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YAPILARDA YANGIN RİSKİNİ SINIRLAMAYA YÖNELİK 
ÖNLEMLER VE DUMAN KONTROLÜNÜN SAĞLANMASI 

 
 

Figen KARS 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yangın, ne zaman, nerede ve ne şekilde gerçekleşeceği belli olmayan bir tehlike olarak sürekli 
karşımıza çıkmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte çağa uyum sağlayan yapı çeşitleri ve kullanıcı 
sayısında gözlenen artış, yangın riskinin boyutlarının da genişlemesine neden olmuştur. Bunun 
sonucu olarak yapılarda yangın riskinin gerçekleşme olasılıkları arttığı gibi, daha çok insanın can ve 
mal güvenliğini de tehdit etmeye başlamıştır. 
 
Yangın riskini tamamen ortadan kaldırmak imkansızda olsa, ortaya çıkabilecek yangının kontrol altına 
alınmasıyla doğabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek olasıdır. Bu çalışmada yapılarda ki 
yangın riskinin gerçekleşmesine ve gerçekleşse bile boyutlarının sınırlandırılmasına karşı tasarım 
aşamasında alınabilecek yangın güvenlik önlemleri ile, yangın ortamında oluşabilecek dumanın 
kontrol altına alınma yöntemleri ve bunlara bağlı temel hesaplamaların ortaya konması amaçlanmıştır. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Yapılarda yangın riskinin gerçekleşmesi durumunda boyutlarının sınırlandırılmasına yönelik önlemler, 
tasarım aşamasında başlamakta ve yapıdaki pencere büyüklüklerinden, mekanların birbirine göre 
konumlandırılmasına, kullanılan malzemelerin seçimine kadar pek çok tasarım değişkenini 
etkilemektedir. Literatürde "Pasif yangın güvenlik önlemleri" olarak adlandırılan bu önlemler, yapının 
işlevine, yüksekliğine, alanına, konumuna, kullanıcı sayısına ve kullanıcıların fiziksel özelliklerine göre 
yapılarda uygulanmaktadır.  
 
 
 
 
1. YAPILARDA YANGIN RİSKİNİ SINIRLAMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER 
 
Yapılarda oluşabilecek herhangi bir yangın olayının boyutlarını sınırlayarak kontrol altına almak ve 
olası tehlikeyi mümkün olabilecek en az zararla atlatabilmek amacıyla, tasarım aşamasından itibaren 
alınabilecek önlemler dizisidir. 
 
 
1.1. Yapılarda Yangın Yükünün Tayini 
 
Yangın yükü, bir yapı bölümünün içerisinde bulunan tüm yanıcı malzemelerin ve elemanların kütleleri 
ile ısıl değerlerinin çarpımlarının toplamı sonucunda bulunan değerin, plandaki alana bölünmesiyle 
elde edilen büyüklüktür[1]. Yani yapıda kullanılan ve içerisinde bulunabilecek olan tüm malzemelerin, 
bir yangın durumunda yanma şiddetine ve yayılma hızına yapacağı etkiye bağlı olarak yapıların 
gruplaştırılmasına yardımcı olan, önemli bir faktördür. Yapının inşa tarzı ve kullanılan malzemelere 
göre yangın yükü yapıdan yapıya değişiklik göstermektedir. Detaya girildiğinde her yapının yangın 
yükü kendine özgüdür. Yangın yükü fazla olan yapıda, yangın riskinin gerçekleşme olasılığı ve 
yayılma hızı fazladır. Yapılarda oluşabilecek yangın yükü dört sınıfta değerlendirilebilir[2]: 
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1. Düşük yangın yükü(Konutlar, otoparklar),  
2. Orta yangın yükü(Apartmanlar,eğitim yapıları, oteller, yurtlar, cezaevleri, idari yapılar, hastaneler, 

büro yapıları, lokantalar), 
3. Yüksek yangın yükü(Alış-veriş merkezleri, kapalı çarşılar, pasajlar, büyük mağazalar, çok amaçlı 

salonlar, spor salonları, küçük fabrikalar, atölyeler, depolar), 
4. Çok yüksek yangın yükü(Endüstri yapıları, kimyevi madde depoları). 
 
 
1.2. Yapının Arazi Üzerindeki Konumu(Site Planning) 
 
Kentsel yerleşimlerde, yaygın yangın olaylarının ortaya çıkmasında çok yoğun bir yerleşme ile 
yapılarda yanıcı malzeme kullanılması ve yapılar arasında yeterli ayrım mesafesinin olmaması etkili 
olmaktadır. 
 
Tehlike durumunda itfaiye araçlarının yapılara ulaşamaması önemli bir sorundur. Kentlerin eski 
bölgeleri ve gece kondu kesimleri ile yeni imar planlarında bırakılan trafiğe kapalı alanlar bu açıdan 
risk taşımaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği'ne göre yapılara 
araçlarla ulaşım yollarının taşıması gereken özellikler şu şekilde belirlenmiştir[1): 
 
1. Olağan genişlik en az 4 m, çıkmaz sokaklarda 8 m, 
2. Dönüşlerde iç yarıçap en az 11 m, dış yarıçap en az 15 m, 
3. Eğim en çok % 6, 
4. Serbest yükseklik en az 4 m, 
5. Yük taşıma kapasitesi en az 15 ton olmalıdır. 
 
Yapıların yüksekliği ile önlerinde olması gereken yol genişliği arasında, itfaiye araçlarının yangına 
kolaylıkla müdahale edebilmeleri ve kurtarma çalışmaları açısından bir bağıntı sözkonusudur[3]: 
 

Yapı yüksekliği / Yol genişliği ≤ tan 80o (1) 
 
Yapıda bulunan konsol, geri çekme, yapı önündeki eğim, ağaç, elektrik direği gibi engellerde 
itfaiyelerin yapıya yaklaşımı açısından gözönüne alınmalıdır. 

Uzunluk(L)
(Genellikle 30m)

Kaldırım

H(Bina yüksekliği,m)

W(Yol genişliği,m) Aracın sabit durmasını sağlayan bacak

q

 
 

Şekil 1. İtfaiye aracının yapıya yaklaşımı[3] 
 
Yapının konumundan doğan riskler gözönüne alındığında, dikkat edilmesi gereken bir diğer konuda 
yapıların birbirleri ile olan ilişkileridir. Yangın durumunda yapılar arasındaki etkileşimi en aza 
indirebilmek için şu önlemler alınabilir[3]: 
 
1. Yapılar arasındaki ayrım mesafesini artırmak, 
2. Cephelere yangına dayanıklı malzeme kullanmak ve cepheye sprinkler sistem yerleştirmek, 
3. Yapıların arasına engeller yerleştirmek, 
4. Bitişik nizam yapıların arasına yangın duvarı oluşturmak, 
5. Cephede olabilecek boşlukları yapıların arasındaki ayrım mesafesine göre oluşturmak. 
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Ayrım mesafesine bağlı olarak cephelerde izin verilebilir boşluk yüzdeleri aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir[3]: 
 
Tablo 1. Yapılarda izin verilebilir boşluk oranları 
 

YAPILAR ARASINDA Kİ AYRIM MESAFESİ(m) İZİNVERİLEBİLİR BOŞLUK YÜZDESİ(%) 
0 - 1 0 
1 - 6 20 
6 - 9 30 
9 - 10 40 
≥10 ≥40 

 
 
1.3. Yapı  Malzemelerinin Yangına Dayanımları 
 
Yapılarda ki yangın olaylarında yakıt görevini o yapıda kullanılan malzemeler oluşturmaktadır. Yapıda 
kullanılan malzemelerin bilinçli seçilmesi ile, oluşabilecek bir yangın olayıda kontrol altına alınmış 
olacaktır. Yapı malzemeleri genel olarak iki gruba ayrılmaktadır[4]: 
 
1. A sınıfı yapı malzemeleri: Yanmayan inorganik malzemeler, 
2. B sınıfı yapı malzemeleri: Yanabilen organik malzemeler. 
 
Bunlarda kendi içerisinde sınıflara ayrılmaktadır[4]: 
 
A sınıfı malzemeler: 1. A1 sınıfı malzemeler: Hiç yanmaz 
 2. A2 sınıfı malzemeler: Zor yanıcı 
 
B sınıfı malzemeler: 1. B1 sınıfı malzemeler: Zor yanıcı 
   2. B2 sınıfı malzemeler: Normal yanıcı 
 3. B3 sınıfı malzemeler: Kolay yanıcı 
 
Bu malzemelerin ayrıntılı listesini TS 1263 (Yapı Elemanlarının Yanmaya Dayanıklılık Sınıfları ve 
Yanmaya Dayanıklılık Deney Metodları) de bulabilmek mümkündür. Yine bu standarda göre 
malzemeler deney sırasında yanmaya dayanıklılık sürelerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır[4]: 
 
Tablo 2. TS 1263' e göre yanmaya dayanıklılık sınıfları 
 

YANMAYA DAYANIKLILIK SINIFLARI EN AZ YANMAYA DAYANIKLILIK SÜRELERİ 
(Dakika) 

F30 30 
F60 60 
F90 90 
F120 120 
F180 180 

 
 
 
1.4. Taşıyıcı Sistemin Yangından Korunumu 
 
Yapıların taşıyıcı sistemlerinde en az F30 - B2 sınıfı olmayan yapı elemanı kullanılmamalıdır. Yapı 
yüksekliği 60 m' ye kadar olan yapılarda yapı taşıyıcı sisteminin en az 60 dakika, daha yüksek olan 
yapılarda ise en az 120 dakika yangına dayanımlı olması gerekmektedir. Özellikle yüksek yapıların ve 
hastane, huzurevi, kreş gibi özel durumdaki insanlara hizmet veren yapıların taşıyıcı sisteminde ahşap 
kullanılmasına izin verilmemektedir. Taşıyıcı sistemde kullanılan çelik malzemelerin ise uygun bir 
şekilde yalıtılması zorunludur. Bu yalıtım üç şekilde olabilmektedir[1]: 
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Çevreyi sarma      Kutuya alma(Çerçeveleme)             Kütlesel 
 

Şekil 2. Çeliğin yalıtım şekilleri   
 

Büyük yapılarda taşıyıcı sistemi etkileyen yangın yükünü azaltmak amacıyla, yangın başladığı 
mekanda tutarak yayılmasını ve büyümesini engellemek için bölümleme(kompartımantasyon) yöntemi 
uygulanır. Huzurevi, hastane, kreş, anaokulu ve ilköğretim okullarında 1250 m2 'yi, diğer yapılarda ise 
2500 m2 ' yi aşan yapılarda, bölmeler oluşturulur[5]. Bölmeleri oluştururken yangın riski çıkma olasılığı 
yüksek mekanları diğer mekanlardan ayırma ilkesi gözönünde bulundurulmalı ve bölme aralıkları buna 
göre ayarlanmalıdır. Bölmeler ikiye ayrılır:  
 
1. Düşey bölmeler ve yangın duvarları: En çok 40 m ara ile konulması gereken düşey bölmeler 
mümkün olduğunca boşluksuz olmalı ve yangına 90 dakika dayanmalıdır. Boşluklardan kaçınmak 
mümkün değilse, üzerinde bulunacak kapı ve pencereler az 45 dakika yangına dayanmalı ve kenarları 
duman ve zehirli gazları geçirmeyecek şekilde yalıtılmalıdır. Aynı zamanda bu kapılar kendiliğinden 
kapanabilmelidir. Bölmelerin içerisinden geçecek tesisat borularının çevresinin de çok iyi şekilde 
duman geçirmezliği sağlanmalıdır. Kagir, en az bir tuğla kalınlığında, iki yüzü sıvalı dolu tuğlaya 
eşdeğer yalıtımda yapılmaları zorunludur. Özellikle bitişik nizam yapılar arasında yapılması gereken 
yangın duvarları, tüm bunların yanısıra kendi kendini taşıyabilme özelliğine de sahip olmalıdır. Aynı 
zamanda çatının en yüksek eğimine paralel ve 50 cm daha yukarda sonlanmalıdır[1]. 
 
2. Yatay bölmeler, döşemeler: Yüksekliği 60 m' ye kadar olan yapılarda 60 dakika, daha yüksek 
yapılarda ise 120 dakika yangına dayanmalıdır. Her iki durumda da bodrum tavanları 90 dakika 
yangına dayanıklı olmak zorundadır. Perde duvarlar ve giydirme cepheler ile döşemeler arasından 
duman, alev ve zehirli gazların yayılmasını engellemek amacıyla bu boşluklar mineral yünlerle 
kapatılmalıdır[1]. 
 

 Uygun elektrik servisi

 Hafif beton plak

Damarlı çelik deste

Yalıtımın üzerine sprey

 Elektrik borusu

Sabitleme elemanı

Mineral yün

Boru  
 

1.Hücre damarlı döşeme                                                               2. Boru sızdırmazlığı 

İçinden elektrik telleri geçen 
metal boru

Betonarme plak

 Uygun elektrik güç servisi 

Yangında ısı yalıtımı sağlayan sprey, sıva ya da mineral yalıtım  
 

3. Katman altından spreyleme 
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Zehirli olmayan plastik boru ya da
beton doldurulmuş asbest çimento boru

Asbest yalıtım ile sarılmış
boru yalıtımı  

 
4. Isı kaynakları 

 
Şekil 3. Döşemelerden geçen borularda duman, alev ve gaz yalıtımı detayları[3] 

 
 
 
 
2. YAPILARDA DUMAN KONTROLÜNÜN SAĞLANMASI 
 
Yangın riskinin gerçekleşmesi durumunda, yapıda bulunan maddelerin miktarına, türüne ve yapının 
havalandırma koşullarına bağlı olarak bir duman tabakası oluşur ve bir dakika içerisinde ortamda 
oluşan duman tabakası önemli boyutlara ulaşır. Dakikalar ilerledikçe duman tabakası yapının yarısını 
kaplar ve yangın yönündeki hava akışına karışır. Bu noktaya gelindiğinde ise kaçış koşulları ve 
yangını söndürme çalışmaları oldukça güçleşir. Oluşan bu duman tabakası, görüş alanını 
kısıtlamasının yanısıra zehirlenmelere de neden olabilmektedir. Gerçekte yangınlarda ortaya çıkan 
can kayıplarının %75 ' i dumandan zehirlenmeler ve boğulmalar sonucunda olmaktadır. Bu gözönüne 
alındığında yapılarda duman kontrolünün sağlanması, öncelikle can kayıplarının önüne geçilmesi için 
zorunludur. Yangın durumunda duman kontrolünün sağlanmasıyla yangının büyümesi ve yayılması da 
kontrol altına alınmış olacaktır. Aynı zamanda da yangın ortamındaki duman ve sıcaklığı azaltarak 
söndürme ekiplerinin yangına daha fazla yaklaşabilmelerine imkan tanıdığı için yangına müdahaleyi 
de kolaylaştıracaktır. 
 
Bir yangın ortamında dumanın hacmi, yapıda bulunan yanabilir maddelerin miktarına, türüne ve 
yapının havalandırma koşullarına bağlıdır. Dumanın yapı içerisinde yayılması baca gibi çekişe, rüzgar 
durumuna, yapının formuna, iç duvarlar ve döşemeler gibi engellerin dağılımına ve türüne, ayrıca 
pencere ve kapılardan havalandırma olanaklarına bağlıdır. Yapıda bulunan klima gibi mekanik 
havalandırma sistemleride dumanın yayılmasını etkiler[6]. Bu sistemlerin dağıtım kanalları, önlem 
alınmaması durumunda dumanın ve zehirli gazların diğer katlara, özellikle de sirkülasyon alanlarına 
çok kısa bir süre içerisinde yayılmasına neden olabilirler.  
 
Kapalı bir mekanda yangın büyüdükçe hava ve dumanın yarattığı basınç artar ve genellikle bunun 
sonucu olarak camlar kırılır. Böylece artan oksijen miktarı yangının daha çok büyümesine yol 
açacaktır. Bu açıdan da oluşabilecek dumanın kontrollü bir şekilde yönlendirilerek en kısa yoldan, 
otomatik ya da elle kumandalı duman atım kapakları ile bina dışına atılması zorunludur[6]. 
 
Yapılarda duman kontrolünün sağlanmasına yönelik alınacak olan önlemler, birçok açıdan büyük 
önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yapılarda duman kontrolü sağlamanın amaçları aşağıdaki gibi 
sıralanabilir[6]: 
 
• Duman ve zehirli gazların boşaltılarak, insan hayatının korunması ve yangının yayılmasını 

önlemek, 
• Yangın ortamındaki duman ve sıcaklığı azaltarak söndürme ekiplerinin yangına daha fazla 

yaklaşabilmelerini sağlamak, müdahaleyi kolaylaştırmak, 
• Havalandırma bacaları sayesinde yangının yatay ilerlemesini yavaşlatmak,  
• Yanıcı ve alev alıcı bir yoğunluğa ulaşmadan gazların dışarı çıkarılmasını sağlamak.    
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Yapılarda duman kontrolünün sağlanması iki yolla olur: 
 
Duman engelleri(perdeleri), 
Havalandırma. 
 
 
2.1. Duman Engelleri(Perdeleri) 
 
TS 10545' de duman engeli, ''Herhangi bir yapıda yanma sonucu ortaya çıkan dumanın, yapı 
içerisinde başka bir bölüme geçmesini engellemek üzere  yapılmış engeldir.''  şeklinde tanımlanmıştır. 
Yine burada duman engellerin de bulunması gereken özellikler şu şekilde belirlenmiştir[7]: 
 
1. Duvardan duvara, tabandan tabana ya da bir engelden diğerine olmak üzere sürekli olmalıdır. 
2. Duman engeli olarak kullanılacak duvar, taban ve tavanlarda ki çatlaklar yangına en az 30 dakika 

dayanıklı malzeme ile kapatılmalıdır. 
3. Duman engeli olarak kullanılacak kapılar yangına en az 20 dakika dayanıklı malzemelerden 

yapılmalıdır. 
4. Duman engeli olarak kullanılacak kapılar üzerindeki camlar, telli cam olmalı ve cam kenarlarının 

duman sızdırmazlığı sağlanmalıdır. 
5. Kapılar kendi kendine ya da tehlike anında otomatik olarak kapanmalıdır. 
6. Duman engellerinin dış duvarlarla, diğer duman engelleriyle ya da yangın duvarlarıyla karşılaştığı 

yerlerde ki açıklıklar, duman geçirmeyen malzemelerle kapatılmış olmalıdır. 
 
Özellikle galeri tipi ya da duman bacası gibi çözümlerin uygulanamadığı uzun koridorlarda, yangın 
kesici kapılar dışında belli aralıklarla tavandan sarkan duman kesici elemanların kullanılması 
gereklidir. Tavandan belli bir yüksekliğe kadar sarkacak bu tip elemanların arası duman deposu gibi 
çalışacağından belli bir süre dumanın orada birikmesi sağlanacak ve tüm koridora dağılması 
engellenecektir[8]. 
 
 

İki perde arası(m)

Yangın

Tavan seviyesi

Duman perdesi
(Tavandan aşağıya uzanan dikey engel)

Duman ve sıcak gazlar
Açık çatı havalandırması

Kapalı çatı havalandırması Açılan çatıı
havalandırma elemanları

 
 

Şekil 4. Duman perdeleri ve duman boşaltım delikleri[3] 
 
 
Geniş alana yayılan tek katlı yapılarda yaprak metaller, asbest çimento ya da alçı sıvalı perdeler 
(tavan düzeyinden aşağıya uzanan), duman ve sıcak gazların yayılmasını engellemek amacıyla 
kullanılabilirler. Egan' a göre, yangın çıkması durumunda, yapıda oluşabileceği düşünülen ısı düzeyine 
göre perdelerin  arasındaki olması gereken uzaklık ve perdeler içerisindeki alanlar Tablo 3' de, yapı 
tiplerine göre, yangın riskinin gerçekleşmesi durumunda yapılarda oluşabileceği varsayılan yangın 
düzeyleri de Tablo 4' de verilmiştir[3]. 
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Tablo 3. Duman perdeleri arasında olması gereken uzaklık ve aralarında kalan alan 
 

Oluşabilecek ısı düzeyi İki perde arasındaki uzaklık (m) Perdeler arasında oluşan alan(m2)
Düşük 76 4645 
Orta 76 4645 

Yüksek 30 929 
 
 
 
Tablo 4. Egan' a göre, üretim yapılarında oluşacağı varsayılan yangın düzeyleri 
 

Düşük sıcaklık olacağı varsayılan 
yapılar 

Orta sıcaklık olacağı varsayılan 
yapılar 

Yüksek sıcaklık olacağı 
varsayılan yapılar 

Fırınlar Otomobil fabrikaları Kimyasal işletmeler 
Dökümhaneler Deri eşya fabrikaları Genel depolar 
Bira fabrikaları Matbaa ya da yayın atölyeleri Matbaa bölümleri 

Metal işleme atölyeleri 
Tutuşabilir yağ, hidrolik sıvı ya da 
başka tutuşabilir materyaller 
kullanan işletmeler 

Lastik ürünler üreten 
işletmeler 

Yiyecek paketleme işletmeleri   
Süt ürünleri üreten işletmeler   
Kurutma işlemleri ya da daha 
küçük işlemler yapan işletmeler   

 
 
 
2.2. Havalandırma(Fire venting) 
 
Dumandan arındırma için, duman çekiş bacaları ve bölmeleri ile alev yönlendirme bacalarından 
yararlanılır. Havalandırma bacaları da duman çekiş bacaları kapsamında ele alınır. Duman bacaları ya 
da havalandırma bacalarının görevi, dumanı bir yapı ya da hacim içerisinde yayılmadan dışarı 
atmaktır. Galerili ya da kapalı çarşı tasarımların da özellikle kullanılan ''Atrium'' gibi yapılarda en üst 
noktaya duman alarm sisteminden etkilenerek açılabilen duman boşaltım bacaları yapılmalıdır[5]. 
 
Bir yapı içerisinde yer alan her yangın bölmesinde, özellikle de yangın kaçış yolları ve yangın 
merdivenlerinde, duman bacaları yapılması gerekir. Duman bacaları merdiven kovalarında en az 1 m2 
çıkış ağızlı olacaktır. Duman bacaları doğal çekişle çalıştırılmalı; bu mümkün değilse, yangından 
etkilenmeyen bir güç kaynağı kullanılarak zorlamalı çekiş  uygulanmalıdır. Yangın merdivenlerinin 
yapının dışıyla ilişkili düzenlenmesi şeklinde de havalandırma sağlanabilir[5].  
 
Yer altında olan ya da penceresi bulunmayan yapılar özellikle havalandırma açısından yangın anında 
sorun yaratırlar. Havalandırmalar genellikle yangın şiddetini artırmasına rağmen, yangınla mücadele 
için daha uygun bir zemin sağlar. Oksijenin az olması eksik yanmaya, dolayısıyla bol duman ve 
karbonmonoksit çıkmasına neden olur. Havalandırarak soğutma olanağı olmadığından ısı yüksek 
düzeylere ulaşır. Bu nedenle bu yapılarda mekanik ya da hava bacaları ile havalandırma yoluna 
gidilmelidir. 
 
İdeal olan, her olası yangın alanının üzerine bir hava çıkışı olması ise de, uygulamada bu mümkün 
olamamaktadır. Deneyler sonucu önerilen hava çıkışı uzaklıkları ve hava çıkışlarının efektif alanının, 
yangın alanına oranı Tablo 5.' de verilmiştir. Etkili bir hava çıkışının herhangi bir yöndeki boyu 1.20 m' 
den az olmamalıdır[3]. 
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Tablo 5. Egan' a göre mekanlarda gerekli hava çıkışları için aranan koşullar 
 

Mekanın ısı yayma düzeyi Hava çıkışları arasında en az 
olması gereken uzaklık(m) 

Hava çıkışının alanı/mekanın 
alanı 

Düşük 45 0.0066              (1/150) 
Orta 35 0.01                  (1/100) 
Yüksek 20-30 0.033 - 0.02      (1/30 - 1/50) 

 
 
Bir mekanda havalandırma duvarlardan sağlanabileceği gibi, bunun mümkün olmadığı durumlarda 
havalandırma bacalarından ve yapı tek katlı ise çatıdan da sağlanabilir. Bu gibi havalandırma 
boşlukları daima açık olabileceği gibi, yangın olayında elle kolaylıkla açılabilen mekanik düzenlerle de 
çalıştırılabilirler. Bu tür mekanizmaların sürekli bakımla işler durumda tutulmaları zorunludur. Çatıdan 
havalandırmaya ve yangın havalıkları olarak nitelendirebileceğimiz boşlukların kapatılmasına örnekler 
Şekil 5 ve Şekil 6' de verilmiştir. 
 
 

Çatı havalandırması Çatı havalandırması

d

h

A

A B

B

A-A kesitiB-B kesiti

Duman perdesi

Üçgen çatı  
 

Şekil 5. Üçgen çatıda çatı havalandırması[3] 
 
 
 

Çatı havalandırması
Çatı havalandırmasıA

AB-B kesiti

Duman perdesi

d

h

B

B

A-A kesiti

Kelebek çatı
 

 
Şekil 6. Kelebek çatıda çatı havalandırması[3] 
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Asma tavan

Havalandırmayı el ile açma

Açık durumdaki yekpare panel
(ya da temperlenmiş cam)

mekanizması

Isı yalıtımı

Sabitleme elemanı

Metal örtü

Eriyebilen tel
İçerden açmak için tel
(Eriyebilen teli bozmadan)

 
Duvardan havalandırma boşluğu için                           Çatıdan havalandırma boşluğu için 

 
Şekil 7. Havalandırma boşluklarını kapatma örnekleri[3] 

 
Çatı havalandırmaları su geçirmez olmalıdır ve kar ve rüzgar yüklerine karşı dirençli tasarlanmalıdır. 
 
Bodrum katları ve özelliklede atıklar, yakıt ve benzeri yanıcı malzemelerin saklandığı bodrum katları 
özel tehlikeler yaratırlar. Bu nedenle buralarda yeterli havalandırmanın sağlanması önerilir[9]. 
 

2

1

 3
4

= Havanın döşeme seviyesinden içeri

1 = Dumanın tavan seviyesinden 
kaçması için duman boşaltma bacası

2
girişini sağlayan hava giriş bacası

3 = Havalandırmanın sağlanamadığı 
durumda havalandırmalı mekandan 
sağlanan hava girişi

4 = Açık havaya açılan çıkış

 
 

Şekil 8. Bodrum katlarda havalandırmanın sağlanması[9] 
 
Mekanlarda iyi bir havalandırmanın sağlanması için, havalandırmanın boyutlarına karar verirken, o 
mekanın saatte ne kadar hava akımına ihtiyacı olduğunu bilmek zorunludur. Bir mekan için olması 
gereken hava akımı miktarı şu formül ile bulunur[3]: 
 

Q = N × V / 60 (2) 
 
Q = Gerekli hava akımı miktarı(m3h), 
N = Saatteki hava değişim miktarı(m3/h), 
V = Odanın hacmi(m3). 
 
Örnek: Yangına dayanımlı konstrüksiyana sahip bir binanın alanı 465 m2, yüksekliği 3m' dir. Duman 
kontrolünün sağlanabilmesi için saatte boşaltılması gereken hava miktarı   46 m3h olduğuna göre, bu 
mekan için saatte olması gereken hava değişim miktarı nedir? 

Q = N × V / 60   
V = 465 × 3 = 1395 m3     
Q = 1395 × 46 / 60 = 1069.5 m3 h 
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Çeşitli ülkelerde yapılarda yeterli havalandırmanın sağlanması için gerekli havalandırma miktarları 
belirlenmiştir.  
 
 
Tablo 6. İngiliz standartlarına göre çeşitli mekanların hava değişim miktarları 
 

YAPI ÇEŞİTLERİ HAVA DEĞİŞİM MİKTARI 
TOPLANTI SALONLARI..................................... 
KANTİNLER........................................................ 
FABRİKALAR VE ATELYELER........................... 
HASTANELER 
         Ameliyat odaları......................................... 
         Hasta odaları.............................................. 
EVLER 
         Banyo, WC.................................................   
         Holler, geçitler............................................ 
         Mutfaklar.................................................... 
         Oturma ve yatak odaları 
              Kişi başına 8.5 m3 ise............................. 
              Kişi başına 11.5 m3 ise........................... 
              Kişi başına 14 m3 ise.............................. 
         Kiler ve depo.............................................. 
EĞLENCE YERLERİ........................................... 
LOKANTALAR..................................................... 
OKULLAR 
         Derslikler, laboratuarlar ve çalışma alanları 
              Kişi başına 2.8 m3 ise............................     
              Kişi başına 5.6 m3 ise............................. 
              Kişi başına 4.5 m3 ise............................. 
              Kişi başına 4.5 m3 ise............................ 
              Kişi başına 4.5 m3 ise............................ 
         Koridor ve WC............................................ 
BÜROLAR 

28 m3/ h kişi 
28 m3/ h kişi 
22.6 m3/ h kişi 
 
10 m3/ h 
  3 m3/ h 
 
  2 m3/ h 
  1 m3/ h  
56 m3/ h kişi 
 
20.5 m3/ h kişi 
18.5 m3/ h kişi 
12 m3/ h kişi 
  2 m3/ h kişi 
28 m3/ h kişi 
28 m3/ h kişi 
 
 
42 m3/ h kişi 
28 m3/ h kişi 
20.5 m3/ h kişi 
18.5 m3/ h kişi 
12 m3/ h kişi 
  2 m3/ h 
  3 m3/ h 

 
 
Çok sayıda insanı sürekli ya da geçici olarak barındıran binalar ile müzeler gibi çok değerli eşyayı 
içerisinde bulunduran yapılarda ve yeraltı ulaşım araçları istasyonlarında alevi yönlendirmek ve 
dumanın tahliyesini sağlamak amaçlı havalandırma bacaları özellikle yapılmak zorundadır[5]. 
 

Sahnenin tavanı

Duman ve sıcak gazlar
(Oditoryumun oturma alanlarına

doğru hızla yayılırlar.)

Ön sahne

 
 

Şekil 9. Havalandırmasız sahnelerde duman ve sıcak gazların dağılımı[3] 
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Sahnenin tavanı

Duman ve sıcak gazlar

Tutuşmaz malzemeden ara perde

h'

Çatı havalandırması

Sahneyi oturma kısmında ayıran alın duvarıh

 
 

Şekil 10. Havalandırmalı sahne yuvası[3] 
 
 
Sahneli yapılarda, sahne yuvasını(sofita) kapatan duvarların tümü yangına dayanımlı olmalıdır ve 
yangın çıkması durumunda sahne ile oturma kısmının arasındaki ilişki kesilmelidir. Bunun için ön 
sahnenin başlangıç yerinden düzenlenen ve yangın sırasında yavaşça kapanan yangına dayanıklı bir 
perde mutlaka düşünülmelidir. Sahne yuvasının havalandırması için gerekli alan ise şu formül ile 
bulunur[3]:  
 

Av = 1.6 × A0 h' / h (3) 
 
Av = Sahne yuvasının havalandırması için gerekli açıklık alanı(m2), 
A0 = Sahneyi ayıran perdenin açık olduğu durumda ön sahneye giriş için kalan açık alan(m2),(Ön 
sahneye insan geçebilecek kadar yükseklikte) 
Sahne yuvasını ön sahneden ayıran perdenin alanı(m2), 
h'    = Sahneyi ayıran perdenin açık olduğu zaman sahne kotuna olan uzaklığı (m), 
h   = Sahne perdesinin açık olduğu zaman en alt kotundan, sahne tavanının kotuna olan uzaklık(m), 
(Bkz Şekil 10).  
 
Örnek: Eni 15 m, boyu 46 m ve yüksekliği 24 m olan bir oditoryumun ön sahnesinin genişliği 30m, 
ayırıcı perdeye kadar olan yüksekliği 7m' dir. Aradaki perde normalde sahne döşemesinden 2 m 
yukarda durmaktadır. Bu bilgilere göre bu sahne yuvasının havalandırılması için gerekli alanı bulunuz. 
 

A0 = 2 × 30 = 60 m2  
h    = 24 + ( 7 - 2 )= 29 m 
Av = 1.6 × 60 × 2 / 29 = 24.96 m2 bu sahnenin havalandırmasının yeterli olması için gerekli 

hava boşluğunun alanı. Buda sahne döşeme alanının yaklaşık %3.5' ine denk gelir.  
 

100
alanı Sahnenin

alanı mahavalandır Gerekli (%) alanı mahavalandır  Gerekli ×=  

 

5.3%100
690

24.96    A% v =×=  

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yangın olaylarının yol açtığı can ve mal kayıplarını önleyebilmek için, öncelikle tehlikeye neden 
olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak, yapıların yangına dayanım gücünü artırmak ve kolay müdahale 
olanağı sağlamak gerekmektedir. Bu nedenle yapıların tasarım aşamasında, estetiğe, işleve, konfora 
ve ekonomiye dayalı kaygıların arasında, yapılarda ki yangına karşı can güvenliğinin sağlanması da  
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olmak zorundadır. Bu bilinçle yapılacak olan yapıların, kişisel can ve mal güvenliğinin korunmasının 
yanısıra milli servetimizin korunmasına da büyük katkısı olacağı açıktır. Yangın güvenliği sözkonusu 
olduğunda bir çok meslek grubuna ve yapı kullanıcılarına sorumluluk düşmektedir. Ülkemizde yangın 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik yasal zorunluluklar yeterli olmadığı için ilgili meslek gruplarının ve 
halkın bu konuda aydınlatılması ve gerekli bilincin yerleştirilmesi zorunludur.  
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