gündemimizde ve
programlarýmýzda hakettiði ölçüde yer bulabilmiþtir demek
pek doðru olmayacaktýr.
Teknik bilgi, mimarlýk alaný içinde yer alan ya da bu
alanla ilþkilenen diðer disiplinler ile mimarlýðýn yatay ara
kesitini oluþturduðu için de çok önemli. Teknik geliþmeler
alanýnda üretilen bilginin hem kaynaðýnda hem de
kullanýmýnda mimarlar yoðun olarak yer alsalar da, bu
alaný organize eden kurumsal yapýlarýn eksikliði,
varolanlarýn ise daha çok diðer disiplinler tarafýndan ve
çoklukla da tekil yönelimler üzerine kurulu olmasý mimarlýk
açýsýndan önemli bir eksiklik olarak ortaya çýkýyor.
Mimarlýk + Teknik, öncelikle, bu alanda nelerin
yapýlabileceðinin tartýþýlabileceði bir ortam. Daha
sonrasýnda ise, sizlerin de katkýlarýyla, adým adým
kurgulanacak önemli bir kaynak. Sadece güncel ve
popüler bilgilerin ya da çeþitli sektörlerin tanýtým amaçlý
bilgilerinin süreli yayýn haline gelebilmesinin yol açtýðý
yanýlsama ve eksiklikleri giderebilmek ya da iþaret etmek
istiyoruz.
Her sayýda bir temanýn dosya olarak ele alýnmasýnýn
yanýsýra, teknik geliþmelerin tarihçesinden, felsefesine
geleneksel malzeme ve yapým tekniklerinden son
geliþmelere kadar pek çok konuda makalelerle doyurucu
bir yayýn oluþturmak istiyoruz. 3 ayda bir yayýnlanmasýný
planladýðýmýz bu derginin nasýl bir geliþme göstermesi
gerektiði konusunda yoðun katkýya ihtiyaç duyuyoruz.
Böyle bir yayýnda yer almasý gereken konular, alanlar,
bilgiler ile ilgili önerilerinizi bize iletmenizi bekliyoruz.
Mimarlýk + Teknik, sadece bir baþlangýç, bu alanda pek
çok farklý yapýyý harekete geçirebilecek bir kaynak olarak
görülmeli.

baþlarken
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SUNUÞ

Mediha (Ölmez) GÜLTEK
GÜMMF Mim.Bölümü

Yangýnlar her alanda insanlar için büyük ve önemli bir tehlike olmaya devam etmektedir. Kiþi baþýna düþen
enerji kullaným miktarý ile yangýn sonucu meydana gelen can ve mal kayýplarý arasýnda ki baðlantý, yangýn
tehlikesinin enerji kullanýmý ve endüstrileþme ile büyüdüðünün en önemli göstergesidir. Yaþadýðýmýz enerji
ve endüstri çaðýnda yangýnýn ve yangýna karþý alýnacak önlemlerin önemi bir kez daha ortaya çýkmaktadýr.
Yangýn güvenlik önlemleri, tasarýmýn baþlangýç aþamasýndan itibaren tasarýma girdi vermesi gereken bir
etken olmasýna karþýn, ülkemizde ne yazýk ki üniversiteler de dahil olmak üzere mimarlýk alanýnda henüz
gereken ilgi ve önemi görememiþtir. Az sayýda üniversitenin mimarlýk bölümünde lisans, yüksek lisans,
doktora düzeyinde çalýþmalar yapýlmaya baþlanmýþtýr ancak bu konuda ulaþýlabilecek kaynak ve bilgi
henüz çok yetersizdir.
Yangýn önlemlerinin, mimar tarafýndan tasarým aþamasýnda ele alýnmasý ve tasarýmýn genel hedeflerinin
(iþlev, estetik, ekonomi, fiziksel) yangýn güvenliði ile bütünleþmesi gerekir. Tasarýmcý, standartlar ve
yönetmelikler ýþýðýnda deðiþik ve etkin önlemler sunabilmelidir. Tüm dünyada yangýn güvenlik önlemlerine
iliþkin çok geniþ kapsamlý kurallar ülkelerin standart ve yönetmeliklerinde yer almaktadýr. Amerika da
yaygýn olarak NFPA (National Fire Protection Association), Avrupa da EN (Europen Norms) ler ve yerel
yönetmelikler tasarýmcýlara, binalarýnýn yangýn güvenlik önlemlerini hangi koþullarda saðlamalarý gerektiðini
gösterir. Ülkemizde ise, yangýnla ilgili az sayýdaki standart TSE (Türk Standartlarý Enstitüsü) tarafýndan
hazýrlanmýþ ve hazýrlanmakta ve bu standartlarýn da pek çoðu NFPA den ve EN lar dan tercüme edilmek
yolu ile saðlanmaktadýr. Yapýsal güvenlikle ilgili yangýndan korunma, yangýna dayanýklýlýk, yangýn durumunda
mukavemet hesaplarýnýn bulunmamasý, yapý malzemelerinin yanýcýlýk sýnýflandýrmasýnýn yapýlmamýþ olmasý
ve bu konuda standartlarýn henüz belirlenmemiþ olmasý yangýna karþý alýnmasý gereken önlemleri ve bu
konudaki denetimi zorlaþtýrmakta hatta imkansýzlaþtýrmakta idi.
Bakanlar Kurulu kararý ile ilk defa 26 Temmuz 2002 tarihinde Türkiye genelinde kullanýlmak üzere
Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmelik yürürlüðe girmiþtir. Sivil Savunma Genel Müdürlüðü
nün talebi ile TÜYAK ýn (Türkiye Yangýndan Korunma ve Ýtfaiye Eðitim Vakfý) koordinatörlüðünde konuyla
ilgili kamu ve özel sektör kuruluþlarýyla birlikte çalýþarak hazýrlanan bu yönetmelik, Türkiye genelinde her
türlü yapý, bina, tesis ile açýk ve kapalý alan iþletmelerinde alýnacak yangýn önleme ve söndürme tedbirlerini,
yangýnýn ýsý, duman, zehirleyici gaz, boðucu gaz ve panik nedeniyle oluþan can güvenliðine yönelik
tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan tasarým, yapým, kullaným, bakým, ve iþletim esaslarýný
kapsamaktadýr. Ýlk kez yayýmlanan bu yönetmelikte pek çok eksik ve hatalar bulunmakla birlikte, bu eksik
ve hatalarýn düzeltilmesi ve yönetmeliðin geliþtirilmesi için gereken çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Ülke genelinde
yangýn güvenliði açýsýndan uyum saðlamak, tasarýmcýlarý, iþletmecileri ve kullanýcýlarý bu konuda
bilgilendirmek gerekmektedir.
Konunun güncelliði ve önemi nedeni ile teknik bültenin ilk dosya konusu olarak yangýn seçilmiþtir.
Yönetmeliðin anlaþýlmasýnda ve yorumlanmasýnda güçlüklerle karþýlaþýlmasý, uygulamada zorluklar
getirmesi, farklý yorumlamalara sebep olmasý ve denetim konusunda belirsizliklerin olmasý yönetmeliðin
ilk kullaným aþamasýnda ortaya çýkan belli baþlý aksaklýklardýr. Bu sýkýntýlarý yaþayan ve yaþayacak olan
meslektaþlarýmýza hem yangýn konusunu alýþtýrmak hem de yönetmeliðin önemini ve gerekliliðini vurgulamak,
anlaþýlmasýnda ve uygulanmasýnda kolaylýk saðlamak amacý ile bir el kitabý niteliðinde olmasýný hedeflediðimiz
bu çalýþmayý hazýrladýk. Yönetmeliðin gereklilik ve içerik olarak anlaþýlmasý için yapýlan bu çalýþmada,
mimarlýðý ilgilendiren ve mimarlarýn çalýþma alaný kapsamýnda olan konularýn vurgulanarak açýlýmlarý
yapýlmaya çalýþýlmýþ, daha detaylý verilmek istenilen konularda ise pencereler açýlarak bu konunun uzman
kiþilerinin soru cevap olarak hazýrladýðý bilgiler bu pencereler içinde sunulmuþtur.
Teknik bülten her sayýsýnda farklý bir dosya konusu içerecektir ancak daha önce kullanýlmýþ olan konulardaki
çalýþmalar dosya dýþý konular arasýnda yer alabilecektir. Örneðin yangýn konusu bu ilk sayý ile sýnýrlý
kalmayýp bu konudaki çalýþan, katký koymak isteyen veya bu konuda sorusu olan, bilgi almak isteyen
kiþilere yardýmcý olmak, gereken kiþi veya yerlere yönlendirmek üzere bundan sonraki sayýlarda bilgi alýþ
veriþi devam edecektir. Bu anlamda gerek sorularýyla gerek bilgileriyle katký koymak isteyen herkesin ilgisini
bekliyoruz. Yangýn konusunda uzun yýllardýr hizmet veren Karina Tasarým þirketi yöneticilerinden sayýn
Aydýn Özkaya ve onun yardýmcýsý sayýn Sibel Sarýkaya Yangýn dosyasý çalýþmasýnýn büyük bölümünde
bizlere gerek hazýrladýklarý çalýþmalarla gerekse bilgi ve görüþlerini paylaþarak çok yardýmcý olmuþlardýr,
kendilerine ve yazýlarý ile katký koyan diðer katýlýmcýlara da çok teþekkür ederiz.

sunuþ
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MÝMAR VE MÝMARLIK
YANGIN GÜVENLÝÐÝNÝN NERESÝNDEDÝR?
Aydýn Özkaya
Elektrik-Elektronik Müh. KARÝNA Tasarým, Danýþmanlýk ve Eðitim Hiz.Ltd.Þti.

Orman, taþýt (araba, gemi, uçak, vb.), bina, vb. yangýn güvenliði gereklerinin
arandýðý, istendiði uygulamalardan bazýlarýdýr. Bu uygulamalar arasýndan
binalarda yangýn güvenliði, can ve mal güvenliði yönünden, en etkili ve
yaygýn olanýdýr.

Yangýn güvenliði saðlanmýþ bir bina,
yangýn çýkma olasýlýðýnýn düþürülebilmesi
için yanýcý madde miktarý, hareketi, yangýn baþlatýcý kaynaklardan iyi yalýtýlmýþ
ve bir yangýn çýkmasý durumunda yayýlýmý
sýnýrlandýrýcý olanaklara sahip bir binadýr.

Bina uygulamalarý söz konusu olduðunda, mimar ve mimarlýk ana belirleyici
ve baþrolde olmakta, olmasý gerekmektedir. Bu etkili rol, çeþitli iþlevlerin
mimar tarafýndan yerine getirilmesi gerekmesinin sonucunda ortaya çýkmaktadýr. Bu nedenle, mimarýn yangýn güvenliði yönünden iþlevlerini incelemek,
mimar ve mimarlýðýn yangýn güvenliðindeki yerini anlamamýz ve açýmlamamýz
yönünden yararlý olacaktýr.
1. MÝMARIN YANGIN GÜVENLÝÐÝ YÖNÜNDEN ÝÞLEVLERÝ
Yangýna Güvenli Tasarým Ýþlevi
Mimar ve mimarlýk, binanýn tasarýmýný yapan, yani binayý iþlevsel, fiziksel
ve estetik özellikleri yönünden belirleyen disiplin olarak, gerek yangýnýn
çýkmasýnýn önlenmesi koþullarýný (yangýn önleme), gerekse yangýnýn çýkmasý
durumunda, can ve mal güvenliði yönünden en az hasarla atlatýlmasý
koþullarýný (yangýndan korunma)en etkili þekilde belirleyebilen, üstelik de
bunu en baþta ve en erken aþamada yapabilen, yapamasa bile daha sonra
en hýzlý ve kolay deðiþtirebilme olanaðýna sahip olan disiplindir.
Bu özelliðinden dolayý, mimari yönden yangýn güvenliði saðlanmýþ veya
saðlanmamýþ binalardan söz etmek olanaklýdýr. Yangýn güvenliði saðlanmýþ
bir bina, yangýn çýkma olasýlýðýnýn düþürülebilmesi için yanýcý madde miktarý,
hareketi, yangýn baþlatýcý kaynaklardan iyi yalýtýlmýþ ve bir yangýn çýkmasý
durumunda yayýlýmý sýnýrlandýrýcý olanaklara sahip bir binadýr. Tersi durumda
ise, yangýn güvenliði saðlanmamýþ olan bir bina, gerek yapýsal, gerekse
iþlevsel özellikleriyle, yanýcý madde miktarý, hareket ve iliþkileri, yangýn
baþlatýcý kaynaklarýn özellikleriyle, yangýnýn çýkmasý ve çýkmasý durumunda
ise can ve mal kaybýnýn kabul edilebilir düzeyde kalmasýný saðlayýcý özelliklere
sahip olmayan binadýr.
Yani daha tasarýmdan baþlayarak, binalarýn yangýna ve yangýn nedeniyle
de kayýplara yatkýn olmasý veya olmamasý söz konusudur. Bu nedenle,
mimarýn temel iþlevlerinden biri de, yapýsal ve iþlevsel özellikleri yönünden
can ve mal güvenliði saðlanmýþ yapýlar tasarlanmasýný, iþletilmesini saðlamak,
bunu saðlayýcý teknikleri etkin ve kurallara uygun olarak kullanmak,
kullanýlmasýný saðlamaktýr.
Yangýna güvenli binalarýn elde edilmesi iþlevi, bizzat mimar tarafýndan
çözülmesi gereken konular, yapý fiziði baþlýðý altýnda mimarýn duyarlýlýk
göstermesi, bilgi ve deneyime sahip olmasý gereken konular olan, yanýcý
madde ve baþlatýcý denetimi, kaçýþ ve boþaltma olanaklarý ve yayýlýmýn
önlenmesi konularýnda ön plana çýkmaktadýr.
Yangýna güvenli binalarýn elde edilmesinde, tasarýmýn ve tasarým aþamasýnýn
etkin kýlýnmasý için, yangýn güvenliði unsurlarýnýn bizzat tasarým sürecinde
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ve ayný anda içsel olarak saðlanmasý gerekmektedir. Önce geleneksel
çözümlerden oluþan ve yangýn güvenliði unsurlarýna sahip olmayan bir
tasarým yapýlmasý, sonra bu tasarýmýn yangýn güvenliðine uygun hale
getirilmesi için gerekli deðiþikliklerin çalýþýlmasý, köklü deðiþiklikler ve
bozukluklar gerektirmekte, mimari tasarýmla yangýn güvenliðini çatýþan bir
konuma getirmektedir. Yangýn güvenliði gereklerine daha baþta uygun olarak
tasarlanmamýþ bir yüksek binanýn, yangýn merdivenlerinin sonradan uygun
hale getirilmesi, aþýrý zorlamalarý ve deðiþiklikleri gerektirmektedir. Bu
durumlarý önlemek, yangýna duyarlý ve yangýn kurallarýyla donatýlmýþ tasarým
bilgi ve deneyiminin kazanýlmasýndan geçmektedir.
Yönetim Ýþlevi
Mimar, diðer disiplinlerden farklý olarak, sadece, kendi etki ve çözüm
alanýnda olmayan konularla ilgili olarak da bir iþleve sahiptir. Bu yönüyle,
ana yangýn güvenliði parametrelerinin tüm disiplinler tarafýndan tam ve
eksiksiz olarak yerine getirilmesi için gerekli yönetim yapýsý ve örgütlenmeyi
de isteme ve uygulama görevine ve yetkisine sahip bir disiplindir. Bu çerçevede,
yangýn güvenliði bütünlüðünün saðlanmasý için yangýn mühendisini veya
yangýn mühendisliði müþavirinin gerekliliðini görme, bu disiplini göreve
çaðýrma yoluyla, yönetim iþlevini yerine getirme konumunda olan disiplindir.
Eþgüdüm Ýþlevi
Diðer bütün konularda olduðu gibi, yangýn güvenliði konusunda da
yapýlacaklarýn bizzat yapýlmasý olmasa da, üstlenen ilgili disiplinler arasýndaki
uyum ve eþgüdümün saðlanmasý gerekmektedir. Bu iþlevi bizzat yerine
getirecek veya kendi adýna yerine getirecek olaný belirleme iþlevi de mimardan
beklenen bir iþlev olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Mimari Bütünselliðin Denetimi Ýþlevi
Mimarlýk dýþýndaki diðer disiplinlerin yangýn güvenliði yönünden yaptýðý
çalýþmalarýn, mimari bütünlük yönünden aykýrýlýk içermemesi, bütünlüðü
bozmamasý gerekir. Kuþkusuz yangýn güvenliði önemlidir, ancak binanýn
ana iþlev, iþleyiþ, estetik, vb. kavramlarýna aykýrý unsurlar yaratmamalýdýr.
Gerek bizzat mimar, gerekse diðer disiplinler tarafýndan yangýn güvenliði
adýna getirilen unsurlar, bir yandan iþlevsellik, diðer yandan da bütünsellik
koþullarýný saðlamalýdýr.
Bu çerçevede, kullanýlacak cihazlarýn yerleþim yönünden koordinasyonu,
rengi, dokusu, kaplamasý, vb. binanýn bütünselliðini bozmamalýdýr. Ýþte
bunun için gerekli olan denetim, mimar tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu denetim,
mimarýn iþlevleri arasýnda yer almaktadýr.
Yenilikçi Tasarým Ýþlevi
Yangýn güvenliði kurallarý, korunma teknikleri, bunlarý ortaya koyan yönetmelik,
standart ve uygulama teknikleri, bir yandan ülke içinde, diðer yandan da
ülkeler arasýnda gittikçe daha birbirine yakýn, hatta özdeþ hale gelmektedir.
Bu kurallarýn benzerliðinin doðal bir sonucu olarak, tasarýmlar, elde edilen
binalar, kullanýlan malzemeler de birbirine hýzla benzemektedir. Bu durum,
yenilikçi ve yaratýcý tasarýmlarýn karþýsýnda, düþünceleri, uygulamalarý sýnýrlayýcý

bir unsur olarak çýkmaktadýr. Okul, otel, hastane, alýþ-veriþ merkezi, vb.
uygulamalar, bu uygulamalar temelinde getirilen kurallar nedeniyle, mimarý
yaratýcý ve yenilikçi olmayan tasarýmla, kurallara uygun olmayan tasarým
arasýnda sýkýþtýrmakta ve ikileme sürüklemektedir. Bu ikilem, mimarýn yangýn
güvenliðine duyarlý bir çözüm ve tasarým alýþkanlýðý kazanmasýyla aþýlmaya
çalýþýlmaktadýr. Bu yönden bakýldýðýnda, kurallara ve gereklere uygun ancak
gene de yenilikçi tasarým iþlevinin yerine getirilmesinde, her ne kadar diðer
disiplinlerin yardýmýný alsa da mimarýn öncelikli bir iþleve sahip olduðunu
görmekteyiz.
Ayrýca yüksek bina, atriumlu bina, toplanma amaçlý bina gibi uygulamalarda
kendini gösteren katý yangýn güvenliði gerekleri, mimarlarý güvenliði ikinci
plana atmadan sýnýrlarýný geniþletici arayýþ ve çözümlere yöneltmekte; bu
durum da yenilikçi tasarýmlar için bir hedef oluþturmaktadýr.
Bu konuda önemli sorunlardan biri, ülkemiz eðitim sistemi içinde mimarlýk
eðitimi kapsamýnda saðlanmayan, yangýn güvenliðinin çözüm seçeneklerini
zenginleþtirecek olan ileri tekniklerin (hesaplama, modelleme, simulasyon,
vb.) mimarlar tarafýndan bilinmemesi nedeniyle, bu tekniklerin saðlayacaðý
açýlýmlardan yararlanamamalarýdýr.
2. DÝSÝPLÝNLERARASI KONU PAYLAÞIMI ve EÞGÜDÜM-ÝLÝÞKÝ
Yukarýda belirtilen iþlevlerin hangi konular baðlamýnda geçerli olacaðý,
konularýn paylaþýmý, açýkta konu kalmamasý veya çakýþmalar olmamasý
yönünden önemlidir.
Bu yönden, çaðdaþ ve karmaþýk yapýlara ve bunlarýn elde edilmesi sürecinde
gerekli ve etkili, yani ilgili tüm disiplinlere geçmeden önce, bina uygulamalarýnda geçerli geleneksel disiplinlerin yangýn güvenliði yönünden ana konu
baþlýklarý ve sorumluluk konularý temel bir fikir edinilmesi yönünden yararlý
olacaktýr:
Çizelge 1 :
Geleneksel Disiplinlerin Yangýn Güvenliði Sorumluluk Konularý
Geleneksel Disiplin

Temel Sorumluluk Konularý
Pasif Korunma

Mimari

Can Güvenliði Olanaklarý

Statik

Yapýsal Bütünlük

Mekanik Tesisat

Aktif Korunma
Ýnsanlý Müdahale Olanaklarý
Otomatik Müdahale Olanaklarý

Elektrik Tesisat

Otomatik Algýlama ve Uyarý
Elektrik Güç Yönetimi
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EÞGÜDÜM DÝSÝPLÝNÝ

MÝMARLIK ÝLÝÞKÝ KONULARI

EÞGÜDÜM DÝSÝPLÝNÝ

MÝMARLIK ÝLÝÞKÝ KONULARI

Mimarlýk

Mahal özellikleri
Cephe Yangýn Yayýlýmý Önleme Özellikleri
Tavan - Döþeme Yangýn Bölmesi Etkileþimi
Çatý Malzeme Özellikleri
Duvar Yangýn Dayanýmý
Yapý Malzemeleri Yanýcýlýk ve Dayaným Özellikleri
Koridor Geniþlikleri
Kapý Açýlýþ Yönleri
Kapý Malzeme, Donaným ve Yangýna Dayaným Özellikleri
Acil Aydýnlatma Tasarým Ölçütleri
Taþýyýcý Sistem ve Malzeme Seçimi
Taþýyýcý Sistem Yangýn Dayanýmý
Tavan Fiziksel Özellikleri (Kiriþ derinliði, kaset özellikleri, eðimi, vb.)
Taþýyýcý Duvar Sistem ve Malzeme Seçimi
Taþýyýcý Duvar Yangýn Dayanýmý
Taþýyýcý Duvar - Yangýn Bölmesi Etkileþimi
Duvar - Cephe Kaplama Malzeme Seçimi
Boyama ve Boya Özellikleri
Tefriþ Malzeme Seçimi ve Özellikleri
Boyama ve Boya Özellikler
Malzeme Yangýn Yayýlým ve Duman Açýða Çýkartma Özellikleri
Ýtfaiye Eriþim Olanaklarý
Araç Park Alanlarý ve Park Sýnýrlamasý
Malzeme Yangýn Yayýlým ve Duman Açýða Çýkartma Özellikleri

Ýþaretleme

Bilgi Uyarý Tehlike Ýþaretlemesi
Yönlendirme Ýþaretlemesi
Ýþaretleme Dili
Ýtfaiye Baðlantýsý Yeri
Ýtfaiye Asansörü
Ýtfaiye Müdahale Stratejisi
Sigara Ýçme Yönetimi
Ýtfaiye Araç ve Donaným Hareketi
Bedensel Engelli Yönetimi
Güvenlik Yönetimi
Sürdürülebilir Yangýn Güvenliði
Bakým Yönetimi Parametreleri
Deðer Ekonomisi
Eþgüdüm ve Optimizasyon
Ekonomik Ömür
Kaynak Kullanýmý
Hasar Temelli Yangýn Bölmeleri
Muafiyet Temelli Yangýn Bölmeleri
Büyük Yangýn Hasarý (Major Fire Loss MFL) Yangýn Bölmeleri

Statik

Ýç Mimarlýk

Çevre
Düzenlemesi
Jeofizik Mühendisliði
Yangýn
Mühendisliði

Mekanik Tesisat
Mühendisliði
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Deprem Sýnýflamasý
Ýnsan Faktöru Analizi
Ýtfaiye Müdahale Stratejisi
Yangýn Bölmeleri Sýnýrý / Dayaným Süresi
Kaçýþ ve Boþaltma Süresi
Kaçýþ ve Boþaltma Stratejisi
Kaçýþ ve Boþaltma Hesaplamasý ve Simülasyonu
Yatay ve Dikey Taþýma Olanaklarý Yangýn Durumu Senaryosu
Mahal Tehlike Sýnýflamasý
Patlayýcý Ortam Sýnýflamasý
Otomatik Sprinkler Sistemle Korunacak Alanlar
Duman Atým Sistemi Yapýlacak Alanlar
Algýlama Yapýlacak Alanlar
Taþýnabilir Söndürücü Yerleri
Bireysel Korunma Cihazlarý
Performans Temelli Tasarým Teknikleri
Deðer Ekonomisi
Yangýn Dolaplarý Yerleþimi
Asma Tavan Sprinkler Kafasý Yerleþim Eþgüdümü
Su Deposu Yeri / Yerleþimi
Yangýn Pompa Odasý Yeri / Yerleþimi
Ýtfaiye Baðlantýsý Yeri
Sprinkler Alarm Vanalarý Yeri
Sulu Sistem Tesisat Þaftý
Asma Tavan Duman Atým Emiþ Menfezleri Yerleþim Eþgüdümü
Duman Atým Sistemi Tesisat Þaftý
Merdiven Basýnçlandýrma Sistemi
Merdiven Basýnçlandýrma Sistemi Tesisat Þaftý

mimarlýk+teknik

Ýtfaiye

Ýþletme

Bakým
Ekonomi

Sigorta

Elektrik Tesisat
Mühendisliði

Kimya
Mühendisliði
Mutfak Yiyecek
Ýçecek Yönetimi

Acil Aydýnlatma Sistemi
Aydýnlatmalý Kaçiþ Ýþaretleme Sistemi
Yatay Dikey Taþýma Kilitlemesi
Yangýn Algýlama Paneli Yeri
Yangýn Algýlama Tekrarlayýcý Paneli Yeri
Yangýn Algýlama -Yangýn Bölme Elemanlarý (Kapý, vb.) Senaryosu
Elektrik Tesisat Þaftlarýnýn Yeri
Yapý Malzemeleri ve Sistem Ayrýntýlarý Yangýn Özellikleri
Tefriþ Malzemeleri Yangýn Özellikleri
Yapý Malzemeleri ve Sistem Ayrýntýlarý Yangýna Dayaným Özellikleri
Malzeme Yangýn Özellikleri Analitik Ölçme Teknikleri
Depo Alanlarý ve Ýþlevleri

Not: Genel amaçlý yapý ve tesislerdeki, temel iliþki ve eþgüdüm konularýna yer verilmiþtir.

Kuþku yok ki, yukarýda belirtilen konular geniþ bir yelpazede sunulmuþtur;
belirtilen iliþki ve eþgüdüm her bina, proje için gerekli olmayabilir veya bizzat
belirtilen disiplinler tarafýndan üstlenilmeyebilir. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken, belirtilen iliþki ve eþgüdümün gerekli olmasýna karþýn, bunun
saðlanmamasý durumunda, bütünlükten ve teknik temelden yoksun, kopuk
pahalý ve sürdürülebilir olmayan uygulamalarla karþýlaþmanýn kaçýnýlmaz
olduðudur.
3. SONUÇ
Doðal ve yaratýlmýþ çevrede yapý elde etmenin günümüzdeki çaðdaþ süreci,
bu sürecin kavramlarý, paydaþlarý, örgütlenmesi yönünden deðiþimler talep
etmektedir. Her türlü kavram, süreç ve paydaþlar ayný kalýrken, yani dönüþümü
saðlamayan, sadece bazý yüzeysel ve kozmetik deðiþikliklerle yangýn güvenliðini
ve benzeri çaðdaþ parametreleri saðlamak olanaklý deðildir. Duyarlýlýk,
bilgilenme, bilinçlenme ve sonuçta dönüþüm, dönüþüm sonrasý elde
edilen yapýlar bizi sadece yangýn güvenliði yönünden bir ilerlemeye
deðil ama gerçek anlamda bir çaðdaþlaþmaya götürecek yoldur. Eðer
yangýn güvenliði böyle bir yolda etkili ve yararlý olacaksa anlamlýdýr.
Mimar ve mimarlýk, konunun teknik yönünün ötesinde, bu dönüþümün
saðlanmasý yönünden öncü, belirleyici ve etkili bir konuma sahiptir.

[parantez]

Ancak özellikle yangýn güvenliðinin etkili ve belirleyici olduðu binalara
bakýldýðýnda, sadece geleneksel disiplinlerin bulunmasýyla çözülebilen
binalarýn, gittikçe azalmakta olduðu ve proje yönetim tekniklerini kullanan,
çok disiplinli tasarým, denetim, iþletme takýmlarýnýn yer aldýðýný binalarin
artmakta olduðunu, bu tür durumlar için ise geleneksel yapýnýn yetersiz
kaldýðýný görmekteyiz. Bu durumda, geniþletilmiþ ve ilgili tüm disiplinleri
içine alan bir eþgüdüm ve iliþki düzeninin gerekli ve geçerli olduðunu
görmekteyiz. Bu anlayýþ çerçevesinde, mimar öncelikli hiyerarþik örgütlenme
yerine, matriks örgütlenme yapýsý içinde, Mimarlýk ve Eþgüdüm-Ýliþki
Matriksinden söz etmek gerekmektedir :

ÝTFAÝYE KIÞLALARININ KAREKTER VE VAZÝFELERÝ

MÝMARLIK, Türk Yüksek Mimarlar Birliði Bülteni, 1948, Sayý:4
Yazan: Claudio Longo
Ýtalyancadan Çeviren: Y. Mimar Lütfi TOPÇUBAÞI
Ýtfaiye iþlerinin, modem bir surette teþkilatlandýrýlmasý gibi bir mevzuun þehirleri ve
mimarlarý alakadar ettiðini düþünerek bu teþkilatýn nasýl ve ne gibi þartlar altýnda
inkiþaf etmesi ve itfaiye binalarýnýn ne gibi vasýflarý haiz olmalarý lazým geldiðini
tetkik edeceðiz. Ýtfaiye kýþlalarýnýn karakteri askerî kýþlalarýnkinden farklý olup
görecekleri vazife, talim ve mevzu çokluðundan dolayý ananevi baþka bir inþaat tarzý
arzederler. Yakýn zamanlara-kadar bu vazifeyi görecek, tam manasiyle bu teþkilatý
barýndýracak bir bina þekli düþünülememiþti. Eski zamanlarda, þehirleri yangýndan
korumak için bir çok tedbirler alýnmakta ve hükümetler bu yangýn koruma meseleleriyle
meþgul olmuþlardýr. Fakat bütün bu araþtýrmalar neticesiz kalmýþ ve esaslý bir itfaiye
er teþkilatý kurulamamýþ, ancak, bu son zamanlarda özel bir itfaiye binasýnýn esaslarý
kurulmasiyle aþaðýda göreceðimiz göçebe vaziyetinden kurtulmuþtur.
Milattan sonra 6. cý asýrda Ýmparator Ogüst, yangýn aletlerine bir bina tahsis ederek
ilk resmî itfaiye teþkilatýný kurmuþtur. Ogüst'ün diðer bir muvaffakiyeti de itfaiye
teþkilatýný o zaman "Demirciler Korporasyonunun yangýndan koruma" gibi muvakkat
bir teþkilat þeklinden korumak olmuþtur.
Ogüst, bir itfaiye komutaný emrinde þehrin muhtelif mahallelerini devriye gezen yedi
itfaiye mangasý kurmuþtur. Bu birlikler, sýrýk merdiven, kova ve baltalarla teçhiz
edilmiþlerdi. Aletler þehrin muhtelif semtlerinde muhafaza edilip, anî ve acil vakalarda
halk tarafýndan kullanýlmasýna müsaade edilmekte idi.
Neron zamanýnda bu birlikler ve alet depolarý çoðaltýlmýþ ve Roma büyük yangýnýndan
sonra akar su verecek bir alet için araþtýrmalar yapýlarak bildiðimiz (Tulumba)
meydana getirilmiþtir. Bu tulumba þehrin her mahallesine birer tane daðýtýlarak
bugüne kadar gelmiþtir.
Ýmparatorluðun inkýraziyle, muntazam itfaiye teþkilatýnýn inkýrazý da baþlar. Hükümetin
cehaleti ve tenbelliði yüzünden, sonunda bu birlikler daðýtýlarak þehir meskunlarý
tarafýndan sýrf kendi evlerini yangýndan korumak maksadiyle (Gilde) denilen yangýn
söndürme gruplarý teþkil etmiþlerdir.
IX. asrýn ilk senelerinde þehirlerin yangýndan korunmasý hakkýnda ilk (decreti
governativi) Hükümet Dekresi çýkmýþ ve 1254 te Paris'te "Burjuva devriyesi" diye
yarýsý burjuva ve yarýsý gönüllü yangýn söndürme polis teþkilatýndan olmak üzere bir
teþkilat kurulmuþtur.
1340 senesinde Zurich þehrinin kýsmen yanmasýna sebep olan samanlý çatýlardan
çýkan büyük yangýndan sonra da bu (Bu büyük yangýndan sonra Zürich evlerinin çatýlarýna
bir tabaka toprak ve çim ekilmesi emredilmiþtir.) Fransýz teþkilatýna benzer ilk itfaiye
teþkilatý kurulmuþtur.
1344 senesinde Firense þehri ilk defa olarak Ýtalya'da "Nizamî itfaiye" teþkilatýný
kurmuþtur. Bu teþkilat her biri müstakil hareket etmekte olan ve her türlü malzemeyi
havi ve bulunduðu mahallenin yangýnýný söndürmeðe memur dört birlikten teþkil
edilmiþti. Bu þekil 1416 senesine kadar tam ve muntazam nizami bir itfaiye teþkilatý
kuruluncaya kadar devam etmiþtir. (Bu kanun Zürichte 1478 de ilan edilmiþtir. Her

mahalleye yerleþtirilmiþ olan bu birlikler, beheri bir onbaþý komutasýnda on kiþiden ibaret dört
mangadan müteþekkildir. Bir de yangýn esnasýnda seyyar müfettiþler vardý ki bunlarýn vazifesi,
erlerin yangýna gelip gelmediklerini kontrol etmekti.)

Bu yeni teþkilat ve polise baðlý ve bilahare Pariste 1699 senesi raddelerinde müstakil
ve (Sapeurs  Pompeirs) namý altýnda çalýþan yangýndan koruma teþkilatýndan daha
çok geliþmiþ ve teçhiz edilmiþti. Bu yeni Fransýz teþkilatý da kýþlaya benzer hiç bir
binaya sahip olmayýp ancak bir kaç mahallede basit malzeme ve teçhizat depolarýndan
ibaretti.1809 senesinde Firense Sendikasý itfaiye teþkilatýnýn yeniden teþkilatlandýrýlmasý
için bir tasarý hazýrlamýþ ve eski teþkilatýn yerine itfaiye mangasý ve biraz sonra

Corpi dei Pompieri yani Ýfaiye Birlikleri diye yeni bir teþkilat kurulmuþtur. Bu
nizamî teþkilatýn da müteaddit nöbetçi noktalarýndan baþka bir binasý yoktu (Ýlk

yangýn tulumbasý (hakiki) 1671 senesinde Hollandalý Jean von Heyde tarafýndan icadedilmiþtir.
Bu tulumbadan evvel kullanýlan tulumbalarýn hortumlarý sert bir boru olduðundan bina
dahilindeki yangýna kadar varmak imkansýzdý.) Bu noktalarda iki üç itfaiye eri ve yangýn

söndürme aletleri bulunmakta idi, bir yangýn zuhurunda noktanýn bulunduðu
mahallenin erkekleri bu merkeze konuþ itfaiyecilere yardým etmekte idiler. Zürich'te
ise bu noktalarda ancak gece vakti itfaiye eri nöbette bulunmakta idi. Zamanla bu
teþkilatýn gördüðü iþin ehemmiyeti ve büyüklüðü itibariyle bir merkeze koþup
itfaiyecilere yardým etmiþtir. Bunlarýn ancak kendilerine mahsus bir binada toplanmalarý
lazým geldiði anlaþýlmýþtýr. Ve 1952 senesinde gitgide büyüyen itfaiye teþkilatýnýn bir
merkez binaya toplanmasý ihtiyacý duyulmuþtur. Bu "Merkez Bina" da mahallelere
daðýlmýþ olan nöbetçileri yetiþtirmek ve þehrin büyük yangýnlarýný söndürmeðe
memur edildi. Ýlk önce bu binalarýn zemin katýnda erler, muhtelif servisler, araba
ve itfaiye malzemeleri muhafazasýna hasredildi, üst katlar erbaþ ve subaylarýn
ikametine tahsis edilmiþti. Zamanla, araba depolarý caddeye açýlan kemerli bina
tarzý tercih edildi. Üst katlar, birbirinden ayrý odalara taksim edilip, buralara yaþlý
veyahut evli itfaiye erlerin ailelerine tahsis edildi. Sonradan, teþkilatýn büyümesiyle
ve er miktarý çoðalmasiyle, üst kat odalarda ehliyeti takdir edilen er ve ailelerinin
ikametine müsaade edildi. Fakat bu þekilde askerî disiplinine uygun görülmediðinden,
itfaiye teþkilatý bir meslek olarak, yine askerî disiplini altýnda gönüllü usulü kabul
edilerek bugünkü itfaiye kýþlalarý meydana gelmiþtir.
Bugün Ýtalya'da itfaiye teþkilatý Ýç Ýþleri Bakanlýðýna murbut Yangýndan Korunma
Genel Müdürlüðü tarafýndan idare edilir, fakat her komünde müstakil millî itfaiye
birlikleri mevcuttur. Ýtalyan Kanunu 40.000 nüfusu geçen her þehirde bir itfaiye
merkez birliði teþkilini emreder.
Büyük þehirlerde en mühim kýþlalar, ve büyük mahallelerde ve þehirler arasý yol
kavþaklarýnda bir itfaiye kýþlasý bulundurmaktadýr. Ýkinci derecedeki kýþlalar Merkez
kýþlaya baðlý olup yangýn haber ve alarmýný onun vasýtasiyle alýrlar ve onlar da uzak
ve münferit itfaiye karakollarýna bildirirler.
Diðer taraftan bir þehirde bulunacak olan kýþla adedi o þehirde vuku bulan yangýn
nisbetine uygulanacaktýr. Bununla beraber bir þehirde bulunacak kýþla ve itfaiye er
adedi muhtelif unsurlara baðlýdýr: (Ýtfaiye birliklerindeki erler bulunduklarý mahallenin
nüfusuna nisbet olunur. Mesela 42 milyon metre murabbaý bir saha tutarý Paris þehrinin beher
1,300,000m2 için 12-14 kiþilik bir itfaiye birliði lazýmdýr. Zürih þehrinin beþ kýþlaya taksim
edilmiþ 3,890 eri vardýr.)

1. Þehrin nüfusu,
2. Þehir ve dolay mahallelerinin kapladýðý saha,
3. Endüstri nevi ve kýymetli ticaret karekteri ve þehrin büyük bir trafiðe sahip olmasý
(kara veya deniz),
4. Ýklim,
5. Bölgenin inþaat tarzý (taþ, ahþap, tuðla, betonarme, demir) bu faktörlerden baþka,
tiyatro, sinema ve müze gibi binalarýn muhafazasýna ayýrmak lazým gelen itfaiye
erlerini de hesaba katmak lazýmdýr.
Bugün ufak bir itfaiye teþkilatý için bile kýþlalarýmýz vardýr, fakat tam bir bütün
teçhizatiyle kýþla olmasý için 50 erlik olmalýdýr. Büyük kýþlalar 100 ila 200 erli
olabilmelidirler. Kadro 200 eri geçtiði takdirde fazlasýný þehrin menfaati ve idare
bakýmýndan diðer kýþlalara daðýtmak veya yeni bir kýþlaya yerleþtirmek stratejik
bakýmdan daha münasiptir.
Bir itfaiye kýþlasý için seçilecek arsa hiç olmazsa üç tarafý sokak ve otomobil garajý da
en aþaðý 300 m2 olmalýdýr. Fakat, bir þehirde böyle bir arsayý bulmak müþkül olduðundan
yeni imar planýnda lazým gelen sahayý evvelden tedarik etmek muvafýktýr. (...)
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KAÇIÞ YOLLARI VE
ÇIKIÞLARIN MÝMARÝ TASARIMI
Abdurrahman Kýlýç, Kazým Beceren
ÝTÜ MAKINA FAKÜLTESI

ÖZET
Bina tasarlanýrken kaçýþ yollarý, yangýn merdivenleri, asansör kuyularýnýn
yerleri uygun düzenlenmeli, dumandan arýndýrma, yangýnýn yayýlýmýnýn
yavaþlatýlmasý için kompartýmanlar oluþturulmalý, topluma açýk ve
yüksek yapýlarda özel önlemler alýnmalýdýr.
Mimari tasarým, bina için seçilecek aktif sistemleri doðrudan etkilediðinden binanýn pasif sistemlerinin iyi tasarlanmasý ile mekanik
sistemler basitleþir, binanýn maliyeti düþer ve yangýn güvenliði daha
iyi saðlanmýþ olur.
Binalarýn yangýndan korunma sistemleri her ne kadar günümüzde
þehircilik, mimarlýk, mühendislik bilim dallarýndaki kiþilerin ortak
çalýþmalarýný gerektiriyorsa da, bunlarý uygulamak, ciddiye almak
mimarýn sorumluluðundadýr.
1. GÝRÝÞ
Yangýnlarda, ölüm ve yaralanmalarýn büyük çoðunluðu, binanýn
mimari yangýn güvenliði gerekBabil kralý Hammurabi'nin ünlü yasalarý lerine uygun olarak dizayn
edilmemesi sebebiyle olmaktadýr.
arasýnda inþaat ile ilgili bir yasa vardýr. Çoðunlukla kaçýþ yollarý ve çýkýþlar
yeterli olmadýðýndan binada
"Hatalý bir yapýnýn çökmesi ve yanmasý bulunanlar duman veya alev
içinde kalmakta ve istenmeyen
halinde yapý sahibi ölürse, yapýyý yapan sonuçlar oluþmaktadýr.

mimar, yapý sahibinin oðlu ölürse,
mimarýn oðlu

Genel olarak, yangýn güvenlik
öldürülecektir" der. önlemleri pasif ve aktif olmak
üzere iki grupta incelenebilir. Pasif
sistemler olarak, binanýn kaçýþ yollarý, yangýn merdivenleri, tesisat
þaftlarý, pompa dairesi, su deposu, yangýn bölmeleri, yangýn kesicileri
ve duman tahliye bacalarý sayýlabilir. Aktif sistemler ise, yangýn
dolaplarý, sprinkler sistemi, gazlý söndürme sistemi, duman tahliye
sistemi, merdiven yuvalarý ve asansör kuyularý basýnçlandýrmasý,
algýlama ve uyarý sistemleri gibi sistemlerdir. Pasif sistemler tamamýyla
mimari tasarýma etki eden hususlarý içermektedir. Özellikle kaçýþ
yollarý ve çýkýþlar baþta yangýn merdivenleri olmak üzere yapýnýn
tasarýmýný tamamen deðiþtirebilmektedir. Bu sebeple proje
baþlangýcýnda ilk göz önüne alýnmasý gereken hususlardan birisi
tahliye yollarý ve çýkýþlar olmalýdýr.
Pasif güvenlik önlemleri yeterli ise yani mimari tasarým uygun ise
yangýnýn geniþlemesi yavaþ olur, insanlarýn tahliyesi kolaylaþýr ve
yangýnýn verdiði zarar az olur. Mimar genellikle binanýn kullaným
alanýný artýrmak ister. Mal sahibinin isteklerine yanýt aranýrken yangýn
güvenliði ihmal edilmektedir. Bir yapýnýn fonksiyonel olmasý kadar
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güvenli olmasý da gerekir. Özellikle topluma açýk yapýlarda güvenlik
birinci planda gelmelidir.
Ýsadan önce 2000 yýllarýnda yaþamýþ olan Babil Kralý Hammurabi'nin
ünlü yasalarý arasýnda inþaat ile ilgili bir yasa vardýr. "Hatalý bir yapýnýn
çökmesi ve yanmasý halinde yapý sahibi ölürse, yapýyý yapan mimar,
yapý sahibinin oðlu ölürse, mimarýn oðlu öldürülecektir" der.
Dünyada tarih boyunca çýkan büyük yangýnlarýn ardýndan, yavaþ
yavaþ yangýn güvenliði konusu önem kazanmýþ ve bu konuda insanlarýn
çeþitli araþtýrmalar yaparak bazý önlemler almasýna sebep olmuþtur.
1600 yýlýndaki büyük Londra yangýnýndan sonra, alýnan önlemler
yangýnýn çýktýðý yapýda kalmasýný saðlamak ve yanýndaki yapýlara
sýçramasýný önlemek biçimindedir. 18.yüzyýldan sonra, insanlarýn
binalardan tahliyesini saðlayacak önlemler daha çok düþünülmeye
baþlanmýþtýr.
Kentleþme ve yoðun yerleþmenin ortaya çýkmasý ile yangýn ve yangýnýn
çok geniþ alanlara yayýlmasý önemli bir þehircilik problemi olmuþ ve
bazý temel ilkelerin doðmasýna yol açmýþtýr. Bunun paralelinde de
yangýn için önlemler önce þehir planlamasýnda düþünülmeye
baþlanmýþtýr. Ýmar planlarý yapýlýrken binalarýn kullaným amaçlarýna
göre deðiþik sýnýrlamalar getirilmiþ öncelikle konut, ticaret merkezi,
sanayi gibi fonksiyon bölgeleri arasýnda yangýn havuzlarý yapýmýna
olanak verecek yerler ayrýlmasý istenmiþtir.
Ülkemizde de teknolojik geliþmelere paralel olarak, özellikle de
topluma açýk yapýlarda yangýndan ötürü ortaya çýkacak can ve mal
kaybýný en aza indirebilmek amacýyla çalýþmalar yapýlmýþ ve 2002
yýlýnda Bakanlar Kurulu tarafýndan Binalarýn Yangýndan Korunmasý
Hakkýndaki yönetmelik yayýnlanmýþtýr. Bu yönetmelikte pasif sistemlere
çok geniþ yer verilmiþ, bina yerleþimi ve binaya ulaþým, yangýnýn
yayýlmasýný önleyici tedbirler, tahliye durumunda kullanýlan kaçýþ
yollarý ve yangýn merdivenleri, bina kritik bölümlerine iliþkin önlemler
ve binalarda kullanýlacak yapý malzemeleri konusunda genel esaslar
belirtilmiþtir. Bilhassa kaçýþ yollarý konusundaki maddeler daha geniþ
olarak ele alýnmýþtýr.
2. KAÇIÞ YOLLARI VE YANGIN MERDÝVENLERÝ
Yangýn olaylarýnda en önemli konu, insanlarýn yapýyý tahliyesidir. Bir
binada yangýn çýktýðýnda, binada bulunan insanlarýn çýkýþlarýnýn
saðlanmasý yapýlacak ilk iþlemdir ve alýnacak yangýn güvenlik
önlemlerinin büyük çoðunluðu kaçýþlarý kolaylaþtýrmak içindir. Gerek
yangýn anýnda kiþilerin emniyetli þekilde kaçýþýnýn saðlanmasý ve
gerekse olay yerine gelen itfaiyecilerin yangýna müdahalesi için uygun
kaçýþ yollarý ve yangýn merdiveni yapýlarýn vazgeçilmez unsurlarýdýr.
Kaçýþ yollarý için ayrýlan alanlar insanlarýn panik ve yangýnlarda
kurtuluþ alanlarýdýr. Tasarým sýrasýnda en kötü þartlarda kullanýlabilecekleri göz önüne alýnmalýdýr. Kötü hava þartlarýnda çocuklarýn,
yaþlýlarýn, binayý tanýmayanlarýn nasýl çýkacaklarý mutlaka

düþünülmelidir. Kaçýþ yollarý için ayrýlan alanlarýn insanlarýn panik
ve yangýnlarda kurtuluþ alanlarý olduðu unutulmamalýdýr. Bir yasaðý
savmak için deðil bir tehlikeyi önlemek için planlanmalýdýr.
Ülkemizde, bir yangýnda ölüm ve yaralanmalar olduðunda binada
kusur aranmaz. Ya iþletme hatasý olarak bakýlýr ya da teknik arýza
olarak görülür. Oysa hangisi olursa olsun, bir yangýnda insanlar
kaçamýyorsa bunun tek sebebi kaçýþ yollarýnýn yeterli olmamasýndandýr.
Zaman zaman çýkýþlarda kapýlarýn kilitlendiði durumlarla da karþýlaþýlýr,
ama yangýn çýkýþ kapýlarýnda kilit bulunmamasý konusu ve kapýlarýn
seçimi de mimarýn konusudur. Uygun dizayn edilen bir çýkýþ veya
yangýn merdiveninin
güvenlik sebebiyle
kilitlenmesine gerek
olmayacaktýr.
Binanýn kaçýþ yollarý
planlanýrken yeterli
sayýda çýkýþ temin
edilmeli, kaçýþ yollarý
ve çýkýþlar yangýna
ve dumana karþý
korunmuþ olmalý,
merdiven yuvalarý ve
asansör kuyularý
yangýnýn bir diðer
kata geçmesine
engel olacak þekilde
planlanmalýdýr. Binadan kaçýþ yollarýnýn planlanmasýnýn, içerideki
insan sayýsýna baðlý
olduðu kadar binanýn genel planÞekil 1. Çýkýþlar Ýçin 450 Kuralý
lamasýna ve yüksekliðine de baðlý
olduðu unutulmamalýdýr. Yangýn emniyeti açýsýndan sadece merdivenler ve yangýn
merdivenleri deðil, tüm çýkýþ yollarýnýn yangýna dayanýklý ve korunmuþ
bir þekilde inþa edilmesi gerekmektedir.
Yangýn merdivenleri ve kaçýþ yollarý ilgili olarak çok sayýda uygulanmasý
zorunlu olan veya tavsiye niteliðindeki kaynak bulunmaktadýr. Bunlar
içinde en geniþ olarak faydalanýlmasý gereken kaynaklar;
a) Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýndaki Yönetmelik
b) British Standard Fire Precautions in the Design and Construction
of Buildings,BS 5588
c) The BOCA National Building Code/USA ,
d) Life Safety Code, NFPA 101
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Kullaným Sýnýfý

Tek yönde en çok uzaklýk (m)

Ýki yönde en çok uzaklýk (m)

Sprinklersiz

Sprinklersiz

Sprinklerli

Sprinklerli

Yüksek Tehlike

10

20

20

35

Endüstriyel

15

25

30

60

Yurtlar , Yatakhaneler

15

25

30

60

Maðazalar, dükkanlar

15

25

45

60

Bürolar

15

30

45

75

Otoparklar

15

25

45

60

Okul ve Eðitim yapýlarý

15

25

45

60

Toplanma Yerleri

15

25

45

60

Hastaneler

15

25

30

45

Oteller, Pansiyonlar

15

20

30

45

Apartmanlar

15

30

30

60

Tablo 1: Çýkýþlara götüren en uzun kaçýþ uzaklýklarý

olarak sýralanabilir. Ayrýca özel yapýlar için çok sayýda kural ve
standart bulunmaktadýr. Kuþkusuz, Türkiyede, Binalarýn Yangýndan
K o r u n m a s ý
Hakkýndaki Yönetmelik hükümlerine
tam olarak uyulmasý
gerekmektedir.
2.1. Kaçýþ Yollarý ve
Yangýn Merdivenleri
Kaçýþ yollarý süreklilik
göstermelidir. Kaçýþ
yolu, bir bina veya
Þekil 2b.
konstrüksiyonun
Sprinklersiz ofis binasýnda çýkýþa olan mesafeler
herhangi bir noktasýndan yer seviyesindeki caddeye kadar
olan devamlý ve engellenmemiþ kaçýþ yolunun tamamý olarak tarif
edilir. Oda ve diðer müstakil hacimlerden çýkýþlar, her kattaki koridor
ve benzeri geçitler, zemin kata ulaþan merdivenler, zemin katta
merdiven aðýzlarýndan bu kattaki bina çýkýþýna giden yollar, alt
kenarlarý döþemeden en çok 120 cm yukarýdaki pencereler, bina
dýþýndaki güvenlik bölgesine açýk, dýþ zeminden en çok 3 m yükseklikteki pencereler, zorunlu hallerde kaçýþ yolu kabul edilebilirler.
Yangýn merdivenleri, bir binadaki insanlarýn tahliyesinde kullanýlmak
üzere, özel olarak tasarlanan merdivenlerdir. Yangýn merdivenleri,
yangýnla ilgili tahliyelerde kullanýlan kaçýþ yollarý bütününün bir
parçasýdýr ve diðer kaçýþ yollarý öðelerinden baðýmsýz tasarlanamazlar.
Sayýlarý yeterli
ise yapýnýn
olaðan merdivenlerinden
yangýnda kullanýlabilecek
özelliklere sahip
olanlarý da
yangýn merdiveni olarak
kabul edilebilir.
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dan Korunmasý Hakkýndaki Yönetmeliðe göre;
a) Bütün iþyeri, ticaret merkezleri ve topluma açýk yapýlarda kat
sýnýrlamasýna bakýlmaksýzýn birden fazla kat varsa,
b) Konut olarak kullanýlan ve yapý yüksekliði 30.50 m'yi aþan
binalarda,
c) Bina yüksekliði 15.50 myi veya yapý yüksekliði 21.50 myi aþan
büro, imalathane ve depo binalarýnda özel haller dýþýnda,
her katta en az 2 baðýmsýz kaçýþ merdiveni ya da baþka çýkýþlar
bulunmalýdýr.
Topluma açýk binalarda her oda veya müstakil hacim bir koridora
en az bir kapý ile baðlanmalýdýr. Dýþarýya baðlantýsý olmayan yalnýz
birinden diðerine geçilen odalar yapýlmamalýdýr. Salon tipi büyük
bir hacme, hacmin insan kapasitesi ile orantýlý sayýda, ikiden az
olmamak üzere kaçýþ yolu tahsis edilmelidir. Bunlarýn giriþlerinin
konumu, salonun hiç bir noktasýndan 45 dereceden daha dar bir
açý ile görünmeyecek þekilde olmamalýdýr. Kaçýþ yollarý, baþka
binalarýn içinden geçerek korunmuþ alana ulaþmamalý ve kaçýþ
yollarý geniþliði 180 cm den az olmamalýdýr (Þekil 1).
Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýndaki Yönetmeliðe göre, bir
hacimden korunmuþ bir yangýn kaçýþ yoluna uzaklýk kullaným amacýna
ve binada sprinkler sistemi olup olmamasýna göre deðiþmektedir.
Tablo 1de görüldüðü gibi sprinkler olmayan binalarda tek yönde
kaçýþ mesafesi yüksek riskli binalarda 10 m ve diðer binalarda 15
m iken, sprinkler sistemi olmasý durumunda kullaným amacýna göre
bu mesafe 20-30 m arasýnda deðiþmektedir. Ýki yönde çýkýþ olmasý
durumunda bu mesafeler yaklaþýk iki katýna çýkmaktadýr. Þekil 2 de
farklý tasarýmlar için çýkýþa olan mesafeler görülmektedir.
Binanýn merdivenlerine, herhangi bir kattaki muhtemel bir yangýn
durumunda merdivenin yangýndan ve dumandan etkilenmemesi için
bir güvenlik hacminden geçildikten sonra ulaþýlmasý saðlanmalýdýr.
Þekil 3 de iki farklý tasarýmda yangýn güvenlik hacmi ve acil durum
asansörünün konumu görülmektedir. Kaçýþ merdivenlerine dumanýn
geçiþini engellemek için yapýlacak yangýn güvenlik holleri, kullanýcýlarýn
kaçýþ yolu içindeki hareketini engellemeyecek biçimde tasarlanacak
ve taban alaný 3 m²den az olmayacaktýr. Döþemeye asansör holünden
çýkýþ kapýsýna doðru 1/200ü aþmayacak bir eðim verilecektir. Önemli
bir husus, yanýcý madde içermeyen ve kullaným alanlarýndan bir kapý
ile ayrýlan koridor ve holler yangýn güvenlik hacmi olarak kabul
edilebilmektedir.
Yangýn hangi noktada çýkarsa çýksýn, o kattaki bütün insanlarýn
çýkýþlarýnýn saðlanmasý için kaçýþ yollarý ve yangýn merdivenleri
birbirlerinin alternatifi olacak þekilde konumlandýrýlmalý, yan yana
yapýlmamalý, yangýn merdiveni yuvasý ile normal merdiven ayný katta
olmalý ve genel merdivenlerden geçirilerek yangýn merdivenine
ulaþýlmamalýdýr.
Kullanýcý yükü, gerekli kaçýþ ve panik hesaplarýnda kullanýlmak üzere
brüt alana göre, konferans salonu, lokanta, bekleme salonlarý,
konser salonlarý, topluma açýk stüdyo, düðün salonu ve benzeri
yerlerde 1.0 m2/kiþi, dans salonlarý, bar, oyun salonlarý ve benzeri
yerlerin oturulan kýsýmlarý için 1.0 m2/kiþi, ayakta durulan kýsýmlarda
0.50 m2/kiþi, büro binalarýnda, dernek merkezlerinde, hastane yatak
odalarýnda 10 m2/kiþi, süper marketlerde 2 m2/kiþi, alýþveriþ
merkezlerinde 7 m2/kiþi, otoparklarda 30 m2/kiþi alýnacaktýr. Birim

boþaltma akýþý 40 kiþi/dakika ve boþaltma süresi 3 dakika alýndýðýnda
1000 m2 alana sahip bir alýþveriþ merkezinde en az 3 çýkýþ ayný
alandaki bir konferans salonunda 4 çýkýþ ve barlarda 8 ayrý çýkýþ
olmasý gerekmektedir.
Bir kattaki insan sayýsý 50 kiþiye kadar olan yerler için en az 1 çýkýþ,
500 kiþiye kadar en az 2 çýkýþ ve 1000 kiþiye kadar en az 3 çýkýþ
saðlanmak zorundadýr.
Yüksek yapýlarda, her kat, birbirinin alternatifi olan en az iki çýkýþ ve
en az bir yangýn merdivenine baðlantýlý olmalý ve bir kattaki insan
sayýsý 500'ü aþarsa en az 3 yangýn merdiveni yapýlmalýdýr.
2.3. Açýk Yangýn Merdivenleri
Yangýn merdivenleri bina içinde veya dýþýnda konumlandýrýlabilir.
Fakat, yüksek yapýlarda yangýn merdivenleri bina içinde tertiplenmelidir.
Bina dýþýndaki yangýn merdivenleri yüksek binalar için uygun deðildir.
Dýþ kaçýþ merdiveninin herhangi bir bölümüne yanlardan yatay
uzaklýk olarak 3 m içerisinde ya da alttan düþey uzaklýk olarak 3 m
içerisinde kapý ve pencere gibi korunumsuz duvar boþluðu bulunmayacaktýr (Þekil 4). Bina dýþýnda açýk merdivenlere yüksek binalarda
izin verilmez. Açýk merdivenin yapýlabilmesi için bina yüksekliðinin
21.50 m ve yapý yüksekliðinin 30.50 m den daha düþük olmasý
gerekir. Dairesel merdivenler 9.50 m' den daha yüksek olmayacaktýr.
Dairesel merdivenler, yanmaz malzemeden yapýlmalarý ve en az 800
mm geniþlikte olmalarý durumunda kullanýcý yükü 25 kiþiyi aþmayan
herhangi bir kattan, ara kattan, veya balkonlardan zorunlu çýkýþ
olarak hizmet verebilir.
Açýk yangýn merdivenleri tercihen bölgenin hakim rüzgar yönünde
olmalý ve bütün dýþa açýk yangýn merdivenleri kar ve buzlanmadan
korunmalýdýr.
2.4. Yangýn Merdiveni Geniþliði
Kaçýþ merdiveni ya da diðer kaçýþ yollarý, toplam kullanýcý sayýsý 50
kiþiden fazla olan binalarda bir kaçýþ yolunun geniþliði iki birim
geniþlikten yani 100 cm.'den az olmayacaktýr.
Kaçýþ merdivenlerinin en çok geniþliði 200 cmyi geçmeyecektir.
Geniþliði 200 cmyi aþan merdivenler korkuluklarla 100 cmden az
olmayan ve 200 cmden fazla olmayan parçalara ayrýlacaktýr. Kaçýþ
merdivenlerinin çýkýþ kapasitesi hesaplanýrken, 200 cmyi geçen
fazlalýklar hesaba katýlmayacaktýr.

ile veya bir
anahtarla
giriþ sað l a n a b i l i r.
Kapýlar, kendi
kendine kapanan mekanizmaya
sahip olmalýdýr.
3. SONUÇ
Binadan
kaçýþ yollarýnýn planlanmasýnda
yeterli sayýda
Þekil 3.
çýkýþ temin
Yangýn Güvenlik Hacmý ve Acil Durum Asansörü
edilmesine
d i k k a t
edilmeli, çýkýþlar yangýna ve dumana karþý korunmuþ olmalý, merdiven
yuvalarý ve asansör kuyularý yangýnýn bir diðer kata geçmesine engel
olacak þekilde planlanmalýdýr. Binadan kaçýþ yollarýnýn planlanmasý
içerideki insan sayýsýna baðlý olduðu kadar binanýn genel planlamasýna
ve yüksekliðine de baðlý düþünülmelidir. Yangýn emniyeti açýsýndan
sadece merdivenler ve yangýn merdivenleri deðil, tüm çýkýþ yollarýnýn
yangýna dayanýklý ve korunmuþ bir þekilde inþa edilmesi gerekmektedir.
Yangýnýn büyümesini ve yayýlmasýný sýnýrlandýrmak için bina içinde
yatay ve düþey bölmeler meydana getirmek gerekir. Mimari tasarýmda
yangýn önlemleri alýrken her þeyden önce yapýnýn kullaným amacý
göz önüne alýnmalýdýr.
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Diðer taraftan iki çýkýþ gereken mekanlarda her bir çýkýþ toplam
kullanýcý yükünün en az yarýsýný karþýlayacak geniþlikte olacaktýr. Bir
yapýda ya da katlarýnda bulunan her kullanýcý/kiracý için diðer
kullanýcý/kiracýlarýn kullanýmýnda olan odalardan ya da mekanlardan
geçmek zorunda kalmaksýzýn bir çýkýþa ya da çýkýþlara doðrudan
eriþim saðlanacaktýr.
2.5 Yangýn Merdiveni Kapýlarý
Yangýn merdivenlerine, yangýna en az 90 dakika dayanýklý ve alev
kesici, kaçýþ yönünde açýlan ve kendi kendine kapanan kapýlar
aracýlýðýyla ulaþýlmasý gerekir. Kapýlarda kilitleme sistemi bulunmamalý
ve kaçýþ yönünde anahtarsýz olarak açýlmalýdýr. Yangýn merdiveninden,
özellikle itfaiyeciler için içeriye girme imkaný olmalýdýr. Açma kolu

Þekil 4. Bina Dýþý Yangýn Merdiveni
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ALÇININ ATEÞLE DANSI
M.Murat ÖZBAHÇECÝ
Lafarge Dalsan Ürün Teknik Danýþmaný

Kimyasal adý Kalsiyumsülfat Dihidrat
2H2O) olan alçýtaþýnýn bünyesinde 2 su

Suriye ve Fonesyada, fýrýnlardaki ateþin üstüne oldukça basit yapýlý
mermerimsi taþlar koyarak, onlarý piþirmekte ve bir çeþit sýva
hazýrlamaktalar. diyor Teofrastus milattan önce 4. yüzyýla ait bir
taþyazýtta. Ardýndan Isýndýkça ortaya çýkan malzeme, olaðanüstü
bir dayanýma ve uzun ömre sahip. diye devam ediyor. Malzeme
doðasýný ve özelliklerini, çoklukla üstünde piþtiði ateþe borçlu.
(CaSO4 derken 2.500 yýl sonrasýnýn en önemli yapý malzemelerinden biri olan alçýyý anlatýyor ve böylelikle tarihe kayýt
molekülü düþmüþ oluyordu.

bulunmaktadýr. Ýþte bu 2 mol sudur ki 80 ile

Teofrastustan yaklaþýk 2.000 yýl sonra, bu kez Kral 14.
Louis ünlü 1666 Londra yangýnýn yaralarýný sarmaya
110 santigrat derece sýcaklýklar arasýnda, yani karar verdiðinde, binalarda yangýna karþý bir çeþit
dayaným saðladýðý söylenen malzemenin, Plaster of
yangýn henüz baþlamýþken açýða çýkacak, bir Parisin yani Paris Sývasýnýn kullanýlmasýný emrediyordu.
Kraliyet baþkentinin bir daha asla bu tür bir felaket
anlamda yangýný sönümlendirici ya da en basit yaþamasýný istemediðinden, mimar ve danýþmanlarýnýn
tavsiyesine uyarak 18 Aðustos 1667de evlerin ahþap
ifadeyle geciktirici bir etki saðlayacaktýr. iskeletinin yangýna karþý korunmasý amacýyla gerek içten
gerek de dýþtan çivili levhalar ve alçý ile kaplanmasýna iliþkin bir
ferman yayýnlýyordu. 1666 Londra yangýný, alçýnýn Fransadan
Ýngiltereye ayak basmasýný saðlýyor ve onu Paris sýnýrlarý dýþýna
taþýyordu, ne var ki alçý, asýl pýrýltýlý dönemini yaþamak için iki asýrdan
daha fazla bekleyecek ve bu kez þansýný yeni dünyada deneyecekti.
Göçmen dalgalarý ve altýna hücum dönemi Amerikada inanýlmaz
bir nüfus patlamasýna sebep olmuþ ve yeni konuta duyulan ihtiyaç
sýradýþý boyutlara ulaþmýþtý. Ýlk gelenler kütük evlerinin içten kaplamasýnda katranlý kaðýt kullanmýþ ancak bu malzemenin kolay
alevlenmesi sonucu çýkan yangýnlar felaketlere yol açmýþtý. 1890larda
New York Kömür Þirketinde bir mühendis olarak çalýþan Augustine
Sackett uygulamasý kolay ve yangýna dayanýmlý bir yapý malzemesi
için araþtýrma yapmaya karar verdiðinde hedefine
ulaþmak için 4 yýl boyunca çalýþmasý gerektiðinin
farkýnda deðildi. Kömür þirketinde çalýþýyor olmanýn
tetiklemesiyle olsa gerek, ilk denemelerini saman
kaðýdýnýn arasýna katran katmanlarý koyarak
gerçekleþtiriyor ancak hemen sonra katran yerine
yangýna karþý dayaným özelliðinden dolayý alçýda
karar kýlýyordu. 1894te Sackett iki karton arasýna
konulmuþ alçýdan oluþan sandviçine patent almayý
baþardýðýnda, icat ettiði malzemenin modern çaðýn
en önemli ve en kullanýþlý yapý malzemesi olacaðýný
muhtemelen bilmiyordu.
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Alçý dünyanýn dört bir yanýnda 2.500 yýllýk macerasýný
sürdüredursun, Anadoluda endüstriyel alçý üretimi
genç Cumhuriyetin erken yýllarý olan 1932de atölye
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düzeyinde Kayseride baþlýyor ve sürekli artan bir çeþitlilik kazanarak
ve yaygýnlaþarak günümüze kadar geliyordu.
Buraya kadar, alçýnýn tarih içindeki uzun macerasýndan söz etmemiz,
medenileþme yani þehirleþme sürerken, bina yapýmý sýrasýnda alçý
kullanýmýnýn, insanoðlunun yangýnla mücadelesinde en önemli
silahlarýndan biri olduðunu göstermek amacýný taþýyordu.
Alçýnýn yangýn açýsýndan sahip olduðu teknik özellikleri öðrenmek
üzere TS 1263 Standardýna bakýldýðýnda A1 sýnýfý yanmaz bir
malzeme olduðunu görülecektir. Aslýnda tüm yapý alçýlarý, endüstriyel
alçýlar ve alçý levhalarýn yapýmýnda bir hammadde olarak kullanýlan
alçý taþýnýn kimyasal özelliði göz önüne alýndýðýnda, alçýnýn yanmama
özelliðinin ötesinde bir nitelik taþýdýðý kolaylýkla anlaþýlabilir. Kimyasal
adý Kalsiyumsülfat Dihidrat (CaSO4 2H2O) olan alçýtaþýnýn bünyesinde
2 su molekülü bulunmaktadýr. Ýþte bu 2 mol sudur ki 80 ile 110
santigrat derece sýcaklýklar arasýnda, yani yangýn henüz baþlamýþken
açýða çýkacak, bir anlamda yangýný sönümlendirici ya da en basit
ifadeyle geciktirici bir etki saðlayacaktýr. Dolayýsýyla, alçýtaþý iþlenerek
imal edilen ve bünyesinde hacimce %20 oranýnda su bulunduran
perlitli sýva alçýsý SIVATEK, belirli bir kalýnlýkta, örneðin 2 cm olarak
duvar ve tavan yüzeylerine uygulandýðýnda sözü edilen yangýn
geciktirici etkiyi gösterecektir. Benzer bir durum, basýnçla püskürtülerek
uygulanan makine sýva alçýsý ALÇITEK için de geçerlidir. Bundan
dolayý, adý geçen sývalarý, çimentolu kaba sýva üzerine uygulamak
yerine yüzeylere doðrudan uygulamak, daha yüksek yangýn dayaným
performansý saðlayacaktýr.
Öte yandan, yine TS 1263e göre, çekirdeði A1 sýnýfý alçýdan oluþan
ancak her iki yüzü B2 sýnýfý karton ile kaplý alçý levhalarýn yangýn
sýnýfý zor alevlenici yapý malzemesi olan B2dir.

dayaným için özel elyaf ve katkýlarla güçlendirilmiþ ve her iki yüzü,
levhaya esneklik ve yüksek dayaným saðlayan özel karton ile
kaplanmýþtýr. DIN 18180e göre test edilen ALLEV kýrmýzýsý, 20 dakika
boyunca 850 santigrat derece ýsýya maruz býrakýldýðýnda çekirdek
dayanýmý açýsýndan bütünlüðünü korumaktadýr. Sahip olduðu niteliklerden dolayý ALLEV kýrmýzýsý, okul, hastane, otel, ticaret ve iþ
merkezleri gibi kamuya açýk yapýlarda yangýn güvenliði açýsýndan
kullanýlabilir. Aslen, 26 Temmuz 2002 tarihinde Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe giren Binalarýn Yangýndan Korunmasý
Hakkýndaki Yönetmelik uyarýnca normal binalarýn yanýsýra özellikle
kamusal binalarda ana koridorlar, yangýn kaçýþ yollarý, merdiven
kovalarý, ayrým duvarlarý ve döþemelerde 90 dakikadan az olmamak
þartýyla yangýn dayanýmý gerekmektedir. Unutulmamalýdýr ki ALLEV
kýrmýzýsý, betonarme, çelik ve ahþap yapý elemanlarýnýn yangýn
dayanýmýný önemli ölçüde arttýrmakta ve geleneksel yapý malzemelerinin kullanýldýðý uygulamalarla karþýlaþtýrýldýðýnda, dakika cinsinden
daha yüksek yangýn dayaným performansý saðlamaktadýr. Örneðin,
3 kat 15 mm ALLEV kýrmýzýsý 3 saat 25 dakika yangýn dayanýmýna
sahip olduðundan F180 olarak sýnýflanmaktadýr.
Sýnýrsýz dekoratif seçenek yaratmak amacýyla kullanýlan alçý ve alçý
levhalarýn, yangýna karþý davranýþlarý da dikkate alýndýðýnda, çaðdaþ
yapý teknolojisi ve uygulamalarýnýn vazgeçilmez bir unsuru haline
geldiði açýktýr.
Öyle gözükmektedir ki, alçýnýn önce beslendiði sonrasýnda söndürmeye çalýþtýðý ateþle, yüzyýllar önce baþlayan ve günümüze deðin
süren dansý, daha uzun yýllar bu þiirsel karþýtlýk içerinde sürüp
gidecektir.

Bu aþamada ülkemizde teknik kiþilerce de genellikle karýþtýrýlan bir
kavramdan söz etmek yerinde olacaktýr. Dakika cinsinden yangýn
dayanýmý, kolon, kiriþ, duvar gibi yapý elemanlarýna özgü olduðundan,
bir yapý malzemesi olan alçý levhanýn tek baþýna yangýn dayanýmýndan
söz edilemez. Bu durum yalnýz alçý levha için deðil, tüm yapý
malzemeleri için geçerlidir elbette. Örneðin 30 dakika yangýn
dayanýmýna sahiptir. diyebilmemiz için tek baþýna bir alçý levhadan
deðil, alçý levhadan yapýlmýþ kalýnlýðý ve diðer özellikleri belirli bir
duvardan söz etmemiz gerekir. Neden mi? Çünkü en basit deyiþle
yangýn dayanýmý, herhangi bir mahalde çýkan yangýnýn ne kadar
süre sonra yanda, altta ya da üstte bulunan komþu mahale geçeceðinin
bir ifadesidir de ondan.
Gelelim yangýn dayanýmý istenilen yerlerde bölme duvar, giydirme
duvar ve asma tavan yapýmýnda kullanýlabilen bir alçý levha olan
ALLEV kýrmýzýsýna. ALLEV kýrmýzýsýnýn çekirdeði, yangýna karþý
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BÝNALARIN YANGINDAN KORUNMASI
Aydýn Özkaya, Sibel Sarýkaya
Karina Danýþmanlýk

Madde 140- 26/10/1995 tarihli ve 95/7477
sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Kamu Binalarýnýn Yangýndan Korunmasý
Hakkýnda Yönetmelik yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Belediyeler tarafýndan çýkarýlmýþ olan bütün
yangýndan korunma yönetmelikleri ve talimatlarý
yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliðin yayým tarihinden önce yürürlüðe konulmuþ bulunan imar,
yapý ve afet bölgelerinde yapýlacak yapýlar
hakkýndaki yönetmelikler, ilgili idarelerce, Yönet-

Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda yönetmelik, kýsa adýyla,
Türkiye Yangýndan Korunma Yönetmeliði, bir dizi çalýþmalar ve
geçirdiði evreler sonunda 26 Temmuz 2002 yýlýnda Resmi Gazetede
yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Böylece, yürürlükte olan diðer
tüm yangýn yönetmeliklerinin geçerliliði kalkmýþ, yapýlarla ilgili
diðer yönetmeliklerin de Türkiye Yangýn Yönetmeliðine uyumlu
hale getirilmesi için 6 aylýk süre verilmiþtir.
Madde 140- 26/10/1995 tarihli ve 95/7477 sayýlý Bakanlar Kurulu
Kararý ile yürürlüðe konulan Kamu Binalarýnýn Yangýndan Korunmasý
Hakkýnda Yönetmelik yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Belediyeler tarafýndan çýkarýlmýþ olan bütün yangýndan korunma
yönetmelikleri ve talimatlarý yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
......
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliðin yayým tarihinden önce yürürlüðe
konulmuþ bulunan imar, yapý ve afet bölgelerinde yapýlacak yapýlar
hakkýndaki yönetmelikler, ilgili idarelerce, Yönetmeliðin yayýmý
tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Yönetmeliðe uygun hale getirilirler.

meliðin yayýmý tarihinden itibaren 6 ay içinde

Yangýndan Korunma Yönetmeliðinin uygulanmasýnda ve Yangýn Güvenliði önlemlerinin alýnmasýnda
karþýlaþýlan tipik sýkýntýlardan bir tanesi, klasik disiplinlerarasý bölüntünün bu konuyu nasýl paylaþacaðýdýr.
Tasarým sürecinde var olan, mimar, inþaat mühendisi, statikçi, elektrik mühendisi, makine mühendisi
vb. disiplinlere, projenin sonraki aþamalarýnda, iþletmeci, sigortacý ve ekonomist katýldýðýnda,
yangýn güvenliðinin çok disiplinli yapýsý ortaya çýkmaktadýr. Bu yapý içerisinde paylaþýmýn nasýl
yapýlacaðý, nihai hedef olan yangýn güvenliðinin bu kadar çok bakýþ açýsýný bir araya nasýl toplayacaðý
konusu, geliþmiþ bir çok ülkede cevabýný bulmuþtur. Bu nedenle þu anda her disiplin ya da yangýn
mühendisi ne yapacaðýný artýk bilmektedir. Türkiyede tasarýmýn, inþaatýn denetlenmesi ve daha
sonra iþletmedeki sürece yeni baþlandýðýndan, ayný durum Türkiye için geçerli deðildir. Türkiyenin
henüz idari olarak da, teknik olarak da oturmuþ bir ülke olmamasý nedeniyle, hangi aþamada kimin
ne yapacaðý konusu belirsizdir. Ýþte bu noktadan hareketle, her disiplinin kendi ana bilgi kapsamýnda
olma zorunluluðu olmamasýna karþýn, yangýn olgusunu ve yangýn güvenliðinin arkasýndaki rasyonaliteyi
en azýndan bilmesi gereklidir. Çünkü ancak bu takým çalýþmasý içinde kendi rolünü, kendi iþlevini
doðru kestiren, diðer disiplinlerle doðru çalýþabilir.

dosya
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bu Yönetmeliðe uygun

Dünyada, tüm geliþmiþ ülkelerde yangýn güvenliði, bugün disiplinlerarasý bir konu olarak ele alýnmaktadýr. Bunun da ötesinde,
hale getirilirler.
yangýna özgü konularý ele alan bir yangýn mühendisliði disiplini
de oluþmuþ durumdadýr. Buna iliþkin eðitim yapan kurumlar, mezun veren üniversiteler bulunmaktadýr.
Türkiye ise bu yolda, ne yazýk ki istenilen düzeyin çok altýndadýr.

dosya
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TEMEL BÝLGÝLER
Yangýn Nasýl Oluþur?
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Bu nedenle, sistem kapalý ise yakýn çevreden gelebilecek oksijeni
alamadan tüketecektir. Bu ortamda, yanýcý madde de oksijenle
birleþerek miktarý düþecektir. Buna karþýlýk enerji, seviyesi yükselmiþ

Amerikan ekolüne bakýldýðýnda katý madde yangýnlarýnýn yine A
sýnýfýnda, ancak sývý ve gaz madde yangýnlarýnýn yani akýþkanlarýn
birlikte B sýnýfýnda ele alýndýðý görülmektedir. C sýnýfý yangýnlar ise
Amerikan ekolünde elektrik yangýný olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
D sýnýfý yangýnda, bizde olduðu gibi metallerin yangýný bulunmaktadýr.
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lýk

Sürecin devamýnda, sisteme yenileri girmediði taktirde, yakýcý madde
giderek azalýr. Yangýnýn yayýlýmý engellenemediði taktirde, bu yayýlým
sýrasýnda yanýcý madde miktarýnda da artýþ olacaðý görülür. Yanmanýn
baþlangýcýnda oksijenin tükeniyor olmasýna karþýn, difüzyon etkisiyle
uzakta bulunan mekanlardaki oksijeni, kendine doðru çektiði ve bu
yönde taþýyýcý akým oluþtuðu görülür. Bunlara difüzyon yangýnlarý
denir.

A Sýnýfý Yangýn : Katý madde yangýný
B Sýnýfý Yangýn : Yanabilen sývý maddelerin yangýný
C Sýnýfý Yangýn : Gazlarýn yangýný
D Sýnýfý Yangýn : Metallerin yangýný
E Sýnýfý Yangýn : Elektrik yangýný
þeklinde bir sýnýflandýrma yapýlmýþtýr.

yanýcý madde

ak

Bir iþ merkezinden yangýn sonrasý manzaralar

Sonuçta her iki yaklaþým da harf temelli olarak düzenlenmiþtir. Buna
göre Avrupa ekolüne göre;

YANMA PRENSÝPLERÝ

lýk

Yanma sürecinde, havadaki oksijenin konsantrasyonu sürekli düþmekte,
enerji düzeyi ise sürekli yükselmektedir. Çünkü yanma, sürekli enerji
açýða çýkaran bir süreçtir. Yanmanýn baþlangýcýnda yanýcý maddenin
oksijenle birleþmesi nedeniyle sürekli azalacaðý beklenirken, tam
tersine arttýðý görülmektedir. Bunun iki nedeni vardýr. Birincisi, ilk
yanma sonrasýnda açýða çýkan ürünlerin bünyesinde yanmamýþ katý
ve gaz parçacýklarý içermesi, bunlarýn ise daha kolay yanabilir,
tutuþabilir bir yakýt bileþimi olmasýdýr. Ýkinci neden ise, enerji seviyesinin
yükselmiþ olmasý nedeniyle, yanmaya henüz katýlmamýþ olan ürünlerin
de katýlmasýdýr.

Çünkü, yanýcý madde olarak deðerlendirdiðimiz maddelerin birbirleri
arasýnda özellikle tutuþma için gerekli olan enerji seviyesi yönünden
farklýlýk göstermektedir. Bu nedenle, yanýcý maddeler analiz edildiðinde,
bunlara göre yangýn sýnýflarýnýn oluþturulmuþ olduðu görülür.
Dünyada, farklý ülkelerin standartlarýna baðlý olarak farklý yangýn
sýnýflamalarý yapýlmýþtýr. Bu konuda iki temel yaklaþým ekolü bulunmaktadýr. Bunlardan bir tanesi Türkiyenin de içinde bulunduðu
Alman Avrupa Ekolü, diðeri ise Amerikan Ekolüdür. Ýkisinin kesiþme
alanlarý olmasýna karþýn aslýnda deðiþiklikler göstermektedirler. Bu
nedenle biz, Türkiyede geçerli olan ve Alman DIN normlarýnýn
üzerine inþa edilmiþ olan TS yi temel almaktayýz.

sýc

Ýstenilen enerji seviyesine ulaþtýðýnda, her maddenin yanabildiði
dikkate alýndýðýnda, yanýcý maddenin de her yerde varolduðu görülür.
Örneðin, içerisinde insan bedeni de dahil olmak üzere ahþap, halý,
tavanýn boyasý, çeþitli elemanlar, plastikler, vb. tüm malzemeler
yanýcý madde, yani yakýt olarak her yerde bulunmaktadýr.
Üçüncü kol olan enerji (ýsý ya da elektrik olabilir) seviyesi, yangýný
oluþturabilecek düzeylere kolaylýkla eriþebilmektedir. Sonuçta, oksijen
ve yanýcý maddenin sürekli olduðu bir durumda, yangýn üçgeninin
eksik olan kolunun da kolaylýkla oluþabileceði ve yanmanýn
baþlayacaðý görülmektedir.

2-Yangýn Sýnýflarý
Yangýn üçgeni modellemesinde farkedildiði gibi, oksijenin her
ortamda bulunuyor olmasý, enerji seviyesinin de çeþitli seviyelerine
kolaylýkla ulaþýlabilir olmasý, bizi yanýcý maddeye odaklanma sonucuna
getirmektedir.

ak
sýc

Yangýn üçgeni, aslýnda üç temel unsuru bir arada göstermeye ve
bunlarýn bir araya geldiðinde nasýl etkileþtiðini, ne olduðunu anlatmaya
yarayan bir modellemedir. Bu üçgenin köþelerinde oksijen, yanýcý
madde (yakýt) ve enerji yer almaktadýr. Yangýn, ancak bu üç unsurun
bir araya gelmesi sonunda oluþmaktadýr. Dolayýsýyla, bu üç unsurun
birden bulunmasýnýn koþullarýnýn incelenmesi gerekmektedir.
Oksijen, atmosfer koþullarý içerisinde, ortama da baðlý olmak üzere;
konsantrasyonu, doðada bulunan tüm yanýcý maddelerin oksitlenebilmesi, yani yanabilmesi için yeterli düzeyde olan bir gazdýr. Bu
nedenle, yangýn üçgeninin oksijen kolunun her an hazýr olduðu
söylenebilir.

olarak kapalý bu ortamda bekliyor olacaktýr. Ancak sistem kapalý
tutulamazsa, oksijen katýlýmý artarak gerek bir önceki aþamada
henüz tutuþmamýþ olan ürünlerin tutuþur hale gelmesine, gerekse
ulaþamadýðý yanýcý maddelere ulaþarak onlarýn da yanmasýna neden
olacaktýr. Ýþte oksijeni kendine çekerek yeni yanýcý maddelerin sisteme
eklendiði bu süreç, yangýnýn hapsedilmesi, yani kýsýtlý bir alanda
tutulmasý gerekliliði konusunda önemli ipuçlarý vermektedir.

ok

1-Yangýn Üçgeni
Yangýn üçgeni modellemesi, mühendisler, itfaiyeciler, eðitimciler,
yangýn konusunda çalýþanlar tarafýndan bir analiz yöntemi olarak
kullanýlmaktadýr. Ancak, artýk yangýn kavramýnýn arkasýnda büyük
bir teknik birikim ve devam eden bilimsel araþtýrmalar olduðundan,
bunlara bakýldýðýnda, yangýný anlatmak ve anlamak konusunda
yangýn üçgeninin yeterli olup olmadýðý sistematik olarak sorgulandýðýnda, bazý noktalarda yangýn üçgeninin yeterli olmadýðý, olamayacaðý
ortaya çýkmaktadýr.

yanýcý madde
YANMANIN OLABÝLMESÝ ÝÇÝN 3 KOÞUL
Yanýcý bir maddenin varlýðý
Oksijenin varlýðý
Ateþleme enerjisine ulaþýlmasý

YANGIN GÜVENLÝÐÝ KARAR RASYONALÝTESÝ
Karar Dayanaklarý
Neden Yangýn Güvenliði?

Neden yangýn güvenliðini saðlamak zorundayýz sorusu, baþta çok
sýradan gibi görünse de, bu kadar temel bir konunun bugüne kadar
neden gerçekleþtirilememiþ olduðu sorusunu da bereberinde getirmektedir. Ayrýca, bugünden sonra yangýn güvenliðini saðlamada
ölçütün ne olacaðý, Karar Rasyonalitesini tanýmlamaktadýr. Bu
sorunun dünyada 2 yanýtý vardýr:
1. Yasal hükümler gereði olarak
2. Risk yönetimi gereði olarak
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Bu iki ayrý yaklaþým arasýnda dolaylý bir iliþki olduðu, yani tümüyle
kopuk iki ayrý yaklaþým olmadýðý bilinmelidir. Yasal hükümler belirli
gruplar içinde risk yönetimi sonucu olabildiði gibi, risk yönetimi bazý
uygulamalarda yasal gereklilikler nedeniyle yapýlabilir. Ama bizim
açýmýzdan iki ayrý yaklaþýmdýr.
1. Yasal Hükümler
Yasal Hükümler, herhangi bir iþletmeye sahip olmanýn, bir binada
oturma, bir iþ yapma ruhsatý elde edebilmenin, merkezi ya da yerel
otoriteden bu izni alabilmenin koþulu olarak ortaya çýkmaktadýr.
Baþka bir deyiþle yasal hükümler, yapýlmasý gerekenlerin, alt ve üst
gereklerini bildirmektedir. Fakat dünyadaki uygulamalara geniþ
olarak bakýldýðýnda, bir çok tesisin ve binanýn yasal hükümler ile
yetinmediði, daha üstüne çýktýðý veya bu kapsamý daha çok geniþlettiði
görülmektedir.

yeterliliklerini denetleyecek olan yetkili mercilerle, hangi maddelerin
bu tesis ya da bina için yumuþatýlmasý gerektiði veya hangi maddelerin
bu tesis özelinde aðýrlaþtýrýlmasý gerektiðinin gözden geçirilmesi
mümkündür. Ancak bu yöntemi, gözden geçirilmiþ hükümleri yerine
getirme olarak ifade etmek ve sorumluluk paylaþýmlarýný net bir
þekilde yapmak gerekmektedir. Hüküm içerisinde, 25 metre olan
kaçýþ uzaklýðýnýn, 27 metre olarak veya 80 santimetre olmasý istenen
bir açýklýðýn, 79 santimetre olarak kabul edilip edilmeyeceðini kimin
onaylayabileceðini bilmek gerekmektedir. Yani idari yapý, önemli bir
yer tutmaktadýr.
3-Performans Temelli Yaklaþým
Uygulama yaklaþýmýnda bahsedilen hükümler, performans temelli
yaklaþýmda çözüm saðlamak için reçete gibi bir veri oluþturmamaktadýr.
Dolayýsýyla, bu yaklaþýmda hükümlerin baðlayýcýlýðý kalmamaktadýr.

olmaktadýr. Dünyada Amerika Birleþik Devletleri, Ýsveç, Yeni Zelanda,
Avustralya gibi performans temelli yaklaþým standartlarýna sahip
olan ülkelerde, bu yöntemler en ileri düzeyde uygulanmaktadýr.
YANGIN GÜVENLÝÐÝNÝN UNSURLARI
Yangýnýn Çýkmasýnýn Önlenmesi (Yangýn Önleme)
Yangýnýn Çýkmasý Durumunda Sonuçlarýn Azaltýlmasý
(Yangýndan Korunma)
Yangýn güvenliðini saðlamak için kullandýðýmýz araçlar ve sahip
olduðumuz bakýþ açýsýndan, 2 temel kol karþýmýza çýkmaktadýr:
-Yangýn Önleme
-Yangýndan Korunma

2. Risk Yönetimi
Rasyonalite nedir diye sorgulandýðýnda, bunun, risk yönetimi gereði
olduðu, yani karþýlaþýlabilecek yangýn tehlikeleri karþýsýnda maruz
kalýnan zararlarý, can ve mal kayýplarýný azaltabilmek, denetleyebilmek,
tolere edilebilir riskler haline getirebilmek için yapýlan çalýþmalar
olduðu görülür. Örneðin; yüksek katlý bir binada, gazlý söndürme
sistemi uygulandýðýnda, kaçýþ-boþaltma olanaklarý konusunda, yasal
hükümlerin gerektirdiðinin çok üzerinde bazý ek çalýþmalarýn yapýlmasý
gerekmektedir. Buna karar veren kiþiler, kendi risklerini deðerlendirdiklerinde yerel, merkezi otoritenin kendisinden istediði hükümlerin
yeterli olmadýðýndan, daha fazla riske maruz kalýndýðýndan, bunu
azaltmasý gerektiðini görmekte ve yasal hükümlerin üzerine ek
önlemler almaktadýr. Örneðin; yabancý otel yatýrýmcýlarýnýn, Yangýndan
Korunma Yönetmeliðinin çok üstünde gerekler uyguladýðý bilinmektedir.
Oysa, rahatlýkla iþletme ruhsatý alabilmektedirler. Daha fazla önlem
almamalarýnýn sebebi, kendi küresel müþteri taahhütlerinin yangýn
güvenliði açýsýndan çok daha fazla unsur içermesi ve bu tehlikelere,
kayýplara uðramak istememeleridir.

4-Güvenlik Yönetimi
Yangýnýn önlenmesinde dördüncü unsur, güvenlik yönetimidir. Yangýn
güvenliðiyle iliþkili olarak idari yapýnýn kurulmuþ olmasý, bütün
kurallarýn uygulanabilirliðinin denetimi ve sürekliliðinin saðlanmasý,
güvenlik yönetimini tanýmlar.
5-Eðitim (Ýnsan Unsuru)
Yangýnýn çýkmasýnýn önlenmesinde insar unsuru, yangýný baþlatýcý
unsurun insan oluþu nedeniyle önem kazanmaktadýr. Eðitim yoluyla,
tüm yangýný önleme unsurlarýnýn yaþama geçirilmesi ve bireyin,
yangýn önleyici unsura dönüþmesi ana hedeflerdendir.

Yangýn Güvenliðinin hangi uygulama yaklaþýmlarýyla
gerçekleþtirileceði, neye göre belirleneceði konusunda, 3 ana kategori
vardýr :
- Hükümleri Yerine Getirme
- Gözden Geçirilmiþ Hükümleri Yerine Getirme
- Performans Temelli Yaklaþým

2-Gözden Geçirilmiþ Hükümleri Yerine Getirme
Özellikle standartlarý ve yönetmelikleri yetersiz olan bir çok ülkede
yapýlan uygulamalarda, bu hükümleri harfiyen yerine getirmek
mümkün olamamaktadýr. Hükümleri oluþturan,
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2-Yanýcý Madde Denetimi
Yangýný önlemek adýna, yanýcý maddenin denetim altýna alýnmasý
da mümkündür. Her türlü maddeye yangýn perspektifinden bakýldýðýnda
(tutuþma sýcaklýðý, tutuþmasý için gerekli olan enerji vb.) yanýcý
maddelerin farklý karakterler gösterdiði görülür (zor tutuþan, kolat
tutuþan, zehirli gaz açýða çýkartan vb.), bütün maddelerin denetim
altýna alýnmasýnda çeþitli kurallar vardýr. Örneðin uçak yolculuðu
sýrasýnda, miktarý ne olursa olsun yanýcý, parlayýcý vb. maddelerin
yolcu kabininde bulundurulmasý yasaktýr. Basit haliyle, bu bir yanýcý
madde denetimidir. Ýþletmelerde, kullaným amacý depo olmayan bir
mahalde, depolamaya karþýlýk gelecek kadar çok miktarda kaðýt,
yanýcý madde vb. bulundurulmasý ise, yanýcý madde denetiminin ihlal
edildiði anlamýna gelmektedir.
3-Tutuþturucularýn Denetimi
Ne kadar çok yanýcý madde birarada bulunursa bulunsun, bunlarýn
tutuþmasý için enerji gereklidir. Gereken bu enerji, (ýsý kaynaðý, sýcak
yüzeyler, vb.) tutuþturucudur. Tutuþturucularýn denetlenmesi, yangýnýn
çýkmasýný önleme konusunda önemli bir unsurdur. Örneðin yaðlý bir
konvektör ýsýtýcý ile, akkor flamanlý ýsýtýcý, yangýný baþlatmak konusunda,
farklý güvenilirliðe sahip tutuþturuculardýr.

YANGIN GÜVENLÝÐÝ UYGULAMA YAKLAÞIMLARI
Nasýl Bir Yangýn Güvenliði?

1-Hükümleri Yerine Getirme
Uygulama yaklaþýmý, hükümleri yerine getirme yaklaþýmý olarak ifade
edilir. Örneðin; herhangi bir yapýnýn kullanýmý için, yerel otorite,
devlet, baðlantý kurulan sigorta þirketi ya da baþka mekanizmalarýn
istemiþ olduðu hükümleri tek tek yerine getirmek gerekmektedir.
Kaçýþ yollarýnda en yakýn çýkýþa olan uzaklýk, 25 metreyi aþmayacaktýr
veya Tek kanatlý bir çýkýþ kapýsýnýn temiz geniþliði 80 cmden az,
120 cmden çok olmayacaktýr ifadeleri, hükümleri içermektedir.
Bu hükümler manzumesi yerine getirildiðinde, yangýndan korunma,
yangýn güvenliði inþa edilmiþ olur.

1-Yangýna Güvenli Tasarým
Üretim sürecinde yangýn güvenliðinin saðlanmasý, yangýný önleme
adýna yapýlacak en önemli adýmýn atýlmýþ olduðu anlamýna gelmektedir. Aksine, yangýnýn baþlamasý ve yayýlmasý için her türlü koþulun
biraraya geldiði bir tasarým yapýldýðý taktirde, yangýnýn çýkmasý sadece
bir an meselesidir.

Örneðin, kaçýþ yolunun en fazla 25 metre olmasý hükmünün
arkasýndaki düþünce, insanlarý belirli bir süre içerisinde binadan
güvenli alanlara taþýyabilmektir. Performans temelli yaklaþýmda,
bunun tek yolu, merdiven veya diðer tanýmlanmýþ unsurlar olmayabilmektedir. Hükümlere göre asansörün kaçýþ yolu olarak kullanýlmasý
yasaklanmýþken, performans temelli yaklaþým, onun güvenilir olduðunu,
bir acil durumda iþlevini tümüyle yerine getireceðini ve bu amaca
hizmet edeceði düþüncesi ile asansörleri de kullanabilir bir hale
getirebilecek kadar radikal bazý çözümler sunabilmektedir. Bu, her
yapýda performans temelli yaklaþýma baþvurmak gerektiði anlamýna
gelmemektedir. Ama, sýnýrlarý zorlayan tasarýmlara sahip yapýlarda
hükümleri yerine getirmek mümkün olmadýðýndan güvenilir baþka
çözümler aranmaktadýr. Bu çözümler keyfi deðil, tam tersine metodolojisi kesin olarak belirlenmiþ, kurallarý olan ve özellikle idari
sorumluluk paylaþýmý tam olarak tanýmlanmýþ yöntemlerle üretilmiþ

Yangýn Önleme
Bu kavram, týbbi hastalýklara göre tarif edildiðinde, hiç hasta olmamak
kavramýna benzetilebilir. Karþýlýðý; Yangýnýn Çýkmasýnýn Önlenmesidir.
Yangýnýn çýkmasý tümüyle önlenebildiði taktirde, yangýn güvenliði de
saðlanmýþ demektir. Bu durum, yangýný deprem, sel gibi olaylardan
ayýran en önemli unsurdur. Çaðdaþ kavramlar içerisinde yangýn,
afet olarak kabul edilmemektedir.
Yangýnýn önlenebilmesi, baþka bir deyiþle hiç çýkmamasýnýn saðlanabilmesi için beþ temel unsur, önemli bir yer tutmaktadýr:
1- Yangýna Güvenli Tasarým
2- Yanýcý Madde Denetimi
3- Tutuþturucu Denetimi
4- Güvenlik Yönetimi
5- Eðitim

Yangýndan Korunma
Yangýnýn çýkmasýna engel olmak için alýnan tüm önlemlere karþýn,
yangýn yine de çýkacak olursa, sonuçlarýnýn azaltýlmasý veya tolere
edilebilir, kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi için yapýlacak
çalýþmalarý, yangýndan korunma olarak adlandýrabiliriz. Bir baþka
deyiþle, yangýnýn ucuz atlatýlmýþ olay haline getirilmesidir. Bu amaçla
alýnacak bir dizi önlem ve uygulama ile sonuçlarý hafifletilebilir, can
kaybýna neden olmayan, sýnýrlandýrýlmýþ mal kaybýna götüren bir
yapýnýn inþa edilmesi saðlanacaktýr. Bu kavramýn týbbi hastalýklara
göre tarif edilmiþ þekli ise, hasta olduðunuzda uzun süre yatakta
kalmamak, ciddi ameliyatlar geçirmemek, çok fazla ilaç almadan
bu hastalýðý ayakta atlatma çabasýna yönelik alýnmýþ önlemlerdir.
Yangýndan korunma yöntemi, mal kaybýný sýnýrlandýrma amacýyla
belirlenir. Kaybý azaltmak amacýyla yapýlan çalýþmalar, hedef kayýp
deðerleri küçüldükçe katlanarak
artar.
Yangýndan korunma baþlýðý altýnda ele alýnacak unsurlar þöyle
sýralanabilir :
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1- Pasif Korunma Önlemleri
2- Can Güvenliðini Saðlama Olanaklarý
3- Ýnsanlý Müdahale Olanaklarý
4- Otomatik Müdahale Olanaklarý
5- Algýlama ve Uyarý
6- Tamamlayýcý Olanaklar
7- Acil Durum Yönetimi
1. Pasif Korunma Önlemleri
Yangýnýn çýktýktan sonra söndürülmesinden önce, çýkmasýnýn önlenmesi
ve çýktýðýnda en küçük alanda durdurulmasý, insana ve yapýya olan
zararlarýnýn önlenmesi veya en küçük ölçekte tutulabilmesi için gerekli
yapýsal ve her zaman var ve hazýr olacak önlemler, Pasif Korunma
baþlýðý altýndaki olanaklarý ve bu olanaklarýn temel nedenini
oluþturmaktadýr. Pasif Korunma, kolaylýkla anlaþýlan önemi, uygulamadaki kolaylýðý ve yapýnýn yapým aþamasýnda yer almasý gerekliliði
nedenlerinden dolayý, saðlýklý ve güvenilir bir yangýn güvenliðinde
tüm yaklaþýmlarýn ve çözümlerin temelini oluþturmaktadýr. Bir yangýn
anýnda, yapýnýn, önce insanlarýn boþaltýlmasý ve söndürmenin
baþlatýlmasý için, daha sonra da yangýnýn söndürülebilmesi için gerekli
süre boyunca, yangýnýn ýsý ve duman etkisine karþý dayanýklý olmasý
gereklidir. Özellikle taþýyýcý sistem ve yangýn bölmeleri bu süreler
boyunca, yangýna dayanabilecek ve yayýlýmýný durdurabilecek ölçüde
dayanýklý ve sýzdýrmaz olmalýdýr; yani yapýsal bütünlük (structural
integrity) korunmalýdýr.
Yangýnýn çýktýðý yerde veya en küçük hacimde hapis edilerek yayýlýmýnýn
durdurulmasý, oluþacak zararlarý en aza indirgeyecektir. Bunun
saðlanabilmesi için yapýlarda özellikle yanýcý madde miktarý fazla
olan ve özellikle fazla sayýda insan bulunan alanlarý tehdit edecek
mekanlarýn, birbirinden yangýna dayanýklý bölmelerle (duvar, kapý,
hava kanalý damperi, perde, vb.) ayrýlmasý gereklidir. Yangýna
dayanýklý bölmelerle ayýrma iþlemine, teknik olarak yangýn zonlamasý
ya da kompartmantasyon denir. Böylece yapý, yangýna belli süreler
boyunca dayanabilecek yangýn zonlarýna (kompartmanlara) ayrýlarak,
duman ve yangýn kompartmantasyonu saðlanmýþ, yangýn yayýlýmý
engellenmiþ olur. Bunun ölçüsü, dakika ile ifade edilmektedir. Baþka
bir deyiþle bölmenin yangýna dayanýklýlýðý, kaç dakika süre boyunca
dumanýn ve yangýnýn yayýlýmýný önleyeceði ile anýlmaktadýr. Çünkü
farklý sürelerdeki yangýnýn, elemanlara verdiði tahribat deðiþmektedir.
Örneðin 60 dakika yangýna dayanýklý bölme ile kastedilen, bu
alanda çýkan yangýnýn 60 dakika süre ile bölme içerisinde kalacaðýdýr.
Yangýn bölmelerinin dýþýnda, yine ayný sürelerle ifade edilen duman
bölmeleri de, dumanýn anýlan süre içerisinde bölme içerisinde
hapsedileceði anlamýna gelmektedir. Dumanýn bir gaz olmasý
nedeniyle özellikle de pozitif basýncýn etkisiyle, küçük açýklýklardan
daha kolay geçeceði için duman yalýtýmlý bölmeler oluþturmak, daha
zordur. Kastedilen duman, sýcak ve soðuk olmak üzere iki çeþittir.
Sýcak dumanýn oksijen oraný yüksektir ve diðer bir alana geçtiðinde
yeniden tutuþarak yangýný sürdürür. Soðuk duman ise yangýný tekrar
baþlatabilme veya baþka yerlere sýçratma kapasitesine sahip olmamakla birlikte, zehirleyicidir. Dolayýsýyla, sýcak veya soðuk dumanýn
verilen süreler içerisinde tanýmlanan mahal içerisinde tutulmasý
gerekmektedir.
Bu teknik, yani deðiþik alanlarýn deðiþik dakikalar süreler boyunca
yangýna güvenilirliðinin saðlanmasý yangýn bölmeleri olarak Yangýn
Yönetmeliðinde de yer almaktadýr. Bunlarýn kaç dakika olmasý
gerektiði ve nasýl saðlanacaðý konusu, uluslararasý standartlarda
çok ayrýntýlý olarak açýklanmasýna karþýn, Türkiyede genel tanýmlardan
oluþmaktadýr. Bu elemanlar, çeþitli malzemelerden oluþabilmekte ve

dosya

24

mimarlýk+teknik

üretici ayrýntýlarýyla imalatlarý saðlanabilmektedir. Bir malzemenin
yanmaz olmasý, yangýný durdurabileceði anlamýna gelmemektedir.
Örneðin çelik yanmaz bir malzeme olarak tanýmlanmaktadýr. Ancak
bundan hareketle çelik kapýnýn yangýný durdurabileceðini düþünmek
hatadýr. Ahþap ise yanýcý bir malzeme olmasýna karþýn, 30, 60 hatta
90 dakikaya kadar varan sürelerle yangýna dayanýklý ahþap yangýn
kapýlarý üretilebilmektedir. Çünkü yapým ayrýntýsýnda ýsýnýn etkisiyle
ahþabýn kömürleþmesine ve kömürleþmenin yanmayý durdurmasýna
neden olmaktadýr. Bu nedenle, nasýl her ahþap yapý elemanýnýn
yangýna dayanýksýz olduðunu söylemek yanlýþsa, her çelik elemanýn
yangýna dayanýklý olduðunu söylemek de yanlýþ olur. Yangýn kapýlarý,
bu amaç için özel olarak üretilmiþ, gerekli deneylerden geçmiþ ve
performansý kanýtlanmýþ olan ürünlerdir.
Yangýnýn yayýlýmýnýn önlenmesinde diðer açýklýklar, duvar, kapý vb.
ötesinde çeþitli tesisat geçiþleridir. (hava kanallarý ve elektrik tesisatýnýn
kablo veya tava geçiþleri) Hava
kanallarýnda yangýn damperi ile, elektrik tesisat geçiþlerinde ise gerek
açýklýðýn kapatýlmasý, gerekse çeþitli
özel malzemelerin kullanýlmasýyla
kablonun veya kablo açýklýðýnýn yangýn
sýrasýnda açýk kalarak yangýnýn ilerlemesi önlenmektedir.
Yangýn bölmeleri konusunda, mimari
tasarýmcýnýn karþýsýna bazý zor uygulamalar çýkabilmektedir. Örneðin
Yangýn Yönetmeliðine göre, Otomatik
Sprinkler Sistem ve Duman Atým Sistemi
uygulanmadýðý taktirde, yapýnýn kullaným amacýna göre her katýn 1250
m² veya 2000 m²yi geçmeyecek
yangýn zonlarýna ayrýlmasý gerekmektedir. Fakat çok büyük açýklýklarýn
olduðu mimari tasarýmlarda, tam
olarak yangýna güvenliðin saðlanmasý
adýna böyle bir zonlamanýn yapýlmasý,
binayý yaþanýlýr olmaktan çýkaracaktýr.
Bu nedenle, bir yandan yangýn
güvenliðiyle çatýþan tasarýmlar yapýlýrken, diðer yandan onu korumanýn
ve güvenli hale getirmenin unsurlarýnýn
geliþtirilmesi gerekmektedir.
2- Can Güvenliðini Saðlama
Olanaklarý
Can güvenliðinin saðlanmasýnda en önemli unsurlardan biri, kaçýþ
ve boþaltma olanaklarýnýn doðru ve etkin kullanýlabilir bir þekilde
düzenlenmesidir. Amaç, binanýn yeterince hýzlý ve güvenilir bir þekilde
terkedilmesi olmalýdýr. Can Güvenliði gereklerinden en önemlisi,
insanlarýn kýsa ve güvenli bir sürede kaçabilmesi ve binayý
boþaltabilmesi için gerekli kaçýþ, boþaltma ve kaçýþ olanaklarýn uygun
ve yeterli olmasýdýr. Toplu ve hýzlý bir boþaltma durumunda kiþinin
oturduðu yerden güvenli alana kadarki yolu boyunca karþýlaþabileceði
her türlü engel ortadan kaldýrýlmalýdýr.
Mimari tasarýmda kaçýþ ve boþaltma olanaklarýnýn saðlanmasýnda
en önemli unsurlar þöyle sýralanabilir:
- tüm yapýnýn boþaltma süresi,
- en olumsuz noktada bulunan bir kiþinin bile en fazla kaç metre

yol katettikten sonra güvenli çýkýþa ulaþacaðý,
- yapýnýn güvenli terk ediþ kotuna güvenli yollardan ulaþýmý
- boþaltma sonrasýnda toplanma yeri
Can güvenliðinin saðlanmasýnda diðer bir önemli unsur, güvenli
kaçýþýn saðlanmasý için, kaçýþ ve toplanma yollarýnda yeterli aydýnlýk
düzeyinin saðlanmasýdýr. Özellikle 24 saat boyunca kullanýlan
binalarda, doðal aydýnlatmanýn sürekliliði mümkün olmadýðýndan,
acil durum aydýnlatmasý da önem kazanýr.
Olasý bir yangýnda, yapýnýn hýzlý ve güvenilir biçimde terk edilirken,
tam tersi yönde, görevi yangýna müdahale ederek söndürmek olan
görevlilerin ve itfaiye ekiplerinin içeriye girmesi önem kazanýr. Ýtfaiyenin
söndürme ve müdahale edebilmesi için binaya eriþim yollarý, araç
manevrasý ve diðer olanaklarý yeterli olmalýdýr. Bunun dýþýnda, ana
yoldan baþlayarak, binaya her yönden yaklaþma, itfaiye aracýný park
etme, manevra yapabilme, bina içine
girme, kapalý hacimlere eriþim, yüksek
kotlara içeriden ve dýþarýdan eriþim,
mevcut tesisat ve sistemlerden yararlanma, ayrýntýlý olarak planlanarak,
aksamalar olmamalýdýr. Özellikle
yardýma gelen itfaiye, ambulans,
kurtarma aracý gibi araçlarýn birbirini
olumsuz etkilememesi ve trafik akýþýnýn
saðlanabilmesi için araç trafik yönü
ve yerleþiminin önceden planlanmasý
önemlidir.
Giriþ olanaklarýyla ve itfaiye müdahalesiyle ilgili olarak;
- araçlarýn ana caddeye park düzeni,
- itfaiye araçlarýnýn giriþ ve yanaþma
güzergahý,
- itfaiye araçlarýnýn manevra ve
dolaþým güzergahý,
- itfaiye araçlarýnýn park yeri rezervasyonu ve iþaretlemesi,
- insanlar boþaltýlýrken itfaiyenin binaya
içeriden giriþ olanaklarý,
- itfaiyenin binaya dýþarýdan giriþ
olanaklarý,
- çatýya eriþim olanaklarý,
- kapalý hacimlere (asma tavan içi,
çatý, kapalý oda, vb.) giriþ ve eriþim
olanaklarý
ayrýntýlý olarak düzenlenmesi ve diðer
önlemlerle koordinasyonu saðlanmasý gereken konulardýr.
Gerek kullanýcýlarýn, gerekse iþletme ve bakýmcýlarýn, alýnmýþ olan
yangýn güvenliði önlemleri hakkýnda bilgilendirilmesi ve kendilerinden
beklenen hareket biçimlerinin gösterilmesi, özellikle geçici olarak
tesiste bulunacak insanlar yönünden önemlidir. Bu bilgilendirmenin
en önemli aracý iþaretler ve talimatlardýr. Tesiste gerekli olan yerlerine,
iþaretler konularak bilgi verilecek, uyulmasý gerekli güvenlik kurallarý
öðretilmelidir.
Bu iþaretlerin baþlýcalarý þunlar olmalýdýr:
- kaçýþ yollarý iþaretleri
- kapalý tutulmasý gerekli kapýlarýn iþaretleri
- sigara içme yasaðý olan yerlerin belirtilmesi
- en yakýn taþýnabilir söndürücü ve hortum dolabýnýn yeri

- güvenli toplanma alaný
- park etme yasaðý olan yerler
- itfaiye araç park alaný
- itfaiye su verme baðlama noktasý
- yangýn ihbar telefon numaralarý
- yangýn harekat planý
Ýþaretlerin dil birliðine ve piktogram kullanýmýna özel bir önem
verilmelidir. Konulacak iþaretlerin yerleri, uygulama tasarýmý sýrasýnda
saptanmalý, ayrýca genel iþaretlemeyle de uyumlu olarak çözülmelidir.
3- Ýnsanlý Müdahale Olanaklarý
Yangýnýn özellikle erken aþamalarýnda, henüz yeni baþlamýþken haber
alýnan birçok yangýnda, insanlý müdahale, yangýný söndürmek için
yeterli olabilmektedir. Ayrýca kapsamlý ve geniþ ölçekli bir yangýnýn
da söndürülmesi, bu kez özel eðitim ve donanýma sahip itfaiyenin
insanlý müdahalesiyle denetlenerek, söndürülebilmektedir. Ýnsanlý
müdahale olanaklarý, iþte bu senaryolar çerçevesindeki bir yangýna
müdahale için saðlanmaktadýr.
Erken bir müdahale, itfaiye gelmeden önce orada bulunanlar
tarafýndan yapýlacaðýndan, sistemler, saðlanacak olanaklarýn yeterli
biçimde veya özel olarak eðitilmemiþ kiþilerce kullanýlacaðý dikkate
alýnarak kurulmalýdýr.
Ýtfaiye müdahalesi ise, itfaiyenin kendi olanaklarýyla birlikte gelmesi
sonrasýnda, itfaiye görevlileri tarafýndan yapýlacaðýndan, sistemler,
saðlanacak olanaklar, itfaiye istek, olanak ve becerisiyle uyumlu
olarak kurulmalýdýr.
Ýnsanlý müdahale olanaklarýný oluþturan taþýnabilir söndürücüler,
bina içi ve bina dýþý hortum sistemi, insanlý müdahale stratejisinin
araçlarý olup, özellikleri itibariyle birbirlerine alternatif olmayýp,
birbirlerini tamamlayýcý olanaklardýr. Taþýnabilir söndürücü etkili,
arkasý olmadýðý için sadece 1-2 dakikalýk müdahalelerde, küçük
(henüz bir odayý sarmamýþ, çöp kutusunda, vb.) ve erken aþamalardaki
yangýnlar için kullanýlacakken, bina içi hortum sistemini orta miktarda
ýsý çekmeyi saðlayan, yaklaþýk bir odayý daha henüz sarmakta olan,
uzun süreli mücadeleye olanak saðlayan sistemler olarak görmek
gerekir. Ýtfaiye için saðlanmýþ olan bina içi ve bina dýþý hortum sistemi
ise, tek hacimden çýkmýþ kata yayýlma aþamasýndaki yangýndan, tüm
yapýyý kuþatmýþ yangýna kadar tam kapsamlý savunma-saldýrý stratejisi
için saðlanýr.
4-Otomatik Müdahale Olanaklarý
Yangýna otomatik müdahale sistemleri, özellikle hýzlý büyüyen, elle
müdahaleye býrakýldýðýnda oluþacak gecikmede yüksek kayýplara
yol açacak ve yangýna müdahalenin güçlükle yapýlacaðý yerlerde
uygulanýr. Bunun yanýnda, pasif önlemlerin uygulanmasýnýn güç
olduðu durumlarda yangýna dayanýklýlýk ve yangýn bölmelerine
ayrýlmasý amaçlarý için veya kaybedildiðinde yerine konulmasý çok
pahalý ve hatta olanaksýz olan maddi deðerlerin korunmasý için de
baþvurulmaktadýr.
5-Algýlama ve Uyarý Sistemi
Yangýnýn daha baþlangýçta öðrenilmesi, özel olarak yetiþtirilmemiþ
ve özel donanýma sahip olmayan kiþilerce bile çok kolaylýkla
söndürülmesini saðlamaktadýr. Ayrýca can güvenliði yönünden asýl
tehlikeyi oluþturan dumanýn, yangýn beklenen ve insan yoðun yerlerde
ýsý etkisinden çok önce gelmesi, dumanýn algýlanmasýný can güvenliði
yönünden öncelikli hale getirmektedir. Bu nedenle özellikle eriþimi
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Bu anlayýþla, bir yandan yangýnýn çýkmamasý için gerekli önlemler
alýnmalý, diðer yandan da bir yangýn durumunda neler yapýlacaðýna
iliþkin ayrýntýlý planlama ve eðitim çalýþmalarý yapýlmalýdýr. Bunun
için, tasarýmýn temellerine dayanan, olanaklarla gerçekçi ve iyi bir
entegrasyonu saðlayan bir yangýna hazýrlýklýlýk ve yangýn yönetimi
çalýþmasý yapýlmalýdýr. Bu kapsamda yer alan yangýn ve müdahale
senaryolarý ve eðitim planlarý yapýlmalýdýr.
Yangýn durumunda yapýlmasý gerekenler en ince ayrýntýsýna kadar
deðiþik seçeneklerdeki ve türdeki yangýn durumlarýnda (senaryolarda)
ne yapýlmasý gerektiðine iliþkin bir inceleme çalýþmasý yapýlmalý, bu
çalýþmanýn sonuçlarý doðrultusunda, bir akýþ þemasý ve harekat planý
hazýrlanmalýdýr.
Bu harekat planý içinde,
- yapýdaki yangýnla mücadele olanaklarý
- çeþitli karar, yönetim, arama-kurtarma ve yangýn söndürme
ekiplerinin oluþturulmasý
- yangýn durumundaki görev daðýlýmýnýn ve görev tanýmlarýnýn
hazýrlanmasý
- haberleþme olanaklarý ve haberleþme matrisinin oluþturulmasý
- kritik bilgiler (yangýn suyu miktarý, anahtarlarýn yeri, vb.)
- yapýnýn yangýna karþý zaaflarý
- yangýn sonrasýnda olaðan iþletmeye dönme çalýþmalarý
- bir olay anýndaki tipik basýn açýklamalarýnýn neler olacaðý
- ve diðerleri
ayrýntýlý olarak ele alýnmalýdýr.
Daha sonra bu harekat planý, haberli ve habersiz tatbikatlar ile
sýnanmalý ve iþlerliði, etkisi gözlenmelidir. Bu çalýþmalarýn sonuçlarýna
baðlý olarak plan kesinleþtirilmeli ve her yýl gereksinimler ve iþletme
koþullarýndaki deðiþiklikler için gözden geçirilerek güncel tutulmalýdýr.
Ülkemizde genelde güvenlik, özelde de yangýn güvenliði kültürü
olmadýðýndan, örgün ve yaygýn eðitimde yangýn güvenliði eðitimi
verilmediðinden, insan faktörünü olumluya dönüþtürebilmek için,
kiþilerin eðitimi, çalýþtýðý yer tarafýndan üstlenilmek zorunda kalmaktadýr. Bu nedenle, yapýda görev alacak olan herkes, yangýnýn ne
olduðundan baþlayan, yangýn durumunda neler yapýlmasý gereke-
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Olasý bir yangýnda itfaiyenin ne denli yararlý ve etkili olabileceðini,
ancak ayný ölçüde de yeterince bilgilendirilmemesi durumunda
itfaiyenin müdahale ve söndürme görevi sýrasýnda ne denli zarar
verici olabileceði açýktýr.
Ýtfaiyenin olumlu olarak yönlendirilebilmesi için, yangýn yönetimi
çerçevesinde, itfaiyeye bilgi verici, yapýyý itfaiyeye tanýtýcý etkinlikler
düzenlenmelidir. Bu tanýtým sýrasýnda,
- yangýnýn nasýl bildirilip, kimlerin kendilerine yardýmcý olacaðý
- itfaiyenin yaklaþým yönleri ve tesise giriþ olanaklarý
- söndürücü, su taþýyýcý ve þnorkel yanaþma, manevra ve park
etme düzeni
- tesisin yangýnla mücadele olanaklarýnýn neler olduðu ve kullanýmý
- kapalý hacimlere eriþim
- su alma ve su basma noktalarý
- yapý ve çatý özellikleri
- suyu kesme ve kumanda etme noktalarý
- elektriði kesme ve kumanda etme noktasý
- yangýn yönetimiyle ilgili yetkililerin kimler olduðu
- yapýda özellikle tehlike içeren yerlerin tanýtýmý
- ve benzeri
ayrýntýlar ve bilgiler, öncelikle yapý gezdirilerek, daha sonra da acil
durumlarda baþvurmak üzere bir dosya halinde teslim edilerek
itfaiyeye sunulmalýdýr. Bu dosyanýn birer kopyasý da tesis teknik ve
idari müdürlerinde saklanmalýdýr.
Ayrýca yangýn yönetimi sýrasýnda itfaiye ile temas kuracak kiþinin
eðitimi ve gerekli donanýmla hazýr tutulmasý da saðlanmalýdýr.
Acil durum yönetimi, saðlanan olanaklarýn nasýl ve kimin tarafýndan
kullanýlacaðýnýn planlamasýdýr. Bunun için, yapýnýn tasarýmýndan
baþlayarak deðiþik kesimlerin yan yana gelmesi ile nasýl bir süreç
izlendiði, özellikle önem taþýmaktadýr. Yapýnýn yangýn güvenliði
tasarým parametrelerinin oluþmasýnda tüm disiplinlerin birlikte
çalýþmasý gerekmektedir. Örneðin, büyük ölçeðe bakýldýðýnda kent
plancýlarýnýn da bunun bir parçasý olduðu görülür. Çünkü güvenli
tasarým konsepti içinde sadece o binanýn deðil, ama onun iliþkide
bulunduðu þehrin diðer binalarýnýn birbirleriyle iliþkileri, uzaklýklarý
gibi konular, makro ölçekte de olsa bu yapý içinde yer almaktadýr.
Bu süreç, diðer idari kesimlerle iliþkilendirildiðinde, onay mercii (yerel
yönetim, merkezi yönetim, kimi zaman itfaiye vb.) de sürece katýlmaktadýr.
Bu çalýþmanýn kapsamý içerisinde, özellikle mimara odaklandýðýmýzda,
mimarý birin vb.) tasarýmý parametre olarak etkilediði, dolayýsýyla
iliþki içerisinde olmasý gerektiði görülmektedir. Örneðin, otomatik
müdahale olanaklarýnýn ya da itfaiye müdahalesinin mimari tasarýmla
etkileþim içerisinde olduðu görülür.
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7- Acil Durum Yönetimi
Yangýn güvenliðine sadece inþai önlem veya mekanik, elektrikli
sistem olarak bakmak, özellikle iþletme sýrasýnda büyük bir hata
olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Özellikle insan faktörünün hem olumlu,
hem de olumsuz yönde etkileyebildiði bir konu olan Yangýn Güvenliði,
sistemlerin ötesinde insaný hedef alan bir yaklaþýmla hem güvenlik
düzeyini henüz oluþmadan arttýrmakta, hem de kurulan sistemlerin
iþlevlerini yerine getirmelerini saðlamaktadýr.
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6-Tamamlayýcý Olanaklar
Yangýn sistemlerinin çalýþabilmesi için gerekli olan yardýmcý olanaklar,
en az sistemlerin kendi kadar önemlidir. Bu olanaklar enerji saðlama,
su saðlama, basýnçlý hava saðlama, köpük hazýrlama, vb. baþlýklar
altýnda deðerlendirilmektedir.

ceðini anlatan kuramsal ve uygulamalý bir eðitim programýndan
geçirilmelidir. Ayrýca teknik personele ve yangýnla mücadelede etkin
rol alacaklara da daha ayrýntýlý bir eðitim uygulanmalýdýr. Farklý
kitlelere farklý içerikle verilecek bu eðitimlerle bir yandan yangýna
karþý bir duyarlýlýk, diðer yandan da yangýn durumunda kendini ve
çevresini koruyabileceði kuramsal ve uygulamalý bilgiler saðlanmalýdýr.
Ayrýca duman altýnda boþaltma, konuklara önderlik etme, taþýnabilir
söndürücü, bina içi ve dýþý hortumu kullanma gibi uygulamalý ve
etkin bir içerik de saðlanmalýdýr.

dosya

güç, kapalý hacimlerde ve müdahalede gecikmenin mücadeleyi çok
güçleþtireceði durumlarda erken uyarýyý saðlamak için otomatik
algýlayýcýlardan (dedektörlerden) oluþan bir yangýn algýlama ve uyarý
sistemi kurulur.

BÝNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA
YÖNETMELÝK
Türkiye Yangýndan Korunma Yönetmeliði
Türkiye Yangýndan Korunma Yönetmeliði, adýndan da anlaþýlacaðý
gibi Türkiye genelinde olan ve arkasýndaki idari, teknik yapýyla çeþitli
baðlayýcý hükümler içeren ilk yönetmeliktir. Türkiyenin kurumlarýnýn,
yapýlarýnýn hiçbir yangýn yönetmeliði olmadýðýný söylemek de büyük
bir yanlýþlýk olur. Bu yönetmeliðin öncesinde, Ýstanbul, Ýzmir, Antalya,
Bursa, Mersin Belediyelerine ait birer yönetmelik bulunmaktaydý.
Ankara da yönetmeliði olan illerden bir tanesi olacaktý, ancak bu,
taslak bir çalýþma olarak kaldý ve belediye meclisinde bir türlü
onaylanamadý. Sonuç olarak Türkiyenin baþkenti, bir Yangýn
Yönetmeliði olmayan þehirler arasýndaydý. Bunun yanýnda, örneðin
Kamu Binalarýný Yangýndan Koruma Yönetmeliði adý altýnda,
kapsamý dar olmasýna
karþýn, etkinliði ve terminolojisi oldukça iyi
olan bir baþka yönetmelik
de vardý. Ayrýca, kapsamlarý daha dar, baðlayýcýlýklarý hemen hemen
olmayan veya çok dar
olan, çeþitli kurumlara ait
yönetmelikler de vardý.
Dolayýsýyla Türkiye, böyle
bir
yönetmelik
kültüründen bu noktaya
ulaþmýþtýr. Bu Yönetmeliðin, yaklaþýk beþ yýllýk
bir öngörüsü, bir
provizyonu vardýr. Fakat
alt baþlýklarýnýn
çeþitliliðine karþýn gerek
uygulamasýnda, gerekse
kurgusunda bazý sorunlarý olmasýna raðmen,
sonuçta bir resmi niteliði,
baðlayýcýlýðý olan, idari
ve hukuki mekanizmasý
oluþturulmuþ olan bir
yönetmeliktir.
Yangýn güvenliðinin saðlanmasý konusunda, elimizde idari teknik doküman sayýsýnýn az
olmasý, yönetmeliðin bu konuda her sorunu çözebileceðine dair bir
yanýlgýyý da bereberinde getirmektedir. Bu nedenle, yönetmeliði hangi
amaçla kullanacaðýmýzýn, nereye oturtacaðýmýzýn yanýtýný doðru
olarak vermemiz gerekmektedir. Dünya ölçeðine baktýðýmýzda, bir
ülkenin yangýn güvenliði sisteminin; hukuk sistemi, yetkilendirme
mekanizmasý, ürün standartlarý, tasarým standartlarý, hizmet standartlarý,
tüketici haklarý, sigortacýlýk, bina kodlarý, diðer yönetmelikler, yerel
yangýn yönetmelikleri, tek düzen yangýn yönetmeliði, onay-denetleme
mekanizmasý yapýlarýndan oluþtuðunu görmekteyiz.
Türkiyedeki yapýya baktýðýmýzda; hukuk sisteminde, tümüyle çaðdaþ
unsurlar bulunmamakla birlikte, özellikle ceza ve ticaret kanununda
yangýnla iliþkili göndermeler vardýr.
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Tasarlama, onaylama, denetleme, ruhsat iptali, ruhsat verme, gibi
mekanizmalarý içeren yetkilendirme mekanizmasý oluþmamýþtýr.
Kullanýcý olarak, bu malzeme yangýna dayanýklý mýdýr? Kaç dakika
süre ile dayanýklýdýr? sorularýnýn cevabýný kendi baþýmýza verebilmemiz
olanaksýzdýr. Bu nedenle yapý malzemelerinin standartlara uygun
olmasý gereklidir. Türk Standartlarý Enstitüsünün çeþitli ürün standartlarý
oldukça cýlýz kalmaktadýr.
Yönetmeliðin, yani bir kurallar manzumesinin içine tasarým standartlarýný sýðdýrmak mümkün deðildir. Bu nedenle, tasarým standartlarýnýn
ayrýca ele alýndýðý, teknik idari dökümanlarýn bulunmasý gerekmektedir.
Eðitimi kim yapacaktýr? Bakým kimler tarafýndan gerçekleþtirilecektir,
bunlarýn yetkileri veya kurallarý neler olacaktýr? sorularýna yanýt
verecek þekilde, hizmet standartlarýnýn da bütünün içerisinde yer
almasý gerekmektedir.
Tüketici haklarý da varlýklarýn koruma eðilimine karþý, tabii ki
bireylerden bazý kaynaklar talep etmektedir. Örneðin, yönetmelikte
geçen, betonarme yapýlarda pas payýnýn 4 cm olmasý hükmünü
gerçekleþtirenler, inþai maliyetlerin yaklaþýk olarak %20 arttýðýný
belirtmektedir. Bu madde gerçekten her bina için gerekli mi?
sorusunun yanýtý aranýrken, tüketici haklarýnýn da korunuyor olmasý
gereklidir.
Risk yönetimi yapýsý içinde sigorta konusu ele alýndýðýnda, her türlü
riskin sýfýrlanamadýðýný, bir kýsmýnýn da devredilmesi gerektiði
görülmektedir. Riskleri devralacak olan sigorta mekanizmasýnýn da,
bu parametreler içinde yer almasý gerekmektedir. Dünyadaki gibi
bir risk yönetimi konseptine veya risk mühendisliði konseptine
uzanmamakla birlikte, yine de sigortacýlýk sistemimizin yangýna karþý
duyarlý olduðu görülmektedir.
Sigorta þirketleri, yangýna karþý sigorta ettirme talebi aldýklarý bina,
tesis ve iþletmelerde, bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadýðýný
kontrol etmek zorundadýr.(madde 5)
Diðer yönetmeliklerin bulunmasý ve olanlarýn yangýn yönetmeliðine
uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun çok önemli bir unsuru,
örneðin; Elektrik Ýç Tesisat Yönetmeliði, bu konuda çok önemlidir.
Elektrik kaçaðý, yangýný baþlatýcý bir unsur olarak, bugün Türkiye
istatistiklerinin ikinci sýrasýnda yer almaktadýr.
Dünyada son derece yaygýn olarak kullanýlan, yani anayasa gibi
ana hatlarýyla ayrýntýya girmeyen, sadece temel unsurlarý belirleyen
ve bazý konularý yerel yangýn yönetmeliklerine, bazý konularý ise
tasarým veya ürün standartlarýna aktaran tek düzen yangýn yönetmeliðinin olmasý gereklidir. Þu anki yönetmeliðimiz, bu yapý ve terminoloji
içerisinde, tek düzen yangýn yönetmeliðine karþýlýk gelmektedir.
Bir ülkeyi tek düzen yangýn yönetmeliðiyle disiplin altýna almak,
uygulamada ciddi sorunlar oluþturacaktýr. Ülkenin çeþitli yerel
unsurlarýnýn yönetmeliklere de yansýmasý gereklidir, örneðin her
belediyenin itfaiyesinin merdiveni ayný yükseklikte deðildir. Yüksek

binalar, yangýn mühendisliðinde, yangýnla mücadele, boþaltma
olanaklarý açýsýndan yüksekliðin olumsuzluk getirdiði yapý türleri
olarak deðerlendirilmektedir. Bu nedenle, yerel farklýlýklar yönetmeliklere de yansýmalýdýr.
Yapýlarýmýz, bir organizma gibidir. Yaþamakta, tadilat geçirmektedir.
Dolayýsýyla, yaþayan bir organizma olarak da sürekli bir denetleme,
bir kontrol içerisinde bulunmasý gerekmektedir.
Ýþte bütün bu ögeler birleþtiðinde, bir ülkenin yangýn güvenliðini
oluþturmakta ve mekanizmasý bu çerçevede iþlemektedir.
Sonuç olarak, elde ettiðimiz yangýn güvenliði, ne yazýk ki cýlýz bir
yangýn güvenliðidir. Yönetmelikte bir dizi eksiklikler, sorunlar vardýr,
ancak, yönetmeliðe böyle bir anlayýþ içerisinde bakmak gerekmektedir.
Yangýn güvenliðinin saðlanmasý için mimari disiplin içerisinde yapýlmasý
gereken iþlerin özel bir önemi vardýr. Bazý güvenlik gereklerini,
maliyetini de telafi ederek sonradan yerine getirmek mümkündür.
Ancak bazý unsurlarý gerçekleþtirmek, her yönüyle adeta o binayý
yeniden yapmak kadar büyük bir zahmete dönüþebilmektedir.
Bu Yönetmelik; yürürlük tarihinden sonra yapýlacak yeni yapýlar ile
kullaným amacý deðiþen veya ruhsat alma zorunluluðunu gerektiren
esaslý onarým ve tadilat yapýlacak mevcut yapýlarda ve bu Yönetmelikte
belirtilen diðer yapý, bina, tesis ve iþletmelerde uygulanýr. Bu Yönetmeliðin yürürlük tarihinden önce yapý ruhsatý alýnýp yapýmý devam
eden binalar da mevcut yapý sayýlýr. (madde 4)
Geçici Madde 1- 4 üncü madde kapsamý dýþýnda kalan mevcut
yapýlarda yangýna karþý alýnmasý gerekli tedbirler; ilgili belediyelerce
bina sahip ve yöneticisi ile kurum amirlerinden yazýlý olarak istenir.
Bu istek üzerine, anýlan sorumlular;
a) Yüksekliði 30.50 m'yi geçen konut harici bütün binalarda ve yatak
sayýsý 200'ü geçen oteller ile kullaným alaný 3000 m²'nin üzerinde
olan alýþveriþ, eðlence, ticaret ve toplanma amaçlý yapýlarda bu
Yönetmelikte istenen tedbirleri 3 yýl içinde yerine getirmek zorundadýr.
b) Diðer mevcut yapýlarda, belediye itfaiye teþkilatý ile Sivil Savunma
Müdürlüðünün görüþü alýnarak bu Yönetmelik esaslarýna göre
belirlenen uygulanabilir iyileþtirici tedbirler 5 yýl içinde yerine getirilir.
Kaçýþ yollarý, merdiven çekirdekleri, merdiven büyüklükleri, geniþlikleri,
baðlantýlarý gibi kaçýþ yollarý ile ilgili elemanlarý, sonradan yapmak
ya da yangýn yönetmeliðine uygun hale getirmek, neredeyse olanaksýz
hale gelmektedir. Zorluðu yaratan sadece statik ve inþai zorluklar
deðil, mimari tasarýmýn da deðiþikliðe uðramasýdýr.Bu nedenle,
mevcut binalarýn yönetmeliðe uygun hale getirilmesi için, 3-5 yýl süre
verilmiþ olmasý, durumu deðiþtirmemektedir. Mevcut binalar için ayrý
bir yönetmeliðe olan ihtiyaç, çok net olarak ortadadýr. Ayrýca, özellikle
yeni yapýlarda, ödün verilmeksizin baþta mimari ve statik güvenlik
unsurlarýnýn saðlanmasý, tasarýmlarýn buna göre yapýlmasý çok
önemlidir. Buna hangi gün baþlanýrsa, o gün kazanýlmýþ bir gündür.

MÝMARÝ UYGULAMALAR YÖNÜNDEN
YÖNETMELÝÐE BAKIÞ
Yangýndan Korunma Yönetmeliðinde mimari uygulamalarýn belkemiðini oluþturan konularýn, gerek denetçi gerekse tasarýmcý mimar
tarafýndan bilinmesi gerekmektedir. Yönetmelikte yer alan diðer
konularla da, gerekçelerini bilecek bir etkileþimde bulunulmasý
gerekmektedir. Yangýndan Korunma Yönetmeliðine göre ne yapýlmasý
gereklidir? sorusunun cevabýný ararken, karar rasyonalitesinin
mevzuat gereði olduðu unutulmamalýdýr. Çünkü burada risk yönetimi
modeli yoktur ve kimsenin hiçbir hükmü kendi baþýna yorumlama,
ek yapma, çýkartma hakký bulunmamaktadýr. Ýçeriðinde yanlýþ bir
þey yazýlmýþ da olsa, hükmün disiplini gereði, düzeltmeleri yapýlýncaya
kadar yazýlmýþ haliyle geçerlidir.
Yönetmelik, içerik olarak 10 Kýsým ve bu kýsýmlar altýndaki bölümleriyle
toplam 142 madde ve 10 adet Ekten oluþmaktadýr:
1.Kýsým: Genel Hükümler, Tanýmlar, Binalarýn Sýnýflarý ve Bina Tehlike
Sýnýflandýrmasý
2.Kýsým: Binalara Ýliþkin Genel Yangýn Güvenliði Hükümleri
3.Kýsým: Kaçýþ Yollarý, Kaçýþ Merdivenleri ve Özel Durumlar
4.Kýsým: Bina Bölümlerine ve Tesislerine Ýliþkin Hususlar
5.Kýsým: Elektrik Tesisatý, Acil Durum Aydýnlatma ve Yönlendirmesi,
Yangýn Algýlama ve Uyarý Sistemleri, Periyodik Testler, Bakým ve
Denetim
6.Kýsým: Duman Kontrolü, Ýklimlendirme ve Havalandýrma Tesisatý
ile Basýnçlandýrma Sistemi
7.Kýsým: Yangýn Söndürme Sistemleri
8.Kýsým: Tehlikeli Maddelerin Depolanmasý ve Kullanýlmasý
9.Kýsým: Yangýn Güvenliði Sorumluluðu, Ekipler Eðitim, Denetim,
Ýþbirliði, Ödenek ve Yönerge
10.Kýsým: Son Hükümler
Mimari uygulamalarý doðrudan ilgilendiren kýsýmlar þöyle özetlenebilir:
- Binanýn Kullaným Sýnýfýnýn Belirlenmesi-1.Kýsým-3.Blm: Madde 8-18
- Bina Tehlike Sýnýfýnýn Belirlenmesi-1.Kýsým-4.Bölüm: Madde 19
- Tüm Binalara Ýliþkin Uyulmasý Gereken Hükümler-2.Kýsým
- Bina Yerleþimi -1.Bölüm: Madde 21
- Binaya Ulaþým Yollarý -1.Bölüm: Madde 22
- Bina Taþýyýcý Sistemi Stabilitesi -2.Bölüm: Madde 23
- Bölmeler, Cepheler, Çatýlar -3.Bölüm: Madde 24-28
- Binalarda Kullanýlacak Yapý Malzemeleri-4.Bölüm: Madde 29
- Kaçýþ Yollarý -3.Kýsým-2.Bölüm: Madde 31-37
- Kaçýþ Merdivenleri -3.Kýsým-3.Bölüm: Madde 38-47
- Özel Durumlar-3.Kýsým-4.Bölüm: Madde 48-52
- Bina Bölüm ve Tesislerine Ýliþkin Hususlar-4.Kýsým: Madde 53-66
Bu konular arasýnda bazý maddeler, aþaðýda büyüteç altýna alýnmýþtýr:
Projelerde Yangýn Kodu Gereksinimi
Binalarýn yangýn söndürme, algýlama ve tahliye projeleri tesisat
projelerinden ayrý olarak hazýrlanýr. Projeler, belediye ve mücavir
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alan sýnýrlarý içerisinde belediyeler dýþýnda valilikler tarafýndan
onaylanmak þartýyla uygulanýr. (Madde 5)
Yönetmeliðin 5. maddesinde bahsedilen Yangýn Güvenliði projelerinin,
kimin tarafýndan ve nasýl çizileceði konusunda bir açýklama bulunmamaktadýr. Bu konu, dünyanýn çeþitli ülkelerinde, yangýn kodlu
proje dizisiyle yürütülmektedir. Yani bir proje demetini açtýðýnýzda,
nasýl mimari, mekanik, elektrik vb. konular kodlanmýþsa, yangýn
kodu ile üretilmiþ bir dizi de yangýn projesinin bulunduðu görülmektedir.
Bizde bugüne kadar olan uygulamalar, mekanik tesisat projelerinde
yangýn dolaplarý, varsa sprinkler sistemi ve su deposunun yerinin
gösterilmesiyle sýnýrlý kalmýþtýr. Elektrik pojelerindeki uygulama da,
binada algýlama sistemi yapýlacaksa dedektör, el butonu, korna
yerleþimi ile sýnýrlýdýr.

algýlama ve uyarý sistemi vb.) ayrýþtýrýlmasý gerekmektedir. Ayrýþtýrýlan
yangýn güvenliði konularý biraraya getirildiðinde, etkileþimleri de
ortaya çýkacaktýr. Örneðin kaçýþ yollarý mesafelerinin belirlenmesinde,
yapýda sprinkler sisteminin olup olmamasý, önemli bir parametredir.
Yangýn koordinasyon paftalarýnda taralý olarak sprinkler sistemi ile
korunan alanlarýn gösterilmesi, bu etkileþimi gösterir. Ya da, mekanik
tesisat projeleri çizilirken yapýdaki yangýn zonlarýnýn gösterildiði zon
haritasý ayrýca hazýrlanmýþ olmalýdýr ki, kanallarýn nereden, nasýl
geçeceði, ne tür ek önlemler alýnacaðýna fayda/zarar optimizasyonunu
saðlayarak ona göre karar verilebilsin. Ýtfaiye için öngörülmüþ yollarýn

5. maddede adý geçen projelerde ayrýca yapýnýn kullaným sýnýfý,
kullanýcý yükü, tehlike sýnýfý, yükseklik sýnýfý gibi kritik bilgilerle, bu
verilerle temel alýnan tasarým parametrelerinin yeralmasý, yapýda
bulunacak insan tipi nedir? Nasýl bir tahliye stratejisi düzenlenmelidir?
Basýnçlandýrma ne zaman çalýþacaktýr? Yangýn algýlama sisteminin
çalýþma senaryosu nedir? Normal kullanýmda mekanik tutucularla
sürekli açýk tutulan, yangýn anýnda otomatik olarak kapanacak olan
kapýlar hangileridir? Yangýn aný olarak kastedilen nedir? vb. sorularýn
yanýtlarýnýn olmasý, koordineli ve birlikte çalýþan bir yangýn senaryosunun, daha doðru bir ifadeyle iþlemler sýrasýnýn olmasý ve bütün

DUMAN ATIM SÝSTEMLERÝ
Okan TOKER

Makina Yüksek Mühendisi, EMO Mühendislik Yönetim Grubu Üyesi
Duman Atým Sistemleri'nin iþlevi nedir? Ne amaçla kullanýlýr?
Bilindiði gibi yangýnýn oluþumu sonrasýnda hýzla yayýlmasýna olanak veren, görüþ
kýsýtlamasý sebebi ile müdahaleyi zorlaþtýran ve insan saðlýðýna önemli negatif
etkileri olan önemli oluþumlardan birisi dumandýr. Yangýn sonrasý hasar büyüklüðüne
ve can kaybýna istatistiki olarak büyük yüzdelerde etkisi olan bu oluþumun ortamdan
atýlmasý veya en azýndan insan kaçýþýna ve itfaiyeci müdahalesine olanak verecek
dumansýz bölge yüksekliðinin saðlanabilmesi için duman tahliye sistemlerini
kullanýrýz.
Duman Atým Sistem türleri nelerdir? Hangi tür donaným kullanýlýr?
En genel bakýþla iki tür sistemden bahsedebiliriz: Doðal Duman Tahliye Sistemleri
ve Fanlý Duman Tahliye Sistemleri. Doðal Duman Tahliye sistemleri daha çok
Atrium, depo gibi geniþ açýklýklara sahip, dumanýn doðal olarak yukarý yönde
hareketinin mümkün olduðu yerlerde kullanýlýr. Fanlý sistemler ise çok katlý
uygulamalarda kompartmantasyon prensiplerine gore doðru
uygulanmýþ bir HVAC sisteminin
combine uygulama esaslarýna
gore bir parçasý olarak veya
bireysel ayrý bir system olarak
kurulurlar. Amaç dumanýn
yangýn mahalinden diðer mahallere geçiþini engellemek ve
emiþ kanallarý vasýtasý ile tahliyesini saðlamaktýr. Yardýmcý
sistemler olarak duman perdeleri
de zonlama ve kompartmantasyon amaçlarýna hizmet ederler.

1- Ýtfaiye Müdahale Planý

Daha önce bahsedilen, yangýn güvenliðinin saðlanmasý için bir çok
disiplinin yanyana gelmesi gerekliliði, tüm projelerin ortaya çýkarýlmasý
için yeterli olamamaktadýr. Çünkü yangýn güvenliði ile ilgili bazý
konular, hiçbir disiplinin sadece kendi konusunun kapsamýna
girmemektedir. Ýtfaiye Müdahale Planý, bu konulardan biridir. Bu
konularý kimin çözeceði belirsizdir. (Bkz1- Ýtfaiye Müdahale Planý)
Bu noktada yangýn mühendisliði nin gerekliliði ortaya çýkmaktadýr.
Ayrýca, yangýn güvenliðini ilgilendiren tüm parametrelerin birarada
bulunmasý için hazýrlanan projelerin, yangýnla ilgili kýsýmlarýnýn
(örneðin elektrik projelerinde yer alan acil durum aydýnlatmasý,
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Duman Atým Sistemleri, ne
zaman veya neye göre çalýþýr?
Doðal sistemler, bireysel olarak
ergir metaller (fusible link),
yangýn alarm sistemi veya BMS sisteminden gelecek bir tetikleme ile çalýþýrlar.
Fanlý sistemler ise otomatik olarak yangýn alarm sisteminden veya BMS sisteminden
gelecek tetikleme ile bir senaryo dahilinde çalýþtýrlar. Önemli olan bir konu,
sprinkler sistemleri ile birlikte kullanýlduklarýnda özel kilitlemelerle, sprinkler
sisteminden sonra çalýþmasýnýn saðlanmasýnýn gerekliliðidir. Aksi takdirde atýlan
duman sprinklerin patlama sýcaklýðýna ulaþmasýný engelleyebilir, geciktirebilir ve
yangýnýn yayýlmasýna sebep olabilir.

zemin kaplamasýnýn dayanýklýlýðý, aracýn gerektirdiði manevra alanýnýn
saðlanýp saðlanmadýðý, aracýn giriþ, yapýya yaklaþma olanaklarý,
mekanik tesisat mühendisinin itfaiyenin su almasý için býraktýðý baðlantý
aðzýnýn uygun yerde olmasý vb. konularýn nasýl koordine edileceði
sorunu, yapýda yangýn adýna alýnan tüm kararlarýn biraraya getirilmesiyle ortadan kalkacaktýr.

Duman Atým Sistemleri'nin ve donanýmýnýn seçiminde dikkat edilmesi
gereken noktalar nelerdir?
Doðal tahliye sistemlerinde kompartmantasyon, korunan mahalin risk analiz
sonuçlarý, yangýn yükü gibi konular duman tahliye elemanýnýn açýklýk alaný ve
sayýsýnýn belirlenmesi için önemli parametrelerdir. Bina mimarisi, rüzgar faktörü,
ve sýnýrlar dahilinde zonlama gibi konular da tasarýmý etkileyen önemli konulardýr.
Kombine sistemlerde HVAC sisteminin emiþ kanallarýnýn yangýna dayanýklýlýðý,
normal havalandýrma çevrim sayýsý yanýnda duman tahliye hava çevrim sayýsý
gibi parametrelere gore doðru fan seçimi, duman tahliye sistemleri standartlarýna
uygun malzemede kanal ve fan kullanýmý, senaryoya gore doðru kilitlemelerin
yapýlmasý gibi konular önemli noktalardýr.
Duman Atým Sistemleri'nin kurulumunda (montajýnda) dikkat edilmesi
gereken konular nelerdir?
Doðal sistemlerde bina çatý durumu, kullanýlabilecek alana gore homojen yerleþim,
kullanýlacak eleman sayýsýna gore elemanlarýn birbirlerine olan mesafe sýnýrlarý,
birleþik ve çatý kot farký olan binalarda elemanlarýn birbirine uzaklýk sýnýrlarý, bina
kenarlarýna olan uzaklýklar,
çatý eðimine gore yerleþim
gibi konular önemlidir. Fanlý
sistemlerde ise kompartmantasyona gore kanal
güzergahýnýn doðru saptanmasý, kompartman yangýn
dayaným sýnýfý dikkate alýnarak
kanal imalatý nýn yapýlmasý,
senaryo dahilinde pozitif
basýnçlandýrma ve duman
tahliyesinin uyumlu bir þekilde
yapýlabileceði zonlama elemanlarýnýn (duman damperleri, yangýn damperleri, combine damperler) yerleþimi (sandviç metodu), hava
çevrim miktarýna gore fan seçimi ve yüksekliðe gore zonlama gibi konular, montaj
ve yerleþimde dikkate alýnmasý gereken baþlýca konulardýr.
Duman Atým Sistemleri'nin bakýmýnda dikkat edilmesi gereken konular
nelerdir?
Çeþitli standartlarýn ve üretici firmalarýn öngördüðü periyodlarda ünitelerin, system
elemanlarýnýn ve fanlarýn kontrolü, temizliði ve iþlevsel testleri yapýlmalý ve
raporlanmalýdýr. Yangýn önemli bir konu olduðu için sürücülerde, algýlama
elemanlarýnda ve ünitelerin önemli parçalarýnda yedekleme ve stok tutma acil
durumlar için gerekli ve önemlidir.

disiplinin buna uygunluðunun saðlanmasý, 5. maddede kastedilmesini
beklediðimiz çalýþmanýn alt yapýsýdýr.
Atriumlu Yapý
Ýki ya da daha çok sayýda katýn içine açýldýðý tepesi kapalý geniþ
ve yüksek yapýdýr. Merdiven kovasý, asansör kuyusu, yürüyen merdiven

boþluðu ya da su, elektrik, havalandýrma, iklimlendirme, haberleþme
gibi tesisatýn içinde yer aldýðý tesisat
bacalarý ve þaftlar atrium sayýlmaz.(madde 7)
Genel mimari tarz içerisinde atriumlu
yapýlar, yani iki ya da daha çok katýn
birbirine dikeyde birleþtirilerek açýk
tutulduðu yapýlar, bugün yaygýn olarak
tasarlanan yapýlardýr. Yangýndan
Korunma Yönetmeliði, böyle bir
yapýda yangýn güvenliði konusuna
dikkat çekmektedir. Bu, yangýnýn
yayýlým karakteristiðiyle iliþkili bir
konudur. Çünkü yangýn yayýlýmý, çoðu
kimsenin sandýðý, suya atýlmýþ bir taþýn
yarattýðý halkalar gibi yayýlmamaktadýr.
Duman ve yangýn, bulduðu
boþluklardan derhal yükselerek binanýn en üst noktasýna ulaþmakta, bu
hacmi doldurmakta ve aþaðýya doðru
yayýlmaya devam etmektedir. Bu
nedenle, sadece Türkiye Yangýndan
Korunma Yönetmeliði deðil, dünyadaki tüm uygulamalarda atriumlu
yapýlar, özel bir tehlike içermektedir.
Dolayýsýyla, atriumlarýn hem mimari
unsurlarla, hem de otomatik
söndürme, duman atýmý gibi sistemlerle yangýn güvenliði önlemlerinin
alýnmasý gerekmektedir.
Yüksek Bina Maddesi
Bina yüksekliði 21.5 metreden fazla
veya yapý yüksekliði 30.5 metreden
fazla olan binalar yüksek yapý olarak
kabul edilir. (madde 7)

Duman atým olanaklarý
Duman atým olanaklarý

Elektrik tesisatý geçiþ yalýtýmý

Atriumlu Yapýlarda duman yayýlýmý

Bu maddede yapý yüksekliði ve bina
yüksekliði tanýmýna gereksinim
duyulmaktadýr :
Yapý yüksekliði bodrum kat, asma
katlar ve çatý arasý piyesler dahil
yapýnýn inþa edilen tüm katlarýnýn
toplam yüksekliðidir.
Binanýn kot aldýðý noktadan saçak
seviyesine kadar olan mesafe veya
imar planý ve bu yönetmelikte
öngörülen yüksekliktir.
Bu maddelerde bahsedilen 30.50 m
ve 21.50 m, emperyal sistemde 100
fte ve 75 fte karþýlýk gelmektedir. Bu
ölçüler, metrik olarak tipik kat yüksekliklerine karþýlýk gelmediðinden,
az bir mesafe ile bu sýnýrlarý aþan
projelere rastlanmaktadir. Bu durum,
yönetmelikteki hükümleri yerine
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2 Yangýn Bölmeleri Plan, Kesit)

getirmek adýna, çok aðýr yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir.
(kaçýþ merdivenlerinin basýnçlandýrýlmasý, yangýn güvenlik holleri,
otomatik sprinkler sistemi vb.) Yüksek bina tanýmýndaki deðerler,
arkasýndaki rasyonaliteyi bilmek yönünden büyük önem kazanmaktadýr.
Bir yangýnda, binanýn yüksekliði nedeniyle can güvenliði, yangýn
söndürme vb. iþlemlerin güçleþtiði veya etkisiz kaldýðý, yani yüksekliðin
yangýn güvenliðinin saðlanmasý üzerinde olumsuz bir etken oluþturduðu
binalar, yüksek bina olarak tanýmlanmaktadýr. Buradan hareketle,
yüksek binanýn, yerel olanaklarla da son derece ilgili olduðu
görülmektedir.

esas alýnacaktýr. Örneðin 4000 m² lik bir süper marketin kullanýcý
yükü 2000 kiþi, çýkýþ geniþliði 2000/(3x40)x0.5= 8.34 m, çýkýþ sayýsý
8.34/2+1= 5 dir.
Acil durumda kagir yapýlarýn 3 dakika, ahþap yapýlarýn ise 2 dakika
içerisinde boþaltýlacaðý varsayýlarak, çýkýþ sayýlarý ve toplam çýkýþ
geniþliklerinin en az ne kadar olacaðý, yönetmelikte verilen hesap
yöntemi ile bulunmaktadýr.
Buna göre;

Düþey Ýç Bölmeler ve Yangýn Duvarlarý (Madde 25)
Düþey iç bölmeler ve bitiþik nizam yapýlarýn yangýn duvarlarý, yangýna
en az 90 dakika dayanýklý olarak projelenmelidir. Bölme aralýklarý
60 metreyi aþmamalýdýr. (bkz 2 Yangýn Bölmeleri Plan, Kesit)

Yangýn yayýlýmýnýn önlenmesi

Bölmelerde delik ve boþluk bulunmayacaktýr. Bölmelerde kapý ve
sabit ýþýk penceresi gibi boþluklardan kaçýnmak mümkün deðilse,
bunlar da en az bölme yangýn mukavemetinin yarý süresi
kadar yangýna dayanýklý ve yangýn kesici olacaktýr. Kapýlarýn
otomatik bir teçhizatla kendiliðinden kapanmasý ve duman
sýzdýrmaz özellikte olmasý zorunludur. Bu tür yarý
mukavemetli boþluklarýn çevresi her türlü yanýcý maddeden
arýndýrýlmýþ olacaktýr. Su, elektrik, ýsýtma, havalandýrma
ve benzeri tesisatýn yangýn bölmesinden geçmesi durumunda, bölmede yangýn dayanýmýný a-zaltmayacak ve
denenmiþ uygun detaylar kullanýlacaktýr.
Topluma açýk binalarla yüksek yapýlarda yangýn anýnda
otomatik kapanan veya yapýnýn kullaným saatleri dýþýnda
kapatýlan sürme bölmeler veya koridor damperleri kullanýlabilir.
Yatay bölmeler ve döþemeler (madde 26)
....Yangýna en az 120 dakika mukavemet gösteren ve
alevlerin geçebileceði boþluklarý bulunmayan her döþeme
bir yatay yangýn bölmesi olarak kullanýlabilir...
Cepheler (madde 27)
....Kapý, pencere ve benzeri cephe boþluklarý arasýnda,
ayný bir iç hacme ait deðillerse en az 100 cm yatay dolu
yüzey bulunmalýdýr. Bu dolu yüzeylerin, bir düþey yangýn
bölmesi veya duvarý olmasý durumunda, bina dýþýna en
az 40 cm taþan düþey yanmaz nervürlerle pekiþtirilmesi
tercih edilmelidir. Konut olarak kullanýlan yapýlar bu
uygulamanýn dýþýndadýr.... (bkz 3-Cephede duvar
boþluklarý)
Kaçýþ Yollarý, Kaçýþ Merdivenleri ve Özel Durumlar
(madde 30)
....Çýkýþ niteliði taþýmayan herhangi bir kapý, ya da bir çýkýþa götüren
yol gerçek çýkýþla karýþtýrýlmayacak þekilde düzenlenecek ya da
iþaretlenecektir. Bir yangýn durumunda kullanýcýlarýn yanlýþlýkla çýkmaz
alanlara girmemeleri, ve kullanýlan odalardan, mekanlardan geçmek
zorunda kalmaksýzýn bir çýkýþa ya da çýkýþlara doðrudan eriþmeleri
saðlanacaktýr...(Bkz 4- Kaçýþ Yollarýnýn Düzenlenmesi, 5-Kaçýþ Yollarý
Planý, 6a Girilen Kapý Ýþaretlemesi 6b Çýkýlan Kapý Ýþaretlemesi, 7a
Binadan Çýkýþ KatýÝþareti, 7bÇýkýþ Aþaðý KattaÝþareti)

Çýkýþ Geniþliði = Kullanýcý Yükü / (3* x 40**) x 0,5
Çýkýþ sayýsý = Çýkýþ Geniþliði / 2 +1
olarak hesaplanmaktadýr.
* Yapýnýn toplam boþaltýlma süresi
** Birim geniþlikten birim sürede geçen kiþi sayýsý

KABLO TAVASI
YANGIN BÖLMESÝ GEÇÝÞÝ YALITIMI
Ebru Uðurkan, 3M
Kablo tavasý, yangýn bölmesi geçiþ yalýtýmýnýn görevi; en az yangýn
bölmesinin yangýn dayanýmý kadar dayanýmlý olmak üzere, kablo tavasý
ve kablolarýn üzerinden soðuk ve/veya sýcak duman ve alevin geçiþ
yapmasýný engelleyerek, anýlan yangýn dayaným süreleri dahilinde,
yangýnýn olumsuz etkilerinin yapý içerisinde yayýlmasýnýn engellenmesidir.
Yangýn bölmesi geþiþlerinde, çeþitli uluslararasý standartlara göre,
uygulanacak detay ve detayda kullanýlacak malzemeler deðiþkenlik
arz etmekle birlikte temelde birkaç ana tip nokta detayý kullanýlmaktadýr.
Bu yalýtým türleri aþaðýdaki gibidir.
a)Panel tipi kaplama detayý:
Bu detayda taþyünü plakalarýn üzerine yangýn durdurucu kaplama
yapýlarak. bölme geçiþi doldurulur.
b)Intumescent mastik kaplama detayý:
Boþluklar taþyünü ile doldurulduktan sonra, elastomerik yangýn durdurucu
mastik ile yüzey kaplanýr.
c)Intumescent kompozit levha kaplama detayý:
Yangýn durdurucu kompozit levha boþluða sabitlenip, çevre ve tesisat
derzlerine mastik veya macun uygulanýr.
d)Yangýn durdurucu harç detayý:
Hazýr karýþýmlý paketlerdeki yangýn durdurucu harç malzemesi su ile
karýþtýrýlarak uygulanýr.
e)Yangýn durdurucu yastýk detayý:
Yapý iþletmesi sýrasýnda sýklýkla bakým ve deðiþiklik yapýlabilecek geçiþ
noktalarýnda, kolay sökülüp takýlabilen yangýn durdurucu yastýklar
kullanýlýr.

Yangýn durdurucu malzemeler, genellikle intumescent olarak adlandýrýlan,
yangýn anýndaki alýnan ýsý enerjisi ile 6-40 kat hacimce genleþme
esasýna göre çalýþarak, su, soðuk/sýcak duman, alev ve ýsýnýn iletilmesine
direnç göstererek iþlevini yerine getirir.
Bunun dýþýnda Endotermik ve Ablasif yangýn durdurucu malzemeleri
de vardýr.
Yalýtým türü ve malzemelerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken en
önemli nokta çalýþýlan standartlar ve bu standartlarýn öngördüðü
baðýmsýz laboratuarlarýn test raporlarýnda açýkladýklarý en fazla
uygulanabilir boyut sýnýrlamalarýdýr. Bunun dýþýnda çalýþýlacak detaydan
istenen yangýn dayanýmý süresi, sýk tadilat görme, dinamik kuvvetlere
maruz kalma, ortam ve detay noktasýnýn su ve nem, ýsýl farklarý, dýþ
cephe veya iç ortam uygulamasýna ve uygulama kolaylýklarýna göre,
yine üreticilerin önerileri dikkat edilmesi gereken noktalardýr.
Yangýn durdurucu, kurulumu (montajý) esnasýnda, detayýn mazur
kalabileceði olumsuzluklar ve yüklemeleri dikkate alarak, üreticilerin
ve baðýmsýz test laboratuarlarýnýn önerdikleri sabitleme elamanlarýnýn
ve boyutlarýn kullanýlmasýna ve MSDS formlarýnda belirtilen güvenlik
uyarýlarýna dikkat edilmesi gereklidir.
Kablo Tavasý Yangýn Bölmesi Geçiþi Yalýtýmý bakýmýnda dikkat edilmesi
gereken konularýn baþýnda, bir yangýn durdurucu detayýnda gerek
detayýn üretilmesinde ve gerekse bakým ve onarýmýnda kullanýlacak
malzemeler ayný üreticinin ürünü olmak zorundadýr. Bu uluslararasý
bir kural ve standarttýr. Her hangi bir yangýn durdurucu detayýnýn
tamiratýnda yine ayný malzemeler kullanýlmalýdýr. Ayrýca yangýn durdurucu
detayýnýn görülmesini engelleyecek þekilde örtüleme veya gizleme
amaçlý kapatmalar yapýlmamalý, eðer estetik kaygýlar ile boyanmasý
gereken bir detay var ise ve üreticisinin aksi bir kaydý yoksa, boyanabilir.
Ancak bir uyarý etiketi ile detayýn önemi ve sökülmesi durumunda,
yeniden kurulumunun gerektiði açýklanmalýdýr

Aksi belirtilmedikçe, 50 kiþinin aþýldýðý her mekanda, 25 kiþinin
aþýldýðý sinema, tiyatro, bar gibi eðlence yerlerinde ve yüksek riskli
mekanlarda, çýkýþlara eriþmek için en az 2 kapý bulunacaktýr. Kiþi
sayýsý 500 kiþiyi geçerse en az 3 çýkýþ olacaktýr. Kapýlar birbirinden
olabildiðince uzakta olacak ve iki kapý hiç bir noktadan 45 dereceden
daha dar bir açý ile görünmeyecektir.
Tablo-1de verilen çýkýþlara götüren en uzak kaçýþ mesafeleri, yapýnýn
kullaným sýnýfýna göre düzenlenmiþtir. Ancak kullaným sýnýfý sütununda
tüm kullaným sýnýflarý bulunmadýðý gibi, ayný kullaným sýnýfýndan olan
binalar (konaklama amaçlý-apartman, otel) farklý satýrlarda yer
almaktadýr.
Kaçýþ mesafelerinde kullaným sýnýfý dýþýnda 2 parametre bulunmaktadýr.
Bunlar; yapýnýn sprinkler sistemli olup olmamasý ve kaçýþ yolunun
tek ya da çift yönde olmasýdýr.
Kaçýþ mesafelerinin belirlenmesinde direk yani kuþ uçuþu mesafe
deðil, kaçýþ yolu boyunca katedilecek olan mesafe gözönüne
alýnmalýdýr. Bu da, bir mahal içerisindeki en uzak noktadan, kat
çýkýþýna kadar olan mesafedir.
Ancak bir katta parçalý olarak sprinkler sistemli koruma yapýldýðýnda,
yani hem sprinklerli, hem de sprinklersiz alanlar bulunduðunda esas
alýnmasý gereken mesafenin ne olmasý gerektiði, yönetmelikte
belirtilmemiþtir.
5-Kaçýþ Yollarý Planý

3-Cephede duvar boþluklarý

4-Kaçýþ yollarýnýn düzenlenmesi

Çýkýþ sayýsý, çýkýþ geniþliðinin ikiye bölünmesi ile elde edilecek deðere
1 eklenerek bulunacak ve 0.50 den büyük kesirlerde bir üst deðer
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yanlýþ

doðru
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6a Girilen Kapý Ýþaretlemesi

9:Kaçýþ Merdiveni Özellikleri

6b Çýkýlan Kapý Ýþaretlemesi

8-Yangýn Güvenlik Holü a:Yanlýþ, b:Doðru
Kaçýþ mesafelerinin yönetmelikte yer alan mesafeleri aþmayacak
þekilde düzenlenmesi, birçok yapý için çok zor olabilir. Bu deðerlerin
deðiþmesini beklemek yanlýþ olacaktýr, çünkü tüm dünyada bu sistem
kullanýlmaktadýr. Tabloda yer alan mesafeler, insan davranýþý faktörüne
göre belirlenmiþtir, yani yangýnda her kullaným sýnýfýnda bulunan
insan tipinin yürüme hýzý, davranýþ biçimi, bunlarýn karþýlacaðý farklý
tehlikeler, gündüz- gece modu, alabildiði destek, vb. tüm etkenler
kurgulanarak oluþturulmuþtur. Bu nedenle, örneðin endüstriyel bir
yapýyla bir maðaza arasýndaki farklýlýðýn arka planýnda bunlarýn
olduðu unutulmamalýdýr.
Yangýn Güvenlik Holü
Kaçýþ merdivenlerine yangýnýn ve dumanýn geçiþini engellemek için
yapýlacak holleridir. (madde 7) (bkz 8-Yangýn Güvenlik Holü a:Yanlýþ,
b:Doðru)
Kaçýþ merdivenlerine dumanýn geçiþini engellemek için yapýlacak
yangýn güvenlik holleri, kullanýcýlarýn kaçýþ yolu içindeki hareketini
engellemeyecek biçimde tasarlanacak ve taban alaný 3 m²'den az
olmayacaktýr. (madde 34)
Bodrum katlarda ve yüksek binalarda yangýn merdivenlerine bir
yangýn güvenlik holünden veya korunumlu bir holden geçilerek
girilmesi zorunludur. (madde 40)
Merdiven, bodrum katlar dahil 4 kattan çok kata hizmet veriyorsa,
bodrum katlar dahil tüm katlarda merdivene giriþ için yangýn güvenlik
holü düzenlenecektir. (madde 46)
Yapý yüksekliði 51.50 m'den daha fazla olan konut dýþý yapýlarda,
ayrýca acil durumlarda kullanýlmak üzere en az 1 asansör yangýn
asansörü olarak düzenlenecektir. Bu asansörler için her katta yangýn
güvenlik hacmi oluþturulmalýdýr. (madde 63)

7a Binadan Çýkýþ KatýÝþareti, 7bÇýkýþ Aþaðý KattaÝþareti)
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Yangýn güvenlik holünün, normal merdivenlerden farklý olarak sadece
kaçýþ merdivenlerinde yapýlmasý gerekmektedir. Acil durumda,
katlardaki kullanýcý yükü tümüyle boþaltýlýncaya kadar, kaçýþ merdivenlerinin kapýsý açýk kalmaktadýr. Bu durum, korunaklý hale getirilmiþ
kaçýþ merdivenlerinin, bu süre içerisinde dumaný içeri alma eðilimine
neden olacaktýr. Kaçýþ merdivenlerinin giriþine yangýn güvenlik
holünün yapýlmasý ile güvenli bir tampon alan oluþturulmaktadýr.
Kaçýþ Merdiveni Özellikleri (Madde 41)
Bir kaçýþ merdiveninin indiði nokta ile dýþ açýk alan arasýndaki uzaklýk,
yangýn merdiveninin zemin düzeyindeki güvenlikli dolaþým alanýna
indiði nokta açýk-seçik görülebilen ve güvenlikli bir dýþ açýk alana
doðrudan eriþilebilen bir yerde olmasý, iç kaçýþ merdivenlerinden
boþalan kullanýcý yükünü karþýlayacak yeterli geniþlikte dýþa açýk kapý
olmasý halinde, maksimum uzaklýk 10 m'yi aþmayacaktýr. Sprinkler

korunumlu yapýlarda, 15 m olabilir. Çýkýþlara götüren en uzak kaçýþ
mesafeleri ile ilgili olarak, 32. maddede bulunmayan bir konu, 41.
maddede yer almaktadýr. Bu nedenle gözden kaçýrýlmamalýdýr. Kaçýþ
merdiveninin indiði güvenli çýkýþ katýnda, merdivenden çýkýþta
katedilecek mesafe için yapýnýn kullaným sýnýfý ve çýkýþ yolunun tek
ya da çift yönlü olmasý, sonucu deðiþtirmemektedir. Tek parametre
vardýr : yapýnýn sprinklerli veya sprinklersiz olmasý.
Kaçýþ merdivenlerinde her döþeme düzeyinde 17 basamaktan çok
olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralýkla sahanlýklar düzenlenecektir. Merdivenlerde baþ kurtarma yüksekliði basamak üzerinden
en az 210 cm olmalýdýr. Sahanlýklar arasý kot farký en çok 300 cm
olmalýdýr. Herhangi bir kaçýþ merdiveninde basamak yüksekliði 175
mm'den çok, basýþ geniþliði ise 250 mm'den az olmayacaktýr. (bkz9:Kaçýþ Merdiveni Özellikleri)
Nedir Bu Sprinkler Sistemi?
Sprinkler Sistemin ne olduðunun bilinmesi, kararýnda ne tür bir
yükümlülüðün beklediði konusunda önemli bir göstergedir. Sprinkler,
Ýngilizce bir sözcük; püskürten anlamýna gelmektedir. Sprinkler
Sistemi, yangýn baþladýðýnda kendiliðinden açýlan ve yangýnýn üzerine
su püskürten, sabit borulu bir sistemdir. Yangýn anýnda tüm sprinkler
kafalarý açýlmamakta, yalnýzca sýcaklýðýn eriþtiði sprinklerler açýlmaktadýr. Sprinkler sistemin kaç metrekarede kaç tanesinin açýlacaðýna
iliþkin tasarým parametreleri vardýr. Sprinkler sistem, gerek ýsýnýn
azalmasýný saðlamakta, gerekse dumaný daðýtarak, tahliye için zaman
kazandýrmaktadýr. Bu sistemin yangýn suyu deposuna sahip olmasý,
suyun basýnçlandýrýlmasý ve tekniðine uygun olarak daðýtýlmasý
gerekmektedir. Sistem tasarýmý ve maliyeti açýsýndan yapýlmasý çok
kolay olmasa da, bir kez pompasý ve su deposu saðlandýðýnda,
yapýnýn bir çok katýna çok ucuz bir maliyetle geniþletilebilecek bir
sistemdir. Bu nedenle mimarlara, yönetmeliðin 32. maddesinde yer
alan çýkýþlara götüren en uzak kaçýþ mesafeleri tablosunda,
sprinklerli sütunun kullanýlmasý için bir olanak saðlamaktadýr.
Sprinkler sistemin, sadece yanan alanda su püskürtmeyip, henüz
yanmayan alanlara da su püskürttüðünden, bu alanlarý da zor yanýcý
hale getirmektedir. Buna karþýn, sprinkler yerleþimi yalnýzca koridorlarda
yapýlmýþsa, diðer alanlarda çýkan yangýný da durduramamaktadýr. Bir
yapýda, kaçýþ mesafeleri sprinkler sisteme göre düzenlenmiþse, tüm
kaçýþ yollarýnda bu sistemin uygulanmasý gerektiði de unutulmamalýdýr.

10 Atriumlarda Sprinkler konumlarý

Sprinkler Sistem, þimdiye kadar deðinildiði þekliyle sadece kaçýþ
yolarý mesafelerinin belirlenmesinde kullanýlan bir parametre olarak
anlaþýlmamalýdýr. Sprinkler Sisteminin uygulanmasýnýn zorunlu olduðu
alanlar, yönetmeliðin 96. maddesinde belirtilmiþtir :
Aþaðýda belirtilen yerler tam veya kýsmi otomatik sprinkler sistemi ile
korunmak zorundadýr.
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11-Dýþ kaçýþ merdivenine göre cephe düzeni
a) Büro ve konut haricindeki bütün yüksek binalar,
b) Yapý yüksekliði 30.50 m'den fazla olan büro binalarý,
c) Yapý yüksekliði 51.50 m'yi geçen apartmanlar,
d) Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katý
kullanan kapalý otoparklarda,

Dýþ Kaçýþ Merdiveni

e) Yatak sayýsý 200'ü geçen otel,
pansiyon ve misafirhanelerde,
f) Toplam kullaným alaný 2000
m² nin üzerinde olan katlý
maðazalar, alýþveriþ, ticaret, eðlence ve toplanma yerleri otomatik
sprinkler sistemi ile korunacaktýr.
(bkz-10 Atriumlarda Sprinkler
Konumlarý)
Dýþ Kaçýþ Merdiveni
Madde 42- Dýþarýda yapýlan açýk
kaçýþ merdiveni, ilgili gereklere
uyulmasý koþuluyla iç kaçýþ merdivenleri yerine kullanýlabilir ve
ayrýca bir korunumlu yuva içinde
bulunmasý zorunlu deðildir.
Dýþ kaçýþ merdiveninin herhangi
bir bölümüne yanlardan yatay
Dairesel
Kaçýþ Merdiveni
uzaklýk olarak
3 m içerisinde ya
da alttan düþey uzaklýk olarak 3
m içerisinde kapý ve pencere gibi
korunumsuz duvar boþluðu bulunmayacaktýr. (bkz11 Dýþ kaçýþ
merdivenine göre cephe düzeni)
Dýþarýda açýk merdivenlere yüksek
binalarda izin verilmez.

Dairesel Yangýn Merdiveni
Madde 43- Dairesel merdivenler,
yanmaz malzemeden yapýlmalarý
ve en az 800 mm geniþlikte olmalarý durumunda kullanýcý yükü
25 kiþiyi aþmayan herhangi bir kattan, ara kattan, veya balkonlardan
zorunlu çýkýþ olarak hizmet verebilir. Belirtilen koþullarý saðlamayan
dairesel merdivenler zorunlu çýkýþlar olarak kullanýlmayacaktýr.
Dairesel merdivenler 9.50 m'den daha yüksek olmayacaktýr.Basamaðýn
kova hattýnda en dar basýþ geniþliði 15 cm'den, kova hattýnda 50
cm uzaklýktaki basýþ geniþliði 25 cm'den az olmayacaktýr. Basamak
yüksekliði 175 mm'den çok olmayacaktýr. Baþ kurtarma yüksekliði
2.5 m'den az olmayacaktýr.
Bodrum kat kaçýþ merdivenleri (madde 46)
Normal kat kaçýþ merdivenleriyle ayný düþeyde tasarlanan bodrum
kat kaçýþ merdivenleri anýlan diðer kaçýþ merdivenlerinden en az
merdiven yuvasý duvarý için istenen yangýna karþý dayanýklý eþdeðer
yapý elemanlarýyla ayrýlacaktýr.
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KAÇIÞ ARMATÜRLERÝ

12-Bodrum Kat Kaçýþ Merdiveni

Mesut ÖZKAYA

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Þ.

Kaçýþ Armatürlerinin iþlevi nedir? Ne amaçla kullanýlýr?
Binalarýn normal aydýnlatma sistemleri devre dýþý kaldýðýnda hýzlý ve
emniyetli bir þekilde tahliye iþleriminin gerçekleþtirilmesi için kaçýþ
yollarýnýn iþaretlenmesinde kullanýlýrlar.
Kaçýþ Armatürlerinin dekoratif özellikleri nelerdir?
Sýva üstü montajýna uygun imal edilen tek ve çift yüzlü üniteler
floresan lamba, þarj devresi ve aküyü içeren bir kasadan oluþmakta
ve yönlendirme iþaretleri bu gövde üzerinde yer almaktadýr. Asma
tavan tipi olarak kullanýlacak ünitelerde ise, yönlendirme iþareti
tavana gömme olarak yerleþtirilen kasadan aþaðýya sarkan þeffaf
pleksiglas bir levha üzerinde yer almaktadýr.
Kaçýþ Armatürleri, kurulumlarýna (montajlarýna) göre nasýl
çeþitlilik gösterir?
Kaçýþ armatürleri tek ve çift yüzlü olmak üzere iki ayrý model olarak
imal edilirler. Tek yüzlü üniteler duvar montajýna, çift yüzlü üniteler
ise tavan montajýna uygundur. Tavan montajý yapýlacak üniteler ise
sýva üstü ve asma tavana gömme olarak monte edilecek þekilde
ikiye ayrýlýrlar.
Kaçýþ Armatürleri, enerji besleme seçenekleri nelerdir?
Kaçýþ aydýnlatmasý,
·Her armatürünün içinde kendi aküsü, kontrol ve þarj devresi
bulunan Kendinden Bataryalý Cihazlar,
·Merkezi bir akümülatör bataryasýndan doðru gerilim, ya da
bir invertör devresi aracýlýðýyla alternatif gerilim saðlayan ve özel
korumalý kablolarla beslenen armatürlerden oluþan Merkezi Batarya
Sistemleri kullanýlarak iki ayrý þekilde yapýlabilir.
Kaçýþ Armatürleri ve ilgili donanýmýn seçiminde dikkat edilmesi
gereken noktalar nelerdir?
Cihaz seçiminde dikkat edilecek ilk husus kullanýlacak armatürlerin

çalýþma sürelerinin binanýn kullanýcý yükü göz önüne alýnarak tespit
edilmesidir. Süre seçimi yapýlan ünitenin içerisinde yer alan lambanýn
sadece enerji kesintisinde mi, yoksa sürekli mi yanacak þekilde
çalýþacaðýna karar verilmelidir. Sürekli çalýþan lambalarýn arýza
durumunda yanmayacaðý düþünüldüðünde olasý arýzalarýn erken
tespiti ve giderilebilmesi için sürekli yanan ünitelerin tercih edilmesi
bir avantaj olacaktýr. Diðer taraftan sürekli yanan lambalarýn enerji
maliyeti ve lamba ömrü nedeniyle sýk deðiþtirilme gereði de göz
önünde tutulmalýdýr. Bir ara çözüm olarak geliþtirilen çift lambalý
Kombine Kesintide Yanan üniteler de bulunmaktadýr. Bu ünitelerin
özelliði bir lambanýn enerji varken yanmasý, diðerinin yedekte
bekleyerek enerji kesildiðinde devreye girmesidir.
Kaçýþ armatürü tesis edileceði yerin özelliðine göre tek veya çift yüzlü
olacak þekilde seçilmelidir. Daha sonra ünitenin görülebilirlik kriteri
de dikkate alýnarak montaj imkanlarýna göre sýva üstü ya da asma
tavan tipi gömme ünitelerden biri tercih edilmelidir.
Kaçýþ Armatürlerinin kurulumunda (montajýnda) dikkat edilecek
konular nelerdir?
Tahliye planlarýna uygun olacak þekilde seçilmiþ yön iþaretleri projede
gösterildiði þekilde uygulanmalý, seçilen ünite yerlerine riayet edilmelidir.
Kaçýþ Armatürlerinin bakýmýnda dikkat edilecek konular
nelerdir?
Ünitelerin en az 6 aylýk periyotlarla tam deþarj edilerek tekrar þarj
edilmesi uzun ömürlü bir kullaným için yapýlacak iþlemlerden biridir.
Bu iþlemden sonra ünitelerin beklenen sürelerde aydýnlatma yapýp
yapmadýðý ölçülmelidir. Yýllýk periyotlarla ünitelerin floresan lambalarý
deðiþtirilmeli, þebeke ve akü baðlantýlarý kontrol edilmelidir. Ünitelerin
üzerinde bulunan test butonlarý vasýtasýyla çalýþmasý test edilmeli,
ikaz ledlerinin çalýþtýðý kontrol edilmelidir. Bunlarýn yaný sýra bakýmýn
kayýt altýna alýnmasý ve üreticinin özel uyarýlarý varsa deðerlendirilmesi
gerekmektedir.

Kaçýþ yolu aþaðý inmeden önce

Kaçýþ yolu saða dönmeden önce

Kaçýþ yolu yukarý çýkmadan önce

Kaçýþ yolu sola dönmeden önce

Kapalý alandan çýkýþ öncesinde

Kaçýþ yolu düz devam ettiðinde
Kaçýþ yolu aþaðý inmeden önce
Doðrudan acil çýkýþ kapýlarý üzerinde

13-Bodrum Kat Yangýn Çýkýþý
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Normal kat merdiveninin devam ederek bodrum kata hizmet vermesi
durumunda aþaðýda belirtilenlere uyulacaktýr.

Kaçýþ armatürleri

a) Merdiven, bodrum katlar dahil 4 kattan çok kata hizmet veriyorsa,
bodrum katlar dahil tüm katlarda merdivene giriþ için yangýn güvenlik
holü düzenlenecektir.
b) Bir acil durumda üst katlarý terk eden kullanýcýlarýn bodrum kata
iniþlerini önlemek için merdivenin zemin düzeyindeki sahanlýðý bodrum
merdiveninden kapý veya benzeri bir fiziksel engelle ayrýlacaktýr. (bkz
12-Bodrum Kat
Kaçýþ MerdivePanik-bar düzenekli kapý
ni,13-Bodrum Kat
Yangýn Çýkýþý)
Çýkýþ kapýlarý
(madde 47)
....Bir kattaki kiþi
sayýsýnýn 50'yi
geçmesi halinde,
yangýn merdiveni
ve yangýn güvenlik
holü kapýlarý kaçýþ
yönünde kapý kolu
kullanýlmadan
(panik-bar veya
benzeri düzenekli)
açýlabilecektir.
Toplanma amaçlý
binalar (madde
4 7 ) To p l a n m a
amaçlý binalar, tören, ibadet, eðlence, yeme, içme, ulaþým, araç
bekleme gibi nedenlerle 50 veya daha fazla kiþinin bir araya gelebildiði
tüm binalar veya bunlarýn bu amaçla kullanýlan bölümlerini kapsar.
Tiyatrolar, sinemalar, odi-toryumlar, konser salonlarý ve bunlar gibi
sabit koltuklu toplantý amaçlý yapýlarda iki koltuk sýrasý arasýndaki
geçitler aþaðýdaki gibi olacaktýr. (bkz14-Toplantý Salonu Çýkýþ Yollarý)
Sýra Geniþliði (mm)

Bir Sýradaki En Çok Koltuk Sayýsý
Çýkýþ yolu bir yanda

Çýkýþ yolu iki yanda

300-324

7

14

325-349

8

16

350-374

9

18

375-399

10

20

400-424

11

22

425-449

11

24

450-474

12

26

475-499

12

28
Kaçýþ yolu ile sýnýrlý

500 ve üzeri

AC Ý L D U R U M AY D I N L AT M A S I
Mesut ÖZKAYA

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Þ.
Ne amaçla kullanýlýr, iþlevi nedir?
Acil durum aydýnlatmasý, binalarýn normal aydýnlatma sistemleri devre dýþý kaldýðýnda
öngörülen tüm yerlerde asgari aydýnlatmanýn saðlanmasýný saðlar. Meskun binalarýn
hýzlý ve emniyetli bir þekilde tahliye edilmesi, panik ve izdihamý önlemek, yangýn
ihbar ve söndürme cihazlarýna, ilk yardým ekipmanlarýna kolay eriþmek, iþ kazalarýný
önlemek için kullanýlýr.
Acil Durum Aydýnlatmasý tasarýmýnda hangi disiplinler, neler üstlenir?
Öncelikle acil aydýnlatma yapýlacak binada tahliye güzergahlarýnýn ve buna baðlý
olarak yönetmeliklere uygun asgari acil aydýnlatma seviyelerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Belirlenen ihtiyaç doðrultusunda gerekli asgari aydýnlatmayý saðlayacak
armatürlerin seçimi ve yerleþimi bu konuda uzman elektrik mühendisleri veya
mimarlar tarafýndan yapýlmalýdýr. Seçilecek ünitelerin fiziksel görünümü ve binanýn
iç tesisatýna uyumu mimari sorumluluk sahasýna girmektedir.
Acil Durum Aydýnlatmasýnda mimarlarýn dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
Acil durum aydýnlatmasýnda kullanýlacak armatürlerin çalýþma süreleri binanýn
kullanýcý yükü göz önüne alýnarak tespit edilmelidir. Çalýþma modlarý açýsýndan,
seçilen armatürlerin sürekli yanan veya enerji kesintisinde yanan modellerinden
birinin seçimi de mimarlar tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Ayrýca armatürlerde
kullanýlan akülerin yüksek sýcaklýklara dayanacak þekilde seçilmesi kullaným ömrü
açýsýndan önemlidir.
Acil Durum Aydýnlatmasý ne zaman ve neye göre çalýþýr?
Acil durum aydýnlatma, bir binada yangýn, deprem, sabotaj, soygun, elektrik arýzasý
veya kesintisi gibi nedenlerle normal aydýnlatma kesildiðinde otomatik olarak devreye
girer. Acil durum aydýnlatmasý, binanýn büyüklüðü ile orantýlý olarak asgari bir süre
ile devrede kalacak kapasitede seçilmiþ olmalý ve tüm kaçýþ yollarýnda asgari düzeyde
bir aydýnlatma saðlamalýdýr. Acil durum aydýnlatma armatürleri çalýþma þekillerine
göre sürekli yanan ve kesintide yanan olmak üzere iki deðiþik tipte imal
edilmektedirler.
Acil Durum Aydýnlatmasý sistem türleri nelerdir? Hangi tür donaným kullanýlýr?
Acil durum aydýnlatmasý,
-Her aydýnlatma armatürünün içinde kendi aküsü, kontrol ve þarj devresi
bulunan Kendinden Bataryalý Cihazlar
-Merkezi bir akümülatör bataryasýndan doðru gerilim, ya da bir invertör
devresi aracýlýðýyla alternatif gerilim saðlayan ve özel korumalý kablolarla beslenen
armatürlerden oluþan Merkezi Batarya Sistemleri
-Normal aydýnlatma amacýyla kullanýlan aydýnlatma armatürlerinin doðrudan
içerisinde veya hemen yakýnýnda monte edilen Acil Durum Dönüþtürme Kitleri
kullanýlarak üç ayrý þekilde yapýlabilir.
Acil Durum Aydýnlatmasý sistemlerinin ve donanýmýnýn seçiminde dikkat
edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Tablo 2: Bir sýra içindeki koltuk sayýsý
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Kendinden Bataryalý Cihazlar
Avantajlar
-Kolay ve çabuk montaj
-Düþük kablo tesisat maliyeti
-Kolay kapasite artýrýmý
-Baðýmsýz çalýþma
-Daha yüksek güvenilirlik
-Mimarideki deðiþikliklerden etkilenmeme
-Kolay tedarik imkaný
Dezavantajlar
-Çok büyük projelerde daha yüksek maliyet
-Kullanýlabilir ömürleri tamamlandýðýnda akülerin deðiþtirilme gereði (Endüstriyel
yüksek sýcaklýk tipi Ni-Cd akülerde 5-8 yýl)
Merkezi Batarya Sistemleri
Avantajlar
-Çok uzun ömürlü sulu tip Ni-Cd akülerin kullanýlabilmesi
-Armatürler bir noktadan denetlenebilir olmasý
-Büyük projelerde daha düþük maliyet
Dezavantajlar
-Deprem bölgelerinde uygun olmamasý
-Yangýn, deprem, v.b. durumlarda yüksek çalýþmama riski
-Küçük bir arýza ile tüm sistemin devre dýþý kalabilmesi
-Mimari proje revizyonlarýnda deðiþiklik zorluðu
-Yüksek kablo tesisat maliyeti
-Daha yüksek montaj maliyeti
Acil Durum Aydýnlatmasý kurulumunda (montajýnda) dikkat edilmesi gereken
konular nelerdir?
Acil durum aydýnlatma tesisatýnýn kurulumda dikkat edilecek en önemli nokta tasarlanan
projenin doðru bir þekilde uygulanmasýdýr. Üniteler, çalýþtýklarýný gösteren durum
ledleri kolayca görünecek þekilde monte edilmelidir. Mevcut armatürlere dönüþtürme
kitleri ilave edilerek yapýlan uygulamalarda ise kit ile birlikte gelen led göstergenin
görünür bir þekilde monte edilmesi ve acil durum için kullanýlan bu lambanýn
iþaretlenmesi gerekmektedir.
Acil Durum Aydýnlatmasý bakýmýnda dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
Ünitelerin en az 6 aylýk periyotlarla tam deþarj edilerek tekrar þarj edilmesi uzun
ömürlü bir kullaným için yapýlacak iþlemlerden biridir. Bu iþlemden sonra ünitelerin
beklenen sürelerde aydýnlatma yapýp yapmadýðý ölçülmelidir. Yýllýk periyotlarla
ünitelerin floresan lambalarý deðiþtirilmeli, þebeke ve akü baðlantýlarý kontrol
edilmelidir. Ünitelerin üzerinde bulunan test butonlarý vasýtasýyla çalýþmasý test edilmeli,
ikaz ledlerinin çalýþtýðý kontrol edilmelidir. Bunlarýn yaný sýra bakýmýn kayýt altýna
alýnmasý ve üreticinin özel uyarýlarý varsa deðerlendirilmesi gerekmektedir.

SON SÖZ
Bir yönetmeliðin ana düþüncesi, uygulamalara
disiplin getirmek, keyfiliði ortadan kaldýrmaktýr.
Yönetmeliðin, idari, teknik ve uygulama sorunlarý,
bu disiplinin bozulmasýna gerekçe oluþturmamalýdýr.
Disiplinin bozulmasý ve keyfi uygulamalar, yönetmeliðin olmamasýndan daha kötüdür. Bu nedenle;
hatalarýn giderilmesi ve yönetmeliðin hýzlý ve yetkin
biçimde yenilenmesi, yeterli hale getirilmesi, hepimizin çabasý olmalýdýr.
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TEKNÝK

PATERNOSTER;

DÜÞEY ZAMAN, DÜÞEY MEKAN
Fevzi Özersay

Anladým ki kat katili düþey bir
koridordu önce paternoster. Hem
baþka

koridorlara

hiç

benzemiyordu. Yürümeden
geçilebiliyordu örneðin. Asansörler

Mimarlýk mesleðinin uygulamasýndaki
yaratýcýlýk, rasyonel fikirler dizisiyle baþlangýç noktasýnda kapanýp
açýklanamayacak ilginçliklerle ve rasyonel
olmayan sonuçlarla doludur. Öyle fikirler varýlan katlarda açýlýrken, biraz da
vardýr ki, ortaya çýkardýðý fonksiyonel
baþlangýç noktasýyla varýlan noktayý
çözümlerin kusursuz çalýþmasý bile fikrin
popüler olacaðýný, yayýlýp uygulama bölüyordu aslýnda. Süreklilikten
bulacaðýný garanti etmez. Buna karþýn yayýlýp
uygulama bulmayan fikirler ve çözümlerin bahsedilemiyordu. Oysa paternoster
popüler olmamasý da onlarýn baþarýsýz
olduðu anlamýna gelmez. Ýlk olarak 20. yy öyle deðildi hiç.
baþlarýnda, çok katlý savaþ gemilerinde
kullanýlmak üzere geliþtirilen, sürekli hareket eden asansör fikri veya yaygýn olmayan adýyla,
paternoster iþte böyle fikirlerdendir. Ortaya çýktýðý Ýngilterede fazla raðbet görmeyen, daha çok
Avrupanýn diðer ülkelerinde uygulama bulan paternosterler, rasyonel tasarýmlarý ve mekan
kavramýna katkýda gösterdikleri baþarýyý, dönemin kullanýcý psikolojisine uygunluk bakýmýndan
gösteremeyince, tarihin yatýk sayfalarýnda sayýlý dikey örnekler býrakarak gözden düþerler. Son
beþ yýldýr kullanýcýsý olduðum 19 katlý binanýn benim için en önemli özelliði, binayla özdeþleþmiþ
olan paternosteri olunca, bu konuda hem teknik hem de kiþisel deneyimimi konu alan bir yazý
yazmak kaçýnýlmaz oldu. Amacým ortaya çýktýktan sonra baþka alanlarda kullaným bulup esin
kaynaðý olan, ancak mimarlýk alanýnda yaygýn bir baþarýya ulaþamamasýna raðmen, tek tük de
olsa, halen baþarýyla iþlevselliðini sürdüren paternosterleri hem teknik hem tasarým hem de
sembolik açýlarýyla mimarlýk ortamýna taþýmak.

Resim 1: Paternosterin
çalýþma prensibi (kaynak:
Dartford Müzesi)

Çalýþma yöntemi
Herkesin yakýndan bilip tanýdýðý, bir þekilde bir zaman kullanýcýsý olduðu asansörün atasý veya
ilkel þekli olan paternosterler, aslýnda asansörlerden hiç de küçümsenemeyecek ölçüde farklýlýklar
gösterirler. En önemli farklýlýklardan bazýlarý; sürekli sabit (30santimetre/saniye) bir hýzla hareket
etmeleri, bir yüzlerinin kapýsýz / açýk olmasý, ve asansörlere oranla daha küçük ve kapasite
olarak daha sýnýrlý olmalarýdýr. Ard arda birbirine eklenen zincirleme yolcu kutularýnýn sürekli
olarak iki uçtaki merkezden dönerek elips bir çark oluþturmasý paternosterin temel tasarým

Birbiri ardýna eklenen yolcu kutularý, ilk örneklerde plastik ve ahþap
karýþýmý hafif esaslý malzemelerden üretilirken yakýn dönem örneklerde
metal ve MDF esaslý daha dayanýklý malzemelerinde kullanýldýðý
görülmekte. Ýki kiþilik olarak tasarlanan yolcu kutularý yaklaþýk olarak
1 metre x 1 metre taban alanýna ve 2.20m yüksekliðe sahiptir. Ýniþ
ve biniþlerde yardýmcý olmak amacýyla her kat giriþinin iki yanýna
yerleþtirilmiþ olan metal küpeþteler yanýnda, her yolcu kutusu içerisinde
de ayný kollardan iki tane bulmak mümkündür (bkz. Resim 2). Kutular
her ne kadar birbirlerine eklenmiþ gibi görünseler de aslýnda
birbirlerinden ayrý olarak arkalarýndaki duvar içerisinde sürekli olarak
dönen bir zincir üzerine sabitlenmiþ durumdadýrlar. Böylece en üst
dönme noktasýndaki, elektrikli bir motor tarafýndan sabit hýzda hareket
ettirilen zincir yolcu kutularýný döndürerek paternosteri çalýþýrtýrmaktadýr.
Zincir üzerindeki sabitleme noktalarý kendi çapý etrafýnda hareket
edebilen pivotlardan oluþtuðundan en üst noktaya gelen kutu zincirle
birlikte büyük bir çark etrafýnda ve düþeyliðini kaybetmeden dönerek
aþaðýya doðru inmeye baþlamaktadýr. En son katta kutudan inemeyen
birisi de kutu içerisinde dönerek tekrar aþaðýya doðru inmeye
baþlayacaðýndan kutu içerisinde kalmak hiçbir tehlike
oluþturmamaktadýr. Ayný yöntem en alttaki dönme noktasýnda da
kullanýlmaktadýr.
Güvenlik ve detaylar
Paternosterler ilk bakýþta potansiyel olarak tehlikeli görünselerde,
görünmeyen birçok katmandan oluþan koruyucu ve tehlike anýnda
devreye giren veya devreye sokulabilen güvenlik önlemlerini ve

Metal küpeþteler
Panik düðmeleri

Kat hizzasý

Resim 2: 30 cm/sn. hýzla sürekli dönen paternoster
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Teknik özellikler

prensibidir (Bkz Resim 1). Bir koldaki kutular aþaðýya, diðer koldakiler
yukarýya doðru hareket ederken katlar arasýnda yolcu alýp yolcu
indirerek taþýma iþlevini yerine getirirler. Paternoster sürekli hareket
ettiðinden yolcularýn kutulara biniþ ve iniþi de hareket halindeyken
gerçekleþir. Özellikle birkaç katlýk kýsa yolculuklarda, asansörlerin
bekleme süreleri de dikkate alýndýðýnda paternosterler daha çabuk
ulaþým saðladýðýndan tercih üstünlüðüne sahip olurlar. Bu avantajlarýna
raðmen, paternosterler, iniþ ve biniþlerdeki zamanlama gerekliliði ve
hareketli oluþlarýndan dolayý ilk kullanýmda belirgin bir korkuyu da
beraberlerinde getirmekteler. Paternosterlerin yaygýn bir kullanýma
ulaþmayýþlarýnýn en önemli özelliði olarak da iþte bu psikolojik
adaptasyon zorluðu gösterilmektedir. Tabii buna bir de aristokrasinin
giyim kuþam ve aksesuarlarý da eklenince, hareket kýsýtlamalarýndan
kaynaklý ilk dönem baþarýsýzlýðý kaçýnýlmaz olmaktadýr.
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Resim 3: Aþaðýya doðru inen ve yukarýya doðru çýkmakta olan paternosterin
kutusu ile katlar arasýna yerleþtirilmiþ kapakçýklarýn hareket detayý.

detaylarý da bünyelerinde bulundururlar. Bunlardan en önemlisi ve
basit olduðu kadar da kullanýþlý olaný paternoster kutularýnýn ve kat
plakalarýnýn ön tarafýndaki birleþme noktasý detayýdýr. Özellikle iniþ
ve biniþ noktasýnda potansiyel tehlike oluþturan konular; zamanlama,
adým atarken ayaðýn erken veya geç atýlmasý, katta beklerken veya
paternoster içerisindeyken ayaðýn kutu dýþýna veya kat dýþýna taþacak
þekilde yerleþtirilmesidir. Ýþte bu gibi tehlikeleri ortadan kaldýrmak
için tasarlanan hareketli ön kapaklar hem kat hem de yolcu kutularýnýn
ön yüzlerinde bulunmaktadýr (bkz. Resim 3). Menteþelerle kat hizalarýna
ve yolcu kutularýnýn ön kýsmýna yerleþtirilen ve boydan boya bu kýsmý
kaplayan kapaklar herhangi bir engelle karþýlaþtýklarýnda (ayak, el,
kol, mimarlýk öðrenilerinin maketleri) kolayca açýlarak tehlikeyi
ortadan kaldýrmakta ve oluþabilecek ciddi yaralanmalarý önlemektedir.
Resim 3deki detaylarda da görüleceði üzere, aþaðýya inilirken yolcu
kutusu kapaðý, yukarýya çýkýlýrken ise kat kapaklarý bu özelliði yerine
getirmektedir.
Bu detaylar dýþýnda katlardaki giriþ ve çýkýþlara yerleþtirilmiþ panik
düðmeleri ile taþýyýcý kutulardan ulaþýlabilen metal kablolar
dokunulduðu anda paternosterin tümünü hemen durdurabilmeye
yetmektedir. Ayný zamanda, paternosteri hareket ettiren elektrikli
motor içerisine yerleþtirilmiþ olan alýcýlar sayesinde de ani güç
deðiþimleri algýlanarak otomatik durdurma mekanizmasý paternosteri
hemen durdurmaktadýr. Örneðin ani aþýrý yüklenmeler, kat aralarýnda
sýkýþmalar olduðu takdirde bu mekanizma kendiliðinden harekete
geçmektedir. Bu gibi durumlarda duran paternoster harekete geçmeden
önce görevliler tarafýndan çek edilerek her kata yerleþtirilmiþ olan
hoparlörler aracýlýðýyla paternosterin harekete geçeceði uyrarýsý
yapýldýktan sonra tekrar iþleme sokulmaktadýr. Böylece deðiþik
katmanlarý bulunan bütünsel bir koruma sistemi tehlikelere karþý
kullanýcýyý güvene almaktadýr. Her ne kadar çeþitli kazalar olmaktaysa
da bunlarýn hemen hepsinin kullanýcý deneyimsizliði veya kullanýcý
beceriksizliðinden kaynaklandýðý kayda geçirilmiþtir. Kullanýcýsý olduðum
Sheffield üniversitesindeki 19 katlý sanat kulesinde bulunan
paternosterle ilgili son beþ yýlda ciddi bir kaza veya yaralanmaya
rastlanmamýþtýr.
Tasarým ve mekansal / sosyal özellikler
Dýþýna çýkýp bakmadýkça içinde yaþadýðýmýz olaylar ve mekanlar, hep
farklý, hatta biraz kýsýr bir açýdan yansýyor algýmýza. Ýngilterede
geçirdiðim beþ yýl içerisinde Türkiyeyi arzuladýðým ölçüde ziyaret etme
fýrsatýný bulamadým hiç. En son Nisan ayýnda Ankaraya yaptýðým
ziyaret sýrasýnda birlikte eðitim gördüðüm üniversite arkadaþlarýmý
ziyateret etme fýrsatý buldum. Sohbet sýrasýnda, þu an hem doktora
öðrencisi hem de eðitmen olarak görev yaptýðým Sheffield üniversitesi
mimarlýk bölümünü anlatýrken, bölümün 19 katlý bir binanýn 13-19
katlarý arasýnda yer alan mekanlarýndan bahsettiðimde, herkesin
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yüzündeki hayret verici ifade beni de uyandýrdý. Köklü bir mimarlýk
bölümünün apartman daireleri içerisine kurulmuþ üniversiteler gibi
olabileceði kimsenin aklýna yatmadý önce. Ben bile neden bu duyguya
hiç kapýlmadýðýmý sorguladým bir an. Ve iþte o an paternosterin hem
içinde bulunduðu binaya hem binanýn katlarýna yayýlmýþ eðitim
bölümlerine olan katkýsý birden gözümde daha da fazla büyüdü.

paternosteri. Bekçiyi kandýrýp paternosterin acil durumlarda kullanýlan
hoparlörlerinden klasik müzik yayýný yapýyorlardý. Kimisi kat aralarýna,
süreklilik arzeden kýsa cümlelerle upuzun ve ondokuz kat boyunca
hem çýkýþ hem iniþ sýrasýnda okunabilen bir düz yazýyý bölerek
yerleþtiriyordu. Dünya çocuklarý yararýna para toplamak için
düzenlenen etkinlik günlerinde birisi çýrýlçýplak paternostere girip,
önünde bir kova tutarak döne döne baðýþ topluyordu. Birinci sýnýflar
eðitimin henüz köreltmeye fýrsat bulamadýðý yaratýcýlýklarýný bulaþtýrýp
paternostere, her yolcu kutusu içerisine karton kutularý keserek bir
baþka iç ev kuruyorlardý rengarenk. Bir mekanda büyük sergiler
deðil, her kattan ve her mekandan geçen küçük küçük paternoster
sergileri. Ýçinin darlýðýndan çok daha geniþ bir sosyal mekandý
paternoster ve içi içine sýðmýyordu.

Anladým ki kat katili düþey bir koridordu önce paternoster. Hem
baþka koridorlara hiç benzemiyordu. Yürümeden geçilebiliyordu
örneðin. Asansörler baþlangýç noktasýnda kapanýp varýlan katlarda
açýlýrken, biraz da baþlangýç noktasýyla varýlan noktayý bölüyordu
aslýnda. Süreklilikten bahsedilemiyordu. Oysa paternoster öyle deðildi
hiç. Zemin kattan dalýnýyordu paternostere ve her geçilen katla görsel
bir baðlantý kuruluyordu her an. Katlardaki holler, her katta ayrý ve
bir biri ardýna dizilmiþ görsel þenlik mekanýna dönüþüyordu. Bölümlere
ait büyük afiþler, duyurular, duvarda asýlý bir saat, bölümlerin iç
bölünmlerini gösteren tabelalar, öðrencilerin duvarlarý kendilerine
has görsel birer tuale dönüþtürmeleri, bir mekandan diðerine
seyredenler, kimi katlara kurulu bir standda tiyatro bileti satan
öðrenciler. Tümü, 30 santimetre bölü saniyede içinden geçilen görsel
bir þölen oluþturuyordu. Bir anlamda katlarý can damarýndan bir
birine baðlýyordu sürekli hareket eden koridor. Odamdan bir alt
kattaki tasarým stüdyosuna gitmek için paternostere atlamamla,
paternoster içerisinde dönünceye kadar, kendimi bir sonraki kata
atmam on saniye alýyordu sadece. Bir kattan ötekine geçtiðimi ne
düþünme ne de anlama ihtiyacý duyuyordum. Sanki bir koridora
girip bir baþka açýklýktan on saniye sonra stüdyoya çýkmaktý
paternosterin kat deðiþimini unutturan sabit hýzlý becerisi. Ben mimarlýk
bölümünü hiç 6 katlý olarak algýlayamadým beþ yýl boyunca. Çünkü
acil durumlar ve yangýn alarmlarý dýþýnda, katlar arasýndaki
merdivenleri kullanmak hiç aklýmdan geçmedi. Oysa ben merdivensiz
bir deneyimin kat kavramýný ortadan kaldýrabildiðini anlayabilmek
için, içinde yaþadýðým durumun biraz dýþýna (üç bin iki yüz km kadar)
çýkmam gerektiþini düþünmemiþtim hiç. Uzakta anladým ki kat katili
düþey bir koridordu paternoster ve cinayetten yargýlanamýyordu
henüz.
Ýçinin darlýðýndan çok daha geniþ bir sosyal mekandý paternoster.
Hem baþka sosyal mekanlara benzemiyordu. Yüzlerce kiþiyi birden
barýndýrmasý beklenmiyordu. Ya tek ya iki kiþilikti bölünmüþ mekanlarý.
Ve baþka sosyal mekanlar birçok mekaný toplayýp kendi içinden
geçirerek sosyalleþip hayat bulurken, o birçok mekanýn içinden
kendini geçirerek yerine getiriyordu ayný iþlevi. Ýki kiþilik baþlýyordu
sosyalleþmeler sonra katlara yayýlýyordu. Sohbetler onluk tabanda
ve onar onar yükselen zaman deðerleriyle tanýmlanýyor, hýzlanýp
yavaþlayarak baþlayýp bitiveriyor, sonra baþka ikinciler bekleniyordu
yeni sohbetlere. Kat aralarýna küçük ve kýsa sürelerde okunabilen
afiþler asýlýyordu. Sonra mimarlýk öðrencileri ele geçiriyordu

Kýsacasý iþlevselliðinin, asansöre getirdiði alternatifin, katlar arasýndaki
baðlantýnýn çok ötesinde, bir anlamda kendi kendisinin kültürünü
de yaratarak hayat buluyordu paternoster. Ve bir düþü yaþatabilmek
için kalan sayýlý örnekleriyle fýsýldýyordu kulaðýmýza:
düþ-ey zaman, düþ-ey mekan.
Haziran 2003, Sheffield

Resim 4: Paternosterin düþeyde oluþturduðu dikey sosyal mekan.

Resim 5: Paternoster içi paternoster
(1. sýnýf mimarlýk öðrencileri)
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TEORÝ

SCHINKEL TEKTONÝÐÝNÝN METAFÝZÝK TEMELLERÝ:*
Kendi hareketlerimin, ifade edebilme anlamýnda
bilincinde olabilmemin tek yolu, fiziksel dünyayý
ifade etme hareketimin kendisini ifade etmeyi
sürdürmem ile mümkündür.
J.G. Fichte

Kendi aðýnda bir örümcek

Eine
Spinne
im eigenen
Netz

*SCOTT WOLFun ANY (14,1998) Dergisindeki
The Metaphysical Foundations of Schinkels
Tectonics adlý makalesinden YÝÐÝT ADAM
tarafýndan türkçeye çevrilmiþ ve özetlenmiþtir.
Kendi kendini betimleme ve bilinçaltý:
1810 - 1835 yýllarý arasýnda Karl Friedrich Schinkel, içinde mimari
yapýnýn yeni ve radikal bir öznelliðin varlýkbilimsel zeminini oluþturduðu
bir tarihsel tektonik teorisi geliþtirdi. Teorisi ampirik bilim yerine
eleþtirel aklýn yasalarýný tercih ediyor ve temel biçimlerin dil ve
modern hiçliðin bir ihtiyacý olmak yerine ilkel bilinçaltýnýn ahlaki
paradigmalarý olduðunu öne sürüyordu. Mimar, çaðdaþ idealist
felsefe ve romantik psikolojinin kavramlarýný mimarlýk diskuru içine
yerleþtirerek, tektoniði varlýk bilimsel anlamda bir kendi kendini
betimleme (Selbstdarstellung) üzerinde temellendiriyordu. Onun
tektoniði sosyal ve materyal koþullardan özerk ideal özneye bir mimari
karþýlýk aramakta idi. Daha sonralarý kusurlu ve uygun olmadýðý
düþünülen romantik estetik ve kaba bir algýlama psikolojisi doktrinleri
ile yakýn baðlarý olan Schinkel tektoniði temelde eksik bir metafizik
anlayýþý üstüne kurulu idi. Herþeye raðmen onun tektoniðinin derinlemesine bir okumasý, yeni bir estetik kültür ve mimari uygulama
alýþkanlýklarýnýn ortaya çýkmakta olduðunu saptamaktadýr. Schinkelin
tektonik biçim ve onun vitalist uygulamalarýna öznel bir temel bulma
arayýþý kendi tasarýmlarý, projeleri ve felsefe defterlerinde etraflýca
belgelenmiþtir.
Bugün, Schinkel tektoniðinin yorumlanmasý, hem post-modern, hem
de neo-modern mimarlýk diskurlarý için anahtar konumda olan
modernite, temsiliyet ve öznellik gibi konular açýsýndan son derece
anlamlýdýr. Yakýn zamanlarda
yapýlan çalýþmalar Schinkel
tektoniðini, 19. yüzyýlda
tanýmlanan prensiplerinden
ve kökenlerinden hiç bahis
etmeden çeþitli polemiklerin
hizmetine yerleþtirmektedir.
Alman Mimarlýk Tarihçileri,
özellikle de Goerd Peschken,
bu tektoniði modern insanýn
bir üretici olarak varoluþuna,
kentli özgürleþmesi ve yeni
sosyal düzenin bir görsel
teminatýna karþýlýk gelecek
þekilde yorumlamýþtýr. Tektonik, onlarýn öne
sürdüklerine göre, mükemmel
kentli devletin, onun yasalarýnýn ve uygulamakta olduðu
sosyal düzen tanýmýnýn bir
göstergesi olarak yüksek bir
sosyal anlama kavuþmuþ
fakat metafizik rolünü

gerçekleþtirmede baþarýsýz olmuþtur; bunun yerine materyalist kültürün
ve normatif sosyal mühendisliðin baskýn sembolü olma yönüne
itilmiþtir. Kenneth Framptonun yakýnlarda çýkan kitabý tektoniðin açýk
fikirli dönemlerindeki kökenlerinin izini sürerek somut, teorik olmayan,
kendini varlýk bilimsel olarak maddi inþaat üzerine temellendirmiþ
bir inþa geleneðinin doktrinlerine yeniden sahip çýkmaya çalýþýyor.
Barry Bergdollun Schinkel hakkýndaki çalýþmasý ise, kesin bir görsel
gerçekliðin fenomenolojik anlamda algýlanmaya baþlanmasý ve
mimari süslemenin modern imlasýnýn kökleri üzerine yoðunlaþmakta.
Günümüze en yakýn olarak da, Mitchell Schwarzer tektoniði; modern
mimarlýðýn tarihi ve materyalizm ile idealizmin biribiriyle çeliþen
temsiliyet deðerleri ile baðlantýsý üzerinden tekrar konumlandýrdý. Bu
biribirinden farklý yaklaþýmlar karþýsýnda Schinkelin kendi içinde de
çeliþkileri olan teorik yazýlarýnýn destekli olarak okunmasý tektonik
tartýþmalarýnda sýklýkla gözardý edilen bir baþka alaný da ortaya
çýkarýyor. (...)
Carl Friedrich Von Rumohr tektonik algýyý, üzerinde derinlemesine
düþünülünce sentez yoluyla binanýn yüksek sanatsal amacýnýn bilincine
varmayý saðlayan bir ilk önerme olarak yeniden yorumladý. Bu algý
-insanýn duyularýna açýlmýþ tanrýsal veya aþkýn amaç ve gerçeklerle
sýnýrlanmýþ- bir kesinlik deðildi, daha çok içeriði her zaman binanýn
sanatsal amacý konusuna geri dönen fikirler arasýndaki süreðen bir
diyalektik mücadele idi. Sanat retorikten duyusal olarak algýlanabilirliði
(anschaulich) ile ayrýlmaktaydý ve bir ara bilgi olmaksýzýn betimlenebilmesiyle. Böylece tektonik, artýk sadece estetik deðerin kavranmasý
yada özgürlüðün onanmasý ile sýnýrlý kalmýyor, tüm insani deðerler
anlayýþýna hizmet eden bir bilgi þekli haline geliyordu.(...)
Schinkel, tektoniðini teorize etmeye baþladýðý zamanlarda, yeni
mimari formlarýn mekanistik kanunlarý temsil etme ideali ve çaðdaþ
algýnýn sosyal gereklerini yerine getirme ihtiyaçlarýný nasýl karþýlayacaðý
konusunda belirgin bir ikilem vardý: Mimarlýk eleþtirel bir gözle kendi
konumunu nasýl tanýmlayacak, teknolojideki süreðen deðiþimden
hakkýyla yararlanýrken ayný zamanda bu çaðdaþ sosyal bilinç ve
tarihi idealler algýsý arasýndaki ikilemi nasýl çözüme kavuþturacaktý?(...)
Schinkel Tektoniði: Metnin
Tr a n s p o z e e d i l m e s i
Schinkelin transandantal
idealizme olan baðlýlýðý
kendi felsefe defterlerinde
çaðdaþ felsefi, bilimsel ve
politik metinlerin
transpozisyonlarýna sýklýkla
rastlanarak belgelenmektedir Schinkel Fichtenin
1810-11 Berlin Derslerine
katýlmýþ ve felsefecinin
meþhur Die Wissenschaftslehre (Bilginin Bilimi)
ve Die Tatsachen des Bewusstseyns (Bilincin
Nesnelleþtirilmesi) adlý
çalýþmalarýnýn bölümlerini
kendi defterlerine
a k t a r m ý þ t ý r. S c h i n k e l
böylece idealizm ve romantik psikolojinin felsefi

içeriðini mimari ve tektonik diskur içine açýkça yerleþtir-mektedir. (...)
Bilginin Biliminde Fichte öznel zihnin kendi kavranan dünyasýný
düzene sokan kurallar belirlediðinde ýsrar etmektedir. Öznede ve
fiziki dünyadaki bu deðiþmez kurallarýn farkýna varmak doðru yada
saf biçimi belirler. Fichte, insanýn fiziki dünyayý bu zihindeki saf
biçimlerle uyum içinde kýlmak için deðiþtirip, dönüþtürmesi gerektiðini
öne sürer. Kültürü bu yeteneðin edinilmesi yada dýþsal þeylerin
deðiþtirilmesi için gerekli bilginin biriktirilmesi olarak tanýmlar. Ýnsanýn
nesnel gerçekliði ayný içsel kurallara baðlý olduðu için, kültür öznel
zihinden çýkarak geniþlemiþ gözlem alanýnda yayýlýr. Öznel zihin,
kendini sanatsal nesnelerin nesnel doðasýnda ve tarihte belirginleþen
kültürel ilkeler yada öznel düzende gösterir. Fichtenin argümaný
hem nazik olan, güzel olan ve ulu olanýn teorilerinin, hem de doða
kanunu, antropoloji ve sanat tarihi disiplinlerinin temellerini oluþturdu.
Kültürel betimleme artýk sadece dilin bir parçasý olarak görülmekle
kalmýyor ayný zamanda öznel zihnin akýl erdirilemez varlýðýnýn görünür
kýlýnma süreci oluyordu.(...)
Schinkelin Fichte üzerine yazýlmýþ notlarý kendi kendini betimleme
teorisini tektonik formun temel belirleyicisi olarak yorumlamaktadýr.
Bina biçimleri, diye yazar Schinkel, mimariyi hayatýn süsü þekline
sokabilmek için kendi eþsiz kurallarý ile uyumlu, doðrudan, gözle
görülür hayat ve özgürlük imgeleri ortaya koymalýdýrlar.
Tanýnmýþ anatomist ve fizyolojist Carl Gustav Carus, Vorlesungen
über Psychologie (Psikoloji Dersleri, 1831) ve Psyche (1846) adlý
çalýþmalarýnda bilinçaltýnýn tektonik mimari formu nasýl bastýrdýðýnýn
sistematik bir teorisini ortaya koymaktadýr. Carusa göre insan göreli
bir bilinç düzeyinde varolmaktadýr ve bilinçaltý da kendini anlýk
duyumlar ve serbest irade ile yapýlmýþ otomatik davranýþlarla ifade
eder. Bilinçaltý, ulaþýlabilir bir paralel gerçeklikte, ruhun yapýcý bir
dile getiricisi olarak sürekli bir git-gel ve çeliþki içinde var olmaktadýr.(...)
Carus insan bilinçaltýný kendi aðýndaki bir örümceðe benzetti (eine
Spinne im eigenen Netz). Aðýn þeklinin hem bütün türün, hem de
türün tüm mekanik ya da içgüdüsel itkilerinin merkezinde yer alýyor
olmasý gibi, insanýn makrokozmik dünya algýsý da, kendi bilinçaltý
temel formunun pekçok farklý yönleri ve temsili imgeleri ile sýnýrsýz
bir uzantýsýdýr. Örümceðin içgüdüsel mekanik biçim itkisi insanda,
ideal varoluþ biçimlerinin otomatik olarak kopyalanmasý olan
aklýn taklidi ile ikame edilmiþtir. Bilinçaltý ilk çaðlardan günümüze
kadar sanatýn tüketilemez kaynaðýdýr ve kendini mimari olarak
tektonik form paradigmalarýnda açýða vurur: gizli temeller, devasa
taþ duvarlar, gizlenmiþ demir konstrüksyonlar ve yapýsal iç kuvvetlerde.
Schinkelin tektonik bilinçaltý, iyimserliði ve çocuksu masumiyeti ile
modern þüphecilik ve sosyal varoluþ koþullarý sebebiyle bedeninden
ayrýlmýþ yalnýz özneye karþý duran canlý ve aktif bir özne ortaya
çýkarmaktadýr.
Schinkel tektonik algýyý zaman ve mekandan baðýmsýz olarak
evrenselleþtirmeye çalýþtý: hem sebep, hem sonuç olacak anlýk bir
algý canlandýrmaya çabaladý.(...)
Aslen Schinkelin tektonik teorisini bu kadar çekici yapan, onun
tamamýyla biribiriyle çatýþan görüþleri, gerçek sosyal ikilemleri mutlak
öznel betimlemeler üzerinden çözme çabasý ve onun eleþtirel felsefe
ile mimari uygulamayý birleþtirme gayretidir.
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YAPMAK

FENER NASIL YAPILIR?
Levent Þentürk
Defterlerimden Bazýlarýný Nasýl Yaptým?da konvansiyonel kýrtasiyeciliðin kasvetli dayatmalarýna bir cevap oluþturmanýn -kendimce- ilk
adýmý olarak kiþisel defterler üretmenin önemine parmak basmýþtým;
akla gelebilecek kimi sorular için ufak bir kýlaÖyle ya, fikir üretmek ayrý, o vuzdu o yazý. Bu metnin Sanat Dünyamýzda
yayýnlanmasýndan kýsa süre sonra, Sanatçý
fikrin fiili karþýlýðýný, nesneyi Defterleri sergisi için el yapýmý defterlerimden
örnekler istenmiþti benden, bu teklifi hiç tereddüt
izleyicinin karþýsýna çýkarmaya etmeden reddetmiþtim. Öyle ya, fikir üretmek
ayrý, o fikrin fiili karþýlýðýný, nesneyi izleyicinin
cesaret etmek ayrýdýr.
karþýsýna çýkarmaya cesaret etmek ayrýdýr. Kaldý
ki (ve esas önemlisi), Sanatçý Defterleri sergisinde
eserlerine yer verilecek onca ustanýn arasýnda benim defterlerimin
iþi nedir, boy göstermek haddim mi? Zaten benzer düþünce ve
rahatsýzlýklarla Sanat Dünyamýz için hazýrladýðým metne, Mine hanýmýn
ricasýna raðmen hiç görsel eklememiþtim.
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Ama Eskiþehire dönünce o kara ciltli, kunt ve bahtý kara defterime
baktým tekrar. O gece, raftan diðerlerini de indirdim; desenlere ve
harflere gömüldüm; sabaha karþý kararýmý deðiþtirmiþtim, bunda
birazdan bahsedeceðim þu cilt malzemesinin de payý vardý.
Yeniden yola çýkmam gerektiðinde yanýma yüksek lisans tezimin jüri
kopyalarýnýn yaný sýra, sergi için seçtiðim irili (!) ufaklý (!) beþ defter
aldým. Uzun süre, Ýstanbula uðrama fýrsatým olmadý, sonra bir gün,
serginin bitimine az kala Ýstiklâl Caddesindeki Kâzým Taþkent sergi
salonunun kapýsýndan içeri girdim; adýmýmý atar atmaz o devasa
posterleri, üzerlerinde de, diðerlerinin yaný sýra kendi defterlerimin
kapaklarýný gördüm gizli bir zafer duygusu her yanýmý kapladý. Ama
üst katta beni esas sürpriz bekliyordu. Açýldýðýnda uzunluðu iki metreyi
bulan (bir kez daha açýldýðýnda ise iyicene büyüyen) söz konusu kara
ciltli (ve bahtlý) defterim cam bir sandukanýn içinde, salonun orta
yerinde, sessizce yatýyordu: Uyuyan ucube! Serginin en büyük defteri
benimkiydi. Bir yandan kafamýn içinde, o insanýn içini kaldýracak
kadar doðru atasözü (en aptal köylünün patatesi en büyük olur)
yankýlanýyordu, bir yandan da o defteri mezuniyet jürisine çýkardýðýmda
ortalýða çöken sessizlik ve arkasýndan kopan kavgalar gözümün
önüne geliyordu. Ayný projeyle o yýl Archiprix 99a katýldýðýmý þimdi
kim hatýrlýyordur bilemem; benzer olaylar orada da yaþanmýþ,
tepkilerin dozu ve cüreti artmýþ, tartýþmalar saatlerce sürmüþ ancak
biçimi ve yönü deðiþmemiþti dýþlama, horgörü, infaz iþlemleri
peþpeþe uygulanmýþtý. O jüride bir tek Gülnur Güvenç bu proje
hakkýnda kiþisel görüþ belirtmiþ ve þerh koyduðu yazýsýný þu cümleyle
bitirmiþti: Mimari tedavülümüzün para kadar geçerli olanlarýn yaný
sýra ötekileri de (kendi geçerlilik alanlarýný kendileri tasarlayanlarý
da) kapsamasý dileðiyle.
Neyse, genel olarak Hegelvari sayýlabilecek bir seyri anlatan (çünkü
herþey zamanla tersine döner) uzun bir giriþin ardýndan þu meþhur
kâðýdýn nasýl imal edilebileceðine iliþkin kuru bir açýklama yaparak
yazýmý bitireceðim.

Söz konusu malzeme üstüste yapýþtýrýlarak katmanlaþtýrýlmýþ aydinger
eskizinden baþka bir þey deðil. Bu yüzden o eskil ve esrârengiz
görünümüne, plastikle ahþap arasý dokunuþuna ve dokusuna, esnek
ve yarý geçirgen yüzeyine raðmen, üretilmesi klasik bir yufka böreðinden
çok da farklý deðil.
Eskizle, aydingerle ya da türlü kâðýtlarla tanýþýklýðý olan yediden
yetmiþe herkes suyun selülozun baþ düþmaný olduðunu bilir. Islanan
kâðýt, evet, buruþur; giderek kendini salar, ilk haline, aslýna rücu
etmek ister; bu bakýmdan tuvalet kâðýdý dýþýnda (eskiden peçetelere
bile kýyýlamazdý ya) sahip olduðumuz kâðýtlarý ve o kâðýtlardan
yapýlmýþ nesneleri suyla temas ettirmemek için elimizden ne gelirse
yaparýz.
Bir parça eskiz kâðýdýný suya daldýrýp çýkardýðýmýzda onun yol yol
olduðunu, eprimiþ ahþap bir yüzeyin dokusuna benzer hale geldiðini
görürüz. Ne kadar zorlasak da, týpký ahþabýn lif yönünde çalýþtýðý
gibi, kâðýt da kendi bildiði yönde desenlenir. Katmanlý eskiz kâðýdý
üretmek sizde saplantý haline geldiyse, ihtiyaç duyacaðýnýz birkaç
þey var: Pembe renkli aðaç tutkalý, yeterince su, karýþýmý kâðýda
aktarmak için bir büyük, bir küçük kap ve bir rulo fýrça. Ýlk katmaný
tezgâha yayýp üzerine biraz inceltilmiþ tutkalý boca edin, bir kat eskiz
kâðýdý yayýn, bu iþlemi tekrarlayýn: Yapýlan deneyler en az dört, en
fazla on kat kâðýdýn yettiðini göstermiþtir. Tutkalýn üzerine toz boya
serpilebilir; serpme iþlemi çevreye ne kadar zarar veriyorsa, sonuç
o kadar baþarýlý olur. Homojen olmayan, yaratýcý (!) bir sonuç
yakalanýr. Yine isteðe baðlý olarak, sývý boya veya mürekkep, kitreye
damlatýlan ödlü ebrû boyalarý gibi, tutkallý kâðýt yüzeyine damlatýlabilir.
Baþlarken, birkaç farklý kapta renkli tutkallar hazýrlanabilir, bu yolla
daha homojen bir renklendirme iþlemi yapýlabilecektir.
Son kat tutkalý da sürüp üzerine kaðýdý yaydýktan sonra, aðýr ve
yýrtýlýp daðýlmaya meyyâl levhayý dikkatle kurutmak gerekiyor. (Yapýlan
deneyler, sevgili okuyucu, kurutma iþleminin açýkta veya asýlarak
yapýlmasýnýn uygun düþmediðini göstermiþtir. Dileyen inansýn, dileyen
denesin ve yanýlsýn: Kâðýt kurudukça yamulmakta, sýcak pres dahil
hiçbir yolla düzelmemecesine eðilip bükülmektedir.) Yamulmalarýn
önüne geçmenin en kestirme yolu, levhanýn üzerine aðýrlýk koymak.
Sunta bir levha bu iþi görür, kâðýdýn kururken terlememesi ve dokusunu
yitirmemesi için araya emici bir tabaka kâðýt konsa iyi olur. Tamamen
kuruduðunda kýrýlganlýðý arttýðýndan, malzeme rutubetini tam kaybetmeden þekillendirilmelidir. Sözgelimi bir defter cildi yapýlacaksa,
sýrt kalýnlýðýnýn önceden oluþturulmasý defterin kullandýkça daðýlmasýnýn
önüne geçer. Kâðýdýn sonradan kat kat ayrýlmasýný önlemek için
tutkala iyice doymasý gerekiyor. Levhalarý iþlerken en kritik nokta,
kâðýdýn kabarma/buruþma yönüne uygun kesim yapmak. Defter
yapýlýyorsa çizgiler düþey olmalý. Yatay çizgiler katlamayý zorlaþtýrýr,
defter açýlmaz. Fener için de durum farklý deðil. Silindir haline getirilip
uçlarý birleþtirilen bir levhayla minimal bir fener tasarýmlanabilir.
Kâðýdý üretirken katmanlar arasýnda býrakýlacak tanecik ya da þerit

türü malzemeler, washiye benzer bir hava verir. Yine tek parça
kâðýttan yapýlan fenerlerde, kâðýt bükülünce algýlanabilecek tarzda
yüzey kesikleri oluþturulabilir; bu kesiklerin tüm yüzeydeki etkisini
görmek için küçük modeller yapmakta, hattâ kesim þablonlarý
oluþturmakta yarar var... Ne var ki, katmanlý kâðýdýn kalýnlaþtýkça
geçirgenliðini ve kesilebilme niteliðini kaybettiðini hesaba katmak
gerek. Söz konusu olan çok parçalý bir tasarýmsa, bu parçalarýn
eklemlenme mantýðý iyi kurgulanmalý. Uzakdoðu tapýnaklarýnda
baklava dilimi biçimli renkli derilerden yapýlan silindirik, devasa
fenerlerden esinlenen bir kâðýt fenerde metal bir kasnaðýn etrafýna
parçalarýn ne þekilde asýlacaðý önem taþýyor. Fenerin boyu diyelim
ki 250 cm. ise, toplam boyu bu uzunlukta þeritler oluþturup bunlarý
yanyana asmaya
çalýþtýðýnýzda, fo- Bir parça eskiz kâðýdýný suya daldýrýp
toðraftakine benzer
tipik bir montaj çýkardýðýmýzda onun yol yol
hatasý meydana
olduðunu, eprimiþ ahþap bir yüzeyin
gelir; parçalarý
halka halka dizerek
dokusuna benzer hale geldiðini
boyu arttýrmak daha
saðlýklý sonuçlar
görürüz. Ne kadar zorlasak da, týpký
verebilir.

ahþabýn lif yönünde çalýþtýðý gibi,

Güçlü bir yüzey etkisine sahip, day- kâðýt da kendi bildiði yönde
anýklý ve yarý geçirgen bir malzemeyle desenlenir.
yapýlabilecekler bir
silindirle sýnýrlý deðil ince þeritleri birbirine örmek ya da bir iskeletin
kurduðu boþluklarý kuþatan tasarýmlar yapmak da mümkün bu
malzemeyle. Onun olasý kullaným alanlarýyla ilgili apayrý bir araþtýrma
yapmak ve uzun bir yazý yazmak gerekiyor. Panel duvarlardan örtülere,
hattâ kabuklara kadar çok çeþitli mimari kullanýmlarý olabileceðine
kuþku yok. Rulo halinde aydinger eskizi kullanarak ek yeri olmayan,
devasa yüzeyler de tasarýmlanabilir. (Okulda, OGÜ Mimarlýkta üç
metre uzunluðunda bir maket yaptýðýmýzý hatýrlýyorum.) Tersi de
mümkün: Ayný ebatta binlerce levhayla sonsuz bir kalýnlýða doðru
gitmeyi de deneyebiliriz...
Anlatmak kolay, yapmak zor mu zor olan, bir yan uðraþtaki heyecaný
ayakta tutabilmek, hele bu ülkede; ama an geliyor, ana uðraþýnýzýn
da önüne geçiyor yan uðraþ, ekonomik bir çýkmaza giriliyor böylece.
O zaman da tek çýkar yol, kolektif üretimler oluyor.
8 Haziran 2003, Eskiþehir.
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TARÝH

LAKIRDI POLEMÝÐÝ YAPMAYIZ

FEN DEFTERÝ
YER SARSINTISI ÝNÞAATINI GÖSTEREN LEVHALAR ÝÇÝN
Memleketimizde ikide birde yoklayan tabiat afatlarýndan yer sarsýntýsý sýrasýna göre az çok zarar býrakarak bizi üzmektedir.
Yapýlan incelemeler sonunda gerek mal ve gerekse insan kaybýmýzýn birinci sebebi yapýcýlýk tekniðine uygun yapý yapmamýz
olduðu anlaþýlmýþtýr. Usulü ile yapýlmýþ yapýlarýn hemen hepsi ya sarsýntýya tamamen karþý durmakta yahut pek az zararla
kurtulmaktadýr. Bunu gözönünde tutan bayýndýrlýk Bakanlýðý dert ortaðýmýz baþka memleketlerin de bu usulde aldýklarý tetbirleri
inceleyerek yer sarsýntýsý bölgelerinde yapýlacak yapýlarýn özelliklerini bir yönetmelikle belirtmiþ ve bilhassa bu bölgelerdeki
köylerin yapý yaptýrýrken kendi malzemeleriyle en iyi ve sarsýntýya dayanýr yapýyý nasýl yapabileceklerini kolay anlaþýlýr resimlerle
herkese göstermek yolunu tutmuþtur. Hemen bütün köylerimize yollanmýþ bulunan bu levhalarýn önemlilerini bu nüshamýzda
okuyucularýmýza sunuyoruz.

Yeni Adamda, yüksek mimarlardan Balmumcu mabaatlý bir yazý
yazmýþ, Yapýyý tenkit ediyor. Bu mimarýn bizim Yapýnýn þehircilik,
mimarlýk ve sanat telakkilerini tenkit eylediðini sanmayýnýz! Tutmuþ
Baltacýoðlu namýna yarenlik ve yabancýlar namýna da avukatlýk yapýyor.
Mesele þu: Yapý herzaman iyiye, doðruya, güzele rotasýný takip
edemiyormuþ. Bunu da, okuduðu fakat dikkatsizliðinden iyi anlayamadýðý
bir iki yazýnýn parçalarý üzerinden tefsiratta bulunarak meydana çýkarmýþ.
Tenkitte sözü geçen yazýlarý yazanlar, sayýn mimara mukabele
edemeyeceklerini söylediler. Zira Yapýnýn yazýcýlarý lakýrdýcý ve
dedikoducu deðil, fikir ve sanat adamýdýrlar...
YAPI, 15 Mart 1942, Sayý 9

MÝMARLIK DERGÝSÝ, 1946 Sayý 1-2
YAPIDA MÝKYAS
Asrýmýzýn en iktisadi tarzý haller arayan sanat ve tekniði için mühim bir iliþik noktasý yapýlardaki hacim ve
boþluk ebadýdýr. Danimarkada intiþar eden bir kitap bina teferruatýnda asgari ebadý tesbit etmek üzere
insaný, bütün vaziyet ve hareketlerini nazarý dikkate almak suretile mikyas tutmuþtur. Bu suretle tetkik ve
muhakeme edilerek her binada en makul ve en iktisadi ebadý tayin etmenin mümkün olacaðýný gösteren
muhtelif küçük krokileri iktisab etmeyi mecmuamýz ve okuyucularýmýz için faydalý bulduk.
MÝMAR, Aylýk Mecmua,1931, Sayý1

4.- Hatýl yapýnýn ana baðýdýr.Bað çözülmezse yapý da yýkýlmaz.
Hatýl aðaçlarýnýn ekleneceði ek yerleri ne kadar saðlam olursa yapý
da o kadar uzun ömürlü olur. Yer sarsýntýsýna dayanýr.

7.- Temel dývarý kireç harçla (bulamassan çamurla) köþeli taþla
baðlantýlý ör. Boþluklarý kamalarla ve harçla doldur. Kerpiç örgüsünü
resimdeki gibi yap.

6.-Yapýný sade tertiple, gözleri büyük yapma, boþuna fazla
yükseklik de verme, pencereleri dývar köþelerine yakýn yapma,
plana dikkat et.

7.- Yüksek bacalar hafif yersarsýntýsýndan bile kolayca yýkýlýr,
can kaybýna, çok defada yangýna sebeb olur. Bacayý yapý dývarýyla
baðlantýlý ör. Resimdeki gibi çatýdanda çok yükseltme.
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SESLÝ SÝNEMALARDA
SESDEN TECRÝD VE AKUSTÝK

ARKÝTEKT; 1935 Ýstanbul

tarih

49

mimarlýk+teknik

TARÝH
Umumi Hýfzýssýhha Kanununun 250 inci Maddesine Göre Hazýrlanan

Meskenlerin Saðlýk Þartlarýna Ait Talimat
MÝMARLIK, Türk Yüksek Mimarlar Birliði Bülteni, 1949, Sayý: 3-4

Madde 1  Mesken tabirinden maksat; ev, apartman gibi daimî ve hususi mahiyette,
insanlarýn barýndýklarý yerlerdir. Otel, han vesaire gibi umuma mahsus binalarýn
haiz olacaðý saðlýk þartlarý, bunlarýn vaziyetlerine göre, Ýllerde Saðlýk Müdürü,
Hastahane Baþtabipleri, belediye Tabibi, Bayýndýrlýk Müdürü, Belediye Fen Müdürü,
Ýlçelerde Hükümet Tabibi varsa Belediye ve garnizon tabipleri ve Belediye Fen
Memurundan müteþekkil Mahallî saðlýk kurulunca. tesbit olunur.

su geçmiyen bir malzeme ile örtülmüþ olacaktýr. Buralarda, müstamel sularý evin
umumî mecrasýna verecek ve kokuya mani olacak þekilde tertibat alýnacaktýr.
Madde 14  Mutfak ve yýkanma yerlerinin dýþ havaya açýlacak pencereleri olacaktýr.
Yýkanma yerlerinde soba vesair ýsýtma vasýtasý kullanýldýðý takdirde bunlar ihtirak
mahsulü gazlarý harice atacak ve yýkanma yeri dahilinde hiçbir veçhile gaz
kaçýrmayacak þekilde imal olunmuþ borularla teçhiz edilmiþ olacaktýr.

Madde 2  Meskenler, bataklýk, mezarlýk ve gayri sýhhî müesseselerden tüzük veya
yönetmeliklerle tesbit olunmuþ mesafeler dýþýnda yapýlacaktýr. Tüzük ve yönetmeliklerde
tesbit olunmamýþ vaziyetlerde mahallî Saðlýk Kurulunun mütalaasý alýnacaktýr.

Madde 15  Daire adedi 6 ya kadar olan apartmanlarda münavebe ile kullanýlmak
üzere müþterek en az 8 M2. çamaþýr yýkama yeri ve 25 M2. kapalý çamaþýr kurutma
yeri olacaktýr. Daire adedi 12 ye kadar olanlarda bu miktarýn iki misli, 18 e kadar
olanlarda üç misli alýnýr. Bu çamaþýrlýklarda sýcak su hazýrlanacak veya buraya sýcak
su sevkine mahsus tesisat bulunacaktýr. (...)

Madde 3  Çamurdan, kamýþtan, toplama taþtan, (taþ ocaðýndan çýkarýlmamýþ
taþlar) mesken yapýlamaz. Nüfusu 10,000 den fazla olan þehirlerde imar planý hududu
dahilinde kerpiçten mesken yapýlmasýna müsaade edilemez. Ancak bu gibi yerlerde
mahallî ve idarî hususiyet ve mecburiyet ve mecburiyetler dolayýsiyle bu talimatýn
diðer hükümleri nazarý dikkate alýnmak þartiyle belediyenin muvafakatiyle kerpiçten
ev yapýlmasýna müsaade edilir. (...)
Madde 7  Ýkamete tahsis edilecek bodrum katlarýnýn diðer katlar derecesinde
havalandýrmaða ve her mevsimde kafi derecede güneþ ziyasýnýn girmesine müsait
pencereleri olmasý lazýmdýr. Bu bodrum kat oda pencerelerinin önünde 5 metreden
daha yakýn mesafede buraya hava ve ziya gelmesine engel olacak tabiî veya sun'î
hiçbir mani veya aðaç olmamalýdýr. Ve bu 5 metre haricinde bulunacak manianýn
zeminden irtifaý pencereye olan mesafenin yarýsýndan fazla olmamalýdýr. (...)
Madde 9  Ýkamete tahsis edilecek odalarýn asgarî bu'udu 3,00 metre olmak üzere
mesahasý en az 12 M2. olacaktýr.
Madde 10  Ýkamete mahsus odalarda pencere satýhlarýnýn mecmuu o mahallin
maktaý ufkisinin asgarî 1/10 una müsavi bulunacak ve bunun en aþaðý yarýsý açýlýp
kapanýr þekilde olacaktýr.
Madde 11  Her müstakil evde veya dairede asgarî buudu 2 metre olmak üzere
5 M2. sathýnda bir mutfak ile ayrýca bir hela olacak ve bir el yüz yýkama yeri ile bir
yýkanma (banyo, duþ, kurna yeri vesaire gibi) tesbit edildiði tarzda, en küçük buudu
1,70 metre olmak üzere 3,5 M2. sathýnda olacaktýr. Azamî üç odalý ev ve dairelerde
apteshanenin, banyo yeri dahilinde yapýlmasýna da müsaade edilebilir. Yalnýz duþla
veya yalnýz kurnalý olarak yapýlacak yýkanma yerleri, en küçük buudu 1,25 metre
olmak üzere 2,5 M2. sathýnda olacaktýr. 5 ve 5 odalýdan fazla olan ev ve dairelerde
asgarî 2 hela 2 el yüz yýkama yeri olacaktýr. (bireri banyo da olabilir).
Madde 12  Hela pencereleri muhakkak surette dýþ havaya açýlacaktýr. Helalarda
laðým gazlarýnýn hela dahilinde intiþarýna mani olacak þekilde (sifon, kapak) tertibatý
yapýlacak ve kapak kullanýldýðý takdirde sükut borusunun bir ucu, aðzý telle örtülü
bir baca halinde damda nihayetlenecektir.
Madde 13  Hela, yýkanma yeri ve mutfaklarýn zemini ile döþemeden itibaren
duvarlarý asgari olarak (helada ve mutfakta 1,00 yýkanma yerlerinde 1,50 metre)
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Madde 21  Þehirde fennî surette tevzi olunan içme su borusunun geçtiði yerlerde
ikamete tahsis olunan her eve ve apartmanlarýn her dairesine su alýnmasý mecburidir.
Madde 22  Evlerde su alýnacak musluklarýn müstamel sularý umumî Iaðýma
sevkedecek tertibatýn üstünde yapýlmasý ayni zamanda musluðun bulunduðu yerde
döþeme ve duvarlarý rutubetten muhafaza için tedbirler alýnmasý lazýmdýr.
Madde 23  Meskenlerde yapýlacak su depolarý kapalý olacaktýr. Ve suyu her türlü
televvüs ve tegayyürden muhafaza edecek þekilde yapýlmýþ olacaklardýr. Depolarýn
boþaltma ve yýkanmalarýný kolaylaþtýrmak için her türlü tedbir alýnacaktýr. Bina sahipleri
binanýn su tesisatiyle birlikte depolarýn da bakým ve temizliðini her zaman temin etmeðe
mecburdurlar. Evlerde depo inþaasý belediyenin müsaadesiyle yapýlýr. (...)
Madde 25  Fenni laðým tesisatý bulunan mahallerde bina sahipleri laðým ve
müstamel su mecralarýný Belediye Fen teþkilatýnca tesbit edilecek þekilde þehir laðým
þebekesine baðlamaða mecburdur. Laðým tesisatý yapýlamýyacak yerlerde ev salhipleri
Umunî Hýfzýsýhha Kanununun 245 inci maddesine tevfikan Saðlýk Bakanlýðýnca
neþredilmiþ olan talimatnameye uygun hela çukurlarý yapmaya mecburdur.
Madde 26  Kirli su mecralarý su sýzdýrmýyan, çürümiyen malzemeden mamul
pürüzsüz satýhlý ve ekleri su sýzdýrmayacak þekilde yapýlabilen borulardan müteþekkil
olacaktýr. Bu ekler hiçbir zaman duvar içlerinde bulunmýyacak Mümkün mertebe
görülebilecek yerlerde olacaktýr.
Madde 27  Müteaddit katlý meskenlerde baca tarzýnda müþterek bir kanal ile çöp
toplama usulü tatbik edildiði takdirde bacalarýn iç cidarlarý köþesiz ve pürüzsüz
olarak yapýlacaktýr. Ve katlardan çöp alan aðýzlarý mutlaka madenî bir kapakla teçhiz
edilecektir. Bu bacalarýn üst ucu damda havaya açýlacak, alt çöp toplama deposu
kargir veya madenî olarak yapýlacak ve yýkanarak kolayca temizlenebilir bir vaziyette
kurulacaktýr. (...)
Madde 30  Ýkamete tahsis edilecek binalar, her türlü inþaatýn ikmalinden ve binanýn
tamamiyle kurulmasý için mahallin iklim þartlarýna göre mahallî Saðlýk Kurulunca
yaz ve kýsa mahsus olarak ayrý ayrý tesbit edilecek muayyen bir müddet geçtikten
sonra iskan edilebilirler.

MÝMARLIK, 1946, Sayý 5-6
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TARÝH
arlight

1935 YERLÝ MALLAR SERGÝSÝ
Galatasaray
Bu yýl Galatasaray okulunun içinde ve bahçesinde yerli mallarý teþhir için
yapýlan paviyon ve salonlarda önemli bir mimari tecsime rasgelmedik. Bezeniþ
bakýmýndan güzel salonlar eksik deðildi.

tarih

52

mimarlýk+teknik

MÝMARLIK, 1945, Sayý 4-5

Buraya resimlerini koyduðumuz küçük süngercilik vitrini ressam Arif Dinonun,
Türk Endüstrisi Salonu da dekoratör Vedat Ömerin eseridir.
Bu salon en ekonomik araçlarla en sade ve en güzel tertip edilmiþ paviyondu.
Salonun fonunda Türk Endüstrisinin durmadan yükseldiðini gösteren 5 metre
yüksekliðinde sembolik heykelle Türk Endüstrisi mekanizmasýnýn unsurlarýný
teþgil eden yuvarlak çarklý teþhir gözleri fikir ve sanat bakýmýndan muvaffak
olmuþ buluþlardýr. Heykelin yükseliþ hissi, dalgalý fon perdesinin hareketiyle
temin edilmiþtir. Busalon bize modern sanatin, sanýldýðý gibi lüks ve masraf
sanati olmayýp sadelik ve düþünüþ doðruluðu sanati olduðunu küçük bir
misal halinde göstermektedir.
ARKÝTEKT; 1935 Ýstanbul

