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Y ANGI N TESİSATLARI 

Eı:ol YAŞA 

ÖZET 

Makina mühendislerinin çalışma konulanndan biri olan "Yangın Tesisatlan" genelde llim 
yangın gUvenlik önlemleri yelpazesi içerisinde sadece bir paı·çadır. Bu tcsisatlar, aktif yangın 
gUvenlik önlemi sınıfına girerler. Pasif ve aktif yangın gUvenlik önlemleri tam olarak alınmış, 
yangın eğitimi görmiiş insanlan veya görevlileri bulunan bir binada çıkacak yangın fa1Ja bir 
hasar yapmadan söndlirülccek ve can kaybı da olmayacaktır. 

Batıda, bina tesis inşaası ve işletmelerde çok önem verilir bir konu olmasına rağmen, 
ülkemizde şu ana kadar ulusal bir yangın güvenliği kod'ıı yasallaşdınlamaııııştır. Kamu te
~lsleri, toplu yerler, okullarda sadeec istenen, üzerinde Y ANGlN yazan altı adet kova, kazma 
ve kürektir. 

Aşağıdaki yazıınızda, yangın afetine karşı giinliınüzde alınması gereken modern güvenlik 
önlemlerine kısaca değinilmektedir. 

Aşağıda adı geçen önlemlerin herbiri kendi başına bir konudur. bunlara ilgi duyan mes
lektaşlanmız literatlire başvurabilirler. 

Gİ.RİŞ 

Insanoğlu, yüzbinlerce yıl önce ateşi ilk keşfettiğinde çok sevinmiş, humın kendisi için ya
rarlı olduğu kadar, zarariıda olabileceğini çok geçmeden anlam ı ştı. Zamanla, kontrol altıııda 
tutulabilen ateşin yararlı, kontrolden çıkanın ise zararlı ve huııuıı yaııgııı afeti olduğunu 
öğrenmiştic 

Aradan geçen yıllar içeıisinde, insanlık kiiçiik biiyük birçok yangın gömıüş, can ve mal 
kaybıııa uğramıştır. Başka bir deyişle, medcniyctiıı iledeyişi ve enerji tlikctiıni, yangınların 

artışı ile bir paralellik göstermiş, yangınlar adeta sanayi topluımımııı bir parçası haline 
gelmiştir. 

İstatistikler, yangınlar sırasında meydana gelen iillinılcriıı, yliksek enerji tüketen, yüksek 
bina yoğunluğu faz.la olan yerlerde gerçekleştiğini göstenncktedir. 
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ÜLKEMiZDE ve DÜNYADA DURUM 

3 Maıt 1989 tarihinde Istanbul, 4. Levent Oto Sanayi Sitesi Ulubaş cad. No: 5Cl'deki boya, 
liner ve benzeri kimycvi maddeler lirctcn imalatlıancde bir patlama sonucunda yangın mey
damı gcldi. .. Saat 1 :us te ihbar alan itfa iye, olay yerine geldiğinde 50 Nolu 4 katlı kagir 
binanın !ıodnım katı üzerine tamamen çöktüğlinli, enkazm yanınakla olduğunu ve çevreye 
gelişme yayılma eğilimi gösterdiğini gördli... yangın sönlirme çalışmalan 15:00 dolaylarında 
tamamlandı. .. patlamanın şiddeti ve uçuşan eııkazın cıvar işyerlerinede yangın çıkarmaksızın 
zarar verdiği görüldü ... 

Olay ilk bakışta yangın ve infilak riskinin yüksek olduğu bir iş kolunda meydana gelmiş 
olağan bir hadise olarak gözükebi!ir...ancak olay sırasında l 3 kişi öklli, 42 kişi de yaralandı. 

Olayın başka acıldı yanı ise patlamanın meydana geldiği binanın list katlarının ika-
metğah olarak kullanılıyor olması idi. Çöken bina ile komşu binalarda yaşamakta olan ıalihsiz 
13 kişi bu olayda can verirken, pek çok aile cvsiz, eşyasız kaldı. .. 

Acaba bu olayda başkaca kabahaıli yada kabalıatliler yok muydu? .. 

Bir süre bu tür risk taşıyan iş kollannın meskün mahalleriıı dışarısına çıkarılması gerektiği 
taıtışıldı, yetkililer acil önlemler alınacağı yönünde beyanatlar verdiler. .. 

Ülkemizele kamuoyunu yakından ilgilendiren yangınlar sonrası görülen senaryo genellikle 
aynıdır. Öncekri büyük feryatlar, tartışmalar, yctkililercc verilen ucmeçler, sonra sessizlik ... 

Ağzında sigara ile otomobilinize yakıt dolduran hcnzinci veya benzin doldurtan müşteri, 
yollanmınla flitlirsuzca dolaşan yanıcı, patlayıcı, zelıirli kimyasal madde yüklii tan

kerler, yükseklikleri giderek aıtımısına rağmen giiveıılik önlemleri artmayan içlerinde yüzlerce 
insanın çalıştığı oteller konutlar, işlıanlan, ımılıallc aralarındaki tlipgaz dcpoları, şelıirlerle 
bütünleşmiş petrokimya tesisleri rafineri!cr, hi nalann hodrum katlarmda düzenlenen ve çoluk 
çocuk yllzlercc kişinin omuz omuza dolaştığı sözde fuarlar, sergiler, ylizlece yıllık kliltiir 
mirasımızı yansıtan saraylar, mUzeler vh. !ımı lanıılıemen hemen hepsi yukanda anlatılan beıı-

risklerle her an karşı karşıyadır.(!) 

BUllin bunlara rağmen üzülerek belirtelim ki yaiıgın güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler 
ülke m izde ya pılamamı ştır. 

Bu gün, kamu'ya ait biııalarda, okullarda ve benzeri yerlerde, yangın güvenlik önlenıi ola
rak istenen sadece fizerinde Y ANGlN yazan altı adet kova, halıa, kanca ve kiirektir. 

Yangın güvenliğine ilişkin sistem ve cilıazJar için (portatif söııdlirlicliler hariç) henliz bir 
standardizasyoııa gidilemcmiştir. 

Ancak, nedendir bilinmez, TS R62'ye göre üretilen, Haloıı ve C02 gazlı portatif 
sönd\irüciilerclc dalı i, "canlı elektrik yangınında kullanıinı az" ibaresi yazılıdır. Diğerlilkelerde 
canlı elektrik yangınlarımı karşı hu liir cihazi ar kullanılmaktadır. 

3.5.1985 tarih ve 3194 sayılı imar yasası konuya yüzeyde ve do! aylı bir yaklaşım ge
tirmiştir. 

Tlinı yurlda şu anda yürürilikle olan. Belediye Yangın Nizarnnameleri ise oldukça ilkel 
dlizcnlcmclerdeıı lıenliz kurtarılahiimiş değildir. Ayrıca bu itfaiyelcrin araç ve gereçleri 
gliıılimliz koşullannın gerektirdiği moderııizasyonun çok gerisinde kalınışlardır. 

Bu giiıı hirçok ilimizde 15-20 katlı hiııalar artarken bu illerdeki itfaiyeler en fazla 4-5 kata 
kadar müdalıale etme imkanına sahiptirler. Bu katların üzerinde yaşayan insanların işi ma
alesef Allalıa'a kalmaktadır. Bu nedenle, hiııalanıı yangın afetine karşı, kendi kendilerine ye
terli olacak şekilde inşası gerekmektedir. 
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Bu güne kadar genelde kadcrcilik yaklaşmıımı1 yaııgııı tch!ikcsinc karşı alınmış başlıca 
önlem olarak kalmıştır. lşletmccilec sanayiciler. sigortacılar, helediyeler ve devletin çeşitli. ka
deınelerindeki yetkililer konu üzerine yeterince eğilmenıişlcrdir. 

Glinümiiz dliııyasmda, lilkcınizi diğer iilkclerdcrı soyutlanıak olarıaksız olduğmıa göre ko
nuya bir arı önce ciddiyetic eğilmelidir. Hızlı kentleşınc ve sanayileşme süreci ilc birlikte so
nııılar artacak ve ileri tarihteki çözümler daha da gliçleşeccktir. 

Diğer taraftan, istanbul Bliylik Şehir Belediye İtfaiycsi ilc lstmıbul Teknik Üniversitesinin 
son yıllarda konu lizeriııde yapmış olduklan Y ANGlN KORUN UM YÜNETMELIÖI, 
tlirkiye'dc ilk modem arılamda bir yönetmelik olarak ortaya çıkmıştır. Dumm lilke genelinde 
uygulatılması için gereken çalışmalann hemen başlatılınasıııı diliyoruz. 

Konu ile ilgili diger ülkelerdeki uygulamalara baktığımızda ı;ok farklı dunımlar 

görmekteyiz. 

Her şeyden önce, yangın güvenliği üzerine hazırlanmış, yöncımcliklcr, yaptırımlar ve yasal 
düzenlemeler, bu glin bir çok dünya lilkcsindc uygulanmaktadır. 

Örneğin Amerikan NFPA (Natıonal Fire Prolccetioıı As.1ociatian) kunıluşumııı hazırladığı 
onlarca ciltlik standartlar sadece Amerika'da değil, diğer bir çok lilkedc kullanılmaktadır. Bu 
standartlar gereği, yüksek binaların tümlinde spriııkler tesisatı zorunlu lııtulımıktadır. 

1981 yılı kasım ayında Las Vegas'da 85 kişinin öllimiiyle sonuçlanan MGM AND otel 
yaııgııııııa kadar Ncveda eyaletinde, yüksek binalarda müsaade edilen "kısmi sprinklcr" sis
temleri bu yangıııdan sonra yasaklanmış ve "tüm sprinkler" sistemlerine geçilmiştir. 

Bu gün bir çok ülkede yeni bir binaya ruhsat verilmeden önce, bitmiş bimıııııı kont-
rolları itfaiye teşkilatı tarafından yapılmakta, itfaiyeden onay alanı ay ııı binaya elektrik ve su 
baglanıısı yapılmamakta, ruhsat vcrilmemcktcdir. 

,Jtfaiycler'in, ayrıca binalar ve tesislerdeki her türlü aktif ve pasif güvenlik önlemleri ilc il
gili halka hizmet. veren mfllıendislik ve mimarlık kuruluşları vardır. Gönüllü iıfaiyccilik teşvik 
edici ve cazip hale getirilmiştir. 

YANGliN (;;ÜVENLiK ÖNLEMLERİ 

Biz makina ınlilıcndisleri, yangın güvenlik önlemleri dcndiğinck genelde, akimımı ilk 
gelen aktif önleınlcr "yangın ıesisatlan" olur. Aslıııda bir bineıda "yangın glivcnlik öıılcmi" 
dendiğinde hem pasif hem de aktif iki llir önlem vardır ve hu önlemlerin lıer ikisinin de ye-
rine getirilmesi zorunludur. ı lerhangi birini yapıp diğerini yapmamak eksikliktir, hn bir 
biitüııiiıı meydana getirilmemesi demektir. 

Genelde pasif i\ıılemkr. mimarlık ve in~aat ıniilıcmlisliği konu:;u olup, aktif önlemler ise 
ımıkina mlilıendis!i~i konularıdır. Ayrıca elektrik mlilıcııdisliğiııidc ilgilendiren bir çok konu 
vardır. Bu nedenle lıir bina veya tesisin yangın glivcıılik si,~teınlcri dizaynında bu dört disiplin 
çok sıkı i~birli~i yapmalıdır. 

Batı iilkcleri Hnivcrsitclcrindc yeri bulıman "Vımgırı Miilıcııdisliği" öğrenimi lıcııliz 

lilkemiJ:dC yoktur !lu dalda eğitim gören ınlilıcndisler, yaııgııı teknolojisi'nin gerektirdiği l.iiın 
tıilgilcrlc doııatılırlar. 

Aşa!üda, zamanımız- yerimiz m ii sade ettiği oranda bu önlemlere dcğiniyonız. 
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PASiF KORUMA ÖNLEMLERİ 

Bu önlemler, genelde binanııı mimari, iıışai ve işletme aı;ısından kendi kendine yeterli 
olmasıııı sağlayan önleınlcrdir. Şu sıralamayı yapabiliriz. 

1- CAN GÜVENLİÖİ 

a. Her bina ve konstrüksiyon, yeni veya eski, insaniann korunması için kullanıldığında 
muhtemel bir yangın ve diğer tehlike halleri göz önünde fıulundunılarak ani kaçış ve çıkışların 
rahatlıkla sağlaımıası için gerekli tahliye unsurlan ile donatı lacaktır. 

Çıkış imkanlan ve diğer can güvenliği iinlcmlcıi kesinlikle tek bir imkana hağımlı kal
ımıyacak ve bu yegane imkanın mekanik veya insan lıatalanııdaıı iitlirli fonksiyonunu yitiııniş 
hale gelebileceği dikkate alınarak bina alternatif gUvenlik önlcınkri ile donatı lacaktır. 

b, Her bina ve koıısırliksiyon bir yangın veya benzeri afetler de panik hali dikkate alınarak 
can güvenliğini sağlayacak şekilde inşaa edilecek, dlizcıılcııccek, doııatılacak, bakımı 

yapılacak ve çalıştırılacakllr. 

c. Her bina ve konstrüksiyon çcşit,sayı, yerleşim ve kapasite bakımından bir yangın halinde 
blitlin binada bulunanlara kolayca kaçış imkanı sağlayacak, bina fonksiyonianna uygun, aktif 
konmııoa önlemleri, insan sayısı ve bina yüksekliklerini dikkate alan uyguıı çıkışlaı-la 

doııatılac~ıktır. 

d. Her bina konstrüksiyon kullanımına alındığında hütiiıı çıkışlar her an. binanııı lıcrlıangi 
bir yönlinden kaçışı sağlayacak şekilde serbest ve linleri kesinlikle kapıtılınamış olarak lıu

lundunılacak!ardır. Hiç lıir şekilde binanın içinden serbest kaçışa mani olacak kilitlcnıc ve 

sahit kapatma olayı ilc çıkışlar kapatılınayacaktır. 

isıismılaı-: Bir yangın veya benzeri lclılikc halinde bina önünde hulııııanları tahliye edecek 
devamlı personel kontrolü altında bulunan akıl lıastaııclcri, lıastaııeler, hakıın ve ıslah evleri 

gibi. 

e. Her çıkış açıkça görlintir bir şekilde dlizcııleııeccktir. Bunun mlimkliıı olmadığı hallerde 
çıkışa götüren bUllin yollar h ina da bulunan herkes tarafından kolaylıkla görlinecek lıir şekilde 
işaretleııeccktir. EXIT işareti için ölçlilcr standartlarda belirtildiği gihi olacaktır. Her tlir kaçış 
imkanı tUm li yle serbest çıkışı sağlayacak şekilde dlizenlenmcli ve işaretlcnmelidir. 

Çıkışa götüren veya göllinneycıı kapı ve geçitler panik esnasında kaçanları 

şaşırtahileceğiııdcn bunlar açıkca işaretleıımelidir. kaçanlarm çıkmaz geçitiere yönelnıemesi 

için her tlirlü önlem alınmalıdır. 

f. Bir binada suni ışıklaııdırına kullaıııldığıııda blitliıı kaçış yolları ışıklaııdırma sistemine 
dahil edilecek ve bunlar "Ermergcııcy Power Supply" (otomatik jeneratör) sistemine 

bağlanacak tır. 
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g. Özelli.kle bir yangm varlı!'mda, içinde hulmıaıılanıı kollaylıkla haberdar olamayacağı 
bina ve konstrüksiyonlarda olan yerlere ytınc}.lll alann sisrenıleri konacaktır. Yangın 
alıırın sistemi helirıilcn esaslar dalıilinde herkesi yangından haherdar edip 
kaçmasmı . Bu alannlar ayrıca yangın eğilim tatbikatlannda kul-

kaçış yolunun alev veya dmmınlarla dolup kapanarak. binada 
m·.•hr•m olanaksız hale getirmesine karşı lıcr hiııa ve konstrüksiyon 
dorıaıılmış en az iki kaçış yoluna sahip olacakıır. Bu iki kaçış yo-

Jumın kullanılamaz hale gelıııcsiııi önleyecek tedbirler daha planlama ve 
tasanm sallıasıııda dikkate al 

ı. masımiald lıer türli.i di.işcy (mcnJivcn boşluğu. şartlar gibi) her wmftan 
kapatılarak. haline getirilccek veya ';ok iyi konıııacaktır. Bu gibi yerlerde 

i. Bu şartnamelcnlc 
açısmıhuı "diğer ı\nlcım 

Binanm ""'""' 

ayırınaktadır. 

ara bölmcleriıı 
içindir. 

Yapıların, 

döşeme ve kapılan.lnıı 

Konıpartınanlnr 

dayaıııklı ve esas 

3- mJMA 

hina içerisinde~ yayılması ve kaçanlara geçit 
ıcıdhir alınacaktır. 

önlemleri getirmek binayı kullananların can gliveııliğj 
yok" anlamına gclıııemclidir. 

diğer iiıılemleri gerektirebil ir. 

için uygulanan en etkili ve en önemli tasarım yöntemi. 
gerçeklerden yapılma duvar ve döşenıelerle bölümlere 

l.iiın insanların bir anda hoşaltılması iıııkans;J, olan yer
güvenli bir yere alınmasını snf!layacak, yangına dayamkh 
ısc bir hölmedcıı diğerine yangm'm yayılmasını önlemek 

zaman sUresince yangına thı.yanahiien niteliktc duvar, 
hiilümlcre ayırmaları sağlanır (compartmeııts) 

boşlukları, lıavalaııdmııa ve lesisat hacaları, yangına 
h ir komparlmaıı olarak dizayn edilirler. 

JWiLiVIiŞ LOUiLER 

Güvenli kaçış yollannın sağlanması için, yangın mcnJivcnlerinc, çıkışı:ı koridorbnJan 
ayrılarak, ayrı hir bölme lıaliııdc edilirler, tahi vcva cebri lıavalaııdırmayla h:ı·'·""' 
yaratılarak yangın dunıaıısız mekan olarak korumırlar. 



4- KAÇlŞ YOLLARI 

Aşağıda belirtilen şekillerde dizayn edilmelidirler. 

a. Yeterli sayıda ve kapasitede, hiç bir şekilde kaçışı cngcllcmcycn, en az iki ayrı yönde 
kaçışı sağhıyacak şckiJde düzenlenmiş kaÇ!Ş yolla n. 

b. Kaçış yollannın yangın, ısı ve dmnana karşı, hina içindeki Uiın insaniann kaçınasma 
imkan sağlayacak bir süre içerisinde korunması. 

c. Bir kaçış yolunun yangın, ısı ve dumanla kaplanınası halinde daima bir alternatif kaçış 
imkanının bulunması. 

d. Kaçış yollannın yeterince aydınlatılmasıııı sağlamak. 
.. 

e. Kaçış yollarının ve yönlerinin yelirince işarctlcnmcsi. 

f. Tehlikeli mekanlar ve cihaz.ların koııtrolli imkansız bliylik yangınlar çıkararak kaçanların 
kaçışını engellemeyecek şekilde korunması. 

g. Çabuk alev alma ve yüksek oranda duman tiretmeyi öııleycn dahili ve dekorasyon mal
zemesi kullanarak kaçış yollarını kullanacaklara yardırncı olmak. 

5- YANGINA DAYANIKU DUVAR VE KAPlLAR 

ihtiyaca göre, l/2 saat, l saat ve 2 saat'e kadar dayanan malzemeden yapılırlar. Yaııgm 
hölmesini meydana getiren duvarlar döşemeden döşemcye inşaa edilirler. 

2 saat'c dayanıklı kapılar, çelikten yapılmış olup. içieri as!ıcst, mineral ylin, v!ı. gcreçle do-
hıdurlar. 

ı saat'e dayanıklı kapılar, dış kaplaması ashest, içcrisi mantar, sunta vb. olahilir. 

1/2 saat't: dayanıklı kapılar, masif ahşap yada içeri si mantar, sunta, vlı. dolu ahşap. 

Yangııı kapılannın kol ve menteşeleri yanmayan ve ergi me no k tası RO "C üzerinde olan 
gereçlerden yapılmalıdır. 

6- ALE VE DA YANI KU DUVAR, TA VAN, DÖŞEME ve iÇ KAPLAMA 

Genellikle kaplama malzemelerinin zor alevlenen ve yandığında da az duman çıkaran cins
ten seçilmeleri gerekir. 

Plastik malzemeyle kaplama lıer iki yönden çok zararlıdır. 
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Buna en tipik örnek, MGM GRAND Otel yangıııında, Casıııo'mııı dekorasyonundu bol 
plastik malzeme kullanılması mn tlimden parlamaya (Flaslı-Over) neden olması giistcrilcbilir. 

DUMAN TAHLİYESİ 

Duman ve zchirli gazlar, lıeın yangından kaçanların önlerini görmcmelerine, zehirlcnip 
boğulınalarma ve paniğe kapılınalarma neden olur, hem de itfaiyenin içeri girip yangm 
söııdürme çalışmalanna engeller. 

Bu nedenle dmnaıı ve zehirligazların yayılmasını önlemek yangıııı önlemekten daha zor ve 
önemlidir. 

Merdiyenler, hem yapı içerisindeki insanlar için kaçma yolları hem de itfaiyenin yangın 
söndlirmek için yapı içerisindeki hareket kanallarıdır. Bu nedenle tasarianı rken; 

*Merdivenlere açılan kapıların duman geçirmeyen kapılar olması. 

* Merdiveıılcrle birleşen hol ve koridorların havalam!ırılahilir olması. 

* Gerekiyorsa, merdiven kovalanndaki hava basıncının mekanik olarak artlırılahilmcsi 
düşünliimelidir. 

Ayrıca, ınerdiven kovasına giren duınan ve zehirligazların boşaltılahilmesi için, 

* Sürekli lıavalaııdınna açıklıkları. 

* Açılabilir pcııccreicr. 
* Mekanik havalmıdırma konuları göz önünde tutulmalıdır. 

a, TEK KATU YAPILARDA 

Üzeilikle fabrikalarda ve endlistri yapılarında, yapıyı bölümlere ayırmak, üretim sürecini 
aksatahilcceğiııdcıı zor olabilir. Duman ve zclıirli gazları atabilmek için tavanda, olanak varsa 
otomalik olarak, olanak yoksa elle açılan havalandırma pencereleri ilc hu konu hliylik oranda 
denetim altma almabilir. 

b. BODRUMLARDA 

Özellikle fazla cşyaların, yakıtın ya da diğer yanıcı maddelerin koııduğu hodrııııılar duman 
ve zehirli gazlar için rizikolu lıölgclcrdir. Havalaııdınııa için kuranglez, ıncrdivcne açılan kapı 
yada özelhavalandırma delikieri diişlinlilmelidir. 
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8. ÇELİK KONSTRÜKSIYONLARlN YANGINA 
DA YANIKLI MADDE İLE KAPLANMASI 

Bina inşaatında, kolon ve kiriş olarak kullanılan profil çelik elemanları, çimento esaslı veya 
asbest gibi malzemelerle kaplanarak, istenilen zaman birimlerine göre yangına dayanıklılık 
sağlanır. 

9. İTFAİYE ARAÇLARININ GiRiŞi 

Bir yangın başlangıcında it[aiye kapıya iyice yaklaşıp önce içerde kalmış olan insanlan 
kurtarabilıneli, sonra da yangını söndünneye çalışabilmelidir. Yapıya yaklaşabilmek ko
nusunda aşağıdaki üç noktaya göre karar verilir. 

* Yapııım büyüklliğü 
* !tfaiye araba ve araçlannın büyüklükleri ve çalışma özellikleri. 

*Varsa yapıdaki yangın muslukları. 

İtfaiyenin etkili çalışahilmesi i~'in, yangın söndlirmc aygıtları, sözgelişi yangm muslukları, 
her yap mm arasında, lı atta özelliği olan yapılarda yapmın içerisinde bulunmalıdır. 

Yangmların büyük çoğunluğu belediyenin yangın ımısluklan kullanılarak su ile denetim 
altına alınmalı ve söndlirlilmclidir. 

Çok geniş alan kaplayan yada helediyenin yangın muslukları gerekecektir. Yapı 

içerisindeki yangın muslukları ileride görlilcccği gibi ha.~lıca iki tip olarak yapılırlar. 

* Susuz yaııgııı muslukları 

*Sulu' yangın muslukları 

Yapıya yaklaşması gereken araçlar: 

* Pompalama araçlan 

Gerekli yolun genişliği: 3.65 m 

Gerekli yükseklik: 3.65 m 

Balıçe kapısı genişliği: 3.00 

Aracın dönme çapı: 17.00 m 

Ağ ıl ık: lO ton 

* Döner Selıpalı Araçlar 

Bu tip araçların merdivcnlerini soıııına dek çıkarabilmeleri ve etkili olarak çalışalıilmcleri 
için üzerine krikolann yerleştirileceği, eni az 4.25 cm. olan serl bir zemin gereklidir. Bu sert 
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zemin duran araç yapıya 5.(Xl den daha yakın 1000 m den lll.ak olmamalıdır. Bu tip araçlar 
için gerekli boyullaı: 

Gereidi yoiun genişliği: 3.65 m 

Gerekli yükseklik: 3.65 m 

Bahçe kapısmııı genişliği: 3.00 

Aracın dönme çapı: 21.00 m 

Ağılık: 14 ton dur. 

* Hidrolik Selıpalı Araçlar 

Bu tip araçlar için gerekli sert zemin en az. 5.50 m genişliğinde olmalı, yapıya da en az 1.75 
m. en çok 7.50 m. uzak olmalıdır. Ayrıca hidrolik platformun dönebilmesi için 2.00 m lik ser
best h ir alan daha gereklidir. 

Boyutlan Belirli Bir Yapı İçin Gcl·ekli Yaklaşma Yollan 

Hacim 7000 m3 e dek 

, Bir yada iki kallı, kallar 6 m. den daha az ise araç ilc zemin katın en uzak noktası arası en 
fazla 45.00 m. Tck dairelik evlerde araçlar ön yada arka kapıya 45.00 m. yaklaşahilmelidir. 

. Hiçbir kal 9.00 ın. den daha yüksek değil ise yaklaşım yolundan yapı içerisine giriş 

olmalıdır. 

Aynca en •ız yapmııı, çevresinin 1/6 s mda daha az olmayan h ir cephesi boyunca, döner selı
balı ve lıiclroiik scJıhalı araçlarm yapıya yakinşma olanağı olmalıdır. 

, !!acim 7000-28.500 mJ olan yapılar. 

. Kat yükseklikleri 9.00 m. den ıv, olan yapılarda yapı çevresinin l/6 sındaıı az olmayan en 
az bir cephesi boyunca pompalama araçları yanaşahilmclidir. 

, Kat yükseklikleri 9.00 ın den fazla olan yapılar. Döner sehbah ve hidrolik sehbalı araçlar 
yapının cıı az iki cephesi boyunca yapıya yanaşabilmelidirler. 

Hacmi 28500-57000 ııı:ı olan yapılar. 

_ Katlar 9.00 m den dalıa yliksekse, en az iki ccpheyc pompalama anı~· ları yanaşatıilmelidir. 

. Katlar 9.00 ın den daha yüksekse, en az iki döner selıpalı yada hidrolik sehpalı araçlar 
yanaşabi 1 ın el i dir. 

1 !acmi 57000-85000 ın3 olan yapılar. 

. Katlar 9.00 m den alçaksa, üç ceplıcyc pompalama araçları yaııaşabilınclidir. 

9.00 ın deıı daha ylikscksc, üç ceplıeyc döner sclıpalı yada hidrolik sclıpalı araçlar 
yamışabilmclidir. 
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8500 m3 den daha büyük yapılarda 

. Katlar 9.00 m den alçaksa, pompalama araçlan hlitliıı cephelerine yanaşabilınelidir. 

. Kat yükseklikleri 9.00 m den daha yüksekse, blitiin cephelerine döner sc tıpalı ve hidrolik 
sehpalı araçlar yanaşabilmeliclirler. (2) 

lO-GRAFiK Y ANGlN iŞARETLERİ 

lşaretle en kölii görliş şartlannda bile görlinecek şekilde cllizenlenecektir. 

lşaretlemeler, hiç bir şekilde, panik halinele dahi, kaçanları yanıltıcı ve çıkmaz noktalara 
götliren şekilde olmayacaktır. 

Hiç bir işaret için görüş mesafesi 30 m den fazla olmayacaktır. 

"EX!T" veya "Ç!KIŞ" harf büyüklükleri (en kliçlik) 15 cm yükseklik, 1 cm ara, 5 cm 
genişlik ölçülerinde olacaktır. (I harfi mlistesna) yazılar dunılan her noktadan okunabilir 
olmalıdır. 

Tlim grafik ve çıkış işaretleri güvenilir kaynaklardan aydınlatılacaktır. Harici çıkış 

işaretleri en az 54llix hir ayclııılatınaya sahip olacak ve konlrast oraııı 0.5 den az olmayacaktır. 

REFERANSLAR: 

1. Yük. Mlih. M. Kemal OLGAÇ- Türkiye'de Yaııgıııdan Korunma 1 2-~ Kasım 1989 An
talya, Yangından Korunma Konferansı 

2. Dr. .Cengiz YENER- binalarda Yangın Güvenliği /2-3 Kasım 1989 Antalya, 

Yangından Konımna Konferansı 

3. NFPA-101/ Life Safety Code 
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OTOMATIK SPRINKLER SISTEMI 

Olomoılk sprlnkler sisiemi nedir? Temelde yangın'ın meydana geldiği mekanlarda ısı'nın 
yükselmesi ila otomatik olarak harekete geçen ve suyla çalışan bir yangın söndürme sistemi
dir. Bunlar yangın'ın başladığı mahalde, hayati öneme sahip olan ilk dal<il<alarda gerekil olan 
suyu, Insan mildahaleslne gerek kalmadan, anında yangın' ın, üstüne püskürterek, yangın ge
rılşlemederı söndOrOrler ve binanın, eşyanın tahribatını önlerler. Sistemin en önemli özelliği me· 
karılarda tavan aralarına yerleştirilen boru şebekelerine morıle edilen ve belli ortam sıcaklıkla
nnda hassas olarak açan sprlnkler kafaları lle yangın' ın üzerine gerekli olan suyu püskürtmesi
dlr. 

Sprlnkler sistemleri' nin diğer bir özelliği de günün her anında yangına karşı daima nöbet
te olmasıdır, böylece yangın söndürme efekil'nin yanında adresll olarak gerçek yangın Ihbarı 
Için kullanılırlar. 

Kabul Edilebilir ŞJLKaynakları: 

Sprlrıkler sistemlerinde su temini aşağıdaki şekillerde olur. 
- Yelerli basınçta şehir şebekesi 
- Yüksek yerlere, çatılara konan özel depolar 
- Bodnım kallanndaki depolardan basan otomotlk pompalar 
"· Basınçlı tanklar 

Yukanda belirlilen metod'ların herbiri gerektiğinde yeterli suyu lsterıeıı basınçlarda temin 
etmek standartlarda bunun teminiiçin gerekllleknik önlemler belirlenmiştir. Mini-
mum lani\ kapasiteleri, 

- Gravite Tankları 

HC 1 sistemleri (depo + şebeke) ........... " ......................... "" 15 m3 

HC i slsleınlerl, (sadece depo) ......... """"""""""""""""""""·"·""""""""""" 30 m3 

HC :ı sistemleri """"""·""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""" 30 m3 

HC 3 ve 4 """"""""""""'""· .. " ............ " .. """""""""""""""""""""""""""" 40 m
3 

Şebekesine Bağlı Bodruın veya zemin kat depoları, 

HC 1 ve HC 2-1 sistemleri " ........... "."""""""""""""""""""""""""""""""· 5 m
3 

HC 2-2 ve HC 2-3 " ....... " .... " .... " .. """"""""""""""""""""""""""""""""" 20 nı3 

3 ve HC 4 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 70 m
3 

-Basınçlı Tanklar .. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 15 m 3 

Yukandakl değerler, Alnıarı Vds'den alınmıştır, FOC ve NFPA değerleri daha konservatif
dlr. Mesela, NFPA' de, depolarda her sistemde en az bir saat çalışına Için yeterli olacak su Iste
nir. 
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Uygulanan Standartlar: 

Bugün birçok ülkede uygulanan sprlnkler standardı olmasına rağmen, uluslararası alanda 
uygulanan !lç standard vardır. Bunlar sırasıyla Amerikan NFPA (National Fire Protecllon Asso
clallon), Ingiliz FOC (Fire Olflces' Commllttee) ve Alman Vds (Verbarıd der Sachverslcherer) 

dir. 

Alman yaygın standartlarından da görüleceği gibi Avrupa Olkelerlnde, yangın güvenliğille 
liglll yönelmelik ve yapırnmlamı çıkarılmasında, standartların hazırlanmasında, ilgili teknolojiie
rin gellşlirllmeslnde, sigorta şlrke!lerlnln bOyOk rolil olmuştur. 

Bugün, batıda ve diğer birçok dünya ülkesinde, yukanda adı geçen standartiara göre di
zayn edilmiş, Imal edilmiş ve donatılmış sprlnkler sistemleri bulunan blnalarda, sigorta primle-
rinde% oo·a varan Indirimler uygulanmaktadır. · 

Böylece, sprlrıkler sistemleri, kendilerini çok kısa bir sürede amartl ederek teşvik edilmek

tedir. 

Bugün, Amerika Birleşik Devletlerinde, sprinkler sistemi bulunmayan otel hemen hemen 
hiç kalmamıştır, çOrıkü sprinkler sistemi bulunmayan bir oteli müşteritercih etmemekle ve bu 
otel zamanla Iş hayalından silinip gitmeye malıkum olmaktadır. 

Ülkemizde Ise durum tamamen farklıdır, bu alanda herhangi bir teşvik, standart, zorlayıcı 
hükOm veya yaptırım olmadığından, beş yrldızlr otellerde dalı!, sadece birkaçında sprlnkler sis
Iemi bulunmaktadır, bunların da hangi standarda göre yapıldığı, onaylandığı veya çalışıp, çalış
madıği bilinmemektedir. 

Çünkü, sprlnl<ler sıandartlannda, ayrıca zorunlu tutulan, periyodik kontroller de vardır, 
bunların yapılabilmesi Için, lesisal üzerinde gerekli düzenekierin yapılması gerekmektedir, bun
lardan bir tanesi ekteki krold'de verilmektedir. 

Günümüzde çeşi!ll llplerde sprlnkler kafaları Ure!llmeslne rağmen cam tOp!(] sprinkler kala
lannin kullanımı daha yaygrwlır. Bunun dışında, genelllkle Amerika'da belli sıcaklıkta eriyerek 
açrlan (Fuseble Link) tipler de vardır. Cam lüpiO sprlnkier kafalannın Içine, farklı derecelerde 
genleş ip patlamaya neden olan sıvılar konmuştur. Bu tüplerin patlama sıcaklıkları ortam sıcak
lığının yaklaşık 30°C üzerinde seçilir. 

Standartlarda belirlenen patlama sıcaklıkları ve Imalat renkleri aşağıdaki tabloda verilmiş-

!Ir. 

57 °C ................ turuncu 

68 °C ................ kırmızı 
79 °C ................ san 
93 °C ................ yeşil 
141 °C ................ mavi 

Hl2 °C ................ mor 
200 °C ................ siyah 
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Sprlnldeı- kalaları herhangi bir lıacme yerleşılrlllrkeıı, standartlarda belirlendiği Ozere sön
diirOiecelı ortamın cinsine göre (Ileriki kısımlarda belirtlldiği gibi) sayıları belirlenir ve de tüm 
alana lıltab edecek şeklide monte edlllıler, ancak daima hatırlanmaiıdır ki, herhangi bir yangın 
sırasinda spı-lnl<ier kafaiannın hepsi değil yarıqına en yat~ın oianian açılarak su püSkürtmeye 
başlayacaklardır. Bir tek sprlnkler kalasının açılması dahi, sistemde bulunan almm çekvalf vası
tasıyla saptanır ve l:ıu hidrolik hareket, elektrik koniağına dönUş!Orülemk, bina Içindeki alarm 
pmıosııııa ve bina dışında Illaiye'ye telefonla llıbar vermede kullanılır. 

Sprlııkler sisiemlerinde kuru veya yaş olmak üzere Iki dizayn tipi vardrr. Yaş sistemlerde 
sörıdilrme suyu sprlnkler ağzına kadar gelir ve !Om ·sistem bir alarrn çek vmıastırıa bağlıdır. 
FOC ve VdS'de bir vana'ya 1000 sprlııl<ler kalasına kadar bağlanil yapiiabiiir. NFPA'de bu llıııi! 

bir kal 52.000 olarak verilmiştir. 

Kuru sistemde lırırblr alarm vanasına bağlanabilecek spılnlder sayısı daha az olup, boru 
şebekesi kafasına kadar su lle değil basınçli havayla doldunılmuşlardır. Dorı lehlll<esl 
olan l<tıllarıılıllar. 

Kala sayılan yukandald değerlerin üzerine çıktığında ve blrıa katlarındaki zorlamalara göre 
· almm vana sayıs.ı arUınlır. 
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SPRINKLER SISTEMLERIYLE KORUNACAK MEKANLARlN, RISK SINIFLAMASI 

Sprinkler ile korunacak bina ve mekanlar aşağıdaki sıralanıaya göre "risk sınıflaııdırması"na (Ha
zard Classes-HC) !abi !u!ulurlar. 

HC ·ı: Düşük riskli, düşük yangın tipine sahip olan yerler 

HC 2: Orta riskli, orta yangın yüküne sahip olan yerler. 

Bu yerler yangın yüküne göre ayrıca HC 2.1 den HC 2.3 e kadar kendi aralarında bölünürler. 

HC 3: Yüksek riskli, Yüksek yangın yüküne sahip olan yerler. Bu yerler, yangın yüküne göre, ayrıca 
HC 3.1 den HC 3.3 e kadar kendi aralarında bölünürler. 

HC 4: Çok yüksek riskli yerler, depolar, yığına malzeme, Bu yerler kendi aralarında, yangın yüküne 

göre, HC 4.1 den HC 4.4'e kadar kendi aralarında bölünürler. 

NOT: Yukandaki sınıflarıdırmaya tabi lutula n yerlerle ilgili bir tablo, Tablo 1 'de verilmektedir. 

Sprinkler Sistemlerinde Dizayn Kriterleri 

Sprinkler dizayn111a esas alınacak faktörler aşağıdaki gibidir. 

-Çalışma Alanı (su püskürtme alanı) 

.. Çalışma zamanı 

.. Boşaltma debisi 

.. Bir sprinkler'in koruyacağı alan 

NOT: Yulmndakilerle ilgili gerekli bilgiler Tablo 2'de verilmektedir. 

Imalat yerleri ve Depoların korunmasırıda kullanılacak kriterler ise aşağıda sınıflandırmaya göre 
alınırlar (Bak. Tablo 2). 

Depolarda Yığma Yükseklik Malzemeler'in Risk Sınıflamaları 

Limitleri (M. olarak) {HC) 

4.0 ....................................................... He 4.1 

3. 1 .......................................................... He 4.2 

2. ı ....................................................... He 4.3 

i .2 ......................................................... HC 4.1 
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Seçiın için faktörlerin çıöz önüne alınması gerekir. 

- Konulacak iıacrnin ölçOteri ve şekli 

Borulardaki durumu 

- Gereldi nüsk::·ri:Tit" debisi 

l<nr·M\Inn yönünden atmosferik şartları. 

t"\f)!'Un;.::1cak hacrrrıin Sf!lklir:,e ve ölçü!erine uygun sprinkler seçiminde aşağıdaki tip sprinlder kafaları 

ku!lanıl~rh~r. 

a. KAFALAR: 

Bu kafalar, küresere püskürtrne yaparlar, suyun bir miktan, yukarı doğru püskürtülür. Yukan 

ve monte edi!obi!ider. En fazla 9 m2'lil< bir püskürtme alanı vardır. 

b. SPREV ~(f\FAL/Ul: 

Bu Imi;, le" nn"u"-rrı:P noktasınin all tarafında parabalik bir şekilde boşalima yaparlar. Yukarı ve 

monle edilebilirleı. 12 m2'1ik püskütme alanı'na kadar kullanıla bilirler. HC 1 'de 21 m2'1ik 

nüskı'lrtırne alanmda kullanılabiiirler. 

c. DUIIAHYI\NI Kt\FJ\L!\Fl Wall): 

Btı katarar ve sadece bir yana, yan parabolik bir şekilde püskürtürler. Bunlar 9 rn2'1ik bir 

nfıskı'lri:rnA alanma kcıdar ku!!;:cmı!abHlder. HC 4 sm rf ında mü sadele edilmez! er. 

Scıt·inıkkır kafa!anndr:Hi istenen debi ve basınç arasındaki bağlt-mi ı O=K P formülü ile verilir. 

Ch::: L/rllin oLarak debi 

ucundaki bastnç 

1{,, Faldör (3/fl" 1/2" da 80, 3/4" de 115 alınır.) 

Sprink!Hr ka~ns~ r"'''"rın sıcaklığı bulunurken o!abflecek en yüksek ortam sıcaklığı saptanır, bunun 

tirzerine 30 ilave bulunan sıcaklığa en yakın standart sıcaklık seçilir (standart srcaldrkiar daha 

önce vr"::-ilnnisiil 

Genelde ~ki Wr yerleştirme düzeni vardır. 

a. S!ardart düzeni vardır. 

b. ycerleştirme. 
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BORU ŞEBEKESI DIZAYNI 

Boru çapları, genelde hidrolik hesaplar yaparak kaleriler boru kaybı çetveliııe benzer bir tablo 

üzerinde gösterilir! er. Günümüzde bu hesaplar geliştirilen modern programlarla bilgisayarlarla 

yapılmaktadır. 

Borulardaki hidrolik hesaplamalar "Hazen Wiliarns" formulüne göre aşağıdaki gibi yapılır. 

M'= 6.05 X 105 
X o'·" X c-' 85 x d''·" XL 

AP= Basınç kaybı, bar 

Q,= Debi, Umin 

C=Boru katsayısı 

100: dökmedemir borular 

120: çelik borular 

140: bakır borular 

d= Boru iç çapı, mm 

L= hesap edilecek bcru uzunluğu, m. olarak 

Burada, fil!iııgsk;r ve vanalar için toplam eşdeğer boru uzunluğu kullanılacaktır. 

Hesaplarda, sprinkler kafasında en düşük basınç, 0,5 bar, alınır. 

Su hızı, ala rm vanası ile sprirıkler kafaları arasmdaki borularda, hiç bir yerde 10m/s'yi geçmemelidir. 

Bu hız vanalaıda 5 ms'dir. 

Borulardaki basınç 10 barı geçrııemelidir. 

REFERANS 

- Verband der Sachversicherer (V ds) 

Rules for Sprinkler Systems (Translation of Januaıy 1981 edition) 
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YAPIIÇERSiNDE ve DIŞINDAKI YANGlN SÖNDÜRME MUSLUKLARI 

Gerıelllklıı 6 ya da daha yüksek katlı yapılar Için önerilmektedir. IHalyecller, kendi araçlan-
m bunları kullammıl<, kolaylıkla yapı Içinde yangın söndürme çalışması yapabilir-
ler. 

Özelll1<1e, Anadolu llleri itlalyelerlmlzln gerekli araç ve gereçden yoksun olduğu düşünüldü
m ımı<" bu !ür ıeslsalın, bir binanın yangın afetine karşı kendi kendine yeterli olabilmesi açısın
dım ne kadar önemli olduğu ortadadır. 

Susuz musluklar ve sulu musluklar olarak Ikiye ayrılırlar. 

A) Susuz Musluklar: 
Bu uygulanıalar 18-60 m yükseklikteki binalar Için önerilmektedir. 

Zemin kaldan snnrakl her katda ve yangından korunmuş bir yerde bulunmalıdır. Genellik
le merdlven sahaıılıklamıa korıurlar. (Bak liglll şekil) 

gcıldlğlnde, bina dışında bulunan bağlantı yerine hortumunu takarak, sisteme su 
pompalar ve kailarclal<l musluklara hortumunutakarak yangın söndürme Işlemini yapar. 

Bu sağlıklı yepılabilmesi Için, bina Içine ve dışımı kanacak muslul<lann, her yöre· 
lıortumlan lle aynı çapta olmalıdır. 

Bazı yangınlarda blıtılrlmı yardıma gelen çevre belediye Itfaiyelerinin hortum bağ-
lanıılan aynı olmadığından sorunlar çıktığı görülmüştık 

Bu Itfaiyenin kolayca bağlantı yapabilmesi Için, bina dışı bağlantı nol<talan-
ııın, lllalyr0 aracına en çok 18 me! re uzaklıkla olması gerekmektedir. 

Bonı ve rrıusluk erı az 2 1/2"(65 mm) olmalıdır. 

B) Sulu iv1ıı::;luH:3r: 

Geneiliklı' meııeden daha yüksek yapılar Için önerlllrler. 

Zemin knluı iin"indFıkl liim kaHarda erı az birer musluk bulundurulmalı ve bu musluldar 
ayn bh ba(jlaıımal1dır. Bina su deposunda ayrı bir bölüm bu sistem Için cia-
ima hsın· L<ı;uııdtııına!!dtr. 

oeı·ıel<:le. kallarda bulunan yangın dalapiarında üç çeşit düzenlemeyle tesis edi. 
llrler 

a) binnda bulunanlar tarafmdaıı kullanılacak nıusluldar ve hortumlan 
(1 1 1/2" 

b) Illaiye ve binada bıılunmılarca kullarıılacak musluklar ve hortumu 
(11/2" + 2 1/2" musluk + 1 1/2" hortum) 

c) Sadece itfaiyenin kullanacağı musluklar, 
(2 1/2"p Muslul<lardaki su basıncının 4-5 bar arasında olması Istenmektedir. 
(Baldlgill şekil) 
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YÜKSEK DİNALARDA (GÖKDELENLER) YANGlN GÜVENLİGİ 

Günümüzde, büyük ve kalabalık şehir merkezlerinde yüksek bina inşaa etmek, pahalı ar
salann değerlendirilmesi ve karlılık açısından yatırımcılar için tercih edilen bir inşaat şekli 
olmuş ve bu şekilde gökdeleıılc yaşam dönemine geçilmiştir. 

Ancak bu tarz şehirleşme bazı riskleri de beraberinde gelirnıekıc.dir. Şu anda büyük 
şehirlerimizde onlarca gökdelen otel veya iş merkezi projesi ya inşa halinde yükselmektc veya 
tasanın sürecinde bulunmaktadır. 

BüWıı bunlarda yangına karşı alınan güvenlik önlemleıi nelerdir? Bu konuda uluslararası 
standartlarda isteneniere uyulmakla mıdır? Ülkemizde bu konuda alınması gereken güvenlik 
önlemleriyle, dizayn slirecinde mimar ve miilıendislerimizc yol gösterecek ulusal bir yangın 
yönetmeliği veya standardımız var mıdır? 

Bu alandaki yaptırımlar ııelerdir? Bu konuların biran önce açıklığa kavuşturulması ge
rekmektedir. 

Gökdelenlerde yukanda değindiğimiz riskin fazla olmasınııı nedeni, yangında sıcak gaz, 
alev ve dumanın yııknrıya doğru hareket eııııc fiz.iksel iizdli~iııden kaynaklanmaktadır. 

Biiylecc. hiııa içerisinden daha dizayn slircciııde hir seri önlcnılcr alınmazsa olası bir 
yaııgında yangın çıkan katın li zerindeki diğer katlar da kısa bir zaman zarfında yangına dahil 
olacaktır. 

Bu riski arttıran diğer bir ctkcndc otomalik yangın ve duman damperleri ile korunınanı ış tc
sisat l:ıaca!an kattan kat'a geçen havalandırma ve klima kanalları, asansör ve merdiven 
boşluklandır. 

Yangından korumasız çalışan cebri lıavalaııdınııa sistemleri de bu unsurlar arasında 

sayılabilir. 

Binalar içinde l:ıuluııaıılanıı yangın halinde. tabii kaçış yolları, aşağı doğru, yer seviyesine 
doğru olmalıdır. 

Hariçten kaçış, itfaiye merdiveııleriııin yelişebildiği daha alçak katlarda yapılabilir. 

Çatıya kaçış sıcak gaz ve dumanlarla birlikte yukan çıkmak gerekeceğinden ayrıca çatıdaki 
akıbeti n ne olacağı l:ıiliııınediğindcn tavsiye edilmemektedir. 

Bir gökdelen binası, mimar ve mlilıcııdisler tarafından "kontrol altına alınmayacak bir 
yangın ihtimali" daima göz önliııe bulundurularak projcleııdirilınclidir. Bu konuda "NFPA. 
Life Safety Code lO l" glinlimlizde bir çok lilkedc yararlanılan en etkili standartlardan biridir. 

Projelendirme aşağıdaki hususların gözöııliııde bulmıdurulması gerekir. 

PASİF ÖNLEMLER 

!. Bina yapısıııııı, herhangi bir yükseklikte meydana gelebilecek yangında orada bulunan 
kısmın, yıkılınaya veya deforme olmaya dayaıııklı bir şekilde inşa edilmesi gerekir. 

2.Duvarların ve döşemeleri n yangına karşı dirençleri, yangının bir bölümünden ve lıir kat
tan diğerine sıçramalan m önleyecek nitelikte olmalıdır. 

3. Duvariann ve döşeıneleriıı yüzeyleri alevin satılıta çabuk yayılarak binada bulunanları 
bir alev çemberi içerisinde kalmalarına maııi olacak şekilde dayanıklı malzemeden 
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yapılmalıdır. 

4. BöHimdeıı l:ıöli.ime ve kattan kaı'a geçen duman ve alcvin takip edeceği yollar, uygun 
duman ve durdurucu bölmeler ve cihazlarla doııatılmalıdır. 

5. mcrdivcıı. boşluklan kaçış için kollamlac:ığmdaıı, özel komparıman 

olarak dizayn edilmeli ve yangm sırasında dmnarıla dolmayacak şekilde otomalik harekete 
geçen ile pozitif basıııç altında tutulmalıdır. 

6. Yüksek lıinalarda, kazazadenin bir mcrdivcn boşluğundan boşaltılması uzun 
zaman alacağından yatay lıarekeuc daima dtişlinülmelidir. Bıından öl(lrii lıer kat, otomatik ka
panan duman ve yangın ileirtibatlı ve yangına karşı dayanaklı en az iki kompartımana 
ayrılmalı her kompart.ıımın kendisine ait, yer seviyesine kaçış inıkamııa salıip olmalıdır. 

7. !-ler kat en az imkanı sağlayacak ve bu imlwıılar olduğu kadar 
yönlerde her noktadan uzaklıklan 30 metreyi Ec•cm,cvec•d<i:ır (spriıık-

""·""''" 45 metrcyc çıkabi!iyor). 

başmda ;:c•cı.u' 
yaklaşım 

kazanılan ıleını•.ı1im 

Dizayn Mll:ccım.ıe., 
yangın altımı ve 
önceki listede 

ALAR M 

laleplcr, binalanla yangmm. ilk önüne alınacak etkenierin 
uı1·.«vıı ve inşa edilmeleri gL~rcktiğini ortaya koymaktadır. Böyle bir 

iııe delil olarak bazı iilkekrde meydana gelen l:ıliylik felaketlerde 
ve almmı iiıılcmlcri göslcrcbiliriz. 

di\ııiik almacak 1\nkmlcr, yangın ve kontrolu otomalik 
sistemleri (Aktif önlemler) de gerekli kılabilir. sistemler daim 

ii-n'.riııd,, de etkili olabilirler. 

SiSTEMLERi: 

Otomatik kullanılan dcdcktörlcriıı duyar!ılığıııa bir kalla 
''"'"'"' n larm ilc tüm binaya duymacakur. Ototmalik spriııkler sis· 

sadece vermez, doğrudan söndünııe yaparak yangının yayılma dur-
gibi, ısı de sınıriayıp meydana gelen ga1.landa so!'. u tur. 

Sprinkler çalışması 

gerçcklcşmeyehilir. Fakat 
halinde doğrudan doğruya duman hacminin azaltıirnast 

sıcak gaziann ısısının azaltılması gazın akıcıhğını azaltır ve 
kısımlanııa sızarak yerleşmesine maııi olm veya geciktirir. böylece 

YÜKSEK U 

UEKLENEN PERFORMANS 

Spriııklcr sistemi fonksiyonlan aşağıdaki Uç ana grupta toplayabiliriz. 

1. Yaııgıııın çıktığı yı~rde özellikle yangının başladığı oda ve ımı.lıalde ani olarak ve 
sıcaklığııı yiikselmeye başlamadan söndlirlilmesi. 

2. yangın çıkan yerin bildirimi kesin yangııı alamıı vermesi. 



3. Şehir itfaiyesi veya varsa itfaiye otomatik ol anık haber vermesi . 

Yliksck binalardaki sprinklcr ve lı idrant sistemleri özel dizayn kriterleri gerektirir. 

Bu konuda NFPA-13 ve 14 çok yararlı bir kaynaktır. 

Dünya şehirleri içinde, gökdelen !ıina konsantrasyonu en fazla olan New York bölgesinde, 
eyalet standaıtlanııa göre edilmiş sprinkler sistemi bulunan gökdclcrılerdc çıkan 
yangınlarda sistemlerin çok başarılı olduğu görülmüştür. 

Şöyle liçbuçıık yılı aşkın bir zaman dilimi içerisinde, :ıo metre yüksekliğin Uzeıindeki 
sprirıkler donatılmış 661 binada çıkan yaııgm ve söndlirülmesi olaylan in-
celenmiştir. 

Bu binalarda 654 NFPA-13' e göre tesis edilmiş otomatik spdnkler sistemlerinin 
başarıyla yangınlan biiyütmedeıı söndürdiiğii göriilmliştlir. 

Bunlardan yine sadece döıt veya daha az sprinklcr çalışmıştır. 

Tablo 1 'de spriııklcr sayısı ile söndlirtilcıı yangııı sayısı verilmektedir. 

Çalışan Spriıılclcr Sayısı: 2 1 4 5 (\ 7 s 9 ın ll 12 l3 14 17 

Söııdiiriileıı . 461 108 36 20 7 (ı :ı 2 2 4 

• 1Yn70 %17 '/r,5 % .. 3 

Söııdlirlilen 654 

661 yliksck binada, 654'ünüıı başarıyla söııdiirülmesi, sprinkler sistemlerinin %9R.9 gihi 
tatminkar bir performans giizleıımektcdir ve %70 yangııılar sadece bir sprinkler 
çalışmasıyla söndlirlilmUşıtir. 7 olayda sprinklcr sistemi yangm söııdlirememiştir. 
bımlann 5'indc sistemler kapalı umıııılımışlar, birinde \'Ok telılikcli işkr yapılmakta, diğeıindc 
ise sistemin dışı olduğu saptmımıştır. 

J O veya dalı ;ı sprinklcr çalıştığı ll yangında aşağıdaki tah lo tespit edilmiştir. 

Artık ve kağıt, kalton bayalan deposu: 2 yangııı 

Kmıdakçılar tarafından nnı·ıon.m·ı maddeler kullanılarak çıkanlan yan gm lar: 2 yangın 

Unm imalat harıtlarıyla donatılmış biçki, dikiş ve konfenksi yon ratırikalan: (ı yaııgııı 

Otel deposu: l yangın 

lO'dan· az çalışanıle söndlirlilen yangınlar arasında, sprey boya yapan iına-

lathaııeler, pastaııeler, hörckçilcr ve ekınekçilcr, slipermarketlcr, kuyumcular, doldurulmuş 
oyuncak imalatçıları, departmen storlar,, cam eşya imalathancleri, ayakka!ıı imalatçıları, otel 
odaları ve ofis binalan htılunıııaktadır. 

Tablo 2 de çeşitli katlarda çıkan yangın sayılan gösterilmektedir. 

Kat: Bodnım 1 2 3 4 5 6 7 R 9 tO ll 12 n 14 15 16 17 

Yangın: 150 112 32 27 23 27 20 2H 30 :ll 22 40 27 6 17 13 9 

Kat: IR 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 :ı ı 3} 34 

Yangın: 3 :ı 6 ı :ı :ı 2 7 



Toplam Yangın: 

661 Yukanda belirtilen bilgilerde de görüleceği gibi otomatik sprinkler tesisatı yangmı 

başladığı· ilk anlarda söndliımcktcdir. bunun da yangmııı büyüyüp yayılması önlemek 
açısından çok önemli olduğu açıktır. 

Gökdelen binalartla, sprinkler sistemlerinin zorunlu tutulduğu bazı standartlarda, hangi 
binaımı gökdelen kabul edilebileceği de yine bu kod'larda belirlenmiştir. Ülkemizde lıeııliz lılç 
bir yönetmeliğin olmadığı bu alanda diğer li lkelerdeki uygulamalar aşağıdaki gibidir. 

Avustralya: 25 m. 

Batı Almanya: 22 m 

Belçika: 25-50 m. (Kullanıma göre değişiktir) 

Fransa: 50 m. 

Japonya: 30 m. 

Yeni Zel.landa: 24 m. 

Güney Afrika: 27 m. 

lsveç: 22 m. 

Britanya: 18.2 m. lskoçya, Ingiltere. Galler 

U.S.A: 23 m. UBC (Uııiform Building Code) 30 m. New York. 

Gökdelenlcrin otomatik sprinkler sistcııılcriylc donatı!malan. bazı tilkclerde zorunlu 
kılınınakla birlikte bazılarında çeşitli alternatif düzenlemeler getirilmiştir. 

Bu konuda l:ıilincn yapıtlar içerisinde en radikal olaııı Amerika'da Massaclıuscucs Eyalcti 
tarafındmı 1974 'ele "Hing-Rise Sprinkler Bill" ilc getirilmiş ve l:ıuııa güre 21 m. (70 ft.) in 
üzerindeki l:ıUtfm binalarda otomatik sprinkler tesisatı istenmiştir (sıfır kııdıı itfaiye anıçlannın 
girebileceği en dü~iik kod olarak alınıyor) 

Ülkemizde lıir yangın halinde gökdelen binalarda dıştan müdahale yukarıda bahsi geçen 
iilkcler kıya;;la eldc~ki imkanlar nedeniyle daha sınırlı olduğundan, mimar ve 
mlilıendislerimizcc hu binaların yangına karşı pasif ve aktif korunma açısından kendi kendine 
yeterli olacak şekilde projelcııdirilmeleri ve inşa edilmeleri gerektiğinine inanıyoruz. 

Kayna)<: Muhtelif NFPA ve SFPE yayınlan 

NFPA: Natıoııal Fire Protection Assodation 

SFPE: Socicty of fire Procctioıı Engineers 
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~ndikxA l 

Classification of Prochıction Risk 

A 

B 

c 

Productioıı Risk 

Accmmılator manufai;tmers 

Aircraft mamıfacturers 

Aircraft hangers 

A!cohol distillation 

Alumiııium processing 

Alumiııium productioıı 

Amımıııitioıı mamıfacturcrs 

Animal fodder mamıfacturers 

Asbestos product manufacturers 

Bandage maııufacturers 

Bars 

Basketwork mamıfaclurers 

Bed product ınamıfacturers 

Bicycle manufacturers 

Bitumeıı processing 

Boat yards 

Book binders 

Brcwerics 

Brickworks 

Cable mamıfacturers 

, C ar factories 

C ar workslıops 
Cardhoard hox mamıfacturers 

Carpct mamıfacturcrs 

(not i ncluding rub!ıcr or foam plastics) 

Carpet ınaııufacturers 

(iııcluding ruhher and foam plastics) 

Cclluloid faclorics 

Canııııics faclories 

Ccrcal processing plants 

Chcmical fertilizer maııufacturcrs 

Childrcn's lıomes and kiııdergarteııs 
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Hazard Class (HC) 

* 
* 

** 
:ı.ı 

* 
2.2 

** 
:u 
2.1 

2.2 

2.1 

2.2 

* 
2.2 

3.1 

* 
2.3 

2.1 

2.1 

2.3 

* 
2.2 

2.3 

2.3 

3.l 

:u 
2.1 

2.3 

2.2 

LO 



Clıina mamıfacturers 2.1 
Clıipboard maııufacturcrs 2.3 
Chocolate maııufactıırcrs 2.2 
Clııırches 2.1 
Cinemas 2. ı 

Clothiııg maııufactıırcrs 2.3 
Clock manııfacturcrs 2.2 

· Clotlı maııufacturers 2.:1 
Coal utilization factories :u 
Cocoa processing 2.2 
Coffee processing 2.2 
Coııcert lıalls 2. ı 
Coııfectionery maııufacturers 2.2 
Coııfectioııery producers 2.2 
Com mills :u 
Cosrııetics mamıfaetmers * 
Cotton processing 3. ı 

D Dairies 2.1 

Data processing 2.1 

Department storcs 2.2 
Detergeııt ımuıufacttırers 2.2 
Discotiıequcs 2.1 

' Dislıwaslıcr maımfacturers 2.2 

Distil!erics 3.1 

Door ınamıfacll!rers (alumiııium) 2.2 

Door ınaııufacturcrs (wood, plastic) 2.3 

Dricd milk m am ı fa c turers 2.2 

Dry cleaners :u 
Dycrs 2.2 

E Educatioıı instittıtioııs LO 

Electrical appliance ınamıfaclllrers * 
Elcctrica! machincry manufacturers 2.3 

Elcctroııics factories 2.3 

F Fariııaceous product manufacturers 2.2 

Feeding stuff producers :u 
Film archivcs 2.2 

Film studios 3.1 



Fircwork mamıfacturers ** 
Flax prepamtion plaııts 3. ı 

Foam plastics ınamıfacturcrs 3.2 

Foam ruhber manufacturcrs 3.2 
Food mamıfacturcrs * 

Dchydrated vegetahle maııufacturers 2.3 
Dchydratcd soup mamıfacturers Ll 

Footwear manufacturers 2.3 
Fm processing 2.2 
Funıilure mamıfacturcrs 2.3 

G Gamgcs 2.1 
Glass mamıfacturers 2.2 
Glue mmmfacturcrs * 

H Hemp prcpanıtion planls :u 
Hessian processing plants 3.1 

Hospitals 1.0 

Hotcls (not inchıding rcstaunınts) ı. o 

I lndustrial exhihition halis 2.3 
lııjcction mmılding (plastics) 2.2 

J Jewellery maımfacıurcrs 

(not iııcludiııg plastics) 2.1 

K Kniıting factories 2.3 

L Lamıdrics 2.2 

Lealher goods maııufacturcrs 2.2 

Libraries 2.1 
Liglıt metal mamıfacturers 2.2 

Liqueur mamıfacturers 3.1 

Liııen mamıfacturcrs 2.3 

Liııolcı.ım mamıfacturers :ı. ı 

· Liviııg areas LO 

M Maclıine mamıfacıurcrs 2.2 

Mail soıting officcs 2.2 

Maıı-made fihre manufacturers * 
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Match factorics 3. ı 
Maltress mamıfacturers 

(not iııcludiııg foam plaslics) 2.3 
Mattress mamıfacturers 

(iııchıding foaın plastics) 1.2 
M eeling places 2. ı 

Mill s * 
Motor-cycle ımmufacturcrs 2.2 
Museums * 

N Nitrocel!ulose manufacturcrs ** 

o · Offices 1.0 

Oil mills 3.1 

p Paint application slıops :u 
Paint and lacqucr mamıfacıurers :tı 

Paper mamıfacıurcrs 2.3 

Parquct mamıfacıurcrs 2.3 

Pemıl estalılishmcnts LO 

Plıarınaceulical mamıfacturers 2.2 

Phoıograplıic !alıoratorics 2.2 

Photographic meıerial marıufacturers 2.2 

Plywood manufactıırcrs 2.3 

Prccious stone processing 2.1 

Prcfabricatcd house mamıfacımcrs 2.1 

Prcservcd food maııufacturcrs 2.1 

Prcssurc die-easting 2. ı 

Printcrs 2. ı 

Proveııder mills :u 

R Radio cquipmenl mamıfacturers 2.3 

Record mamıfacturers 2.2 

Rcfrigerator mamıfacturers 2.2 

Reslaurants 2.1 

Rice processing 3.1 

Roofing lclt manuL~cttırcrs 1.2 

Rope mamıfactıırcrs 3. ı 

Rubber producl ınamıfacturers 2.3 
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s Schools LO 
Sewing departmen ts 2.2 

• Sheet metal product manufacturers 2. ı 
Shoe polislı mamıfacturers 3.1 
S ilk nıamıfacturers 

(natural si lk, artificial silk) 2.3 
S l au glı ter lı mı ses 2. ı 
Soap nıanufaclurers 2.3 
Soda mamıfacturers 2.1 
Solvent disti!lcrs 3.1 

Spiıming mill s 2.:ı 

Stecl funıiturc mamıfacturers 2.2 
Studios ::ı.ı 

Sugar refiııcries 2.3 
Syııthctic matcrial mamıfacturers 2.3 
Syntlıetic material processing 

(not iııcludiııg foam plastics) 2.3 
Synthetic nıbber mamıfacturcrs 3.1 

• 

T Tar di stiliers 3.1 

Textile mamıfaclurers * 
Thcatrcs 2.1 
Tlıcatrcs (audiencc) 2.1 

Tobacco producl manufaclurers 2.2 
Traıısformcr manufacturers 2.2 

u Univcrsities (auditoriums, offices) l .O 

Uplıolstercrs (iııcludiııg foam plastics) 3.2 

Uplıolsterers (not iııcluding foaın plastics) 2.3 

U sed oil processing 2.3 

V Venccr mamıfacturcrs 2.2 

Viııegar factories 2.1 

~ Vulcanization works 2.3 

w Wagon ınamıfacturers 2.3 

Washiııg ımıclıiııe mamıfactmers 2.2 

Waste paper processing 2.2 

Wax mamıfacturcrs 2.3 

Weapons maııufacturers 2.2 
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Weaving m ilis 

Window manufacturers (alumiııium) 

Window mamıfacturers (timbcr, plastic) 

Wiremills 

Wood processing plaııts 

Wood wool mamıfacturers 
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2.2 
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2.1 
2.3 

3.! 




