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ÖZET 
Son yıllarda yüksek binalar, sayılarının da oldukça artmasıyla yangın güvenliği alanında 
özel bir ilgi topladı. Özellikle 2002’den bu yana bu sayıdaki artışa paralel olarak Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in (BYKHY) yürürlüğe girmiş olması da bu 
ilginin artmasında önemli bir etken oldu. Sadece ülkemizde değil, yabancı ülkelerde de bu 
alanda mühendis/mimar odaları, hüküm koyucu organlar (yerel/merkezi yönetimler) gibi 
tasarım, inşaat, denetleme ve mülkiyet topluluklarının tümü yüksek bina güvenliğini 
gözden geçirmekte ve bu binalarda ek koruma ihtiyacına (veya eksikliğine) ilişkin yeni 
önlemler geliştirmektedir.  
 
Bu bildiri; Türkiye’den ve dünyadan yüksek bina yangınlarına ilişkin çeşitli örnekleri 
sunmanın yanı sıra, yüksek binalara ilişkin gerek yerel gerekse diğer uluslara ait 
mevzuattaki yangından korunma önlemlerini ortaya koymaktadır. Bunun yanında, yüksek 
bina tanımlarında da farklılık olduğu için karşılaştırmalı olarak Amerikan, İngiliz ve Türk 
yönetmeliklerinden bu tanımlamanın detayları verilecek ve bunu takiben alınması gereken 
önlemler karşılaştırmalı olarak anlatılmaya çalışılacaktır.  

 
 
 
 
1. TANIMLAR VE ARKAPLAN 
 
Çağımızda inşa edilmekte olan bina sayısı gün geçtikçe fazlalaşmakta ve bununla birlikte yapı 
mühendisliğindeki gelişmeler de; binaların yükseklik, boyut ve karmaşıklığın da aynı oranda 
artmasına olanak tanırken maliyetlerin de göreceli olarak düşmesine ve bunun yanı sıra özel 
mimari tasarımların da karşılanabilmesine olanak tanımaktadır [1].  
 
Aşağıdaki grafikte 1920-2011 yılları arasında 200 metre ve 300 metreden yüksek binaların 
sayıları gösterilmiştir. Rakamlar Çin’deki Council on Tall Buildings and Urban Habitat [2] veri 
tabanından alınmıştır. Bu tür binaların sayısının özellikle 1980 yılında sonra ivmeli bir şekilde 
arttığı görülmektedir.   
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Şekil 1. 1920-2011 yılları arasında 200 m ve 300 m’den yüksek binaların sayısı 
 
 
Ne yazık ki ülkemizde bu konu ile ilgili bir istatistik bulunmasa da Türkiye’deki yüksek 
yapıların birçoğunun İstanbul’da olduğu bilinmektedir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra hız 
kazanan inşaat faaliyetleri sonucunda, gökdelenler şehir siluetinin vazgeçilmez bir parçası 
olmuştur.  
 
Ülkemizde ise 1961 yılından bu yana ‘Türkiye’nin en yüksek binası’ ünvanını kazanmış binalar 
bulundukları iller ve yükseklikleri ile Çizelge-1’de paylaşılmıştır [3].  
 
 
Çizelge 1. Yıllara göre Türkiye’nin en yüksek binaları 
 

Bina İsmi Bulunduğu 
Şehir 

En Uzun 
Olduğu Yıllar 

Kat Sayısı Yükseklik 

Kahramanlar İş Merkezi Ankara 1962 - 1969 24 76 m 
The Marmara Taksim İstanbul 1969 - 1974 26 95.7 m 
TPAO Binası Ankara 1974  -1975 28 100 m 
BDDK Binası Ankara 1975 - 1987 29 108 m 
Mertim Mersin 1987 - 2000 52 176.8 m 
İş Kuleleri 1 İstanbul 2000 - 2011 52 181.2 m 
İstanbul Sapphire İstanbul 2011 - 2018 54 234.9 m 
Skyland İstanbul İstanbul 2018 - günümüz 65 293 m 
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Fotoğraf 1. Kahramanlar İş Merkezi, Ankara Fotoğraf 2. The Marmara Taksim, İstanbul 
 

    
 
Fotoğraf 3. Mertim, Mersin   Fotoğraf 4. İş Kuleleri, İstanbul 

 

                 
Fotoğraf 5. İstanbul Sapphire, İstanbul  Fotoğraf 6. Skyland İstanbul, İstanbul 
 
 
1.1. YÜKSEK BİNA TANIMI VE YANGIN VE CAN GÜVENLİĞİ SORUNU 
 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te (BYKHY) bina yüksekliği 21.50 
metreden, yapı yüksekliği 30.50 metreden fazla olan yapıları “Yüksek Bina” olarak 
tanımlamakta, ayrıca yüksekliği 51.50 metreden fazla olan binalar ise bu tanımlamanın özel bir 
alt sınıfı olarak ele alınmaktadır.  Yine aynı yönetmelikte, bina yüksekliği; binanın kot aldığı 
noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi, yapı yüksekliği ise; bodrum katlar, asma katlar 
ve çatı arası piyesler dahil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliği 
olarak tanımlanmıştır [4].  
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“NFPA 101 Can Güvenliği Standardı” [5] ve “NFPA 5000 Bina İnşaatı ve Güvenlik Standardı” 
[6] ise yüksek binayı, oturulabilir bir katının döşeme seviyesinin itfaiye aracının erişebileceği en 
düşük seviyeye göre 23 metrenin üzerinde olduğu binalar olarak tanımlamıştır. 
 

 
 

Şekil 2. NFPA 101’de Bina Yüksekliği Ölçümü [5] 
 
 
Yüksek bir binanın çok fazla katı olması, binayı bir yangın anında tahliye etmek için çok sayıda 
insanın merdivenlerde büyük dikey mesafeler kat etmesini zorunlu kılan -kümülatif- bir eylem 
gerektirir ki esasen diğer binalara göre can güvenliği için üzerinde durulması gereken en temel 
zorluk da budur. Bu yüzden kamu, yasama organları, yerel ve merkezi yönetimlerin yanı sıra 
tasarım, inşaat ve mülkiyet topluluklarının tümü yüksek bina güvenliğinde hassasiyetle 
durmaktadır.  
 
Esasen Yüksek Binalar da yangın ve can güvenliği konusunda aşağıdaki üç temel zorluktan 
bahsetmek gerekir: 
 
1. Merdiven kovaları ve diğer uzun şaftlardaki önemli baca etkisi (yani doğal çekiş) nedeniyle 

tüm katlara geniş duman dağılımı potansiyeli. 
2. Tahliyede zorluk. 
3. İtfaiye personelinin yangına ulaşmada yaşadığı zorluk. 
 
 
1.2. TARİHTE ÖNEMLİ YÜKSEK BİNA YANGINLARI 
 
Yüksek binalar nicelik olarak karşılaştırıldığında yüksek olmayan binalardan çok daha azdır. 
Ancak buna rağmen, yayımlanmış istatistikler [7] sonucunda, her yıl Birleşmiş Milletler’de 
ortalama olarak her yıl 15.700 yüksek bina yangını raporlanmıştır. Bu yangınlar, yine ortalama 
olarak yılda 53 ölüm, 546 yaralanma ve 235 milyon dolar kayba neden olmaktadır [8].  
 
• İkiz Kuleler Terör Saldırısı 
 
2001 11 Eylül 2001 tarihinde bir terör saldırısı sonucunda New York’ta bulunan İkiz Kuleler’e 
çarpan uçaklar kulelerin taşıyıcı sistemi zayıflatmış ancak yıkamamıştır. Binanın yıkılmasındaki 
asıl neden, uçakların depolarındaki yakıtın başlattığı yangın sonucunda, çelik yapının eğilerek 
taşıyıcı özelliğini kaybetmesidir. Uçakların binaya çarptıkları kattan yukarıda bulunan 
katlardaki yangın merdivenlerinin de kullanılamaz hale gelmesi sonucunda 2974 kişi yaşamını 
yitirmiştir, 24 kişi ise kayıptır [9]. 
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Fotoğraf 7. İkiz Kuleler Terör Saldırısı, New York, Birleşmiş Milletler 
 
 
• Grenfell Tower Yangını, 2017 
 
14 Haziran 2017 tarihinde bir apartmanın dördüncü katında bulunan bir konutun mutfağında 
çıkan yangın kısa bir süre içinde cepheye ulaşmıştır ve yakın zamanda yalıtım amacıyla 
yenilenmiş olan yanıcı cephe malzemesinin etkisiyle de kısa bir süre içerisinde tüm bina 
cephesini kaplamıştır. Toplamda 60 saat süren yangında 71 kişi hayatını kaybetmiştir [10].  
 

 
 

Fotoğraf 8. Grenfell Tower Yangını, Londra, İngiltere 
 
• Şanghay Yangını, 2010 
 
Bu binada enerji verimliliğini sağlamak için hükümet tarafında pilot bir uygulama olarak 
cephesinde yanıcı malzeme kullanılmış ve yangın cephe üzerinden 28 katlı binanın tamamını 
kuşatmıştır. Yangında 58 kişi hayatını kaybetmiş ve bina kullanılamayacak hale gelmiştir. Bu 
başarısızlık Çin’de yangın ve can güvenliğini neredeyse tamamen görmezden gelen malzeme 
endüstrisinin güvenliği ön plana çıkarmasına vesile olmuştur [1]. 
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Fotoğraf 9. Jing’an Yangını, Şanghay, Çin 
 
 
 
 
2. YÜKSEK BİNALARA ÖZGÜ YANGIN GÜVENLİĞİ KONULARI 
 
Genel olarak yüksek binalar ofis, otel binaları, apartmanlar ve sağlık tesislerinden oluşmaktadır. 
Tüm bu bina türleri birbirilerinden farklı kullanıcı özelliklerine sahip olan ve bu nedenle farklı 
altyapılar gerektiren bina türleridir. Özellikle kullanıcıların sahip olduğu farklı davranış 
biçimlerinden (fiziksel yeterlilik, binaya dair yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmak) dolayı, her 
bir bina türü farklı önlemleri ve yaklaşımı gerektirmektedir. Diğer taraftan bu binalar daha 
makul yükseklikteki binalara göre tahliye, duman kontrolü, itfaiye erişimi, yangınla mücadele 
konularında ilave zorluklar ortaya koyduğu için daha kapsamlı önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
 
2.1. YÜKSEK BİNALARDAKİ YANGIN RİSKİ 
 
Bina yüksekliği arttıkça, binada bulunan kullanıcı sayısı arttığı için bir yangın anında 
karşılaşılabilecek felaketin ciddiyeti artmaktadır. Bu nedenle yüksek binaların tasarımında 
bütünsel ve rasyonel bir yaklaşım izlenmelidir.  Binada sprinkler sistemleri tasarımı, acil durum 
enerji kaynağı, inşasında kullanılacak malzemeler gibi konularda mühendislik kararları alınırken 
bu durum özellikle dikkate alınmalıdır.  
 
Yüksek binalardaki yangın riskinin başlıca etkenleri aşağıda sıralanmıştır:  
 
• Ani yangın ve duman dağılımı: Yüksek bir binada yangın ve duman kontrol önlemleri 

yeterli değil ise, baca etkisi dolayısıyla, yangın ve duman; merdivenler, asansörler, şaftlar 
ve kanallar yoluyla kolaylıkla ve ani bir şekilde üst katlara yayılmaktadır.  
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• Yangınla mücadele zorluğu: Binanın yüksekliği, yeterli olmayan yangınla mücadele 
ekipmanları ve yüksek katlarda meydana gelen bir yangın şüphesiz bir şekilde bu yangına 
müdahaleyi ve daha üst katlardaki kullanıcıların tahliyesini zorlaştırmaktadır. Özellikle 
yüksek binaların bir kısmının cephelerinde, yönetmeliklere aykırı olarak, yanıcı malzeme 
kullanımı yangının tüm binayı dıştan kuşatmasına sebebiyet vererek, hem yangının tüm 
binaya yayılmasına zemin hazırlamakta hem de yangına müdahaleyi çok daha zor bir hale 
getirmektedir.  
 

• Tahliye zorluğu: Bir genelleme yapılırsa, yüksek bir binada yüksek olmayan bir binaya 
kıyasla çok daha fazla kullanıcı bulunmaktadır. Buna ek olarak, yüksek bir binada dikey 
kaçış mesafesinin çok daha uzun olduğu düşünülürse, kullanıcıların güvenli bir yoldan 
tahliyesi çok daha zor bir konu olarak değerlendirilecektir.  
 

• Yangın süresinin yüksek olmayan binalara kıyasla daha uzun olması: Yüksek binalar geniş 
bir alana sahip olduğu ve de içlerinde barındırdıkları yangın yükü fazla olduğu için bu tür 
binalarda yangınlar diğer binalara daha uzun sürmektedir. Bu durum bazen, yangının 
yakınlardaki binalara sıçramasıyla da sonuçlanabilmektedir [11].  

 
 
Binanın tahliyesi bakımından değerlendirildiğinde, güvenli koşul tüm kullanıcıların bina dışına 
erişmesi olarak görülmektedir. Bu süre ne kadar kısa ise bina o kadar güvenli sayılmaktadır [1]. 
Yüksek binalardaki uzun kaçış mesafeleri ve görece kısıtlı güvenli kaçış yolları göz önünde 
bulundurulduğunda, merdivenlerin dış alan gibi ya da başka bir deyişle yangının etkilerinden 
uzak güvenli bir sığınak gibi davranması elzemdir. Bu kaçış merdivenleri, binanın içinde veya 
dışında, kullanıcılara güvenli bir kaçış imkanı sağlamak zorundadır. Bu merdivenler, tolere 
edilebilir kaçış süresini yapısal elemanların ısınma ve yıkılma süresi göz önüne alındığında 
artırmaktadır. Bu durum farklı tahliye stratejilerinin oluşması için zemin hazırlamıştır.  
 
 
2.2. DUMANIN YÜKSEK BİNALARDAKİ HAREKETİ 
 
Yüksek binalar, yüksek olmayan binaların maruz kalmadığı doğal kuvvetlerden önemli bir 
düzeyde etkilenmektedir. Baca etkisi ve bina dışındaki rüzgarların yüksek binaya etkisi, yüksek 
olmayan binalara kıyasla, çok daha etkili ve önemlidir.  
 
Baca etkisi, dışarıdaki sıcaklık farkından kaynaklanan iki kot arasında basınç farkı yaratarak 
doğal hava akımına sebep olan sıcaklık farkı nedeniyle oluşmaktadır. Yüksek binalarda bu etki 
bina çevresini kaplayan havanın sıcaklık farkından dolayı bu etki daha hissedilebilirdir.  
 
Yüksek binalarda, binanın doğal yapısı nedeni ile bu baca etkisini tamamen ortadan kaldırmanın 
ya da etkisini azaltmanın bir yöntemi bulunmamaktadır. Ancak, yangın ve can güvenliği 
önlemleri tasarlanırken (örneğin merdiven basınçlandırma sistemleri) bu etki göz önüne alınmalı 
ve gerekli düzenlemeler en başta buna göre yapılmalıdır. Eğer baca etkisi doğru bir biçimde 
tasarımın en başında ele alınmazsa önemli sorunlara neden olabilir. Örneğin: 
 
• Bina ne kadar yüksek olursa, üst katlardaki ve zemin kattaki hava arasındaki basınç farkı o 

kadar büyük olur. Bu basınç farkı, tabanda yüksek rüzgar hızlarına neden olarak geleneksel 
menteşeli kapıların açılıp kapanmasını zorlaştırır. Aslında baca etkisi, dönel kapıların 
yüksek binalarda kullanılmasının başlıca nedenlerinden biridir. 
 

• Atriumların geniş, açık yapısı; atriumda çıkacak bir yangın durumunda tüm atriumlu galeri 
yapısını dumana karşı savunmasız hale getirir. Zemin seviyesindeki bir yangın, tavanda 
biriken ve her katı geçerek yükselen bir duman ve sıcak hava bulutu oluşturur. Duman 
biriktikçe bina sakinlerinin çıkışını daha da zorlaştırır ve yangın ne kadar uzun süre devam 
ederse duman ve sıcak hava o kadar alçalır. 
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Şekil 3. Yüksek binalardaki baca etkisi [12] 
 
 
2.3.  RÜZGAR ETKİSİ 
 
Rüzgarlar binada yangın ve duman yayılımını büyük ölçüde etkileyebilir. Yüksek binalarda 
farklı kat yüksekliklerine bağlı olarak, rüzgar şiddeti ve yönü radikal bir şekilde değişim 
gösterebilir. Rüzgarın yönünün ve hızının binanın alt katlarında bulunan bir kotta ve daha 
yüksek kotlarda çok farklı olabileceği bilinmektedir, ancak günümüzde bu farkı ölçebilecek 
veya tahmin edebilecek herhangi bir yöntem bulunmamaktadır [13].  
 
Bir binada rüzgarın yangın ve duman yayılımı üzerindeki etkisini azaltmanın en etkili yolu, bina 
cephesini olabildiğince hava akışına dayanıklı bir şekilde inşa etmektir. Bu yöntemin başarısı 
tasarım ölçütlerine, bina cephesi için seçilmiş malzemelerin kalitesine ve işçiliğe bağlıdır. 
Sayılan ölçütlerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi, rüzgar yönünün ve hızının bina 
içindeki hava akışına en az şekilde etki etmesinin sağlanması ve tasarlanan duman kontrolü 
sistemleri üzerinde rüzgarın negatif etkisinin üstesinden gelinmesi için elzemdir.  
 

 
Şekil 4. Yüksek binalarda rüzgar etkisi [14] 
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3. YÜKSEK BİNALARDA DİĞER BİNALARDAN FARKLI OLARAK ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER 

 
Bu tip binalarda öncelikli yangın güvenliği amaçları;  
 
• Can güvenliğinin sağlanması, 
• Mal güvenliğinin sağlanması,  
• Yapının kullanılmaya devam edebilir (işletme sürekliliği) olmasıdır.  
 
Bununla birlikte alınacak önlemler; binanın yüksekliği, kullanım sınıfı, kullanıcı yükü (sayısı) 
gibi unsurlar göz önüne alınarak değerlendirildiğinde binadan binaya değişiklik göstermektedir. 
Ancak genel bir ifadeyle  bu tip binalardaki yangın güvenliği önlemlerinin temel hedefleri 
şunlardır: 
 
• Tüm kullanıcılar belirlenmiş süre içerisinde güvenli bir yoldan binadan tahliye edilmelidir.  
• Yangın olabildiğince küçük bir alan içerisinde tutulmalıdır. 
• Binadaki koşullar itfaiyenin sorunsuzca bina içine girebilmesi ve yangına müdahale 

edebilmesi için elverişli olmalıdır. 
• Alınmış önlemler, binada oluşacak yangın hasarlarını ve mal kaybını mümkün olduğunca 

azaltmalıdır. 
 
 
3.1. ACİL KAÇIŞ VE TAHLİYE 
 
Yukarıda da bahsedildiği üzere herhangi bir yangın anında can güvenliğinin göz ardı edilemez 
önemde olmasından dolayı binada bulunan kullanıcıların güvenli ve olabilecek en kısa zamanda 
tahliye edilmesi, yangın mühendisliğinin ele aldığı en önemli konulardandır. Esasen bu konunun 
önemine işaret eden, yaşanmış hadiselerden bir tanesi İkiz Kulelere yapılan terör saldırısı 
sonucu çıkan yangındır. Bu saldırı bina içeresindeki acil çıkışları düzgün bir şekilde 
kurgulamanın, binanın taşıyıcı sisteminin ve bina türüne göre kullanıcı davranışlarını dikkatli 
bir şekilde analiz etmenin önemini bir kez daha vurgulamıştır.  
 
Yüksek binalarda kullanıcı sayısının çokluğu, kat edilecek mesafenin uzunluğu (dikey hareket) 
ve bunlara karşın kullanılan kaçış yollarının nitelik ve nicelik bakımından azlığı binanın tümden 
aynı anda tahliyesine olanak tanımayabilir. Bunun yerine aşamalı tahliye (sıralı tahliye de 
denir), katların birbirinden yangına dayanıklı yapı öğeleri ile (döşemeler, kapalı şaftlar vb.) 
ayrıldığı yüksek binalarda veya bazı atrium yapılarında en çok benimsenen tahliye yaklaşımıdır. 
Aşamalı bir tahliyede, tahliye edilecek ilk kişiler, yangından en çok etkilenen kattakiler ve diğer 
katlardaki tahliye kabiliyeti zayıf olan kişilerdir. Kalan katlar daha sonra, aşamalı aralıklarla, 
genellikle bir seferde iki kat olmak üzere tahliye edilir. Böyle bir yaklaşım, korunan 
merdivenlerin kapladığı plan alanında önemli ekonomik kazanım sağlar (tümden tahliyeye 
göre), ancak yine de bir dizi merdivenin sağlanmasını ve düzenli bakımını gerektirir. 
 
Bununla birlikte ister tümden tahliye ister aşamalı tahliye yaklaşımı benimsenmiş olsun sadece 
bir kaçış öğesi (merdiven veya korunmuş koridorlar vb.) tek başına mı kullanılacak yoksa 
birden fazla kaçış öğesi aynı anda beraber mi kullanılacak, kaçış öğelerinin nitelik ve 
niceliklerinin tasarım aşamasında belirlenmesi açısından gereklidir.  
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Şekil 5. Yangın anında tahliye yaklaşımları [15] 
 
 
Asansörler normal şartlarda kaçış yolu olarak kullanılmazlar. Bina sakinlerine geleneksel olarak 
yangın veya benzeri acil durumlarda asansör kullanmamaları öğretilmiştir. Ancak yüksek 
binalarda bu amaçlara uygun olarak özel tasarlanmış asansörler de kullanılmaktadır. Yüksek 
binalarda kayda değer bir dikey mesafe boyunca hareket etmek hasta veya yaşlı kişilerin cadde 
çıkışına ulaşmadan önce zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden bu kimseler için de 
asansörlerin kullanılmasına izin verilir. Özellikle bu konuda asansörler, eğitimli acil servis 
personeli (örneğin, bina personeli, itfaiye personeli) tarafından çalıştırılacaksa ve acil tahliye 
amacıyla kullanılması durumu söz konusu ise binanın tahliye planına dahil edilmelidir. 
 
Bir binada tahliye, bodrum katlar haricinde, genel olarak aşağı yönlüdür. Ancak bazı 
durumlarda kullanıcıları binanın çatısına yönlendirerek tahliye edilmesi sağlanabilir. Bu 
yöntem, binanın çatısındaki alanın binayla kıyaslandığında çok daha dar olması ve bu alana 
yönlendirilecek insanların binadan uzaklaştırılmasının zorlukları nedeniyle şart olmadıkça 
tavsiye edilmemektedir.  
 
Bununla beraber, kullanıcıların helikopter aracılığıyla tahliye edilmesi az tercih edilen 
senaryolardan bir tanesidir. Bazı uluslararası yönetmelikler, örneğin Hint Yangın Yönetmeliği 
(Bureau of Indian Standards, 2005), yüksek binalarda helikopter pistini zorunlu tutmaktadır 
[16]. Ancak, Birleşmiş Milletler’in yayımladığı yönetmelikler dahil olmak üzere birçok 
yönetmelik bu seçeneği helikopterin iniş aşaması, dumanın ve ısının yükselmeye olan meyili 
nedeniyle kaçış yöntemi sonuçlarını daha kötüye sürükleyeceği nedeniyle tavsiye etmemektedir 
[17].   
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3.2. YANGIN KOMPARTIMANLARI 
 
Bir yangınla mücadelenin en kolay yolu, ilk olarak çıkan yangının en kısıtlı alanda 
hapsedilmesini sağlamaktır. Bu noktada, yapı malzemelerinin ve sistemlerinin seçimi yangın 
kontrolünün temelini oluşturur.  
 
Bahsedilen tüm yönetmeliklerde binanın kullanım amacı ve alınmış önlemler göz önünde 
bulundurularak izin verilmiş belli bir kompartıman alanı sınırı vardır. Bu kompartıman alanını 
aşan tüm binalar, farklı yangın kompartımanlarına bölünür ve her bir kompartımanın ayrı bir 
bina olarak davranması sağlanır.  
 
Yüksek binalarda ise, binada bulunan kullanıcıların yangın anındaki güvenliğini sağlamak için, 
dikey kompartımantasyon gereklidir. Yangının çıktığı esas kattan yukarı veya aşağı yönde 
yayılmasını engellemek, başka bir deyişle katları yangın kompartımanı haline getirmek, 
yangının çıktığı kattan uzaktaki kullanıcıların güvenliğini sağlamak konusunda çok önemlidir.  
 
Betonarme binalarda bina döşemesi, yangın için sağlam bir bariyer olarak davranmaktadır. 
Ancak, zaman içerisinde gelişen bina teknolojisi ve estetik, çevresel ve ekonomik kaygıların da 
etkisiyle, giydirme cepheler yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu durum, kat bazında kompartıman 
oluşturmayı çok daha zorlu bir hale getirmiştir. Ancak yine de giydirme cephe ve döşemenin 
birleşimini ısı ve duman geçirmeyecek detaylar bulunmaktadır.  
 
Ayrıca, binanın kullanım sınıfından daha yüksek bir tehlike sınıfında bulunan mahaller, binanın 
tüm veya birçok katını birbirine bağlayan şaftlar da yangın zonu haline getirilerek olası bir 
yangının içinde bulunduğu mahalden tüm binaya yayılması engellenmelidir.   

   
Şekil 6. Yangın kompartımanları [5] 

 
 
3.3. İTFAİYE ERİŞİMİ 
 
Tüm binalara yangınla mücadele için uygun erişim olanakları sağlanmalı, binaya giriş noktaları 
itfaiye birimleri tarafından kolaylıkla tespit edilebilir olmalıdır ve aynı zamanda bina 
çevresindeki yollar, itfaiye aracının binanın her bir cephesine 45 metre yaklaşabileceği şekilde 
düzenlenmelidir.  
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Bunun yanı sıra, itfaiye çalışanlarının bina içerisinden yangına güvenli bir şekilde müdahale 
edebilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Bunun için, yüksek binalarda korunumlu bir şaft 
içerisinde, itfaiye erişim asansörü, yangın merdiveni ve bu ikisi arasında bağlantıyı kuran bir 
yangın güvenlik holü tasarlanmalıdır. Şekil 7’de ve Şekil 8’de görüldüğü üzere, bu korunumlu 
şaftlar binanın geri kalanından yangına dayanımlı olarak ayrılarak itfaiye çalışanlarının en 
güvenli ve en etkili bir şekilde yangına müdahale etmesi hedeflenmektedir.  
 

 
Şekil 7. İtfaiye erişim şaftı [18]  

 
 
İtfaiye erişim asansörü, normal bir yolcu asansörünün aksine, binanın herhangi bir yerinde 
yangın olması durumunda olabildiğince uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu şekilde 
itfaiye çalışanları ulaşmayı hedefledikleri kata çıkabilir ve ekipmanlarını taşıyabilir. Bir itfaiye 
erişim asansörünün kurulumu, asansör kontrol sistemi ve acil durum haberleşme sistemi ile 
birlikte, asansörün kabinini, kuyusunu ve asansör makine dairesini kapsamaktadır. Bu 
asansörlerin kapılarının yangına dayanımlı olması zorunludur.  Ayrıca bir binada itfaiye erişim 
asansörü bulunuyorsa aynı kuyuda bulunan yangın merdiveninden, asansörün hizmet ettiği tüm 
katlara erişim sağlanabilmelidir. İtfaiye erişim asansörü, normal zamanlarda yolcu asansörü 
olarak kullanılabilir. Ancak, asansörün acil bir durumda itfaiye tarafından kullanılma 
ihtimalinden dolayı girişi engellememek amacıyla çöp veya mal taşımak için kullanılmamalıdır. 
 
 
3.4. CEPHE MALZEMELERİ 
 
Yangının büyümesini engellemek ya da başka bir deyişle yayılmasını önlemek için bina 
cephesini kullanılan malzemelerin yanıcılık sınıflarıdır. Özellikle giydirme cephelerde bina 
cephesinde kullanılan yalıtım malzemesinin mümkün olduğunca yanmaz malzemelerden olması 
gerekir. Özellikle dikey konumda duran yanıcı yalıtım malzemeleri cephelerde dikey yangın 
yayılımına önemli katkı sağlamaktadır. Yakın zamanda yaşanan 71 kişinin hayatını kaybettiği 
Grenfell Kulesi yangınında da, yangının kısa sürede tüm binayı kuşatmasının ve içinde bulunan 
kullanıcıların birçoğunu etkilemesinin temel nedeni budur. 
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.  
Şekil 8. İtfaiye erişim asansörü [19] 

 
Cephe malzemesinin yanıcılığının sınırlanması dışında, cephede iki ayrı olgudan bahsetmek 
gerekir: 
 
• Bunlardan ilki cephe ile döşemelerin kesiştiği kısımlarda oluşan boşlukların doğru şekilde 

kapatılmadığı durumda dikey yangın yayılımının binanın cephesinin hemen arkasında 
içerde görüldüğü durumdur. Alt katlarda başlayan bir yangının yanma ürünleri (sıcak hava, 
duman, is vb.) tavan seviyesinde birikir ve pozitif bir basınç oluşturur. Bir taraftan da bu 
yanma ürünleri yukarı doğru olan hava akımlarının takip eder. Zemin ile cephe arasındaki 
boşluk düzgün kapatılmazsa alevler bu basınç ve hava akımları yardımıyla üst katlara 
sirayet eder. Hatta yangın, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bulunduğu katın penceresinin 
kırılmasına neden olursa üst katın cephesine her iki taraftan da etki eder ve cephenin hızla 
bozulmasına neden olur. Bu döşeme açıklıkları uygun şekilde yangın durdurucular ile 
kapatıldığında cephe içinden yayılım olgusu önlenebilir. Aşağıdaki şekilde sağ tarafta bina 
cephesinin içinden yayılım durumu gösterilmiştir.  

 
• Cephede karşılaşılan diğer olgu da “Leap-Frog” etkisi olarak da anılan, yangının bina 

dışından alt kattan üst kata sıçramasını ifade eder. Yangın çıkan katın dış cephesi yangından 
hasar görerek açılırsa alevler üst katın cephesine öncelikle tabana yakın kısımlarından temas 
ederek hasar görmesine neden olabilir. Aşağıdaki şekilde (a) seçeneğinde de gösterilen 
durumun önüne geçilmesi için iki seçenek bulunmaktadır. Ya bina cephesinde yangına 
dayanıklı bir spandrel oluşturulur ya da bina sprinkler sistemi ile korunur. Açıkçası burada; 
Türkiye’de yürürlükte olan mevzuatın, binanın sprinkler ile korunmasını spandrel 
yokluğuna karşı yeterli bulmadığını, spandrelin olmadığı (en az 100 cm) durumlarda 
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cepheye en çok 1,5 m mesafede ve aralarında 2 m’den daha çok mesafe olmayan yakın 
aralıklı sprinkler sistemi kurulmasını zorunlu koştuğunu belirtmek gerekir. Aşağıdaki Şekil 
10’da sırasıyla yangına dayanıklı spandrel ve yakın aralık cephe sprinkler sistemi 
gösterilmektedir.  

 

Şekil 9. Cephede dikey yangın yayılımı [1] 

                                     

Şekil 10. Yangına dayanıklı spandrel ve yakın aralıklı sprinkler uygulaması [20] 

 
 
3.5. TAŞIYICI SİSTEM 
 
BYKHY’e göre bir binanın taşıyıcı elemanlarının gerek bir bütün olarak ve gerekse her bir 
elemanıyla, bir yangında insanların tahliyesi veya söndürme süresinde korunmaları için yeterli 
bir zaman boyunca stabil kalmalarını sağlayacak şekilde hesaplanarak boyutlandırılması ve yapı 
elemanları ile birleşik olarak kullanılan mamuller dâhil olmak üzere, yapı elemanlarının yangın 
karşısındaki tepkileri ve dirençleri için ilgili yönetmelikler ve standartlar esas alınarak 
tasarlanması gerekmektedir. 
 
Yaygın kullanılan tüm çelik yapısal elemanlar (çelik kiriş, aşık veya kolon) yangına maruz 
kaldıklarında dayanım güçlerinin bir kısmını kaybederler. Ağır yük altındaki çelik elemanlar, 
540 °C civarındaki sıcaklıklarda, kalitesinden bağımsız olarak taşıyıcılığın tasarımında göz 
önünde bulundurulmuş olan güvenlik payını kaybedecektir. 
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Binanın çelik taşıyıcı sistemini yangından korumak için şu önlemler uygulanmaktadır: 
 
• Sprey Uygulamalı Reaktif Koruma (Şişen Boyalar): Çelik kısımların belirtilen sıcaklıkların 

altında tutulması için çelik kolonlar, belirli miktarda şişen boya ile boyanır. Gerekli olan 
boyanın kuru film kalınlığını (DFT) belirlemek için çelik sıcaklığını, kritik sıcaklıkların 
altında tutmak gerekmektedir. 

• Sprey Uygulamalı Reaktif Olmayan Koruma (Harçlı kaplamalar): Yöntem reaktif yangına 
dayanıklılık yöntemine çok benzemektedir, ancak malzeme harç biçimindedir ve şişmez. 
Malzemenin kalınlığı şişen boyadan çok daha fazladır. Yine, bu yöntemin amacı çelik 
sıcaklıklarını kritik değerin altında tutmaktır. 

• Levha Kaplaması (Alçı levha veya kalsiyum silikat levha kaplaması): Çelik kolonların 
etrafına yangına dayanıklı alçı levhalar veya kalsiyum silikat levhalar uygulanabilir. 

 
Taşıyıcı elemanlara yangından korunma önlemlerinin uygulanmasının temel amacı, tahliye 
devam ederken, bu süre boyunca binada kalması gerekebilecek kullanıcılar için riski en aza 
indirmektir. İkincil olarak da arama veya kurtarma operasyonlarında bulunabilecek itfaiyeciler 
için riski azaltmak; tabanın üzerindeyken çökmesi sonucu itfaiye çalışanlarına zarar vermesini 
engellemek de amaçlarından bazılarıdır. 
 
 
3.6. DUMAN KONTROLÜ 
 
Yukarıda binanın tahliyesi ile ilgili gereklerin anlatıldığı bölümde de bahsedildiği üzere yüksek 
bir binadaki kaçış merdivenleri anahtar bir rol oynar ve kaçış güvenliği açısından dumandan ari 
olması, bir gereklilikten öte zorunluluktur.  Benzer şekilde bu merdivenler itfaiyecilerin binaya 
güvenli bir şekilde girmesine ve başarılı bir yangınla mücadele operasyonu hattı oluşturmasını 
sağlamak için diğer önlemlerle birlikte merdivenin yangının her anında dumansız olması 
gerekir. Bu yüzden yüksek binalarda duman kontrolü açısından en önemli yer merdivenlerdir. 
Yüksek binalarda merdivenlerde duman kontrolü için doğal havalandırma kullanıldığında 
yukarıda da bahsedilen baca etkisi veya rüzgar etkisi gibi olgulardan etkilenip talep edilen hava 
basınçlarını merdivenlerde yakalamak mümkün olmayabilir. Özellikle yer seviyesinden 30 m 
yükseklikteki katlara hizmet veren merdivenlerde doğal duman tahliyesi genellikle önerilmez. 
Önem sırasına göre yüksek binalarda kullanılan duman kontrolü yöntemleri şöyledir:  
 
• Merdiven basınçlandırma: Çok katlı veya yüksek binalardaki kaçış merdivenleri, duvar 

boşluklarından ve erişim sağlamak için açılan kapılardan duman sızıntısını önlemek için 
basınçlandırılır. Burada istenen basınç geçerli yerel ulusal yönetmeliklere göre ülkeden 
ülkeye farklılık gösterebilir ancak tipik olarak 25-50 Pa aralığında basınç gerektirir. 

 
• Bölgesel duman kontrol: Bu tür bir sistem, binayı ayrı duman kontrol bölgelerine böler ve 

dumanın yayılmasını en aza indirmek için basınç farkları yaratır. Dumanı tahliye etmek için 
normalde etkilenen alanlarda mekanik havalandırma sağlanır ve diğer bitişik bölgelerden de 
taze hava verilmesi suretiyle pozitif basınçlandırma yapılır. Yüksek binalarda bu anılan 
duman bölgeleri tüm katlardan oluşabilir, ancak bazen katlar birden fazla bölgeye bölünür. 
Örneğin, yangın çıkan katta emişin yapıldığı ve üstündeki ve altındaki katların 
basınçlandırıldığı "sandviç" sistemi denir.  

 
• Duman Temizleme: Bunlar daha çok yangın sonrası çalıştırılması için tasarlanan duman 

tahliye sistemleridir. Yangınla mücadele ettikten sonra (Örneğin itfaiye müdahalesi sonrası) 
dumanın bina dışına atılmasını sağlar.  
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Şekil 11. Tipik merdiven basınçlandırma sistemi [21]  
 

 
Şekil 12. Tipik bölgesel duman kontrolü [22]  

 
• Atrium duman kontrol sistemleri: Bir veya daha fazla katı birbirine bağlayan galeri biçimli 

alanlara atrium denmektedir. Bu alanlar birden fazla katı birbirine bağladığı için dumanın 
üst katlardaki insan tahliyesini engellememesinin sağlanması gerekir. Bunun için cebri veya 
doğal duman tahliye sistemleri kullanılır. Bunların çalışma yöntemi en tepede (yani zararsız 
bir depolama alnında) sabit bir duman tabakası oluşturmak veya makul kaçış koşullarını 
kaçış süresince sabit tutabilmek için dumanı seyreltmek olarak temelde ikiye ayrılır.  



 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 170 

 
Şekil 13. Atrium duman kontrolü [23]  

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu bildiride, yüksek binaların tanımından başlanarak, günümüze kadar olan yüksek bina 
tarihine, yüksek binalardaki yangınların tarihlerine, büyüklüklerine ve sebeplerine değinilmiştir. 
Yüksek binaları diğer binalara kıyasla daha çok etkileyen faktörler ve bu faktörlerle; acil kaçış 
ve tahliye, itfaiye erişimi, cephede malzemesi, binanın taşıyıcı sisteminin yangına dayanımı ve 
duman kontrolü açısından nasıl mücadele edilmesi gerektiği veya binada çıkacak bir yangının 
olumsuz etkilerinin nasıl en aza indirileceği ele alınmıştır.  
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1]  Adam Cowlard, Adam Bittern, Cecilia Abecassis-Empis, Jose Torero, 2013. Fire 

Safety Design for Tall Buildings. The 9th Asia-Oceania Synposium on Fire Science and 
Technology. 

[2]  Council on Tall Buildings and Urban Habitat, https://www.ctbuh.org. 
[3]  Türkiye'deki en yüksek binalar listesi, https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye 

%27dekien_y%C3%BCksek_binalar_listesi  
[4]  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 007/12937 numaralı 

Bakanlar Kurulu kararı ile 19.12.2007 tarihli ve 26735 numaralı resmî gazetede 
yayınlanan.  

[5]    NFPA 101 Life Safety Code, 2001. National Fire Protection Association. 
[6] NFPA 5000 Building Construction and Safety Code, 2012. National Fire Protection 

Association. 
[7]   Hall JR, 2011. Hihg-rise building fires. National Fire Protection Association, Quincy, 

USA. 
[8] Enrico Ronchi and Daniel Nilsson, 2013. Fire evacuation in high-rise buildings: a 

review of human behaviour and modelling research.  

https://www.ctbuh.org/
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye


 
 

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu // 29-30 Eylül 2022 171 

[9] 11 Eylül saldırıları: 2001'de nasıl düzenlendi, kaç kişi öldü, sonrasında ne oldu?,  
www.bbc.com. 

[10]    Grenfell Tower yangını: 'Ölenler geri dönmeyecekse adalet nedir?, www.bbc.com. 
[11]    Qianli MA, Wei Guo, 2012. Discussion on the fire safety design of a high-rise building. 

2012 International Symposium on Safety Science and Technology. 
[12]   Get to know a flow feature: The stack effect, cppwind.com. 
[13] Fire Protection Handbook, 20th Edition. 
[14]   Wind loading on tall buildings, www.semanticscholar.org. 
[15]  Muhsin Selçuk Satır, Abdurrahman Yağmur Topraklı, 2019. A review of Design 

Parameters for Safe Evacuation in High-rise Building.. Journel of Science. 
[16]    Bureau of Indian Standards, 2005. 
[17] W. X. Shi, J. Ji, J. H. Sun, S. M. Lo, C. G. Fan and L. J. Li, 2013. Experimental Study 

on the Temperature Distribution in an Emergency Staircase of High-rise Building. 2013 
5th International Council on Chemical, Biological and Environmental Engineering. 

[18] The Building Regulations, 2010. Fire Safety, Aprroved Document B. 
[19] BS 9999: 2017, Fire safety in the design, management and use of buildings – Code of 

practise.  
[20] IFC, www.ifc.org. 
[21]  TS EN 12101-6, Smoke and heat control systems-part 6: Specification for pressure 

differential systems. 
[22]    NFPA 92, 2012. Standard for Smoke Control Systems. 
[23]   Gardtson Watford, Design methodologies for smoke and heat exhaust ventilation – 

BRE- WD2 7JT. 


