BYKHY VE YANGINA KARŞI GÜVENLİ YÜKSEK YAPI TASARIMI
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- Türkiye’nin İlk Akredite YANGIN DAYANIM LABORATUVARI’nı (2011),
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- Halen EFECTIS Holding Türkiye, İran, Arap Yarımdası ve CIS Bölgesi’nden sorumla İcra Komitesi Üyesi,
- Efectis ERA Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı’dır.
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YÜKSEK – ÇOK YÜKSEK ???
Fransız Yönetmeliği’nin 2011 yılı revizyonu, 200 m üzeri yapıları, «Çok Yüksek Yapı» olarak
tanımlayarak bizde «Gökdelen» tabir edilen yapılarla ilgili ilave riskleri belirlemiş,
karşılamaya çalışmış; bu arada «Yüksek Yapı» tanımlamasını da konutlar için 50 m. üzeri,
diğer yapılar için ise 28 m. olarak düzeltmiştir.
2012 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren ve son revizyonu 2020 yılında gerçekleşen
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik (BYKHY) ise, yüksek yapıları 21,5
m. ve üzeri, çok yüksek yapıları da 51,5 m. ve üzeri olarak tanımlamaktadır.

KULLANIMDA OLAN GENEL YANGIN GÜVENLİK KONSEPTLERİ

• İnsanlar ne kadar süre içerisinde
kaçabiliyorlar/yapıyı boşaltıyorlar?

• İtfaiyenin yangını söndürme süresi ne kadardır?

• Çevreye (kat/bina) yangının sıçramasını nasıl engelleriz?

BU YAKLAŞIMLARIN SONUCU;

• Panik!

• Kaza durumları!

• Tali hasarlar..

YÜKSEK YAPILARDA STRATEJİ..?
• İnsanları olabildiği kadar uzun süre YERLERİNDE TUTUN!

• Sadece yangından direkt etkilenen alanlardaki kişileri,

…En Yakın Güvenli Bölgeye Götürün!

DİKKATE ALINACAK KONULAR
• Güven telkin etmek..

• Sürekli iletişimde kalmak..

• Yapının çökmesini engellemek..

• Duman ve ısıyı kontrol altında tutmak..

ÖRNEK 1: AMA..AMA..BETON YANMAZ Kİ???

BETONDA SPALLING
Yangına maruz kalan betonda SPALLING;
• Buhar fazına geçen su nedeniyle beton gözenek (pore) basıncının
yükselmesi,
• Kesitteki ısıl fark nedeniyle ısınan yüzeyde basma gerilmesi, soğuk
yüzeyde ise çekme gerilmesi oluşması,
• Agrega ve çimento karışımı arasında ısıl genleşme farkı nedeniyle
iç çatlaklar oluşması,
• Beton ve çelik donatı (rebar) arasında ısıl genleşme/deformasyon
farkı nedeniyle majör çatlaklar oluşması
• Isınma esnasında oluşan kimyasal geçişler nedeniyle
mukavemetin düşmesi
Sonuçlarının kombinasyonuyla oluşur.

Air + water gas

Liquid water

BYKHK – veya YANGIN YÖNETMELİĞİ

19 Aralık 2007 tarihli 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binaların
Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. 2009,
2015, 2017 ve 2018 tarihli dğişiklik yönetmelikleriyle revize edilmiş, 4 Kasım
2020 tarihli ve 32294 sayılı resmi gazete yayımlanan “Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
ile son halini almıştır.
Yönetmelik gereğince;
Tüm binalarda ve inşaat-yapım işlerinde, bina kullanım sınıflarına göre,
taşıyıcı olarak kullanılan yapı elemanları başta olmak üzere, çoğu yapı
elemanı için 30 dakika ile 180 dakika arasında değişen “Yangın Dayanımı”
zorunluluğu, ayrıca TÜM yapı malzemeleri için A1 ile E arasında “Yangına
Tepki Sınıflandırması” zorunluluğu tariflenmiştir.

BYKHY - SORUMLULUKLAR
Yönetmelik uygulama sorumluluğu;
• yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler,
• yatırımcı kuruluşlar, yapı sahipleri, işveren veya temsilcileri,
• tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler,
• ve yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje
kontrolü,
• yapı denetimi ve işletme yetkilileri,
Kısaca TÜM TARAFLAR,
Yasa karşısında
Görevli,
ve
Sorumludur!

Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları
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TS EN 13501-2 YANGIN DAYANIM TESTİ – EK-3/b VE EK-3/C
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STANDART SICAKLIK /ZAMAN DEĞERLERİ

BYKHY –MADDELERDEN ÖRNEKLER

Madde 27 – CEPHELER:
(GENEL MADDE)
1. Dış cephelerin, bina yüksekliği 28,5 m.den fazla olan binalarda zor yanıcı
(Sınıf A2) malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici (Sınıf
A2, Sınıf B, Sınıf C) 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 elamanıyla 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.

BYKHY –MADDELERDEN ÖRNEKLER

2. Geleneksel cephe sistemleri (Mantolama) ;
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 sistem
detayları ve teknik özellikleri piyasaya arz dokümanlarında yer alır.
a) Dış cephesi zor alevlenici (Sınıf A2, Sınıf B, Sınıf C) malzeme veya
sistemden oluşan, yüksekliği 28.50 m'den az olan binalarda, tabii veya
tesviye edilmiş zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz (Sınıf
A1) 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 (Sınıf A1) malzeme ile yangın
bariyerleri oluşturulmalıdır.

BYKHY –MADDELERDEN ÖRNEKLER

2. c) Farklı yüksekliğe sahip bitişik nizamdaki yapılarda, alçak binanın çatı
hizasındaki yüksek bina katının dış cephe kaplaması hiç yanmaz (Sınıf
A1) 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 havalandırmalı giydirme cephe sistemli binalarda
kullanılan cephe ve yalıtım malzemeleri en az zor yanıcı (en az Sınıf A2)
olmalıdır.

BYKHY –MADDELERDEN ÖRNEKLER

PEKİ, NEDEN?

POLİMER MALZEMELER (B-C-D SINIFI) YANGINDA NASIL DAVRANIR?

POLAT TOWERS, İSTANBUL – 17.07.2011

Toplam yangın yüksekliği: 140 m
Yanma süresi yaklaşık 210 sn = 3,5 dk !!!
Ortalama yanma hızı…
66 cm/sn = 40 m/dak = 2.400 m/saat!
İtfaiye reaksiyon süresi = 5 dk…

GRENFELL TOWER, LONDRA – 14.07.2017

GRENFELL TOWER YANGINI - 72 ÖLÜ, ONLARCA YARALI!

• Daire 16 mutfağında bulunan büyük bir buzdolabındaki /dondurucudaki
elektrik arızasının bu yangına neden olduğu,
• Yangın, sıcak dumanın uPVC pencere pervazında şekil bozukluğuna ve
çökmeye neden olması ve bu şekilde yalıtım ile ACM kaplama panelleri
arasında alevler ve sıcak gazların geçebileceği bir boşluk oluşturarak
kaplamaya ulaşmış olması
• Yangın kaplamaya itfaiyecilerin Daire 16'daki mutfak kapısını ilk açtığı saat
olan 01.14 öncesinde nüfuz etmiş olması,
Yangın sebebiyle ilgili bulgular.

GRENFELL TOWER YANGINI - 72 ÖLÜ, ONLARCA YARALI!

‘Lobilerin çoğu, yaklaşık 01.20 itibarıyla dumanla dolmaya başlamış ve
bazıları 01.40'a kadar yoğun duman altında kalmıştır. Saat 02.00'ye kadar
oldukça fazla lobi ağır oranda duman basmıştır. 01.50'ye kadar
merdivenlerdeki duman miktarı düşük düzeyde kalmış, bu saate kadar 168
kişi kaçabilmiştir. Bu saatten sonra, özellikle alt katlarda merdivenler
dumanla dolmaya başlamıştır. Bazı seviyelerde, duman yoğunlaşmış ve ısı da
oldukça yükselmiştir. 02.20'ye kadar merdivenlerdeki duman hayati tehlike
arz edecek seviyeye ulaşmış ancak bu saatte dahi merdivenler tamamen
geçilemez duruma gelmemiştir.’

GRENFELL TOWER YANGINI - 72 ÖLÜ, ONLARCA YARALI!

• Araştırma raporu sonucunda bazı öneriler:
Yüksek binalarda yanıcı malzeme kullanımının engellenmesi,
malzemelerin test edilip belgelendirilmesi
Yerleşim için kullanılan her yüksek binada asansör ve acil durum asansörü
kontrolü zorunluluğu
Tüm yüksek binalar için kısmi tam tahliye politikalarının geliştirilmesi,
yetki ve sorumlulukların ortaya konulması, tahliye destek personelinin ve
bina sakinlerinin eğitimlerinin düzenlenmesi, ..
Ayrıca; yangın kapılarının kontrolü, acil durum organizasyonları arasındaki
işbirliği, v.s. acil eylem gerektiren konular..
Araştırma ve Faz 1 Raporu için;
https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/phase-1-report

PEKİ – BYKHY’DA YÜKSEK YAPILAR?
Madde 28 - ÇATILAR:
3. Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda;
a) Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde,
b) Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden (Sınıf A1),
olması gerekir.
Madde 29 – YAPI MALZEMELERİ:
2. Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay alevlenen (Sınıf F) yapı
malzemelerinin inşaatta kullanılmasına müsaade edilmez. Kolay alevlenen yapı
malzemeleri, ancak, bir kompozit içinde normal alevlenen (Sınıf D, Sınıf E)
malzemeye dönüştürülerek kullanılabilir.
3. Duvarlarda iç kaplamalar ile içte uygulanacak ısı ve ses yalıtımları; en az normal
alevlenici (Sınıf D, Sınıf E), yüksek binalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan
sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici
(Sınıf A2, Sınıf B, Sınıf C) malzemeden yapılır.

YAPI ELEMANLARI – YANGIN DAYANIM GEREKSİNİMLERİ?
• Yangın kompartmanları - EK 3B / EK 3C
• Yangın duvarları (ayırıcı duvarlar) – 90 dakika
• Düşey tesisat şaft duvarları(çöp, haberleşme, evrak, teknik donanım, v.b.) – 120 dakika;
şaft kapakları – 90 dakika ve duman sızdırmaz
• Baca duvarları – 120 dakika
• Döşemeler - EK 3B / EK 3C
• Cepheler – yüksek binalarda zor yanıcı malzemeden; diğer binalarda zor alevlenici
malzemeden
• Yangın güvenlik holleri – duvar, tavan ve tabanında yanıcı malzeme kullanılamaz; 120
dakika dayanıklı duvar ve 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden
ayrılmalı
• Korunumlu iç kaçış koridorları ve geçitleri - EK 3B / EK 3C
• Dış kaçış geçidine açılan çıkış kapıları – 30 dakika
• Kaçış merdivenleri - 120 dakika dayanıklı duvar ve 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz
kapı ile diğer bölümlerden ayrılmalı
• Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapıları - duman sızdırmaz; (4 kattan az kat için)
60 dakika, diğerleri 90 dakika ……………………………………………..

SONUÇ:
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Gereği,
• Yapı malzemelerin ve yapı elemanlarının piyasaya arzından önce akredite laboratuvarlar
tarafından test edilmemeleri,
• Mimar ve mühendislerin yanlış malzeme seçimleri ve hatalı yapı elemanı tasarımları
Yangına karşı tepki sınıfı/yangın dayanımı yetersiz, ve yangın durumunda ‘tüm bina için hayati
risk teşkil edebilecek’ yapı elemanları oluşturulabilmektedir.
Dolayısıyla tüm ilgili taraflar Yönetmelik ve diğer ilgili ürün mevzuatına uygun davranarak;
 Hukuki yaptırımlardan korunmak,
 Yangın afeti karşısında gerekli önlemlerin alınmasıyla vicdanen rahat bulunmak,
Durumundadır.

SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!
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