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ÖZET
Türkiye’de, konut gereksinimi çeşitli nedenlerden dolayı giderek artmıştır. Bu artışa paralel olarak
çok katlı, yüksek konutlar süratle inşa edilmiştir. Diğer taraftan, çok katlı konut yapımı kavramı, aynı
süratle sektöre getirilememiştir. Genelde yaygın olan teknik bilgi birikimi, 5 veya en fazla 7 katlı
yapıları içermektedir. Bununla birlikte, bir yapıdaki kat sayısının 10 ila 15 katın üzerine çıkması
nedeniyle, yapıların inşaatında kullanılan bileşenlerin ve elemanların üretiminde ciddi hatalar
oluşmuştur. En sık rastlanan hatalardan biri, yapıların baca strüktürlerinde meydana gelmektedir. Bu
çalışmanın amacı, hazır ‘‘şönt baca blokları’’ ile yapılan bacaların uygulamalarında karşılaşılan en
yaygın hataları ortaya koymaktır. İlave olarak, 1999 Marmara Depremi’nden sonra İstanbul’un belirli
bölgelerinde gözlemlenen baca problemleri ve düzeltme yöntemlerine ilişkin öneriler üzerinde kısaca
durulmuştur.

GİRİŞ
Türkiye'de son yirmibeş yılda göç, nüfus artışı, hızlı kentleşme, v.b. sonucu konut gereksinimi
beklenilenden fazla artmıştır. Buna bağlı olarak çok katlı -yüksek- konut yapıları mantar gibi
türemiştir. Devlet İstatistik Enstitüsü kayıtlarına göre inşa edilen yapıların çoğunluğunun konut ve
bunların da yandan fazlasının 7 ve daha yüksek katlı yapılar olduğu görülmektedir. Özellikle İstanbul,
Ankara, Adana, İzmir gibi büyük kentlerdeki bu yapıların da çoğunluğu geleneksel sistemde inşa
edilmiş ya da edilmektedir. Bu yapıların taşıyıcı sistemleri de betonarme iskeletli sistemlerdir.
Alışıldığı üzere geleneksel sistemlerde yer alan ardışık süreçlerde bir sonraki süreç veya işlem bir
önceki süreç veya işlemlerden kalan eksiklikleri, hataları gidermektedir. Örneğin taşıyıcı sistemde
yatayda ve düşeyde oluşan eğrilikler şap ve sıva ile giderilmekte, sıvada ve şapta olan hatalar ise boya
ve kaplama ile yok edilmektedir. Tüm yapı ve elemanlar şantiyede (insitu) yapılmaktadır. Yeni
malzeme ve teknolojik olanaklar konut inşa sektöründe henüz yeterince kullanılmamaktadır. Ancak
taşıyıcı sistem malzemesi olarak hazır beton tüm yüksek yapılarda kullanılmaktadır. Çok miktarda ve
hızla tüketilenler ise bileşen ve parça düzeyindeki malzemelerdir. En çok kullanılan parça düzeyindeki
malzemelerden biri de hazır şönt baca tuğlalarıdır. Hemen hemen tüm çok katlı yapılarda örülen
duman ve hava bacaları bu malzeme ile oluşturulmaktadır.
İstanbul’da yapılan gözlem ve anketlerde yüksek katlı konutlarda merkezi ısıtma sistemi olmasına
rağmen temizlik- banyo amaçlı sıcak su gereksiniminin ‘‘ısı üretim cihazları’’ ile sağlandığı
belirlenmiştir. Her ne kadar bu cihazların iyileştirilmesi her geçen gün artmakta ise de, ‘‘duman
bacası’’ sorunlarına bağlı olarak verimleri azaltmakta veya zehirlenmelere yol açabilmektedirler. Pilot
araştırmada ele alınan yüksek katlı konutların duman bacalarının konumlarının değerlendirilmesi
sonucunda; bacalardan birinin banyo-WC içindeki bir duvarda, diğerinin ise mutfaklarda yemek
pişirmeden oluşan ısı ve buharın atılması amacıyla -aspiratörün yer aldığı duvarda- inşa edildiği
görülmüştür.

Ayrıca anket uygulanan sitelerden birinde de yemek kokularının katlar arasında dağıldığı
gerekçesiyle kullanıcıların mahkemeye başvurdukları ve konunun inceleme aşamasında olduğu, başka
bir sitede ise şofben kullanımı sırasında bazı katlardaki cihazların kontrolsüz olarak söndüğü şikayet
kayıtlarına geçirilmiştir. Bu çalışmada özellikle İstanbul'da inşa edilmiş veya hala devam etmekte olan
yapılarda hazır şönt baca tuğlası ile örülmüş ‘‘duman bacalarının’’ yapımında ve kullanımı
aşamasında izlenen hatalar tanımlanmaktadır. Ayrıca 17.08.1999 ‘‘Adapazarı Depremi’’nden
etkilenen İstanbul’daki hasarlı yapıların analizi sırasında gözlemlenen bacalara yönelik sorunlar ve
iyileştirme önerileri yer almaktadır.

2. DUMAN BACALARI VE TASARIM PRENSİPLERİ
Halihazırda geçerli olan yapı yönetmeliklerinde konutlarda en az iki adet duman bacasının var olması
koşulu aranmaktadır. [l] Konut ve benzeri binalarda bacaların tasarım ve yapım kuralları TS 11386’da
ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. [2] Çok genel olarak duman bacalarından beklenilen özellikler şöyle
özetlenebilir:
● Bacanın kesiti yeterli ve ısı direnci yüksek olmalıdır. Diğer bir anlatımla duman gazlarının
bacadan geçerken soğumaması ve yoğuşmaya neden olmaması gerekir. Bunun için de bacalar
mümkün olduğu kadar iç mekanlardan geçirilmeli, dış duvarlarda yer almamalıdır. Böylelikle
çatıya kadar ısı izolasyonuna gerek kalmaz, sadece çatıdan sonra ısı yalıtımı yapılır.
● Bacayı oluşturan malzeme ısıl gerilmeleri karşılayacak nitelikte olmalıdır. Baca içindeki kurum
yanmalarına ve baca dışındaki olası yangınlara karşı da dayanıklı olmalıdır.
● Bacalardan gaz kaçakları olmamalıdır.
● Baca yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır.
● Bacanın yüksekliği ve çapı uygun seçilmelidir.

2.1. ŞÖNT (SHUNT) BACA PRENSİBİ
Bacanın planda kapladığı alan kat sayısının artması ile artmaktadır. Yüksek binalarda çok fazla yer
kaybına yol açan bu sorun ‘‘shunt’’ sistemi bacalar ile çözülmüştür. Her katın özel bacası, üst kat
tavan kotuna yakın bir konumda Şekil 1’deki gibi ortak bacaya bağlanmaktadır. [3]

Şekil 1: Şönt baca prensibi.
İşlevsel açıdan üç ayrı tür hazır baca tuğlası ile oluşturulan ‘‘shunt sistemi’’ bacalarda özel bacalar
dar, ortak baca daha geniştir. Şekil 2’de baca tuğlaları ‘‘normal baca ünitesi’’, üzerinde boru girişi için
delik bulunan ‘‘boru girişli baca ünitesi’’ ve kat hizasında dumanı ortak bacaya yönlendirme için
tasarlanmış ‘‘birleştirme ünitesi’’ görülmektedir. Kilit görevi gören birleştirme ünitesi boru girişli
ünitenin altında yer alır. Baca deliği, küçük hacimli olan özel baca ünitesinde bulunur. Dolayısı ile
boru baca içine ~3 cm'den fazla sokulmamalıdır.

Şekil 2: Shunt baca tuğlaları.

2.2. ŞÖNT BACALARIN UYGULAMALARINDA GÖZLENEN SORUNLAR
Şönt baca uygulamalarında karşılanan sorunlar değişik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bunlardan
en önemlisi yapılaşma kültürünün on katlı yapıları -5 veya 6 kat- kapsayacak düzeyde kalmasıdır.
Başka bir anlatımla, yüksek yapı oluşturma bilgi ve kültürünün henüz yerleşmemiş olmasıdır.
Sektörde rol alan tüm karar vericiler ve uygulayıcılar için ‘‘yüksek yapı’’ gerekleri ve yöntemleri

yenidir ve uygulamaya tam olarak yansıtılamamaktadır. Düz işçisinden, kontrol mimar veya
mühendisine kadar interdisipliner bir ön çalışma gereği vardır. Örneğin, her beş katta bir baca tuğlası
gereği vardır. Onbeş katlı bir yapıda üç adet şönt bacanın yan yana gelmesi, düşeyden sapmaların
dikkatle alınması v.b. gibi genelde bilinen, fakat gözden kaçan konular çok sık tekrarlanmaktadır.
Uygulamada tartışılan sorunlar, aşağıdaki gibi birkaç başlık altında toplanabilir.

● Pazar Sıkıntısı: Günümüz malzeme piyasasında shunt baca oluşturmak için kullanılabilecek
malzemeler arasında en çok üretilen ve kullanılan pişmiş toprak ‘‘hazır baca’’ tuğlalarıdır. Bu
tuğlaların yukarıda görülen normal ve delikli baca üniteleri piyasada istenildiği zaman bulunmasına
rağmen kilit ünitelerini bulmak mümkün değildir.
Şönt baca kilit ünitelerinin iç pazarda sadece sipariş üzerine üretilmesi istenildiği an piyasada
bulunmaması nedeniyle şantiyelerde değişik uygulamalar yapılarak normal şönt tuğlaları kilit
elemanına dönüştürülmektedir. En çok kullanılan çözümlerden biri 15x15x0,5 cm'lik saç levha ile
kapak yapımıdır. Korozyona karşı yüksek sıcaklığa dayanıklı boya ile boyanan saç levha, baca
tuğlasının duman gözünün (kat özel bacasının) üzerine harç ile yapıştırılarak aşağıdan gelen
dumanın temiz hava gözüne yönlenmesi sağlanmaktadır. Diğer bir çözüm ise taşıyıcı olmayan
delikli bir tuğlanın uygun kenarı kırılarak elde edilen kapaklar ile sağlanmaktadır. Yine harç ile
yerine yapıştırılan bu çözüm de tuğlanın kalınlığı nedeniyle baca örgüsündeki bir kısmın harç
kalınlığı çok artmaktadır.

● Ek İşlerin Artması: Baca örgüsü sırasında düşeyden sapma, düşeyde ve yatayda oluşan boşluklar
veya bırakılan yerlerin küçük gelerek kırılması sonucu pek çok ilave iş çıkmaktadır.
● Düşeyden Sapma: Kat adedinin fazla olması nedeniyle doğrultu kaymasının üst katlarda arttığı sık
gözlenen bir hatadır. Döşemede bırakılan kalıp boşlukları bazen yeterli olmayıp kırılarak
genişletilmektedir (Foto 1).

Foto 1: Duvar ve kiriş aynı yüzeyde olmasına
rağmen düşeyden taşma nedeniyle baca ile
duvar ve kiriş arasında boşluk kalması.

Foto 2: Kiriş nedeniyle oluşan
düşey boşluk.

● Düşey Boşluklar: Duvar-kiriş kalınlık farkından bazen baca ile duvar arasında düşey boşluklar
oluşmaktadır. Mutfak veya banyodan geçen bacalarda yan mekanlar yatak odası veya salon ise
duvar bu mekanlarda kiriş ile aynı düşey düzlemde tutulduğu için diğer mekanda düşey boşluk
olmaktadır (Foto 2). Bu boşluk sıva yapılırken veya daha önce ayrıca özel olarak doldurulmalıdır.

●Yatay Boşluklar: Döşeme kalıpları yapıldığı zaman baca için bırakılan boşluklar bazen de
gereğinden büyük olabilmektedir. Örneğin, Foto 3'te son katla bacanın bitişi görülmektedir.
Döşemede kalan boşlukların kapatılması özel ve oldukça özen gösterilmesi gereken ek bir iş
olmaktadır. Büyük olan boşluklarda döşeme demirlerine ek donatı yapıp, alttan kalıp yaparak
boşluklar doldurulmaktadır.

Foto 3: Döşemede baca için bırakılan gereğinden büyük boşluk.

● Bacanın son katla bitiş konumunda çoğu kez tavan ile baca arasında tam bir tuğlanın kullanımı
mümkün olmaz. Bu durumda ya tuğla kesilerek küçültülür, ya da boşluk biraz büyütülerek çatı
tabanından aşağı doğru örgüye devam edilir. (Foto 4)

Foto 4: Tavan ile baca arasında kalan yetersiz boşluk.

● Ara katlarda kalan baca dibi döşeme boşlukları ses kaçakları açısından çok önemlidir. Donatı ilavesi
yapılamayacak kadar küçük olan boşlukların dozajı yüksek bir harç ile özel olarak doldurulması
gereklidir.

● Bacalar Arasında Oluşan Boşluklar: Birden fazla bacanın yan yana örülmesi durumunda yine
düşeyden sapma sonucu bacalar arasında boşluklar oluşmaktadır. Örneğin Foto 5'te on katlı bir
yapının balkonundaki barbekü bacaları arasında 10-15 cm bulan bu boşlukların sıva aşamasında
doldurulması ek bir iş ve malzeme kaybına, belki de sıva çatlaklarına neden olacaktır.

Foto 5: Birden fazla bacanın yan yana örülmesi
düşeyden sapma sonucu.
boşluklar oluşması.

Foto 6: Alan küçülmesi sonucu durumunda
sonradan tesisat bacasının bacalar arasında
kaldırılıp pis su iniş borusunun bacaların
oluşturduğu boşluktan geçirilmesi.

● Alan Küçülmesi: Yüksek binalarda şönt baca adedinin her beş katta bir artması nedeni ile üst
katlarda alan küçülmesi olmaktadır. Örneğin 10 katlı bir yapıda 5. katta tek şönt baca 6. katta iki
şönt baca olması gerektiği için baca taban alanı kadar faydalı alan küçülmesi olacaktır. Bu da
planlamada önemle üstünde durulması gereken bir konudur. Özellikle mutfak, banyo gibi sulu
hacimlerde sabit donanım vitrifıye donanımlarının yeri çoğu kez alt katlara göre değişmektedir.
Tesisat bağlantısı açısından sıkıntılı çözümlere yol açmaktadır. Örneğin Foto 6’da alan küçülmesi
sonucu sonradan yapılan planlama çözümünde tesisat bacası kaldırılmış ve pis su iniş borusu
bacaların oluşturduğu boşluktan geçirilmiştir.
● Çekiş Hızının Düşmesi: Şönt tuğlalarının örgüsü sırasında ara kesite konan harç tuğlanın ağırlığı
ile taşmakta ve taşan bu fazla harcın baca iç yüzeyinden sıyrılıp alınması gerekmektedir. Ancak bu
harcın temizlenmeden baca örgüsüne devam edilmesi durumunda baca iç yüzey pürüzlülüğü
artmaktadır. Ayrıca özel kanala düşen fazla harç kilit ünitesi üzerindeki delikli baca ünitesinde
toplanmaktadır. Bu dökülen harcın zamanında temizlenmemesi boru girişim zorlaştırmaktadır.
Sonradan yapılan temizlemelerde baca tuğlaları delinmekte ve çekiş daha kötü olabilmektedir.

● Döşeme Taşıyıcılığının Zarar Görmesi: Çoğu zaman döşemede bırakılması gereken boşluklarının
bırakılmadığı ve daha sonradan döşemenin kaldırıldığı, demirlerinin kesildiği görülmektedir.
Kesilen demirlerin uçları başta kalmaktadır (Foto 3). Bu durumda döşemenin taşıma gücü zarar
görmektedir. Oysa döşemede önceden bırakılan boşluklarda statik açıdan gerekli önlemler
alınmakta ve ek donatılar yerleştirilmektedir.

2.3. DEPREM ETKİSİ VE ONARIM
Yüzey alanının büyük bir kısmı deprem etkisinde olan Türkiye'de, yapım ile ilgili yasa ve
yönetmeliklerde bacaların yapımına yönelik pek çok bağlayıcı yol gösterici hüküm yer almaktadır.
Buna rağmen, 17 Ağustos Doğu Marmara depreminden sonra taşıyıcı sistemi hasar görmemiş ve
Değiştirilmiş Mercalli (MM) ölçeğine göre VII şiddetinde etkilenen İstanbul'daki bazı bölgelerde yer
alan yüksek (8-12) katlı yapılardaki hasar belirleme çalışmalarında göze ilk çarpan hasar, şönt
bacalardan bir kısmını devrilmiş veya diplerinden çatlayarak stabilitelerinin bozulmuş olmasıdır.
Özellikle dikkatsiz tasarım sonucu mahyadan uzakta kalmış bacaların çoğunun hasarlı olduğu
görülmüştür. Bacalardaki deprem etkisi -kesme kuvveti- sonucu oluşan çatlaklar genelde kiremit
hizasında çinko derenin üzerinde veya buların 10 cm. altında -yaklaşık mertek hizasında- oluşmuştur.
Hazır şönt tuğlası ile yapılmış ve 8 cm'lik tuğla ile kesit alanı artırılmış, başka bir ifade ile
güçlendirilmiş olmasına rağmen mahyadan uzakta olan bacalarda devrilme olmuştur (Foto 7).

Foto 7: Mahyadan uzakta tasarlanan bacaların
deprem etkisi ile devrilmesi.

Foto 8: Düz betonarme plak olarak şantiyede
dökülmüş ve harç ile baca üstüne
oturtulmuş olan baca şapkalarının
depremde hasar görmesi.

Bacaların çatı üzerinde kalan kısımlarında gözlenen diğer bir hasar da, baca şapkalarındadır. Hasar
oranı yüksek olan şapka türleri, düz betonarme plak olarak şantiyede dökülmüş ve harç ile baca üstüne
oturtulmuş olanlarda meydana gelmiştir. 45 saniye süren salınım sonucunda bu türlerin bir kısmı
kesilerek çatıdan uçmuştur. Yerinde kalanların da tamamı ya kısmen ötelenmiş (~ 10 cm.) ya da harç
ile bağı kalmamış durumdadır (Foto 8).
Bacaların bina içinde kalan kısımlarında ise yanaştırıldığı duvar ile arakesitinde hat boyunca sıva
çatlakları oluşmuştur. Diğer bir anlatımla duvardan ayrı olarak çalışmıştır. Deprem etkisiyle
devrilmemiş fakat mahyadan uzak olup devrilme riski olan bacalar ise çelik profillerden oluşturulan
çerçeveler ile takviye edilmişlerdir. Baca köşelerinde "L" profiller ve bunları birbirine bağlamak için 4
mm'lik lamalar kullanılmıştır. Korniyerler baca köşeleri delinerek çelik dübeller ile çatı döşemesine
ankre edilmişlerdir. Metal korozyonunu önlemek için tüm profiller kullanılmadan önce boyanmış ve
kaynak yapımından sonra kaynaktan bozulan kısımlar tekrar boyanmışlardır (Foto 9).

Foto 9: Devrilme riski olan bacaların çelik profillerden oluşturulan çerçeveler ile takviye
edilmesi.

Takviye işlemi bittikten sonra baca diplerindeki çatlaklar çift bileşenli epoksi reçinesi ile dolduruşup
çinkoları yenilenerek onarılmıştır. Baca şapkaları ise oturduğu ayaklara dübelle dört yerinden tespit
edilmiştir.
Marmara Depremi’nden sonra İstanbul’daki ve Gölcük’teki hasar belirleme çalışmaları ile
anlaşılmıştır ki, şönt bacaların bir kısmı kat içinde patlamış, tamamen parçalanmış (Foto 10,11); bir
kısmı devrilmiş (Foto 12); bir kısmı sadece sıva çatlakları olmak üzere zarar görmüştür. [4]

Foto 10: Duvarda oluşan hasarın bacada devam etmesi.

Baca malzemesinin boşluklu kesitinin zayıf olması nedeniyle ve baca ağzında deprem etkisiyle
kirişin yatay ötelemesinin de sonucu olarak bacayı oluşturan şönt baca tuğlaları patlamıştır (Foto 10).

Foto 12: Devrilmiş bir baca.
Foto 11: Tuğladan örülmüş bir bacada
birbirinden farklı ünitelerin deprem
sırasında bağımsız olarak çalışması
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aşağıda sıralanan konulara gereken özen gösterilmelidir:
● Planlamanın her aşamasında bacalarla ilgili sorunlar göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulama
projelerinin yapılması sırasında bacaların geçtiği yerlerin 1/20 ve 1/10 detayları yapılmalıdır.
● Detaylandırmada baca malzemeleri belirlenmeli ve örgü şeması verilmelidir. Bu şemadan kilit
ünitesinin yeri, bunun üzerinde yer alacak olan delikli ünitenin, yani baca girişinin hangi hacimde
olacağı, döşeme hizasında bacanın döşemeye nasıl taşıtılacağı açık şekilde belirtilmelidir. Özellikle
baca yükünün döşemeye verilmesi için kullanılacak donatılar bacaların bu noktalarda döşemeye
bağlanmasını da sağlayacaktır.
● Bacaların yatay yükler karşısındaki direncinin de sağlanmasına dikkat edilmelidir. Genelde sadece
sıva ve harç ile duvarlarla bütünleştirilen bacaların yer yer çirozlar ile duvara bağlanması yararlı
olacaktır. Gerçekleştirme aşamasında daha önceden baca örgüsü yapmış olan işçilerin çalıştırılması
veya pilot çalışmaların yapılması gereklidir.
● Döşemede baca ölçülerine uygun boşluk bırakılmalıdır. Sonradan kırım yapılmamalıdır.
● Baca örgüsü sürecinde denetim sıklaştırılmalı, hatta teknik eleman gözetiminde örgü
yaptırılmalıdır.
● Gerek baca örgüsü için hazırlanan harçlar gerekse baca şapkalarında kullanılacak beton dozajına
dikkat edilmelidir.
● Baca şapkaları dökülürken mümkünse hasır çelik kullanılmalıdır. Döküm ve yerinde
gerçekleştirmede gereken özen gösterilmelidir.
● Bacanın devrilmemesi için en az dört köşesinden geçirilmek üzere, 8'lik düşey donatı çubukları
çatı döşemesinin alt hizasından itibaren yerleştirilmeli, ve hazır elemanlar demirlerden geçirilerek

örgüye devam edilmelidir. Donatıların baca tuğlasının kabuğunda yer alan boşluklar içinde
sabitlenmesi için akıcı kıvamda harç kullanılmalıdır.
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