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ÖZET
Koruma altına alınmış olan tarihi yapılar genellikle yapı sistemlerinin ve zemin planlarının farklılık göstermesi, bulundukları yerel konum ve zamanla fonksiyonlarının değişmesi nedeniyle, özellikle risk içeren bir durum
arz etmektedir. Her ne kadar bugün, yangın söndürme teknikleri büyük bir gelişme göstermişse de, bu tür yapılarda bir yangın çıkması durumunda, yangın söndürme çalışmalarında etkin olumsuzluklarla karşılaşılmakta hatta
bazen başarısız kalınmaktadır. Sonucu ekseriya bir felakete dönüşebilecek tehlikeler bilinmemekte, gerekli önlemler alınmamaktadır. Tarihi yapıların yenileme çalışmalarında da bu durumla karşılaşılmakta, planlama ve
yapım çalışmaları sırasında da önleyici yangın denetimi ekseriya ihmal edilmektedir.
İtfaiye tarihi yapılara hiç bir şekilde yabancı kalmamalıdır. İhmal ve tedbirsizce bir davranış sonucu çıkabilecek yangınları tamamıyla önlemek, bugün de mümkün olamayacaktır. Bununla beraber, aşağıda belirtilen yangın
nedenleri için önceden önlem alınması ve yapısal yangın denetimi yönünden gerekli dikkat gösterilmesi halinde,
yangının zararları en az bir düzeye indirilebileceği gibi, bazen yangın çıkmasının da önüne geçilebilecektir. Şu
bilinmelidir ki, önleyici yangın denetimi için yapılacak harcamalar, boşuna yapılmış bir yatırım olmayıp, bir gün
fazlasıyla geri dönebilir.
1. GİRİŞ
Tarihi yapılar genellikle yapı sistemlerinin ve zemin planlarının farklılık göstermesi, bulundukları yerel konum ve zamanla fonksiyonlarının değişmesi nedeniyle, yangın açısından özellikle riskli bir duruma sahiptirler.
Bugün her ne kadar yangın söndürme teknikleri büyük bir gelişme göstermişse de, bu tür yapılarda bir yangın
çıkması durumunda eğer önceden yangının gelişmesini önleyici tedbirler alınmamışsa, yangın söndürme çalışmaları etkin olamamakta ve hatta bazen başarısız kalmaktadır. Bu önlemler, önleyici yangın denetimi üzerine tarihi
yapı ve bu yapıya bitişik komşu binaları ve ayrıca itfaiye ile olan bir işbirliğini kapsamalıdır.
Gerekli önlemler yapı sahibi, mimar, ilgili komisyonlar, belediye ve yapısal yangın denetimi ile ilgili bilimsel bir heyet tarafından müştereken kararlaştırılmalı ve uygulanmalıdır. Bu alanda yapılacak harcamalar, yapının
değeri ile orantılı olarak belirlenmelidir. Çok kere basit ve ucuz bir önlem alınmasıyla, önleyici yangın denetimi
önemli derecede arttırılabilir. Aşağıdaki bölümlerde, önleyici yangın denetimi ile ilgili prensipler belirtilmektedir.
2. YAPISAL YANGIN DENETİMİ VE UYGULANMASI
2.1. Yangın Bölümleri
Birçok tarihi yapı zengin bir ahşap yapı tasarımına sahip olup, geniş bir alana yayılmış olmaları ve genellikle
itfaiyenin zor ulaşacağı bir konumda bulunmaları nedeniyle, yatay ve düşey doğrultuda yangın bölümlerine ayrılmaları gerekir. Komşu binalardan olası bir yangın geçişini önlemek amacıyla, yangın bölümleri aralıklı olarak
inşa edilmelidirler. Yangın bölümlerinin duvarları arasındaki aralık masif yapı sistemlerinde en az 5 m, dış duvarları yanıcı malzeme içeren yapılarda ise en az 10 m olmalıdır.

2.2. Yangın Duvarları
Yangın duvarları yangın bölümlerinin ayrılması veya sınırlandırılması amacıyla inşa edilir ve yangının diğer
yapılara veya yapı bölümlerine geçişini önlerler. Bu duvarlar yanıcı olmayan malzemeden veya DIN 4102 Kısım
1 e göre tariflenen A tipi malzemeden inşa edilmeli ve bir yangın sırasında, yangının yayılmasını en az 90 dakika
süre ile önlemelidir (F90, DIN 4102, Kısım 2, yangına dayanıklı). Yangının belirtilen sürede etkimesi halinde
yangına ve onun yan etkilerine karşı, yangını sınırlayıcı özelliğini kaybetmemelidir.
2.2.1. Yangın Duvarlarının Konumu
Yangın duvarları kural olarak yapının bütün katlarını geçecek şekilde sürekli inşa edilmelidir. Eğer ara katlara ait döşemeler yangına dayanıklı malzemeden tasarlanmış ve duvarların aralıkları çökme yüklerine karşı tasarlanmış ise, bu duvarlar, şaşırtmalı olarak da inşa edilebilirler. Yangın duvarları genellikle 40m.yi aşmayacak
aralıklarla konulmalıdır. Yapının farklı yangın riski içeren bölümleri arasına da yangın duvarları konulmalıdır.
Bir birine bir açı ile bağlı olan yapılarda bu duvarları köşeye değil, köşeden en az 5m uzağa planlanmalıdır. Böylelikle yangının duvarı yalayarak, diğer yapıya ait yangın bölümüne ulaşması önlenebilir.
Korunmaya alınmış tarihi yapılarda yangın duvarını, bu yapıya zarar vermeden inşa etmek oldukça zordur.
Bu durumda ayrıntılı bir analizden sonra, yangın duvarı ödevini yerine getirebilecek çözümler üretmek gerekir.
2.2.2. Yangın Duvarlarının Tasarımı
Yangın duvarlarının yapımında DIN 4102 Kısım 1 (EC2-10 4.2.4) de öngörülen malzeme kullanılmalı ve
yapı tarzına uyulmalıdır. Örneğin dolu tuğladan en az 25cm, boşluklu veya gazbeton tuğlasından en az 30cm,
betonda ise en az 20cm kalınlıkta duvar inşa edilmelidir. Yanıcı malzemeden yapılmış elemanlar bu duvarları
geçmemeli ve herhangi bir şekilde girinim yapmamalıdır (şekil 2.1) .
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Yangın duvarları çatı kaplamasının doğrudan doğruya altına kadar çıkarılmalı, duvar ile çatı kaplaması arasında, her hangi bir boşluk bulunmamalı ve çatıya ait
ahşap elemanlar duvarın üstünden mütemadi olarak geçmemelidir. Çatı kiremitleri duvar üstüne çimentosu yüksek dozajlı bir harçla yerleştirilmelidir.
Tarihi yapılarda olduğu gibi, özel bir önemi olan diğer yapılarda da, yangın duvarları, çatı üzerine kadar
uzatılmalıdır. Eğer mimari yönden bu durum sakıncalı gö
rülüyorsa, duvarın üzerine her iki tarafa en az 50 cm

Şekil 2.1 Elektrik prizlerinin duvar içine konuluşu
konsol oluşturan ve dışarıdan gözükmeyecek şekilde ve yangına dayanıklı (F90) bir betonarme plak yapılmalı,.
plak kenarlarında en az 30cm genişlikte çatı kiremitleri harç ile bağlanmalıdır (Şekil 2.2). Çatıdaki ışık pencereleri ve çatı odaları vs. bu duvardan, en az 1.5 m uzaklıkta bulunmalıdır.
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Şekil 2.2 Bir yangın duvarının konsollu
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2.2.3. Yangın Duvarlarında Boşluklar
Yangın duvarlarında boşluk yapımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Eğer çok gerekli ise, bu boşluklar yangına dayanıklı kapaklar ile kapanabilmelidir. Özellikle kapı boşlukları için, otomatik olarak kapanan ve
yangına dayanıklı kapı kanatları tasarlanmalıdır (T90). Tek yapraklı saç kapılar yangın durumunda, ısınma sonucu deforme olmakta ve böylelikle karşı tarafa duman, is ve alevin geçmesini önleyemediklerinden, yangın duvarlarında gerekli yangın direnci mümkün olamamaktadır.
Yangın duvarlarındaki kapılar sürekli olarak kapalı tutulmalıdır. İşletim şartlarından dolayı kısmen açık tutulmaları gerekiyorsa, bu kapıların sıcaklık artışı veya dumana karşı duyarlı bir sistemle donatılmaları ve tehlike
anında, kapıların otomatik olarak kapanmaları sağlanmalıdır. Tarihi yapılarda ortam ve mimari şartlardan dolayı
bu kapılar en az 4cm kalınlığında, masif meşe ağacından da yapılabilir [8].
3. DUVARLAR VE DÖŞEMELER
3.1. Duvarlar
Yapıların yangın denetimi yönünden duvarlar ve döşemelerin önemi büyüktür. Bir yangın bölümü içinde düşey ve yatay yönde duvar ve döşemeler ile yapılacak tali bölmeler, büyük bir yangının gelişmesini önler, yangın
söndürme çalışmalarını ve yangından kurtarma çabalarını kolaylaştırır. Yüksek derecede yangın tehlikesine maruz hacimlerde, örneğin depo veya ateşle çalışılan ortamlarda, tarihi ve kültür zenginlikleri bulunduran salon ve
kütüphanelerde, yangının bir ortamdan diğerine duvarlar ve döşemelerden geçişi önlenmelidir. Bu da ancak bu
elemanların yeteri kadar yangın direncine sahip olmaları ile mümkündür. Bu elemanlar yangın riskinin derecesine ve ortamda bulunan yanıcı maddelerin miktarına göre (yangın yükü) yangını geciktiren (F30) veya yangına
dayanıklı (F90) türde tasarlanabilir [2,3].
Tablo 3.1 Yangını geciktirici (F30) ve yangına dayanıklı (F90) duvar türleri
Yangını geciktirici
en az kalınlık

Taşıyıcı olmayan duvarlar

Taşıyıcı duvarlar
Tuğla duvar

Gazbeton

11.5

11.5 - 17.5

Beton, betonarme 12
Alçı plaklar

Yangına dayanıklı
en az kalınlık

Duvarlar (F30)
(sıva hariç cm)

-

11.5

17.5

8

6

Duvarlar (F90)
(sıva hariç cam)

Taşıyıcı duvarlar

Taşıyıcı olmayan duvarlar

Tuğla duvar 11.5-14

Gazbeton

15 - 24

Beton, betonarme 14-17
Alçı plaklar

11.5

10

10

-

Yangını geciktiren (F30) duvarlar ve döşemeler, standart yangının (ISO 834) ve bu yangın sırasında yanıcı
gazların ve tehlikeli düzeydeki sıcaklıkların bir ortamdan diğer ortama geçişini en az 30 dakika müddetle önlemelidir. Bu elemanlar ayrıca statik yüklere de maruz ise, bu sürede etkiyen yükleri de güvenli bir şekilde taşımalıdır. Yangını önleyen (F90) duvarlar ve döşemeler ise yukarıdaki şartları 90 dakika süre ile sağlamalıdır.
Tablo 3.1 de bu sınıflara giren duvar türleri verilmektedir.
Tarihi yapılarda ekseriya rastlanan ve ahşap kafes kirişlerden oluşan duvarlar, eğer en az yarım tuğla ile
örülmüş ve her iki tarafından sıvanmış ise, yangını geciktirici ve hatta önleyici özelliklere sahip olmaktadır. Bu
tür yapılarda döşeme yükleri sınırlandırılmış olduğundan, daha sonra yapılacak bir ayırıcı duvar için, genellikle
hafif bir tasarım uygulanabilir. Örneğin lifli silikat, alçılı karton veya mineral lifli plaklar bu maksatla kul-

lanılabilir. Bir çok yangın durumunda hasır metalden yapılmış ve her iki yüzü harç ile sıvanmış duvarların
yangına karşı iyi bir dayanıma sahip olduğu gözlenmiştir [5]. Bu tür duvarlar, akustik açıdan ortası boşluklu çift
kabuk şeklinde yapılacaksa, duvarlar yatay ve düşey olarak bir kaburga sistemi ile bölümlere ayrılmalıdır. Tahtadan yapılmış duvarların yangın direnci olmadığı gibi, yangın yükünü de arttırmakta ve yangının yayılmasını
kolaylaştırmaktadır. Eğer bu tip duvarlar gerekli ise, ahşap malzemenin tutuşmasını ve yangının yayılmasını
geciktirecek koruyucu sıvılar duvar üzerine sürülmeli (B1), veya elemanlar F30 plakları ile kaplanmalıdır [1,5].
Ayırıcı duvarlarda yapılacak boşluklar için bölüm 2.2.3 deki kurallar geçerlidir. Bu duvarlarda yapılacak
pencerelerin, 2.5m.lif çevresinde yanıcı maddeler bulunmuyorsa pencere camları G60 camından (ışınımı geçiren)
yapılabilir. Kaçış yolları gibi hacimlerde ise pencereler F camından (yangına ve statik yüklere dayanıklı, ışınımı
önleyen türden) seçilmelidir.
3.2. Döşemeler

Yangın dayanım direnci [dak]

Döşemelere mesnet teşkil eden kolonlar ve kirişler döşeme ile aynı yangın direncine sahip olmalıdır. Korunmasız, izole edilmemiş çelik veya ahşaptan yapılmış kolonlar ve kirişler yeterli derinliğe sahip değilse, yangın
durumunda kısa bir zaman sonra dirençlerini kaybetmekte ve döşemenin göçmesine neden olmaktadır. Buna
karşılık dolu kesitli ahşap kolonlar, betonarme kolonlar kadar yangın direnci gösterebilmektedir. Şekil 3.1 de
ahşap kolonların yangın dirençleri kolon yüküne ve burulma boyuna bağlı olarak saptanabilmektedir [7]. Yeterli
derinliğe sahip olmayan çelik veya ahşaptan yapılmış kolonlar bu nedenle, yangına dayanıklı sıva veya plaklar ile
kaplanmalıdır. Ayrıca çelik kirişler arasına kemer şeklinde örülmüş döşemeler, kiriş flanşları ile sıvanmalı veya
kaplanmalıdır.
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Şekil 3.1 Lamelli ahşap kare kesitlerin ISO 834 yangınına dayanma süresi
[7]
Tarihi yapılarda döşemeler genellikle ahşaptır. Bu döşemeler arasındaki boşluklar hızar unu, turba veya diğer
yanıcı maddeler ile dolmuşsa yangın açısından önemli bir tehlike oluştururlar. Burada bir elektrik kontağı, kaynak veya lehim çalışmaları sırasında meydana gelecek bir yangın, döşeme boşluklarında kısa zamanda yayılabil-

mekte ve yangının söndürülmesi güçleşmektedir. Döşeme boşlukları bu nedenle, küçük bölümlere ayrılmalı ve
boşluklar yanıcı olmayan yalıtım malzemesi (vermikulit veya perlit) ile doldurulmalıdır.
Askı tavanları ile döşeme arasındaki boşluklar da bölümlere ayrılmalıdır. Bu maksatla, lifli silikat veya alçı
kartonu kullanılabilir. Ahşap kirişler üzerinde tahta döşemeler, yangın riski yönünden olumsuzdur. Çok eski
tarihi yapılarda rastlanan yan yana konmuş ahşap kirişlerden oluşan döşeme tipleri özelliklerini kaybetmemişse
yangını geciktirici sınıfa (F30) dâhil edilebilirler[2]. Döşemelerde yapılacak boşluklar için yine bölüm 2.2.3 de ki
kurallar geçerlidir.
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Şekil 3.2 Ahşap döşemelerin restorasyon ve takviye edilmesi
Tarihi yapılarda sıkça rastlanan ahşap kirişli döşemelerin taşıma gücünü ve yapısal yangın denetimi yönünden yangın direncini arttırmak için yapılacak restorasyon çalışmalarına bir örnek şekil 3.2 de gösterilmiştir.
Bu maksatla ahşap döşeme üst tarafından açılarak, ahşap kirişler arasına aynı yükseklikte kalmak üzere çelik
putrel kirişler yerleştirilebilir. Bu çelik kirişler hazır betonarme yapı elemanlarından oluşacak yeni döşemelere
mesnet oluşturacaktır.
Çelik kirişler ayrıca, en az F90 yangın direncine sahip olacak şekilde izole edilmelidir. Bu arada döşeme kotunun değişmesinden doğacak yeni merdiven bağlantılarının yapılması veya kapı ve pencere yüksekliklerinin
uyumlu hale getirilmesinde karşılaşılacak güçlükleri yenmek için ahşap kirişler, üst yüzeyinden statikçe yeterli
olacak şekilde kesilebilir. Bu kirişler sadece zati yük ile eski asma tavan yükünü alacak şekilde boyutlandırılmalıdır. Bu şekilde yapılacak bir restorasyon ile yatay olarak yangın bölümleri oluşturulmakta ve bu tip bir tasarım, önemli derecede yapısal yangın güvencesi sağlamaktadır.
4. MERDİVENLER VE DUMAN EMME KANALLARI
4.1. Merdivenler ve Çıkış Yolları
Bir binada ikamet edenler için yangın sırasında kaçış ve kurtarma yolları, büyük önem taşımaktadır. Prensip
olarak her şahıs, toplu hacimlerden koridor, merdiven ve çıkış kapıları ile açık ve tehlikesiz bir ortama çıkabilmelidir. Birinci kaçış yolu, yangın etkisine karşı korunmuş olmalıdır; bu yol aynı zamanda itfaiyenin de söndürme çalışmalarını yapabileceği ilk yol olmalıdır. İtfaiye merdiveni ile sağlanacak ikinci bir kaçış yolu ise ayrıca
gereklidir ve göz önüne alınmalıdır.

Merdivenlerin bir yangın sırasında güvenli olarak kullanılabilmesi için, merdiven boşluğunun duvarları yangına dayanıklı olarak inşa edilmeli ve bu boşluğa duman dolmasını engelleyen bir sistem göz önüne alınmalıdır.
Merdiven boşluğu, toplantı hacminin hiç bir yerinden 30m den daha uzakta olmamalı ve doğrudan doğruya açık
bir ortama çıkan bir kapısı olmalıdır.
Bodrum katına ve ikamet edilmeyen çatı katlarına ait kapılar yangını geciktirici (T30), hatta yangına dayanıklı (T90) olarak seçilmeli ve bu kapılar otomatik olarak kapanabilmelidir. Ayrıca merdiven boşluğundan, yangın tehlikesi olan kapalı bir hacme açılan kapılar için de aynı durum söz konusudur.
Yatay kaçış yolu olarak kullanılan koridorların duvar ve döşeme kaplamaları, yangına dayanıklı (F90) olarak
inşa edilmeli ve bu koridora açılan kapılar, yangın gazlarını sızdırmayacak şekilde olmalıdır. Çok uzun koridorlar, 30m lik aralıklar ile duman ve yangın gazlarının yayılmasını engelleyecek bölümlere ayrılmalıdır. Bu koridorlarda hiç bir şekilde malzeme yığılması yapılmamalı özellikle yanıcı maddeler kesinlikle konulmamalıdır.
Tarihi yapılarda bu şartlara genellikle uyulmamaktadır. Bu sebeple yukarıda belirtilen önlemler, mevcut durumlara göre çözüm üretilerek sağlanmalıdır.
Çıkış ve kaçış yolları, her 150 ziyaretçi için en az 11m genişliğinde olmalıdır. Bu yollar belirtilmeli ve yeterince aydınlatılmalıdır. Bu yapılarda merdiven boşluklarını, komşu koridorlardan yangına dayanıklı bir şekilde
ayırmak oldukça güçtür. Kapılar ekseriya iki kanatlıdır, fakat sızdırmasız bir şekilde kapanmalıdır. Normal camlar ısı etkisiyle kısa bir sürede dağılarak kırıldığından, bu tip camların yangına dayanıklı (F90) camlar ile değiştirilmesi gereklidir. Her şeyden önce tarihi değeri büyük olan bu yapılarda merdiven boşluklarına ait çatı döşemeleri, yangın duvarları ile diğer yapı elemanlarından ayrılmalıdır. Bu çatı döşemelerindeki oyma ve resim sanatları,
üstten etki edecek bir yangına karşı ısıya dayanıklı plaklar ile örtülmelidir (bak şekil 3.2 ve 5.2).
Tarihi değeri olan yapılarda sağlam kalabilmiş merdivenler, genellikle ahşap olarak inşa edilmiş olup, meşe
veya sert ağaçtan yapılmıştır. Bu tip ahşap merdivenler yangına karşı dayanıklılık gösterirken, yumuşak ağaç
türlerinden yapılmış merdivenler yangın potansiyeli oluştururlar. Bu merdivenler mümkünse alt yüzeylerinden
sıvanmalı veya A1 sınıfı yapı malzemeleri ile kaplanmalıdır.
4.2. Duman Emme Kanalları
Kaçış yolunun güvenli kalabilmesi ancak merdiven boşluğunun, dumandan yoksun tutulabilmesi ile mümkündür. Merdiven boşluklarında pencereler dış ortama açılıyorsa, bunlar duman emme işlevini yerine getirebilir.
Yapının iç kısmında bulunan merdiven boşluklarında ise, bu boşluğun en üst tarafına bir duman emici takılmalıdır. Mükemmel çalışabilen bir duman emme sisteminin oluşturulabilmesi için gerekirse yangına dayanıklı (F90)
ve temelden tavana kadar yükselerek dışa açılan bir kanal veya düşey havalandırma elemanı yapılmalıdır [4,6].
Bu bacanın alanı, merdiven boşluğu alanının %5i kadar veya en az 0.5 m2 olmalıdır. Duman emici sistemler otomatik olarak yangın ihbarcıları tarafından veya el ile harekete geçirilebilmelidir.
4.3. Enstalâsyon Kanalları
Tarihi yapılarda katlar arasında bulunan hava dolaşımı bacaları veya kanallar, yangının ve dumanın yayılmasında öncü rol oynarlar. Bu boşluklar yangının diğer katlara, kaçış yollarına veya diğer yangın bölümlerine sirayet etmesini önleyecek şekilde yapılmalıdır. Enstalâsyon kanalları ve enerji kabloları içeren boşluklar yanıcı
olmayan malzeme ile inşa edilmeli, kaçış yollarında bulunanlar ise yangına dayanıklı olarak yapılmalıdır [4]. Bu
şart kablo bağlantıları içeren kanallarda özellikle sağlanmalıdır. Bu kanallarda bir kablo yangınının yayılmasının,
kablo kaplamasının yanmasıyla açığa çıkan tuz asitlerinin, diğer bölümlere ulaşarak tahribata neden olmasının
önüne geçilmelidir.
4.4. Havalandırma Kanalları
Havalandırma kanalları yanıcı olmayan malzemeden yapılmalıdır. Özel durumu ve kullanımı olan yapılarda,
örneğin tarihi yapılarda, en az F30 yangın sınıfına girebilecek şekilde havalandırma kanalları inşa edilmelidir [4].
Havalandırma kanalları yangın duvarlarını veya döşemeleri geçerek diğer yangın bölümlerine ulaşıyorsa, bu
kanallara yangın ve duman etkisi durumunda, otomatik olarak kapanan kapakçıklar takılmalıdır. Ayrıca yanıcı
malzemelerin hava çıkış delikliklerinden, yeteri kadar uzakta olmasına dikkat edilmelidir.

5. ÇATI BOŞLUKLARI
5.1. Çatı Boşluklarında Yangın Yükünün Azaltılması
Çatı hacimleri yangına karşı çok riskli bir ortamdır. Bu durum yalnızca ahşap bakımından zengin olan çatı tasarımının zamanla kurumasından değil, aynı zamanda bu hacimlerde yanıcı maddelerin birikmesinden de kaynaklanmaktadır. Ayrıca yangının başlangıç fazı bu hacimlerde, çoğu kere, zamanında fark edilememekte, yangının daha sonraki aşamalarında da yangın söndürme çalışmaları güçleşmektedir. Bu nedenle tarihi yapılarda yapısal yangın denetiminin en önemli ilk aşaması, çatı hacimlerinin her türlü yanıcı malzeme birikiminden arındırılmasıdır.
Çatıda kullanılacak her çeşit yalıtım malzemesi en az (A1) malzemesinden olmalıdır. Çatıya girişin yanında
diğer çatı bölümlerine, ara katlara ve bacalara da ulaşım yönünden kolaylık sağlanmalıdır. Çatı hacmine girişte el
yangın söndürücüleri hazır tutulmalı ve her yerde “sigara içme yasağı” görülebilecek şekilde bulunmalıdır.
5.2. Çatı Boşluklarında Yerleşim Bölümleri
Bu hacımlar çatının diğer bölümlerinden, en azından yangın geciktirici özelliklere sahip (F30) kaplama, duvar, döşeme ve kapılar ile ayrılmalıdır (şekil 5.1). Çatı makaslarını bağlayan ara kirişlerin üzerinde hiç bir şekilde
yerleşim hacimleri bulunmamalıdır. Çatıda bulunan açıklıklar ve pencereler sızdırmasız olarak kapanabilmeli ve
bu pencereler kesinlikle baca ağızlarının yakınında bulunmamalıdır.
Bina merdivenleri, bütün katları sürekli bir şekilde geçerek çatı hacmine ulaşabilmelidir. Böylelikle bir yangın durumunda, ulaşım kargaşası minimuma indirilerek söndürme çalışmaları çabuk ve etkin bir şekilde yürütülmelidir.
Üzerinde yürünemeyen çatı kaplamalarında itfaiyeciler, çatı çalışanları ve baca temizleyicileri için merdivenler yapılmalı ve tutunmayı sağlayan korkuluklar öngörülmelidir. Çatı boşluklarından kule biçimindeki yapı
türleriyle olan mazgal bağlantıları, mutlak surette yangına dayanıklı kapaklar ile kapanmalıdır.

Yanmaz çatı kaplaması

min 80 cm

min 2.00 m
Yangına
dayanım
sınıfı F30

Yangına
dayanım
sınıfı F30

Yangın duvarları
Şekil 5.1 Yapılarda çatı boşlukları ve pencerelerinin yapısal yangın tasarımı
5.3. Çatı Sisteminin Yangına Karşı Korunması
Çatı makaslarını ve diğer taşıyıcı elamanları oluşturan ahşap kirişler, yangın çıkmasını zorlaştıracak ve yangının gelişmesini önleyecek özel bir sıvı ile içirilmelidir. Taşıyıcı elemanlar ve statik yönünden önem taşıyan
diğer ahşap elemanlar yeterli yangın direnci gösterecek boyutlara sahip olmalıdır [7]. Bu tür elemanlar yangına

dirençli plaklar, özel sıva (perlit v.b) ile kaplanmalı veya yangını geciktirici bir sıvı içirilmelidir. Bu durumda
yapı elemanının yangın direnci en az F30 olmalıdır.
5.4. Döşeme Plakları
Normal kat üstünde bulunan çatı hacimleri yangına dayanıklı (F90) veya en azından yangını geciktirici türden olmalıdır (F30). Masif kemer şeklindeki döşemeler bu şartları sağladığından, benzer döşemelerde zamanla
meydana gelen malzeme aşınmaları püskürtme beton ile giderilmelidir.
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1 Silikat lifli plak
1a Silikat lifli plak
2 Tahta kaplama, d=21 mm, g>600 kg/m
3 Ahşap kiriş
4 Ayak sesine karşı izolasyon
5 Çelik civi 19/10/1
6 Çelik çivi 63/10/1
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Şekil 5.2 Ahşap kirişli bir döşemenin, üstten bir yangın etkisine karşı tasarımı
Çatı hacmi ile alt kat arasını ayıran ahşap döşemeler, üst taraftan gelecek bir yangın etkisine ve söndürme suyunun tahribatına karşı yangına dayanıklı plaklar, donatılı hafif beton kaplamaları, hafif beton sıvaları ile kaplanarak korunmaya alınmalıdır (bak şekil 5.2). Bu plaklar arasındaki derzler çimento harcı ile tamamen kapanmalıdır. Bunun yanında döşeme kirişlerinin çürümesini önlemek için döşemeye ait ahşap elemanlar arasında iyi
bir havalandırma sağlanmalıdır. Bu şarta, döşeme altında değerli oymalar, resimler ve kabartmalar bulunduğu
takdirde, özellikle dikkat edilmelidir.
Kirişler arasında yanıcı malzemeden oluşan dolgular bulunuyorsa, bunlar mutlak surette temizlenerek yerine
yanıcı olmayan ve zamanla büzülme göstermeyen mineral yünü, granüle kabarcıklı kil, vermikulit veya perlit
harcı ile doldurulmalıdır. Gerek yapı fiziği yönünden gerek statik yönden mümkün görüldüğü takdirde, çatı hacmi
içinde ikinci bir korunak çatı kemer şeklinde döşeme üzerine inşa edilmelidir. Böylelikle bir yangın sırasında
döşeme üzerine düşecek yanan parçalar ve söndürme suyunun zararları kısmen de olsa önlenmiş olacaktır. Eğer
döşemelerde havalandırma delikleri bulunuyorsa, bu delikler yangın sırasında sıcak gazların geçişini ve söndürme suyunun tavan süslemelerini bozmasını önleyecek şekilde otomatik olarak kapanmalıdır.

5.5. Çatı Boşluklarının Bölümlere Ayrılması
Büyük çatı boşluklarının 40m lik aralıklarla bölümlere ayrılması, yangın yayılmasının önlenmesi açısından
gereklidir. Eğer statik yönden bir yangın duvarının inşası mümkün görülmüyorsa, yangına dayanıklı hafif ayırıcı
duvar elemanları inşa edilmelidir. Bunun yanında çatı makası elemanları da, yangını önleyici hafif plaklarla
(F30) kaplanmalıdır. Bu şekildeki önlemler, değerli sanatsal ve tarihi eşyaların bulunduğu her yerde yapılmalı,
yangın ihbarı yapabilen alarm cihazları ve el söndürücüleri öngörülmelidir.
5.6. Çatı Kaplamaları
Çatı kaplamaları yanmayan A1 malzemesinden yapılmalıdır. Kiremit, saç ve beton taşından yapılmış kaplamalar bu şartı sağlamaktadır. Yanıcı malzemeden yapılmış çatılarda, yakınında meydana gelecek bir yangın sırasında çevreye savrulan uçucu ateş parçaları yangın yayılması açısından büyük bir tehlike oluşturur. Bu durumdaki
tarihi yapılarda, komşu binalara ve çatılara olan aralıklar, çatısı yanmayan malzemeden yapılmış komşu yapılarda
en az 15m, çatısı yanıcı malzemeden yapılmış yapılarda ise en az 25m olmalıdır.
Çatı kaplaması yanıcı malzemeden yapılmış çatılarda, bacalar mutlak surette mahya kısmına kadar uzatılmalı
ve en az 80 cm mahyanın üstüne çıkmalıdır (şekil 5.1).
6. ISITMA SİSTEMLERİ
6.1. Ocaklar ve Şömineler
Tarihi yapılarda mevcut olan ocaklar ve şömineler nadiren kullanılmaktadır. Bununla beraber herhangi bir
şekilde kullanımı göz önüne alınarak, ocağın duvarları ile sıcak gaz ve dumanlarının baca tarafından çekimi ayrıntılı bir şekilde kontrol edilmelidir.
Tarihi yapılar bazen otel veya konaklama yeri olarak kullanıldığında, şömine yapılması istenmektedir. Bu tesisatın mutlak surette, yangına karşı dirençli duvarlara ve tavan kaplamasına sahip olan hacimlerde yapılmasına
dikkat edilmelidir. Ocaklar ve şömineler kullanım sırasında meydana gelecek ısıl gerilimlere dayanıklı olmalıdır.
Çoğu kere yanıcı malzemeden yapılmış yapı elemanları üzerine inşa edilmiş şömine ve ocaklar, ısı iletimi ile
yangın çıkmasına neden olabilmektedir.
Eğer ocak ahşap döşeme üzerine inşa edilmişse, ısı iletimi daha büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle
şöminenin tabanı için gerekli yalıtımın yanında, ayrıca derzsiz bir betonarme plak inşa edilmeli ve bu plak ahşap
döşemenin en az 10cm üzerinde olacak ve hava değişimini sağlayacak şekilde konuşlandırılmalıdır.
6.2. Baca Kanalları
Duman çeken kanallar ısı etkisi altında formunu koruyabilen ve yanıcı olmayan malzemeden yapılmalı ayrıca
I yangını önleyici malzemeden (B1) yapılmış yapı elemanlarından ve kaplaması
yanıcı malzeme içeren kapılardan en az 20 cm
II diğer yanıcı malzemelerden oluşan yapı elemanlarından en az 40cm
uzakta bulunmalıdır. Işınım ısısına karşı bir korunak bulunuyorsa, yukarıdaki değerler yarıya indirilebilir. Eğer
baca kanalları yanıcı malzemeden yapılmış duvarlar içerisinden geçiyorsa, kanalın 40cm lik çevresi yanıcı olmayan, ısıya dirençli ve yangına dayanıklı malzemeden yapılmalıdır. Kil veya asbest çimentosundan yapılmış kanallar ısı etkisiyle çatladığından kullanılmamalıdır. Baca kanalları ocak veya şömine bacasına bağlanmalı, ısıtılmayan hacimlerden geçen duman kanalları ısı kayıplarına karşı korunmalıdır.
6.3. Bacalar
Tarihi yapılarda bulunan bacalar, zamanla çatlaklar ile donanmış ve bu çatlaklar çatı kısmına kadar uzanmış
olabilir. Eski bir bacanın ahşap alt yapısında veya tuğlası içine gömülü ahşap bir kirişinde, bir köz yangını oluşabilir ve bu durum uzun bir zaman farkına varılmadan devam edebilir.

Eski bacaların kesitleri, yeni bağlanan akaryakıt ocakları için ekseriya büyüktür. Bu nedenle sıcak gazlar bacadan dışarıya çıkmadan soğumakta ve baca iç duvarları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu olay daha sonra baca
duvarı taşlarını ve sıvayı olumsuz etkilemektedir. Kesitin daraltılması ise genellikle mevcut eğik veya helisel
şekilde inşa edilmiş baca nedeniyle, her zaman mümkün olamamaktadır. Baca kesitinin daraltılması şartnamelere
uygun bir şekilde yapılmalıdır.
Ahşap kirişler üzerine inşa edilmiş olan bacalar, büyük bir yangın riski taşıması yanında, yangın sırasında
tümüyle göçme göstermesi nedeniyle, itfaiye için de tehlike oluşturur. Bu şekildeki bacalar kaldırılmalı, gerekli
ise yerine şartnamelere uygun bir şekilde yenisi konulmalıdır. Yanıcı maddelerden oluşan yapı elemanları bacanın dış yüzünden en az 5 cm uzakta olmalıdır. Döşemelerin geçilmesi sırasında, ara hacımlar yanıcı olmayan sıkı
ve yalıtımlı malzeme ile doldurulmalıdır. Temizleme pencereleri sıkı ve geçirimsiz kapanabilen kapaklar içermelidir. Baca temizliğinden sonra bu kapakların kapanmasına önemle dikkat edilmelidir.
Çatı hacimlerinde, merdiven boşluklarında ve yanıcı malzeme içeren döşemeler üzerinde, ocak artıkları, kaplar içersinde olsa bile bulundurulmamalıdır.
6.4. Merkezi Isıtma Sistemleri
Yangın riskinin fazlalığından dolayı tarihi yapıların, münferit ocaklar yerine merkezi bir sistemle ısıtılması
sağlanmalıdır. Eğer bu tümüyle sağlanamıyorsa, mümkün olduğunca diğer hacimlerin ısıtılmamasına gidilmelidir.
Merkezi ısıtma sistemine geçildiğinde, odalardaki klima durumu gözlenmeli ve bu odalardaki kıymetli, sanatsal
ve tarihi eserler üzerindeki etkileri kontrol edilmelidir.
Merkezi ısıtma sisteminin duman kanalları ahşap döşemeler arasından geçiyorsa, bu kanallar ahşap malzemeye değmemelidir. Ayrıca ahşap döşeme arasında kalan boru kısımları da, Bölüm 6.2 de belirtildiği gibi izole
edilmelidir [4]. Bu boruların gerek duvar içinde gerekse döşemede, yanıcı malzemeden oluşan yapı elemanlarına
uzaklığı en az 10 cm olmalıdır. Merkezi sistemde kullanılacak ocak 50 kW dan daha fazla güce sahipse, ayrı bir
yerde kurulmalı ve bu bölüm için özel yangın korunum kuralları uygulanmalıdır. Bu sistem için kullanılacak baca
en az 25 cm kalınlığında, ateşe dayanıklı tuğladan yapılmalıdır [8].
Kullanılmayan bacalar çatı arası döşeme kotuna kadar yıkılmalı ve üzeri döşeme ile düzlem oluşturacak şekilde bir beton plak ile kaplanmalıdır. Ayrıca bacada bulunan diğer delikler kapatılmalıdır. Bununla beraber
şöminesi bulunan tarihi yapılarda şömineler, bulundukları hacmin havalandırılmasında önemli bir işlevi yerine
getirirler; bu nedenle şömineye ait bacanın kapatılması, iyi bir şekilde incelenerek kararlaştırılmalıdır.
Çatı üzerinde kalan baca başları bazen mimari bir estetiğe ve öneme sahip olabilir. Isıtma sistemi nedeniyle
kullanılmayan bacalar olması durumunda, ayrıntılı bir restorasyon çalışması ile bina içinde kalan kısımlar kaldırılabilir ve çatı dışında kalan baca başlıkları için, betonarme bir alt yapı mesnet olarak inşa edilebilir.
7. ELEKTRİK TESİSATI
Eskimiş, aşınmış ve güncelliğini yitirmiş olan elektrik tesisatları ile elektrikli cihazların kullanımı, tarihi yapılarda pek çok kere felaketle sonuçlanan yangınlara neden olmuştur. Tarihi yapıların elektrik tesisatlarının gözden geçirilmesi sırasında, kablo, yalıtım ve benzeri tesisatın gereği gibi olmadığı ve bu nedenle de yangın riski ve
hatta hayati tehlike oluşturduğu saptanmıştır.
Tarihi yapılarda elektrik tesisatının en kısa sürede modernize edilmesi büyük önem taşımaktadır. Hiç bir şekilde ikinci bir büyük restorasyon çalışmasına kadar beklenilmemelidir. Elektrik tesisatının planlanması ve çekilmesi sırasında tarihi yapıları, yüksek yangın riski taşıyan yapılar sınıfında göz önüne almak temel prensip olmalıdır. Tarihi yapılarda aşağıda belirtilen kurallara uyulması önem taşımaktadır.
7.1. Elektrik Tesisatının Çekilmesi
7.1.1. Bina Bağlantısı
Bina bağlantısı yeraltından yapılmalıdır. Kablolarda bir yalıtım hatası sonucu meydana gelecek kısa devre
sonucu, diğer yanıcı maddelerin tutuşmaması için kablo altına, akımı ve ısıyı geçirmeyecek bir tabla konmalı
(örneğin silikat lifli) ve bu tabla en az 30cm genişlikte olmalıdır.

7.1.2. Devre Kesicileri
Tesisatta belirli bölümlerin veya tüm binanın elektrik devresine kapatılabilmesi için devre kesicilerinin yerleri, açık bir şekilde belirlenmelidir. Devrenin açık veya kapalı olduğu durumlar, kırmızı veya yeşil yanan ışıklandırma sistemi ile belirtilmelidir. Elektrik devreleri birkaç devre şeklinde planlanmalı ve özellikle prizler ve ışıklandırma devreleri ayrılmalıdır.
7.1.3. Elektrik Kabloları
Tarihi yapılarda kullanılacak kablolar, aleve dayanıklı plastik dolgulu bir izolasyon içermelidir. Metalik bir
kaplama hiç bir şekilde kullanılmamalıdır. Kablolar mümkün olduğunca tuğla duvar üzerine ve sıva altına çekilmelidir. Döşeme boşluklarına veya erişilmesi zor olan ahşap kaplamalar altından geçirilecek kablolar ayrıca,
aleve dayanıklı izolasyon içeren plastik borular içine konmalıdır.
7.1.4. Işıklandırma
Lambalara verilen enerjinin büyük bir kısmı ısı enerjisine çevrilir. Bu nedenle lambalardan, yalnızca ışık değil aynı zamanda ısı da yayılmaktadır. Aydınlatma tesisatı ısının belirli bir bölgede toplanmasına olanak vermeyecek şekilde kurulmalıdır. Aydınlatmada kullanılacak lambaların yanıcı, örneğin perde gibi malzemeyle teması
önlenmelidir. Projektör ve benzeri aydınlatıcılar sıcaklığa dayanıklı saydam bir cam veya tel kafes ile kapatılmalı
ve ışınım yönünde yanıcı maddelere doğru en az 1m uzaklık bırakılmalıdır.
7.1.5. Sabit Isıtma Gereçleri
Elektrikli ısıtıcılar, sobalar ve benzeri aygıtlar yanıcı olmayan bir mesnet üzerine yerleştirilmelidirler. Bu cihazların yerleri kullanım sırasında yanıcı maddelerin tutuşmasına olanak vermeyecek şekilde seçilmelidir. Havalandırmalı ısıtıcılarda havanın giriş ve çıkış bölümleri, yanıcı maddelerden uzak bulunmalıdır. Sıcak havanın
çıktığı bölüm, yanıcı maddelerden en az 50cm uzakta bulunmalıdır.
7.2. Elektrikli Cihazların Kullanımı
Bu cihazların kullanımı bittikten sonra elektrik akımı kesilmelidir. Yeri değiştirilebilen cihazlarda ise kullanım sonrası, prizle olan elektrik bağlantısı kesilmelidir. Aşınmış kablolar derhal değiştirilmelidir. Sigortalar hiç
bir şekilde tel bağlantıları ile yeniden kullanılmamalıdır. Bir sigorta sisteminden ses gelmesi, radyo alıcılarında
ses bozulmaları veya çınlamaları tespit edildiği takdirde, bütün elektrik sistemi devre dışı bırakılmalıdır. Yedek
sigortalar daima ve yeterince hazır tutulmalıdır. Bunun yanında fırtına gibi olumsuz hava şartlarından sonra veya
en az ayda bir defa, kısa devre üzerine bütün sistem kontrol edilmelidir.
8. YILDIRIM DÜŞMESİNDEN KORUNMA
Tarihi yapılar mutlak surette, yıldırım düşmesine karşı korunmalıdır. Yıldırım düşmesi önlenemeyeceğine
göre, neden olacağı zararlar bir minimuma indirilmelidir. Modern bir paratoner sistemi yıldırım elektriğini güvenli bir şekilde tutabilmeli, toprağa iletebilmeli ve bunun yanında, yapı içindeki iletken malzemenin ve yapı
elemanlarının zarara uğramasını önleyebilmeli ve böyle bir sistem, iç ve dış koruyucu devrelere sahip olmalıdır.
Yapı içinde mevcut olan zayıf ve kuvvetli akım içeren devreler ile gerek su şebekesi ve gerekse merkezi
ısıtma sistemi, yıldırım düşmesine karşı otomatik koruyucu siteme dâhil edilmelidir. Yıldırım düşmesi sonucu
açıkta bulunan elektrik şebekesinde, yüksek gerilim meydana gelmekte ve yıldırım akımı bir dalga hareketiyle,
elektrik şebekesine bağlı uzak binalarda dahi, zararlara neden olabilmektedir. paratoner sistemi bu şekildeki bir
zararı önleyemediğinden, yüksek gerilim düşürücüleri kullanılmalıdır. Koruyucu bir sistem aşağıda belirtilen elemanları içermelidir:
8.1. Paratonerler
Çatı üstünde mevcut her türlü metalik elemanlar örneğin, metal direkler ve kablolar paratoner vazifesi görürler. Yapıdaki baca ve kule gibi sivri elemanlar paratoner sistemi ile donatılmalıdır. Özellikle tarihi yapılarda, çatı

üzerindeki iletim kabloları mümkün olduğunca, yere gömülü kablolar ile değiştirilmelidir. Bu yapılamadığı takdirde kablolar, paratonerlere yeterince uzakta bulunmalıdır.
8.2. Topraklama Sistemi
Topraklama sistemi izolesiz, metal iletkenlerden meydana gelmekte ve toprak içine iletken bir şekilde bağlanmaktadır. Bu şekildeki bir iletim sistemi, toprağa en az 50 cm gömülmeli ve yapının temelinden en az 1m
uzakta bulunmalıdır. Toprakla olan iletimde direnç mümkün olduğunca düşük olmalıdır. Bu bağlantı zemin içinde, korozyona karşı korunmalıdır. Topraklama için kurşun ile kaplı bakır elemanlar kullanılabilir.
8.3. Paratöner Malzemesi
Yıldırıma karşı kullanılacak iletkenler çinko, bakır veya alüminyuım kaplı yuvarlak kesitli kablolar veya metal bandlar olabilir. Topraklama kısmı ise sadece çinko kaplı yuvarlak tel veya metal banddan yapılmalıdır. Burada bakır kullanılması tavsiye edilemez. Alüminyum ise kesinlikle kullanılmamalıdır. Çelikten veya alüminyumdan yapılmış tel halatlar, paratoner iletkeni olarak kullanılmamalıdır.
Paratoner sistemi çevre etkileri nedeniyle sürekli olarak korozyona maruz kaldığından, bu sistemin işlevini
yitirmesinin önüne geçilmeli ve aşınmış kısımlar değiştirilmelidir. Bu nedenle tarihi yapılarda, her 3.5-5 senede
bir sistem revizyondan geçirilmelidir.
9. RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Restorasyon çalışmaları özellikle, kaynak ve lehim çalışmaları yapıldığında, bir yangın başlangıcının oluşması ve bu yangının bir felakete dönüşmesi açısından, en çok rastlanan durumdur. Yanıcı tefrişat ve kolayca tutuşabilen malzemeler, bir kıvılcım veya kaynak damlası tarafından isabet aldıklarında yangın başlangıcı, aynı
zamanda kuvvetli bir duman ve is gelişimi ile kendini belirtmekte ve çok kısa zamanda, çevrede bulunan diğer
yanıcı maddeler üzerine de yayılarak (flashover), önü alınmaz bir yangın felaketine dönüşebilmektedir.
9.1. Kaynak Çalışmaları
Kaynak çalışmaları sırasında genellikle az sayıda kimse yangın yerinde bulunduğundan, yeterli olmayan
söndürme çalışmaları başarılı olamamaktadır. İtfaiyenin çağrılması veya yardım istenmesi için geçen zaman zarfında yangın çabuk bir şekilde yayılmakta ve olay yerine gelen itfaiye artık, yangının diğer komşu binalara yayılmasını önlemek için çalışma yapmakla yetinmektedir.
Restorasyon çalışmalarında elektrikli veya gazlı kaynak ve lehim yapımı sırasında damlayan ergimiş metal
parçalarının, kolaylıkla bir yangın çıkmasına olanak sağladığı bilinmelidir. Kıvılcım ve bu gibi damlaların sıçraması nedeniyle, en az 10m lik bir çevre yangın çıkma tehlikesine maruz kalmaktadır (bak şekil 9.1).

2.1 m

7.0 atm kaynak basıncı
Tutuşma noktası
5.0
2.5

3.30 - 5.95 m
2.20 - 7.80 m
5.80 - 10.20 m

sıçrama mesafesi

Şekil 9.1 Kaynak çalışmalarında risk içeren bölge yarıçapı [8]

Bunun yanında, içersinde yanıcı sıvılar içeren kap ve tüpler üzerine yapılacak lehim ve kaynak çalışmalarının, bu gibi kaplar boşaltılmış olsa bile, patlama ve bunun sonucu olarak yangın çıkma tehlikesi oluşturacağı bilinmelidir. Bu gibi çalışmaların yapılması gerekli olduğu takdirde, kaynak veya lehim yapılacak parçalar sökülmeli, ayrı ve yangın tehlikesi içermeyen bir yerde çalışmalar yapılmalıdır. Bu işlem zorunlu nedenlerle olanaksız
görünüyorsa, aşağıdaki bölümde belirtilen hususlara önemle dikkat edilmelidir.
9.2. Kaynak Çalışmalarında Alınması Gereken Önlemler:
Kaynak çalışmaları yangın çıkmasının başlıca nedenleri arasında bulunduğundan:
1.

Kaynak, lehim ve kesme işlemleri bu alanda deneyimli personel tarafından yürütülmelidir. Bu çalışmalar
yapılmadan önce, gerekli yardımcı ekip ve itfaiye personeli temin edilmelidir.

2.

Yerinden kaldırılabilen yanıcı ve yangın riski taşıyan maddeler, toz ve çöpler dahil, çalışmalara başlamadan
önce uzaklaştırılmalıdır.

3. Yerinde sabit bulunan yanıcı maddeler, ahşap kiriş, duvar, zemin ve kapılar çalışmalara başlamadan önce, tutuşmayan yalıtım malzemesi, su püskürtme, ıslak bezler veya kum ile güvenli bir şekilde alev, kıvılcım ve ısıl
etkilere karşı korunmalıdır.
4. Döşeme ve duvar boşlukları, boru yuvaları, derzler çalışmalara başlamadan önce, komşu hacimlere olası bir
yangının geçişini önleyecek şekilde kapatılmalıdır.
5. Yanıcı köpük malzemesinden yapılmış duvar kaplamaları, yalıtımlar, bitümlü plaklar tehlike bölgesinden uzak
laştırılmalıdır.
6. İçinde yanıcı maddeler, sıvılar ve gazlar bulunan kaplar, borular ve kanallar çalışmalara başlamadan önce
boşaltılmalı, temizlenmeli ve mümkünse su ile doldurulmalıdır. Su ile doldurma mümkün olmadığı takdirde,
ısınan kısımları azot veya karbondioksit gazı ile doldurmalıdır.
7. Söndürme suyu ve uygun el söndürücüleri daima ve yeterli miktarda hazır tutulmalıdır.
8. Ara sıra kaynak tabancasının yere bırakılması durumunda, açık alevinin kapatılmasına önemle dikkat edilmelidir.
9. Kaynak çalışmaları için özellikle imal edilmiş olan koruyucu hasırlar yararlı olmaktadır. Bu tip hasırlar orta
lama 3000 K sıcaklığa kadar dayanabilmekte ve üzerine düşen sıcak metal damlalarının ısıl etkisine, soğuyana
kadar direnç göstermektedir.
Kaynak ve lehim çalışmalarının bitiminden sonra çalışma yeri, bitişik bölümler ve diğer bütün riskli bölgeler
yangın, duman ve koku üzerine birkaç saat boyunca gözlemde tutulmalıdır. Son zamanlarda duman ve yangına
karşı taşınabilir alarm aygıtları kullanılmaya başlamıştır. Bu cihazlar restorasyon sırasında ve daha sonra gerekli
yerlere kolaylıkla yerleştirilmekte ve pil ile çalışmaktadır.
10. DİĞER YANGIN SEBEPLERİ******
Sigara içme yasağına rağmen söndürülmeden atılmış bir sigara, kibrit ile oynayan çocuklar, ateş yakarken gerekli dikkatin ve önlemin gösterilmemesi, mum alevi ve kolayaca ateş alabilen sıvılar, yangın raporları arasında
sıkça raslanan felaket nedenlerini oluşturmaktadır. İhmalkar bir davranış hiç bir zaman önlenemiyeceğine göre,
edinilen tecrübeler ve bilimsel bir yaklaşım, tehlikelere karşı hazırlıklı olmayı sağlamalıdır. Eğer bir ihmalkar
davranış sonucu yangın çıkma olasılığı varsa en azından böyle bir yangının etkilerini sınırlamak mümkün olmalıdır. Bu amaçla:
a) Çabuk tespit yapabilen gözlem araçları (yangın alarm sistemleri)
b) Çabuk ve seri bir şekilde yangına müdahale etme olanakları
c) Özel bir yapım tekniği ile yangının yayılmasının önlenmesi
d) Gözlem araçları ile "ilgisi olmıyan ziyaretçilerin" yapıya girmesine mani olunması

e) Girişlerin kontrol altında tutulması ve kilitli bulundurulması
f) Yangın söndürme aygıtlarının yeteri sayıda bulundurulması
g) Özellikle pencereler altında yanıcı maddelerin yığılmasının önlenmesi
sağlanmalıdır.
11. SONUÇ VE ÖNERİLER
İtfaiye tarihi yapılara hiç bir şekilde yabancı kalmamalıdır. Herhangibir sürpriz durumla karşılaşmamak için,
önceden yapılacak tatbikatlarla itfaiye, yerel durumlar hakkında yeterli bilgilere ve uygulama planlarına sahip
olmalıdır. Gece ve gündüz yapılacak kontroller, yangının tespit edilmesinde en etkili önlemler olabilir.
Bunun yanında restorasyon çalışmaları sırasında, yapının dış yüzüne kurulmuş olan iskeleler, bazı kişilerin
kötü amaçla kolayca açılabilen pencerelerden içeriye girmesine ve bazende ateş yakmasına davet çıkarmaktadır.
Burada da en iyi önlem, sürekli ve periyodik yapılacak kontroller olacaktır.
Tarihi yapılarda, içinde çok az sayıda yaşıyan personel bulunduğundan, bir yangının erken olarak farkedilmesi ve itfaiyenin vakit kaybedilmeden haberdar edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle otomatik
olarak çalışan ve itfaiyeyi haberdar edebilen yangın alarm aygıtlarının kullanılması, en etkin bir koruyucu önlem
olmaktadır. Bu tip alarm aygıtları ayrıca, diğer yangın korunum sistemlerinin de, örneğin yangın kapaklarının ve
kapılarının kapanmasını, yağmurlama sistemlerinin, duman ve ısı çeken bacaların otomatik olarak devreye girmesini de sağlamalıdır.
İhmal ve düşüncesizce bir davranış sonucu çıkabilecek yangınları tamamiyle önlemek, bugün de mümkün
olamayacaktır. Bununla beraber, yukarıdaki bölümlerde sıralanmış yangın nedenlerine gereken özen ve dikkat
gösterildiği takdirde, yangının zararları en az bir düzeye indirilebileceği gibi, bazen yangın çıkmasının da önüne
geçilebilecektir. Şu da bilinmelidir ki, önleyici yangın denetimi için yapılacak harcamalar, boşuna yapılmış
bir yatırım olmayıp, birgün fazlasıyla da geri dönebilir.
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SUMMARY
FIRE SAFETY IN HISTORICAL BUILDINGS AND MUSEUMS

The discovery of fire by humanity has been both a blessing and a curse. The word "combustion" indicates the beneficial aspects such as shelter against cold and yielding a useful energy source. On the other hand, the
term "fire" infers a damage and sometimes a terrible destruction due to an uncontrollable state. In modern society
the way of livings has changed, increasing the chance of fire growth. Whether a small fire will get a destructive
potential is a question for the fire safety engineer.
Due to the intensive research in the field of structural fire protection in the recent years, our knowledge
regarding a qualified fire technological design of bearing and partitioning constructions has been widely improved. One of the objectives for fire resistance requirements, indeed for most forms of fire safety legislation’s, is to
prevent a multiple fatality fire disaster. Indeed in the last one hundred years or so, it is such disasters that have
provided the main incentive for producing legislation and fire codes on fire safety.
However, there are many factors other than fire resistance that contribute to the prevention of multiple
fatality fires in historic buildings. These include not only such factors as probability of fire occurrence and early
extinction, but factors such as availability of early warning and the behaviour of people and management before
and under fire conditions. More over, one is more concerned with rapidity of fire spread and consequent rapid
production of smoke rather than with the phenomenon of flashover. The overall fire protection concept for historical buildings must provide means to locate a fire within a compartment and consequently partitions should
ideally be designed in such a way that the probability of a fire spread is facily small and the fire resistance of the
bearing elements are determined so, that they can withstand a fire attack during the extinguishment and rescue
works of fire brigades.
In this paper fire precautions for historical buildings are proposed and discussed.

