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GEÇMİŞ YANGINLARIN ÇIKARIMLARI VE ÖĞRETİLERİ
H. Sueda Yılmaz 1
Erkan Avlar

Konu Başlık No: 3. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları

TÜRKÇE ÖZET
Yangınlar, yapılarda az sayıda meydana gelmesine karşın büyük maddi kayıplara yol açmakta,
yapıların kullanılmasına engel oluşturmakta ve can kayıplarına neden olmaktadır. Geçmiş yangınlar,
yangına karşı alınması gereken önlemlerin önemini hatırlatmaktadır. Yangın sonucu meydana gelen
zararlar zaman içinde unutulmakla birlikte, yangına karşı alınan önlemler her büyük yangınla birlikte
değişim göstermiş ve gelişmiştir. Bu çalışmada, geçmişte çıkan yangınlar sonucu elde edilen
çıkarımlar ve öğretiler, yapı cephelerinde düzenlenen yangın kaçışları açısından
değerlendirilmektedir. Ayrıca, geçmiş yangınlardan edinilen tecrübeler doğrultusunda yangın
kaçışlarının yapı tasarımına nasıl bir girdi oluşturduğu belirlenmektedir.
ANAHTAR KELİMELER
Yangın, geçmiş yangınlar, yangın güvenlik önlemleri, yangın merdivenlerinin cepheye etkisi

ABSTRACT
Although fire occurences are not seen in large numbers, it costs a lot of financial and human life loss
together with inhibiting the usages of structures. Previous fires remind us about the importance of
taking precautions to prevent such occurences. Destructions that have come with these fires are
forgotten; however, precautions that are taken towards them have been diversitied and advanced. In
this study the results and doctorines of previous fire occurences are studied by considering façades of
structures. In addition to this, it is examined how the previous experiences of fires contributed to
precautions to be taken aganist and how they inspire the design of new structures.
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1. GİRİŞ
Yapılarda yangın sonucu meydana gelen zararlar zaman içinde unutulmakla birlikte, yangına karşı
alınan önlemler her büyük yangından sonra değişiklik göstermiş ve gelişmiştir. Geçmişte meydana
gelen birçok yangın; şehir planlarının ve imar koşullarının değişmesinde, yapıda kullanılan yapım
sistemleri ve malzemelerinin seçiminde ve yasal zorunlulukların oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu
çalışmada, geçmişte meydan gelen yangınlar sonucu elde edilen çıkarımlar ve öğretiler, yapı
cephelerinde düzenlenen yangın kaçışları açısından değerlendirilmektedir. Ayrıca, geçmiş
yangınlardan edinilen tecrübeler doğrultusunda yangın kaçışlarının yapı tasarımına nasıl bir girdi
oluşturduğu belirlenmektedir. Yangınların çevre yapılara cephelerden ve çatılardan yayıldığı
bilinmektedir. Bu nedenle öncelikle kent ölçeğinde etkili olan yangınlar ele alınmakta ve bu
yangınların çıkarımları ve öğretileri iki örnek üzerinden açıklanmaktadır. Daha sonra, yapı
cephelerinde yangın kaçışlarıyla ilgili düzenlemelerin süreç içindeki değişimi ve gelişimi kronolojik
sıra ile aktarılmaktadır.

2. GEÇMİŞ YANGINLARIN ÖRNEKLENMESİ
Kent ölçeğindeki planlama kararlarında ve yapılarda yangın korunumu konusunda etkili olan önemli
yangınlardan biri, 1666 yılında Londra’da meydana gelen ve "Büyük Londra Yangını" olarak bilinen
yangındır. 17. yüzyıl başlarında ortaçağ kentlerinden biri olan Londra, 1660'lara kadar yaklaşık yarım
milyonluk nüfusu ile Birleşik Krallığın en büyük kenti olmuştur. Bu dönemde sosyal ve ekonomik
duruma göre gelişen, ahşap yapıların oluşturduğu kentte sıkışık, düzensiz ve karmaşık bir yapılaşma
olduğu bilinmektedir [URL.1]. Dört yüzyıl boyunca bir Roma şehri olan Londra, şehir duvarlarının
içinde her geçen gün daha da büyümüş ve nüfus da bir o kadar artmıştır.
2 Eylül 1666 tarihinde meydana gelen Büyük Londra Yangını, bir ortaçağ kenti olan Londra’da
Thomas Faryner’in pasta fırınında başlamıştır. Plansız gelişen yerleşim nedeniyle çok hızlı bir şekilde
kente yayılmış ve kontrol altına alınamayan yangın beş gün sonra söndürülebilmiştir. Bu yangında,
13,000’in üzerinde konut, çok sayıda kilise, büyük kamu yapıları, hapishaneler ve birçok kent kapısı
zarar görmüştür (Resim 1). Yıllık gelirin 12 bin pound olduğu kentte, yangın sonucu maddi hasarın 10
milyon pound olduğu tahmin edilmektedir [1].
Resim 1. Büyük Londra Yangını [URL.2]

Büyük Londra Yangını, yangının diğer yapılara yayılmasını önleyecek kentsel planlama ilkeleri
geliştirmenin gerekliliğini ortaya koymuştur. O yıllarda birçok ortaçağ kenti plansız yapılaşmaya
devam ederken Londra, yangından sonra hızlı bir kentsel değişim sürecine girmiştir (Resim 2a, b).
Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), Birleşik Krallık yangın güvenliği
mevzuatındaki gelişmelerin Büyük Londra Yangını ile başladığını belirtmektedir. Bu yangından
sonra, İngiltere Kralı II. Charles’ın yayınladığı bildiri ile kentte yollar genişletilmiş ve bütün binaların
taştan inşa edilmesi zorunlu hale getirilmiştir [URL.3].
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Resim 2. Londra kent planları
a. yangından önce [URL.4]
b. yangından sonra [URL.5]

Yapılarda yangın korunumu konusunda birçok yeniliğe öncülük eden büyük kent yangınlardan bir
diğeri, 1870 yılında İstanbul’da meydana gelen ve " Büyük Beyoğlu Yangını" olarak bilinen yangındır
(Resim 3). Bu yangın Feridiye Sokağındaki bir evde başlamış ve çoğunluğu ahşap olan binalar
arasında hızla yayılmıştır. Yangının yayılmasına; ahşap yapı yoğunluğu, yolların darlığı, bitişik düzen
yapılaşma, bakkallarda satılan sulu gazlar, yeterli söndürme suyu bulunmaması, söndürme
malzemelerinin yeterli olmaması, yangın söndürme ekiplerinin iyi organize olmaması gibi nedenler
gösterilmektedir. Büyük bir alanı kaplayan yangın Naum Tiyatrosu, Ermeni Kilisesi, Alman
Hastanesi, Luxembourg Oteli gibi birçok büyük yapının yanmasıyla sonuçlanmış, 100 den fazla insan
hayatını kaybetmiş ve birçok insan evsiz kalmıştır [2]. Beyoğlu yangınında ~3000 kagir ve ahşap
binanın yandığı tahmin edilmektedir [3].
Resim 3. Büyük Beyoğlu Yangını [URL.6]

Büyük Beyoğlu Yangını, Beyoğlu’nun neredeyse yeniden inşa edilmesine ve çevresinin
düzenlenmesine neden olan bir yangındır. İstanbul’da meydana gelen birçok yangından biri olan
Beyoğlu yangını, bu yangınlar arasında en büyüğü değildir, ancak yangın konusunda yapılan birçok
yeniliğin öncüsü kabul edilmektedir. Özellikle Beyoğlu yangını sonrasında yangın güvenliği, yangın
sigortası ve itfaiye teşkilatı konularında çalışmalar yapılmıştır. Bu yangından sonra, yanan alanların
yeniden düzenlenmesi için ayakta kalan binalar yıktırılmış ve padişahın emriyle yeni kent planları
çizilmiştir. Bundan sonra, Beyoğlu yeni baştan inşa edilmiş ve bugünkü görünümüne bu
düzenlemelerden sonra ulaşmıştır. Tulumba ve tulumbacılar konusunda da yeni düzenlemeler
yapılmıştır. Bu yenilikler; Beyoğlu’nun yeniden yapılanması, düzenli itfaiye taburlarının
oluşturulması, yangın sigortasının yaygınlaştırılması, kagir binaların sayısının artması, Şişli ve
Nişantaşı gibi semtlerin önem kazanması olarak sıralanmakdır [4, 5].
25 Haziran 1870 tarihli bir haberde, Beyoğlu’nda yanan yerlerin çizilen haritasına göre, asıl büyük
caddenin Perşembe pazarından başlayacağı, bu yeni caddenin Tepebaşı’ndan ve İngiltere
Sefarethane'sinin önünden geçerek ve daha sonra gereken arsalar alınarak Taksim’e kadar uzanacağı
ve yanmayan yerlerdeki ahşap evler yenilendikçe her üç evin arasında bir kâgir duvar inşa ettirileceği
yazmaktadır. Yanan binaların arsalarına yapılacak olan evlere balkon yapılması kesinlikle
yasaklanmıştır. Beyoğlu yangınında yanan yerlerin arsasının tarla yapılarak düzenlenecek haritasına
göre, yolların geniş yapılacağı duyurulmuştur. Ancak maddi olanaksızlıklar nedeniyle eski plan esas
alınarak, sadece ana yolların genişletilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, caddenin iki ucundaki
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mezarlıklar kaldırılmış ve bu alanlar parka dönüştürülmüştür. Sonuç olarak, yangından sonra
Beyoğlu’nda belli başlı yollar genişletilmiş, büyük caddenin (İstiklal Caddesi) genişliği her iki tarafta
yaya kaldırımı olacak şekilde yirmi metreye çıkarılmıştır. Sokaklar, tepeler düzeltilmiş, birçok çıkmaz
sokak kaldırılmıştır. Kasımpaşa yeni bir yol ile Beyoğlu’na bağlanmıştır [2].
Binalarda yangın güvenliği konusundaki ilk önlemeler dış duvarlarda ve çatılarda alınmıştır. 1800’lü
yıllarda az katlı yapılarda yangın kaçışları için yapılan ilk çalışmalar, pencereler ve çatı bölümünde
oluşturulan kapaklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Çatı kapaklarının amacı, yangın sırasında yapıda
bulunan kişilerin yangının etki alanı dışına kaçmalarına fırsat oluştururken, aynı zamanda itfaiyenin
çatı ve baca yangınına ulaşmasını kolaylaştırmaktadır [6].
Ancak 19. yüzyılda artan yapı yükseklikleri acil durumlarda yapıyı terk etme koşullarını zorlaştırmış,
yangından kaçışlar büyük bir sorun haline gelmiştir. Yapı kullanıcıları az katlı yapılarda olduğu gibi
pencere ve çatı kapaklarını kullanamaz durumdadır. Bu nedenle çok katlı yapılar yangın kaçışlarının
yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmış ve yangın durumunda yapıdan kaçabilme yolları
aranmaya başlanmıştır. Bu dönemde, yangın kaçışları için yapıda çözüm üretmek yerine, dışarıdan
müdahale önem kazanmıştır. 1820’li yılların sonlarında, İngiltere’de ilk yangın merdiveni itfaiyeciler
tarafından kullanılmıştır. Bu merdivenler, binaların ikinci ve üçüncü katlarına kadar ulaşabilen ve
yangın sırasında yapıda bulunanları kurtarmak için kullanılan basit merdivenlerdir. 1836’da kurulan
Yangından Yaşamın Korunması Kraliyet Derneği, itfaiyecilerin kullandığı, altında tekerlekleri
bulunan hareketli yangın merdivenlerinin sokaklara yerleştirilmesini sağlamıştır (Resim 4) [6].
Resim 4. İngiltere’de kullanılan tekerlekli yangın merdiveni [6]

Yapılarda yangına karşı önlemlerin alındığı yıllara ulaşıncaya kadar, yangınlarda çok ağır sonuçlar
ortaya çıkmış ve yangın kaçışlarının önemi bu yangınlarla birlikte yeniden hatırlanmıştır. 1874 yılında
Massachusetts’teki Fall River Tekstil Fabrikasında meydana gelen yangında, itfaiyenin yangın
merdiveni yapının ancak 2. katına ulaşabilmiş ve bu nedenle 23 işçi pencerelerden atlayarak hayatını
kaybetmiştir [6] (Resim 5).
Resim 5. Fall River Tekstil Fabrikası Yangını [6]
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Bu dönemde çok katlı yapılar, az katlı yapıların üzerine eklenen 4., 5. ve 6. katlarla oluşturulmuştur.
Yangın konusunda farkındalık sağlanması, ilk olarak bu yapılar için yangın güvenliği konusunda yeni
düzenlemelerin getirilmesiyle gerçekleşmiş; kullanıcı sayısı, bina yüksekliği, bina işlevi gibi pek çok
konuyu ele alan kurallar uygulamaya konulmuştur.
1870’li yıllarda, yangın kaçışları için yeni arayışlar başlamıştır. Yangınlardaki can kayıpları bina
kaçışlarının eksikliğini ortaya koymuş ve yangın kaçışı için bazı sistemler tasarlanmıştır. Bu
sistemlere ilk örnek olarak, halatlar ve sepetli halatlar verilebilir (Resim 6a, b).
Resim 6. 19.yy’da yangın kaçışı için halatlı öneriler [URL.8, 15]
a
b

Bu sistemlerden biri olan Burrows Kaçısı’nda, dış cephenin iki köşesindeki çelik halatlara asılı olan
sepet, kat boyunca pencereden pencereye hareket ettirilerek kullanıcıların binadan kaçışı
sağlanmaktadır. Bu sistem, özellikle yapıya yabancı olan kullanıcıların yoğun olduğu binalar (oteller)
için tasarlanmıştır (Resim 7).
Resim 7. Burrows Kaçışı [8]

19. yy’ın ikinci yarısında yangın merdivenleri için alternatif tasarımlar önerilmiştir. Uygulanması en
güç olan tasarımlardan biri Benjamin Oppenheimer'ın paraşüt şapkası (Resim 8), diğeri ise 1883
yılında, Montgomery C. tarafından geliştirilen, otelin her odasının kendi iç duvarına sabitlenmiş ve
pencerede asılı duran halatlarla binayı terk etme önerisidir [7] (Resim 9).
Resim 8. B. Oppenheimer'ın paraşüt
şapkası [7]

Resim 9. Montgomery C.’nin oteller için yangın
kaçışı önerisi [7]
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Amerika’da çok katlı yapıların ilk ortaya çıktığı 1861-1871 yılları arasında yeni yapı kodları
oluşturulmuş ve 1890’lardan sonra neredeyse her kentin yangın için düzenlediği kurallar uygulanmaya
başlanmıştır. Fabrika işçilerini koruma yasalarının ortaya çıkmasıyla işçi güvenliği konuları önem
kazanmış ve bu yaklaşım yangın merdivenlerinin artmasını sağlamıştır. Bu dönemde yangın güvenliği
için kalıcı düzenlemeler yapılmıştır. İlk olarak 1876 yılında New Universal Cyclopedia’da yangın
merdiveni tanımlanmıştır. 1900’lü yıllar öncesinde, New York’ta en yaygın kullanılan yangın
merdiveni tipi, yapı cephesine asılı balkon ve tek kollu merdivenden oluşan sistemdir [7] (Resim 10).
Resim 10. 1900’lü yıllar öncesi New York’ta Yangın Merdiveni [URL.9]

Yangın merdivenlerinin yapı cephesine asılı, korunaksız ve demir olarak tasarlanması, birçok kişinin
ölümüne sebep olsa da, 1885’te Amerika yapı kodları, yangın merdivenini "dış, açık, demir merdiven"
olarak tanımlamıştır [7]. Yapı cephesinde asılı duran bu yangın merdivenlerinin dış mekândan
konutlara ulaşım sağlaması, güvenlik önlemlerini gerekli kılmış, kullanıcılar konut pencerelerini
çeşitli kafeslerle kapatarak, yangın merdivenlerini belirli bir yükseklikte bitirerek ya da bu merdiven
çıkışlarını kilitli kapılarla koruma altına alarak önlem almaya çalışmıştır (Resim 11). Ancak acil
durumlarda kafeslerin ve kilitlerin ısı ile deforme olabileceği, kapıların ve pencerelerin kilitli
kalabileceği düşünülmemiştir [6].
Resim 11. Yangın Merdiveninde alınan önlem [URL.11]

Franklin Enstitüsü’nün raporuna göre, pencere açıklıklarının hemen yanında yer alan demir balkonlar
ve merdivenler, yangında zarar görebilmekte ve kullanılmaz duruma gelebilmektedir. Bu demirler
paslanmakta ve soğuk iklim koşullarından etkilenmektedir. Ayrıca, yapı kullanıcıları çoğunlukla
yasak olarak belirlenmiş kurallara uymaksızın yangın merdivenlerini oturma, yatma, oyun, çamaşır
kurutma alanı olarak kullanmakta, hatta yangın merdivenleri bir film setine dönüşebilmektedir (Resim
12). Bu nedenle 1896 yılında kurulan National Fire Protection Association (NFPA), yangını önleme
ve yangından korunma konularında standartlar geliştirerek halkı eğitmeyi de amaçlayan çalışmalar
yapmıştır [7].
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Resim 12. Yangın merdivenlerinin farklı kullanımı [URL.11, URL.12]
a
b

1900’lü yıllarda uygulanan yangın merdiveni örneklerinden biri de, okullarda hem acil durum için
hem de oyun aracı olarak kullanılan merdiven olmuştur (Resim 13) [URL.13].
Resim 13. Davis Okulu yangın merdiveni - 1930 [URL.14]

Yapı malzemelerindeki gelişmelerle birlikte, 1900’lü yılların başlarında yangın merdiveni çok az
sayıda uzman tarafından gerekli görülmüştür. Genelde binalarda yangın merdiveni yerine, binaların
yangına dayanımlı malzemelerle inşa edilmesi fikri savunulmuştur [7]. Bu dönemde birçok yüksek
binada, yapı içi merdivenlerle birlikte bina cephesinde yangın merdiveni inşa edilmiş ve yangına
dayanımlı malzemelerle binanın yangına karşı korunumu desteklenmiştir (Resim 14).
Resim 14. ABD’de yangın merdiveni örnekleri [7]
a
b
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Bu binalardan biri olan ve 1901 yılında inşası tamamlanan Asch binası, sahibi Joseph Asch tarafından
"yangına dayanımlı bina" olarak açıklanmıştır [9]. New York’taki bu binanın 8., 9., ve 10. katlarında
kurulan, genç ve göçmen kadınların çalıştığı Triangle Waist Tekstil Fabrikası, Max Blanck ve Isaac
Harris tarafından 1900 yılında kurulmuştur. 25 Mart 1911 tarihinde fabrikada meydana gelen
yangında, yarım saatten kısa bir süre içerisinde 146 işçi hayatını kaybetmiştir. Bu yangın, yüksek
yapılarda meydana gelen önemli ilk yangınlardan biridir (Resim 15).
Resim 15. Triangle Fabrikası Yangını [URL.15]

10 katlı binanın son üç katında bulunan Triangle Fabrikasında çıkan yangında, itfaiye merdivenleri
binanın ancak 6. katına ulaşabilmiştir [10]. Binanın 8. katında çıkan yangın, 180 işçi arasında paniğe
neden olmuştur. Bu kattaki yangın kapılarının kilitli olması nedeniyle işçilerin bir bölümü çatıya
çıkmaya çalışmış, bir bölümü camları kırarak yangın merdivenine ulaşmayı başarmıştır. Ancak
ulaştıkları yangın merdiveni hem alevlerden zarar gördüğü hem de çok sayıda kişiyi taşıyamadığı için
çökmüş ve işçilerin hayatını kaybetmesine neden olmuştur (Resim 16).
Resim 16. Yangın merdiveninde oluşan hasar [26]

Triangle yangını, binalarda yangın merdiveni ile ilgili standartların bina yüksekliği, işlevi ve kullanıcı
sayısı gibi ölçütlere uygun olarak belirlenmesi ve yangın merdivenlerinde kullanılan malzemelerin
yangın dayanımlı malzemelerden seçilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.
1913 yılında kurulan "The Committee on Safety to Life" kurulu, 1915 yılında "dış merdivenleryangın merdivenleri" için güvenlik önlemleri artırılmış şartnameler hazırlamıştır. 1923 yılında
yayınlanan "The Building Exits Code" ile özel durumlar hariç olmak üzere, yeni binalarda yapılacak
dış yangın merdivenleri yasaklanmış ve yapılarda merdiven kulesi yapılmasını öneren bir kitapçık
yayınlanmıştır [7]. Bu kod, yangınlarda can kayıplarının azaltılması için 1966 yılında yeni
düzenlemeler ve iyileştirmelerle "Code for Safety to Life from Fire in Building" olarak
değiştirilmiştir. 1997 yılında yayınlanan bugünkü adı "Life Safety Code" olan NFPA 101, can
güvenliği için birçok yeni önlem ve düzenlemelerle birlikte en son 2017 yılında yenilenmiştir.
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2000’li yıllarda birçok ülkede yangın yasaları çıkarılmıştır. Türkiye’de de 2002 yılında yürürlüğe
giren "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)" 27.11.2007, 09.09.2009 ve
en son 09.07.2015 tarihlerinde revize edilerek bugünkü şeklini almıştır. Bu yönetmelik için
İngiltere’nin yangın ile ilgili yasaları ve National Fire Protection Association (NFPA) referans
alınarak binaların yangın güvenliğine yönelik çalışmalar yapılmış, yapılarda yangın merdivenleri için
standartlar belirlenmiştir. Bu yönetmelikte, kaçış yolları tanımlanmakta, kaçış güvenliği esasları ve
kaçış merdiveni düzenlemeleri belirlenmektedir. Yönetmelik içeriğinde; kaçış merdivenlerinin
boyutları, yeri ve düzenlemeleri, özellikleri ve kaçış merdiveni havalandırmasından bahsedilmektedir
[11].
Ancak yangınlar, yapılarda büyük tehlike olmaya devam etmekte ve can kayıplarına neden olmaktadır.
1974 yılında Londra’da inşa edilen 24 katlı Grenfell Tower konut binasında, 14 Haziran 2017 çıkan
yangında 71 kişi hayatını kaybetmiştir. 4. katta başlayan yangın hızla yayılmıştır. Yangın sırasında
yapıda ~350 kişi olduğu tahmin edilmektedir (Resim 17) [12].
Resim 17. Grenfell Tower Yangını [URL.16]

Yangın güvenlik uzmanları, yangının bu kadar hızlı yayılmasının nedenini dış cephe kaplaması olarak
belirlemiştir. Dış cephe kaplaması, polietilen çekirdekli alüminyum kompozit paneldir. Bu kaplama,
diğer alternatif cephe kaplama malzemelerine göre yangına daha az dayanımlıdır. 127 daire bulunan
yapının cephe kaplaması 2016 yılında yenilenmiştir. Cephe kaplaması ile birlikte pencereler, ısıtma
sistemi değiştirilmiş ve ilk dört kat yeniden düzenlenmiştir. 2017 yılında, bir yıl önce yenilenen konut
yapısında meydana gelen yangında ortaya çıkan sonuç, dış cephe kaplama malzemelerinin yanıcılık
özelliklerinin önemini ortaya koymuş, bu yangın 2017 yılında dış cephe kaplama malzemelerinin
yanıcılık sınıfının öneminin anlaşılamadığını göstermiştir. Ayrıca, Grenfell Tower’da can kaybının
nedeni olarak, 24 katlı binada yangın merdiveni bulunmaması yanı sıra, iç mekân yapı elemanlarında
yangın direnim süresinin yetersiz olması, yangına müdahalenin sınırlı kalması gibi birçok etken
olduğu düşünülmektedir. Diğer bir örnek olarak, 13 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da 42 katlı Polat
Tower konut binasında meydana gelen dış cephe yangını verilebilir. Bu binanın da dış cephesinde
alüminyum kompozit dış cephe kaplaması kullanıldığı bilinmektedir.

3. SONUÇ
Geçmişte meydana gelen birçok yangın, yapılarda yangına karşı alınacak önlemler konusunda yol
gösterici olmuş, yangın korunumlu yapı tasarımı konusunda birçok değişiklik yapılmış ve birçok yeni
kural getirilmiştir. Özellikle geçmiş yangınlardan elde edilen çıkarımlar ve öğretiler konusunda,
yangın kaçışlarına yönelik gelişmeler önemlidir. Ancak, araştırma sonucunda yangına karşı alınan
önlemlerin yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Yapının işlevi, kullanılan yapı malzemeleri ve
mekânsal donanımlar, binanın bulunduğu çevre ve imar koşulları, kullanıcı profili ve sayısı göz
önünde bulundurulmadan inşa edilen yapılarda, yangınlar sonucu oluşan can kayıpları, yangına karşı
alınmayan veya yetersiz olan önlemlerin göstergesidir.
1666 yılında meydana gelen Büyük Londra Yangını ile 351 yıl sonra aynı kentte meydana gelen
Grenfell Tower Yangını değerlendirildiğinde, her iki yangında da; yangına karşı güvenlik
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önlemelerinin yeterli düzeyde olmaması, yapılarda yangın kaçışlarının düzenlenmemesi ve yanıcılık
sınıfı düşük yapı malzemeleri kullanılması, yangına müdahale sistemlerinin yetersiz olması geçmiş
yangınlardan etkin düzeyde kazanım sağlanamadığını göstermektedir.
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