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Yangın Olayı
Yanma, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu 
meydana gelen kimyasal bir olaydır. Yanma olayının 
meydana gelebilmesi için aşağıdaki şekillerde görüldüğümeydana gelebilmesi için aşağıdaki şekillerde görüldüğü 
gibi yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması 
gerekmektedir. Bu olaya Yangın Üçgeni adı verilir.g y g çg

Y l k il k l t d d d lYararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında meydana gelen 
ve denetlenemeyen yanma olayına YANGIN denir.
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Yangın Olayı

Standart Kompartıman Yangını 
A Oksijen alevi beslemek üzere yanan 

bölgeye doğru çekilirbölgeye doğru çekilir.

B Duman bulutu tavana doğru yükselmeye 
başlar.

C Alevler dumanın yeter ısıya ulaşması y y ş
sonrası yükselerek tavana erişir.

D Duman tavanı kaplar ve alçalmaya 
başlar.

E I t d d ğ tü h iE Isı tavandan yere doğru tüm hacmi 
kaplamaya başlar.
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Yangın Olayı

Standart Kompartıman YangınıStandart Kompartıman Yangını 
Kırmızı Eğri Hidrokarbon yakıt yangını ısı-zaman eğrisi.

Yeşil Eğri Standart “kapalı alan” yangını  ısı-zaman eğrisi.

Lacivert Eğri Standart “dış alan” yangını  ısı-zaman eğrisi.

Bordo Eğri Yanıcı madde tanımı ve miktarın tarifi yapılmış parametrik yangın ısı-zaman eğrisi.
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Yapı Malzemelerinin Yangın Davranışı

Beton Davranışı Donatı Davranışı
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Yapı Elemanlarının Yangın Davranışı

Kolonlar ve Perdeler

Kiriş ve Nervürler Kesit merkezinde 
sıcaklık değişimi

Döşemeler

Donatıda sıcaklık değişimi ve taşıma 
ü ü lgücü azalması

Betonda dıştan içe sıcaklık değişimi 
ve taşıma gücü azalması
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Yönetmelikler ve Tasarım Kriterleri

Yönetmelik Amacı
A Yangın boyunca kritik elemanların dayanımıA Yangın boyunca kritik elemanların dayanımı 

aşılmamalı bölgesel taşıyıcı kayıpları olmamalıdır. 

B Yapıda bulunan insanlar ve yapı içeriği, zararlı gaz 
ve dumandan korunabilmelidir.

CC Yapıda bulunan insanlar ve yapı içeriği, aşırı 
ısıdan ve alevden korunabilmelidir.
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Yapıların Sınıflandırılması
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Yapıların Sınıflandırılması
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Yangın Hasarı Değerlendirmesi

Hasar Değerlendirme Adımları
1. Adım Yangın geçiren bölge ile ilgili olayın tarifi ve yangın sırasında yaşananların detaylarının 

incelenmesi. 

2. Adım Sahada yerinde incelemeler ve görsel veriler yardımı ile hasar dağılımı tahmini ve görsel hasar 
rölevesi çıkartılması.

3. Adım Acil destek ve geçici onarım-güçlendirme gerektiren bölgelerin işaretlenmesi ve eylem planı. 

4. Adım Malzeme numunelerinin alınması gereken yerlerin tespiti ve numunelerin alınması. Hasarsız 
yöntemler (çekiç okumaları ve ultra-ses) ile malzeme saçılımı ve hasar görmüş bölgelerdeki 
durumun tespitine esas olabilecek verilerin tespiti ve kayıt altına alınması. 

5 Adım Laboratuar deneyleri ile karotlar boyunca malzeme hasar dağılımının tespiti5. Adım Laboratuar deneyleri ile karotlar boyunca malzeme hasar dağılımının tespiti.

6. Adım Beton mikroskobik yapısının tespiti. Matris seviyesinde hasarın tarifi.

7. Adım Taşıyıcı sistem projelerinin ya da rölevesinin sayısal modele dönüştürülmesi. 

8 Ad B li l h d ğ l l k t l k it l i i t iti İ k tl il8. Adım Belirlenen hasar dağılımı esas alınarak taşıyıcı eleman kapasitelerinin tespiti. İç kuvvetler ile 
karşılaştırılması.

9. Adım Hasar dağılımının tipik bölgelere ayrılması ve hasar  haritasının çıkartılması.

10 Adım Tipik hasar bölgeleri için tipik güçlendirme önerileri ve maliyetlerinin iş programı ve kullanım dışı10. Adım Tipik hasar bölgeleri için tipik güçlendirme önerileri ve maliyetlerinin iş programı ve kullanım dışı 
kalma sürelerinin maliyetinin de dikkate alınarak hesaplanması.

11. Adım Onarım ve güçlendirme ya da yıkım yeniden yapım kararının alınması.
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Yangın Hasarı Değerlendirmesi
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Bir Örnek Çalışma

Yukarıda anlatılanlar esas alınarak yapılmış bir çalışma özet olarak
sunulacaktır.

Yapının taşıyıcı sistemi, betonarme açık çerçevelerle taşınan, yine
betonarme döşeme plaklarından oluşmaktadır.
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Bir Örnek Çalışma

Katlarda bölme duvarlar mevcut değildir. Yapı ile ilgili inşaat
mühendisliği hesapları mevcut değildir.

Uygulama projelerinden, bazı kat kalıp planları ve kolon aplikasyonları
ile temel kalıp planları temin edilebilmiştir. Yapı ile ilgili inşaat
mühendisliği proje bilgileri, eldeki bu çizim paftaları ve yerinde yapılan
gözlem ve ölçümlere dayandırılmıştır.

Yine eldeki paftaların tanzim tarihlerinden, deprem hesaplarının 1968 
tarihli yönetmeliğe göre yapıldığı tespit edilmiştir. 

Hasar, yapıyı çevreleyen reaktörlerin birinde ortaya çıkan yangının, 
kısa sürede yapıyı etkisi altına alması ve yaklaşık dört saat süre ile 
yüksek sıcaklığa maruz bırakması sonucu oluşmuştur. Yangındanyüksek sıcaklığa maruz bırakması sonucu oluşmuştur. Yangından 
oluşan hasar, A-blok olarak adlandırılan 1-7 aksları arasında meydana 
gelmiştir.
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Bir Örnek Çalışma

Serbest gözle yapılan ilk incelemelerde, betonarme çerçevede 
yüzeyde bozulmalar, yangın ile uzun süre temasta kalmış yüzeylerde 
ise pas payında ayrılmalar ve hatta birkaç kolonda düşey donatıdaise pas payında ayrılmalar ve hatta birkaç kolonda düşey donatıda 
burkulmalar gözlenmektedir. 

Çelik platformların taşıyıcılığını tamamen kaybedip göçtüğü ve boruÇelik platformların taşıyıcılığını tamamen kaybedip göçtüğü ve boru 
sisteminin ısı izolasyonu tabakalarının dağıldığı ve eridiği de ayrıca 
yapı içinde gözlenen genel hasarlardır.
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Bir Örnek Çalışma
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Bir Örnek Çalışma

Hasar tespiti çalışması ardından, 

• Mevcut elemanların malzeme dağılımı tespit edilmiştir• Mevcut elemanların malzeme dağılımı tespit edilmiştir. 
• Malzeme kesit içinde dağılımı esas alınarak kesit özellikleri hesap 
edilmiştir.
• Kesit özellikleri analiz modelinde kullanılarak hasar dağılımı• Kesit özellikleri analiz modelinde kullanılarak hasar dağılımı 
görülmüş ve bu dağılım bir hasar haritası haline getirilmiştir.
• Onarım ve güçlendirme ile ilgili tipik hesaplar yapılmıştır.
• Çıkartılan bütçe esas alınarak onarım işleri ihale edilmiş ve imalata• Çıkartılan bütçe esas alınarak onarım işleri ihale edilmiş ve imalata 
başlanmıştır.
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Bir Örnek Çalışma
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Bir Örnek Çalışma
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TEŞEKKÜRLER!TEŞEKKÜRLER!
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