ôZODER, “yalätäm” konusunda
kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek
üzere faaliyet gösteren, äsä, su, ses ve
yangän yalätäm malzemesi üretici, satäcä,
uygulayäcä ve ithalatçälaränä aynä çatä
altända toplayan bir sektör kuruluñudur.
Hedefleri arasända ñunlar yer almaktadär:
• Kamu kurum ve kuruluòlarå nezdinde yalåtåm
sektörünü temsil ederek, yalåtåm ile ilgili mevzuat
çalåòmalaråna aktif olarak katkåda bulunmak,
• Iså yalåtåmå konusunda ülke çapånda enerji verimliliôi
kavramånå öne çåkararak; çevre kirliliôinin azalmasånå,
daha güvenli ve konforlu yaòam alanlarå
oluòturulmasånå ve %75’ ini yurt dåòåndan temin
ettiôimiz enerjiden tasarruf edilmesini saôlamak,
• Su yalåtåmå konusunda uygulamalarån teknik
kurallara uygun olarak yapålmaså için çalåòmalar
yürüterek, yüzölçümünün %92’si deprem kuòaôå
olan ülkemizde insanlaråmåzån daha konforlu, güvenli
ve saôlåklå mekânlarda yaòamaså için kalåcå
çözümler getirmek,
• Ses yalåtåmå konusuna karar mercilerinin ve
toplumun dikkatini çekmek ve gerekli olan ses yalåtåmå
önlemleri hakkånda bilgi vererek saôlåklå ve konforlu
yaòam alanlarånån oluòturulmasåna katkåda bulunmak,
• Yangån yalåtåmå konusunda inòaat sektörünü ve halkå
bilinçlendirerek, yangånlarda oluòabilecek can ve
mal kayåplarånå en aza indirecek yalåtåm önlemlerinin
yaygånlaòmasånå saôlayarak, yangån güvenli binalarån
oluòturulmasåna katkåda bulunmak.
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Såkça Sorulan Sorular

ôZODER olarak böylesine önemli bir konuya dikkat çekmek istedik.
Bu çerçevede, yalätäm konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek üzere
derledióimiz bilgileri sizlerle paylañäyoruz.
Unutmamaläsänäz ki, “yalätäm en kârlä yatärämdär!”
Keyifli okumalar,
ôZODER

Binalarån Yangåndan Korunmaså Hakkånda Yönetmelik incelendiôinde,
yangånlara karòå gerek pasif gerekse aktif önlemlere yer verildiôini görüyoruz.
Pasif ve aktif önlemler, yangån emniyeti açåsåndan, bir bütünün birbirini
tamamlayan parçalarådår diye düòünebiliriz. Yani, binalarda etkin bir yangån
güvenliôi için, pasif ve aktif önlemler birlikte ele alånarak, tasaråm yapålmalådår.
Pasif Önlemler, mimari projelendirme aòamasånda tasarlanan, yangån esnasånda
yapå elemanlarånån belirli bir süre ile yangåna dayanmasånå saôlayan, alev
ve dumanån yayålmasånå yavaòlatarak yapå içerisindeki kiòilerin güvenli
bir òekilde tahliyesine ve müdahale ekiplerinin emniyetli çalåòmasåna
imkan veren yapåsal tedbirlerdir. Yangån Yalåtåmå da pasif bir önlemdir.
Aktif Önlemler ise, kåsaca, yangån algålama, uyarå ve söndürme gibi
yangånla birlikte devreye girmesi planlanan sistemler olarak tariflenebilir.

Ev ve iòyerlerindeki her tür mobilya, perde, masa, koltuk gibi eòyalarån
tümü yanåcådår. Yangånlar için gereken oksijen ise havada bulunur.
Sönmemiò bir sigara, elektrik kontaôå, hatta güneò åòånlarå, soba ve ocak
gibi åså kaynaklarå, yangånån baòlamasåna neden olabilir. Yanåcå olan
eòyalaråmåzån ve oksijenin hayatån vazgeçilmez birer parçaså olduôu ve
yanåcå maddeleri tutuòturabilecek enerji kaynaklarånå saôlayabilecek
teknolojik aletlerin çevremizi sardåôå göz önüne alånårsa, aslånda
yaòanålan mekânlarda yangån çåkma olasålåôå sanåldåôå gibi düòük deôildir.
Yangånlarda açåôa çåkan åså ve duman, yangånån yayålarak can ve mal
kayåplarånån artmasåna neden olur.
Yangånån ve zararlå etkilerinin, bina içinde ve komòu binalara yayålmasånå
yavaòlatarak kiòilerin yangån mahallinden güvenli bir òekilde tahliye
edilmesine olanak saôlayan, can ve mal güvenliôini saôlayåcå yapåsal
önlemlere “yangän yalätämä” denir.

Binalarån Yangåndan Korunmaså Hakkånda Yönetmelik incelendiôinde,
Pasif Yangåndan Korunma Önlemleri ve Yangån Yalåtåmå kapsamånda,
yapå malzemelerinin yanåcålåk sånåflarå ve yapå elemanlarånån yangåna
dayanåm (direnç) süreleri ile ilgili kriterlere yer verildiôini görüyoruz.
Yanåcålåk Sånåfå ve Yangåna Dayanåm Süresi, insanlarån can ve mal
emniyetini saôlamak için sunulan yangåndan korunma çözümleri
açåsåndan önemli birer özellik ve gösterge olup, pasif önlemlerin
tasarlanmasånda, yangån evrelerine baôlå olarak, farklå noktalarda
önem ve aôårlåôa sahiptir.
Yanåcålåk Sånåfå, genel kavuòuma kadar olan evrede, malzemelerin
yangånån büyümesine yapacaôå katkå açåsåndan önemli olup, malzeme
seçiminde dikkate alånmalådår. Uygun malzeme seçimi, yangånån
büyümesini yavaòlatår, yangån mahallinin emniyetli bir òekilde
tahliyesine imkan verir ve hasarån azaltålmasånå saôlar.
Bir yangånda genel kavuòum evresine gelindiôinde ise, artåk yangån
mahallinden kaçmak mümkün deôildir. Binanån kurtarålmaså ve
yangånån diôer mahallere såçramamaså önem kazanår. Bu noktada,
pasif yangåndan korunma önlemlerine yönelik tasaråmda, ilgili yapå
bileòeni veya elemanånån Yangåna Dayanåm Süresi, diôer bir deyiòle,
yük taòåma (R), bütünlük (E) ve yalåtåm (I) özelliklerini ne kadar süreyle
koruyarak, yangånån büyümesine direnç gösterebileceôi dikkate alånår.

Bina içerisinde kullanålacak olan malzemelerin seçimi; yangånån çåkmasåna ve
yayålmasåna yapacaôå katkå dikkate alånarak yapålmalådår. Malzeme seçiminin
yangåna tepki sånåflaråna göre yapålmaså; yangån oluòma riski azaltålmaså
açåsåndan önemlidir. Herhangi bir mekânda yangånån baòlamaså durumunda ise
can ve mal güvenliôinin saôlanabilmesi için; yangånån ve zararlå etkilerinin
(åså ve duman) diôer mahallere såçramamaså önem kazanmaktadår. Yangånån ve
zararlå etkilerinin mekanlar arasånda yayålmasånå engellemek veya sånårlandårmak
için; yangåna belirli süreler boyunca dayanåklå çatå, duvar, döòeme, kapå, pencere,
gibi yapå elemanlarånån kullanålmaså gereklidir. Bu yapå elemanlarå yangåna
dayanåklålåk süreleri nispetinde yangånån ve zararlå etkilerinin bir baòka mekana
yayålmasånå engelleyerek, yangån mahallinin emniyetli bir òekilde tahliye
edilmesine, can ve mal kayåplarånån en aza indirilmesine olanak saôlar.

Yangånlarda açåôa çåkan åså ve dumanån yayålmasånå geciktirerek,
yangåna maruz kalan kiòilerin binayå yangånån olumsuz etkilerine
maruz kalmadan terk edebilmeleri için imkân ve zaman saôlar.
Yangån çåkan mahalde åsånan gazlarån yükselmesi sonucu såcaklåk çok
yüksek deôerlere ulaòår. Dolayåsåyla yapå elemanlarå yangån sårasånda
açåôa çåkan åsåyla bina çökebilir. Yangån yalåtåmå, yangånlarda oluòan
yüksek såcaklåk etkisi ile yapånån kåsmen veya tamamen çökmesini engeller.
Yangånlarda meydana gelen can kayåplarå çoôunlukla duman nedeniyle
(zehirli gaz soluma ya da karbonmonoksit zehirlenmesi) olmaktadår.
Karbonmonoksit zehirlenmelerinin halk içindeki diôer adå kan
zehirlenmesidir. Bu sebeple binalarda özellikle yangån kaçåò yollarånda,
yanåcå olmayan ve alev damlacåklarå üretmeyen, yangån esnasånda zehirli
gaz oluòumuna sebep vermeyen malzemelerin kullanålmaså önemlidir.

Yangån yalåtåmå; yapå içerisinde yangånån dolayåsåyla zehirli gazlarån yayålmasånå
geciktirerek can kayåplarånån azaltålmasånå, åsånån yayålmasånå sånårlandårarak ise
can ve mal kayåplarånån azaltålmasånå saôlar. Yangånån bina içinde ve civardaki
binalara yayålmasånå sånårlandårarak itfaiye görevlilerinin daha emniyetli bir
òekilde yangåna müdahale etmelerine olanak saôlar.
Geliòmiò ülkelerde çåkan yangån sayåså Türkiye’den fazla olmasåna raômen,
meydana gelen can ve mal kayåplarå “yangån yalåtåmå” uygulamalarå ile
Türkiye’nin çok altåndadår.

Yangån yalåtåmå genel olarak bir yapånån her yerinde yapålabilir. Yangån yalåtåmånån
hangi òartlarda ve hangi kriterlere uygun olarak yapålmaså gerektiôi Binalarån
Yangåndan Korunmaså Hakkånda Yönetmelik kapsamånda belirtilmektedir.
Genel olarak yangån yalåtåmå;
Binanån taòåyåcå kåsåmlaråna,
Güvenli tahliye amacåyla oluòturulan kaçåò yollarånån duvar, döòeme, tavan,
kapå ve varsa pencerelerine,
Bina içerisinde, tavan ve taban döòemesi de dahil olmak üzere her yanå belirli bir süre
boyunca yangåna karòå dayanåklå olmaså gereken bölümlere (yangån kompartåmanlaråna),

Dåòarådan yangånån såçramamaså için çatå ve cephelere,
Kazan dairesi gibi patlama riski olan yerlere,
Duman ve åsånån yayålmamaså için hava kanallarå vb. tesisat elemanlaråna
ve mekanik tesisat òaftlaråna,
Tesisatlarån duvar ve döòemeleri delip geçtiôi bölgelere uygulanår.

Mekanik òaftlarda, tesisatlarån duvar veya döòemeyi delip geçtiôi
yerlerde herhangi bir yangån yalåtåmå önlemi alånmåò må?

4- Komòu binalardan yangånån såçramamaså için herhangi bir önlem alånmåò må?
5- Yangån anånda güvenli bir òekilde tahliyeye olanak saôlayacak olan
yangåna karòå korunumlu kaçåò yollarå inòa edilmiò mi?
6- Kaçåò yollarå, yönlendirme levhalarå ile belirtilmiò mi?
7- Bina içerisinde yangån merdivenini bulunuyor mu? Bina içerisinde

yangån merdiveni varsa yangån merdivenini çevreleyen duvarlarda yangån
yalåtåmå yapålmåò må?
8- Yangån merdivenine açålan kapålar kaçåò yönüne doôru iterek açålacak

biçimde inòa edilmiò mi? Yangån merdivenine açålan kapålar otomatik
olarak arkanåzdan kapanåyor mu?
9- Kazan dairesinde yangån yalåtåmå önlemleri alånmåò må?
10- Binada yangån algålama, uyarå ve söndürme sistemleri bulunuyor mu?

Binalarda yangån güvenliôi saôlanmaså amacåyla; her türlü malzemenin
kullanåm alanåna göre yanåcålåk sånåflarånån Binalarån Yangåndan Korunmaså
Hakkånda Yönetmelik òartlarånå saôlamaså ve yapålarån muhtelif bölümleri
için Yönetmelikte tanåmlanan yangåna dayanåm sürelerine uygun yangån
yalåtåmlå detaylarån oluòturulmaså ve yine yönetmelikçe tariflenen yangån
söndürme, algålama, haberleòme gibi aktif önlemlerin alånmaså gereklidir.
Binalarån Yangåndan Korunmaså Hakkånda Yönetmelik kapsamånda
belirtilen òartlar ve uygulama alanlarånda yangån yalåtåmå; taòyünü, alçå
levha, elyaflå çimento levha, kalsiyum silikat gibi A1 veya A2 sånåfå yanmaz
malzemeler uygulanår.
Tesisatlarån duvar, döòeme ve tavanlarå deldiôi yerlerde; åså ile genleòen
veya åså karòåsånda bünyesindeki suyu serbest bårakan veya çok yavaò
yanan özel mastik, harç veya yaståklar kullanålarak alev ve dumanån
yayålmaså önlenir.
Yangåndan kaçåò koridorlarånda özel kapå ve cam fitilleri, pencerelerde
yangåna dayanåklå özel cam üniteleri kullanålår.

Binalarån Yangåndan Korunmaså Hakkånda Yönetmelik metnine
www.izoder.org.tr‘den ulaòabilirsiniz.

Ülkemizde her yål çok sayåda yangån vakaså meydana gelmektedir.
Bu durum maddi hasarån yanå såra can kayåplarå ve yaralanma vakalaråna
neden olmaktadår. õstanbul Büyükòehir Belediyesi õtfaiye Daire Baòkanlåôå
tarafåndan yayåmlanan istatistiklere göre 2012 -2017 yållarå arasånda
sadece õstanbul’da meydana gelen yapåsal yangånlarån sayåså (araç
yangånlarå hariç) 83.586’dår. Yangån yalåtåmånån yaygånlaòtårålmaså, yangån
sayålarånån yanå såra can ve mal kayåplarånå da önemli ölçüde azaltacaktår.
Tablo: Yangän istatistikleri (2012 – 2017)
Yällar

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Konut Yangänä

5.129

4.902

5.261

5.869 5.910

Fabrika Yangänä

136

159

123

157

153

166

Dióer Bina Yangänä

7.069

7.853

7.869

8.957

8.887

9.224

Toplam

12.334 12.914

5.762

13.253 14.983 14.950 15.152

Yangän merdiveni olan bir binada yangän yalätämäna ihtiyaç var mä?
Yangån Yalåtåmå ve Yangån Merdiveni, yangån emniyeti olarak
tanåmlayabileceôimiz bütünün parçalarådår. Yangån durumunda güvenli
bir alana geçiòe imkan saôlayan yangån merdivenlerine güvenli
bir òekilde, yangånda açåôa çåkan åså ve dumandan etkilenmeden
ulaòabilmek gereklidir. Bu nedenle yangån merdivenine ulaòan kaçåò
yollarånån yalåtålmåò olmaså gerekir.
Suyla söndürme yapan bir sistemle yangäna karñä gerekli önlemi
almäñ olur muyuz?
Tüm söndürme sistemleri yangåndan sonra devreye girmekte ve
yangånla mücadelede önemli görevler üstlenmektedir. Buna karòålåk,
yangån tedbirleri sadece söndürme sistemleri gibi aktif önlemler ile
sånårlå deôildir. Binanån güvenli bir òekilde boòaltålabilmesi için kaçåò

yollarånån yalåtålmaså, yangånån yayålmasånå geciktiren yalåtåmlå yapå elemanlarånån
oluòturulmaså ve åså etkisi ile binanån tümünün veya bir kåsmånån yåkålmasånå
engelleyen önlemlerin alånmaså da gereklidir. Pasif yangåndan korunma önlemleri
yapålaråmåzån yangåna karòå savunma hattånå, aktif önlemler ise hücum hattånå
oluòtururlar. Bu sebeple; yangån söndürme, algålama, uyarå gibi yangån anånda
devreye giren aktif önlemler, yapåsal olarak alånmaså gereken yalåtåm önlemleri ile
birlikte düòünülmelidir.
Yangänän yayälmasä ne kadar süre geciktirilebilir?
Yangån yalåtåmå uygulamalarå ile mevzuatlaråmåzda yer alan sürelerde
(30-120 dakika araså) yangån dayanåmå elde edilebilir.
Binalara iliñkin yangän tedbirleri açäsändan, elektrik, havalandärma ve
su tesisatlarända yangän ile ilgili önlem alänmasäna gerek var mä?
Elektrik tesisatå ve sistemlerine yönelik alånmaså gerekli tedbirler de vardår.
Yangånlarda açåôa çåkan åså ve dumanån, tüm bina içerisinde yayålmåò
durumda olan havalandårma sistemleri vasåtasåyla yayålmamaså için gerekli
olan yalåtåm önlemleri alånmalådår. Bu amaçla, havalandårma kanallarå
yalåtåm malzemeleri ile kaplanarak yangån dayanåmå artårålmalå ve
kanallarån odadan odaya geçtiôi yüzeylerde yangån damperleri
kullanålmalådår. Yangån güvenliôi ile ilgili tedbirler, tesisatlar dâhil yapånån
tüm kesimlerine uygulanmalådår. Yangåna dayanåklå duvar ve döòemelerin
içinden geçen tesisatlar ve geçiò bölgelerinde de özel mastik, harç veya
yaståklar ile önlem alånmalådår.
Yangän yalätämänä kendi bañäma ya da tanädäk ustalar vasätasäyla
uygulayabilir miyim?
Binanåz mutlaka uzmanlar tarafåndan incelenmeli ve sorununuzun
çözümüne yönelik yangån yalåtåmå uygulamalarå, konusunda bilgi birikimi
olan yalåtåm firmalarånca Binalarån Yangåndan Korunmaså Hakkånda
Yönetmelik kapsamånda verilen esaslara göre yapålmalådår. Bu firmalara
õZODER aracålåôå ile ulaòabilirsiniz.

