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BETONARME YÜKSEK BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ VE 

YANGIN SENARYOLARI ÜZERĠNDE ĠNCELEMELER 

 

ÖZET 

Ülkemizde ve özellikle Ġstanbul‟da nufusun artıĢı, hızlı kentleĢme, ticari ve iktisadi 

birimlerin ihtiyaçları gibi nedenlerden ötürü hızla artan yüksek katlı binalar sosyal 

kültürel ekonomik ve teknik bağlamlarda çeĢitli sonuçlar doğurmaktadır. Bu 

bakımdan yapı sektörünün konusu olan yapı malzemesi ve teknolojisi alanında 

kaydedilen bilimsel ve teknik geliĢmeler yapı sektörünü hızlandırmakta ve yüksek 

katlı yapıların inĢasını kolaylaĢtırmaktadır. Bu durum beraberinde mimari ve teknik 

anlamda karakteristik problemlere ve bunların özel çözüm yollarına ihtiyaç duyduğu 

gibi binalarda  yangın güvenliği adına da  farklı yöntemlerin geliĢtirilmesine ve 

uygulanmasına neden olmaktadır. Ülkemizde binalarda yangın güvenliği, yangın 

durumunda kaçıĢ ve boĢaltma olanaklarının oluĢturulması, yangının etkilerine karĢı 

binanın mukavemetinin korunması adına kullanılan yapı malzemelerinin yangına 

dayanımlarının yeterliliği, mevcut binanın fiziksel koĢullarının yangının ve dumanın 

yayılmasını en aza indirgeme  doğrultusunda proje çalıĢmalarının oluĢturulması, 

yangın durumunda mal ve can kaybını önlemek ve itfaiye erlerinin etkin kurtarma 

operasyonu yapabilmeleri için itfaiye müdahale ve acil durum yönetim planlarının 

oluĢturulması  gibi bir dizi faktör Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik teki  hükme dayalı zorunluluklar ile sağlanır. Bu zorunluluklar, binaların 

tasarımında mimar ve mühendisler için rehber görevini üstlenmektedir. Ancak,  

yüksek binalar için sadece BYKHY‟nin hükümlerine dayalı tasarımlar, yangın 

güvenliği adına fonksiyonel ihtiyaçların karĢılanamadığı bazı durumları da 

doğurmaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki inĢaat firmaları yüksek katlı yapı projelerini 

tasarlarken BYKHY‟ nin yetersiz kaldığı noktalarda kabul edilebilir çıktılar ve kısıtlı 

olmayan sayıda  çözümler üzerine odaklanma adına Avrupa EN (European Norm) ve 

Amerikan NFPA (National Fire Protection Association) yangın yönetmeliklerinden 

de yararlanmaktadırlar. BeĢ bölümden oluĢan bu çalıĢmanın birinci bölümünde, 

yangın ile alakalı genel bilgiler, yüksek sıcaklığın betonarme ve betonarmenin 

elemanlarına etkileri anlatılmıĢtır.Ġkinci bölümde, ülkemizde yangın yönetmeliğinin 

geçmiĢi, Avrupa EN ve American NFPA yangın yönetmeliklerinin uygulanıĢ biçimi 

ile yanan malzemenin tasarım kriterleri anlatılmıĢtır.Üçüncü bölümde 5 bodrum kat, 

1 zemin kat ve 44 normal kattan oluĢan, Ġstanbul, Ümraniye, pafta 11, Ada 787, 32 

nolu parsel üzerinde yapılan rezidans binasının yangın güvenliğinin ilgili 

yönetmeliklere göre tasarımı üzerine incelemeler anlatılmıĢtır.Dördüncü bölümde  

rezidans binasının herhangi bir durumda yangın güvenliği adına aktif yangın önleme 

sistemlerinin çalıĢma senaryosu anlatılmıĢtır.BeĢinci bölümde ise yapılan bu tez 

çalıĢmasının betonarme yüksek binalar açısından yangın güvenliği ile alakalı 

sonuçları ve öneriler anlatılmıĢtır. 
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INVESTIGATIONS ON FIRE SAFETY AND FIRE SCENARIO FOR 

REINFORCED CONCRETE HIGH RISE BUILDINGS 

SUMMARY 

People constructed structures for the requirement of shelter and protection, since the 

moment that there were human beings. Developed as a low-rise buildings up to the 

industrial revolution, began to develop vertically for different reasons such as social, 

cultural, economic and technical reasons in the end of nineteenth century 

Construction of high rise vertically is getting easy because of the scientific and 

technical developments of construction material and technology. High rise buildings 

are multi storey buildings that construct by using modern technologies and require 

specific solutions. Increasing population, rapid urbanization and housing, 

commercial requirements in developing and developed countries cause increasing 

demand for multi storey high buildings day by day. Especially in big cities like 

Ġstanbul, rapid urbanization and migration, cause that most of buildings are built as a 

new high rise buildings. High rise building construction has a lot of problems about 

structural analysis architectural and technical design and construction. So,fire safety 

has been gaining importance day by day with developing technology growing 

industry and a quality awareness in our countries as well in developed countries. 

Current fire protection strategy for a building often incorporates a combination of 

active and passive fire protection measures. Active measures, such as fire alarm and 

detection systems or sprinklers, require either human intervention or automatic 

activation and help control fire spread and its effect as needed at the time of the fire. 

Passive fire protection measures are built into the structural system by: 

• Choice of building materials 

• Dimensions of building components 

• Compartmentation, and 

• Fire protection materials 

These control fire spread and its effect by providing sufficient fire resistance to 

prevent loss of structural stability within a prescribed time period, which is based on 

the building‟s occupancy and fire safety objectives. 

In the development of new codes, many countries have adopted a multi-level 

approach to fire resistance design. At the highest levels, there is legislation 

specifying the overall goals, functional objectives, and required performance that 

must be achieved in all buildings. At a lower level, there is a selection of alternative 

means of achieving those goals. The three most common options are to: 

 

• Comply with a prescriptive “acceptable solution” 

• Comply using an “approved calculation method” 

• Carry out a performance-based “alternative design” from engineering principles 

using all the information available 
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Standard calculation methods for all aspects of fire resistance design have not yet 

been developed for widespread use, so compliance with performance-based codes in 

most countries is usually achieved by simply meeting the requirements of 

“acceptable solutions” (a “deemed-to-satisfy” solution), or alternatively carrying out 

a performance based “alternative design” based on fire engineering principles. 

Alternative designs can often be used to justify variations from the “acceptable 

solution” in order to provide cost savings or other benefits. Codes differ around the 

world. They all have the objectives of protecting life and property from the effects of 

fire, but the emphasis between life safety and property protection varies 

considerably. For more than 25 years, European countries have been working on a 

new coordinated set of structural design standards known as the Structural 

Eurocodes. These are comprehensive documents that bring together diverse 

European views on all aspects of structural design for all main structural materials. 

The Eurocodes are being prepared by the European Committee for Standardization 

(CEN) under an agreement with Commission of the European Community. The 

Eurocodes recognize the need for member countries to set national safety standards 

that may vary from country to country, so each country‟s national standard will 

comprise the full text of the Eurocode with local modifications in a supporting 

document. 

 

In our country, technical regulations for buildings fire safety on the BYKHY 2009 

which  is now implemented many approaches are recommended for  assessing the 

potentiality of egress in case of fire, the protection of strength of buildings against 

the effects of fire, adequacy of used materials in terms of fire resistance of building, 

design principles of existing buildings  to minimize the spread of fire and smoke, 

prevention loss of life and property in case of fire,  preparation of fire response and 

emergency management plans for effectively rescue operation by firefighters. These 

regulations are important for architects and engineers in the design of the building. 

The present master of thesis is composed of five chapters. First chapter is 

introduction of the thesis. The physical and mechanical properties of concrete and 

steel change when reinforced concrete members are exposed to high temperatures 

due to a given reason. As a result of these changes, concrete may exhibit damages, 

such as cracks and spalling accompanying significant bonding losses between steel 

and concrete. Therefore, the actual state of a construction should be correctly 

evaluated before deciding on damage evaluation a construction exposed to high 

temperatures, e.g. a fire. This evaluation requires a good level of knowledge about 

the behaviour of concrete and the changes in its physical, mechanical and thermo-

physical properties under the effect of high temperature. A structure must be both 

sustainable and economical and it must fulfill some performance levels in both 

vertical service loads and horizontal earthquake loads, earth pressure loads etc. This 

obligation has critical importance for life safety. Behaviour of structure is very 

important for the performance level of structure under the effects of the earthquake 

and fire loads. In this chapter, investigations of the mechanical properties of 

reinforced concrete exposed to high temperatures are expressed. In this context is not 

intended to provide step-by-step design procedures. Rather, it provides general 

guidance on the approaches to, and practical aspects of, implementing a fire-resistant 

design approach for concrete buildings.  
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In second chapter, Adequacy of prevalent regulations for high rise buildings is 

discussed. Some differences about design principles of high rise buildings are 

summarized. Importance of performance based design for high rise buildings is 

mentioned. Differences between design rules in BYKHY and Eurocode and NFPA, 

design principles of high rise buildings and the design rules of BYKHY are briefly 

mentioned. The information presented in this chapter is limited to passive fire 

protection measures only.  

 

The third chapter gives information about Suryapı Exen Ġstanbul high rise building 

construction. Building have five rigid basement, one ground floor and 44 typical 

floors. All stories have three meters of height. Building is assumed to be constructed 

in a high seismicity region considered regulation which is Turkish Seismic Design 

Code in which the building is expected to experience destructive ground shaking. 

Slab system of the structure is a two way, beam- supported system.Design of this 

slab system is made according to Turkish Regulations. In this context, the 

information relating to the location, fire safety designing, mechanical and electrical 

systems, architectural and technical arrangements of the project are described. 

Building service and fire protection equipments consist of heating, ventilating, and 

air-conditioning systems, smoke control, elevators, stokehole, fire detection, alarm, 

and communications systems and its cables, automatic sprinklers and other 

extinguishing equipment. 

In the fourth chapter, Fire scenario of Exen Ġstanbul high rise building construction is 

explained. Operation principles of the passive and active fire safety devices systems 

in case of fire are described. 

The fifth chapter is the final chapter and indicates the results of the study. The 

differences between design rules in BYKHY, Eurocode an NFPA, are explained. 

Behaviour of structure, adequacy of prevalent regulations for high rise buildings, 

architectural and structural design of the Exen Ġstanbul high rise project in terms of 

fire safety compliance under fire effects are briefly mentioned.   
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1.  GĠRĠġ 

1.1 Tezin Amacı 

Yapılan bu çalıĢmanın amacı, son zamanlarda özellikle Ġstanbul‟da artan yüksek katlı 

yapı projelerinin gerek ülkemizdeki Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelikte gerekse Avrupa EN (European Norm) veya Amerikan NFPA (National 

Fire Protection Association) yangın yönetmeliklerine mimari ve statik tasarımlarının 

uygunluğunun araĢtırılmasıdır.   

1.2 Yangın Hakkında Genel Bilgi 

Yanma, yanıcı maddelerin ateĢle tutuĢturulmasından sonra oksijenle beslenerek hızlı 

bir Ģekilde reaksiyona girmesi sonucu, yanıcı madde içinde depolanmıĢ bulunan 

enerjinin, ısı enerjisi biçiminde açığa çıktığı kimyasal bir iĢlemdir. Bu iĢlem sırasında 

çıkan enerji, genellikle sıcak gazlar Ģeklinde olmasına rağmen, çok küçük 

miktarlarda elektromanyetik (ıĢık), elektrik (serbest iyonlar ve elektronlar) ve 

mekanik (ses) enerjiler Ģeklinde de ortaya çıkmaktadır. Yanma, yanıcı maddelerin 

oksijen ile kimyasal reaksiyon hızına, oksijen miktarına ve yanma bölgesindeki 

sıcaklığa bağlıdır (Ashre, 1997). Yüksek sıcaklığa sebep olan yangın ise katı, sıvı 

ve/veya gaz halindeki maddelerin kontrol dıĢı yanması olayıdır. AraĢtırmalar, tabii 

bir yangının genel olarak ateĢleme, yavaĢ yanma, ısınma ve soğuma olmak üzere dört 

fazdan oluĢtuğunu göstermektedir. AteĢleme ve yanma fazları tüm-parlama öncesi 

(pre-flashover), ısınma ve soğuma fazları ise tüm-parlama sonrası (post-flashover) 

fazları olarak adlandırılmaktadır.  

Tüm-parlama öncesi fazı geliĢmekte olan yangın, tüm-parlama sonrası fazı ise 

geliĢmiĢ olan yangın durumunu göstermektedir (Aköz ve Yüzer, 1994). ġekil 1.1‟de 

verilen standart sıcaklık-zaman eğrisinde, sıcaklığın 10 dakika gibi kısa bir zamanda 

yaklaĢık 650°C‟ye hızla yükseldiği ve yangın süresince de 1200°C‟ye ulaĢabileceği 

görülmektedir, ISO-834 yangın eğrisi olarak tanımlanan bu eğri (1.1) bağıntısı ile 

ifade edilmektedir (TS 1263, 1983).  
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(1.1) 

 

Denklemde, t yangın süresini (dakika),  baĢlangıç sıcaklığını (20ºC), T yangın 

esnasında eriĢilen ortalama yangın gazı sıcaklığını (ºC) göstermektedir (Haksever, 

1991). Deneysel çalıĢmalarda kullanılacak fırının ısınma hızının bu bağıntıya 

uygunluğu Ģartı aranmaktadır. (TS 1263, 1983).  

 

 
 

ġekil 1.1 : Üst yapılar. Standart sıcaklık- zaman eğrisi (TS1263, 1983) 

1.3 Fourier Isı Ġletim Kanunu 

OluĢan ısının malzeme içinde diğer bölümlere iletimi ve belirli zamanlarda, belirli 

noktalarda oluĢacak sıcaklık dereceleri, tek yönlü akım için „Fourier Isı iletim 

Kanunu‟ adı verilen aĢağıdaki (1.2) diferansiyel denklem yardımıyla 

hesaplanabilmektedir. 

 

(1.2) 

Burada; 

α: ısıl yayınım katsayısı (termik difüzyon katsayısı) 

c: özgül ısı  
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Q: birim zamanda birim hacimde oluĢan ısı 

α=λ/cρ 

λ: ısı iletkenlik katsayısı  

t: zaman 

T: sıcaklık derecesi 

X: uzaklık 

Bu olayda, malzemenin ısıl özellikleri önem taĢımaktadır. Isının hızlı iletilmesi 

termik difüzyon katsayısı α‟nın büyük diğer bir anlatımla λ ısı iletkenliğinin büyük 

ve c özgül ısısının küçük olmasına bağlıdır. Bu koĢulların sağlandığı metal 

malzemede yapı elemanlarının her noktası 15-20 dakika gibi bir süre içerisinde 

yüksek sıcaklığa ulaĢabilirken, bunların gerçekleĢmediği seramik türü malzemede ise 

ısınma uzun sürede (60-120 dakika) olmaktadır. 

Yukarıda verilen Fourier ısı iletim diferansiyel denkleminin çözümü, ısısal 

özelliklerin sıcaklıkla, zamanla ve noktadan noktaya değiĢken olmaları nedeniyle 

zordur. Bu diferansiyel denklemin çözümü daha çok sayısal hesap yöntemleri (sonlu 

farklar, sonlu elemanlar vb. ) kullanılarak bilgisayar yardımıyla çözülmekte, yapı 

elemanı içerisinde belirli zamanlarda ve belirli yerlerde sıcaklıkların dağılımı 

bulunabilmektedir. Hesap sonuçlarının deney sonuçları ile karĢılaĢtırılması uygunluk 

göstermektedir. 

1.4 Yüksek Sıcaklığın Betonarme Elemanlara Etkileri 

Çelik ve beton yanıcılık açısından A1 sınıfı yani “hiç yanmaz” grubuna girerler. 

Ancak bu malzemelerin yangın hasarı malzeme kaybı olarak değil, akma sınırı ve 

elastisite modülündeki azalmalar ve içyapı değiĢiklikleri olarak ortaya çıkar (Akman, 

1992).  

Yüksek sıcaklığa maruz kalan betonarme yapının göçmesinde en etkin faktör 

kolonlardaki ve düğüm noktalarındaki çeliğin hasar görmesidir. Çeliğin ısı iletkenlik 

katsayısı büyük olduğundan çelikteki sıcaklık artıĢı dakikada 40ºC‟den fazladır. 

Sıcaklık zaman eğrisine göre sıcaklığın 10 dakika gibi kısa bir zamanda 600ºC‟ye 

ulaĢacağı görülmektedir. Ancak donatı üzerindeki beton örtü çelikte sıcaklığın 

yükselme hızını engellemektedir. Örneğin 3 cm paspayı olan bir betonarme elemanda 

600ºC‟lik ve 1 saatlik yangın yüklemesinde çeliğin sıcaklığı 350ºC‟yi aĢmamaktadır 
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(Akman, 1992). Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların yangına 

karĢı 2 saat dayanabilmesi için, içindeki çelik profil veya donatının en dıĢta kalan 

kısımlarının en az 4 cm kalınlığında beton (pas payı) ile kaplanmıĢ olması 

gerekmektedir (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 2009). 

Yapılan deneysel çalıĢmalar, yüksek sıcaklığa maruz betonarme elemanların aderans 

dayanımının azaldığını ve betonarme yapıların yüksek sıcaklığa karĢı davranıĢını 

belirlemedeki temel değiĢkenin aderans dayanımı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Çünkü kritik beton sıcaklıkları, her zaman kritik aderans sıcaklığından daha büyük 

olmaktadır. Diederichs ve Schneider tarafından yapılan deneysel çalıĢmada, 172 mm 

çapında ve 191 mm yüksekliğindeki silindir beton numuneler içerisine çeĢitli 

özellikteki donatılar yerleĢtirilmiĢ ve bu numunelerde çekip çıkarma deneyleri 

yapılmıĢ, sıcaklığın yükselmesi ile aderansta belirgin bir düĢüĢ gözlenmiĢtir 

(ġekil1.2). Çeliğin düz veya nervürlü olması da aderansa etki  etmektedir (Chiang ve 

Tsai, 2003; Diederichs ve Schneider, 1981). 
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ġekil 1.2 : Soğuk iĢlem görmüĢ çeliğin aderans-sıyrılma iliĢkisi                        

(Diederichs vd , 1981) 

1.5 Yüksek Sıcaklığın Betonarme Çeliğine Etkileri 

Betonarme elemanlardaki çelik donatı çevresel faktörlerden beton örtü ile 

korunmaktadır. Yüksek sıcaklık etkisinde çeliğin davranıĢı incelendiğinde 200ºC‟de 

dislokasyonların yoğun olduğu tane sınırlarına azot atomlarının difüzyonu sonucu, 
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çeliğin çekme dayanımında artıĢ görülse de, 300ºC‟de çekme ve akma sınırlarının 

düĢeceği, 600ºC‟de çekme dayanımının güvenlik bölgesinin de altına ineceği, yangın 

esnasında ulaĢılabilecek 600-1200ºC‟de ise plastik deformasyon yapacağı 

bilinmektedir (Akman, 2000). Farklı tür yapı çeliklerinin akma ve çekme 

dayanımlarının sıcaklıkla değiĢimi ġekil 1.3‟te verilmiĢtir. 
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ġekil 1.3 : Farklı tür yapı çeliklerinin akma ve çekme dayanımları                    

(Baradan vd., 2002)      . 

Yüksek sıcaklığa maruz kalan yapı elemanlarında, gerilme altında bulunan çeliğin 

elastisite modülünde de düĢmeler görülmektedir. Çeliğin elastisite modülü, 400ºC‟de 

%15, 600ºC‟de ise %40 mertebelerinde azalmaktadır. Bu azalma termik genleĢme ve 

plastik deformasyonların baĢlaması sonucu çeliğin aĢırı uzamasına sebep olacaktır. 

Yüksek sıcaklık etkisinden korunması gerekliliği göz önüne alındığında betonun 

çelik donatıyı yüksek sıcaklık etkisinden de koruduğu görülmektedir. Bu durumda 

betonun, örtü kalınlığı (pas payı) ve gerekli termik izolasyonu sağlaması önem 

kazanmaktadır (Akman, 2000; Baradan vd., 2002).  

Yüksek sıcaklık etkisinde maksimum sıcaklık, soğukta iĢlem görmüĢ çeliklerde 

450ºC‟den ve sıcak haddelenmiĢ çeliklerde 600ºC‟den az ise akma dayanımı 
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soğumanın ardından tekrar kazanılır. Öngerilmeli çelikler daha hızlı zarar görürler ve 

çekme dayanımında büyük azalmalar görülür (Alonso vd., 2003). 

1.6 Yüksek Sıcaklığın Betona Etkileri 

Betonun diğer yapı malzemelerine göre en önemli bazı avantajları sıralandığında 

istenilen Ģekil ve boyutlarda üretilebilmesi, yüksek basınç dayanımına sahip olması, 

çelik donatı ile iyi aderansa sahip olması, diğer taĢıyıcı malzemelere kıyasla yüksek 

sıcaklık ve yangın etkisine daha dayanıklı bir malzeme olması gibi özellikleri 

söylenebilir (Erdoğan, 2003). Beton, yanmayan madde oluĢu, belirli bir süre için 

önemli bir zarar görmemesi ve zehirli duman çıkarmaması ile yangın direnci yüksek 

bir malzemedir (Neville, 2000). Ancak bu dayanıklılık, sınırlı süre ve belirli 

sıcaklıklar için geçerlidir (Baradan vd., 2002).  

Yüksek sıcaklık etkisinde oluĢan parça atmalar, yapı elemanının yük taĢıma 

kapasitesini ve bütünlüğünü kaybetmesine neden olur. Parça atmalar sonucu 

donatılar yüksek sıcaklığa maruz kalırlar. Polipropilen lif ve hava sürükleyici 

kullanılması parça atma riskini azaltır. Hava sürükleyicileri nem içeriğini ve 

boĢlukların miktarını artırarak boĢluk basıncını düĢürür. Parça atmaları azaltmak için 

termal bariyerler, polipropilen lifler, hava sürükleyici, büyük boyutlu elemanlar ve 

düĢük termal genleĢmeye sahip agregalar kullanmak gerekir (Khoury, 2003).  

Yüksek sıcaklığın betona etkisi, betonun maruz kaldığı sıcaklık ve sürenin yanı sıra 

çimento hamuru fazı ve agrega türüne bağlı olarak da değiĢir ve bu etki betonun 

basınç dayanımının belirgin bir Ģekilde azalması ile sonuçlanır (Riley, 1991; Akman, 

2000). Nispeten büyük boyutlu beton elemanları, davranıĢlarında yapının son 

durumunu önemli derecede etkileyen iyi bir eğilim gösterirler. Bu nedenle, betonda 

mikro yapısal değiĢiklikler göz önünde tutulduğunda malzemenin homojen olmaması 

ve elemanların geometrisi hesaba katılması gereken iki önemli unsurdur. Gerçek bir 

yangında beton elemanın geometrisi ve boyutları kritik bir rol oynar. ġekil 1.4‟te 

kare bir kolonda farklı zamanlarda sıcaklık değiĢimi görülmektedir. DıĢtan içe doğru 

oluĢan sıcaklık değiĢimi zamanın bir sonucudur (Andrade vd., 2003). Beton, farklı 

termal karakteristiklere sahip bileĢenleri, nem ve poroziteden dolayı yüksek sıcaklık 

karĢısında karmaĢık bir davranıĢ sergiler (Li vd., 2004). Bu nedenle betonun yüksek 

sıcaklık etkisindeki davranıĢı, çimento hamuru, agregalar ve mineral katkı maddeleri 

gibi bileĢenlerini ve özelliklerinin değiĢimi için aĢağıda ayrı ayrı ele alınmıĢtır. 
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ġekil 1.4 : 380 mm boyutlu kare kolonda sıcaklık dağılımı (Andrade vd., 2003) 

1.7 Mineral Katkı Malzemeleri 

Beton, uygulama alanlarında daha iyi performans göstermesi için son yirmi yılda 

geliĢtirilmiĢ ve gerek kimyasal gerekse mineral katkı malzemelerinin kullanımı ile 

basınç dayanımları 80 MPa ve üzeri olan betonlar üretilmiĢtir (Kalifa vd., 2000; 

Neville 2000).  

Yüksek dayanımlı beton birçok açıdan üzerinde çalıĢılan bir konudur. Yüksek 

dayanımlı beton, betonarme yapılarda kullanıldığında bir çok açıdan avantaj sağlasa 

da gevrek yapısı en zayıf yönüdür (Poon vd., 2004). Yüksek sıcaklığa maruz 

kaldığında yüksek dayanımlı betonda, normal betona göre özelliğini kaybedip 

parçalanma, dağılma gibi daha ciddi hasarlar oluĢmaktadır. Yüksek sıcaklıkta 

dağılmaya ve parça atmaya sebep yüksek dayanımlı betonun yoğunluğudur. Ġç 

yapıdaki sıkılık yangın direncini azaltır ve yüksek dayanımlı betonu normal betona 

göre yüksek sıcaklık etkisinde daha riskli duruma getirir (Kalifa vd., 2000; Chan vd., 

1999). Yüksek sıcaklık etkisinde puzolanlardan beklenilen fayda, kalsiyum 

hidroksitleri tüketerek CSH oluĢumuna katkıda bulunmalarıdır (Haddad vd., 2004).  
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Silis dumanı, uçucu kül ve cüruf gibi mineral katkı malzemelerinin kullanımı yüksek 

dayanımlı beton hazırlamada en etkin yoldur (Poon vd., 2004). Silis dumanı içeren 

betonlarda yüksek sıcaklıklara karĢı direnç katkı miktarına ve dayanım düzeyine 

bağlı olarak değiĢebilmektedir. Silis dumanı %20‟nin üzerinde olan yüksek 

dayanımlı betonların direnci normal betonlara göre daha azdır. Sıcaklık 300ºC‟yi 

aĢtığında jel adsorbe suyu serbest hale geçmekte, yüksek dayanımlı betonlarda kılcal 

boĢlukların boyutu küçük olduğundan bu boĢluklarda buhar basıncı artmakta, 

betonda büyük gerilmeler oluĢmaktadır. Ortaya çıkan basınç etkisi, betonda 

patlamalara ve dağılmalara neden olmaktadır (Yeğinobalı, 2002; Baradan vd., 2002; 

Yüzer vd., 2004). Poon vd. (2001) tarafından, yüksek sıcaklığın yüksek dayanımlı 

betona etkilerinin araĢtırıldığı çalıĢmada, silis dumanı katkılı beton numunelerde 

yapılan deneysel çalıĢmalardan örnekler verilmiĢ, bu örneklerden birinde %14-20 

silis dumanı katkılı, basınç dayanımı 170 MPa olan beton numunelerde, 350°C‟ye 

kadar olan sıcaklıklarda basınç dayanımının arttığı, yüksek sıcaklıklarda ise 

dayanımında ani bir düĢüĢün olduğu, 650°C‟de çatlama, parça atma ve patlama 

Ģeklinde hasarlar görüldüğü belirtilmiĢtir. Aynı çalıĢmada verilen diğer bir örnekte 

ise %10 silis dumanı katkılı numunelerde, silis dumanının yüksek sıcaklık etkisinde 

betona herhangi bir yararının olmadığı ifade edilmiĢtir.  

Uçucu kül, 121-149ºC‟ler arasında, sıcaklığın ve basıncın etkisiyle CSH jelinden iki 

üç kat daha güçlü tobermorit jeli oluĢturarak betonun basınç dayanımını %152 

oranında arttırmaktadır. Yüksek fırın cürufu ise yüksek sıcaklıkta diğer puzolanlara 

göre en iyi performansı göstermektedir. Silis dumanı katkılı betonlarda yüksek 

sıcaklıklara karĢı direnç katkı miktarına ve dayanım düzeyine bağlı olarak 

değiĢmekle birlikte, %10‟un üzerinde silis dumanı katkılı betonlar hariç tüm puzolan 

katkılılar, katkısız betonlara oranla yüksek sıcaklıklarda daha iyi performans 

göstermektedir (Poon vd., 2001; Yeğinobalı, 2002). 

1.8 Yüksek Sıcaklığın Betonun Mekanik Özelliklerine Etkileri 

Betonarme yapılar, yangın, termal Ģok, endüstriyel uygulamalar vb. durumlarda 

yüksek sıcaklığa maruz kalmaktadır. Çoğu durumda yüksek sıcaklık beton 

elemanlarda ve taĢıyıcı duvarlarda önemli hasarlara yol açmaktadır (Cülfik ve 

Özturan, 2001). Betonarme yapılarda ana taĢıyıcının beton olduğunu düĢünürsek, 

betonun yüksek sıcaklıklardaki mekanik özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. 
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Yüksek sıcaklığın betonun basınç dayanımı, çekme dayanımı ve elastisite modülü 

gibi mekanik özelliklerine etkisi ayrı ayrı incelenecektir. 

1.9 Basınç Dayanımı 

Yüksek sıcaklığa maruz kalan betonun basınç dayanımına, çimento tipi, agrega türü, 

su/çimento oranı gibi kullanılan malzeme özellikleri ve sıcaklığa maruz kalınan süre, 

nem durumu, ısınma ve soğuma hızı, yükleme durumu gibi çevresel faktörler etken 

olmaktadır (Nevielle, 2000).  

Yükleme durumuna göre basınç dayanımındaki değiĢim ġekil 1.5‟de verilmiĢtir. 

ġekilde verilen A grubu numuneler herhangi bir yüklemeye maruz kalmadan ısıtılan, 

B grubu numuneler, basınç dayanımlarının %40‟ı kadar bir gerilme altında iken 

ısıtılan, C grubu numuneler ise ısıtılıp 7 gün 21ºC ‟de bekletilen numunelerin basınç 

deneyi sonuçlarını temsil etmektedir. ġekilden de görüldüğü üzere yüklü 

numunelerde 600ºC‟de basınç dayanımı kaybı görülmemiĢ, yüksüz numunelerde 

%25, ısıtıldıktan 7 gün sonra basınç deneyi yapılan grupta ise %60 dayanım kaybı 

olmuĢtur (Nevielle, 2000). ġekil 1.5‟ deki basınç deneyi sonuçları, C grubu 

numunelerin temsil ettiği, yüksüz durumda ısıtılıp soğutulduktan sonra basınç 

dayanımlarının belirlenmesi yönteminin daha güvenli bölgede kaldığını 

göstermektedir. 
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ġekil 1.5 : Beton basınç dayanımına yükleme durumunun etkisi (Nevielle, 2000) 
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Soğutma türünün de yüksek sıcaklığa maruz betonun basınç dayanımına etkisi vardır. 

Su ile soğutulan numunelerin basınç dayanımlarındaki azalma (ġekil 1.6) havada 

soğutulan numunelere nazaran daha fazladır (Nevielle, 2000; Yüzer vd. 2004). 
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ġekil 1.6 : Basınç dayanımının soğutma Ģekline göre sıcaklıkla değiĢimi            

(Neviellle,2000)                      .                

Shoaib vd. (2001) tarafından agrega olarak ayrı ayrı kum ve iki farklı cüruf 

kullanılarak üretilen farklı su/çimento oranlarına sahip 7.5x15 cm boyutlu silindir 

numuneler 600ºC‟ye kadar ısıtılmıĢ ve bu sıcaklıkta iki saat bekletilmiĢtir. 

Numunelerde havada soğutulan grupların basınç dayanımındaki azalmanın suda ve 

fırında soğutulanlardan daha fazla olduğu görülmüĢtür. Bunun nedeni atmosferik 

ortama maruz kalan betonda CaO‟nun CaCO3‟e dönüĢmesiyle ve bunun hacim 

değiĢimine ve çatlaklara neden olmasıyla açıklanmıĢtır.  

Lea ve Straaling betonda 300ºC‟ye kadar olan dayanım artıĢına dikkat çekmiĢlerdir. 

Dayanımdaki artıĢ silis esaslı agrega ile üretilen betonlarda daha fazladır ve bunun 

nedeni çimento ile agrega arasındaki aderansın silisli agregalarda daha yüksek 

olmasıdır (Savva vd., 2005). 
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1.10 Çekme Dayanımı 

Betonun çekme dayanımı, eğilmede çekme ve yarma deneyi sonuçları ile araĢtırılır. 

Silindir numunelerde değiĢik sıcaklık etkisinde iken ve soğutulduktan sonra yapılan 

yarma deneyi ile elde edilen çekme dayanımlarında 100ºC‟den itibaren önemli 

düĢüĢler olmakta ve 600ºC‟de kayıp %70 ‟e varmaktadır (Ceb, 1991).  

Guise vd. (1996) tarafından yapılan deneysel çalıĢma sonucu yüksek sıcaklık 

etkisinde, uçucu kül ve yüksek fırın cürufu katkılı ve katkısız beton numunelerde, 

200 ve 300ºC ‟de eğilmede çekme dayanımında önemli ölçüde azalma olduğu 

görülmüĢtür (ġekil 1.7). 
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ġekil 1.7 : Puzolan katkılı ve katkısız betonların çekme dayanımının sıcaklıkla 

değiĢimi (Guise vd., 1996)                . 

Yüksek sıcaklık etkisinin araĢtırıldığı silis dumanı katkılı ve katkısız harçlar üzerinde 

yapılan diğer bir deneysel çalıĢmada, harçların eğilme dayanımı (ġekil 1.8) 

100ºC‟den itibaren bütün gruplarda azalmaya baĢlamıĢ, suda soğutulanlardaki kayıp, 

300ºC‟de yaklaĢık %40‟a varmıĢtır (Aköz vd., 1995).  
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ġekil 1.8 : Eğilme dayanımının sıcaklıkla değiĢimi (AKÖZ vd., 1995) 

1.11 Elastisite Modülü 

Betonarme yapıların davranıĢı betonun elastisite modülüne bağlıdır ve bu modül 

sıcaklıktan oldukça etkilenir. Sıcaklığın betonun elastisite modülüne etkisi ġekil 

1.9‟da verilmiĢtir. Kütle halinde kür edilmiĢ betonlarda 21 ile 96ºC‟ler arasında 

elastisite modülünün değerinde herhangi bir değiĢiklik yoktur. Ancak sıcaklık 

121ºC‟ye ulaĢtığında elastisite modülünün değeri azalmaktadır. Su betondan 

uzaklaĢtığında, 50 ile 800ºC‟ler arası elastisite modülündeki azalma giderek 

artmaktadır. Genel olarak dayanımdaki azalma ile elastisite modülündeki azalma 

benzer eğilim göstermektedir (Nevielle, 2000). 
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ġekil 1.9 : Betonun elastisite modülünün sıcaklıkla değiĢimi (Nevielle, 2000) 
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Savva vd. (2005) tarafından yapılan deneysel çalıĢmada farklı tür ve oranda puzolan 

katkılı silis esaslı ve kalker esaslı agrega ile üretilen betonlarda tüm sıcaklıklarda 

elastisite modülünde devamlı bir azalma gözlenmiĢtir. Bu azalma kalker esaslı 

agrega ile üretilen gruplarda daha fazladır (ġekil 1.10). Puzolanların elastisite 

modülüne etkisi açıkça görülmemekle birlikte betonun kırılması daha az gevrektir. 
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ġekil 1.10 : Farklı beton numuneleri için sıcaklık- elastisite modülü iliĢkisi             

(Savva vd., 2005)                    . 

Uçucu kül kullanılarak yapılan diğer bir çalıĢmada 150 mm çapında 300 mm 

yüksekliğindeki silindir beton numunelerde yüksek sıcaklık etkisinden sonra 

elastisite modülündeki azalmanın uçucu kül içeren betonlarda daha fazla olduğu 

görülmüĢtür (Papayianni vd., 2005).  

Bu çalıĢma kapsamında silis ve kalker esaslı agrega kullanılarak üretilen ve yüksek 

sıcaklık etkisinde kalan puzolan katkılı ve katkısız beton numunelerin fiziksel ve 

mekanik özelliklerine, soğutma türünün etkisi deneysel olarak araĢtırılmıĢtır. Silis ve 

kalker esaslı agrega ile farklı mineral katkıların kullanıldığı betonlarda yüksek 

sıcaklık etkisinden sonra kalan dayanım ile renk değiĢimi arasında Yapay Sinir 

Ağları Yöntemi ile iliĢki araĢtırılmıĢtır. 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2.  PASĠF KORUNMA 

2.1 Ülkemizde Yangından Korunma Yönetmeliğinin GeçmiĢi 

Ġstanbul Ġmar Yönetmeliğinde yapısal yangın güvenliği konusunda çok az hüküm 

bulunmaktadır. " Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik " de de 

ağırlık bütünüyle depreme verilmiĢ yangın afeti bir kaç satırla geçiĢtirilmiĢtir. 

Ülkemizde, bilhassa Ġstanbul‟da endüstrinin geliĢmesi, yüksek binaların çoğalması 

ile yapıların yangına karĢı güvenliğinin sağlanması kaçınılmaz olarak gündeme 

gelmiĢtir. 1986 yılında Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesinin Ġ.T.Ü.' ye baĢvurusu ile, 

Ġ.T.Ü. nin çeĢitli fakültelerindeki birimlerin bir araya gelmesi ile " Yangından 

Koruma Yönetmeliği " hazırlanmıĢtır. Bu yönetmelikte yapısal yangın önlemleri ile 

ilgili hususlar da yer almaktadır. Bu yönetmelik, Ülkemizde ilk defa bu konuya 

bilimsel olarak yaklaĢılarak hazırlanan bir yönetmeliktir.  Bu yönetmelikte, binalara, 

topluma açık yapılara, yüksek binalara, iĢ yerleri ve alıĢ veriĢ merkezlerine ve 

tehlikeli maddeler ve depolara iliĢkin hükümler yer almaktadır. Bilindiği üzere 

günümüz yapı tekniğinde, tasarım (mimari), boyutlama (statik-betonarme), izalasyon 

(rutubet, ısı, ses, titreĢim) ve tesisat (ısıtma, havalandırma, elektrik, su) gibi 

dallardaki geliĢmelere paralel olarak yapıların yangın güvenliği konusunda da 

ilerlemeler sağlanmaktadır. BYKHY ilk olarak 08.10.1999 tarihinde ĠçiĢleri 

Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca müĢtereken hazırlanarak 12.06.2002 

tarihinde yürürlüğe konulmuĢtur. Günümüzde yangın güvenliği, Binaların Yangından 

Korunması Hakkında Yönetmelik 2009/15316 hükme dayalı zorunluluklar ile 

sağlanır. 

2.2 Eurocodes 

Avrupa ülkeleri 30 yılı aĢkın süredir yapısal Eurocode olarak bilinen koordineli  

yapısal tasarım standartları üzerine çalıĢmalar yapmaktadırlar. Bunlar tüm ana 

yapısal malzemeler için yapısal tasarım hakkında Avrupa ülkelerinin farklı 

görüĢlerini bütün yönleriyle birlikte ele alan kapsamlı belgelerdir. Eurocode Avrupa 
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standardizasyon komisyonuyla (CEN) bir anlaĢma altında Avrupa topluluğu 

tarafından hazırlanmıĢtır. Eurocode Avrupa Birliğine tam üye ülkeler için gerekliliği 

kabul edilen ve ülkeden ülkeye değiĢebilecek olan, ulusal güvenlik standartlarını 

belirler. Böylece üye ülkelerin ulusal standartlarından teknik olarak desteklenmiĢ 

dökümanlarla hazırlanan yerel değiĢiklikleri de içeren tam bir Eurocode metni 

oluĢmuĢtur. 

Avrupa Birliğinin yapı malzemeleri direktifinin (CPD-89/106/EEC) altı temel gereği 

bulunmaktadır. Bunlar; 

1) Mekanik dayanım ve kararlılık ( Mechanical resistance and stability), 

2) Yangın durumunda emniyet (Safety in case of fire), 

3) Hijyen, sağlık ve çevre (Hygiene, health and the environment), 

4) Kullanım emniyeti (Safety in use) 

5) Gürültüye karĢı korunma (Protection against noise), 

6) Enerjiden tasarruf ve ısı korunumudur. (Energy economy and heat retention) 

Yukarıdaki temel gereklerden görüldüğü gibi, bugüne dek Türkiye‟de üzerinde 

fazlaca durulmayan yangın mevzuatı, Avrupa Birliği tarafından oldukça 

önemsenmekte olup, ikinci temel gereği oluĢturmaktadır. Ġkinci temel gereğin alt 

temel gerekleri ise aĢağıda verilen Ģekilde oluĢturulmuĢtur. 

a) ĠnĢa edilen yapının yük taĢıma kapasitesi belli bir süre azalmamalıdır.       

[Yangına Dayanım–YD (Fire Resistance)]. 

b) Yapı içinde yangın çıkması, yangının ve dumanın yayılması sınırlı olmalıdır. 

[Yangına Tepki-YT (Reaction to Fire)]. 

c) Yangının çevredeki yapılara yayılması sınırlı olmalıdır.                                          

[YD, YT, Aktif Güvenlik Sistemleri- AGS (Active Security Systems)] 

d) Yapı sakinleri binayı terk edebilmeli veya baĢka yollarla kurtarabilmelidir.            

[YD, YT, AGS, Algılama Sistemleri-AS (Signalling Systems)] 

e) Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınmalıdır (YD, YT, AGS, AS). 
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2.3 NFPA (National Fire Protection Association) 

NFPA A.B.D Ulusal Yangından Korunma Kurumu‟ dur. 1896 yılında kurulmuĢ olan 

NFPA, kuralları A.B.D‟ de yerel düzeyde rehber, federal düzeyde ise bağlayıcı olan 

bir kuruluĢtur. NFPA, ABD‟ deki  yangın güvenliği ve yangından korunma 

uygulamalarının kurallarını saptamaya yetkili kılınmıĢ, ancak bir devlet kuruluĢu 

olmayan, çalıĢmalarını bireysel ve kurumsal üyeleriyle sürdüren, kar amacı 

gütmeyen, gönüllü ve özerk bir kuruluĢtur. NFPA yangın güvenliği ve yangından 

korunmayla ilgili doğrudan veya dolaylı her türlü konunun ( yangın bilimi, 

yangından korunma, yangın söndürme, toplum yangın güvenliği, teknik eğitim vb.)  

A.B.D‟ de genellikle nasıl olması gerektiğini saptamak için çalıĢmalar yapar. BU 

çalıĢmaları çeĢitli komisyonları aracılığıyla yürütür. Bu komisyonlara, NFPA üyesi 

olsun veya olmasın, yangın güvenliği camiasının tüm kesimleri, ( itfaiye, yerel 

yönetimler, mühendislik kuruluĢları, üreticiler, uygulamacılar, yangın endüstrisi, 

eğitimciler, sigortacılar, araĢtırma birimleri, devletin resmi kuruluĢları, vb.) 

temsilcileriyle katılır. ÇalıĢmaların sonuçları kitaplar, el kitapları, yazılar, standartlar, 

dergi yazıları, bültenler, raporlar olarak yayınlanır. Gene yangınla ilgili olarak, sergi, 

toplantılar ve konferanslar düzenlenir. ÇeĢitli yaygın, örgün ve mesleki eğitim 

etkinlikleri düzenler veya düzenleyenlerle iĢbirliği, destek ve alt yapı oluĢturma 

çalıĢmaları yapar. Ancak, tüm bu çalıĢmalar arasında NFPA standartları lokomotif 

görevini üstlenmiĢtir.  NFPA standartları, ilke olarak yangın güvenliğini doğrudan 

veya dolaylı ilgilendiren her türlü konunun tasarımını, uygulamasını, malzeme ve 

sistem kalite standartlarını, bakım ve iĢletme eğitim kurallarını içerir. Bu yönüyle, 

parçalı veya yardımcı bir standart olmayıp, ana ve temel bir standarttır. Her standart 

aslında bağımsız bir kitapçık, ya da fasikül olarak hazırlanır. Belli bir konuyu, 

sistemi, iĢlemi ele alır. Her standart ele aldığı konunun tam olarak anlaĢılabilmesi ve 

çözülebilmesi için, olabildiğince bütüncül bir yapıda hazırlanır. Ancak diğer NFPA 

ve A.B.D standartlarına (ASTM,vb.) göndermede bulunur. Her standart numarasıyla 

anılır ( NFPA 13 gibi.). Her standart dört yılda bir yenilenir. Bu nedenle son derece 

güncel ve teknolojiyi , yenilikleri izleyen bir yapıdadır. Her yenilemede bir öncekiyle 

önemli farklılıklar olabildiği için standart numarasıyla birlikte basım yılının da 

anılması ( NFPA 13 : 1999) büyük önem taĢır. 
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2.4 Yangın KoĢulları için Yapısal Düzenlemeler 

Yangın koĢulları için yapısal tasarım çok yönlüdür. Yangın koĢulları basit bir 

yaklaĢık yöntemle veya daha fazla önemli değiĢkenleri ve detayları dikkate alınarak 

belirlenebilir. KarmaĢıklık düzeyi ne olursa olsun, bir tasarımcı için hangi 

varsayımlar yapılmıĢ ve ne elde edilmiĢ bilinmesi gerekir. Bu çalıĢmada, betonarme 

yüksek binalarda yangın güvenliği ve senaryosu üzerine inceleme yapılmıĢtır. 

2.5 Tasarımın Amacı 

Herhangi bir yapı tasarımı için yangın güvenliği yönetmelik ve hesap kuralları 

dıĢında ilk hedefimiz olmalıdır. Yapı elamanlarının tasarımında genellikle mülkün 

korunması, insanların güvenliği, itfaiye erlerinin etkin müdahalesini sağlamak 

hedeflenir. Yangın güvenliği için tasarım genellikle aktif ve pasif yangın koruma 

olarak ikiye ayrılmıĢtır. Pasif yangın koruma önemli bir bileĢeni olan yangın 

dayanımı genel yangın güvenliği stratejisinin ilk bileĢenidir. Yangın güvenliği için 

yapısal tasarım yangın dayanımının bir alt kümesidir. Yapı elemanları özellikle 

yangın esnasında fonksiyonel ihtiyaçların karĢılanması için ya yangının yayılmasının 

kontrol altına alınması ya da yapısal çökme yapmaması gerekir. Bu da yapı 

elemanlarının  yangın dayanımları ile sağlanabilir. 

Bir yangının çıkması ve geliĢmesi için üç elemanın birlikte bulunması gerekir. 

1) Yanıcı malzeme 

2) Oksijen 

3) Bir ısı kaynağı 

Yangın safhaları; 

1) ÇıkıĢ ve geliĢme 

2) Etkin yanıĢ 

3) Sönme olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yangında mukavemet her Ģeyden önce bir „SÜRE‟ ile ilgilidir. Yanan bir yapıdaki 

insanların en kıymetli eĢyaları ile birlikte güvenli bir yere sığınıp, itfaiyenin yetiĢerek 

etkili olmasına yeterli bir süre. Bu nedenle yangın mukavemetinin ölçümü yani 

yangın dayanıklılık sınıfı zamana bağlı olarak yapılır. Bir yapı malzemesi ve/veya 
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elemanını uygun ısıtma ve basınç koĢulları altında TS 1263, TS 4065 ile ilgili 

Avrupa Standartlarında belirlenen yanmaya dayanıklılık deneyleri sonucunda 

saptanan yangına dayanıklılık süreleri; 

Yangına Dayanıklılık Süresi  30-59 dakika olan  R30 

Yangına Dayanıklılık Süresi  60-89 dakika olan  R60 

Yangına Dayanıklılık Süresi  90-119 dakika olan  R90 

Yangına Dayanıklılık Süresi  120-179 dakika olan  R120 

Yangına Dayanıklılık Süresi  180 dakika ve yukarısı olan  R180‟ dir. 

Bir taĢıyıcı elemanın yangına dayanım hesabı için; 

1) Kritik sıcaklığın belirlenmesi (alevlenme noktası) 

2) Bu kritik sıcaklığa karĢılık gelen tf yangın dayanım süresinin belirlenmesi, 

3) Belirlenen bu süre ile, yönetmeliklerin söz konusu yapı türü için zorunlu 

kıldıkları gerekli tf yangın dayanım süresinin karĢılaĢtırılması ve; 

tf>gerekli tf koĢulunun sağlanması gerekir. 

2.6 Yangın Yükü 

Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri 

çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve Mcal/m2 

olarak ifade edilen büyüklüktür. (2.1) 

 

 
        (2.1) 

Burada; 

Q : Yangın yükü (Mcal/m²) 

m : Yanıcı madde kütlesi (kg) 

H : Yanıcı madde ısı değeri (Mcal/kg) 

A : Yapı bölümünün plandaki alanı (m²) 
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2.7 Yangından Korunmanın Amaçları 

Yangından korunmanın amaçları ve yapısal önlemler aĢağıdaki çizelge 2.1‟ de 

gösterilmiĢtir. Yangından korunmanın amaçları, yangının meydana gelmemsi için 

gerekli önlemlerin alınarak oluĢumun engellenmesi, yangın çıkması halinde 

geliĢiminin yavaĢlatılması, yayılmasının engellenmesi ve en önemlisi canlıların can 

güvenliğinin sağlanmasıdır. Amaçlara yönelik yapısal önlemler, tasarım açısından, 

boyutlama açısından ve özel önlemler olarak göz önüne alınabilir. 

Çizelge 2.1 : Tasarım yöntemi 

YANGINDAN KORUNMANIN AMAÇLARI 

OluĢumun önlenmesi 

GeliĢiminin yavaĢlatılması    

Yayılmasının Engellenmesi                                                                                                                                                                                                                                    

Can güvenliğinin sağlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Amaçlara Yönelik Yapısal Önlemler 

Tasarım Açısından Boyutlama Açısından Özel Önlemler 

Parsele 
YerleĢim 

            

Ara 
mesafeler 

             

UlaĢım 

KaçıĢ 

Yolları  

   
KaçıĢ 

Kapıları    

Alevi 

Saptırma  

  
Dumandan 

Arındırma 

Malzeme 

Yangın 
Dayanımı    

Yapı 
Elamanı 

Yangın 

Dayanımı 

Yangına 

Güvenli 
Boyutlama    

Özel 
Eleman ve 

Bölüm 

Özel Yapı 

Normal 

Tesisat  

Özel 

Tesisat 

Isıtma, 
Soğutma 

Havalandırma 

Elektrik 
 Su 

Yangın 

Uyarı ve 
Söndürme 

Sistemleri 

 

2.8 Yanıcılık Sınıfları 

Yapı malzemeleri ateĢ veya yüksek sıcaklık etkisindeki „alevlenme‟ veya „yanma‟ 

özelliklerine göre yanıcılık sınıflarına ayrılırlar. Yanıcılık sınıfının belirlenmesinde 

özel deney fırınları kullanılır. Deneyde belirli sıcaklıkta belirli boyut ve Ģekildeki 

numuneler alevin temasına tabi tutulur. Deney sırasında çeĢitli gözlemler ve ölçümler 

yapılır. Deney sonuçlarının değerlendirmesinde aĢağıdaki çizelge 2.2‟de verilen 

kriterler göz önüne alınır. 
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Çizelge 2.2 : Yapı malzemelerinin TS EN 13501-1‟e göre yanıcılık sınıfları  

Malzemenin Yanıcılık Özelliği 
TS EN 13501-1 (döĢemeler dıĢındaki yapı 

malzemeleri için yanıcılık sınıfları) 

Hiç Yanmaz A1 

Zor Yanıcı A2 - s1, d0 

Zor Alevlenici 

B, C - s1, d0 

A2 - s2, d0 

A2, B, C - s3, d0 

A2, B,C - s1, d1 

A2, B,C - s1, d2 

(en az) A2, B, C – s3, d2 

Normal Alevlenici 

D - s1, d0 

D - s2, d0 

D - s3, d0 

E 

D - s1, d2 

D - s2, d2 

D - s3, d2 

(en az) E - d2 

Kolay Alevlenici F 

Malzemenin Yanıcılık Özelliği TS EN 13501-1’e göre (döĢeme) 

Hiç Yanmaz A1fl 

Zor Yanıcı A2fl - s1 

Zor Alevlenici B fl - s1 

(en az) Cfl - s1 

Normal Alevlenici 

Afl - s2 

Bfl - s2 

Cfl - s2 

Dfl - s1 

Dfl - s2 

(en az) Efl 

Kolay Alevlenici Ffl 

Not: Bu tablolar, TS EN 13501-1‟e göre malzemelerin yanıcılık sınıflarını göstermektedir. TS 

1263‟de verilmiĢ olan yanıcılık sınıflarına sahip yapı malzemelerinin, TS EN 13501-1‟de verilen 

yanıcılık sınıflarına denkliği için, söz konusu yapı malzemelerinin TSE EN 13501-1‟de belirtilmiĢ 

olan ilgili sınıfa ait test standartları Ģartlarını sağlaması gerekir. 

(2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, ilgili AB komisyonu kararları ile ortaya 

konulmuĢ, uyumlaĢtırılmıĢ standartlara tâbi yapı malzemelerinin uyacakları Avrupa Sınıflarıdır. 
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Çizelge 2.3 : BYKHY 2007/12937 Yapı malzemeleri için yanıcılık sınıfları               

(döĢeme malzemeleri hariç) (TS EN 13501-1‟e göre)  

Yanıcılık 

Sınıfı 
Tanımı 

A1 

A1 sınıfı malzemeler, tam geliĢmiĢ yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir 

kademesinde yanmaya katkıda bulunmazlar. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin 

daha aĢağı sınıflar için belirlenen bütün özellikleri yeterince sağladığı kabul edilir. 

A2 

TS EN 13823‟e göre B sınıfı için belirlenen kriterleri sağlar. Ġlave olarak, tam geliĢmiĢ 

yangın Ģartı altında bu malzemeler yangın yükü ve yangın geliĢmesine önemli ölçüde 

katkıda bulunmamalıdır. 

B C sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır Ģartları sağlar. 

C 
D sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır Ģartları sağlar. Ayrıca tek alev 

baslıkla yapılan termal atak karsısında yanal alev yayılması sınırlı bir oranda kalmalıdır. 

D 

E Sınıfı kriterlerini sağlayan ve önemli ölçüde alev yayılması olmayan küçük bir 

alev atağı karsısında uzun bir süre direnç gösteren malzemeler. Ġlave olarak, yeterince 

tutulmuĢ ve sınırlı ısı açığa çıkaran tek yanan cisimle yapılan ısıl atak Ģartlarına dayanıklı 

olmalıdır. 

E 
Önemli ölçüde alev yayılması olmayan küçük bir alev atağı karsısında kısa bir süre direnç 

gösteren malzemeler. 

F 
Yangın performansı tayin edilmemiĢ ve A1, A2, B, C, D, E sınıflarından biri olarak 

sınıflandırılmayan malzemeler. 

Duman oluĢumu için ilave sınıflandırmalar 

s3 Duman üretimi açısından herhangi sınırlama olmayan 

s2 Duman üretiminin artıĢ hızı yanında toplam duman üretimi de sınırlandırılmıĢ olan 

s1 s2‟den daha ağır kriterleri sağlayan 

Yanma damlaları / tanecikleri için ilave sınıflandırmalar 

d2 Sınırlama yok 

d1 Belirlenen bir süreden daha uzun sürede yanma damlaları/tanecikleri olmamalı 

d0 Yanma damlaları/tanecikleri oluĢmamalı 

 

Çizelge 2.4 : BYKHY 2007/12937 DöĢeme malzemeleri için yanıcılık sınıfları (TS 

EN 13501-1‟e göre) 

Yanıcılık 

Sınıfı 
Tanımı 

 
A1 sınıfı malzemeler, tam geliĢmiĢ yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda 

bulunmazlar. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha aĢağı sınıflar için belirlenen bütün özellikleri 
yeterince sağladığı kabul edilir. 

 
Isı akısı ile ilgili olarak sınıf   için belirlenen özellikler için yeterlidir. Ġlave olarak, tam geliĢmiĢ bir yangın Ģartı 
altında, bu malzemeler yangın yükü ve yangın geliĢmesine önemli ölçüde katkıda bulunmamalıdır. 

   Sınıf   olarak, fakat daha ağır Ģartlar. 

 Sınıf   olarak, fakat daha ağır Ģartlar. 

 Sınıf  için yeterli ve ilave olarak bir ısı akısı atağına belirli bir süre dayanıklı olan malzemeler. 

 Küçük bir aleve dayanıklı olan malzemeler. 

 
Yangın performansı tayin edilmemiĢ ve    ,   ,   ,   ,   ,  sınıflarından biri olarak 
sınıflandırılmayan malzemeler. 

Duman oluĢumu için ilave sınıflandırmalar 

s2 Duman üretiminin artıĢ hızı yanında toplam duman üretimi de sınırlandırılmıĢ olan 

s1 s2‟den daha ağır kriterleri sağlayan 

Özellikle çok inceleyip bilindiği için yeniden deneysel incelemeye luzum olmadan 

yanıcılık sınıfı A1 ve A1fl olarak degerlendirilen malzemeler çizelge 2.5 de 

derlenmiĢtir. 
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Çizelge 2.5 : Yanıcılık sınıfı A1 ve A1f1 olan yapı malzemeleri 

Malzeme Notlar 

GenleĢmiĢ kil, GenleĢmiĢ perlit, 

GenleĢmiĢ vermikulit, Mineral yün, 

Selüler cam 

 

Beton 
Hazır karıĢtırılmıĢ beton ve prekast betonarme öngerilmeli 

ve ön sıkıĢtırmalı malzemeler 

Beton (integral ısı izolasyonlu olan 

agregalar hariç yoğun ve hafif 

mineral agregalar) 

Katkı maddeleri ve ilaveler (örneğin: PFA), pigmetler ve 

diğer malzemeleri içerebilir. Prekast birimleri de kapsar. 

Gaz (gözenekli) beton üniteler 

Çimento ve/veya kireç gibi su bazlı bağlayıcıların ince 

maddeler (silisli maddeler, PFA, uçucu fırın cürufu) ve 

gözenek üreten maddeler ile birleĢmesiyle üretilen birimler. 

Prekast birimleri de kapsar. 

Elyaflı(telcikli) çimento, Çimento, 

Kireç, Mineral agregalar 
 

Demir, çelik ve paslanmaz çelik, 

Bakır ve bakır alaĢımları, Çinko ve 

çinko alaĢımları, Alüminyum ve 

alüminyum alaĢımları, KurĢun 

Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (ġekilsiz) 

Alçı ve alçı bazlı sıvalar 

Katkı maddeleri (geciktiriciler, dolgu maddeleri, lifler, 

pigmentler, hidrate olmuĢ kireç, hava ve su tutucular ve 

plastikleĢtiriciler), yoğun agrega (örneğin: doğal veya kırma 

kum) veya hafif agregalar (örneğin: perlit veya vermikulit) 

içerebilir. 

Ġnorganik bağlayıcı elemanları olan 

harçlar 

Düzeltme/sıvama harçları ve bir veya birden fazla inorganik 

bağlayıcıya dayanan 

Ģaplar, örneğin: çimento, kireç, duvar çimentosu ve alçı. 

Killi malzemeler 

Kilden ve kum, yakıt veya diğer katkı maddeleri içeren veya 

içermeyen diğer killi maddelerden yapılmıĢ birimleri, 

tuğlaları, karoları, döĢeme karoları ve Ģömine birimlerini 

(örneğin: baca tuğlaları) kapsar. 

Kalsiyum silikat birimler 

Kireç ve doğal silisli maddelerden (kum, silisli çakıl veya 

kaya ya da bunlardan yapılmıĢ karıĢımlar) yapılmıĢ birimler, 

renklendirici pigmentler içerebilir. 

DoğaltaĢ ve arduvaz birimler 

Doğal taĢlardan (magmatik, tortul veya metamorfık kayalar) 

veya arduvazlardan elde edilmiĢ iĢlenmiĢ ya da iĢlenmemiĢ 

elemanlar. 

Alçı birimler 

Agregalar, doldurucular, lifler, diğer katkı maddeleriyle 

birleĢen ve pigmentlerle renklendirilebilen kalsiyum sülfat 

ve sudan oluĢan birimleri ve blokları kapsar. 

Çimento mozaik Karo mozaikleri ve yerinde dökme yer döĢemelerini kapsar. 

Cam 
Isı ile güçlendirilmiĢ, kimyasal olarak katılaĢtırılmıĢ, lamine 

ve telli cam. 

Cam seramik Billur ve artık cam içeren cam seramikler. 

Seramik 
Toz preslenmiĢ ve kalıptan çıkarılmıĢ malzemeleri kapsar, 

sırlanmıĢ veya sırlanmamıĢ. 
Not: Malzemeler eğer test edilmeden A1 ve  sınıfı olarak değerlendiriliyorsa yukarıdaki malzemelerden sadece bir veya 
birkaçından oluĢmalıdır. Yukarıdaki malzemelerin bir veya birkaçı yapıĢtırılarak elde edilen malzemeler de, yapıĢtırıcı madde 

ağırlık veya hacim olarak (hangisi daha düĢük değerde ise) %1‟ i geçmediği takdirde A1 ve  sınıfı olarak kabul edilirler. 
Bir veya birden fazla organik katmanı olan veya homojen olarak dağılmayan (yapıĢtırıcı dıĢında) organik madde içeren, panel 

malzemeler ( örn; izolasyon malzemeleri ) listenin dıĢındadır. Yukarıdaki malzemelerin birinin inorganik bir katman ile 

kaplanması ile oluĢan malzemeler ( örn; kaplanmıĢ metal malzemeler) de test edilmeksizin A1 ve  sınıfı olarak kabul 
edilirler. Çizelgedeki malzemelerden hiçbirisinin, bünyesinde  ağırlık veya hacim olarak (hangisi daha düĢük değerde ise ) % 
1 den fazla homojen dağılımlı organik madde içermesinde izin verilmez 
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2.9 Yapı Elemanlarının Yangın Dayanım Süreleri 

Bir yapı elemanının yangın dayanım süresinin deneysel olarak saptanması için 

laboratuarlarda uygun deney düzenlerinde elemanlar veya model yapılar üzerinde 

yangın deneyleri yapılır. Bazı yapı elemanları için laboratuarlarda uygulanan deney 

düzenleri aĢağıdaki Ģekilde tertiplenir. 

 Duvar ve kapılar için bir veya iki yüzleri açık, bir yüzden ısıtılan, 

 KiriĢler ve döĢemeler için üstü açık alttan ısıtılan, 

 Kolonlar için kolonun serbest Ģekil değiĢtirmesine izin veren, etrafı kapalı, 

içten ısıtılan deney düzenleri kullanılır. 

Bunların çevresi ateĢ tuğlasından duvarlarla kapatılır ve içinin ısıtılması yeterli 

sayıda brülörler ile sağlanır. Brülörün alevi daima denenecek yüzü paralel yalayacak 

Ģekilde yönlendirilir. Isıtma, yanma hacmindeki sıcaklık artıĢı standart bir sıcaklık-

zaman eğrisine uygun olacak Ģekilde yapılır. Yangına karĢı dayanım, deneyin 

baĢlangıcından itibaren ilgili deney standardında belirtilen kriterlerden birine 

ulaĢıncaya kadar bir yapı bileĢeninin veya elemanının yük tasıma, bütünlük ve 

yalıtkanlık özelliklerini belirlenmiĢ bir süre koruyarak yangına karsı dayanmasıdır. 

Çizelge 2.8‟de bina kullanım sınıflarına göre yangına dayanım süreleri verilmiĢtir. 

Çizelge 2.6 : Yapı elemanlarının yangına dayanım süreleri 

Yapı Elemanı Yangın Dayanım Süresi 

TaĢıyıcı Sistem  

(çerçeve, kiriĢ veya kolon) 
R 

Yük TaĢıyıcı Duvar R 

DöĢemeler REI 

Çatılar  

a) DöĢeme görevi yapan her türlü çatı REI 

b) DıĢtan yangına maruz kalan çatılar 

(yük taĢıyıcı değil) 
EI 

DıĢ Duvarlar REI 

Yangın Kompartıman Duvarları REI (en az REI60) 

Yapı malzemelerinin yangına tepki sınıflarının belirlenmesi için kullanılan test 

yöntemleri ekte çizelge 2.7 de verilmiĢtir. 
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Çizelge 2.7 : Yapı malzemelerinin yangına tepki sınıflarının belirlenmesi için 

kullanılan standartlar 

Test 

Stan- 
dartları 

Avrupa 
Sınıfları 

(Euro 

Classes) 

TEST METOTLARI AÇIKLAMALAR 

EN 

13501-1 

TS EN 
13501-1 

 
Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanları – Yangın Sınıflandırması- 
Bölüm 1: Yangın KarĢısındaki DavranıĢ Deneylerinden Elde 

Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma 

TSE tarafından aynen 
tercüme edilerek Aralık 2003 

yılında yayımlanmıĢtır. 

EN ISO 
1182 

A1, A2, 

,

 

Yanmazlık 
Testi 

(Noncomb

ustibility 

test) 

 

Bu test, bir mamulün 

son kullanımı dikkate 
alınmaksızın bir 

yangına katkısının 

önemli derecede olup 
olmayacağının 

belirlenmesi amacıyla 

uygulanır. 

TS 1912 “Yapı 

Malzemeleri için yanmazlık 
deney metodu” standardı ile 

benzerlikler taĢımakta olup, 

geliĢtirilmiĢ halidir. TS 1912, 
ISO 1182 (1983)‟den 

tercüme edilerek söz konusu 

standardın ulusal karĢılığı 
olmuĢtur. 

EN ISO 

1716 

A1, A2, 

,

 

Kalorofik 

Potansiyel 
Testi 

[(Calorific 

potential 

test - 

PCS and 

PCL) 

 

 

Bu test, bir mamulün 
son kullanımı dikkate 

alınmaksızın, tamamen 

yandığında açığa çıkan 
toplam en yüksek 

enerji değerinin tayini 

için uygulanır. Bu 
deneyle hem toplam 

kalorifik potansiyel 

(TKP, PCS), hem de 
net kalorifik potansiyel 

(NKP; PCI) tayin 

edilir. 

TS 1913:1975 “Yapı 
Malzemeleri Isı Değer 

Tayini” standardı ile 

benzerlikler taĢımakta olup, 
geliĢtirilmiĢ halidir. TS 

1913, ISO 1716(1973)‟den 

tercüme edilerek söz 
konusu standardın ulusal 

karĢılığı olmuĢtur. 

EN 

13823-                 

TS EN 
13823  

A1, 
A2,B,C 

ve D 

Tek Alev 

BaĢlığıyla 
Test 

[(Single 

burning 

item 

test - SBI) 

 
 

Bu test, bir odanın 
köĢesinde tek alev 

baĢlığıyla yangın 

benzeĢimi Ģartları 
altında yangının 

geliĢmesinde 

mamulün katkısının 

değerlendirilmesi 

amacıyla uygulanır. 

Yer döĢemeleri hariç yapı 

malzemelerinde; B,C,D sınıfı 

ürünler 30 sn. süre ile küçük 
bir aleve tabi tutulurlar. Bu 

testi geçen ürünlere (SBI) 
testi uygulanır. E sınıfı 

ürünlere ise 15 saniye süre ile 

küçük alev testi uygulanır. 
Yer döĢemelerinde ise; EFL 

sınıfına uygunluk için 

malzemelere 15 saniye süre 
ile küçük alev testi uygulanır. 

BFL, CFL, DFL sınıfı 

malzemelerde ise 15 
saniye süre ile küçük alev 

testi yanında TS EN 9239-1 

testi de uygulanır. 

EN 

11925-2 

– 
TS EN 

11925-2 

B,C,D,E, 

, ,

 

TutuĢabilirl

ik (Küçük 
alev) Testi 

[(Ignitabili

tysmall 

Scale test) 
 

Bu test, bir mamulün 

küçük bir aleve maruz 
kalma Ģartlarında 

yanabilirliğinin 

değerlendirilmesi 
amacıyla uygulanır. 

EN 9239-
1 - 

TS EN 

9239-1 

, ,

 

Yer 

DöĢemeleri
nin Bir 

Radyant Isı 

Kaynağıyla 
Yanma 

DavranıĢlar

ının Tayini 

 

 

Bu test, yatay bir 

yüzeyde alevin daha 
fazla yayılmadığı 

Ģartlardaki 

kritik radyant 
akının 

değerlendirilmesi 

amacıyla uygulanır. 

ISO 

9705-                  
TS ISO 

9705  

Yangın Deneyleri- 

Yüzey Kaplamaları Ġçin 

Tam Boyutlu Oda 
Deneyi (Fire tests- Full 

scale room tests for 

surface products) 
 

Bu test, çok iyi 

havalandırılmıĢ 

Ģartlarda bir 
kapısı açık küçük 

bir odanın 

köĢesinde 
baĢlayan yangını 

simule etmek 

amacıyla 
uygulanır. 

Küçük alev test sonuçlarında 

Ģüpheye düĢüldüğü hallerde 

ürünler, büyük ölçekli teste 
(ISO 9705) tabi tutulabilir ve 

ürün performansı bu deneye 

iliĢkin iĢlevsel kriterlere göre 
değerlendirilebilir. Böyle bir 

durumda, küçük ölçekli 

deneyin sonuçları ile 
iliĢkilendirilerek rapor edilir. 

Homojen olmayan mamullerde, TKP(PCS)>2,0Mj/kg ve TKP(PCS) ≤ 2,0 Mj/m2 özelliklerine sahip olan ve dıĢ tali bileĢen 
olarak kullanılan herhangi bir mamul EN 13823‟e göre deneylere tabi tutulur. 
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Çizelge 2.8 : Bina kullanım sınıflarına göre yangına dayanım süreleri Bykhy Ek-1C 

Bina Kullanım Sınıfları  

Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak) 

Bodrum 

katlar(ların) 

derinliği*(m) 

GiriĢ veya Üst Katlar 

Bina Yüksekliği (m) 

>10  <10m <5m <21,50m <30,50m >30,50m 

1)Konutlar 

Bir iki 

ailelik evler 
-----  30 60 ----- ----- 

Apartmanlar 90 60  60 90 120 

Konaklama 

Amaçlı 

Binalar 

yağmurlama 

sistemi yok 
90 60 60 60 90 

Ġzin 

verilmez 

yağmurlama 

sistemli 
60 60  60 60  

Kurumsal 

Binalar 

yağmurlama 

sistemi yok 
90 60 60 60 90 

Ġzin 

verilmez 

yağmurlama 

sistemli 
90 60  60 90  

Büro 

Binaları 

yağmurlama 

sistemi yok 
90 60  60 90 

Ġzin 

verilmez 

yağmurlama 

sistemli 
60 60   60  

Ticaret 

Amaçlı 

Binalar 

yağmurlama 

sistemi yok 
90 60 60 60 90 

Ġzin 

verilmez 

yağmurlama 

sistemli 
60 60   60  

Endüstriyel 

Yapılar 

yağmurlama 

sistemi yok 
120 90 60 90 120 

Ġzin 

verilmez 

yağmurlama 

sistemli 
90 60  60 90  

Toplanma 

Amaçlı 

Binalar 

yağmurlama 

sistemi yok 
90 60 60 60 90 

Ġzin 

verilmez 

yağmurlama 

sistemli 
60 60  60 60  

Depolar 

yağmurlama 

sistemi yok 
120 90 60 90 120 

Ġzin 

verilmez 

yağmurlama 

sistemli 
90 60  60 90  

Otopark 

Açık 

otopark 
----- -----    60 

Diğer 90 60  60 90  
* Binanın en alt bodrum kat döĢemesi ile zemin kat döĢemesi arasındaki mesafe. 

(1) Bir bodrumun üstündeki döĢeme (veya birden fazla bodrum var ise en üstteki bodrumun üstündeki 

döĢeme), eğer giriĢ ve üst katlar için olan yangına dayanım süreleri daha fazla ise o hükümleri 

sağlamalıdır. 

(2) Binaları ayıran yangın kompartıman duvarları için en az 60 dakikaya yükseltilir. 

(3) TaĢıyıcı sistemin bir bölümünü teĢkil etmeyen elemanlar için 90 dakikaya düĢürülebilir. 

(4) Acil kaçıĢı oluĢturan elemanlar için 30 dakikaya yükseltilir. 
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3.  BETONARME YÜKSEK BĠR BĠNADA YANGIN GÜVENLĠĞĠ 

3.1 Exen Ġstanbul Kule Binası Sistem Tasarımı 

Ġstanbul, Ümraniye‟de yapılan konut projesi, Pafta 11, Ada 787, 32 nolu parsel 

üzerinde, inĢa edilmiĢtir. Proje kapsamında 1 adet kule ve 5 adet farklı 

yüksekliklerde yatay blok inĢa edilmektedir. Kule binası 5 bodrum kat, 1 zemin ve 

44 normal kattan oluĢmaktadır. Binanın normal katları konut olup, 491 daireden 

oluĢmaktadır. Zemin kat bina giriĢ ve lobidir. 1. bodrum katta sosyal tesisler, 2. 3. ve 

4. bodrum katta otopark, 5.bodrum katta ise sığınak bulunmaktadır. Bina -17.00 

kotundan baĢlayıp, +158.40 kotuna kadar çıkmaktadır. Yapı yüksekliği 175,40 

metredir. Binada tasarlanacak her türlü tesisatın, statik yükseklikten dolayı 

zonlanması gerekmiĢtir. Bu sebeple 5.bodrum, 12.kat ve 44.katta tesisat katları 

oluĢturulmuĢtur. Kazan dairesi 44.katta düĢünülmüĢ olup, bazı klima santralleri, 

egzost fanları, merdiven ve asansör basınçlandırma fanları ile boylerlerin bir kısmı, 

yine bu kattaki teknik odadadır. Ara transfer su deposu, bazı hidroforlar, klima 

santrallerin ve egzost fanlarının bir kısmı ile bazı boylerler 12. kattaki ara tesisat 

katındadır. Yüksek binaya ait ana su depoları 5.bodrum kattaki mekanik odadadır.  

 

ġekil 3.1 : Exen Ġstanbul projesi vaziyet planı 
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3.1.1 Bina taĢıyıcı sistemi stabilitesi 

Bina taĢıyıcı sisteminin yangın direncinin belirlenmesinde, yük taĢıma kapasitesi, 

bütünlüğü ve yalıtımı göz önüne alınır. Bina taĢıyıcı sistem ve 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 Ģekilde hesaplanarak boyutlandırılması mecburidir. Yapı elemanları ile 

birleĢik olarak kullanılan mamuller dâhil olmak üzere, yapı elemanlarının yangın 

karsısındaki tepkileri ve dirençleri için ilgili yönetmelikler ve standartlar esas alınır. 

Çok katlı ve özellikle yatay yangın bölmeli binalarda, sistem bir bütün olarak 

incelenir, eleman genleĢmelerinin kısıtlandığı durumlarda doğan ek zorlamalar göz 

önünde tutulur. Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların yangına karsı 

120 dakika dayanıklı olabilmesi için, içindeki çelik profil veya donatının en dıĢta 

kalan kısımlarının yani pas payının, kolonlarda en az 4 cm ve döĢemelerde en az 2.5 

cm kalınlığında beton ile kaplanmıĢ olması gerekir. 

3.1.2 Bina tehlike sınıflandırması 

Bina veya bir bölümünün tehlike sınıfı, binanın özelliklerine ve binada yürütülen 

iĢlemin ve faaliyetlerin niteliğine bağlı olarak belirlenir. Bir binanın çeĢitli 

bölümlerinde değiĢik tehlike sınıflarına sahip malzemeler bulunuyor ise, su deposu 

ve joker pompa kapasitesi bina en yüksek tehlike sınıflandırmasına göre belirlenir. 

Binada veya bir bölümünde söndürme sistemleri ve kompartıman oluĢturulurken, 

tasarım sırasında aĢağıdaki tehlike sınıflandırması dikkate alınır. 

DüĢük tehlikeli yerler: DüĢük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin 

bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 

m2‟den büyük olmayan yerlerdir. 

Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı 

malzemelerin bulunduğu yerlerdir. 

Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip ve yangının 

çabucak yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir. 

Kule binası BYKHY Ek-1/B‟ ye göre Orta tehlike-2 sınıfına girmektedir. 
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3.1.3 Yangın kompartımanları duvarlar döĢemeler cepheler ve çatılar 

Bir mahallin „Yangın Kompartımanı‟ olabilmesi için içeride çıkan bir yangının 

dıĢarıya veya dıĢarıda çıkan bir yangının içeriye belirlenen süre (Anma Değeri) 

boyunca geçememesi gerekmektedir. Bunun için, her bir yapı elemanı (tavan-

döĢeme, duvarlar,kapı-pencere ve tesisat geçiĢleri) yangın durdurucu nitelikte 

olmalıdır. AĢağıdaki ġekil 3.2‟de görülen trapezoidin her bir köĢesindeki değerler 

ilgili yapı elemanının hangi özellikte ve hangi süre boyunca yangın durdurucu 

olacağını göstermektedir. 

 

ġekil 3.2 : Yangın bölüm trapezoidi 

Yangın kompartıman duvar ve döĢemelerinin yangına en az direnç süreleri 

çizelge3.1‟de verilmiĢtir. Ġki veya daha çok bina tarafından ortak kullanılan duvarlar, 

kazan dairesi, otopark, ana elektrik dağıtım odaları, yapı içindeki trafo merkezleri, 

orta gerilim merkezleri, jeneratör grubu odaları ve benzeri yangın tehlikesi olan 

kapalı alanların duvarları ve döĢemeleri kompartıman duvarı özelliğinde olur. Bina 

yüksekliği 30.50 m‟den fazla olan konut binalarında atriumlu bölüm hariç, her kat 

yangın kompartımanı olarak düzenlenir. Atriumlu bölümlere, sadece düĢük ve orta 

tehlike sınıflarını içeren kullanımlara sahip binalarda müsaade edilir. Atrium alanı, 

hiçbir noktada 90 m2‟den ve karĢılıklı iki kenarı arasındaki mesafe 5 m‟den az 

olamaz. Atriumlarda doğal veya mekanik olarak duman kontrolü yapılır. 
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Yangın kompartımanlarının etkili olabilmesi için, kompartımanı çevreleyen 

elemanların yangına dayanıklılığı birleĢme noktalarında da sürekli olur ve 

kompartımanlar arasında yangına dayanıksız açıklıklar bulunamaz.Çizelge 3.1‟de  

yapı teknolojisinde kullandığımız her elamanın yangın dayanımları berlirtilmiĢtir. 

Çizelge 3.1 : BYKHY 2009 Ek-3/B Yapı elemanlarının yangına dayanım (direnç) 

süreleri  

 Yapı Elemanı Yangın Dayanım Süresi (dak) Etkilenen Yüzey 

1 TaĢıyıcı Sistem (çerçeve, kiriĢ veya kolon) R Bkz. BYKHY EK-3c Etkilenen yüzeyler 

2 
Yük TaĢıyıcı Duvar (aĢağıdaki maddelerde de 

açıklanmayan duvar) 
R Bkz. BYKHY EK-3c Ayrı ayrı her bir yüzey 

3 DöĢemeler   

 
a) Ġki katlı konutun ikinci katında (garaj veya bodrum 

kat üstü hariç) 
REI 30 

Alt yüzeyden 

 b) Bir dükkân ve üstündeki kat arasında 
REI 60 veya Bkz. BYKHY EK-

3c (hangisi daha büyükse) 

 
c) Kompartıman döĢemeleri dahil her türlü diğer 
döĢemeler 

REI Bkz. BYKHY EK-3c 

 d) Bodrum kat ile zemin kat arası döĢeme 
REI 90 veya Bkz. BYKHY EK-

3c (hangisi daha büyükse) 

4 Çatılar   

 a) KaçıĢ yolu teĢkil eden her bölüm REI 30 
Alt yüzeyden 

 b) DöĢeme görevi yapan her türlü çatı REI Bkz. BYKHY EK-3c 

 c) DıĢtan yangına maruz kalan çatılar (yük taĢıyıcı değil EI Bkz. BYKHY EK-3c DıĢ yüzeyden 

5 DıĢ Duvarlar   

 
a) Parsel sınırın herhangi bir noktasına 2 m‟den daha 
yakın her bölüm 

REI Bkz. BYKHY EK-3c Ayrı ayrı her bir yüzey 

 b) Parsel sınırdan 2 m. veya daha uzak olan her bölüm REI Bkz. BYKHY EK-3c Binanın iç yüzeyden 

6 
Yangın Kompartıman Duvarları (Bina içindeki farklı 

kullanım iĢlevlerini birbirinden ayıranlar) 

REI 60 veya Bkz. BYKHY EK-

3c (hangisi daha büyükse) 
Ayrı ayrı her bir yüzey 

7 
Yangın Kompartıman Duvarları (6 numarada 

belirtilenler dıĢındakiler) 
REI Bkz. BYKHY EK-3c Ayrı ayrı her bir yüzey 

8 
Korunumlu ġaftlar (korunumlu yangın merdiveni 

yuvaları ve acil durum asansör kuyuları hariç) 
REI 120 Ayrı ayrı her bir yüzey 

9 
Korunumlu Yangın Merdiveni Yuvaları, Acil 

Durum Asansörü Kuyuları ve Yangın Güvenlik Holü 
  

 a) Binanın geri kalanından ayıran duvar REI 120 Binaya bakan yüzey 

 
b) Yangın merdiveni yuvası, acil durum asansör kuyusu 
ve yangın güvenlik holünü birbirinden ayıran duvar 

REI 60 Ayrı ayrı her bir yüzey 

10 Yangın Kesici EI 30 Ayrı ayrı her bir yüzey 

11 Asma Tavan EI 30 Alt taraftan 
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3.1.4 Yangın duvarları 

Ġki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin 

birbirinden ayrılması gereken durumlarda yangının ilerlemesini ve yayılmasını 

tanımlanan süre için durduran düĢey elemana verilen isimdir. Yangın duvarları 

EN1363-2 ye göre Ģafttaki  toplu yaĢam alanlarda bulunması mecburi yangın 

odalarının yapımında kullanılmaktadır. Yangın duvarları, yangın sırasında önemli 

basınç ve gerilmelere maruz kaldığından bu görevi güvenle karĢılayacak Ģekilde 

boyutlandırılmalıdır.  Yangın duvarlarında delik ve boĢluk bulunamaz. Duvarlarda 

kapı ve sabit ıĢık penceresi gibi boĢluklardan kaçınmak mümkün değil ise, bunların 

en az yangın duvarının direncinin yarı süresi kadar yangına karsı dayanıklı olması 

gerekir. Kapıların kendiliğinden kapanması ve duman sızdırmaz özellikte olması 

mecburidir. Bu tür yarı mukavemetli boĢlukların çevresi her türlü yanıcı maddeden 

arındırılır. Su, elektrik, ısıtma, havalandırma tesisatının ve benzeri tesisatın yangın 

duvarından geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak Ģekilde en az yangın 

duvarı yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçiĢine karsı yalıtılır. Yüksek 

binalarda, çöp, haberleĢme, evrak ve teknik donanım gibi, düĢey tesisat Ģaft ve baca 

duvarlarının yangına BYKHY‟ e göre en az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 

dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir. Buna göre kule binasının 

normal katlarının yangın bölme planı aĢağıdaki ġekil 3.3‟ de verilmiĢtir. ġekil 3.3‟ de 

kırmızı ile taralı alanlar yangın bölme duvar ve / veya perdeleridir. Dairelere yakın 

olan bölmeler mekanik Ģaftlardır. Yangın esnasında bir baca gibi çalıĢmaması adına 

Ģaft içi imalatlar tamamlandıktan sonra düĢeyde kat hizasından, yatayda ise tesisat 

geçiĢlerinden yangın ve duman durdurucu malzemelerle kapatılırlar.  Ġç bölümde 

kalan kısımlar ise elektrik odası mekanik oda asansörler ve yangın merdivenleridir. 

Her bölgenin yönetmelik uyarınca kompartıman olabilmesi adına düĢeyde kattan kata 

yatayda mahalden mahale yangın dayanım süreleri ġekil 3.3‟de BYKHY „e göre 

belirlenerek verilmiĢtir. Trapezoidin üstündeki değer yangına dayanım anma değerini 

solundaki değer duvar dayanımını altındaki değer kapı dayanımını sağındaki değer 

ise tesisat geçiĢinin dayanımını ifade eder. 
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ġekil 3.3 : Kule binası normal kat yangın bölmeleri planı 

ġekil 3.3‟de gördüğümüz kat yangın bölmeleri planında 22 adet Ģaft bulunmaktadır. 

Bu Ģaftlarda herhangi bir nedenden dolayı meydana gelecek olan yüksek ısıyı 

BYKHY‟e göre Çizelge 3.1‟den belirlenen duvar dayanımı REI120‟yi Ek-B‟de test 

sonuçlarıyla sağlayan detay ġekil 3.4‟de verilen Ģaft duvarı ısı izolasyon planıdır. Kat 

ortak alanında koridora bakan kısımlarda tesisatlardaki oluĢabilek arızayı 

giderebilmek, sayaçları okuyabilmek, gerekli görüldüğü takdirde Ģafttaki vanaları 

kapatıp açmak gibi nedenlerden ötürü EI90 Ģaft kapıları kullanılmıĢtır. 
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ġekil 3.4 : Kule normal kat Ģaft planı 
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ġekil 3.5 : A) REI 120 dayanımlı Ģaft duvarı ( imalat sırasında ) B) EI90 dayanımlı Ģaft içi yangın kapısı (imalat sonrasında) 
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3.1.5 DöĢemeler 

Bütün döĢemelerin yangın duvarı niteliğinde olması gerekir. DöĢemelerin yangına 

dayanım sürelerine çizelge 3.1‟ de yer verilmiĢtir. DöĢeme kaplamaları yüksek 

binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden yapılır. Kule binasının döĢeme kesiti 

18 cm betonarme, 2,5 cm 110 kg/m³ yoğunluklu taĢ yünü levhası, 5,5 cm 300 doz 

kuru Ģap ve seramik yapıĢtırıcısıyla 2 cm granit seramik kaplamasından 

oluĢmaktadır. 

3.1.6 Cepheler 

Kule binası yaklaĢık 35.000 m2 cephe alanına sahip yüksek bloktan oluĢmaktadır.  

Giydirme cephe sistemi silikon panel sistem olacak Ģekilde çözülmüĢtür. Zemin katta 

ve boğumlarda yer alan doğramaları giydirme cephe olarak çözülmüĢtür. Cephe 

panelleri üzerinde tek tip açılır kanat bulunmaktadır. Kanatlar dıĢa ters vasistas 

olacak Ģekilde yapılacaktır. Mimari tasarım gereği cephe üzerinde Ģeffaf renkte cam 

kullanılmaktadır. Tüm cephe sistemleri ısı yalıtımlıdır. Cephe kaplamaları iç 

bölümde iç dekorasyonun bitiĢine izin verecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. Hafif metal 

taĢıyıcı elemanların yapı ile birleĢtiği alanlar dıĢtan su ve hava geçirmez, içten de 

buhar geçirmezdir. ġekil 3.6‟te solda görünen panel Fasad Teknoloji Merkezinde 

Çatalca Ġstanbul adresinde Ocak 2013 tarihinde dıĢtan su testleri EN 13051 normuna 

göre Ģantiyede montajı bitirilmiĢ giydirme cephenin dıĢ yüzeyi üzerine, yüzey 

üzerinde devamlı bir su akıĢı sağlanacak Ģekilde miktarı önceden belirlenmiĢ sabit 

debili su püskürtülerek yapıldı. Ġçten ise EN 13829 normuna göre fan basıncı altında 

hava geçirgenlik ve ısıl performansı bir fan yardımı ile ölçülecek sisteme 50 Pa‟a 

varan değerlerde basınç farkları uygulanarak hava değiĢim oranı elde edildi. 

Alüminyum çerçeveye camların bounding (yapıĢtırma) yapılması çeĢitli aksesuar ve 

fitillemelerinin yapılmasıyla oluĢan panel cephe elemanı cepheye galvaniz taĢıyıcı 

ankrajlara bağlanmak suretiyle montajlanmaktadır.ġekil 3.7‟ de ankrajın hem çelik 

kiriĢ üzerindeki bağlantı biçimi hem de betonarme kiriĢ üzerindeki bağlantı biçimi 

gözükmektedir.  
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ġekil 3.6 : Panel cephe sistemi  

  

ġekil 3.7 : Panel cephe galvaniz taĢıyıcı ankraj bağlantıları   
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Bina için yapılmıĢ rüzgar simülasyonunda çıkan rüzgar yükü 200 kg/m2 dir. Sistem, 

elemanlara etkisi olan tüm yatay ve düĢey yükler, bina strüktürüne alüminyum 

profiller ve ankrajlar yolu ile transfer edilecek Ģekilde dizyan edilmiĢtir. 

 

 

ġekil 3.8 : Exen Ġstanbul residence binası panel cephe görünüĢü 

DıĢ cephe malzemelerinin yüksek binalarda yanmaz malzemeden olması gerekir. 

Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boĢlukları bulunmayan döĢemelerin 

kesiĢtiği yerler, alevlerin komĢu katlara atlamasını engelleyecek Ģekilde ġekil 3.9‟de 

olduğu gibi döĢeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır. Katlar arası 

üst alt yapı arasında, duman geçirmezliği ve iç yangın bariyerinin sağlanabilmesi için 

ġekil 3.10‟daki detayda belirtildiği biçimde asgari 2 mm daldırma galvaniz çelik 

levha ile yangın bariyerleri teĢkil edilmektedir. 
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ġekil 3.9 : Katlar arası duman geçirmezliği ve iç yangın bariyeri 

Kolon 90*90 cm

Parke 14 mm
Döşeme 18 cm
Hafif dolgu mlz.
Kiriş 40*70 cm

Asma tavan

Panel cephe vizyon

2 mm galvaniz çelik levha
Duman & yangın bariyeri
2 mm galvaniz çelik levha

Konvektör kasası

& serpantin

Vasistaslı doğrama

Panel cephe spandrel

 

ġekil 3.10 : Katlar arası duman geçirmezliği ve iç yangın bariyeri enkesiti 

3.1.7 Binalarda kullanılacak yapı malzemeleri 

Yapı malzemeleri; bina ve diğer inĢaat isleri de dâhil olmak üzere, bütün yapı 

iĢlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacı ile üretilen bütün malzemeleri ifade eder. 

Yangına karsı güvenlik bakımından, kolay alevlenen yapı malzemelerinin inĢaatta 

kullanılmasına müsaade edilmez. Kolay alevlenen yapı malzemeleri, ancak, bir 

kompozit içinde normal alevlenen malzemeye dönüĢtürülerek kullanılabilir. 

Duvarlarda iç kaplamalar ile ısı ve ses yalıtımları yüksek binalarda en az zor 

alevlenici malzemeden yapılır. DıĢ kaplamalar, yüksek binalarda zor yanıcı 

malzemeden yapılır. Yüksek binalarda ıslak hacimlerden geçen branĢman boruları 

hariç olmak üzere, 70 mm‟den daha büyük çaplı tesisat borularının en az zor 

alevlenici malzemeden olması gerekir. 
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3.2 Bina Bölümleri ve Tesisatlar  

Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakıt depoları, 

sobalar ve bacalar, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar, çatılar, asansörler, yıldırımdan 

korunma tesisatı, transformatör ve jeneratör gibi kısımlarda alınacak tedbirler bu 

kısımda gösterilmiĢtir. 

3.2.1 Kuledeki mekanik sistemler 

 

ġekil 3.11 : Kule 13. kat mekanik alan 
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3.2.1.1 Kullanma suyu deposu 

Yüksek binada ana su deposu 5. bodrum katta betonarme olarak tesis edilecektir. 

Bina genelinde 1 günlük ihtiyaç depolanacaktır. Su deposu temizlik amaçlı en az 3 

bölmeli olacaktır. Su deposunun bir gözü arıtılmıĢ su için ayrılacaktır. 

Su deposu kapasitesi; 

Konutlarda kiĢi baĢına günlük su tüketim değeri : 200 Lt/kiĢi.gün 

Konut Sayısı : 491 daire 

KiĢi Sayısı : 3 kiĢi/daire 

Buna göre günlük ihtiyaç; 

V = 200 x 491 x 3 x 1 = 294.600 Lt 

Kullanma suyu için 300 Tonluk bir su deposu dizayn edilecektir. 

Çizelge 3.2 : Kule binası sıhhı tesisat hakkında bilgiler 

EXEN ĠSTANBUL F-BLOK / HĠDROFORLAR 

CĠHAZ 

ADI 
TANIM 

HĠZMET 

VERDĠĞĠ 

BÖLÜM 

DEBĠ H n Nel AÇIKLAMA YERĠ 

   
m3/h mSS d/d kW 

  

HD-01 ARITMA HĠDROFORU 
ARITMA 
SĠSTEMĠ 

3x6 
45,0 2900 

6 
2 ASIL+1 
YEDEK+PANOSU 

5.BODRUM 
KAT 

HD-02 
KULLANMA SUYU 

HĠDROFORU 

5.BODRUM-

5.KAT 
3x10 

80,0 2900 
12 3 ASIL+PANOSU 

5.BODRUM 

KAT 

HD-03 
TRANSFER 
HĠDROFORU 

13.KAT SU 
DEPOSU 

4x10 
90,0 2900 

16 4 ASIL+PANOSU 
5.BODRUM 
KAT 

HD-04 
KULLANMA SUYU 

HĠDROFORU 
6.KAT-20.KAT 4x12 

70,0 2900 
16 4 ASIL+PANOSU 13.KAT 

HD-05 
TRANSFER 
HĠDROFORU 

28.KAT SU 
DEPOSU 

3x10 
80,0 2900 

12 3 ASIL+PANOSU 13.KAT 

HD-06 
KULLANMA SUYU 

HĠDROFORU 
21.KAT-36.KAT 4x12 

75,0 2900 
16 4 ASIL+PANOSU 28.KAT 

HD-07 
TRANSFER 
HĠDROFORU 

44.KAT SU 
DEPOSU 

3x8 
90,0 2900 

12 2 ASIL+PANOSU 28.KAT 

HD-08 
KULLANMA SUYU 
HĠDROFORU 

37.KAT-44.KAT 3x12 

45-60 2900 

9 3 ASIL+PANOSU 

ÇATI 

KAZAN 

DAĠRESĠ 

 

3.2.1.2 Kullanma soğuk suyu 

Kullanma suyu 5. bodrumda basınçlandırılarak 11. kata kadar olan daireler 

beslenecek ve aynı zamanda 12.kattaki (ara tesisat katındaki) ara transfer su deposu 

doldurulacaktır. Bu depo 40 tonluk olacaktır. Bu katta bulunan iki ayrı hidrofor alt 

bölge ve üst bölge olmak üzere binanın 13-41 katlarına iki ayrı basınçta su 

gönderecektir. 
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Kullanma suyu boruları çaplandırılırken, borudaki su hızlarının 2-2,5 m/sn‟yi 

geçmemesine dikkat edilecektir. Bina genelinde her daireye ait süzme sayaçlar olup, 

sayaç öncesinde basınç düĢürücüler vasıtası ile katlardaki basınçlar ayarlanacaktır. 

Çizelge 3.3 : Temiz su tasarımına esas alınacak, akma basıncı, debi ve yük birimi   

tablosu 

Kullanma yeri 
Akar basıncı Debi Yük birimi 

Bar Lt/sn Yb 

Lavabo 0,5 0,175 0,50 

DuĢ 1,0 0,400 2,50 

Eviye 0,5 0,250 1,00 

Pisuar 0,5 0,125 0,25 

Klozet (rezervuar) 0,5 0,125 0,25 

Klozet (basınçlı yıkama) 1,5 0,612 6,00 

BulaĢık makinesi Üretici firma bilgileri esas alınmıĢtır. 

ÇamaĢır makinesi Üretici firma bilgileri esas alınmıĢtır. 

 

3.2.1.3 Kullanma sıcak suyu ve sirkülasyon hattı 

Binada kullanılacak sıcak su merkezi olarak üretilecektir. Kullanma suyundaki 

basınç zonlamaları, kullanma sıcak suyu içinde yapılacaktır. 5.bodrum, 12.kat ve 

43.kattaki tesisat hacimlerde bulunan boylerler suyu 60 °C kadar ısıtacaklardır. 

Kullanma sıcak su tesisatı, konforu artırmak amaçlı, sirkülasyon hattı ile birlikte 

çekilecektir. Sirkülasyon hatları da zonlanarak Ģaft içlerinde, kolon sonunda sıcak su 

ile irtibatlandırılacaktır. Sirkülasyon hatları daire içlerine çekilmeyecektir. Kullanma 

sıcak suyu, soğuk su gibi daire içine girmeden önce sayaçtan geçirilecektir. Konforu 

artırmak adına, sayaç öncesi basınç düĢürücüler konulacak olup, kullanma soğuk 

suyundaki gibi, sıcak suda da boru içi hızlar 2-2,5 m/sn civarında seçilecektir. Teknik 

hacimlerde ve düĢey Ģaftlardaki kullanma sıcak suyu, soğuk su ve sirkülasyon 

boruları galvanizli çelik boru, sayaçlardan sonraki sıva ve Ģap altında kalacak borular 

ise PPRc boru olarak çekilecektir. Gerek Ģaftlarda, gerekse sıva altındaki temiz su 

boruları, ısı kaybına ve yoğuĢmaya karĢı, uygun kalınlıklarda izole edilecektir. 

3.2.1.4 Kuledeki pissu tesisatı 

Pissu tesisatı mahal içlerinde toplanarak en kısa yoldan Ģaftlara ulaĢtırılacaktır. Her 

ıslak hacmin yanında Ģaftlar tesis edilerek, pissu borularının yatayda minimum 

hareketi sağlanacaktır. DüĢey kolonlarda yön değiĢikliği yapılmak zorunda kalınırsa 

45° den daha büyük bir açı kullanılmayacaktır. Pissu tesisatından ayrı olarak havalık 

hattı tesis edilecektir. Islak hacimlerde, armatür sonlarından havalıklar toplanarak 
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Ģaft içindeki havalık hattına bağlanacaktır. Ayrıca, pissu borusu Ģaft içersinde her 3 

katta bir havalık hattı ile irtibatlandırılacaktır. Pissu boruları ve havalık hatları Ģaft 

içersinde Pik boru olacak, pissu boruları sese karĢı izole edilecektir. Dairelere ait 

pissu toplamaları, Ģehir pissu kanal kotunu kurtaracak katta binadan çıkarak, dıĢarıda 

oluĢturulacak rögarlarda toplanacaktır. Kanal kotunu kurtarmayan katlar 5.bodrum 

katta oluĢturulacak pissu çukurlarında toplanarak, pompa marifeti ile bina dıĢındaki 

rögarlara basılacaktır. Dairelerin mutfak pissu toplamaları ayrı yapılarak, ayrı 

Ģaftlardan bodrum kata kadar indirilecektir. Bodrum kattan rögara çıkmadan önce bir 

yağ tutucudan geçirilerek, olası yağlar burada alınacaktır. Otopark katlarında da, yer 

süzgeçleri toplanıp pissu çukuruna gitmeden önce, yağ ve benzin ayırıcıdan 

geçirilecektir. 

3.2.1.5 Kuledeki ısıtma tesisatı 

Binada kazan dairesi 43.kattaki tesisat katında oluĢturulacaktır. Çatı kazan dairesi ile 

ısıtma cihazlarının (bina statik yüksekliğinden kaynaklanan) basınç altında çalıĢması 

engellenmiĢ olacaktır. Ayrıca doğalgaz ve emniyet açısından da çatı kazan daireleri 

daha uygundur. Baca maliyetinden ve baca için gerekli Ģafttan tasarruf 

sağlanmaktadır. Baca çekiĢindeki değiĢmeler ve bodrumda kazan dairelerindeki 

havalandırma cihazlarının yanmaya etkisi ortadan kalkacaktır. Ayrıca çatı kazan 

dairelerinde brülörün durması sırasında baca çekiĢi çok düĢük olacağından kazanda 

daha az soğuma olacaktır. Çatı katına konulacak kazanlar, taĢıma ve montaj 

kolaylığından dolayı dökme dilimli seçilecektir. Kapasiteler yüksek olacağı için 

atmosferik brülör kullanılamayacak olup üflemeli brülör kullanılacaktır. Bu sebepten 

dolayı kazan dairesinden alt katlara ses gitmemesi için ses izolasyonuna dikkat 

edilmelidir. Mekanik tesisat yükleri, statik hesaplara ilave edilmelidir. Bina 

genelinde, tesisat katlarında sıcak su aynı kullanma suyu gibi zonlanacaktır. Kazanda 

elde edilen sıcak su taze hava klima santrallerine ve daire ısıtması için daire 

içlerindeki kolektörlere gönderilecektir. Binada statik ısıtma düĢünülmüĢtür. 

Pencereler yere kadar olup, parapet bulunmadığı için ısıtma cam önlerine konulacak 

olan konvektörler ile yapılacaktır. Cam önlerindeki konvektörler ısıtmayı yaparken, 

pencere yüzeyindeki buharlaĢmayı da engelleyecektir. Konvektörler ses 

seviyelerindeki konfor düĢünülerek fansız seçilecektir. Banyolarda ısıtıcı olarak 

havlu kurutucular seçilecektir Daire giriĢlerinden önce konulan sayaçlar 

(kalorimetre) ile her dairenin enerji sarfiyatı tespit edilecektir. Kazan dairesi, tesisat 
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katı ve Ģaftlardaki borular siyah çelik boru olacaktır. Sayaç çıkıĢından sonra Ģap 

içersinden daire içindeki kolektöre kadar PPRc boru çekilecektir. PPRc borular 

genleĢmeye karĢı alüminyum folyolu olacaktır. Tüm çelik ve PPRc borular ısı 

kayıplarına karĢı gerekli kalınlıkta izole edilecektir. Daire içlerindeki kolektörden 

sonra konvektörlere kadar kılıflı boru ile gidilecektir. Kolektör üzerindeki motorlu 

vanalar, odalardaki termostatlar ile uyumlu çalıĢarak mahal sıcaklığını konfor 

Ģartlarında tutacaklardır. Yeni enerji performansı yönetmeliğine göre, seçilecek 

termostatlar, mahal sıcaklığını 15 °C altına düĢürmeyecek Ģekilde kalibre edilecektir. 

Dairelere verilecek taze hava oda Ģartlarında ısıtılarak verilecektir. Bu iĢ için 

kullanılacak klima santrali giriĢlerinde 2 yollu vanalar kullanılarak konfor Ģartları 

sağlanacaktır. Yine boyler giriĢlerindeki 3 yollu vanalar ile kullanma sıcak suyunun 

istene değerlerde tutulması sağlanacaktır. Kazan dairesinde kullanılacak tüm 

pompalar frekans invertörlü olup, enerji tasarrufu sağlayacaklardır. 

3.2.1.6 Kuledeki soğutma tesisatı 

Yüksek binada soğutma 2 borulu fan-coiller ile yapılacaktır. Fan-coiller koridor asma 

tavanlarına (gizli tavan tipi) konularak, menfezler yardımı ile yaĢam mahallerinin 

Ģartlandırılması yapılacaktır. Oda içi sıcaklıkları, oda termostatları ile sağlanacak 

olup, enerji tasarrufu amaçlı, fan-coil giriĢlerinde 2 yollu vanalar kullanılacaktır. 

Soğuksu, soğutma gruplarında üretilecektir. Binanın statik yüksekliği göz önünde 

bulundurularak, statik basınçtan etkilenmemeleri ve sistemi pahalandırmamak için 

soğutma grupları 16 Atü seçilecektir. Cihazlar 2 ayrı noktada bulunacaktır, çatıda ve 

yüksek bina yakınında bahçede. Bahçedeki soğutma gruplarının pompaları 5. bodrum 

kattaki teknik odada olup, statik basıncın müsaade ettiği 21 katı besleyecektir. 

Üstteki 20 kat ise çatıya konulacak olan soğutma gruplarından beslenecektir. Bu 

bölümün pompaları 41.kattaki kazan dairesine konulacaktır. Soğutma grupları, hava 

soğutmalı kondenserli vidalı gruplar olup, seçim esnasında verimlerine dikkat 

edilecektir. Sistem kendi içerisinde kaskad olarak çalıĢacak olup, verimli oldukları 

aralıklarda çalıĢmaları sağlanacaktır. Soğutma borularının tamamı çelik boru olup, ısı 

kaybına ve terlemeye karĢın uygun kalınlıkta izole edileceklerdir. Soğutma 

sisteminde, daire giriĢlerinden önce konulan sayaçlar (kalorimetre) ile her dairenin 

enerji sarfiyatı tespit edilecektir ve faturalandırılacaktır. Soğutma sistemi (Fan-coil 

ve klima santrali pompaları) pompaları frekans invertörlü olup, enerji tasarrufu 

sağlamaktadır. Chiller pompaları sabit debili pompalardır. 
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3.2.1.7 Kuledeki havalandırma tesisatı 

Yüksek binada pencereler açılmayacağı için cebri havalandırma yapılma zorunluluğu 

vardır. YaĢam mahallerine ĢartlandırılmıĢ taze hava verilip ıslak hacimlerden egzost 

yapılacaktır. Konutlarda hava miktarı saatte 1 hava değiĢimine göre çözümlenecektir. 

Islak hacimlerden yapılacak egzost o daire verilen havaya göre ayarlanacak ve o 

dairenin pozitif basınçta kalması sağlanacaktır. Dairelere verilecek taze havalar, 

tesisat katlarındaki klima santrallerinde Ģartlandırılacaktır. Sistem, basınç dağılımına 

göre zonlanacaktır. Kat giriĢlerinde hava debilerini sabitlemek amaçlı CAV‟lar 

kullanılacaktır. Yine sistem dizaynında, hava kanalları ile sesin taĢınması 

engellenecektir. Wc‟lerde her klozet baĢına 100 m3/h egzost yapılacaktır. Hava 

kanallarının Ģafttan dire içlerine giriĢlerinde yangın damperleri olacaktır. 

Mutfaklarda kullanılacak davlumbazların egzostu, Ģaft içinde oluĢturulacak hava 

kanalarına verilecektir. Sistem Ģönt baca tekniğine göre dizayn edilecektir. ġaftın 

sonuna konulacak fan, sistemin negatif basınçta kalmasını sağlayacaktır. AtıĢı için 

daire içlerindeki davlumbazların çalıĢması gerekecektir. Daire içi hava dengesi hesap 

edilirken, davlumbazlar göz ardı edilecektir. Davlumbaz çalıĢtırıldığında, baĢta 

mutfak olmak üzere daire negatif basınçta olacaktır. Kapalı otoparklarda, 9 hava 

değiĢimine göre havalandırma dizayn edilecektir. 

3.2.1.8 Kuledeki kazan daireleri 

Kazan dairelerinin ilgili Türk Standartlarına uygun olması Ģarttır. Kazan dairesi, 

binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmıĢ 

olarak merkezi bir yerde ve bütün hâlinde bulunur. Bina dilatasyonu, kazan 

dairesinden geçemez. Kazan dairelerinde duman bacalarına ilave olarak temiz ve 

kirli hava bacaları yaptırılması Ģarttır. Kazan dairesi kapısının, kaçıĢ merdivenine 

veya genel kullanım merdivenlerine direkt olarak açılmaması ve mutlak bir güvenlik 

holüne açılması gerekir. ġekil 3.12‟de kule binasının kazan dairesi orta alanda yangın 

bölmesiyle tecrit edilmiĢ zamanla bacada tortu vb. nedenlerden oluĢabilecek yangını 

önlemek ve mimari alanlardan kullanmamak adına 44. katında tesis edilmiĢtir. Isıl 

kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döĢeme 

alanı 100 m2‟nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW‟ın üzerindeki kazan 

dairelerinde en az 2 çıkıĢ kapısı olur. ÇıkıĢ kapılarının olabildiği kadar birbirinin ters 

yönünde yerleĢtirilmesi, yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve 
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kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir. Kazan dairesi tabanına sıvı 

yakıt dökülmemesi için gerekli tedbir alınır ve dökülen yakıtın kolayca boĢaltılacağı 

bir kanal sistemi yapılır. Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg‟lık çok maksatlı kuru 

kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ve büyük kazan dairelerinde en az 1 adet 

yangın dolabı bulundurulur. 

 

ġekil 3.12 : Kule 44. kat kazan dairesi 

3.2.1.9 Doğalgaz tesisatlı kazan daireleri 

Kazan dairelerinde doğalgaz kullanılması hâlinde, kazan dairesinde bulunan ve 

enerjinin alınacağı enerji tablosunun, etanj tipi patlama ve kıvılcım güvenlikli 
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olması, kumanda butonlarının pano ön kapağına monte edilmesi ve kapak açılmadan 

butonlar ile çalıĢtırılması ve kapatılması gerekir. Sayaçların kazan dairesi dıĢına 

yerleĢtirilmesi gerekir. Herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama 

vanası ile elektrik akımını kesecek ana devre kesici ve ana elektrik panosu, kazan 

dairesi dıĢında kolayca ulaĢılabilecek bir yere konulur. Isı merkezlerinin giriĢinde 1 

adet emniyet selonoid vanası bulunması ve bu vananın en az 2 adet patlama ve 

kıvılcım güvenlikli kademe ayarlı gaz sensöründen kumanda alarak açılması gerekir. 

Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağına karsı doğal veya mekanik 

havalandırma sağlanması gerekir. Cebri havalandırma gereken yerlerde fan 

motorunun brülör kumanda sistemi ile paralel çalıĢması ve fanda meydana 

gelebilecek arızalarda brülör otomatik olarak devre dıĢı kalacak Ģekilde otomatik 

kontrol ünitesi yapılması gerekir. Hava kanalında gerekli hava akısı sağlanmayan 

hâllerde, elektrik enerjisini kesip brülörü devre dıĢı bırakması için, cebri hava 

kanalında duyarlı sensör kullanılır. Brülör ve fan ayrı ayrı kontaktör termik grubu ile 

beslenir. Herhangi bir gaz sızıntısında veya yanma hadisesinde, gaz akısı, kesme 

vanasından otomatik olarak durdurulur. Brülörlerde alev sezici ve alevin geri 

tepmesini önleyen armatürler kullanılır. Kazan dairelerinde aydınlatma sistemleri; 

tavandan en az 50 cm sarkacak Ģekilde veya üst havalandırma seviyesinin altında 

kalacak Ģekilde veya yan duvarlara etanj tipi fluoresan veya contalı glop tipi 

armatürler ile yapılır ve tesisat antigron olarak tesis edilir. Kazan dairesi 

topraklaması 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik 

Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun Ģekilde yapılır. Kullanılan gazın 

özelliği dikkate alınarak, aydınlatma ve açma-kapama anahtarları ile panolar, kapalı 

tipte uygun yerlere tesis edilir. Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak, anahtarlar, 

prizler,gibi bütün elektrik tesisatının ilgili yönetmeliklere ve Türk Standartlarına 

uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi gerekir. Bu tesisat ve sistemlerde 

kullanılacak her türlü cihaz ve kabloların ilgili standartlara uygun olması gerekir. 

3.2.1.10 Asansörlerin özellikleri 

Asansör sistemleri, 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazetede ve 31/1/2007 

tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Asansör Yönetmeliğine 

(95/16/AT) uygun olarak imal ve tesis edilir. 
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Asansör kuyusu ve makina dairesi, yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı 

olmayan malzemeden yapılır. Aynı kuyu içinde 3‟den fazla asansör kabini 

düzenlenemez. 4 asansör kabini düzenlendiği takdirde, ikiĢerli gruplar hâlinde araları 

yangına 60 dakika dayanıklı bir malzeme ile ayrılır. Asansör kuyusunda en az 0.1 m2 

olmak üzere kuyu alanının 0.025 katı kadar bir havalandırma ve dumandan arındırma 

bacası bulundurulur veya kuyular basınçlandırılır. Aynı anda bodrum katlara da 

hizmet veren asansörlere, bodrum katlarda korunmuĢ bir koridordan veya bir yangın 

güvenlik holünden ulaĢılması gerekir. Asansörlerin kapıları, koridor, hol ve benzeri 

alanlar dıĢında doğrudan kullanım alanlarına açılamaz. ġekil 3.13‟de kule binasının 

asansör makine dairesinde 200 lüx aydınlatma duman ve ısı sensörü asansör elektrik 

ve otomasyon panolarına gelen kablo beslemelerinin yangın durumunda korunması 

için galvaniz plaka içerisine alınması, tavanda motorun arıza durumunda sökülüp 

zemin kata indirilebilmesi için yapılmıĢ olan monoray sistemi gözükmektedir.  

  

ġekil 3.13 : Kule 45. kat asansör makina dairesi 

Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörlerin yangın uyarısı 

aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomatik olarak acil 

çıkıĢ katına dönecek ve kapıları açık bekleyecek özellikte olması, gerektiğinde 

yetkililer tarafından kullanılabilecek elektrikli sisteme sahip olması, yangın uyarısı 

alındığında, kat ve koridor çağrılarını kabul etmemesi gerekir. 

Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda, deprem 

sensöründen uyarı alarak asansörlerin deprem sırasında durabileceği en yakın kata 

gidip, kapılarını açıp, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olması gerekir. 

Asansör kapısı, yangın merdiven yuvasına açılamaz. 
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Asansör kapılarının yapı yüksekliği 51.50 m‟den yüksek binalarda yangına karĢı en 

az 60 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir. 

3.2.1.11 Acil durum asansörü 

Acil durum asansörü bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların 

kullandıkları ekipmanın üst ve alt katlara makul bir emniyet tedbiri dâhilinde hızlı bir 

Ģekilde taĢınmasını sağlamak, gerekli kurtarma iĢlemlerini yapmak ve aynı zamanda 

engelli insanları tahliye edilebilmek üzere tesis edilir. Asansör, aynı zamanda normal 

Ģartlarda binada bulunanlar tarafından da kullanılabilir. Ancak, bir yangın veya acil 

durumda, asansörün kontrolü acil durum ekiplerine geçer. Yapı yüksekliği 51.50 

m'den daha fazla olan yapılarda, en az 1 asansörün acil hâllerde kullanılmak üzere 

acil durum asansörü olarak düzenlenmesi Ģarttır. Acil durum asansörleri önünde, aynı 

zamanda kaçıĢ merdivenine de geçiĢ sağlayacak Ģekilde, her katta 6 m2‟den az, 10 

m2‟den çok ve herhangi bir boyutu 2 m‟den az olmayacak yangın güvenlik holü 

oluĢturulur. Acil durum asansörünün kabin alanının en az 1.8 m², tasıma 

kapasitesinin en az 630 kg, hızının zemin kattan en üst kata 1 dakikada eriĢecek 

hızda olması ve enerji kesilmesi hâlinde, otomatik olarak devreye girecek özellikte 

ve 60 dakika çalıĢır durumda kalmasını sağlayacak bir acil durum jeneratörüne bağlı 

bulunması gerekir. Acil durum asansörlerinin elektrik tesisatının ve kablolarının 

yangına karsı en az 60 dakika dayanıklı olması ve asansör boĢluğu içindeki tesisatın 

sudan etkilenmemesi gerekir. Acil durum asansörünün makina dairesi ayrı olur ve 

asansör kuyusu basınçlandırılır. 

3.2.2 Kuledeki elektrik sistemler 

3.2.2.1 Elektrik tesisatı ve sistemlerin özellikleri 

Binalarda kurulan elektrik tesisatının, kaçıĢ yolları aydınlatmasının ve yangın 

algılama ve uyarı sistemlerinin, yangın hâlinde veya herhangi bir acil hâlde, binada 

bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir 

Ģekilde boĢaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam oluĢturacak Ģekilde 

tasarlanması, tesis edilmesi ve çalıĢır durumda tutulması gerekir. Kule binasında 

enerji dağıtım nominal karakteristik değerleri  orta gerilim 34,5 kV, alçak gerilim 

280/220 V, frekans 50 Hz‟dir. Çizelge 3.4‟de trafo kapasitesini belirlemede %90 

kaynak gerektiren KW lar belirtilmiĢtir. Enerji dağıtımı kule bloğunda dikeyde, yapı 
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yüksekliği 51.50 m‟den fazla olan binalarda Ģaft içinde ġekil 3.14‟de görülen bus-bar 

sisteminin bulunması mecburi olduğundan elektrik Ģaftı içinden bus-bar ile, yatayda 

ise kablo tavaları kullanılarak kablolar ile yapılacaktır. Sayaç panoları katlardaki 

elektrik odası içinde ön görülmüĢtür.  Kule bloğu ana dağıtım elektrik odasının, 1. 

Bodrum katında ve 11x3 m boyutlarında olması  öngörülmüĢtür. Bir yangın 

sırasında, yangın kontrol panellerinden, sesli ve ıĢıklı uyarı cihazlarına, sesli tahliye 

sistemi amplifikatör ve hoparlörlerine ve acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal 

ve besleme kablolarının, Ġtfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber vermek için 

kullanılan kabloların bina içerisinde kalan kısımlarının, ana yangın kontrol paneli ile 

tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin birbirleri arasındaki 

haberleĢme ve besleme kablolarının, bütün yangın kontrol panellerine ve tekrarlayıcı 

panellere enerji sağlayan besleme kablolarının, duman tahliyesinde kullanılacak 

fanların ve basınçlandırma fanlarının besleme kablolarının çalıĢır durumda kalması 

için yangına karsı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olması gerektiğinden 

binada alçak gerilim ana dağıtımı‟ nda 0,6/1 kV N2XH halojenden arındırılmıĢ tip 

kablolar kullanılacaktır.  Yangın anında çalıĢması gereken cihazlar ise 0,6/1 kV 

N2XH-FE-180/E-90 cinsi hem halojenden arındırılmıĢ hem aleve dayanıklı kablolar 

ile besleneceklerdir. Kablo tavasının bulunmadığı yerlerde halojenden arındırılmıĢ 

boru içinden geçirilecek Ģekilde dizayn edilecektir. Asma tavan arası ve yükseltilmiĢ 

döĢeme altı gibi mahallerin plenum olarak kullanılması hâlinde; bu bölümler 

içerisinden sadece mineral, alüminyum veya bakır zırhlı kablolar, rijit metal borular 

ve sıvı sızdırmaz esnek metal borular geçirilebilir. Bilgisayar, televizyon, telefon ve 

iç haberleĢme sistemleri kablolarının ve yangın korunum sistemi boruları ile 

alevlenmeyen sıvılar taĢıyan yanmaz malzemeden boruların kullanılmasına izin 

verilir. Dairelerde kablolama halojenden arındırılmıĢ boru içinde ve tek damarlı 

halojensiz kablolar (O7Z1) ile yapılacaktır. 

Çizelge 3.4 : Mekanik sistemler enerji ihtiyaçları 

No Açıklama Elektrik Tüketimi 

1 Soğutma Grupları 1262 KW 

2 Klima Santralleri 110 KW 

3 EF-KEF-GEF-PBF 243 KW 

4 FCU 144 KW 

5 Pompalar 828 KW 

                                   Toplam 2586 KW 
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ġekil 3.14 : Bus-bar projesinden kesit 
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3.2.2.2 Normal aydınlatma 

Teknik mahallerde, otoparklarda ve depolarda 2x36W (1x36W) veya 2x58W 

(1x58W) sıva üstü etanj fluoresan armatürler kullanılacaktır. Merdivenler ve 

koridorlarda hareket sensörü üzerinde bulunan armatürler kullanılacaktır. 

3.2.2.3 Acil aydınlatma 

Acil durum aydınlatması enerji kesintisi durumunda yedek güç sistemleri devreye 

girene kadar geçen süre içinde paniğe yol açmamak üzere ve ayrıca tüm enerjinin 

kesilmesi durumunda tahliye amaçlı kullanılmak üzere standartların ve 

yönetmeliklerin kriterlerine uygun olarak dizayn edilecektir. Acil aydınlatma armatür 

bataryaları 2 saat süreli olarak seçileceklerdir. 

3.2.2.4 Acil çıkıĢ armatürleri (EXIT Lighting) 

Acil durumda yönlendirme amacıyla kendinden bataryalı tipte (Ni-Cd) ÇıkıĢ 

armatürleri kullanılacaktır.  Acil çıkıĢ armatürleri normal durumda yanar tipte 

(Maintaned) ve bataryaları 2 saat süreli olarak seçileceklerdir. 

Binada elektrik iç tesisatı, koruma teçhizatı, kısa devre hesapları, yalıtım 

malzemeleri, bağlantı ve tespit elemanları, uzatma kabloları, elektrik tesisat projeleri 

ve kuvvetli akım tesisatı; 4/11/1984 tarihli ve 18565sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Elektrik iç Tesisleri Yönetmeliğine, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine, 

30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli 

Akım Tesisleri Yönetmeliğine ve ilgili diğer yönetmeliklere ve standartlara uygun 

olarak tesis edilmiĢtir. 

3.2.2.5 Yangın bölmelerinden geçiĢler 

Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatının bir yangın bölmesinden diğer bir yangın 

bölmesine yatay ve düĢey geçiĢlerinde yangın veya dumanın veyahut her ikisinin 

birden geçiĢini engellemek üzere, bütün açıklıkların yangın durdurucu harç, yastık, 

panel ve benzeri malzemelerle kapatılması gerekir. 

3.2.2.6 Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi 

KaçıĢ yollarında, kullanıcıların kaçıĢı için gerekli aydınlatmanın sağlanmıĢ olması 

Ģarttır. Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma 
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ünitelerinin normal aydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçilmesi 

hâlinde, normal kaçıĢ yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak devreye 

girecek Ģekilde tesis edilmesi gerekir. 

3.2.2.7 KaçıĢ yollarının aydınlatılması 

Bütün kaçıĢ yollarının ve kaçıĢ merdivenlerinin aydınlatılması gerekir. KaçıĢ 

yollarında aydınlatmanın, bina veya yapıda kaçıĢ yollarının kullanılmasının gerekli 

olacağı bütün zamanlarda sürekli olarak yapılması Ģarttır. Aydınlatma bina veya 

yapının genel aydınlatma sistemine bağlı aydınlatma tesisatı ile sağlanır ve doğal 

aydınlatma yeterli kabul edilmez. 

3.2.2.8 Acil durum aydınlatması sistemi 

Acil durum aydınlatma sistemi; Ģehir Ģebekesi veya benzeri bir dıĢ elektrik 

beslemesinin kesilmesi, yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya yapının elektrik 

enerjisinin güvenlik maksadıyla kesilmesi ve bir devre kesici veya sigortanın 

açılması sebebiyle normal aydınlatmanın kesilmesi hâllerinde, otomatik olarak 

devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak Ģekilde düzenlenir. 

Bütün kaçıĢ yollarında, yüksek  binalarda, acil durum aydınlatması yapılması Ģarttır 

Acil durum aydınlatmasının normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika 

süreyle sağlanması Ģarttır. Acil durum çalıĢma süresinin kullanıcı yükü 200‟den fazla 

olduğu takdirde en az 120 dakika olması gerekir. KaçıĢ yolları üzerinde aydınlatma 

ünitesi seçimi ve yerleĢtirmesi, tabanlarda, döĢemelerde ve yürüme yüzeylerinde, 

kaçıĢ yolunun merkez hattı üzerindeki herhangi bir noktada acil durum aydınlatma 

seviyesi en az 1 lux olacak Ģekilde yapılır. 

Acil durum çalıĢma süresi sonunda bu aydınlatma seviyesinin herhangi bir noktada 

0.5 lux‟den daha düĢük bir seviyeye düĢmemesi gerekir. En yüksek ve en düĢük 

aydınlatma seviyesine sahip noktalar arasındaki aydınlatma seviyesi oranı 1/40‟dan 

fazla olamaz. 

Acil durum aydınlatması; 

a) Kendi akümülatörü, Ģarj devresi, Ģebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü 

devresine sahip bağımsız aydınlatma armatürleri, 
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b) Bir merkezi akümülatör bataryasından doğru gerilim veya bir invertör devresi 

aracılığı ile alternatif gerilim sağlayan bir merkezi batarya ünitesinden beslenen 

aydınlatma armatürleri, ile sağlanır. 

Normal aydınlatma maksadıyla kullanılan aydınlatma armatürleri, acil durum 

dönüĢtürme kitleri doğrudan armatür muhafazasının içerisinde veya hemen yakınında 

monte edilerek ve gerekli bağlantılar yapılarak bağımsız acil durum aydınlatma 

armatürlerine dönüĢtürülebilir. 

Merkezi batarya veya jeneratörden beslenen acil aydınlatma sistemlerinde, merkezi 

ünite ile aydınlatma armatürleri arasındaki bağlantılar metal tesisat boruları 

içerisinde veya mineral izolasyonlu veyahut benzeri yangına dayanıklı kablolar ile 

yapılır. Kendi baĢlarına acil durum aydınlatması yapabilen aydınlatma armatürlerine 

yapılacak Ģebeke gerilimi bağlantıları normal aydınlatmada kullanılan tipte 

kablolarla yapılabilir. 

Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, kaçıĢ koridorları ve merdivenlerindeki 

acil aydınlatmanın, kendi baĢlarına çalıĢabilen bataryalı acil aydınlatma armatürleri 

ile sağlanması gerekir. 

3.2.2.9 Acil durum yönlendirmesi 

Birden fazla çıkıĢı olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkıĢlara kolaylıkla 

ulaĢabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılır. Acil durum hâlinde, bina 

içerisinde tahliye için kullanılacak olan çıkıĢların konumları ve bina içerisindeki her 

bir noktadan planlanan çıkıĢ yolu bina içindekilere gösterilmek üzere, Çizelge 

3.5‟deki  acil durum çıkıĢ iĢaretlerinin yerleĢtirilmesi Ģarttır. 
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Çizelge 3.5 : Acil durum iĢaretleri 

 

Acil durum yönlendirme iĢareti Ģekli – yönsüz düz git 

 

 

Acil durum yönlendirme iĢareti Ģekli – sağa git 

 

 

Acil durum yönlendirme iĢareti Ģekli – sola git 

 

 

Acil durum yönlendirme iĢareti Ģekli – son çıkıĢ 

 

 Panik kapı armatürü ( tek kanat ) - 

 KaçıĢ yolu – ana yol - 

 KaçıĢ yolu – yan yol - 

 
KaçıĢ yönü - 

 
KaçıĢ yolu uzunluğu baĢlangıç – bitiĢ noktaları - 

 
Son çıkıĢ - 

 
KaçıĢa olan uzaklık ( xx metre ) - 

 
Acil durum toplanma alanı - 

 
Acil kaçıĢ merdiven kovası ( REI 120 korumalı ) - 

 
Korunumlu iç kaçıĢ koridoru ( REI 120 korumalı ) - 

 

Acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 

dakika süreyle sağlanması gerekir. Kullanıcı yükünün 200‟den fazla olması hâlinde, 

acil durum yönlendirmesinin çalıĢma süresinin en az 120 dakika olması Ģarttır.  

 

ġekil 3.15 : Panik donanımlı çıkıĢ kapısı 
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Yönlendirme iĢaretleri, yeĢil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili yönetmelik ve 

standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkıĢlar için 

“ÇIKIġ”, acil durumlarda kullanılacak çıkıĢlar için ise, “ACĠL ÇIKIġ” yazısını ihtiva 

eder.Yönlendirme iĢaretlerinin her noktadan görülebilecek Ģekilde ve iĢaret 

yüksekliği 15 cm‟den az olmamak üzere, azami görülebilirlik uzaklığı; dıĢarıdan 

veya kenarından aydınlatılan yönlendirme iĢaretleri için iĢaret boyut yüksekliğinin 

100 katına, içeriden ve arkasından aydınlatılan iĢaretlere sahip acil durum 

yönlendirme üniteleri için ġekil 3.16‟da belirtilen iĢaret boyut yüksekliğinin 200 

katına eĢit olan uzaklık olması gerekir. Bu uzaklıktan daha uzak noktalardan eriĢim 

için gerektiği kadar yönlendirme iĢareti ilave edilir. Yönlendirme iĢaretleri, yerden 

200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleĢtirilir. 

 

ġekil 3.16 : KaçıĢ yönlendirme iĢareti sıklığı 

KaçıĢ yollarında yönlendirme iĢaretleri dıĢında, kaçıĢ yönü ile ilgili tereddüt ve 

karıĢıklık yaratabilecek hiçbir ıĢıklı iĢaret  veya nesne bulundurulamaz. 

Yönlendirme iĢaretlerinin hem normal aydınlatma ve hem de acil durum aydınlatma 

hâllerinde kaçıĢ yolu üzerinde bütün eriĢim noktalarından görülebilir olması gerekir. 

DıĢarıdan aydınlatılan yönlendirme iĢaretleri aydınlatmasının, görülebilen bütün 

doğrultularda en az 2 cd/m² olması ve en az 0.5 değerinde bir kontrast oranına sahip 

bulunması Ģarttır. 
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3.3 Can Güvenliği (Life Safety) 

3.3.1 KaçıĢ güvenliği esasları 

Yangın olaylarında en önemli konu insanların tahliyesidir. Ġnsanlar tarafından 

kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil durumlarda 

kullanıcıların hızla kaçıĢlarını sağlayacak yeterli kaçıĢ yolları ile donatılır. Bir binada 

yangın çıktığında, binada bulunan insanların çıkıĢlarının sağlanması yapılacak ilk 

iĢlemdir ve alınacak bütün yangın güvenlik önlemleri kaçıĢları kolaylaĢtırmak için 

ele alınır.  KaçıĢ yolları ve diğer tedbirler, yangın veya diğer acil durumlarda can 

güvenliğinin yalnızca tek bir tedbire dayandırılmayacağı biçimde tasarlanır. Her 

yapının, yangın veya diğer acil durumlarda yapıdan kaçıĢ sırasında kullanıcıları, ısı, 

duman veya panikten doğan tehlikelerden koruyacak Ģekilde yapılması, donatılması, 

bakım görmesi ve iĢlevini sürdürmesi gerekir. Her yapıda, bütün kullanıcılara 

elveriĢli kaçıĢ imkânı sağlayacak Ģekilde, yapının kullanım sınıfına, kullanıcı 

yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, sayı, konum 

ve kapasitede kaçıĢ yolları düzenlenir. Kule binasına ait kaçıĢ yolları planı verilen 

ġekil 3.18‟deki yangın merdivenleri yapı yüksekliği 175,40 >51,50 olduğundan ġekil 

3.17‟ deki kriterler sağlanacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. 

Konutlar (Yapı Yüksekliği (h:metre)) KaçıĢ Yolu Düzenlemeleri (BYKHY) 

21.50>  Korunumsuz normal merdiven  

21.50≥ h >30.50  

En az 2 merdiven, en az birisinin 

korunumlu olması ve her daireden 2 

merdivene de ulaĢımın sağlanması  

30.50≥ h >51.50  

Birbirlerine alternatif, her ikisi de 

korunumlu 2 kaçıĢ merdiveni (en az 

birinde yangın güvenlik holü 

düzenlenmiĢ veya basınçlandırma 

uygulanmıĢ)  

≥51.50  

Birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik 

holü olan ve basınçlandırılan en az 2 

kaçıĢ merdiveni yapılması  

ġekil 3.17 : Konutlarda kaçıĢ düzenlemeleri 
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ġekil 3.18 : Kuledeki kaçıĢ yolları planı 
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Her yapının içinde, yapının kullanıma girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz 

eriĢilebilen Ģekilde kaçıĢ yollarının düzenlenmesi ve bakım altında tutulması gerekir. 

Herhangi bir yapının içinden serbest kaçıĢları engelleyecek Ģekilde çıkıĢlara veya 

kapılara kilit, sürgü ve benzeri bileĢenler takılamaz.  Her çıkıĢın açıkça görünecek 

Ģekilde yapılması, ayrıca, çıkıĢa götüren yolun, sağlıklı her kullanıcının herhangi bir 

noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde görünür olması 

gerekir. ÇıkıĢ niteliği taĢımayan herhangi bir kapı veya bir çıkıĢa götüren yol gerçek 

çıkıĢla karıĢtırılmayacak Ģekilde düzenlenir veya iĢaretlenir. Bir yangın hâlinde veya 

herhangi bir acil durumda, kullanıcıların yanlıĢlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve 

kullanılan odalardan ve mekânlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkıĢa veya 

çıkıĢlara doğrudan eriĢmeleri için gerekli tedbirler alınır. 

 

3.3.2 KaçıĢ yolları 

KaçıĢ yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar 

olan devamlı ve engellenmemiĢ yolun tamamıdır. KaçıĢ yolları kapsamına; 

a) Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkıĢlar, 

b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler, 

c) Kat çıkıĢları, 

ç) Zemin kata ulaĢan merdivenler, 

d) Zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkıĢına götüren yollar, 

e) Son çıkıĢ, dahildir. 
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ġekil 3.19 : Kule zemin kat acil kaçıĢ yolu ve tahliye planı 

Asansörler kaçıĢ yolu olarak kabul edilmez. KaçıĢ yollarının belirlenmesinde yapının 

kullanım sınıfı, kullanıcı yükü, kat alanı, çıkıĢa kadar alınacak yol ve çıkıĢların 

kapasitesi esas alınır. Her katta, o katın kullanıcı yüküne ve en uzun kaçıĢ uzaklığına 

göre çıkıĢ imkânları sağlanır. Zemin kat üzerindeki herhangi bir katta düzenlenen 

kaçıĢ merdivenleri bütün normal katlara aynı zamanda hizmet verebilir. Zemin 

altındaki herhangi bir katta düzenlenen kaçıĢ merdivenleri de bütün bodrum katlara 

hizmet verebilir. DeğiĢik bölümleri veya katları, değiĢik tipte kullanımlar için 
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tasarlanan veya içinde aynı zamanda değiĢik amaçlı kullanımların sürdürüldüğü 

yapılarda, yapı bütününe veya kat bütününe iliksin gerekler, en sıkı kaçıĢ gerekleri 

olan kullanım tipi esas alınarak tespit edilir veya her bir yapı bölümüne iliĢkin 

gerekler ayrıca belirlenir. 

3.3.3 ÇıkıĢ kapasitesi ve kaçıĢ uzaklığı 

Kullanıcı yükü katsayısı olarak, gerekli kaçıĢ ve panik hesaplarında kullanılmak 

üzere BYKHY Ek-5/A‟da belirtilen değerler esas alınır. ÇıkıĢ geniĢliği için, çıkıĢ 

kapıları, kaçıĢ merdivenleri, koridorlar ve diğer kaçıĢ yollarının kapasiteleri 50 

cm‟lik geniĢlik birim alınarak hesaplanır. Birim geniĢlikten geçen kiĢi sayısı bina 

kullanım sınıflarına göre BYKHY Ek-5/B‟de gösterilmiĢtir. KaçıĢ uzaklığı, kullanım 

sınıfına göre aĢağıdaki ġekil 3.20 ‟de belirtilen değerlerden daha büyük olamaz. 

Kullanılan bir mekân içindeki en uzak noktadan en yakın çıkıĢa olan uzaklık, ġekil 

3.20‟ de belirlenen sınırları asamaz. Odalara, koridorlara ve benzeri alt bölümlere 

ayrılmıĢ büyük alanlı bir katta, direkt (kus uçuĢu) kaçıĢ uzaklığı ġekil 3.20‟ de izin 

verilen en çok kaçıĢ uzaklığının 2/3‟ünü asmıyor ise kabul edilir. KaçıĢ uzaklığı 

ölçülecek en uzak nokta mekân içinde mekânı çevreleyen duvarlardan 40 cm önde 

alınır. 

 

ġekil 3.20 : Kule binası için kaçıĢ yolları tasarım ölçüleri 

3.3.4 KaçıĢ yolu sayısı ve geniĢliği 

Yüksek binalarda kaçıĢ yollarının ve merdivenlerin geniĢliği 120 cm‟den az olamaz. 

GeniĢliği 200 cm‟yi asan merdivenler, korkuluklar ile 100 cm‟den az olmayan ve 

160 cm‟den fazla olmayan parçalara ayrılır. KaçıĢ yolu koridoru yüksekliği 210 
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cm‟den az olamaz. ÇıkıĢ kapısında; tek kanatlı kapıda temiz geniĢlik, kapı kasası 

veya lamba çıkıntısı ile 90 derece açılmıĢ kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek 

kanatlı bir çıkıĢ kapısının temiz geniĢliği 80 cm‟den az ve 120 cm‟den çok olamaz. 

Ġki kanatlı kapıda temiz geniĢlik, her iki kanat 90 derece açık durumdayken kanat 

yüzeyleri arasındaki ölçüdür. ÇıkıĢların ve eriĢim yollarının açıkça görülebilir olması 

veya konumlarının simgeler ile vurgulanması ve her an kullanılabilmesi için 

engellerden arındırılmıĢ hâlde bulundurulması gerekir. Bir yapıda veya katlarında 

bulunan her kullanıcı için, diğer kullanıcıların kullanımında olan odalardan veya 

mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir çıkıĢa veya çıkıĢlara doğrudan 

eriĢim sağlanması gerekir. 

3.3.5 Yangın güvenlik holü 

Yangın güvenlik holleri; kaçıĢ merdivenlerine dumanın geçiĢinin engellenmesi, 

söndürme ve kurtarma elemanlarınca kullanılması ve gerektiğinde engellilerin ve 

yaralıların bekletilmesi için yapılır. Hollerin, kullanıcıların kaçıĢ yolu içindeki 

hareketini engellemeyecek Ģekilde tasarlanması Ģarttır. Yangın güvenlik hollerinin 

duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu hollerin, 

yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman 

sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılması gerekir. Yangın güvenlik hollerinin 

taban alanı, 3 m²‟den az, 6 m2‟den fazla ve kaçıĢ yönündeki boyutu ise 1.8 m‟den az 

olamaz. Acil durum asansörü önünde yapılacak yangın güvenlik holü alanı, 6 m2‟den 

az, 10 m2‟den çok ve herhangi bir boyutu 2 m‟den daha az olamaz. Bodrum katlarda 

merdiven yuvaları ile asansör kapıları önünde, yüksek binalarda kaçıĢ merdiven 

yuvaları ile acil durum asansörü önünde yangın güvenlik holü yapılır. 

3.3.6 KaçıĢ yolları gerekleri 

KaçıĢ koridoru boyunca döĢemede yapılacak dört basamaktan az kot farkları, en çok 

% 10 eğimli rampalarla bağlanır. Bu rampaların zemininin kaymayı önleyen 

malzeme ile kaplanması Ģarttır. 

3.3.7 KaçıĢ merdivenleri 

Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek özellikte 

olanları, kaçıĢ merdiveni olarak kabul edilir. KaçıĢ merdivenleri, yangın ve diğer acil 

hâl tahliyelerinde kullanılan kaçıĢ yolları bütününün bir parçasıdır ve diğer kaçıĢ 
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yolları öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar. KaçıĢ merdivenlerinin duvar, tavan ve 

tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu merdivenler, yangına en az 120 

dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer 

bölümlerden ayrılır. 

 

ġekil 3.21 : Yangın merdivenine açılan acil çıkıĢ kapısı 

3.3.8 Acil çıkıĢ zorunluluğu 

Bütün yapılarda, en az 2 çıkıĢ tesis edilmesi gerekir. KiĢi sayısı 500 kiĢiyi geçer ise, 

en az 3 çıkıĢ ve 1000 kiĢiyi geçer ise, en az 4 çıkıĢ bulunmak zorundadır. Kapıların 

birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. BölünmemiĢ tek mekânlarda iki kapı 

gerekiyor ise, kapılar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi mevcut ise, diyagonal 

mesafenin 1/3‟ünden az olamaz. Bir koridor içindeki iki kaçıĢ merdiveni arasındaki 

mesafe, yağmurlama sistemi olan yapılarda koridor uzunluğunun 1/3‟ünden az 

olamaz. 

3.3.9 KaçıĢ merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi 

Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o kotta bütün insanların çıkıĢlarının sağlanması 

için kaçıĢ yollarının ve kaçıĢ merdivenlerinin birbirlerinin alternatifi olacak Ģekilde 

konumlandırılması gerekir. KaçıĢ yolları ve kaçıĢ merdivenleri, yan yana yapılamaz. 

KaçıĢ merdivenine giriĢ ile kat sahanlığının aynı kotta olması gerekir. Genel 

merdivenlerden geçilerek kaçıĢ merdivenine ulaĢılamaz. KaçıĢ merdiveni yuvalarının 

yerinin belirlenmesinde, en uzak kaçıĢ mesafesi ve kullanıcı yükü esas alınır. 

Merdiven yuvalarının yeri, binadaki insanların güvenlikle bina dıĢına kaçıĢlarını 

kolaylaĢtıracak Ģekilde seçilir. KaçıĢ merdivenlerinin, baĢladıkları kottan çıkıĢ 
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kotuna kadar süreklilik göstermesi gerekir. Bodrum katlarda ve yüksek binalarda 

kaçıĢ merdivenlerine bir yangın güvenlik holünden veya korunaklı bir holden 

geçilerek girilmesi zorunludur. 

3.3.10 KaçıĢ merdiveni özellikleri 

KaçıĢ merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina 

dıĢına açılması gerekir. KaçıĢ merdiveninin, zemin düzeyindeki dıĢarı çıkıĢın 

görülebildiği ve engellenmediği hol, koridor, fuaye, lobi gibi bir dolaĢım alanına 

inmesi hâlinde, kaçıĢ merdiveninin indiği nokta ile dıĢ açık alan arasındaki uzaklık, 

kaçıĢ merdiveni bir kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise 10 m‟yi aĢamaz. 

Yağmurlama sistemi olan yapılarda bu uzaklık en fazla 15 m olabilir. DıĢa açık 

alanın, kaçıĢ merdiveninin indiği noktadan açıkça görülmesi ve güvenlikli bir Ģekilde 

doğrudan eriĢilebilir olması gerekir. Ġç kaçıĢ merdivenlerinden boĢalan kullanıcı 

yükünü karĢılayacak yeterli geniĢlikte dıĢa açık kapı bulunması Ģarttır. KaçıĢ 

merdivenlerinde her döĢeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 

basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenir. Sahanlığın en az geniĢliği ve 

uzunluğu, merdivenin geniĢliğinden az olamaz. Basamakların kaymayı önleyen 

malzemeden olması Ģarttır. KaçıĢ merdiveni sahanlığına açılan kapılar hiçbir zaman 

kaçıĢ yolunun 1/3‟ nden fazlasını daraltacak Ģekilde konumlandırılamaz. 

Merdivenlerde bas kurtarma yüksekliğinin, basamak üzerinden en az 210 cm ve 

sahanlıklar arası kot farkının en çok 300 cm olması gerekir. Herhangi bir kaçıĢ 

merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm‟den çok ve basamak geniĢliği 250 

mm‟den az olamaz. Her kaçıĢ merdiveninin her iki yanında duvar, korkuluk veya 

küpeĢte bulunması gerekir. KaçıĢ merdiveni yuvasına ve yangın güvenlik holüne 

elektrik ve mekanik tesisat saftı kapakları açılamaz. 

3.3.11 KaçıĢ merdiveni havalandırması 

Yapı yüksekliği 51.50 m‟den yüksek olan konutların kaçıĢ merdivenlerinin 

basınçlandırılması Ģarttır. Bodrum kata ve üst katlara hizmet veren kaçıĢ merdiveni 

aynı yuvada olsa bile, zemin seviyesinde, yangına 120 dakika dayanıklı ve duman 

sızdırmaz bir duvar ile ayrılmıĢ ve ayrı çıkıĢ düzenlenmiĢ ise, merdiven yuvası için 

üst katların yüksekliği esas alınır.  Yangın anında acil durum asansör kuyularının 

yangın etkisi altında kalmaması için acil durum asansörü kuyularının 

basınçlandırılması gerekir. Basınçlandırma sistemi çalıĢtığı zaman, bütün kapılar 
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kapalı iken basınçlandırılan merdiven yuvası ile bina kullanım alanları arasındaki 

basınç farkının en az 50 Pa olması Ģarttır. Açık kapı durumu için basınç farkı en az 

15 Pa olması gerekir. Hem basınçlı havanın ve hem de otomatik kapı kapatıcının 

kapı üzerinde yarattığı kuvveti yenerek kapıyı açmak için kapı koluna uygulanması 

gereken kuvvetin 110 Newtonu geçmemesi gerekir. Yangına müdahale sırasında 

basınçlandırma sisteminin, açık bir kapıdan basınçlandırılmıĢ alana duman giriĢini 

engelleyecek yeterlilikte hava hızını sağlayabilmesi gerekir. Hava hızı, birbirini takip 

eden iki katın kapılarının ve dıĢarı tahliye kapısının tam olarak açık olması hâli için 

sağlanır. Ortalama hız büyüklüğünün her bir kapının tam açık hâli için en az 1 m/s 

olması gerekir. En az 2 iç kapının ve 1 dıĢarıya tahliye kapısının açık olacağı 

düĢünülerek, diğer kapalı kapılardaki sızıntı alanları da ilave edilerek dizayn yapılır 

ve bina kat sayısına göre açık iç kapı sayısı artırılır. Basınçlandırma havası 

miktarının, sızıntı alanlarından çevreye olan hava akıĢlarını karĢılayacak mertebede 

olması gerekir. Merdiven içerisinde meydana gelebilecek olan aĢırı basınç artıĢlarını 

bertaraf etmek üzere, aĢırı basınç damperi ve frekans kontrollü fan gibi sistemlerin 

yapılması gerekir. Basınçlandırma havasının doğrudan dıĢarıdan alınması ve egzoz 

çıkıĢ noktalarından en az 5 m uzakta olması gerekir. Yüksek binalarda, her katta veya 

en çok her üç katta bir üfleme yapılması gerekir. Basınçlandırma fanının dıĢarıdan 

hava emiĢine algılayıcı konulur; duman algılanması hâlinde, fan otomatik olarak 

durdurulur. Basınçlandırma sisteminin yangın algılama ve uyarı sistemi tarafından 

otomatik olarak çalıĢtırılması gerekir. Basınçlandırma fanını el ile çalıĢtırıp 

durdurabilmek için, bir açma kapatma anahtarının bulunması gerekir. Bütün kaçıĢ 

merdivenlerinin, doğal yolla veya Altıncı Kısımdaki gereklere uygun olarak mekanik 

yolla havalandırılması veya basınçlandırılması gerekir. KaçıĢ merdiveni ve kullanım 

alanları, aydınlatma ve havalandırma amacı ile aynı aydınlığı veya baca boĢluğunu 

paylaĢamaz. 
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3.3.12 KaçıĢ yolu kapıları 

KaçıĢ yolu kapılarının en az temiz geniĢliği 80 cm‟den ve yüksekliği 200 cm‟den az 

olamaz. Kule binasında EI 90 kendiliğinden kapanan panik barlı Ģekil 3.22‟ de 

görülen 110*220 tek kanat kapılar kullanılacaktır. 

 

ġekil 3.22 : EI90 dayanımlı kapı 

Bütün kapılar çift contalı olup, dıĢta toz contası, içte sıcak duman contası 

bulunmaktadır. Sıcak duman contası 75 derecede geniĢleyerek sızdırmazlık sağlar 

Kanat sacı her iki yüzeyde 1,20 mm kalınlığında 80 gr/m² galvanize sac  ile toplam 

60 mm kanat kalınlığı ile içinde iki adet 8mm.eterboard arasına yerleĢtirilmiĢ 75 

kg/m³  yoğunlukta taĢ yünü kullanılmaktadır. Kanat içi 0,9 mm omega takviyeler ile 

güçlendirilmiĢtir. KaçıĢ yolu kapılarının el ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir. 

KaçıĢ merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve en az 90 

dakika yangına karsı dayanıklı olması Ģarttır. 

 

ġekil 3.23 : EI90 kapının test numuneleri 
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Kapıların, kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve itfaiyecilerin veya 

görevlilerin gerektiğinde dıĢarıdan içeriye girmelerine imkân sağlayacak Ģekilde 

olması gerekir. KaçıĢ kapısında, tek kanatlı kapıda temiz geniĢlik, kapı kasası veya 

lamba çıkıntısı ile 90 derece açılmıĢ kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir 

çıkıĢ kapısının temiz geniĢliği 80 cm‟den az ve 120 cm‟den çok olamaz. Ġki kanatlı 

kapıda temiz geniĢlik, her iki kanat 90 derece açık durumda iken, kanat yüzeyleri 

arasındaki ölçüdür. Kapıların en çok 110 N kuvvetle açılabilecek Ģekilde 

tasarlanması gerekir. 

3.3.13 Duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kontrol ve izlemeleri 

Bir binada duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kurulması hâlinde, bu 

sistemler ile ilgili arıza ve konum değiĢtirme sinyalleri ayrı bir bölgesel izleme 

panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel durum ve arıza göstergeleri 

oluĢturularak izlenir ve kontrol edilir. Duman kontrol ve basınçlandırma 

sistemlerinin el ile kontrolleri ayrı bir kontrol panelinden yapılabileceği gibi, 

yukarıda belirtilen izleme panelleri ile birleĢtirilerek yangın alarm sistemi 

bünyesinde de gerçekleĢtirilebilir. 

3.3.14 Duman kontrol sistemleri tasarım ilkeleri 

Binalarda duman kontrol sistemi olarak yapılan basınçlandırma, havalandırma ve 

duman tahliye tesisatının; binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını 

önleyecek ve binanın emniyetli bir Ģekilde boĢaltılmasını sağlayacak güvenli bir 

ortamı oluĢturacak Ģekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalıĢır durumda tutulması 

gerekir. Kulede bulunan daireler için mekanik havalandırılma ön görülmektedir.  

Daireler kendi içlerinde, genel koridora göre pozitif basınçta, daire içi ıslak hacimler 

daire içine göre negatif basınçta tutulacaktır. Hava kanalı boyutlandırması, eĢ 

sürtünme, sabit basınç metoduna göre yapılacaktır. Sürtünme faktörü 1 Pa/m 

alınarak, kanal hesapları yapılacak olup, havalandırma sisteminde alınacak 

maksimum hava hızları çizelge 3.6‟daki gibidir. 
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Çizelge 3.6 : Havalandırma sisteminde alınacak maksimum hava hızları  

Açıklama 
Hız Basınç düĢümü 

m/sn Pa/m 

1 Üfleme kanalları   

 
ġaft içlerinde ve teknik odalarda 6-8 1,0 

Koridor ve mahal içlerinde  3-6 1,0 

2 Egzost kanalları   

 
ġaft içlerinde ve teknik odalarda 6-8 1,0 

Koridor ve mahal içlerinde  3-6 1,0 

3 Duman egzost kanalları 15-20  

4 Merdiven basınçlandırma kanalları 15-20  

5 Verici menfez / anemostat  
Hava miktarına göre, ses seviyesi ve düĢüĢ 

mesafesine göre seçilmiĢtir. 

6 Emici menfez / anemostat 2-3  

7 Serpantin 2,5-3  

8 Filtre 2-2,5  

9 Panjur 2-2,5  

10 Flex bağlantısı 3-3,5 2,0 

 

Basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının yerleĢtirilmesi ve 

kullanılacak teçhizatın cinsi ve miktarı, binanın kullanım sınıfına, tehlike sınıfına, 

binada bulunanların hareket kabiliyetine ve binada bulunan yangın önleme 

sistemlerinin özelliklerine göre belirlenir. Her türlü basınçlandırma, havalandırma ve 

duman tahliye tesisatının, ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak 

tasarlanması, tesis edilmesi gerekir.  

3.3.15 Duman kontrolü  

Doğal duman tahliyesi yapılabilecek yerlerde duman çekiĢ bacaları, duman kesicileri 

ve duman bölmeleri kullanılır. Mekanik duman kontrol sistemleri olarak 

iklimlendirme sistemleri özel düzenlemeler yapılarak kullanılır veya ayrı mekanik 

havalandırma veya duman kontrol sistemleri kurulur. 

3.3.16 Ġklimlendirme ve havalandırma tesisatının duman kontrolünde kullanımı 

Yangın hâlinde, mevcut iklimlendirme ve havalandırma tesisatı duman kontrol 

sistemi olarak da kullanılabilir. Bu durumda, bu Yönetmelikte mekanik duman 

kontrol sistemi için öngörülen bütün Ģartlar, iklimlendirme ve havalandırma sistemi 

için de aranır. Mekanik duman kontrol sistemleri için tesis edilen havalandırma ve 

tahliye kanallarının çelik, alüminyum ve benzeri malzemeden yapılmıĢ olması 

gerekir. Bütün mekanik havalandırma ve duman tahliye sisteminde kullanılacak 

kanalların yeterli sayıda askı elemanları ile bağlanması Ģarttır. Kanal kaplama 

malzemesinin, en azından zor alevlenici malzemeden olması gerekir. 
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ġekil 3.24 : Havalandırma kanal yalıtımı ve yatay düĢey geçiĢlerin duman 

sızdırmazlığının sağlanması                       . 

Aynı hava santrali ile birden fazla yangın kompartımanının havalandırılması veya 

iklimlendirilmesi yapılıyor ise, yangın kompartımanları arası geçiĢlerde, üfleme ve 

emiĢ kanallarında yangın damperi kullanılması gerekir. Havalandırma ve duman 

tahliye kanallarının yangın kompartımanı duvarlarını delmemesi gerekir. Kanalın bir 

yangın kompartımanı duvarını veya katını geçmesi hâlinde, kanal üzerine yangın 

kompartımanı duvarını veya katını geçtiği yerde yangın damperi konulması gerekir. 

Havalandırma kanalı korunmuĢ bir Ģaft içinden geçiyor ise, safta giriĢ ve çıkıĢta 

yangın damperi kullanılması Ģarttır. Basınçlandırma sisteminin kanallarında yangın 

damperi kullanılmaz. Duman kontrol sistemi uzaktan el ile kumanda edilerek veya 

yangın algılama ve uyarı sistemi tarafından otomatik olarak devreye sokulabilir. 

Yangının yayılmasında rol oynayan tesisat bacasının ve kanallarının, yangın 

kompartımanları hizasında olması ve kompartımanın yangın dayanımını 

azaltmayacak ġekil 3.24‟de olduğu gibi yalıtılması gerekir. Havalandırma kanal ve 

bacalarının yangın kompartımanlarını asmalarına özel detaylar dıĢında izin verilmez. 

Hava kanallarının, yanmaz malzemeden yapılması veya yanmaz malzeme ile 

kaplanması Ģarttır. Yapı yüksekliği 51.50 m‟nin üzerinde olan binaların hol ve 

koridor gibi ortak alanlarında duman kontrol sistemi yapılması mecburîdir. 
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3.4 Yangın Söndürme Sistemleri 

3.4.1 Yangın söndürme sistemleri tasarım ilkeleri 

Yangın söndürme sistemleri,  yapılarda yangın öncesinde ve sırasında kullanılan 

sabit söndürme tesisatıdır. Binalarda kurulan yangın söndürme tesisatının, binada 

bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek 

Ģekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalıĢır durumda tutulması gerekir. Yangın 

söndürme sistemlerinin; her yapıda meydana gelebilecek olan yangını söndürecek 

kapasitede olması ve yapının ekonomik ömrü boyunca, otomatik veya el ile gereken 

hızda devreye girerek fonksiyonunu yerine getirebilmesi gerekir. 

3.4.2 TaĢınabilir söndürme tüpleri 

TaĢınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere 

göre belirlenir. Buna göre; orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı 

inĢaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg‟lık yangın söndürme tüpü 

bulundurulması gerekir. Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri 

yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme tüpü bulundurulması mecburidir. Söndürme 

tüpleri dıĢarıya doğru, geçiĢ boĢluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, 

görülebilecek Ģekilde iĢaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın 

dolaplarının içine veya yakınına yerleĢtirilir. Söndürme tüplerine ulamsa mesafesi en 

fazla 25 m olur. TaĢınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı 

asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan 

uzaklığı yaklaĢık 90 cm‟yi asmayacak Ģekilde montaj yapılır. Arabalı yangın 

söndürücülerin TS 11749- EN 1866 ve diğer taĢınabilir yangın söndürme tüplerinin 

TS 862- EN 3 kalite belgeli olması Ģarttır. Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü 

ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan 

üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis 

yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde 

müĢterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir 

kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz 

kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değiĢtirilmesi Ģarttır. 
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3.4.3 Yağmurlama sistemi 

Yağmurlama sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve 

yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde 

tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boĢaltılmasıdır. Yağmurlama 

sistemi, aynı zamanda bina içindekilere alarm verilmesi ve itfaiyenin çağrılması gibi 

çeĢitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir. Yağmurlama sistemi; 

yağmurlama baslıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, 

alarm zilleri, akıĢ göstergeleri, su pompaları ve acil durum güç kaynağı gibi 

elemanlardan meydana gelir. Yağmurlama sistemi elamanlarının TS EN 12259‟a 

uygun olması Ģarttır. Yüksek binalarda otomatik yağmurlama sistemi kurulması 

mecburidir. Yağmurlama sistemi tasarımının TS EN 12845‟e göre yapılması gerekir. 

Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, sismik hareketlere karsı ana kolonların 

herhangi bir yöne sürüklenmemesi için, dört yollu destek kullanılması ve 65 mm ve 

daha büyük nominal çaplı boruların katlardan ana dağıtım borularına bağlanmasında 

esnek bağlantılar ile boruların tavanlara tutturulmasında iki yollu enlemesine ve 

boylamasına sabitleme askı elemanları kullanılarak boruların kırılmasının önlenmesi 

gerekir. Dilatasyon geçiĢlerinde her üç yönde hareketi karĢılayacak detaylar 

uygulanır. Yağmurlama sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın zonuna hitap 

ediyor ise, her bir zon veya kolon hattına akıĢ anahtarları, test ve drenaj vanası ve 

izleme anahtarlı hat kesme vanası konulur. Muhtemel küçük çaplı yangınlarda 

yağmurlama baĢlığının patlaması veya birkaçının hasara uğraması hâlinde, hemen 

değiĢtirilir ve yangın güvenlik sisteminin sürekliliğini sağlamak için 6 adetten az 

olmamak kaydıyla sistemin büyüklüğüne göre yeterli miktarda yedek yağmurlama 

baĢlığı ve baĢlığın değiĢtirilmesi için özel anahtarlar bulundurulur. Yağmurlama 

sistemini besleyen borular üzerinde kesme vanaları bulunur. Boru hatlarında bulunan 

vanaların, bölgesel kontrol vanalarının ve su kaynağı ile yağmurlama sistemi 

arasında bulunan bütün vanaların devamlı açık kalmasını sağlayacak tedbirlerin 

alınması gerekir. Sistemde basınç düĢürücü vana kullanılması hâlinde, her bir basınç 

düĢürücü vananın önüne ve arkasına 1‟er adet manometre konulur. 

3.5 Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Tasarım ilkeleri 

Yangın uyarı sistemi; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleĢme 

fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangın algılama sisteminin ve 
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parçalarının TS EN 54‟e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve 

isletilmesi Ģarttır. 

3.5.1 Algılama ve uyarı sistemi 

Yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile, otomatik olarak veya bir söndürme 

sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir. El ile 

yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılır. Yangın uyarı butonları yangın kaçıĢ 

yollarında tesis edilir. Yangın uyarı butonlarının, bir kattaki herhangi bir noktadan o 

kattaki herhangi bir yangın uyarı butonuna yatay eriĢim uzaklığının 60 m'yi 

geçmeyecek Ģekilde yerleĢtirilmesi gerekir. Tüm yangın uyarı butonlarının 

görülebilir ve kolayca eriĢilebilir olması gerekir. Yangın uyarı butonları, yerden en 

az 110 cm ve en fazla 130 cm yüksekliğe yerleĢtirilir. Yüksek binalarda yangın uyarı 

butonlarının kullanılması mecburidir. 

Binada otomatik yağmurlama sistemi bulunuyor ise, yağmurlama baĢlığının açılması 

hâlinde yangın uyarı sisteminin otomatik algılama yapması sağlanır. Bu amaçla, her 

bir zon hattına su akıĢ anahtarları (flow switch) tesis edilir ve bu akıĢ anahtarlarının 

kontak çıkıĢları yangın alarm sistemine giriĢ olarak bağlanır. Otomatik yağmurlama 

sistemi olan yerler, otomatik sıcaklık algılayıcıları donatılmıĢ gibi iĢlem 

gördüğünden, bu mahallerde otomatik sıcaklık artıĢ algılayıcılarının kullanılması 

mecburi değildir. 

3.5.2 Alarm verme 

Bir yangın algılama ve uyarı sisteminin devreye girmesi hâlinde, sesli ve ıĢıklı olarak 

veya data iletiĢimi ile alarm verme, ana kontrol panelinde ve diğer izleme 

noktalarındaki tali kontrol panellerinde veya tekrarlayıcı panellerde sesli, ıĢıklı veya 

alfa nümerik göstergeleri, binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaĢayanları yangın 

veya benzeri bir acil durumdan haberdar etmek için sesli ve ıĢıklı uyarı cihazları, 

binada bulunan yangın ve acil durum mücadele ekiplerinin uyarılması ve itfaiyeye 

haber verilmesi için sesli ve ıĢıklı uyarı cihazları ve direkt hatlar veya diğer iletiĢim 

ortamları üzerinden data  iletiĢimi, ile yapılır. Yangın söndürme sistemini (sprinkler) 

izlemek amacı ile yeri belirleyebilen giriĢ modülleri kullanılacaktır. Yangın sırasında 

devreye girmesi gereken veya devreden çıkması gereken cihaz ve sistemleri kontrol 

etmek için yeri belirleyebilen çıkıĢ modülleri kullanılacaktır. Kapalı otoparklarda 
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egzost gazı algılama sistemi kurulacaktır. Ayrıca izleme modülleri kontrol modül 

enerji ve sinyal kabloları yangına dayanıklı tipte  FE /180 -E90 seçilecektir. 

3.5.3 Yangın bölgeleri ve kontrol panelleri 

Yangını haber vermek üzere, en büyük birim olarak yangın bölgesi kullanılır. Bütün 

binalarda her bağımsız kat en az bir yangın bölgesi olarak kabul edilir. Bir yangın 

bölgesinin herhangi bir doğrultuda uzunluğu 100 m‟yi geçemez. Bir yangın 

bölgesinin içerisinde bir yangın baĢlangıcını görsel olarak tespit etmek için alınması 

gereken uzaklığın 30 m‟yi geçmemesi gerekir. 

Yangın kontrol panelleri CCTV, mekanik otomasyon cihazları, interkom merkezinin 

de içerisinde beraber bulunduğu kule binasının zemin katında teĢkil edilen kontrol 

merkezinde, tekrarlayıcı paneller ise içerisinde sürekli olarak görevli personel 

bulunan site güvenlik binasındadır. 

3.5.4 Yağmurlama sistemi alarm istasyonları 

Bir binada yağmurlama sistemi ve otomatik algılama sistemi kurulması hâlinde, 

yağmurlama sistemi alarm istasyonları ve akıĢ anahtarları yangın alarm sistemine 

bağlanır. Yağmurlama sisteminden gelen alarm uyarıları ayrı bir bölgesel izleme 

panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel alarm göstergeleri 

oluĢturularak izlenir. Hat kesme vanalarının izleme anahtarlarının ve yağmurlama 

sistemine iliĢkin diğer arıza kontaklarının da aynı Ģekilde yangın alarm sistemi 

tarafından sürekli olarak denetlenmesi gerekir. 

3.5.5 Yangın algılama ve ihbar tesisatı 

Binada Analog adresli bir yangın algılama ve alarm sistemi kurulacaktır. Yangın 

Ġhbar Paneli zemin katta itfaiyenin kolay ulaĢabileceği bir yerde tesis edilecektir. 

Mahallerde aĢağıdaki tipte detektörler kullanılacaktır: 

o Mutfaklarda ısı artıĢ detektörü ve gaz dedektörü 

o Salon, hol ,yatak odalarında ve genel mahallerde optik duman dedektörü 

o Teknik mahallerde kombine dedektör 

Sistem aĢağıdaki temel esaslara göre projelendirilecektir; 
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Genel olarak Duman detektörleri arası mesafe 9m‟yi, detektör-duvar arası mesafe ise    

4,5m „yi geçmeyecektir, dar mahallerde detektörler arası mesafe 12m „ye, detektör-

duvar arası mesafe ise 6m‟ye kadar artırılabilir. Genel olarak acil çıkıĢ noktalarına 

manuel butonlar yerleĢtirilecek ancak manuel butonlar arası mesafe 50 m‟yi 

geçmeyecektir. Asma tavan olan mahallerde asma tavan içi detektörler 

kullanılacaktır, bunların LED‟li olması gerekli değildir ancak bunları asma tavan altı 

detektör ile aynı iz düĢümde yerleĢtirilmesine dikkat edilecektir. Yangın uyarı için 

sesli ve ıĢıklı uyarı sistemleri kullanılacaktır. Yangın söndürme sistemini (sprinkler) 

izlemek amacı ile adreslenebilir GiriĢ Modülleri kullanılacaktır, Yangın sırasında 

devreye girmesi gereken veya devreden çıkması gereken cihaz ve sistemleri kontrol 

etmek için adreslenebilir ÇıkıĢ Modülleri kullanılacaktır. Kapalı otoparklarda egzost 

gazı algılama sistemi  kurulacaktır. Ayrıca izleme modülleri kontrol modül enerji ve 

sinyal kabloları yangına dayanıklı tipte        FE /180 -E90 seçilecektir 

3.5.6 Seslendirme ve acil anons sistemi tesisatı 

Kule bloğunda binada yaĢayanların tahliyesini veya bina içerisinde yer 

değiĢtirmelerini sağlayacak Ģekilde yangın yönetmeliğine uygun olarak seslendirme 

ve acil anons sistemi kurulacaktır. 

3.5.7 Sesli ve ıĢıklı uyarı cihazları 

Bir binanın kullanılan bütün bölümlerinde yasayanları yangından veya benzeri acil 

hâllerden haberdar etme iĢlemleri, sesli ve ıĢıklı uyarı cihazları ile gerçekleĢtirilir.  

Yangın alarm sinyali gecikmesiz olarak, yangın mücadele ekipleri ve yangına 

müdahale konusunda eğitilmiĢ personele ulaĢtırılmak Ģartıyla, yangın alarm 

sinyalinin gerçekliğinin araĢtırılmasına imkân verecek Ģekilde bir ön uyarı sistemine 

izin verilir. Tahliye uyarıları, hem sesli ve hem de ıĢıklı olarak yapılır. Tahliye uyarı 

sistemlerinin yapının tamamında devreye girmesi gerekir. Sesli uyarı cihazları 

binanın her yerinde, yerden 150 cm yükseklikte ölçülecek ve ses seviyesi ortalama 

ortam ses seviyesinin en az 15 dBA üzerinde olacak Ģekilde yerleĢtirilir. Uyuma 

maksatlı bölümler ile banyo ve duĢlarda, ses seviyesinin en az 75 dBA olması 

gerekir. Sesli uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az 75 dBA ve en çok 120 dBA ses 

seviyesi elde edilecek özellikte olması Ģarttır. Sesli yangın uyarı cihazlarının 

seslerinin, binada baĢka amaçlarla kullanılan sesli uyarıcılardan ayırt edilebilecek 

özellikte olması gerekir. 



74 

3.6 Tamamlayıcı Sistemler 

3.6.1 Sulu söndürme sistemlerinin deposu 

Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi, hidrant sistemi ve yağmurlama sistemi 

gibi sulu söndürme sistemleri için yapılmıĢ hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan 

su basınç ve debi değerleri, merkezi Ģebeke veya Ģehir Ģebekeleri tarafından 

karĢılanamıyor ise yapılarda, kapasiteyi karĢılayacak yangın pompa istasyonu ve 

deposu oluĢturulması gerekir. 

3.6.2 Su depoları ve kaynaklar 

Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunması Ģarttır. Sulu söndürme sistemleri 

için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmıĢ bölümlerinin baĢka 

amaçla kullanılmaması ve sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek Ģekilde 

düzenlenmesi gerekir. Su deposu hacmi orta tehlike-2  için 60 dakika esas alınarak 

bulunur. Yapıda yağmurlama sistemi bulunduğundan, su deposu 140 tondan az 

olamaz. Kuleye ait sulu söndürme sistem Ģeması Ek-C‟de verilmiĢtir. Birim alan için 

tasarım debi değerleri (tasarım yoğunluğu) için, TS EN 12845 esas alınır. 

Yağmurlama söndürme sistemi yanında bina içi yangın dolapları ve bina dıĢı hidrant 

sistemi mevcut ise, yağmurlama söndürme suyu debisine BYKHY Ek-8/C‟de 

belirtilen (1000 litre/dak *60 dakika= 60 ton)değerler ilave edilerek toplamda su 

depo kapasitesi en az 200 ton olarak belirlenir. 

3.6.3 Yangın pompaları 

Yangın pompaları, sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve 

anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Pompaların, kapalı vana (sıfır debi) 

basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla % 140‟ı kadar olması ve 

% 150 debideki basma yüksekliği anma basma yüksekliğinin % 65‟inden daha küçük 

olmaması gerekir. Bu tür pompalar, istenen basınç değerini karĢılamak Ģartıyla, anma 

debi değerlerinin % 130‟u kapasitedeki sistem talepleri için kullanılabilir. Sistemde 

bir pompa kullanılması hâlinde, aynı kapasitede yedek pompa olması gerekir. Birden 

fazla pompa olması hâlinde, toplam kapasitenin en az % 50‟si yedeklenmek Ģartıyla, 

yeterli sayıda yedek pompa kullanılır. Pompanın çevrilmesi, elektrik motoru yanı sıra 

içten yanmalı motorlar veya türbinler ile olabilir. Binada Çizelge 3.7‟deki her bir 

mekanik katta 2 pilot pompa ve 1 dizel pompa bulunmaktadır. Yedek dizel motor 
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tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde, yangın pompalarının enerji beslemesi 

güvenilir kaynaktan ve binanın genel elektrik sisteminden bağımsız olarak sağlanır. 

Yangın pompalarının, otomatik hava boĢaltma valfi ve sirkülasyon rahatlama valfi 

gibi yardımcı elemanlarının bulunması gerekir. Her pompanın ayrı bir kumanda 

panosu ve panonun da kilitli olması gerekir. 

Çizelge 3.7 : Kule yangın tesisat bilgileri 

EXEN ĠSTANBUL F-BLOK / HĠDROFORLAR 

CĠHAZ 

ADI 
TANIM 

HĠZMET 

VERDĠĞĠ 

BÖLÜM 

DEBĠ H n Nel AÇIKLAMA YERĠ 

   
m3/h mSS d/d kW 

  

YP-01 
YANGIN ELEKTRĠKLĠ 

POMPASI 

5.BODRUM-

12.KAT 140,0 115,0 
2900 

90 ASIL+PANOLU 

5.BODRUM 

KAT 

YP-02 
YANGIN ELEKTRĠKLĠ 

POMPASI 

5.BODRUM-

12.KAT 140,0 115,0 
2900 

90 YEDEK 

5.BODRUM 

KAT 

YP-03 
YANGIN JOKEY 

POMPASI 
5.BODRUM-

12.KAT 5,0 115,0 
2900 

3 ASIL 

5.BODRUM 

KAT 

YP-04 
YANGIN ELEKTRĠKLĠ 

POMPASI 13.KAT-27 KAT 140,0 105,0 
2900 

75 ASIL+PANOLU 
13.KAT 

YP-05 
YANGIN ELEKTRĠKLĠ 

POMPASI 13.KAT-27 KAT 140,0 105,0 
2900 

75 YEDEK 
13.KAT 

YP-06 
YANGIN JOKEY 

POMPASI 13.KAT-27 KAT 5,0 105,0 
2900 

3 ASIL 
13.KAT 

YP-01 
YANGIN ELEKTRĠKLĠ 

POMPASI 28.KAT-44.KAT 140,0 115,0 
2900 

90 ASIL+PANOLU 
28.KAT 

YP-02 
YANGIN ELEKTRĠKLĠ 

POMPASI 28.KAT-44.KAT 140,0 115,0 
2900 

90 YEDEK 
28.KAT 

YP-03 
YANGIN JOKEY 

POMPASI 28.KAT-44.KAT 5,0 115,0 
2900 

3 ASIL 
28.KAT 

 

 

ġekil 3.25 : Pilot pompa kumanda panosu 

Elektrik kumanda panosunun, faz hatasının, faz sırası hatasının ve kumanda fazı 

hatasının bilgi ıĢıkları ile donatılması gerekir. Pano ana giriĢ devre kesicisine pano 

kilidi açılmadan eriĢilememesi gerekir. Her pompanın ayrı bir kumanda basınç 
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anahtarının olması gerekir. Basınç anahtarlarının; kumanda panosunun içine 

yerleĢtirilmiĢ, su basıncını boru bağlantısıyla hisseden, su darbelerine karsı korumalı, 

alt ve üst değerler ayrıca ve bağımsız olarak ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra 

kilitlenebilir olması Ģarttır. 

3.6.4 Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları 

Bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli suyun sağlanması önemlidir. 

Bunun için, bina içinde itfaiye su alma hattı ve yangın dolapları tesis edilir. Ġtfaiye su 

alma hattı; yangın ile mücadelede, itfaiye personeli ve eğitilmiĢ personel tarafından 

kullanılmak üzere tesis edilir. Ġtfaiye su alma hattı tesisinde aĢağıda belirtilen Ģartlara 

uyulur.  

Yüksek binalar ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve 

eğitilmiĢ personelin kullanımına imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılması veya 

bu bağlantı ağızlarının kaçıĢ merdiveni veya yangın güvenlik holü gibi korunmuĢ 

mekânlarda olması Ģarttır. Herhangi bir noktadan su alma ağzına olan mesafe 60 

m‟den fazla olamaz. Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları, 

itfaiyenin kullandığı normlarda storz tip 50 mm veya 65 mm çapında olur. Bağlantı 

ağızlarının, binanın yağmurlama ve yangın dolapları sistemine suyu sağlayan sabit 

boru tesisatında bırakılması hâlinde, bu bağlantıların ana kolonlar üzerinden 

doğrudan yapılması gerekir. 

Yangın dolapları tesisatı; bina içindeki kiĢilerin yakındaki küçük bir yangını kontrol 

etmesini ve söndürmesini sağlayabilmek üzere, bina içine tesis edilen sabit bir 

tesisatı ifade eder. Tesisat, duvarlar üzerine veya kabinler içine monte edilmiĢ ve 

kalıcı olarak bir su temin tesisatına bağlanmıĢ olan sabit birimlerden oluĢur. Yangın 

dolaplarının tesisinde aĢağıdaki Ģartlara uyulur: 

Yüksek binalarda yangın dolabı yapılması mecburidir. Yangın dolapları, her katta ve 

yangın duvarları ile ayrılmıĢ her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m‟den fazla 

olmayacak Ģekilde düzenlenir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkıĢı 

ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek Ģekilde yerleĢtirilir. Binanın 

yağmurlama sistemi ile korunması ve katlara itfaiye su alma ağzı bırakılması hâlinde, 

yangın dolapları, ıslak tip yağmurlama branĢman hattından beslenebilir ve 

aralarındaki uzaklık 45 m‟ye kadar çıkarılabilir. Hortumların saklandığı dolabın ve 

kabinlerin gerekli cihazların döĢenmesine izin verecek büyüklükte olması Ģarttır. 
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Bunların yangın sırasında hortum ve cihazların kullanılmasını zorlaĢtırmayacak 

Ģekilde tasarlanması ve sadece yangın söndürme amacı için kullanılması gerekir. 

Hortumları serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiĢ personeli veya itfaiye 

görevlisi olmayan yapılarda, yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarının TS EN 

671-1' e uygun olması Ģarttır. Hortumun, yuvarlak yarı-sert TS EN 694 normuna 

uygun, çapının 25 mm olması, uzunluğunun 30 m'yi asmaması ve lüle (lans) kapama, 

püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilmesi gerekir. Ġçinde itfaiye 

su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım 

debisinin 100 l/dak ve lüle giriĢindeki basıncın 400 kPa olması Ģarttır. Lüle 

giriĢindeki basıncın 700 kPa‟ı geçmesi hâlinde, basınç düĢürücülerin kullanılması 

gerekir. YetiĢmiĢ yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan 

yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolaplarının TS EN 671-2 

standardına uygun olması Ģarttır. Yassı hortumun; anma çapının 50 mm‟yi, 

uzunluğunun 20 m‟yi geçmemesi ve lüle kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut 

her üçünü birden yapabilmesi gerekir. Dolap tasarım debisinin 400 l/dak ve lüle 

giriĢindeki basıncın 600 kPa olması Ģarttır. Lüle giriĢindeki basıncın 900 kPa‟ı 

geçmesi hâlinde, basınç düĢürücü kullanılır. 

3.6.5 Hidrant sistemi 

Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara 

dıĢarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün 

çevresini kapsayacak Ģekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleĢtirilecek 

hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaĢabileceği ve bağlantı yapabileceği 

Ģekilde düzenlenmesi gerekir. Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak 

olması Ģarttır. Debi, binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant çıkıĢında 700 kPa 

basınç olması gerekir. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli 

bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır. 

Normal Ģartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 15 m kadar uzağa 

yerleĢtirilir. ġekil 3.26‟da görülen itfaiye su alma vanası kule binasının etrafında 

çıkabilecek bir yangın durumunda kolaylıkla müdahale edebilmek ya da itfaiye 

ekiplerinin araçlarına takviye su vermesi amaçları ile döĢenmiĢtir. 
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ġekil 3.26 : Hidrant hattı ve vanası 

Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değil ise, 

kullanılabilecek en düĢük borunun çapının 100 mm olması ve hidrolik hesaba göre 

belirlenmesi gerekir. Sistemde kullanılacak hidrantların, ilgili Türk Standartlarına 

uygun yerüstü yangın hidrantı olması gerekir. Hidrant sisteminde, hidrant 

yenilenmesini ve bakım iĢlemlerinin yapılmasını kolaylaĢtıracak uygun noktalarda ve 

yerlerde yeraltı veya yerüstü veyahut hem yeraltı ve hem de yerüstü hat kesme 

vanaları temin ve tesis edilir. Ġmar planlama alanı 5000 m2‟den büyük olan ve 

içerisinde her türlü kullanım alanı bulunan yerleĢim alanlarında dıĢ hidrant sistemi 

yapılması Ģarttır. 

3.7 Acil Durum Müdahalesi 

Bir binanın tasarımı yangın çıkması hâlinde binanın yük tasıma kapasitesi belirli bir 

süre için korunabilecek, yangının ve dumanın binanın bölümleri içerisinde 

geniĢlemesi ve yayılması sınırlandırılabilecek, yangının civarındaki binalara 

sıçraması sınırlandırılabilecek, kullanıcıların binayı terk etmesine veya diğer yollarla 

kurtarılmasına imkân verecek, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne 

alınacak Ģekilde yapılır. Ġtfaiye araçlarının Ģehrin her binasına ulaĢabilmesi için, 

ulaĢım yollarının tamamında itfaiye araçlarının engellenmeden geçmesine yetecek 
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geniĢlikte yolun trafiğe açık olmasına özellikle park edilmiĢ araçlar sebebiyle itfaiye 

araçlarının geçiĢinin engellenmemesi için özen gösterilmelidir. Ġtfaiye araçlarının 

yaklaĢabildiği son noktadan binanın dıĢ cephesindeki herhangi bir noktasına olan 

yatay uzaklık BYKHY‟ e göre en çok 45 m olabilir. Ġç ulaĢım yolları, herhangi bir 

binaya ana yoldan eriĢimi sağlayan yollardır. Ġç ulaĢım yollarında olağan geniĢlik en 

az 4 m ve çıkmaz sokak bulunması hâlinde en az 8 m olur. Dönemeçte iç yarıçap en 

az 11 m, dıĢ yarıçap en az 15 m, eğim en çok % 6 ve düĢey kurp en az R=100 m 

yarıçaplı olur. Serbest yükseklik, en az 4 m ve tasıma yükü 10 tonluk arka dingil 

yükü düĢünülerek en az 15 ton alınır. 

Yangına müdahaleyi kolaylaĢtırmak bakımından, itfaiye araçlarının yapıya kolayca 

yanaĢmasını sağlamak üzere, yapıların ana giriĢine ve civarına park yasağı konulması 

ve bu hususun trafik levha ve iĢaretleri ile gösterilmesi Ģarttır. Yüksek binalarda, 

yangın tahliye projeleri, bina giriĢinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla 

ulaĢabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçıĢ yolları, yangın 

merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, 

yangın pompaları ile jeneratörün yeri iĢaretlenir. Binada yangın çıkması hâlinde 

olaya müdahale eden acil durum ekipleri mahalli itfaiye teĢkilatı amirinin olay yerine 

gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve ona her konuda yardım etmek 

mecburiyetindedirler. Gerek bina acil durum ekiplerinin ve gerekse yangına 

müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptıkları sırada, yetkili itfaiye amirince can 

ve mal güvenliğini korumak üzere verilecek olan karar ve talimatlar, diğer kamu 

görevlilerince ve yangın güvenliği sorumlularınca aynen yerine getirilir. 

3.7.1 Acil durum kontrol sistemleri 

Yangın hâlinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil 

durum kontrol sisteminin; 

Yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma 

amaçlı cihazları normal hâlde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve 

benzeri cihazlarının serbest bırakılması, 

Merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye 

sokulması, 

Duman kontrol sistemlerinin iĢlemlerini yerine getirmesi, 



80 

Acil durum aydınlatma kontrol iĢlemlerini gerçekleĢtirmesi, 

Güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması, 

Asansörlerin yapılıĢ özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının 

engellenmesi veya tahliye amacıyla itfaiye veya eğitilmiĢ bina yangın mücadele 

ekipleri tarafından kullanılmasının sağlanması, 

Mahalli itfaiye ile elektrik isletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum 

amirine, bina sahibine ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatik olarak 

haber verilmesi, özellik ve fonksiyonlarına sahip olması lazımdır. 

3.7.2 Ġtfaiye su verme bağlantısı 

Yüksek binalarda itfaiyenin sisteme dıĢarıdan su basabilmesi için, sulu yangın 

söndürme sistemlerine en az 100 mm nominal çapında itfaiye su verme bağlantısı 

yapılması Ģarttır. itfaiye su verme bağlantısında 2 adet 65 mm storz tip rakor ve 

sistemde çek valf bulunur ve çek valf ile itfaiye bağlantısı arasındaki borulardaki 

suyun otomatik olarak boĢalmasını sağlayacak elemanlar konulur. Ġtfaiye araçlarının 

bağlantı ağzına ulaĢma mesafesi 18 m‟den fazla olamaz. 

3.7.3 Doğalgaz 

Doğalgaz kullanım mekânlarında herkesin görebileceği yerlere doğalgaz ile ilgili 

olarak dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılır. Gaz ana vanasının 

yerini gösteren plaka, bina giriĢinde kolayca görülebilecek bir yere asılır.  Bina servis 

kutusu, ilgili gaz kurulusunun acil ekiplerinin kolaylıkla müdahale edebileceği 

Ģekilde muhafaza edilir. Servis kutusu önüne, müdahaleyi zorlaĢtıracak malzeme 

konulamaz ve araç park edilmez. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde 

bulunan yüksek binaların ana giriĢinde, sarsıntı olduğunda gaz akısını kesen tertibat, 

gaz dağıtım Ģirketi veya yetkili kıldığı kuruluĢ tarafından yaptırılır ve belediye gaz 

dağıtım Ģirketi tarafından kontrol edilir. 

3.7.4 Yangın güvenliği sorumluluğu 

Exen Ġstanbul projesinde yangın güvenliğinden tesis yönetim firması YKS 

sorumludur. Yüksek binalarda aĢağıdaki acil durum ekipleri oluĢturmak mecburidir. 

a) Söndürme ekibi, 

b) Kurtarma ekibi, 
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c) Koruma ekibi, 

ç) Ġlk yardım ekibi, 

Ekiplerin görevleri aĢağıda belirtilmiĢtir. 

a) Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının 

geniĢlemesine mani olmak ve söndürmek, 

b) Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma islerini 

yapmak, 

c) Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eĢya ve evrakı korumak, yangın 

nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaĢayı önlemek, 

ç) Ġlk Yardım ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kiĢilere ilk yardım 

yapmak. 

Acil durum ekiplerinin birbirleriyle iĢbirliği yapmaları ve karĢılıklı yardımlaĢmada 

bulunmaları gerekir. Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar 

YKS site yönetim firmasına aittir. Bu süre içinde ekipler amirlerinden emir alırlar. 

Ġtfaiye gelince, bu ekipler derhal itfaiye amirinin emrine girerler. Yangın haberini 

alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereç ve malzemelerini (gaz maskesi, 

teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler vb.) 

alarak derhal olay yerine hareket ederler.Olay yerinde; 

Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki odalarda gereken 

tertibatı alır, yangının geniĢlemesini önlemeye ve söndürmeye çalıĢırlar. 

Kurtarma ekibi önce canlıları kurtarır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, 

dosya ve diğer eĢyayı, olay yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro Ģeflerinin 

nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boĢaltılmaya hazır hâle 

getirir. Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin gerek görmesi hâlinde binanın henüz 

yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taĢınır 

Koruma ekibi boĢaltılan eĢya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin 

göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın 

ilgililerine teslim eder. 

Ġlk yardım ekibi yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verir. 
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4.  KULEDE YANGIN SENARYOSU 

4.1 Senaryonun Amacı 

Bu çalıĢmanın amacı, yangından korunma sistemlerinin toplu olarak çalıĢma biçimini 

ve olay akısını ortaya koymaktır. Bu çalıĢma, yangından korunma sistemleri ve 

iliĢkili olduğu sistemlerin girdi-çıktı ve kumanda iliĢkileriyle sınırlı olup, diğer 

sistemleri ele almamıĢtır. Bu çalıĢma, girdi-çıktı matrisiyle bir bütün olup, söz 

konusu matriste belirtilecek Ģematik gösterimin anlatımsal biçimidir. 

4.2 Terimler ve Tanımlar 

Kullanılan terimler ve anlamları Ģöyledir: 

• “Herhangi bir Alarm” (Any Alarm) 

“Alarm BaĢlatıcı Cihaz”lardan, herhangi birinin herhangi bir zamanda, koĢulda, etkin 

olması 

• “1.Asama Alarm (1st Stage Alarm) 

Normal durumdayken, bir dedektörden alarm gelmesi 

• “2.Asama Alarm (2nd Stage Alarm) 

> 1.Asama Alarm‟dan sonra, 30 saniye içinde “Bilgi Alındı (Acknowledged)” 

basılmazsa, veya 

> Ilk duman dedektöründen sonra, aynı bölgede komsu ikinci bir duman 

dedektöründen de alarm gelirse, veya 

> El Butonu‟na basılırsa, veya 

> Dedektör dıĢında bir Alarm BaĢlatıcı Cihazdan alarm gelirse, veya 

> “Bilgi Alındı (Acknowledged)” düğmesine basılmasından sonra alarm durumu 3 

dakika içinde geçip Normal duruma dönülmezse, oluĢan yeni alarm seviyesi 
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• “Teyit EdilmiĢ Alarm” (Confirmed fire alarm) 

2.AĢama Alarmı baĢlatan durumların oluĢturduğu, yangın durumu. 

• “Herhangi bir Hata” (Any Trouble) 

“Hata BaĢlatıcı Cihaz”lardan, herhangi birinin herhangi bir zamanda, koĢulda etkin 

olması 

• “Genel Alarm” (General Alarm) 

“Herhangi bir Alarm” sonucunda oluĢan sistem durumu. 

• “Genel Hata” (General Trouble) 

“Herhangi bir Hata” sonucunda oluĢan sistem durumu. 

• “Sıfırlama” (Reset) 

Olağan duruma geçmek için yapılan, yeniden baĢlatma iĢlemi. 

• “Binayı Terk Etme Katı” 

Binayı güvenli bir biçimde terk edebilmek için, aĢağı veya yukarı kata çıkmaksızın, 

doğrudan ve düz olarak dıĢarıya, güvenli alana çıkmak için kullanılacak olan kat. 

• “Binayı BoĢaltma” (General Evacuation) 

Tüm katların uyarı cihazlarının çalıĢtırılmasıyla, binadaki herkesin, binayı derhal terk 

etmesini sağlama durumu 

“Gecikme Süresi” (Delay Time) 

Alarm geldikten sonra, alarmın gerektirdiği iĢlemlerin baĢlatılmasından önce 

beklenen süre (3 Dakika olarak ayarlanacaktır) 

4.3 Alarm BaĢlatıcı Cihazlar 

AĢağıda belirtilen cihazlar, yangın algılama sistemine, “Alarm BaĢlatıcı” cihazlar, 

olarak tanıtılacaktır: 

• Dedektörler (Duman, ısı, vb. – bodrum katlarda kapalı otopark ve sığınak 

haricindeki ortak alanlar için geçerlidir.) 

• El Butonları (Acil çağrı, güvenlik, vb. yangın güvenliği dıĢındaki butonlar bu 

sisteme bağlanmamalıdır.) 
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• AkıĢ Anahtarları (Bina içi ve bina dıĢı hortum sisteminde, yangın anında meydana 

gelen su akıĢını algılayanlar) (AkıĢ Anahtarları kendi üzerlerindeki mekanik 

düzenekle, akıĢ baĢladıktan 10-20 saniye içinde kontak verecek biçimde ayarlıdır.) 

• Konum Anahtarları (Otomatik söndürme sisteminde, yangın anında söndürücünün 

boĢaldığını algılayanlar) 

4.4 Hata BaĢlatıcı Cihazlar 

AĢağıda belirtilen cihazlar, yangın algılama sistemine, “Hata BaĢlatıcı” cihazlar 

olarak tanıtılacaktır: 

• Bina içi hortum sistemi – Kesme vanası kapalı konumu 

• Bina dıĢı hortum sistemi – Kesme vanası kapalı konumu 

• Elektrik motorlu yangın pompası – Genel hata 

• Elektrik motorlu yangın pompası – Enerji kesik 

• Elektrik motorlu yangın pompası – Faz sırası-Faz sayısı hatası 

• Yangın suyu deposu – DüĢük su seviyesi 

4.5 Sesli-IĢıklı Uyarı Sisteminin Yangın Durumu ÇalıĢması 

Binada, korna ve çakar ıĢıklar kullanılarak sesli-ıĢıklı uyarı sistemi bulunmaktadır. 

Tüm cihazlar sadece yangın durumu içindir, baĢka amaçla kullanılmaz. Tüm katlarda 

sesli ve ıĢıklı uyarı sistemi bir arada kullanılacaktır. Anons sistemi acil kaçıĢta 

yönlendirici ve yardımcı sistem olarak kullanılabilecektir. Sesli-ıĢıklı uyarı sistemi, 

temel olarak, “otomatik kayar düzende, parçalı uyarı” ilkesine uygun olarak çalıĢır. 

Buna göre, “Herhangi bir Alarmda Otomatik Tüm Bina BoĢaltması” yapılmaz veya 

“Tümüyle Elle BaĢlatmalı” halde çalıĢmaz. 

4.5.1 Yangın durumu çalıĢma biçimi 

a) Alarm durumu oluĢtuğunda, 

- yangın alarmının geldiği kat, 

- bir alt ve bir üst katın, 
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Sesli-ıĢıklı uyarı veya kayıtlı duyuru sistemi, otomatik olarak yangın durumuna 

geçer. 

Örneğin yangın bilgisi, 3.kattan geldiyse, 1. ve 2.katlar yangın durumuna geçer. 

Böylece, öncelikle yangın alarmı gelen ve yangından ilk etkilenecek olan katların 

boĢaltılması sağlanır. 

b) El butonlarından veya otomatik söndürme sisteminden alarm gelmesiyle birlikte, 

hiçbir gecikme olmaksızın, 

- yangın alarmının geldiği kat, 

- bir alt ve bir üst katın, 

Sesli-ıĢıklı uyarı sistemi, otomatik olarak yangın durumuna geçer. 

c) Tüm katların sesli-ıĢıklı uyarı sistemi çalıĢarak, “Bina BoĢaltma” konumuna 

geçilmesi istenirse, “Ön Büro”da, tekrarlayıcı gösterge yanında bulunan “Bina 

BoĢaltma” düğmesine basılması gerekir. Dolayısıyla, tüm binanın boĢaltılması için 

tüm uyarı cihazlarının çalıĢtırılması, otomatik değil, elle baĢlatmalı olarak çalıĢtırılır. 

Bina boĢaltma için, herhangi bir zamanda, 

- “Bina BoĢaltma” butonuna basılarak, 

- Yangın algılama paneli programına Ģifreli kullanılarak girilip, gerekli komut 

seçilerek, 

- Bilgisayar izleme sisteminde ana sayfadaki, bir Ģekil tıklandıktan sonra, Ģifreyi 

girdikten sonra, yani, el kumandalı olarak “Bina BoĢaltma” konumuna geçilebilir. 

4.5.2 Durma biçimi 

Yangın alarm panelindeki, alarm durumu geçip de, normal konuma geçmedikçe, 

sesli-ıĢıklı uyarı sistemi yangın durumunda kalır. Yangın alarm panelindeki alarm 

durumu geçip, normal konuma geçtiğinde, herhangi bir “Sıfırlama” gerekmeksizin, 

tüm uyarı sistemi kapanır. 

4.6 Ġtfaiye Asansörünün Yangın Durumu ÇalıĢması 

Kullanımı doğrudan bina söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi 

altında olan ve ek korunum uygulanmıĢ özel asansördür.  
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“Teyit EdilmiĢ Alarm” (Acknowledged fire alarm) gelmesiyle birlikte, yangın 

durumuna geçen asansör, hangi katta olursa olsun, durur derhal güvenli boĢaltma 

kotu olan “Binayı Terk Etme Katı”na iner. Ancak, yangın alarmı, “Binayı Terk Etme 

Katı”ndan gelirse, asansör bir üst kata kadar iner. 

4.7 Normal Asansörlerin Yangın Durumu ÇalıĢması 

Binada, “Normal Asansörler” bulunmaktadır. Bu asansörlerin yangın durumunda 

kullanılmaması gereklidir. 

4.7.1 Yangın durumu çalıĢma biçimi 

“Teyit EdilmiĢ Alarm (Acknowledged fire alarm) gelmesiyle birlikte, yangın 

durumuna geçen asansör, hangi katta olursa olsun, durur veya çalıĢıyor da olsa, 

derhal güvenli boĢaltma kotu olan “Binayı Terk Etme Katı”na iner, kapılarını açarak, 

kabin içi ıĢıklarını yakar, “Hizmet DıĢı” yazısı ve simgesi ıĢığı yanar ve kullanım dıĢı 

olur. Asansöre binenler, hiçbir biçimde asansörü kullanamaz. Ancak, yangın alarmı, 

“Binayı Terk Etme Katı”ndan gelirse, asansör bir üst kata kadar iner, kapılarını 

açarak, kabin içi ıĢıklarını yakar, “Hizmet DıĢı” yazısı ve simgesi ıĢığı yanar ve 

kullanım dıĢı olur. Asansördekiler, yangın merdivenini kullanarak, bir kat aĢağı iner 

ve binayı terk ederler. 

4.7.2 Olağan duruma geçme biçimi 

Yangın alarm panelindeki, alarm durumu geçip de, normal konuma geçmedikçe, 

asansörler yangın durumunda kalır. Yangın alarm panelindeki alarm durumu geçip, 

normal konuma geçtiğinde, asansör kumanda sisteminde herhangi bir “Sıfırlama” 

gerektirmeksizin, asansörlerin hepsi olağan kullanım durumuna geçer. 

4.8 Duman Atım Sisteminin Yangın Durumu ÇalıĢması 

Otopark ve sığınaklarda duman atım sistemi, dumanın yangının çıktığı yere ve kata 

göre ilgili “Duman Atım Fanları (DAF)”nın çalıĢmasıyla, menfezlerden emilerek, 

hava kanallarından taĢınarak, mekanik olarak atmosfere atılmasını sağlar. 
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4.8.1 Yangın durumu çalıĢma biçimi 

Adı geçmeyen ve görevlendirilmeyen tüm DAF‟lar çalıĢmazlar, ancak çalıĢmaya 

hazır olarak beklerler. Bunun için, elektrik kumanda panosunda, çalıĢma durumu 

seçici anahtarı, “Otomatik” konumda bekler. Hangi alarm baĢlatıcı cihazdan 

geldiğine bakılmaksızın, herhangi bir alarmda, alarm gelen kata hizmet veren DAF, 

derhal yangın durumu‟na geçer; yani kattan emiĢ yaparak atmosfere atım yapar. Eğer 

DAF önünde damper varsa, bu damper de tam açık konuma geçer. 

4.8.2 Olağan duruma geçme biçimi 

Yangın durumuna geçerek çalıĢan DAF, Yangın Alarm Paneli‟ndeki, Alarm durumu 

geçip de, normal konuma geçmedikçe, yangın durumunda kalır. Yangın alarm 

panelindeki alarm durumu geçip, normal konuma geçtiğinde, fan kumanda 

Sistemi‟nde herhangi bir “Sıfırlama” gerektirmeksizin, DAF da kapanır. Eğer 

DAF‟ın çalıĢması yangın alarm panelindeki alarm durumu normal konuma geçmeden 

durdurulmak istenirse, elektrik kumanda panosunda, çalıĢma durumu seçici anahtarı, 

“0” konumuna alınarak DAF kapatılır. 

4.8.3 Süpürme (purge) çalıĢması 

Yangın alarm panelindeki alarm durumu geçerse, ancak eğer DAF‟ın çalıĢmasının 

sürmesi istenirse (temizleme amaçlı süpürme), elektrik kumanda panosunda, çalıĢma 

durumu seçici anahtarı, “Elle” konumuna alınır. Bu konumda, DAF kumanda 

sinyaline bakılmaksızın çalıĢır. Durması istendiğinde ise, “Otomatik” konumuna 

alınır. Kapalı otopark ve sığınaklarda otomatik yağmurlama sistemi bina otomasyon 

sistemi tarafından izlenmeyecek ve yangın durumunda sadece ilgili zone devreye 

girecektir. Yağmurlama sistemin tümüyle bağımsız iĢleyiĢe sahip olup, yangın 

durumunda yangının çıktığı zona göre yangın algılama sistemine akıĢ anahtarları ve 

alarm vanası aracılığı ile bilgi aktarılmıĢ olacaktır. Sulu söndürme sistemi çalıĢma 

baĢlatması algılama sistemine bağlı değildir. 

4.9 Merdiven Basınçlandırma Sisteminin Yangın Durumu ÇalıĢması 

“Teyit EdilmiĢ Alarm” (Acknowledged fire alarm) gelmesiyle birlikte, 

basınçlandırma sistemi otomatik olarak çalıĢır. Ancak, basınçlandırma fanının 

dıĢarıdan hava emiĢine konulmuĢ olan algılayıcının duman algılanması hâlinde, fan 
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otomatik olarak durdurulur.  Yangın durumuna geçerek çalıĢan basınçlandırma 

sistemi, yangın alarm panelindeki, alarm durumu geçip de, normal konuma 

geçmedikçe, yangın durumunda kalır. Yangın alarm panelindeki alarm durumu 

geçip, normal konuma geçtiğinde, fan kumanda sisteminde herhangi bir “Sıfırlama” 

gerektirmeksizin, basınçlandırma sistemi de kapanır. Eğer basınçlandırma sisteminin 

çalıĢması yangın alarm panelindeki alarm durumu normal konuma geçmeden 

durdurulmak istenirse, elektrik kumanda panosunda, çalıĢma durumu seçici anahtarı, 

“0” konumuna alınarak basınçlandırma sistemi kapatılır. 

4.10 Havalandırma Sisteminin Yangın Durumu ÇalıĢması 

Binada havalandırma sistemi, yangın durumunda, yangının çıktığı kompartımanda 

havalandırma iĢlevine devam etmeyecektir. Olağan durumda havalandırma sistemi, 

bina ısıtma-havalandırma otomasyon sistemi tarafından kumanda edilir. Bunun için, 

elektrik kumanda panosunda, çalıĢma durumu seçici anahtarı, “Otomatik” konumda 

bekler. Ayrıca basınçlandırma, duman atım gibi fonksiyonları senaryo dıĢında itfaiye 

tarafından yapılmasını kolaylaĢtırmak-sağlamak için elle yönetimi sağlayan kumanda 

panosu bina terk etme katında bulunur. “Teyit edilmiĢ” alarm gelmesiyle birlikte, 

yangının çıktığı kompartımandaki tüm havalandırma sistemi, derhal yangın 

durumuna geçer. Yangın durumuna geçen havalandırma sisteminde, kapatılmıĢ-

kilitlenmiĢ klima santralleri üzerindeki damperler, hava kanalı içindeki hava 

hareketlerini engellemek için, kapalı duruma geçer. Üfleme kanalları yangın 

durumunda duman atım sisteminde tersine yani dumanı emmek için kullanılmaz. 

Yangın alarm panelindeki, alarm durumu geçip, normal konuma geçmedikçe, 

havalandırma sistemi yangın durumunda kalır. Yangın alarm panelindeki alarm 

durumu geçip, normal konuma geçtiğinde, havalandırma sisteminde herhangi bir 

“Sıfırlama” gerektirmeksizin, olağan çalıĢma durumuna geçer. Eğer yangının çıktığı 

kompartıman içindeki duman havalandırma sistemi aracılığıyla temizlenmek ve 

atmosfere atılmak istenirse, havalandırma sistemi “Elle Kumanda-Manuel” konuma 

alınır. Sistemler, %100 dıĢ hava karıĢımlı konumda çalıĢtırılır. %100 DıĢ Hava 

konumuna geçemeyen, mutlaka karıĢım dönüĢ karıĢım havalı çalıĢacak olanlar ise 

çalıĢtırılmaz. Temizleme sırasında yangın alarm Paneli‟nin alarmı nedeniyle 

havalandırma sistemi çalıĢamayacak olursa, havalandırma kilitleme çıkıĢı yangın 

alarm paneli üzerinden, yazılım yoluyla yalıtılır “(Izole edilir)”. 
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4.11 Yangın Damperlerinin Yangın Durumu ÇalıĢması 

Yangın damperlerinin yangın dıĢındaki durumlarda, hava geçiĢine izin vermek 

amacıyla açık durması gerekir. Ancak, bir yangın durumunda, yangın damperlerinin, 

kapanması ve yangını durdurması gereklidir. Bu koĢulu sağlayabilmek için, yangın 

dıĢında açık duran yangın damperleri, yangın sırasında kanal ve damper içinde geçen 

havanın sıcaklığına bağlı olarak, 72ºC sıcaklığa eriĢtiğinde ergiyen metal veya 

termostat kumandasıyla, kendiliğinden kapanacak düzenekte yapılacaktır. 

4.11.1 Yangın durumu çalıĢma biçimi 

Olağan durumda, yangın damperleri açık konumda bulunur. “Teyit edilmiĢ” alarm 

gelmesiyle birlikte, yangının olduğu kompartımandaki servomotor kumandalı tüm 

yangın damperleri derhal “Yangın Durumu” na geçer. Yangın durumuna geçiĢ, 

servomotorların enerjisinin yangın algılama ve uyarı paneli tarafından toplu olarak, 

kesilmesi ve damperlerin yay-geri dönüĢle, mekanik olarak kapatılmasıyla 

gerçekleĢir. 

4.11.2 Olağan duruma geçme biçimi 

Yangın Durumu‟na geçerek kapanan yangın damperlerinin, olağan duruma 

geçilmesiyle birlikte yeniden açık hale getirilmesi gereklidir. Yangın alarm 

panelindeki, alarm durumu geçip de, normal konuma geçmedikçe, servomotorlu 

yangın damperlerini açmak mümkün değildir. Dolayısıyla, yangın alarm panelindeki 

alarm durumu geçip, normal konuma geçtiğinde, servomotorlar enerjilenerek 

damperlerin açılmasını sağlar. Ancak, bizzat yangını durdururken zarar görmüĢ olan 

damperlerin servomotorla açılması mümkün olmayabilir, açılsa bile bir kez daha 

çalıĢması mümkün olmayabilir. Bu nedenle, damperlerin, yangın çıkan kattakiler 

basta olmak üzere teker teker gezilerek, açıldıkları ve çalıĢır halde oldukları 

denetlenir. Motorlu olmayan, sadece ergiyen metalle mekanik yay gücüyle kapanan, 

yangın damperleri, yangın algılama paneli tarafından kumanda edilmemekte ve 

elektrikli olarak değil, elle açılacaktır. 

4.12 Acil Sesli Duyuru Sisteminin Yangın Durumu ÇalıĢması 

Binada sesli duyuru sistemi, olağan durumlarda çağrı veya müzik yayını için 

kullanılır, yangın durumunda ise, yangının çıktığı blokta acil sesli duyuru olarak 
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kullanılır. Daire içlerinde, banyo yapmakta olan, dolayısıyla su sesi nedeniyle oda 

içine göre sesli uyarıyı daha zor alacak olanları uyarmak için, acil sesli duyuru 

sistemi hoparlörü sadece banyolarda yer alır. Olağan durumda, bant kayıtlı veya 

mikrofon üzerinden çağrı ve müzik yayını yapılabilir. Bunun için, kumanda 

panosunda, çalıĢma durumu seçici anahtarı, “Otomatik” konumda bekler. 

4.12.1 Yangın durumu çalıĢma biçimi 

Yangın Durumu‟nda, Sesli-ıĢıklı uyarı hangi yatak katlarında duyuru yapılacak ise, o 

katlara otomatik olarak kayıtlı mesajın yayını yapılır. 

Kayıtlı mesaj, önce Türkçe daha sonra Ġngilizce olarak, aĢağıdaki yayını yapar: 

“Lütfen Dikkat! 

Bu bir Yangın uyarısıdır. Lütfen, binayı, en yakın yangın çıkıĢlarını kullanarak, 

derhal terk ediniz. Bu bir tatbikat değildir. 

Tekrar ediyorum; bu bir yangın uyarısıdır. Lütfen, binayı, en yakın yangın çıkıĢlarını 

kullanarak, derhal terk ediniz. Bu bir tatbikat değildir.” 

“Attention Please! 

This is a fire warning. Please evacuate the building immediately, using the nearest 

fire escape exit. This is not a fire drill. 

I repeat; this is a fire warning. Please evacuate the building immidiately, using the 

nearest fire escape exit. This is not a fire drill.” 

4.12.2 Durma biçimi 

Yangın alarm panelindeki, alarm durumu geçip de, normal konuma geçmedikçe, acil 

duyuru sistemi mesajı tekrar ederek yayını sürdürür. Yangın alarm panelindeki alarm 

durumu geçip, normal konuma geçtiğinde, herhangi bir “Sıfırlama” gerekmeksizin, 

acil sesli duyuru sistemi kapanır. 

4.13 Açık Duran Yangın Kapılarının Yangın Durumu ÇalıĢması 

Kapalı durması gereken bazı yangın kapıları, insan geçiĢini kolaylaĢtırmak amacıyla, 

açık olarak tutulmaktadır. Oysa, yangın kapılarının yangın sırasında kapalı olması ve 

yangını durdurması beklenmektedir. Bu koĢulu sağlayabilmek için, yangın dıĢında 
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açık tutulan yangın kapılarına, “Elektromıknatıslı Kapı Tutucu” ve “Hidrolik Kapı 

Kapatıcı” konulmaktadır. Kapı tutucu, enerjili olduğu sürece, mıknatıslı olarak kapı 

kanadının açık olarak durmasını sağlar. Kapı kapatıcı ise, boĢalan kanadın, 

kendiliğinden kapanmasını sağlar. 

4.14 Acil Aydınlatma ve KaçıĢ Yönlendirme ĠĢaretleri ÇalıĢması 

Binada, acil aydınlatma sistemi ve kaçıĢ yönlendirme iĢaretleri, alarm durumuna 

bakılmaksızın, her durumda yanar. ġebeke elektrik beslemenin kesilmesi durumunda, 

enerji, yedek akü ünitesi aracılığıyla sağlanır. 

4.15 Bina Otomasyon Sistemi Tarafından Ġzleme 

AĢağıda belirtilen cihazlar, bina otomasyon sistemi tarafından izlenir, bilgiler, bu 

sistem tarafından kayıt altında tutulur: 

• Yangın Pompaları : ÇalıĢıyor-Duruyor 

• Jokey Pompa : ÇalıĢıyor-Duruyor-Termik Arıza 

• Yangın Suyu Deposu : Su Seviyesi 

• Motorlu Yangın Damperleri : Açık-Kapalı 

4.16 Deprem Hissetme 

Binada bulunan, “Deprem Hissedicisi”, yangın güvenliğine bağlı olarak 

çalıĢmayacaktır. Deprem sensöründen gelen sinyalle otomatik gaz kesme 

sağlanacaktır. 

4.17 Kaçak Gaz Hissetme 

Binada bulunan “Kaçak Gaz Dedektörleri”, yangın güvenliğine bağlı olarak 

çalıĢmayacaktır. 
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5.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu tez çalıĢmasında, 5 bodrum kat, 1 zemin kat ve 44 normal kattan oluĢan, Ġstanbul, 

Ümraniye, pafta 11, Ada 787, 32 nolu parsel üzerinde yapılan betonarme yüksek bir 

binanın, Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

2009/15316, yetersiz kaldığı noktalarda kabul edilebilir çıktılar ve kısıtlı olmayan 

sayıda  çözümler üzerine odaklanma adına Amerikan  NFPA (National Fire 

Protection Association) 101 Life Safety Code Avrupa EN (European Norm) 

Eurocode ilgili yönetmelikleri tasarım kurallarına göre incelenmiĢtir. Bu 

yönetmelikler, binaların tasarımında mimar ve mühendisler için rehber görevini 

üstlenmektedir. Yapılan bu çalıĢmada; 

 Betonarme elemanların yangına karĢı dayanımının irdelenmesi, 

 Mimari yangın kompartımanları oluĢturulması,  

 Kullanılan yapı malzemelerinin özelliklerinin EN 13501-1‟ e göre 

değerlendirilmesi,  

 KaçıĢ ve boĢaltma olanaklarının değerlendirmesi,  

 Kullanıcı yükü hesaplarının yapılması,  

 KaçıĢ mesafelerinin ölçümlenmesi ve uygunluğunun belirlenmesi,  

 KaçıĢ yolları geniĢlikleri, ulaĢım mesafeleri,  

 Yangına dayanım sürelerinin irdelenmesi,  

 ÇıkıĢ sayılarının ve geniĢliklerinin yeterliklerinin kontrolü,  

 Acil durum yönlendirme ve iĢaretleme projelerinin uygunluğu ve yeterliliği,  

 Duman kontrol, merdiven basınçlandırma, asansör basınçlandırma sistemleri 

projelerinin kontrolü,  

 Yangın algılama ve ihbar projelerinin incelenmesi,  



94 

 Mevcut binanın fiziksel koĢulları ve yapılmıĢ proje çalıĢmaları doğrultusunda 

yangın senaryosunun oluĢturulması, senaryo doğrultusunda mimari, mekanik 

ve elektrik disiplinlerin malzeme seçimlerinin ilgili yönetmeliklere göre 

uygunluğunun kontrolü ve seçimi,  

 Ġtfaiye müdahale planı ve acil durum yönetim planlarının oluĢturulması, bu 

kapsamda yangın konseptinin belirlenmesi, 

gibi bir dizi faktör yukarıdaki gerek Türkiye BYKHY, gerek NFPA, gerekse 

Eurocode yönetmelikleri çerçevesinde incelenmiĢtir. Bu bağlamda yüksek binalarda 

yangın güvenliği adına Türkiye‟de yüksek yapı yapabilen bazı inĢaat firmalarının 

projelerini mevcut yönetmeliklere uygun yapabildiği gözlemlenmiĢtir. Ġlaveten 

yüksek bina tanımı ve yangın önlemlerinin artırılmasında kullanılan yükseklik 

seviyeleri diğer ülkelerle uyumludur. BYKHY‟de yapı yüksekliği olarak en üst 

seviye 51.50 m olup bunun üstündeki tüm binalar aynı önlemlere tabi tutulmaktadır. 

100 m ve üzerindeki bina stoğu hızla arttığından dolayı çok yüksek binalar olarak 

Amerikan kodlarındaki 128 m (420 feet) gibi yeni bir yükseklik seviyesinin 

belirlenmeli ve yüksek yapıların mimari ve statik tasarıma bağlı olarak artan ya da 

azalan özellikte davranıĢ gösteren pasif ve aktif yangın güvenliği önlemlerinin 

belirlenen kriterlere bağlı olarak arttırılması gerekmektedir. Ayrıca betonarme bir 

yapının mekanizma durumuna geçmesi hiç istenmeyen elemanı, taĢıyıcı kolonları 

olmasına karĢın yüksek sıcaklığa maruz kalan betonarme yapının göçmesinde de en 

etkin faktör kolonlardaki ve düğüm noktalarındaki çeliğin hasar görmesidir. Çok 

yüksek binalar konusuna ilaveten yangında mukavemet herĢeyden önce süre ile 

alakalı olduğundan betonarme elemanın yangın dayanımı en az 120 dakika iken en 

az 240 dakika gibi bir süreye uzatılması önemlidir.  
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EKLER 

EK A: Kulede Kullanılan EI 90 ve diğer numune EI 60 Dayanımlı Kapıların               

EN 1634-1:2008‟ e Göre Test Sonuçları 

 

EK B : Kulede Kullanılan REI120 Dayanımlı ġaft Önü Duvarın EN 1633-1 ve EN 

1634-1 e Göre Test Sonuçları 

 

EK C : Kulede Yangın Tesisatı ġeması 
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EK A : Kulede Kullanılacak Olan EI 90 Dayanımlı Kapının Test Sonuçları 
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ġekil A.1 : Fırında ölçülen değerler: (a)Ölçümler (b)Ortalama ve standartlar 

(c)Basınç ve standart sapması 



100 

 

Çizelge A.1 : EI 90 ve  EI 60 dayanımlı kapıların test gözlem notları               

Zaman 

(sn) 
Yön Gözlem 

01:30 DY Her iki numunede; Kapının üstünden duman sızıyor. 

02:20 DY 
Her iki numunede; Kapının menteĢeli tarafında kapının kasasıyla 

kanadı arasından duman sızıyor. 

02:30 EY Her iki numunede; Sıcak duman contası 75 ºC‟ de eriyor. 

04:00 DY 
Her iki numunede; Kapı kanadından, üstteki menteĢenin 

etrafından ve kapı kilidinin etrafından duman sızıyor. 

10:00 DY Numune 1 EI 90 kapının kilit silindirinden duman sızıyor. 

11:00 DY 
Her iki numunede; Kapının kasasında ve kanadında deplasmanlar 

görülüyor. 

20:00 DY DeğiĢiklik yok. 

30:00 DY DeğiĢiklik yok. 

35:00 EY Her iki numunede; Panik bar eriyor. 

45:00 DY DeğiĢiklik yok. 

50:00 DY Kapı kanadının üstünden kapı çerçevesinin yüzeyi koyulaĢıyor. 

63:00 DY 

Numune 1‟ de plastik levha donanım eriyor. (kilit gövdesi) 

Numune 2‟ de kapı kanadının üstünde ısı geriliminden dolayı 

oluĢan deplasmanlar gözleniyor.  

65:00 DY 
Numune 2‟ de kapı kanadının üstünde oluĢan deplasmandan ötürü 

boĢluk oluĢuyor. – kapı bütünlüğü bozulmadı. 

70:40 DY Numune 2‟ de bütünlük bozuluyor. Numune 2‟de gözlem bitti. 

90:00 DY Numune 1‟ de kapı çerçevesinin yüzeyi koyulaĢıyor. 

108:00 DY DeğiĢiklik yok. 

135:10 DY Numune 1‟de gözlem bitti. 

EY : Isıdan Etkilenen Yüzey 

DY : Diğer Yüzey 
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Çizelge A.2 : Test fırınında ölçülen sıcaklık değerleri 

Zaman Sıcaklık (ºC) Sapma Basınç (Pa) 

t 

dak 
Td1 Td2 Td3 Td4 Td5 Td6 Td7 Td8 Tave Tn To de (%) p1 p2 

0 38,8 37,6 38,5 39,4 45,4 40,9 39,7 40,1 40,1 20,0 25,7 0 1,3 -7,7 

5 539,4 551,3 560,0 509,2 534,7 521,3 554,2 503,2 534,2 576,0 25,8 -11 14,8 0,6 

10 688,9 690,0 682,0 622,5 669,6 667,6 684,4 623,2 666,0 678,0 26,1 -6,5 15,1 0,6 

15 743,5 747,0 741,3 690,8 725,0 722,5 743,4 681,2 724,3 739,0 26,2 -4,6 16,1 -1,6 

20 794,7 798,0 795,2 756,1 771,6 764,2 790,5 734,7 775,6 781,0 26,6 -3,5 16,2 2,6 

25 827,9 837,2 834,3 796,5 807,9 801,6 828,2 776,3 813,7 815,0 27,0 -2,8 17,1 1,8 

30 856,7 866,3 859,0 817,0 835,3 828,5 851,2 802,7 839,6 842,0 27,5 -2,2 17,6 0,8 

35 887,2 897,5 890,6 846,6 866,8 858,9 882,8 835,7 870,8 865,0 28,0 -1,7 18 -0,9 

40 908,7 917,1 907,6 865,1 882,5 876,1 896,3 852,1 888,2 885,0 27,6 -1,4 18,5 -0,2 

45 928,7 936,2 925,2 882,7 902,7 896,1 914,3 873,1 907,4 902,0 26,6 -1,1 18,7 0,5 

50 939,9 947,4 938,8 898,1 915,3 909,5 929,7 888,6 920,9 918,0 26,9 -1 17,9 -1,7 

55 955,1 962,6 953,0 910,9 927,3 922,2 940,0 900,7 934,0 932,0 27,0 -0,8 18,4 0,2 

60 972,0 977,3 965,9 926,1 941,8 937,3 953,0 914,3 948,5 945,0 26,8 -0,7 18,5 0,5 

65 983,1 988,9 978,7 941,8 956,5 950,9 968,7 930,4 962,4 957,0 27,1 -0,6 18,6 -0,8 

70 987,6 994,6 988,6 954,1 961,4 960,0 980,2 944,8 971,4 968,0 27,5 -0,5 18 -0,7 

75 1004,9 1012,2 1006,2 969,3 976,2 973,8 991,9 956,6 986,4 979,0 28,4 -0,5 18,4 -1 

80 1011,4 1018,4 1009,5 975,8 983,8 981,3 1001,9 965,2 993,4 988,0 29,0 -0,4 18,8 -0,1 

85 1020,7 1027,4 1016,0 983,6 991,3 984,2 1007,9 972,0 1000,4 997,0 29,4 -0,3 18,4 -1,4 

90 1027,7 1034,3 1022,2 990,9 997,9 991,1 1014,0 978,5 1007,1 1006,0 29,8 -0,3 18,7 0,1 

95 1036,6 1043,5 1036,3 1006,8 1006,5 1001,6 1025,9 991,1 1018,5 1014,0 30,3 -0,3 19,2 -2,7 

100 1045,8 1051,9 1044,1 1013,3 1016,2 1011,2 1035,5 1001,3 1027,4 1022,0 30,7 -0,2 18 -2,6 

105 1051,7 1057,5 1049,2 1021,3 1023,0 1019,0 1042,5 1010,0 1034,3 1029,0 30,6 -0,2 18,3 1,3 

110 1056,5 1062,3 1056,1 1027,6 1027,8 1024,3 1047,1 1014,0 1039,5 1036,0 31,2 -0,2 19,4 -0,1 

115 1071,1 1077,7 1080,8 1069,6 1045,1 1043,0 1071,3 1043,4 1062,8 1043,0 31,2 -0,1 19,3 -1,8 

120 1067,0 1072,7 1071,5 1048,8 1042,6 1045,5 1070,1 1044,2 1057,8 1049,0 31,2 -0,1 19,8 1,6 

125 1061,3 1068,4 1059,8 1030,9 1038,4 1038,6 1061,6 1031,1 1048,6 1055,0 29,0 -0,1 19,2 -0,4 

130 1084,7 1094,0 1084,4 1022,8 1048,0 1037,0 1054,9 1011,9 1054,7 1061,0 28,0 -0,1 17,8 -1,8 

135 1099,6 1108,7 1103,5 1042,9 1063,1 1054,2 1076,0 1035,8 1073,0 1067,0 27,4 -0,1 18,4 -0,7 

Tave :  Test fırınında ölçülen ortalama sıcaklık 

Tn :  Test kılavuzuna göre izin verilen test fırınındaki standart sıcaklık 

de :  
Test kılavuzuna göre hesaplanan standart sıcaklık ile fırında ölçülen 

ortalama sıcaklık arasındaki sapma 

To :  Ortam sıcaklığı 

p1 :  Test fırınının tavanında ölçülen fırının içindeki basınç değeri 

p2 : 
Test fırınının zemininde nötr basınç seviyesinin 500 mm üzerinde fırının 

içindeki basınç değeri 
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(a) 
(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

 

(f) 

 

ġekil A.2 : Test anının görüntüleri : (f)Numune 2 de bütünlük bozulması 
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(g) 

(h) 

 

(ı) 

(j) 

(k) 

 

(l) 

 

ġekil A.3 : Test anının görüntüleri : (j)test sonu (k) yanan kısım (l) kanadın içi 
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ġekil A.4 : EI90 yangın kapısının kesiti 
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ġekil A.5 : EI90 yangın kapısının ölçüleri 
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Ytong duvar lentosu 1,5 mm galvaniz levhadan mamül  kapı çerçevesi

1,2 mm galvaniz kapı kanadı levhası

2 mm galvaniz kör kasa

75 °C' de şişen sıcak duman contası

8 mm eterboard

Taşyünü 75 kg/m³

Taşyünü 110 kg/m³

Panik bar
Kilitlenebilir kapı kolu

Dış tarafİç taraf

 

ġekil A.6 : EI90 yangın kapısının detay malzemeleri 
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EK B : Kulede Kullanılan REI120 Dayanımlı ġaft Önü Duvarın Test Sonuçları 
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ġekil B.1 : Test fırınında ölçülen sıcaklık değerleri 
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ġekil B.2 : Test fırınında ölçülen deformasyon değerleri 
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ġekil B.3 : Yangın dayanımı ölçümlemesi yapılan yüzey 

 

 
 

ġekil B.4 : Isıya maruz kalan yüzey 84.dakika 
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ġekil B.5 : Isıya maruz kalan yüzey 102.dakika 

 

 
 

ġekil B.6 : Test sonu 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

EK C : Kulede Yangın Tesisatı ġeması 

YANGIN SU
DEPOSU
200 TON

İTFAİYE SU VERME AĞZI

DIŞ SAHA HİDRANT HATTI

YANGIN
SU
DEPOSU

40 TON

 

ġekil C.1: Sprinkler&yangın dolabı&bina içi su alma ağzı&bina dıĢı hidrant sistemi Ģeması 
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