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TÜRKÇE ÖZET
Bu çalışma, ülkemizde son yıllarda karşılaştığımız çatı ve cephe malzemelerinden dolayı oluşan
yangınlara dikkat çekmek amacıyla hazırlanmış, Yönetmelik kapsamında, gereken uygulamaları,
yapılmadığında doğan sonuçları, malzemelerinin uygulanması aşamasında ki problemler, malzeme
seçimi, malzemeler hakkında yeterli bilgiyi edinme çabasının olmayışı ve yaşanılan yangın
hadiselerini içermektedir.
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ABSTRACT
This study was prepared to draw attention to the fires which break out because of facade and
roofing materials and we have encounter this kind of fires in recent years in our country,
Turkey. This study paper consists of implementations and actions to be taken within the
frame of related regulation, results to be encountered when these actions are not taken,
common problems to be faced in the level of material use, information about material
selection, the absence of making effort for getting enough information about materials and
fire events.
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1. GİRİŞ
Yangın koca bir yaşanmışlığı kısa bir sürede tüketen büyük bir faciadır. Tarihi eserlerimizde yapılan
restorasyonlar da yanlış uygulamalar ve malzeme seçimleri sonucu muntazam yapılarımızı yok
etmekteyiz. Bu hazin faciaların artmasıyla Binaların Yangından Korunması Hakkındaki
Yönetmeliği’in önemi de her geçen gün artmaktadır.
Türkiye de ilk yangın yönetmeliği çalışmaları 1992 yılında yayımlanan ‘İstanbul Büyükşehir
Belediyesi nezdinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği’ ile
başlamıştır.1994 yılında ‘Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ ile
devam etmiştir. Tüm bu çalışmalar ülke genelinde geçerli bir yönetmelik olması durumunda
çalışmaların başlamasını sağlamış, 2002 yılında Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı’ndan yayımlanan
Binaların Yangın Korunması Hakkında Yönetmeliğin’ çıkarılmasına ilham kaynağı olmuştur. 2002
yılında çıkarılan bu yönetmelik,2007 ve 2009 yıllarında değişikliğe uğramıştır. Avrupa Birliği Aday
Ülke sürecinde yönetmelikte bulunan eksiklerin tamamlanarak, bürokrasinin azaltılması
yönetmeliğin daha sade ve uygulanabilir olmasını sağlamış, Yönetmelikte ki yeni değişiklik 2015
yılında yapılmış olup son şeklini almıştır.
Cephe ve çatı malzemeleriyle ilgili yangın yönetmeliğinde detaylı anlatımlara yer verilmiştir.
Yönetmeliğin doğru bir şekilde uygulanması, olası yangın durumunda oluşacak riskleri azaltacaktır.
Estetik kaygıyı her zaman ön planda tutan mimarlara, yapı teknolojisindeki gelişmeler
doğrultusunda yeni malzeme ve yapım tekniklerinin kullanılmasında geniş imkân sunmaktadır. Bu
nedenle yangın yönetmeliği ve diğer yönetmelik hükümleri uygulamasında, mimarın estetik
tercihlerini engellemeden cepheler de gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlanır. Fakat
günümüzde birçok işte olduğu gibi ısı izolasyonu, mantolama işinde de merdivenaltı tabir edilen
standartlara aykırı malzemeler tercih edilmekte olup, bu tür malzemeler ise en yanıcı ve dayanıksız
nitelikte olmaktadır. İşin ihalesinde en düşük fiyat verenin kazandığı uygulama standart
malzemelerin belirlenmediği bu ortamda felaketler kaçınılmaz olacaktır. Yapılacak tüm denetimler
alınması gereken tedbirler kurallarına uygun yapıldığı sürece yaşanılacak faciaların sayısı
azalacaktır.

2. ÇATILAR
Çatılar, bir binayı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgâr, sıcak ve soğuk gibi dış etkilerden
korumak üzere binanın en üstünde inşa edilen yapı elemanıdır. Bu nitelikteki bir elemanın
yapımında malzemenin büyük önemi vardır.[1]Yangın yönetmeliğinde Broof malzeme tercih
edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Yönetmeliğin 28. maddesinde, normal yapı çatılarının en üst
katmanının “BROOF” sınıfı malzemelerden yapılması durumunda, bir alttaki yalıtım veya yüzeyin
en az zor alevlenici (B,C sınıfı) malzemelerden olması gerektiğinin altı çizilmektedir. Ancak, çatı
kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan
yüzeyin en az normal alevlenici (B,C,D,E sınıfı) malzemelerden olmasına izin verilir. “Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki
Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı Ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın
Performansına Dair Tebliğ” EK 3, çatılar/çatı kaplamaları için dış yangın performans sınıfları ve
bu sınıflara ait kriterler verilmiştir.
Burada, çatı kaplama malzemesinin hangi test metoduna göre hangi kriterleri taşıması gerektiği
sıralanmaktadır. [1]
Aynı zamanda Yönetmeliğin 61. madde de çatı aralarında bulundurulmaması gereken malzemelerle
ilgili detaylı açıklamalar verilmiştir.
Günümüzde en fazla kullanılan çatı malzemeleri metal esaslı, kil esaslı, çimento esaslı, bitümlü
esaslı, plastik esaslı ve diğer kaplama malzemeleri olarak 6 çeşite ayırabiliriz.(Tablo 1)
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Tablo 1:Çatı kaplama malzeme çeşitleri,
Metal esaslı malzemeler mukavemeti fazlaca olmakla birlikte yangına da oldukça dayanıklı
malzemelerdir. Kil esaslı kaplamalar örneğin; kiremitler, malzemesi tamamen doğaldır. Bünyesinde
doğaya zararlı kimyasallar bulundurmamasından dolayı çevreye zarar vermez. Kil esaslı kiremitlerin
su emme özelliği vardır. Yanmaz malzemelerdir. Çimento esaslı malzemeler; Donma ve çözülme
etkilerine karsı kil esaslı kiremitlere göre daha dayanıklıdır. Üretiminde atık madde olmadığı için
doğayı kirletmez. Kil esaslı kiremitlere göre daha yüksek basınç dayanıklılığına sahiptir. Kilit
sistemi sayesinde fazla yüksek olmayan eğimlerde ve kuvvetli rüzgâr alan bölgelerde yüksek
performans gösterir.
Bitüm esaslı malzemeler, petrol içerikli olduğundan yaz aylarında koku yapabilir ve yanma riski
vardır. Soğuk havalarda donabilir. Sert rüzgârlarda, iyi yapışmamış ise açılma yapabilir. Hava
geçirgenliği iyi değil ise ve su geçiriyorsa küflenme olur. Yapı içindeki su buharı çatıda yoğuşma
yaparak küfe neden olur. Üstüne yapıştırıldığı OSB ahşabın hava geçirgenliği olması gereklidir. Ses,
ısı ve nem yalıtımı gereklidir. Yanlış uygulama sonucu su yalıtımında hatalar olabilir. Çivi ek
yerlerinden uygun bindirme payı olmayan çatılarda yalıtım aksayabilir. Köşe bitişlerinde yanlış
uygulama sonucu su, tahliye olmazken duvara veya bina içerisine girebilir. Havalandırma
bacalarının işlevsel olmaması sonucu alt tabakada bulunan OSB’ye ve eğer ahşap çatı varsa
yoğuşma çatıya çok ciddi hasarlar verebilir. Endüstri yapıları için uygun değildir. Burada endüstri
harici yapılarda uygundur tanımı çıkmaktadır. Genellikle OSB taşıyıcı sistem üzerine yapılan bu tür
malzemeler yangına davetiye çıkarmaktadır. Günümüzde çok sayıda çatıda yapılmaktadır.
Bitüm esaslı malzemeler bitişik nizamda ki yapılarda yangın riskini daha fazla arttırmaktadır.
(Resim 1)
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Plastik esaslı malzemeler; hafiftir (aynı
kalınlıktaki camın %15’i). Darbelere karşı
dayanıklıdır (camdan 200 kat fazla). Hava
boşluklu
olmasından
dolayı
UV
korumalıdır. İstenilen renk, en ve boyda
üretilebilme imkânı vardır. Isı izolasyonu
diğer kaplama malzemelerine göre daha
iyidir. Sıcak ve soğuk bükme ile kolay
şekil verilebilir. Kırılmaya karşı
dirençlidir. Tabiat şartlarına ve ateşe karşı
dayanıklıdır. Yangın anında zehirli ve
yoğun duman oluşturmaktadır.

Resim 1:Bitüm esaslı çatılarda yangın hızlı yayılır

2.1 BROOF VE FROOF TERİMLERİ
Çatıların dış yangın sınıflarından, BROOF; dış alev yayılımına dayanıklı çatı ve çatı kaplama
malzemelerini, FROOF ise; dış alev yayılımına dayanıksız çatı ve çatı kaplama malzemelerini
belirtmektedir. Çatı sisteminin üzerinde TS EN 13505-5 standardına tanımlanan “TSE CEN/TS
1187” (test 2)’ye göre belli bir boyuta, eğimde ve rüzgar hızına sahip yangın çıkartılarak, en üst
malzeme yüzeyindeki alev izi boyu ölçülür. Oluşan alev izi standartların öngördüğünden daha az ise
bu malzeme veya sistem BROOF olarak adlandırılır. Malzeme üzerinde oluşan alev izi standardın
öngördüğünden fazla ise o zaman bu malzeme veya sistem FROOF olarak adlandırılır. Bunun dışında
yönetmelik herhangi bir test yapılmasına gerek kalmaksızın bazı malzemeleri BROOF olarak kabul
eder. Bunları da aşağıdaki “Ek2/C Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1‟e göre yanıcılık sınıfları”
tablosunda vermektedir. Yangın Yönetmeliğin de Broof Malzemelere, Çatı Kaplamaları İçin
Yanıcılık Sınıfları tablosunda yer verilmiştir (Tablo 4).

2.2 BYKHY MADDE 61
(1) Çatı aralarında kolay alevlenici, patlayıcı ve parlayıcı madde bulundurulamaz.
(2) Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici elektrikli cihazlarının çatı arasına
yerleştirilmesi gerektiği takdirde, elektrikli cihazlar için, yangına dayanıklı kablo kullanılması
ve çelik boru içerisinden geçirilmesi gibi, yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler
eliyle ilgili yönetmeliklere uygun elektrik tesisatı çekilebilir.
(3) Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya bina sahibi, yöneticisi veya bina
yetkilisinin izni ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir.
(4) Çatı arası veya katında, tavanı ve tabanı betonarme ve duvarı tuğla ve benzeri yapı
malzemesinden yapılan, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmeler ile ayrılmış olan, girişinde
yangın güvenlik holü oluşturulması kaydıyla ve yakıtın çatı katı veya arsında depolanmaması,
doğalgaz tesisatı ve projesi, malzeme seçimi ve montajı ilgili standartlara ve gaz kuruluşlarının
teknik şartnamelerine uygun olmak şartıyla, içerisinde doğalgaz ile çalışan kaskad ve benzeri
ısıtma sistemi yer alan ısı(teshin) odaları tesis edilir.
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2.3 BYKHY MADDE 28
(1) Çatıların inşasında;
a) Çatının çökmesi,
b) Çatıdan yangının girişi ve çatı kaplaması yüzeyinin tutuşması,
c) Çatının altında ve içinde yangının yayılması,
ç) Çatı ışıklığı üzerindeki rüzgâr etkileri,
d) Çatı ışıklığından binaya yangının geçmesi,
e) Yangının çatı kaplamasının dış yüzeyi üzerine veya katmanlarının içerisine yayılması ve alev
damlalarının oluşması,
f) Bitişik nizam binalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya geçmesi, İhtimalleri göz önünde
bulundurulur.
(2) Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya
yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz
malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal
alevlenen malzemelerden olmasına izin verilir (Tablo 2,3),
(3) Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda;
a) Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde,
b) Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemelerden, olması gerekir.

Tablo 2: Yapı malzemeleri için yanıcılık sınıfları (döşeme için),

Tablo 3:Yapı malzemeleri yanıcılık sınıfları(duman sınıfları, yanma damlacıkları için),
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Tablo 4: Çatı kaplamaları için yanıcılık sınıfları,
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3. CEPHELER
Yaşadığımız çağ gereklerince kentleşmenin arttığı ve bunun yanında düzensiz yapılaşmanın
oluştuğu bir dünya içerisinde yaşamaktayız. Kentleşme doğrultusunda yapılaşma da taleplerin
artması ve rant amacını da beraberinde getirmesiyle, bitişik nizam ve birbirinden çok da uzakta
konumlandırılmamış yapılarla karşılaşmaktayız. Yoğun nüfus artışıyla kalabalık yerleşim yerlerinin
yapı cephelerin de, malzeme seçimi ve diğer tedbirler yönünden gerekenden fazla önlem alınması
gerekmektedir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 27.MADDE’sinde cephe
ile ilgili alınması gereken tedbirlere yer verilmiştir.2015 de yeniden düzenlenen Yönetmeliğe
geleneksel cephe sistemleri ve giydirme cephelere ilişkin maddeler eklenmiştir.

3.1 MADDE 27
1) Dış cephelerin, bina yüksekliği 28.50 m’den fazla olan binalarda zor yanıcı malzemeden ve
diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Alevlerin bir kattan diğer
bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında,
düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elemanıyla dolu yüzey
oluşturulur veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede
yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur (Şekil 1),
2)

Geleneksel Cephe Sistemleri;
a) Isı yalıtım malzemesi, ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel, sıva filesi, sıva ve benzeri diğer teçhizat
kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım sistemi uygulandığında, sistem, ilgili standartlar
kapsamında akredite bir laboratuvar tarafından sertifikalandırılmalıdır. Sertifikalandırılan
siste detayları ve teknik özellikleri piyasaya arz dokümanlarında yer alır.
b) Dış cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 28.50 m’den az olan
binalarda, tabi veya tesviye edilmiş zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz
malzeme ile kaplanmalı; bina yüksekliği 6.50 m’den fazla olan binalarda pencere ve benzeri
boşluklarının yan kenarları en az 15 cm ve üst kenarı en az 30 cm eninde hiç yanmaz
malzeme ile yangın bariyerlerleri oluşturulmalıdır.
c) Farklı yüksekliği sahip bitişik nizamdaki yapılarda, alçak binanın çatı hizasındaki yüksek
bina katının dış cephe kaplaması hiç yanmaz malzeme veya sistem ile kaplanmalıdır.

3) Giydirme Cephe Sistemleri;
a) Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği
yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını
sağlayacak süre kadar yalıtılır.
b) Derzleri açık veya havalandırılmalı giydirme cephe sistemli binalarda kullanılan cephe ve
yalıtım malzemeleri en az zor yanıcı olmalıdır (Şekil 2),

100 cm
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Şekil 1:Cephe yüzeyi 100 cm’den az olmamalı, Şekil 2:Cephe malzemesi dayanıklı olmalıdır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yangın Yönetmeliği maddeleri uygulanmadığında olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu
olumsuzluklar estetik ve ekonomik kaygılardan dolayı yanlış malzeme ve yapım teknikleri
tercihlerinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda malzeme çeşitleri hakkında yanlış uygulamalar
sorun teşkil etmekte olup Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik içiresinde yapı
malzemesi olarak yanıcılık riski olmayan birçok Broof malzeme önerilmiştir. Ekonomik kaygılar
artık bir tarafa bırakılmak zorundadır. Kentleşme problemi yaşadığımız çağımız da yapılaşmalar her
geçen gün yanlış bir şekilde artış göstermekte olup, bu durum tedbirlerimizi arttırmamızı
sağlamalıdır. Rant amacı insan yaşamının önüne geçmiş durumdadır. Yönetmelikteki son değişiklik
2015 yılında yapılmış ve cephe malzemeleri kullanımıyla ilgili önemli maddeler eklenmiştir.
Yangın yönetmeliğinin detayları uygulandığı ve gerekli tedbirler alındığı takdirde yaşanılan yangın
sorunlarının çok büyük bir oranına engel olunabilir. Yönetmelik içerisinde çatı ve cephelerle ilgi
daha teknik açıklamalara yer verilerek, etkin denetimler yapıldığında sorunlar kısa sürede
çözülecektir.
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