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ÖZET  
 
Günümüze değin düşüncesizce yok edilen doğa ve sınırsızmış gibi kullanılan tükenebilir enerji 

kaynaklarının yarattığı kirlilik ve bu kaynakların bir gün tükenebileceği düşüncesi, bu tip kaynakların 

daha az kullanıldığı kendi kendine yeten, sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanan doğaya en az 

zararı veren ve kirletmeyen binaların yapılmasını gerekli kılmıştır.  

 

Bu tip binalarda uygulanan birçok ek sistem nedeniyle özellikle bina dış duvarlarında ve çatıda ek 

yangın tehlikeleri oluşabilmektedir. Ayrıca, bazı uygulamalar itfaiye müdahalesini 

zorlaştırmaktadırlar. Bu durum yangın güvenliği açısından olumsuz olarak değerlendirilmektedir. 

 

Bu çalışmada, sürdürülebilir binaların çatı ve cephelerinde oluşabilecek bu tip ek yangın riskleri, 

gerekli önlemlerin alınabilmesi için analiz edilmiştir. 
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ABSTRACT 
 
From the past to present, because of the incerase of the consumption of energy sources and air 

pollution,  the construction of sustainable  buildings which have minor affect on nature and ecosystem 

is required.       

 

Because of the installation of many systems for sustainability on such buildings, extra fire risks may 

occur especially on exterior walls and roofs. Moreover, some applications make the fire officers’ s 

works difficult. This situation has a negative affect on fire safety. 

 

In the study,  the fire risks on roofs and facades of sustainable buildings were analyzed in order to 

supply the required precautions for this extra fire load.  
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1. GİRİŞ 

18. yüzyıl sonlarında Sanayi Devrimiyle başlayan endüstrileşme hareketi; yenilenemeyen fosil enerji 

kaynaklarının hızla tüketilmesini de beraberinde getirmiştir. Bu devrimden günümüze kadar, 

hammaddelere erişim ve onların işlenişi, orman alanlarının tahrip ve yok edilmesi, bu alanların yerini 

hızlı, kontrolsüz biçimde yapılaşmaya bırakmasıyla sonuçlanmıştır. Bunun neticesinde yapma çevre, 

doğal çevre içerisindeki oranını arttırmıştır. Artan enerji tüketimi ve sera gazı doğanın 

dengeleyebileceği oranların çok üzerine çıkmıştır. Bu durum ekolojik dengeyi olumsuz yönde 

etkilemiştir. Özellikle yapma çevre ve sanayi kaynaklı olarak ortaya çıkan su buharı, karbondioksit 

(CO2), metan (CH4) , azot oksit (N2O), kloroflorokarbonlar (CFCs), hidrofiloro karbonlar (HFCs) gibi 

sera gazlarının atmosfere bırakılması ile atmosferin yapısı bozulmuş, ozon tabakası hasar görmüş ve 

atmosfer genelinin ısı tutuculuğu artmıştır. Bunun sonucunda geçtiğimiz yüzyıl içinde ortalama Dünya 

kara ve deniz sıcaklığı 0,6°C yükselmiştir, [1]. 

 

 
Yukarıda açıklanan çevre problemleri doğaya en az zararı veren ve kirletmeyen binaların yapılmasını 

gerekli kılmıştır. Bu tip binalar “Enerji Etkin”, “Yeşil Binalar” veya “Sürdürülebilir Binalar” gibi 

çeşitli isimlerle anılmakta ve tüm Dünya’da yaygınlaşmaktadır. 

Bu nedenlerden ötürü tüm dünyada kabul edilen kendi kendine yetebilen sürdürülebilir bina tasarımını 

teşvik etmek ve konfor koşullarının sağlanması için gereken enerjinin en aza indirilmesini sağlayan 

çeşitli yönetmelikler ve sertifika sistemleri oluşturulmuş ve oluşturulmaktadır. Ancak bu tip binalara 

eklenen sistemler nedeniyle binanın doğal afetlere ve yangına karşı davranışı değişmekte midir? 

Eklenen sistemlerin özellikle yangın tehlikesi karşısındaki davranışları nasıl olmaktadır gibi konular 

halen üzerinde çalışılması gereken konulardır. Sürdürülebilir ve ekolojik yapıların yaygınlaştırılması 

için oluşturulmuş tüm sertifika sistemlerinde bu konulara ait eklentiler yapılarak bir farkındalık 

oluşturulmaktadır. 

Yukarıda sıralanan ve gelecek nesillere daha yeşil ve sürdürülebilir çevreler bırakmak amacı ile 

desteklediğimiz yeşil binalarımız bu tip doğal afetlere karşı ne kadar güvenli? Herhangi bir doğal afet 

karşısında yok olabilecek bir bina gerçekten yeşil bina olabilir mi? Sorularına cevap bulmak bu 

durumda çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda geçerli cevapları bulabilmek 

için Dünya çapında geçerli olan sertifika sistemlerinde bu konuya nasıl değinildiğini araştırmak 

gerekmektedir. 

2. MEVCUT YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİNDE DOĞAL AFET 

Yapılan tüm yeşil bina sertifika çalışmalarında temel amaç gelecek nesillere kaynakları tükenmemiş 

yaşanabilir bir Dünya bırakmaktır. Bu nedenle yangın, deprem, su baskını gibi doğal afetlere karşı 

alınabilecek temel önlemler, ilgili ayrı yasa ve yönetmelikler ile belirlenmiştir. Bu nedenle kıt 

kaynaklar kullanılarak üretilmiş tüm yapma çevrenin birden bire yok olmasına neden olabilecek bu tip 

doğal afetlere karşı dayanıklı olması ve dolayısı ile konu ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olması 

temel şarttır. Ancak yeşil bina sertifika sistemlerinde önerilen bazı eklentilerin yaratabileceği 

tehlikeler de ayrıca incelenmeli ve önlemler alınmalıdır.  

1948 yılında kurulan “Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik” (International 

Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN) günümüze değin bir çok kurum ve 

kuruluş ile bu konularda çalışmalar yapmıştır. Günümüzde ise, 1997 yılında hükümetler arasında 
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imzalanan uluslararası çevre koruma yasaları ve yaptırımları çerçevesinde, Kyoto protokolü öne 

çıkmaktadır, [2]. 

Kyoto protokolü dışında bir çok ülke doğa dostu binalar yapılmasına teşvik amaçlı sertifika sistemleri 

oluşturmuştur. Bunlardan başlıcaları 1990’da İngiltere’de oluşturulan BREEAM (Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method), 1998’de Amerika Birleşik Devletleri’nde 

oluşturulan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 2004’de Japonya’da ortaya 

çıkan CASBEE (Comprehensive Assessment for Building Environmental Efficiency) ve 2009’da 

Almanya’da ortaya çıkan DGNB (Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen)’ olarak adlandırılan 

sertifika sistemleridir, [3,4]. 

Yukarıda sıralanan yaygın sertifika sistemlerinin hemen hepsinde, temel doğal afet olarak, ülkemiz 

için de önemli bir tehlike olan deprem ön plana çıkmaktadır. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem 

Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan haritadan da görüldüğü gibi Ülkemizin büyük bir bölümü 1. 

Derece deprem bölgesi olarak görülmektedir.   

Deprem tehlikesine karşı en güçlü yaptırımları olan sistem bizim ülkemiz gibi deprem tehdidi altında 

bulunan Japonya’nın kullandığı sertifika sistemi olan CASBEE’dir. Casbee “Q2 Quality of Service” 

bölümünde madde “2,1 Earthquake Resistance” başlıklıdır. Bu maddede temel kriter binaların geçerli 

yasa ve yönetmeliklerin üzerinde deprem dayanımına sahip olması, uzmanlar tarafından özel stres 

hesapları yapılması ve tüm bina alt sistemlerinin depremde hasar görmeyecek şekilde çalışmasıdır. 

Diğer sertifika sistemleri uygun yasa ve yönetmeliklere uygun olma şartını ararken CASBEE 

yönetmeliklerin üzerinde bir emniyet katsayısı ile çalışılmasını istemektedir.  

 
Şekil 1. Türkiye deprem bölgeleri haritası [5.] 

 
Doğal afet olarak adlandırılabilecek bir diğer tehlike ise “Su Baskını” riskidir. Bu konu ile ilgili olarak 

Amerika Birleşik Devletlerinde kullanılan LEED sertifika sistemi, Sürdürülebilir Araziler, başlığı 

altında “1 Arazi Seçimi” bölümünde son yüzyılda sel basan arazilerden 5 feet (1,5 m.) aşağı 

yerleşilmemeli kriterini getirmiştir. Aynı konu ile ilgili olarak İngiliz Sertifika sistemi BREAM, 

Taşkın riski bölümünde yerleşim yeri orta ve üzerinde sel riski taşıyor ise sele dayanıklı bina, sel 

bariyeri, ada etkisini azaltmak için yükseltilmiş yaya ve taşıt yolu yapılmalı, drenaj sistemi 
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çözülmelidir, demektedir. Japonya’nın kullandığı sertifika sistemi olan CASBEE : Quality of Service 

bölümünde sel baskın riski olan yerlerde güç kaynağı ve enerji sağlayıcı araçlar yer seviyesi altına 

konumlandırılmamalı, zorunluluk durumunda ise su kesici sistemler (iyi drenaj, geçirimsiz kapı ve 

paneller, kuru hendek veya suyolları açılması vb.) kullanılmalı demektedir. 

Yine doğal afet olarak karşımıza çıkan yangın tehlikesi için ise tüm sertifika sistemlerinde yangın 

engelleyici ve/veya söndürme sistemlerinde kullanılan malzemelerin doğaya uyumlu malzemeler 

olmasına dikkat edilmiş ve genelde zehirli gaz çıkarmayan sistem kullanımına özendirici yaptırımlar 

getirilmiştir. Örneğin LEED’de : “Enerji ve Atmosfer” bölümünde Yangın söndürme sistemlerinde 

söndürücü gaz olarak HCFC (hidrokloroflorokarbon) ve halon gazı kullanılmamalıdır denmektedir. 

Aynı şekilde “İç Mekan Çevre ve Hava Kalitesi” bölümünde Yangın durdurucu mastiklerde “VOC”  

(uçucu organik bileşen) değerlerinin düşük olmasına dikkat edilmelidir, yaptırımı vardır. İngiliz 

Sertifika sistemi BREAM’de de: Bitirme ve dolgu malzemelerinin VOC değerlerinin düşük olmasına 

dikkat edilmelidir, yaptırımı vardır. Japon sertifika sistemi CASBEE: “LR2 Resources & Materials” 

bölümünde, yangın geciktirici ve söndürücülerde CFCs ve Halon kullanımını istememektedir. 

Yukarıda verilen örneklerden de anlaşıldığı gibi mevcut sertifika sistemlerinde afetlere karşı hazırlık 

ve yangın güvenliği bölümleri çok fazla detaylandırılmamış, ülkede mevcut yasa ve yönetmeliklere 

uyulduğu takdirde binanın güvenli olacağı varsayılmıştır.  

Bu durum deprem ve su baskını için geçerli olabilir. Yeşil binalar için önerilen sistemler bu konularda 

güvenli tarafta kalınmasını sağlamaktadırlar. 

Ancak söz konusu yangın güvenliği olduğunda yeşil binalarda, özellikle müdahale ve yayılmada etkili 

olan bina çatı ve cephelerinde, mevcut yasa ve yönetmeliklerin öngörmediği bazı ek tehlikeler ortaya 

çıkabilmektedir.  

Herhangi bir bina yangın geçirdiğinde yangın anında oluşan karbon emisyonu ve binanın tekrar 

inşasında harcanan enerji ve artan karbon ayak izi öngörülen ve izin verilen değerlerin çok üzerine 

çıkabilmektedir. Bununla birlikte Yeşil bina sertifikaları için yangının çevreye yaptığı zararlı etki ile 

yangından korunma amaçlı yapılan tüm ek işlemlerin çevreye yaptığı etki detaylı olarak araştırılmalı 

ve yangına karşı alınacak yanlış önlemlerin bazı durumlarda çevreye yangından daha fazla zarar 

verebileceği düşünülmelidir. 

3.YEŞİL BİNALARDA OLASI EK YANGIN RİSKLERİ 

Sürdürülebilirlik kriterlerine uyum için yapılan bazı ek işlerde üretim aşamasında ve kullanımında 

bina yangın riskini arttıracak bir çok faktör bulunmaktadır. 

Yeşil binalarda yangın riskini çoğaltan nedenleri anlamak ve bu riskin giderilmesi için atılacak en 

büyük adımdır. Ancak Dünya genelinde bu amaçla yapılmış olan araştırmalar henüz çok azdır.  
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Şekil 2. Yangın riskinin yaşam dönemi karbon emisyonuna yaptığı katkı [6] 

Şekil 2’ den görülebildiği gibi normal bir yangın tehlikesinin yarattığı ek karbon salınım oranı binanın 

tüm yaşam döneminde saldığı karbon ayak izinin yaklaşık %20’si kadardır. Bu nedenle yangın 

tehlikesine karşı alınan tüm ek önlemlerin de karbon miktarını bu orandan daha az etkilemesi gerekir. 

Yangın sistemlerinde kullanılan malzeme ve imalat süreci de devreye girdiğinde bu oranı yakalamak 

oldukça zor olmaktadır. Bu nedenle bina yangın riskini azaltıp alınması gereken aktif önlemleri buna 

göre sınırlandırmak gerekmektedir. Oysa sürdürülebilirlik kriterleri içerisinde yangın riskini 

arttırabilecek birçok değişken bulunmaktadır. Aradaki dengeyi kurabilmek çok önemlidir.  

4. YEŞİL BİNA CEPHELERİNDE OLUŞABİLECEK EK YANGIN RİSKLERİ 

Bilindiği gibi sürdürülebilirlik kavramı içerisinde binaların harcadığı enerjiyi azaltmak en temel 

kavram olarak ele alınmaktadır. Binanın harcadığı enerjiyi azaltabilmek için ise başvurulan en temel 

çözüm yalıtımdır. Özellikle temel ısı kaybı alanları olan cephe ve çatılarda yapılan ısı yalıtımları ile bu 

alanlarda oluşacak kayıpları azaltmak gerekmektedir. Isı korunumu yönetmeliklerinde temel yaptırım 

bu alanlarda yapılacak yalıtımlar ve yalıtım değerleri olmaktadır. Bu nedenle farklı türde çeşit çeşit 

malzemeler üretilmekte ve binalarımızda uygulanmaktadır.  

Kabukta kullanılan yalıtım malzemeleri 

Yalıtım değeri yüksek yeni kompozit malzemeler ile üretilmiş yüksek yalıtımlı dış kabuğun, iç mekan 

yangınlarına ve yangın dinamiğine olumsuz etkisi düşünülmelidir. Bu tip malzemeler ile oluşturulmuş 

bir mekanda oluşan sıcaklık artış hızı çok daha hızlı olacağından “flash over” evresine daha çabuk 

gelinecek ve yangının gücü artacaktır.  
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Şekil 3. Cephe ve çatılarda kullanılan çeşitli yalıtım malzemeleri.  

Bu tip malzemeleri kullanırken yanıcılık sınıfını, duman üretim oranlarını, alev yayılma hızlarını ve 

yangın anında çıkardıkları gaz türlerini bilerek karar vermek binaya ve bina cephesine gelecek olan ek 

yangın yükünü sınırlandırmada etkili olacaktır. Özellikle çatılarda kullanılacak malzemelerin damlama 

özellikleri önemlidir.  

Çift cidarlı duvarlar 

Sürdürülebilir yapılarda yalıtım ve doğal havalandırma için kullanılan çift cidarlı kabuklar enerji 

ekonomisi açısından kaçınılmaz gibi görünmektedir. Ancak bu tip duvarlar yangın ve zararlı gazlar 

için yayılma imkanı veren gizli boşluklardır. Özellikle hava tabakalı çift duvar içlerinde oluşan 

boşluklarda duman ve yangının gizlice ve kontrol dışı yayılmasına karşı ek önlemler alınmalıdır. 

İtfaiye müdahalesini kolaylaştıracak detaylar çözülmelidir. 

Atriumlar 

Günümüzde doğal havalandırma ve gün ışığından faydalanma açısından atriumlu yapıların yapımı 

çoğalmıştır. Bu tip atriumların tasarımı yapılırken binadaki büyük atrium boşluğunun yangına olacak 

etkisi belirlenmeli, tasarımda bu konuya dikkat edilmelidir. Doğru tasarlanmış bir atrium yangın 

anında oluşan duman atımında kullanılarak olumlu bir etki yapabildiği gibi yanlış tasarlandığında bu 

tip zehirli gaz ve dumanla birlikte yangını da bina içerisinde dağıtabileceği için olumsuz etkileri de 

olabilmektedir.  

  
Şekil 4. Binalarda kullanılan atrium boşlukları [7]. 
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Sızdırmazlık ve yanmazlık katkıları  

Binalarda yapı malzemesi ve dekorasyonda kullanılan yanıcı malzemelerin yangın yükü oluşturmasını 

engellemek için kullanılan katkılar. Yanıcı ve/veya yangına dayanıksız malzemelerin yangın 

tehlikesine karşı güvenli hale getirilmesi için üzerlerine uygulanan köpük ve benzeri yangın geciktirici 

ve önleyici malzemelerin veya sızdırmazlık sağlamak için kullanılan dolgu malzemelerinin yangın 

anında ve normal ömürleri boyunca zehirli etkilerinin olup olmamasına dikkat edilmelidir. 

Yeşil duvarlar  

Sürdürülebilir binalarda çatı ve duvarlarda bitkilendirme sıkça kullanılan ve önerilen bir sistemdir. Bu 

tip sistemlerde genelde plastik, kauçuk veya ahşap bir iskelet sistemi üzerine bitkilendirme yapılır. 

İskelet sistem ile bina cephesini oluşturan duvar arasında boşluk kalır. Bu tip yeşil duvarlar olarak 

adlandırılan cepheler özellikle üzerlerindeki bitkiler kuruduğunda ek bir yangın yükü oluşturacaktır. 

Ayrıca cepheye itfaiye müdahalesi zorlaşacaktır.  Bu tip bir tasarımda bu konulara dikkat edilmelidir.  

  
Şekil 5. Yeşil duvar örnekleri [8] 

•  

 
Şekil 6. Yeşil duvar örnekleri [8] 

 

 

Hava Boşluğu 

Kurumuş Bitkiler 
Plastik taşıyıcı 
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İç mekan bitkilendirme  

Aynı şekilde İç mekanlarda yatayda veya düşeyde kullanılan bitkilerin yarattığı yangın yükleri, 

özellikle yeterli ve gerekli bakım yapılmayıp bitkiler kuruduğunda oldukça önemlidir. Bu tip 

bitkilerden çıkabilecek duman ve uçucu parçacıklar yangın dinamiğini ve kullanıcı güvenliğini 

olumsuz etkileyebilmektedir.  

  

Şekil 7. İç mekan yeşil duvar örnekleri [9] 

Yeşil Çatılar 

İç mekan bitkilendirme konusunda değinildiği gibi çatı bahçeleri veya başka bir deyişle yeşil çatılarda 

da kurumuş bitkilerin oluşturduğu ek yangın yükü geçerlidir. Özellikle iğne yapraklı bitkilerde bitki 

kurumaya başladığında tutuşma olasılığı çok fazladır. Bu tip yeşil çatılarda bina içerisindeki yangın 

zon hizalarına dikkat edilmeli ve çatıda da bu zon devam ettirilmelidir. Yeşil çatı peyzaj düzenlemesi 

itfaiye müdahalesini zorlaştıracak şekilde olmamalıdır. Bitkilendirme için kullanılan toprağın, çatıya 

yapılacak söndürme işlemi sırasında söndürme suyunu emebileceği unutulmamalıdır. Bu durum 

kullanılacak söndürme suyu miktarını arttıracaktır.  

Çatılarda kullanılan PV paneller 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen Güneş’ten faydalanmak amacıyla çatılara elektrik 

üreteçleri (Fotovoltaik paneller) konulması oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir. Bu panellerin 

yerleşimi yapılırken çatıdan müdahale edecek itfaiye ekipleri için yürüme alanları tasarlanmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Çeşitli yeşil çatı örnekleri [9] 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW8-bC3-3LAhXJ1hQKHccDDhsQjRwIBw&url=http://www.cembotanic.com.tr/hizmet/dikey-bitkilendirme/&psig=AFQjCNFFGM3s1BhrtAMDcJBSzai4PdqcKg&ust=1459610628064407
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW8-bC3-3LAhXJ1hQKHccDDhsQjRwIBw&url=http://www.cembotanic.com.tr/hizmet/dikey-bitkilendirme/&psig=AFQjCNFFGM3s1BhrtAMDcJBSzai4PdqcKg&ust=1459610628064407
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Şekil 9. Çatılarda PV paneller ve  yarattığı yangın riski  [8] 

Birçok yangın olayında bu tip paneller itfaiye erlerinin yaralanmasına neden olmuştur. Yangın anında 

kapanma mekanizması olmayan paneller elektrik üretmeye devam ettiğinden tehlike 

yaratabilmektedirler. Aynı şekilde panellerin üretildiği malzemelerin pek çoğu yanabilir 

malzemelerden oluştuğundan çatı yangın yükü artmaktadır. 

Güneş tüpü ve benzeri boşluklardan yangın yayılması 

Herhangi bir yangında binada bulunan yatay ve düşey boşluklar yangının yayılmasına etki 

etmektedir. Bu nedenle tüm yangın yönetmelikleri bu tip şaftlarda ek koruma önlemleri ister. 

Sürdürülebilir binalarda gün ışığından maksimum faydalanabilmek için kullanılan Güneş tüpü 

ve benzeri boşluklardan yangın yayılmasını engellemek gerekmektedir.  

 

  

Şekil 10. Çeşitli güneş tüpü örnekleri [10] 

5. SONUÇ 

Günümüze değin düşüncesizce yok edilen doğa ve sınırsızmış gibi kullanılan tükenebilir enerji 

kaynaklarının yarattığı kirlilik ve bu kaynakların bir gün tükenebileceği düşüncesi, bu tip kaynakların 

daha az kullanıldığı kendi kendine yeten, sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanan doğaya en az 

zararı veren ve kirletmeyen binaların yapılmasını gerekli kılmıştır.  

Ancak gelişmiş teknoloji ve yeni malzemeler ile üretilen bu tip binalarda farklılaşan yangın tehdidine 

karşı önlemler alınmaz ve yangın güvenlik kuralları gerektiği gibi uygulanmaz ise sürdürülebilir 

binaların sağladıkları tüm avantajlara rağmen yarattıkları tehlike artabilir. Tüm bu tip tehlikeleri 

bilerek önlem aldığımız yeşil binalarımız daha güvenli olacaktır.  



8. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 2 - 3 Haziran 2016 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı - İstanbul 

 

KAYNAKLAR 

1- ALTINTAŞ H., URUL A., Küreselleşme Sürecinde Çevresel Problemlere Literatür Işığında Bir 

Bakış, Mevzuat Dergisi, s.13-15. 

2- Erdede S.B., Bektaş S. “Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Taşınmaz Geliştirme ve Yeşil Bina Sertifika 

Sistemleri” Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, sayı 6(1) s. 1-12, 2014.  

3.İnanç, T., , Geleneksel Kırsal Mimari Kimliğin Ekoloji ve Sürdürülebilirlik Bağlamında 

Değerlendirilmesi Rize Çağlayan Köyü Evleri Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul, 2010. 

4. Sev, A., Canbay, N., Dünya Genelinde Uygulanan Yeşil Bina Değerlendirme ve Sertifika Sistemleri, 

Yapı Dergisi Yapıda Ekoloji Eki, Sayı 329, s. 42-47, 2009.  

5 Gülkan P., Koçyiğit A., Yücemen M.S., Doyuran V., Başöz N., Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet 

İşleri Genel Müdürlüğü Ocak 1993. 

6. FM Global Technical Report, Environmental İmpact of Automatic Fire Sprinklers, March 2010 

7. Brian J. Meacham, PhD, PE, FSFPE, Fire Protection Engineering, 2014. 

8. Shipp M., IFE AGM and Conference, Fire Engineering to Improve Sustainability of Communities 

21st – 22nd July 2010, Hotel Russell,  London 

9. http://www.cembotanic.com.tr/hizmet/dikey-bitkilendirme/ 


