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BİNA CEPHELERİNDE YANGIN TEHLİKESİ

 Binaların birçoğunda yanıcı dış cephe yalıtım ve kaplama 
malzemeleri kullanılmaktadır.

 Başta polietilen dolgulu alüminyum kompozit panel dış 
cephe yalıtım ve kaplama malzemelerinde büyük yangın 
riski bulunmaktadır.

 Son zamanlarda yaygınlaşan mantolama uygulamalarında 
daha farklı yangın riski vardır.

 Mantolama ile beraber yanıcı dış cephe kaplaması 
uygulandığında risk katlanarak büyümektedir.   



BAKÜ’DE DIŞ CEPHE YANGINI

19 MAYIS 2015

15 ÖLÜ

63 YARALI

16 KATLI BİNA 



BAKÜ’DE DIŞ CEPHE YANGINI

10 NİSAN 2015

9 KATLI BİNA 



BAKÜ’DE YANICI DIŞ CEPHELER SÖKÜLÜYOR

22 MAYIS 2015



 19 Mayıs Salı günü Azerbaycan'ın Bakü kentinde meydana 
gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği  yangın faciasının 
ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, binalardaki yangına 
hassas dış cephe kaplamalarının tamamının sökülmesi 
yönünde talimatını verdi. Talimatın ardından binaların dış 
cephelerindeki kaplamalar sökülmeye başlandı.

 Konuya ilişkin açıklamada bulunan Azerbaycan 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasanov, 21 
Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yangının 
sebeplerinin incelenmesi yönünde talimat verdiğini ve bu 
kapsamda uygunluk sertifikaları incelendikten sonra yangına 
sebep olduğu saptanan dış cephe kaplama malzemelerinin 
sökülmesi yönünde çalışma başlatıldığını belirtti.

BAKÜ’DE YANICI DIŞ CEPHELER SÖKÜLÜYOR

22 MAYIS 2015
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YANGININ 4 UNSURU

1- YANICI MADDE 2- OKSİJEN 3- ISI
4- KİMYASAL ZİNCİRLEME REAKSİYON
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CXHY+(X+Y/4)O2+ ISI XCO2+Y/2H2O+ ISI

 Yanma: Yanıcı maddenin yakıcı madde ile (çoğunlukla 
havadaki oksijen) en az tutuşma sıcaklığında meydana 
getirdiği kendini idame ettiren ekzotermik kimyasal 
zincirleme reaksiyondur.

 Yangın: Kontrol dışı yanma ile oluşan bir acil durum 
olayıdır.

YANGIN KİMYASAL BİR OLAYDIR
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YAPI MALZEMELERİ YANICILIK SINIFLARI

2003/632/EC AB Komisyon Kararı ile
YAPI MALZEMELERİ İÇİN YANGINA TEPKİ PERFORMANSI SINIFLARI

SINIF YANGINA TEPKİ PERFORMANSI

A1 HİÇ YANMAZ

A2 ZOR YANICI

B ZOR ALEVLENİCİ

C YANGINA SINIRLI BOYUTLARDA KATKIDA BULUNAN

D YANGINA KABUL EDİLEBİLİR KATKIDA BULUNAN

E NORMAL YANICI, DAMLATICI

F KOLAY ALEVLENİCİ



DIŞ CEPHE YANMAZ OLMALI

 Gerek 1992 yılında yürürlüğe giren “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Yangın Yönetmeliği”nde ve gerekse 2002 yılında 
yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik”te “Cepheler, düşey dış yangın bölmeleri 
niteliğindedir. Cephe dış kaplamasının yanmaz 
malzemeden olması esastır.” hükmü yer almış ve dış 
cephe kaplama ve yalıtımlarının A1 sınıfı hiç yanmaz 
malzemeden yapılması şart koşulmuştur.



DIŞ CEPHEDE GÜVENLİK KAYBI

 2007’de yenilenen yönetmelikte bu şart (“yüksek 
binalarda yanmaz malzemeden ve diğer binalarda ise, en 
az zor alevlenici malzemeden” şeklinde) yüksek binalar 
için muhafaza edilmiş ve diğer binalar için esnetilmiştir. 

 2009’da yapılan değişikte ise (“yüksek binalarda zor 
yanıcı malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor 
alevlenici malzemeden” şeklinde) yüksek binalar için de 
esnetilmiştir.

 2015’de ise yüksek bina (21,5 metre) yerine 28,5 
metreden yüksek binalar ifadesi ile daha da esnetilmiştir.



DUBAİ TAMWEEL TOWER
CEPHE YANGINI ÖRNEĞİ

Olay tarihi: 17 Kasım 2012



TAMWEEL TOWER YANGINI GÖRÜNTÜSÜ



TAMWEEL TOWER YANGINI ÜZERİNE
 The end of the line for flammable cladding? [Yanıcı 

kaplama için yolun sonu mu?] 
Construction Week Online, by John Bambridge on nov 19, 2012

 The UAE has recently introduced a ban on the panels for 
new buildings. [BAE kısa bir süre önce yeni binalar için 
panelleri yasakladı.] 

IFSEC FIRE, Claire Mahoney, Security Middle East Magazine 06/06/2013

 Combustible aluminum panels have long been prohibited 
in the UK and US in high-rise buildings. [Yanıcı alüminyum 
paneller yüksek katlı binalarda İngiltere ve ABD'de uzun 
süredir yasaktır.] 

High Rise Facilities, Tom Bell-Wright, June 27, 2013

http://www.constructionweekonline.com/article-19581-the-end-of-the-line-for-flammable-cladding/%23.UoMwX0s5nIX
http://www.ifsecglobal.com/author.asp?section_id=528&doc_id=560104
http://highrisefacilities.com/fire-hazards-associated-with-dubais-aluminum-clad-high-rises/


POLAT TOWERS CEPHE 
YANGINI ÖRNEĞİ

140 metrelik dış cephe kaplaması 
tümüyle ve hızla yanmıştır. 





 Polat Towers’ta en büyük şans yanan cephenin gerisinin 
penceresiz ve komple perde beton olmasıdır. Böylece bu 
cepheden yangın ve duman içeriye sirayet edememiştir. 

 İkinci şansı ise bu cephedeki yalıtım malzemesinin taş 
yünü olarak A1 sınıfı hiç yanmaz malzeme olmasıdır. Bu 
yangında yanan cephe boyunca taş yünü plakalar hiç 
yanmamış halde aşağıya dökülmüştür. Eğer yanan 
cepheye açılan pencereler ve sair boşluklar olsaydı çok 
sayıda kattan ve çok sayıda pencereden yangın içeriye 
sirayet edecek ve böylece kayıp ve hasarlar çok fazla 
olacaktı. 

PENCERE YOK, YALITIM TAŞYÜNÜ 



 Yanan cephedeki dış cephe kaplama malzemesi yanıcılık 
sınıfı B olan, zor alevlenen polietilen dolgulu alüminyum 
kompozit paneldir. Bilindiği gibi bu panellerin iç ve dış 
cephesi 0,5 mm alüminyum katman ve ortasında ise 3 mm 
polietilen dolgu maddesi katmanı bulunmaktadır. Böylece 
toplam 4 milimetre kalınlığındadır. İnce, hafif, estetik ve 
kolay işlenebilir olması sebebiyle bu paneller gittikçe 
yaygınlaşan bir trendde cephe kaplamalarında maalesef 
kullanılmaktadır. Bu malzemenin 1992’den beri İstanbul’da, 
2002’den beri Türkiye genelinde dış cephe kaplamalarında 
kullanılması yasaktır. 2007’den itibaren yüksek bina 
olmayan yapılarda kullanılmasına maalesef izin çıkmıştır. 
Yüksek binalar için ise halen yasaktır.    

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANEL



 Polat Towers’ta kullanılan dış cephe kaplama malzemesi 
olan polietilen dolgulu alüminyum kompozit panel, 
yönetmeliğin en son ve en esnetilmiş halinin bile izin 
vermediği, B sınıfı “zor alevlenen” bir malzemedir. Yüksek 
binalarda bu malzemenin kullanımı yasaktır ve hiçbir 
şekilde kullanılmamalıdır. Cephe kaplamalarında bu 
malzemenin kullanılması -yaşanan bu musibetle herkese 
ders olduğu gibi- yangın güvenliği açısından çok önemli 
risk oluşturmaktadır. 

B SINIFI: ZOR ALEVLENEN



 Yüksek binalarda A2 sınıfı zor yanıcı malzemeler bile 
kullanılmamalıdır. “Zor yanıcı malzemeler” bile zor 
yanmakla birlikte bir kere yanmaya başladığında kolay 
söndürülemeyecektir. Yüksek binalarda belli bir 
yükseklikten sonra dışardan müdahale imkanları zaten 
çok kısıtlıdır. Daha yüksekler için ise imkansızdır. Ayrıca 
özellikle dış cephe kaplamasında yaygın kullanılan 
alüminyum kompozit paneller iç dolgusu ne olursa olsun 
dış kaplama tabakası yanıcı bir metal olan alüminyum 
olduğundan, yanması D sınıfı yangın oluşturmaktadır. 

A2: ZOR YANICI



POLİÜRETAN DOLGULU ALÜMİNYUM SANDVİÇ PANEL
DIŞ CEPHE YALITIM VE KAPLAMA MALZEMELERİ



D SINIFI YANGIN
 Alüminyum yanıcı bir metaldir ve D sınıfı yangın oluşturur. 

Alüminyumun ergime sıcaklığı 660oC, tutuşma sıcaklığı ise 
760oC tır. [10], [11], [12]. Alüminyum yangınlarında su ve 
sulu söndürme maddeleri kullanılamaz. Alüminyum suyla 
tepkimeye girerek Hidrojen gazı çıkarır. Kuru Kimyevi Tozlu, 
Karbondioksitli ve Halojenli söndürme maddeleriyle de 
zararlı tepkimeler verir ve müdahaleyi çözümsüz bırakır. 

 Cephe kaplama uygulamalarında alüminyum kompozit 
paneller ve çatı kaplama uygulamalarında alüminyum 
sandviç paneller yaygın olarak kullanılmakta, yandıklarında 
aşırı sirayet davranışı göstermekte ve söndürme 
çalışmalarını akamete uğratmaktadır. Alüminyumun her 
şeyden önce yanıcı bir metal olduğu dikkate alınarak bu 
malzemelerin kullanımı yeniden masaya yatırılmalıdır.  



ÇATILARDA BENZER TEHLİKE

Taşyünü Dolgulu Galvaniz Sandviç Panel
A1 sınıfı hiç yanmaz özelliğe sahiptir. 

Poliüretan Dolgulu Alüminyum Sandviç Panel
B yanıcılık sınıfındadır. 



ÇATILARDA BENZER TEHLİKE

Taşyünü Dolgulu Galvaniz Sandviç Panel; ISO EN 13162 standardında A1 
sınıfı hiç yanmaz özelliğe sahiptir. Ülkemizde çok sayıda fabrika tarafından 
yerli olarak üretilmektedir. Çatı kaplamalarında maalesef yaygın olarak 
kullanılan ve felaket yangın davranışı gösteren Poliüretan Dolgulu 
Alüminyum Sandviç Panel yerine hiç yanmaz özelliğe sahip Taşyünü
Dolgulu Galvaniz Sandviç Panel tercih edilmelidir.

Poliüretan Dolgulu Alüminyum Sandviç Panel; DIN 4102 normuna göre B2 
yanıcılık sınıfındadır. AHL Kargo Terminali ve Akın Tekstil yangınları başta 
olmak üzere çok sayıda büyük depo ve fabrika yangınlarında yekpare çatı 
kaplaması olarak hızla yanmış ve aşağıya alev yağmuru şeklinde dökülerek 
yangını tüm alanlara yaymış, söndürme maddelerini de çözümsüz 
bırakmıştır. Bu yangın davranışında baş aktör şimdiye kadar zannedilenin 
aksine poliüretan dolgu değil alüminyum katmanlardır. D sınıfı yangın 
meydana gelmektedir. 



 Yüksek binalarda dış cephe kaplama ve yalıtım malzemesi 
olarak A1 sınıfı hiç yanmaz malzemeler kullanılmalıdır. Bu 
hususta hiç olmazsa Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmeliğin 2007’deki hükümlerine geri 
dönülmelidir.

 Dünyanın bugün itibariyle en yüksek binası Dubai’de olup 
160 katlıdır. Diğer birçok gökdelen gibi bu binanın cephesi 
de tamamen camla kaplanmıştır. A1 sınıfı hiç yanmaz bir 
malzeme olan cam, yangın güvenliği açısından dış cephe 
kaplamaları için biçilmiş kaftandır.

ÖNCEKİ HÜKÜMLERE DÖNÜLMELİ



EN YÜKSEK BİNALAR CAM CEPHELİ



CAM GÜVENLİDİR



ELYAF KATKILI BETON
(GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE)

 GRC: Alkaliye dayanıklı özel cam elyafı ile beyaz çimento-
kum harcı karışımıdır. Bu malzeme elyafın donatı görevini 
gördüğü betondur.

 Avrupa Standartları’nda Isı Yalıtımlı Cephe Paneli
 A1 Yanmazlık Sınıfında Her Noktada Eşit Kalınlıkta Isı 

İzolasyonu, Yanmaz Dış Cephe Sistemi
 Muadili Sistemlere Göre %50 Oranında Binaya Daha Az 

Yük.



ELYAF KATKILI
BETON



TSE YANGIN YALITIMI VE
YANGINA TEPKİ LABORATUVARLARI

AYDINLI/ 
TUZLA/ 
İSTANBUL



TSE YANGIN YALITIMI VE
YANGINA TEPKİ LABORATUVARLARI



TSE YANGIN YALITIMI VE
YANGINA TEPKİ LABORATUVARLARI



 Ülkemizde dış cephe yalıtım ve kaplama uygulamalarında 
maalesef cinayetler yaşanmaktadır. Yalıtım malzemesi 
olarak çeşitli tiplerde polistiren köpük malzemesi yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Enerji verimliliği mevzuatı gereği 
binaların dış cephelerine yapılan mantolamada maalesef 
bu malzeme yanlış kullanılmakta, üzerine ayrıca yanmaz 
bir malzeme olan sıva ile kaplama da yapılmamakta hatta 
bu polistiren köpük tabakalarının bazıları desenli olarak 
üretilmekte ve üzeri boyanmakta veya boya inceliğinde 
sıva yapılmaktadır. 

MANTOLAMADA TEHLİKE



 Bu uygulama bina cephelerinde yangın güvenliği 
açısından son derece güvenliksiz ve çok risklidir. Bu 
malzeme de 2007’ye kadar olan mevzuatımızda tüm 
binalar için yasak idi, yürürlükte olan mevzuatta ise 
yüksek binalar için halen yasaktır. [7] 

 Soğuk ülkelerde bu malzeme beton duvarın içinde kalacak 
şekilde uygulanmaktadır.

BETON İÇİNDE KALMALI



 Bu uygulamanın daha kötüsü ise dış cephe yalıtım 
malzemesi olarak 4-5 santim kalınlığında polistiren köpük 
tabakaları monte edildikten sonra üzerine (A1 sınıfı hiç 
yanmaz bir malzeme olan) koruyucu sıva da yapılmadan 
4-5 santim bir boşluk ta bırakılarak en dışa alüminyum 
kompozit panel monte edilmektedir. Bu uygulamanın 
nitelikli yüksek binalarda bile maalesef uygulandığı 
görülmektedir. 

 Bu uygulamada çok sayıda tehlike bir araya gelmektedir:

EN TEHLİKELİ UYGULAMA



1) Dıştaki alüminyum kompozit panel kaplama malzemesi 
yanıcıdır.

2) İçteki polistiren köpük yalıtım malzemesi yanıcıdır.
3) İçteki polistiren köpük yalıtım malzemesi, üzerine sıva 

yapılmadığı için korunaksızdır.

KAPLAMA DA YALITIM DA YANICI



4) Aradaki 4-5 santimetrelik boşluk yangında baca etkisi 
yaparak yangını hızlandırmaktadır. Böyle bir cephenin 
içinden veya dışından başlayacak bir yangın bu yalıtım 
ve kaplama malzemelerinin arasından ve birlikte hızla 
tüm cephe boyunca yayılacaktır. Cephe boyunca 
pencereler ve sair boşluklardan da bina içine sirayetle 
tüm binanın yanmasına da sebebiyet verecektir. Dış 
cephe kaplamalarında yangın güvenliği açısından en 
kötü uygulama şekli budur.

ARADAKİ BOŞLUKTA BACA ETKİSİ



5. Ayrıca itfaiyenin uygulayacağı söndürme maddesi de dış 
cepheye çarparak geri dönecek ve cephe içindeki 
yanmakta olan malzemeye erişmeyecektir. Böylece 
böylesi bir binada çıkacak yangında söndürme maddesi 
cephe malzemesi içine işlemediğinden ve ayrıca tüm 
cephe boyunca hızla ilerleyip pencerelerden de bina 
içine sirayet etme davranışı göstereceğinden itfaiyenin 
müdahalesini etkisiz ve çözümsüz bırakacaktır. Bina 
içindekilerin de yangına karşı pek fazla şansları 
kalmayacaktır.

SÖNDÜRME MADDESİ CEPHE İÇERİSİNE 
İŞLENEMEZ



o Özellikle darbeli sesleri azaltıcı etkisi vardır
o Geleneksel sıvalara göre çok hafiftir
o Gözenekli yapısı ile duvarların nefes almasını 

engellemez
o Gözenekli yapısıyla rutubetlenmeye neden olmaz
o Geleneksel sıva uygulama
o yöntemleriyle uygulanır
o Çevre dostudur
o Isı yalıtımı sağlar
o Su iticilik sağlar
o Yanıcılık sınıfı A1

ISI YALITIMI SAĞLAYAN PERLİTLİ SIVA



SONUÇLAR
 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte 

Temmuz 2015 itibariyle cepheler için en az zor alevlenici 
(B Sınıfı), 28.5 metreden yüksek bina cepheleri için ise en 
az zor yanıcı (A2 Sınıfı) malzemelere belirli şartlar altında 
izin çıkmışsa da dış cephe yalıtım ve kaplama 
malzemelerinin A1 sınıfı “hiç yanmaz” malzemelerden 
seçilmesi tercih edilmelidir.

 Dış cephe yalıtım ve kaplama malzemeleri olarak; elyaf 
katkılı beton ve ısı yalıtımı sağlayan perlitli sıva gibi A1  
Sınıfı hiç yanmaz malzemeler kullanılmalıdır.
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