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YÖNETMELİK
Karar Sayısı : 2007/12937
Ekl “B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k” n yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının
1/11/2007 tar hl ve 5098 sayılı yazısı üzer ne, 7126 sayılı S v l Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddes ne göre, Bakanlar
Kurulu’nca 27/11/2007 tar h nde kararlaştırılmıştır.
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Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL
M llî Savunma Bakanı

B. ATALAY
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F. N. ÖZAK
Bayındırlık ve İskân Bakanı

M. M. EKER
Tarım ve Köy şler Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

E. GÜNAY
Kültür ve Tur zm Bakanı

V. EROĞLU
Çevre ve Orman Bakanı

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN
M. H.GÜLER
Sanay ve T caret Bakanı Enerj ve Tab Kaynaklar Bakanı

N. ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı

N. EKREN
Devlet Bakanı V.
B. ATALAY
İç şler Bakanı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler, B naların Kullanım ve Tehl ke Sınıfları
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek k ş lerce kullanılan her
türlü yapı, b na, tes s ve şletmen n, tasarımı, yapımı, şlet m , bakımı ve kullanımı safhalarında çıkab lecek yangınların en aza
nd r lmes n ve herhang b r şek lde çıkab lecek yangının can ve mal kaybını en aza nd rerek söndürülmes n sağlamak üzere,
yangın önces nde ve sırasında alınacak tedb rler n, organ zasyonun, eğ t m n ve denet m n usul ve esaslarını bel rlemekt r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel k;
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a) Ülkedek her türlü yapı, b na, tes s le açık ve kapalı alan şletmeler nde alınacak yangın önleme ve söndürme
tedb rler n ,
b) Yangının, ısı, duman, zeh rley c gaz, boğucu gaz ve pan k sebeb yle can ve mal güvenl ğ bakımından yol açab leceğ
tehl keler en aza nd reb lmek ç n, yapı, b na, tes s ve şletmeler n tasarım, yapım, kullanım, bakım ve şlet m esaslarını,
kapsar.
(2) Bu Yönetmel k hükümler ;
a) Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden önce yapı ruhsatı alınmış olmakla b rl kte henüz yapımına başlanmamış olan
yapılar,
b) Mevcut yapılardan Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden sonra kullanım amacı değ şt r lerek, sağlık, eğ t m ve
konaklama amaçlı olarak kullanılacak b na ve tes sler, tehl kel maddeler n bulundurulacağı b nalar ve b nadak toplam kullanıcı
sayısı 200’ü geçen toplanma amaçlı b nalar,
c) Yönetmel kte bel rt len d ğer yapılar, b nalar, tes sler ve şletmeler,
hakkında uygulanır.
(3) Karada ve suda, sürekl veya geç c , resmî ve özel, yeraltı ve yerüstü nşaatı le bunların lave, değ ş kl k ve
onarımlarını ç ne alan sab t ve hareketl tes sler yapı sayılarak, haklarında bu Yönetmel ğe göre şlem yapılır.
(4) Korunması gerekl kültür varlığı olarak tesc l ed len b nalarda, yangına karşı güvenl k tedb rler ç n yapılacak
tes satlara l şk n olarak, Kültür ve Tab at Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşü alınır ve yapının özell ğ n etk lemeyecek
b ç mde, tahl ye, algılama, uyarı ve söndürme s stemler nden gerekl olanlar kurulur.
(5) Türk S lahlı Kuvvetler nce kullanılan yapı, b na ve tes sler le eğ t m ve tatb kat alanlarının yangından korunması, bu
Yönetmel k hükümler de d kkate alınarak hazırlanacak yönetmel k le düzenlen r.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel k, 9/6/1958 tar hl ve 7126 sayılı S v l Savunma Kanununun ek 9 uncu maddes , 14/2/1985
tar hl ve 3152 sayılı İç şler Bakanlığı Teşk lat ve Görevler Hakkında Kanunun 33 üncü maddes ve 13/12/1983 tar hl ve 180
sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşk lat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen n 30/A maddes ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel ğ n uygulanmasında;
a) Ac l durum: Afet olarak değerlend r len olaylar le d kkats zl k, tedb rs zl k, hmal, kasıt ve çeş tl sebeplerle meydana
get r len olayların yol açtığı hâller ,
b) Ac l durum ek b : Yangın, deprem ve benzer afetlerde b nada bulunanların tahl yes n sağlayan, olaya lk müdahaley
yapan, arama-kurtarma ve söndürme şler ne katılan ve gerekt ğ nde lk yardım uygulayan ek b ,
c) Ac l durum planları: Ac l durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve lk yardım ş ve şlemler n n
nasıl ve k mler tarafından yapılacağını gösteren ve ac l durum önces nde hazırlanması gereken planları,
ç) Ac l durum asansörü (İtfa ye asansörü): B nalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın söndürme ve kurtarma
ek pler n n veya tfa yen n denet m altında bulunan ve ek korunum uygulanmış olan özel asansörü,
d) Açık araz şletmes : Tab at şartlarına açık olan ve otopark, tank sahaları, hurda sahaları, k myev madde, kereste
deposu, p kn k alanı ve tur st k tes s g b amaçlarla kullanılan muhtel f büyüklüktek araz şletmes n ,
e) Alevlenme noktası: Isınan maddeden çıkan gazların, b r alev n geç c olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda
yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığı,
f) Apartman: İç nde bağımsız mutfak ve banyoya sah p en az üç mesken bulunan b nayı,
g) Atr umlu yapı: İk veya daha çok sayıda katın ç ne açıldığı, merd ven yuvası, asansör kuyusu, yürüyen merd ven
boşluğu veya su, elektr k, havalandırma, kl mlend rme ve haberleşme g b tes satın ç nde yer aldığı, tes sat bacaları ve şaftlar
har ç olmak üzere, üstü kapalı gen ş ve yüksek yapıyı,
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ğ) Basınçlandırma: Kaçış yollarındak ç hava basıncını yapının d ğer mekânlarındak basınca göre daha yüksek tutarak
duman sızıntısını önleme yöntem n ,
h) B na yüksekl ğ : B nanın kot aldığı noktadan saçak sev yes ne kadar olan mesafey veya mar planında ve bu
Yönetmel kte öngörülen yüksekl ğ ,
ı) Bodrum katı: Döşemes n n üst kotu, yapının dış duvarına b t ş k zem n n en üst kotuna göre 1.2 m’den daha aşağıda
olan katı,
) Çıkmaz kor dor mesafes : Mekân çer s nden mekânın kor dora bağlanan kapısına kadar olan mesafe göz önüne
alınmaksızın, kaçışta, b r mekân veya mekânların bağlı olduğu b r kor dor ç nden, kor dor boyunca b r çıkışa veya k yönde
kaçış mkânına sah p olunan noktaya kadar olan mesafey ,
j) Duman haznes : İç nde dumanın toplanması amacıyla tavanda tasarlanan hacm ,
k) Duman kontrolü: Yangın hâl nde duman ve sıcak gazların yapı ç ndek hareket n veya yayılımını denetlemek ç n
alınan tedb rler ,
l) Duman perdes : Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sab t konumda, uzaktan kapatılab len
veya b r algılayıcı uyarısıyla kapanan, yangına karşı dayanıklı bölücü perdey ,
m) Duman tahl yes : Dumanın yapının dışına kend l ğ nden çıkmasını veya mekan k yollarla zorlamalı olarak atılmasını,
n) Duman yönlend rme bacası: Yangın hâl nde, dumanların sten len yöne çek lerek yangının gen şlemes n önlemeye
yönel k bacaları,
o) EN: Avrupa standartlarını,
ö) Güvenl k bölges : B nadan tahl ye ed len şahısların b na dışında güvenl olarak bekleyeb lecekler bölgey ,
p) Islak borulu yağmurlama s stem : Boruları sürekl olarak su le dolu durumda tutulan otomat k söndürme s stem n ,
r) İlg l standart: Türk standartlarını, bu standartların olmaması hâl nde Avrupa standartlarını, Türk veya Avrupa
standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerl l ğ kabul ed len standartları,
s) Kademel yatay tahl ye: Kullanıcıların yangından uzaklaşarak aynı kat sev yes nde yer alan yangın geç r ms z komşu
kompartımana sığınmasını,
ş) Kaçış aydınlatması: Normal aydınlatma devreler n n kes nt ye uğraması hâl nde, armatürün kend gücüyle veya k nc
b r enerj kaynağından beslenerek sağlanan aydınlatmayı,
t) Kaçış (Yangın) merd ven : Yangın hâl nde ve d ğer ac l hâllerde b nadak nsanların emn yetl ve süratl olarak tahl yes
ç n kullanılab len, yangına karşı korunumlu b r şek lde düzenlenen ve tab î zem n sev yes nde güvenl kl b r alana açılan
merd ven ,
u) Kaçış uzaklığı: Kat ç nde herhang b r noktada bulunan b r kullanıcının kend s ne en yakın kat çıkışına kadar almak
zorunda olduğu yolun gerçek uzunluğunu,
ü) Kaçış yolu: Oda ve d ğer müstak l hac mlerden çıkışlar, katlardak kor dor ve benzer geç şler, kat çıkışları, zem n kata
ulaşan merd venler ve b na son çıkışına g den yollar dâh l olmak üzere b nanın herhang b r noktasından yer sev yes ndek cadde
veya sokağa kadar olan ve h çb r şek lde engellenmem ş bulunan yolun tamamını,
v) Kamuya açık kullanım: B nanın, herkes n g r ş ve çıkışına açık olarak kullanılmasını,
y) Kamuya açık b na: Otel, s nema, t yatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, şyer , açık ve kapalı spor tes sler , eğ t m
ve d nlenme tes s ve benzer b naları,
z) Konut: T car amaç gözetmeks z n b r veya b rçok nsanın ş zamanı dışında barınma, d nlenme ve uyuma amacıyla
kamet ett ğ , mar planında bu amaca ayrılmış olan yer ,
aa) Kullanıcı yükü: Herhang b r anda, b r b nada veya b nanın esas alınan bel rl b r bölümünde bulunma ht mal olan
toplam nsan sayısını,
bb) Kullanıcı yük katsayısı: Yapılarda k ş başına düşen kullanım alanının metrekare c ns nden m2/k ş olarak fades n ,
cc) Kuru boru s stem : Normalde ç nde su bulunmayan, yangın hâl nde tfa yen n zem n sev yes nden su basab leceğ
boruyu,
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çç) Kuru borulu yağmurlama s stem : Çalışma önces , kontrol vanasından sonrak boru hattı, basınçlı hava veya nert gaz
le dolu durumda tutulan otomat k söndürme s stem n ,
dd) Korunumlu kor dor veya hol: B t ş k olduğu mekânlardan yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla ayırılmak
suret yle yangın etk ler nden korunmuş kor doru veya holü,
ee) Korunumlu merd ven: Yangına karşı dayanıklı b r malzeme le çevr l veya yangından etk lenmeyecek şek lde
düzenlenen merd ven ,
ff) Mevcut yapı: Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı
tamamlanan ve kullanım amacı değ şt r lmeyen yapı, b na, tes s ve şletmey ,
gg) Ortak merd ven: B rden çok sayıda kullanım b r m ne h zmet veren kaçış merd ven n ,
ğğ) Sert f ka: Herhang b r ek pman, malzeme veya h zmet ç n, Türk Standartları Enst tüsü veya Türk Standartları
Enst tüsü tarafından kabul gören uluslararası b r onay kuruluşu tarafından test ed lerek ver len ve lg l standartlara uygunluğu
gösteren belgey ,
hh) Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG): Petrolden ve doğalgazdan elde ed lerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve
zomerler g b h drokarbonları veya bunların karışımını,
ıı) S te: Herhang b r şek lde çevres nden ayrılan ortak kullanım alanları, güvenl k teşk latı ve s stemler le yönet m
bütünlüğü olan konut veya şyer topluluğunu,
) Son çıkış: B r yapıdan kaçış sağlayan yolun yapı dışındak yol ve cadde g b güvenl kl b r alana geç t veren b t ş
noktasını,
jj) Sulu boru s stem : Sürekl olarak su le dolu durumda tutulan boruyu,
kk) Tek yönlü kaçış mesafes : B r mekân ç ndek k ş ler n sadece tek b r yönde hareket ederek b r çıkışa veya alternat fl
k yönde kaçış mkânına sah p olduğu noktaya kadar olan mesafey ,
ll) TS: Türk Standartları Enst tüsünce yürürlüğe konulmuş Türk standartlarını,
mm) Yağmurlama (spr nkler) s stem : Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gel şen yangını tfa ye gel nceye kadar
sınırlamak amacı le kurulan ve su püskürtmes yapan otomat k s stem ,
nn) Yangına karşı dayanım (d renç): B r yapı b leşen n n veya elemanının yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık özell kler n
bel rlenm ş b r süre koruyarak yangına karşı dayanmasını,
oo) Yangına tepk : Bel rl şartlar altında b r ürünün yangına maruz kaldığında gösterd ğ tepk y ,
öö) Yangın bölges (zonu): Yangın hâl nde, uyarı ve söndürme tedb rler d ğer bölümlerdek s stemlerden ayrı olarak
devreye g ren bölümü,
pp) Yangın kes c : B na ç nde, yangının ve dumanın lerlemes n ve yayılmasını bel rlenm ş b r süre ç n durduran, yatay
veya düşey konumlu elemanı,
rr) Yangın duvarı: İk b na arasında veya aynı b na ç nde farklı yangın yüküne sah p hac mler n b rb r nden ayrılması
gereken hâllerde, yangının lerlemes n ve yayılmasını bel rlenm ş b r süre ç n durduran düşey elemanı,
ss) Yangın güvenl k holü: Kaçış merd venler ne yangının ve dumanın geç ş n engellemek ç n yapılacak bölümü,
şş) Yangın kapısı: B r yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler ç n dolaşım mkânı sağlayan, kapalı tutulduğunda duman,
ısı ve alev geç ş ne bel rl b r süre d renecek n tel ktek kapı, kapak veya kepeng ,
tt) Yangın kompartımanı: B r b na çer s nde, tavan ve taban döşemes dâh l olmak üzere, her yanı en az 60 dak ka
yangına karşı dayanıklı yapı elemanları le duman ve ısı geç rmez alanlara ayrılmış bölgey ,
uu) Yangın perdes : Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya
düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bar yerler ,
üü) Yangın tahl ye projes : M mar proje üzer nde, kaçış yollarının, yangın merd venler n n, ac l durum asansörler n n,
yangın dolaplarının, tfa ye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerler n n renkl olarak şaretlend ğ projey ,
vv) Yangın türü: Yanmakta olan maddeye göre;
1) A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plast k g b yanıcı katı maddeler yangınını,
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2007/12/20071219-2.htm

4/61

31.05.2018

T.C. Resmî Gazete

2) B sınıfı yangınlar: Benz n, benzol, mak ne yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt g b yanıcı sıvı maddeler
yangınını,
3) C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, aset len, havagazı ve h drojen g b yanıcı gaz maddeler yangınını,
4) D sınıfı yangınlar: L tyum, sodyum, potasyum, alüm nyum ve magnezyum g b yanab len haf f ve akt f metaller le
radyoakt f maddeler g b metaller yangınını,
yy) Yangın yükü: B r yapı bölümünün ç nde bulunan yanıcı maddeler n kütleler le alt ısıl değerler çarpımları
toplamının, plandak toplam alana bölünmes le elde ed len ve MJ/m2 olarak fade ed len büyüklüğü,
zz) Yapı sah b : Yapı üzer nde mülk yet hakkına sah p olan gerçek veya tüzel k ş y ,
aaa) Yapı sorumluları: Yapım şler nde görev alan yapı müteahh d , proje müell f , tasarımcı, şant ye şef ve yapı denet m
kuruluşunu,
bbb) Yapı yüksekl ğ : Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası p yesler dâh l olmak üzere, yapının nşa ed len bütün
katlarının toplam yüksekl ğ n ,
ccc) Yüksek b na: B na yüksekl ğ 21.50 m’den veya 7 kattan fazla, yapı yüksekl ğ 30.50 m’den veya 10 kattan fazla
olan b naları,
ççç) Yırtılma yüzey : Patlama r sk ne karşı, kapalı bölümün yan duvarında oluşturulan zayıf yüzey ,
ddd) Yüksek tehl ke: Yüksek tehl ke sınıfına g ren maddeler n üret ld ğ , kullanıldığı ve depolandığı yerler ,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler, Görevler, Yetk ler, Sorumluluklar ve Yasaklar
İlkeler
MADDE 5- (1) Yen yapı nşasında veya mevcut b nalardan proje değ ş kl ğ gerekt ren esaslı onarım ve tad lat
projeler nde, b nanın kullanım sınıfına ve özell kler ne göre bu Yönetmel kte öngörülen esaslar göz önüne alınır.
(2) Projeler, d ğer kanun düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenl k bakımından bu Yönetmel kte öngörülen şartlara
uygun değ l se, yapı ruhsatı ver lmez. Yen yapılan veya proje tad latı le kullanım amacı değ şt r len yapılarda bu Yönetmel kte
öngörülen esaslara göre malat yapılmadığının tesp t hâl nde, bu eks kl kler g der l nceye kadar b naya yapı kullanma z n belges
veya çalışma ruhsatı ver lmez.
(3) Bu Yönetmel kte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Türk Standartları, bu standartların
olmaması hâl nde se, Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası
geçerl l ğ kabul ed len standartlar da kullanılır.
(4) Bu Yönetmel ğ n uygulanmasında proje ve yapım le lg l konularda tereddüde düşülen hususlar hakkında Bayındırlık
ve İskân Bakanlığının, d ğer hususlar hakkında se İç şler Bakanlığının uygulamaya esas olacak yazılı görüşü alınarak bu
görüşlere göre şlem yapılır.
Görev, yetk ve sorumluluk
MADDE 6- (1) Bu Yönetmel k hükümler n n uygulanmasından;
a) Yapı ruhsatı vermeye yetk l dareler,
b) Yatırımcı kuruluşlar,
c) Yapı sah pler ,
ç) İşveren veya tems lc ler ,
d) Tasarım ve uygulamada görevl m mar ve mühend sler le uygulayıcı yüklen c ler ve malatçılar,
e) Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşav r, danışman, proje kontrol, yapı denet m ve şletme yetk l ler ,
görevl , yetk l ve sorumludur.
(2) Yangın söndürme ve algılama, duyuru ve ac l aydınlatma g b akt f yangın güvenl k s stemler n n yeterl
olmamasından; projen n eks k veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması hâl nde proje müell fler ve yapımın eks k
veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması hâl nde se müteahh t veya yapımcı f rma sorumludur. S stem n uygun
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çalışmaması şletmeden kaynaklanıyor se, şletmec kuruluş doğrudan sorumlu olur. Yangın güvenl k s stemler n n
yaptırılmasının gerekl olduğu yapı sah b ne yazılı olarak b ld r ld ğ hâlde, yapı sah b tarafından yaptırılmamış veya standartlara
uygun yaptırılmamış se, yapı sah b sorumlu olur.
(3) Bu Yönetmel k hükümler ne uyulmaması sebeb yle meydana gelen yangın hasarlarından dolayı;
a) Yapı nşasında yer alan yapı sah pler , şveren ve şveren tems lc ler ,
b) Tasarımda, uygulamada ve denet mde görevl m mar ve mühend sler,
c) Yapı denet m kuruluşları,
ç) Müteahh tler, malatçılar ve danışmanları,
kusurlarına göre sorumludur.
(4) B naların yangın algılama ve söndürme projeler tes sat projeler nden ayrı olarak hazırlanır. Tahl ye projeler , konutlar
har ç olmak üzere, yüksek yapılarda ve yapı nşaat alanı 5000 m2’den fazla olan yapılarda m mar projelerden ayrı olarak
hazırlanır. D ğer yapılarda se, m mar projelerde göster l r. Projeler; lg l beled ye tfa ye b r mler n n uygun görüşü alındıktan
sonra, beled ye ve mücav r alan sınırları çer s nde beled yelerce, beled ye ve mücav r alan sınırları dışında se, val l klerce
onaylanarak uygulanır.
(5) Yapı ruhsatı vermeye yetk l merc ler; yangın söndürme, algılama ve tahl ye projeler n n ve uygulamalarının bu
Yönetmel k hükümler ne uygun olup olmadığını denetler.
(6) S gorta ş rketler , yangına karşı s gorta ett rme taleb aldıkları b nalarda, tes slerde ve şletmelerde, bu Yönetmel k
hükümler ne uyulup uyulmadığını kontrol etmek mecbur yet nded r.
(7) Yangın güvenl ğ s stemler n n teşv k ed lmes ç n, lg l kanunlarda bel rt len verg , res m ve harçlar har ç olmak
üzere, kamu kuruluşlarınca proje onay ve denet m h zmetler nden h çb r şek lde v ze, harç ve benzer ad altında herhang b r ücret
talep ve tahs l ed lemez.
Genel sorumluluklar ve yasaklar
MADDE 7- (1) Herhang b r yerde kontrol dışı ateş yandığının veya duman çıktığının görülmes hâl nde, tfa yeye haber
ver l r.
(2) Kamuya açık telefon ve ücretl telefon kab nler n n ç ne, karayolları ve otobanların şeh r dışındak uygun yerler ne,
kamu b nalarının, s teler n ve d ğer kurum ve kuruluşlara a t b naların güvenl k ve kontrol s stemler n n bulunduğu yerlere,
kırmızı zem n üzer ne fosforlu sarı veya beyaz renkte “YANGIN 110” yazılması mecbur d r.
(3) Yangına müdahaley kolaylaştırmak bakımından, tfa ye araçlarının yapıya kolayca yanaşmasını sağlamak üzere,
yapıların ana g r ş ne ve c varına park yasağı konulması ve bu hususun traf k levha ve şaretler le göster lmes şarttır.
(4) Yüksek b nalar le toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük malathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık,
toplanma ve eğ t m b nalarında, b naya a t yangın tahl ye projeler , b na g r ş nde ve yangın sırasında tfa yen n kolaylıkla
ulaşab leceğ b r yerde bulundurulur. Bu projelerde; b nanın kaçış yolları, yangın merd venler , varsa tfa ye asansörler , yangın
dolapları, tfa ye su verme ağızları, yangın pompaları le jeneratörün yer şaretlen r.
(5) B nada yangın çıkması hâl nde olaya müdahale eden ac l durum ek pler mahall tfa ye teşk latı am r n n olay yer ne
gelmes nden t baren onun emr ne g rerler ve ona her konuda yardım etmek mecbur yet nded rler.
(6) Gerek b na ac l durum ek pler n n ve gerekse yangına müdahale eden tfa ye ek pler n n görev yaptıkları sırada, yetk l
tfa ye am r nce can ve mal güvenl ğ n korumak üzere ver lecek olan karar ve tal matlar, d ğer kamu görevl ler nce ve yangın
güvenl ğ sorumlularınca aynen yer ne get r l r.
(7) Kamu görevl ler , b na kullanıcıları, b na görevl ler , gönüllü ek pler ve olay yer nde bulunan herkes, tfa ye
ek pler n n görevler n yer ne get rmes ne yardımcı olur ve çalışmaları güçleşt r c davranışlardan kaçınır.
(8) Koru, park, bahçe ve p kn k yerler nde lg l kamu kurum ve kuruluşları le şlet c lere ve vatandaşlara ocak yer
olarak ayrılmış yerler dışında ateş yakmak, ateşle lg l şler yapmak ve anız yakmak yasaktır. Kâğıt, plast k ve naylon g b kolay
yanan maddeler le kıvılcımlı küller n ve s gara zmar tler n n kapalı mekânlara, kapı önler ne, ormanlık alanlara, otoban, cadde
ve sokaklara atılması ve dökülmes yasaktır.
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(9) Araçların, sokak ve caddelerde yangın söndürme c hazlarının kullanılmasını ve tfa ye araçlarının geç ş n
zorlaştıracak şek lde park ed lmes , tfa ye araçlarına yol ver lmemes , yaya kaldırımını aşacak şek lde tabela ve af ş asılması,
serg açılarak yolun kapatılması ve dar sokaklara araç park ed lmes g b f l ve hareketler yasaktır.
(10) Her türlü b nada, açık araz de, tes ste, sokakta, caddede, meydan ve alanda bulunan sab t ve seyyar yangın söndürme
tes sat ve c hazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak sökmek, ç ne kâğıt ve paçavra g b yabancı maddeler koymak veya bunları
kullanılmayacak hâle get rmek veyahut bozuk b r hâlde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangın musluklarının önünü
kapatmak, b na önüne p çekmek, tente asmak ve benzer hareketler yapmak yasaktır. Yangın söndürücü tes s ve malzeme, amacı
dışında kullanılamaz.
(11) Yönetmel ğ n bu bölümündek maddeler nde yer alan yangın güvenl ğ , tfa yeye yardım ve yasaklar le lg l
hususların uygulanmasından; kamu yapılarında b nadak en üst am r, kat mülk yet tes s etm ş yapılarda yönet c ler ve s te
yönet c ler ve d ğer b nalarda se, b na mal kler sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
B naların Kullanım Sınıfları
Kullanım sınıfları
MADDE 8- (1) B naların kullanım özell kler ne göre sınıfları aşağıda bel rt lm şt r:
a) Konutlar,
b) Konaklama amaçlı b nalar,
c) Kurumsal b nalar,
ç) Büro b naları,
d) T caret amaçlı b nalar,
e) Endüstr yel yapılar,
f) Toplanma amaçlı b nalar,
g) Depolama amaçlı tes sler,
ğ) Yüksek tehl kel yerler,
h) Karışık kullanım amaçlı b nalar.
(2) B naların kullanım sınıfı le lg l olarak herhang b r tereddüt doğduğunda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının
değerlend rmes ne ve kararına uyulur.
Konutlar
MADDE 9- (1) Konutlar; bağımsız bölüm sayısına göre, en çok k bağımsız bölümü olan b r ve k a lel k evler ve üç
veya daha çok bağımsız bölümü bulunan apartmanlar olarak tasn f ed l r.
Konaklama amaçlı b nalar
MADDE 10- (1) Konaklama amaçlı b nalar; konaklama h zmet veya konaklama h zmet le b rl kte beslenme, eğlence,
göster ve an masyon g b h zmetlerden b r n n veya b rkaçının sunulduğu yerlerd r. Oteller, moteller, termal tes sler, tat l köyü ve
pans yonlar, kamp ngler, öğrenc yurtları, kamplar ve benzer tes sler konaklama amaçlı b nalardandır.
Kurumsal b nalar
MADDE 11- (1) Kurumsal b nalar ve bu b naların kullanım özell kler aşağıda bel rt lm şt r:
a) Eğ t m tes sler : Eğ t m ve öğret m faal yetler n n yürütüldüğü yerlerd r. Eğ t m amaçlı b nalar; lköğret m, ortaöğret m
kurumları ve yüksek öğret m kurumları dâh l olmak üzere, altı veya daha fazla k ş tarafından günde 4 saat veya daha fazla b r
süre le veya haftada 12 saatten fazla b r süre le eğ t m amacı le kullanılan b nalar veya b naların bu amaçla kullanılan
bölümler n kapsar. Anaokulları, kreşler, çocuk kulüpler , özel eğ t m kurumları, lköğret m okulları, ortaöğret m kurumları,
dershaneler, kütüphaneler, yet şt rme yurtları, yatılı bölge okulları, yüksek öğret m kurumları ve benzer yerler bu sınıfa g rer.
b) Sağlık h zmet amaçlı b nalar: Bedensel veya z h nsel b r hastalığın veya yeters zl ğ n tedav s n n veya bakımının
yapıldığı veyahut küçük çocuklar, nekahet hâl ndek k ş ler veya bakıma muhtaç yaşlıların bakımları ç n kullanılan ve dört veya
daha fazla k ş n n yatırılab ld ğ b naları veya b naların bu amaçla kullanılan bölümler n kapsar. Hastaneler, huzurevler , çocuk
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bakım ve rehab l tasyon merkezler , d spanserler ve benzer yerler bu sınıfa g rer. Sağlık ocakları, özel kl n kler, rev rler, teşh s ve
tedav merkezler ve tıbb laboratuvarlar da bu sınıftan sayılır.
c) Tutukev , cezaev ve ıslah ev b naları: Hürr yetler kısıtlanmış veya güvenl k sebeb yle hareketler sınırlandırılmış
k ş ler n barındırıldığı b nalardır. Ceza ve tutukevler , nezarethaneler, ıslah evler ve benzer yerler bu sınıfa g rer.
Büro b naları
MADDE 12- (1) Büro b naları; t caret amaçlı b naların kapsamına g ren şler har ç olmak üzere, ş amacı le her türlü
büro h zmetler n n yürütüldüğü, hesap ve kayıt şlemler n n ve benzer çalışmaların yapıldığı b nalardır. Bankalar, borsalar, kamu
h zmet b naları, genel büro b naları, doktor ve d ş hek m muayenehaneler g b yerler bu b nalardandır.
(2) Başka b r b nanın bünyes nde büro h zmetler ç n kullanılan bölümler, ana b nanın kullanım sınıflandırılmasına
tab d r.
T caret amaçlı b nalar
MADDE 13- (1) T caret amaçlı b nalar; gıda, g y m, sağlık ve d ğer ht yaç maddeler n n toptan ve perakende olarak
satıldığı yerlerd r. Mağazalar, dükkânlar, marketler, süpermarketler, toptancı s teler , sebze, meyve ve balık haller , et borsaları,
kapalı çarşılar, pasajlar, tam rhaneler, yedek parça ve malzeme satış yerler le benzer yerler t caret amaçlı b nalardır.
(2) T car malların satışı le bağlantılı olarak kullanılan ve aynı b nanın ç nde bulunan büro, depo ve h zmet amaçlı
bölümler t caret amaçlı b na sınıfına g rer. Esas olarak başka b r kullanım sınıfına g ren b r b nada bulunan küçük t caret amaçlı
bölümler, b nanın esas kullanım sınıflandırmasına l şk n hükümlere tab olur.
Endüstr yel yapılar
MADDE 14- (1) Endüstr yel yapılar; her çeş t ürünün yapıldığı fabr ka ve şleme, montaj, karıştırma, tem zleme, yıkama,
paketleme, depolama, dağıtım ve onarım g b şlemlere mahsus b na ve yapılardır. Her türlü fabr ka, bıçkıhaneler, çamaşırhaneler,
tekst l üret m tes sler , enerj üret m tes sler , gıda şleme tes sler , dolum ve boşaltım tes sler , kuru tem zleme tes sler , maden
şleme tes sler , raf ner ler ve benzer yerler bu sınıfa g rer.
Toplanma amaçlı b nalar
MADDE 15- (1) Toplanma amaçlı b nalar; tören, badet, eğlence, yeme, çme, ulaşım ve araç bekleme g b sebeplerle, 50
veya daha fazla k ş n n b r araya geleb ld ğ bütün b naları veya bunların bu amaçla kullanılan bölümler n fade eder. Toplanma
amaçlı b nalar şunlardır:
a) Yeme ve çme tes sler : Beslenme le lg l h zmetler n sunulduğu açık ve kapalı yerler kapsar. Kahvehaneler, çay
bahçeler , pastaneler, lokantalar, lokaller, fırınlar, kafeterya ve benzer yerler bu sınıfa g rer.
b) Eğlence yerler : Eğlence h zmet veren açık ve kapalı yerler kapsar. S nemalar, t yatrolar, pavyonlar, gaz nolar,
tavernalar, barlar, kokteyl salonları, gece kulüpler , d skotekler, düğün ve n kâh salonları ve benzer yerler bu sınıfa g rer.
c) Müzeler ve serg yerler : Sanat ve b l m eserler n n muhafaza ve teşh r ed ld ğ yerler kapsar. Müzeler, serg yerler ,
müzayede yerler , fuarlar ve benzer yerler bu sınıfa g rer.
ç) İbadethaneler: İbadet yapılan alanları ve benzer yerler kapsar. Cam ler, k l seler, s nagoglar le benzer badet yerler
bu sınıfa g rer.
d) Spor alanları: Spor yapılan alanları ve benzer yerler kapsar. Açık ve kapalı spor alanları ve salonları le benzer yerler
bu sınıfa g rer.
e) Term nal ve garlar: Kara ve dem ryolu araçlarının yolcu ve yükler n nd r p b nd rd kler yerlerd r.
f) Hava alanları: Üzer ndek her türlü b na, tes s ve donanımlar dâh l olmak üzere, kısmen veya tamamen uçakların n ş,
kalkış ve yer hareketler n yaparken kullanab lmeler ç n yapılmış alanlardır.
g) L manlar: Gem ler n barındıkları, yük alıp boşalttıkları ve yolcu nd r p b nd rd kler yerlerd r.
(2) Herhang b r b nada toplanma amaçlı olarak kullanılan, ancak 50'den az k ş n n toplanmasına uygun olan bölümler,
esas b nanın kullanım sınıflandırılmasına tab d r.
Depolama amaçlı tes sler
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MADDE 16- (1) Depolama amaçlı tes sler; her türlü mal, eşya, ürün, araç veya hayvanın depolanması veya muhafazası
ç n kullanılan b na ve yapıları fade eder. Depolama amaçlı tes sler şunlardır:
a) Depolar: Çeş tl mal, malzeme ve maddeler n gerekt ğ nde kullanılmak üzere muhafaza ed ld ğ yerlerd r. S lolar, tank
ç ftl kler , basımev depoları, antrepolar, ahırlar, ambarlar, eşya emanet ve muhafaza yerler , arş vler ve benzer yerler bu sınıfa
g rer.
b) Otoparklar: Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının beklet ld ğ ve muhafaza ed ld ğ yerlerd r. Kapalı ve açık otoparklar,
b na otoparkları, oto galer ler , kapalı taks durakları ve benzer yerler bu sınıfa g rer.
(2) B r b nanın çer s nde bulunan 50 m2’den küçük depolama amaçlı bölümler esas b nanın b r parçası olarak kabul
ed l r.
Yüksek tehl kel yerler
MADDE 17- (1) Parlayıcı ve patlayıcı maddeler le akaryakıtların mal ed ld ğ , depolandığı, doldurma-boşaltma ve satış
şler n n yapıldığı yerler yüksek tehl kel yerler olarak değerlend r l r. Aşağıda bel rt len yerler bu sınıfa g rer.
a) Parlayıcı ve patlayıcı gazlarla lg l yerler, LPG, doğalgaz ve benzer gazların depolama, taşıma, doldurma-boşaltma ve
satış şler n n yapıldığı yerlerd r.
b) Patlayıcı maddelerle lg l yerler, ısı ve basınç tes r le kolay tutuşab len ve patlayab len maddeler n bulunduğu
yerlerd r. Merm , barut, d nam t kapsül ve benzer maddeler n mal ve muhafaza ed ld ğ ve satıldığı yerler bu yerlerdend r.
c) Yanıcı sıvılarla lg l yerler, yanıcı sıvıların üret ld ğ , depolandığı ve h zmete sunulduğu satış tes sler ve benzer
yerlerd r.
Karışık kullanım amaçlı b nalar
MADDE 18- (1) B r b nada k veya daha fazla kullanım sınıflandırılmasına tab olacak bölümler var se ve bu bölümler
b rb r nden, daha yüksek tehl ke sınıfına uygun b r yangın bölmes le ayrılamıyor veya ç çe olması sebeb yle ayrı korunma
tedb rler n uygulamak mümkün değ l se, daha yüksek koruma tedb rler gerekt ren sınıflandırmaya l şk n kurallar bütün b na
ç n uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tehl ke Sınıflandırması
B na tehl ke sınıflandırması
MADDE 19- (1) B na veya b r bölümünün tehl ke sınıfı, b nanın özell kler ne ve b nada yürütülen şlem n ve faal yetler n
n tel ğ ne bağlı olarak bel rlen r. B r b nanın çeş tl bölümler nde değ ş k tehl ke sınıflarına sah p malzemeler bulunuyor se, su ve
pompa kapas tes b na en yüksek tehl ke sınıflandırmasına göre bel rlen r.
(2) B nada veya b r bölümünde söndürme s stemler ve kompartıman oluşturulurken, tasarım sırasında aşağıdak tehl ke
sınıflandırması d kkate alınır:
a) Düşük tehl kel yerler: Düşük yangın yüküne ve yanab l rl ğe sah p malzemeler n bulunduğu, en az 30 dak ka yangına
dayanıklı ve tek b r kompartıman alanı 126 m2’den büyük olmayan yerlerd r.
b) Orta tehl kel yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanab l rl ğe sah p yanıcı malzemeler n bulunduğu yerlerd r.
c) Yüksek tehl kel yerler: Yüksek yangın yüküne ve yanab l rl ğe sah p ve yangının çabucak yayılarak büyümes ne sebep
olacak malzemeler n bulunduğu yerlerd r.
(3) B nada veya b r bölümünde, söndürme s stemler tasarımında uyulacak b na tehl ke sınıflandırılması le lg l olarak
kullanılan alanlar, Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C’de göster lm şt r.
İKİNCİ KISIM
B nalara İl şk n Genel Yangın Güvenl ğ Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Temel Hükümler
B nanın nşası
MADDE 20- (1) B r b na, yangın çıkması hâl nde;
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a) B nanın yük taşıma kapas tes bel rl b r süre ç n korunab lecek,
b) Yangının ve dumanın b nanın bölümler çer s nde gen şlemes ve yayılması sınırlandırılab lecek,
c) Yangının c varındak b nalara sıçraması sınırlandırılab lecek,
ç) Kullanıcıların b nayı terk etmes ne veya d ğer yollarla kurtarılmasına mkân verecek,
d) İtfa ye ve kurtarma ek pler n n emn yet göz önüne alınacak,
şek lde nşa ed l r.
B naların yerleş m
MADDE 21- (1) İmar planları yapılırken; konut, t caret, sanay ve organ ze sanay g b fonks yon bölgeler arasında,
yangın havuzları ve su kmal noktalarının yapımına mkân verecek şek lde yeş l kuşaklar ayrılması mecbur d r.
(2) İmar planlarının tasarımında donatı alanları le yerleş m fonks yonları bel rlen rken, b na sınıflandırmalarındak
yangın tedb rler esas alınır.
(3) Yen planlanan alanlarda b t ş k n zamda teşekkül edecek mar adalarının uzunluğu 75 m’den fazla olamaz. Uzunluğu
75 m’den fazla olan b t ş k n zam yapı adalarında, yangına karşı güvenl ğe ve er ş m kontrolüne l şk n düzenlemeler yapılır ve
alınması gereken tedb rler plan müell f tarafından plan notunda bel rt l r.
(4) Plan yapımı ve rev zyonlarında, planlama alanı ve nüfus d kkate alınarak, 0.05 m²/k ş üzer nden tfa ye yerler ayrılır.
B naya ulaşım yolları
MADDE 22- (1) İtfa ye araçlarının şehr n her b nasına ulaşab lmes ç n, ulaşım yollarının tamamında tfa ye araçlarının
engellenmeden geçmes ne yetecek gen şl kte yolun traf ğe açık olmasına özen göster l r. Özell kle park ed lm ş araçlar sebeb yle
tfa ye araçlarının geç ş n n engellenmemes ç n, 2918 sayılı Karayolları Traf k Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan
yönetmel klere göre, beled ye traf k b r mler le emn yet traf k şube müdürlüğü, normal zamanlarda yolları açık tutmakla
yükümlüdür. Bunlar, yangın anında ulaşımın sağlanması ç n, park ed lm ş araçlara veya özel mülk yete zarar vermeyecek
tedb rler alarak ulaşım yollarını açma yetk s ne sah pt rler.
(2) İtfa ye araçlarının yaklaşab ld ğ son noktadan b nanın dış cephes ndek herhang b r noktasına olan yatay uzaklık en
çok 45 m olab l r.
(3) İç ulaşım yolları, herhang b r b naya ana yoldan er ş m sağlayan yollardır. İç ulaşım yollarında olağan gen şl k en az
4 m ve çıkmaz sokak bulunması hâl nde en az 8 m olur. Dönemeçte ç yarıçap en az 11 m, dış yarıçap en az 15 m, eğ m en çok %
6 ve düşey kurp en az R=100 m yarıçaplı olur. Serbest yüksekl k, en az 4 m ve taşıma yükü 10 tonluk arka d ng l yükü
düşünülerek en az 15 ton alınır.
(4) İç ulaşım yolundan b naya er ş m ç n gerekl açılı mesafe, o bölgeye h zmet verecek tfa yede bulunan araçların
er ş m mkânlarından daha uzak se, tfa ye aracının b naya yanaşmasına engel olab lecek çevre veya bahçe duvarları, tfa ye aracı
tarafından kolaylıkla yıkılab lecek şek lde zayıf olarak yapılır. Bu şek lde zayıf olarak yapılan duvar bölümü, en az 8 m
uzunluğunda olur; kolayca görüneb lecek şek lde kırmızı çapraz şaret konularak göster l r ve önüne araç park ed lemez.
İKİNCİ BÖLÜM
Taşıyıcı S stem Stab l tes
B na taşıyıcı s stem stab l tes
MADDE 23- (1) B na taşıyıcı s stem n n yangın d renc n n bel rlenmes nde, yük taşıma kapas tes , bütünlüğü ve yalıtımı
göz önüne alınır.
(2) B na taşıyıcı s stem ve elemanlarının, gerek b r bütün olarak ve gerekse her b r elemanıyla, b r yangında nsanların
tahl yes veya söndürme süres nde korunmaları ç n yeterl b r zaman boyunca stab l kalmalarını sağlayacak şek lde hesaplanarak
boyutlandırılması mecbur d r.
(3) Yapı elemanları le b rleş k olarak kullanılan mamuller dâh l olmak üzere, yapı elemanlarının yangın karşısındak
tepk ler ve d rençler ç n lg l yönetmel kler ve standartlar esas alınır.
(4) Çevreye yangın yayma tehl kes olmayan ve yangın sırasında ç ndek yanıcı maddeler çel k elemanlarında 540 0C
üzer nde b r sıcaklık artışına sebep olmayacak bütün çel k yapılar, yangına karşı dayanıklı kabul ed l r. Alanı 5000 m2’den az
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olan tek katlı yapılar har ç olmak üzere, d ğer çel k yapılarda, çel ğ n sıcaktan uygun şek lde yalıtılması gerek r. Yalıtım, yangına
dayanıklı püskürtme sıva le sıvama, yangına dayanıklı boya le boyama, yangına dayanıklı malzemeler le çevrey sarma, kutuya
alma ve kütlesel yalıtım şekl nde yapılab l r.
(5) Betonarme ve ön ger lmel betondan mamul taşıyıcı s stem elemanlarında lg l yönetmel k ve standartlara uyulur. Çok
katlı ve özell kle yatay yangın bölmel b nalarda, s stem b r bütün olarak ncelen r, eleman genleşmeler n n kısıtlandığı
durumlarda doğan ek zorlamalar göz önünde tutulur. Betonarme veya betonarme-çel k kompoz t elemanların yangına karşı 120
dak ka dayanıklı olab lmes ç n, ç ndek çel k prof l veya donatının en dışta kalan kısımlarının yan pas payının, kolonlarda en az
4 cm ve döşemelerde en az 2.5 cm kalınlığında beton le kaplanmış olması gerek r.
(6) Ahşap elemanların yangın mukavemet hesapları yanma hızına dayandırılır. Yanma hızı 0.6 lâ 0.8 mm/dak kabul
ed l p; ahşap elemanın bu şek lde azalan en kes t yle ve güvenl k katsayısı 1.00'e eş t alınarak, üzer ne gelen gerçek yükü
taşıyab ld ğ süre yangın mukavemet süres kabul ed l r. En az 19 cm kalınlığında kag r taşıyıcı duvar, kemer, tonoz ve kubbeler,
d ğer yönetmel k ve standartlara uygun nşa ed lm ş olmaları kaydıyla, 4 saatten kısa sürel yangınlar ç n ayrı b r kontrolü
gerekt rmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cepheler ve Çatılar
Yangın kompartımanları
MADDE 24- (1) Yangın kompartıman duvar ve döşemeler n n yangına en az d renç süreler ne Ek-3/B’de yer ver lm şt r.
(2) İk veya daha çok b na tarafından ortak kullanılan duvarlar, kazan da res , otopark, ana elektr k dağıtım odaları, yapı
ç ndek trafo merkezler , orta ger l m merkezler , jeneratör grubu odaları ve benzer yangın tehl kes olan kapalı alanların
duvarları ve döşemeler kompartıman duvarı özell ğ nde olur.
(3) İk veya daha çok b naya a t müşterek duvarlar yangına dayanıklı duvar olarak nşa ed l r. İk z evler b rb r nden
ayıran her duvar yangın duvarı olarak nşa ed l r ve evler ayrı b nalar olarak değerlend r l r.
(4) B na yüksekl ğ 21.50 m’den fazla olan konut har c b nalarda ve b na yüksekl ğ 30.50 m’den fazla olan konut
b nalarında atr umlu bölüm har ç, her kat yangın kompartımanı olarak düzenlen r.
(5) Atr umlu bölümlere, sadece düşük ve orta tehl ke sınıflarını çeren kullanımlara sah p b nalarda müsaade ed l r.
Atr um alanı, h çb r noktada 90 m2’den ve karşılıklı k kenarı arasındak mesafe 5 m’den az olamaz. Atr umlarda doğal veya
mekan k olarak duman kontrolü yapılır.
(6) B nalarda olması gereken en fazla kompartıman alanına Ek-4’de yer ver lm şt r.
(7) Yangın kompartımanlarının etk l olab lmes ç n, kompartımanı çevreleyen elemanların yangına dayanıklılığı
b rleşme noktalarında da sürekl olur ve kompartımanlar arasında yangına dayanıksız açıklıklar bulunamaz.
Yangın duvarları
MADDE 25- (1) B t ş k n zam yapıları b rb r nden ayıran yangın duvarları, yangına en az 90 dak ka dayanıklı olarak
projelend r l r. Yangın duvarlarının cephe ve çatılarda göstermeler gereken özell kler lg l maddelerde bel rt lm şt r.
(2) Yangın duvarlarında del k ve boşluk bulunamaz. Duvarlarda kapı ve sab t ışık penceres g b boşluklardan kaçınmak
mümkün değ l se, bunların en az yangın duvarının d renc n n yarı süres kadar yangına karşı dayanıklı olması gerek r. Kapıların
kend l ğ nden kapanması ve duman sızdırmaz özell kte olması mecbur d r. Bu tür yarı mukavemetl boşlukların çevres her türlü
yanıcı maddeden arındırılır. Su, elektr k, ısıtma, havalandırma tes satının ve benzer tes satın yangın duvarından geçmes hâl nde,
tes sat çevres , açıklık kalmayacak şek lde en az yangın duvarı yangın dayanım süres kadar, yangın ve duman geç ş ne karşı
yalıtılır.
(3) Yüksek b nalarda, çöp, haberleşme, evrak ve tekn k donanım g b , düşey tes sat şaft ve baca duvarlarının yangına en
az 120 dak ka ve kapaklarının en az 90 dak ka dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerek r.
Döşemeler
MADDE 26- (1) Bütün döşemeler n yangın duvarı n tel ğ nde olması gerek r. Döşemeler n yangına dayanım süreler ne
Ek-3/B’de yer ver lm şt r.
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2007/12/20071219-2.htm

11/61

31.05.2018

T.C. Resmî Gazete

(2) Döşeme kaplamaları en az normal alevlen c , yüksek b nalarda se en az zor alevlen c malzemeden yapılır.
(3) Döşeme üzer nde kolay alevlenen malzemeden ısı yalıtımı yapılmasına, üzer en az 2 cm kalınlığında şap tabakası le
örtülmek şartı le müsaade ed l r.
(4) Ayrık n zamda müstak l konutlar dışındak b naların tavan kaplamaları ve asma tavanlarının malzemes n n en az zor
alevlen c olması gerek r.
Cepheler
MADDE 27- (1) Dış cepheler n, yüksek b nalarda yanmaz malzemeden ve d ğer b nalarda se, en az zor alevlen c
malzemeden olması gerek r. Cephe elemanları le alevler n geçeb leceğ boşlukları bulunmayan döşemeler n kes şt ğ yerler,
alevler n komşu katlara atlamasını engelleyecek şek lde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır.
Çatılar
MADDE 28- (1) Çatıların nşasında;
a) Çatının çökmes ,
b) Çatıdan yangının g r ş ve çatı kaplaması yüzey n n tutuşması,
c) Çatının altında ve ç nde yangının yayılması,
ç) Çatı ışıklığı üzer ndek rüzgâr etk ler ,
d) Çatı ışıklığından b naya yangının nüfuz etmes ,
e) Yangının çatı kaplamasının dış yüzey üzer ne veya katmanlarının çer s ne yayılması ve alev damlalarının oluşması,
f) B t ş k n zam b nalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya s rayet ,
ht maller göz önünde bulundurulur.
(2) Çatıların oturdukları döşemeler n yatay yangın kes c n tel ğ nde olması gerek r. B t ş k n zam yapılarda, çatılarda çatı
örtüsü ve zolasyonu olarak normal ve kolay alevlenen malzemeler kullanılamaz.
(3) Doğal veya yapay taşlardan veyahut beton plaklardan yapılmış çatı örtüler ve çatı yalıtımları le çel kten veya d ğer
metallerden yapılmış ve en az zor alevlenen malzemelerden oluşturulan yalıtım ve çatı üst örtü tabakaları, uçucu yanar parçalara
ve ısıl ışınımına dayanıklı çatı elemanları olarak kabul ed l r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
B nalarda Kullanılacak Yapı Malzemeler
B nalarda kullanılacak yapı malzemeler
MADDE 29- (1) Yapı malzemeler ; b na ve d ğer nşaat şler de dâh l olmak üzere, bütün yapı şler nde kalıcı olarak
kullanılmak amacı le üret len bütün malzemeler fade eder.
(2) Yangına karşı güvenl k bakımından, kolay alevlenen yapı malzemeler n n nşaatta kullanılmasına müsaade ed lmez.
Kolay alevlenen yapı malzemeler , ancak, b r kompoz t ç nde normal alevlenen malzemeye dönüştürülerek kullanılab l r.
(3) Duvarlarda ç kaplamalar le ısı ve ses yalıtımları; en az normal alevlen c , yüksek b nalarda ve kapas tes 100 k ş den
fazla olan s nema, t yatro, konferans ve düğün salonu g b yerlerde se en az zor alevlen c malzemeden yapılır. Dış kaplamalar, 2
kata kadar olan b nalarda en az normal alevlen c , yüksek b na sınıfına g rmeyen b nalarda zor alevlen c ve yüksek b nalarda se
zor yanıcı malzemeden yapılır.
(4) Yüksek b nalarda ıslak hac mlerden geçen branşman boruları har ç olmak üzere, 70 mm’den daha büyük çaplı tes sat
borularının en az zor alevlen c malzemeden olması gerek r.
(5) Yapı malzemeler n n yangına tepk sınıflarının bel rlenmes nde lg l yönetmel k ve standartlar esas alınır.
(6) Malzemeler n yanıcılık sınıflarını gösteren tablolar aşağıda bel rt lm şt r.
a) Ek-2/A’da döşeme malzemeler har ç olmak üzere, yapı malzemeler ç n yanıcılık sınıfları,
b) Ek-2/B’de döşeme malzemeler ç n yanıcılık sınıfları,
c) Ek-2/C’de yanıcılık sınıfı A1 olan yapı malzemeler ,
ç) Ek-2/Ç’de TS EN 13501-1’e göre malzemeler n yanıcılık sınıfları.
(7) Yangına dayanım semboller n ve süreler n gösteren tablolar aşağıda bel rt lm şt r:
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a) Ek-3/A’da yapı elemanlarının yangına dayanım semboller ,
b) Ek-3/B’de yapı elemanlarının yangına dayanım süreler ,
c) Ek-3/C’de b na kullanım sınıflarına göre yangına dayanım süreler .
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kaçış Yolları, Kaçış Merd venler ve Özel Durumlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kaçış güvenl ğ esasları
MADDE 30- (1) İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya d ğer ac l durumlarda
kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterl kaçış yolları le donatılır. Kaçış yolları ve d ğer tedb rler, yangın veya d ğer ac l
durumlarda can güvenl ğ n n yalnızca tek b r tedb re dayandırılmayacağı b ç mde tasarlanır.
(2) Her yapının, yangın veya d ğer ac l durumlarda yapıdan kaçış sırasında kullanıcıları, ısı, duman veya pan kten doğan
tehl kelerden koruyacak şek lde yapılması, donatılması, bakım görmes ve şlev n sürdürmes gerek r.
(3) Her yapıda, bütün kullanıcılara elver şl kaçış mkânı sağlayacak şek lde, yapının kullanım sınıfına, kullanıcı yüküne,
yangın korunum düzey ne, yapısına ve yüksekl ğ ne uygun t p, sayı, konum ve kapas tede kaçış yolları düzenlen r.
(4) Her yapının ç nde, yapının kullanıma g rmes yle her kes mden serbest ve engels z er ş leb len şek lde kaçış yollarının
düzenlenmes ve bakım altında tutulması gerek r. Herhang b r yapının ç nden serbest kaçışları engelleyecek şek lde çıkışlara
veya kapılara k l t, sürgü ve benzer b leşenler takılamaz. Z h nsel engell , tutuklu veya ıslah ed lenler n barındığı, yetk l
personel sürekl görev başında olan ve yangın veya d ğer ac l durumlarda kullanıcıları nakledecek yeterl mkânları bulunan
yerlerde k l t kullanılmasına z n ver l r.
(5) Her çıkışın açıkça görünecek şek lde yapılması, ayrıca, çıkışa götüren yolun, sağlıklı her kullanıcının herhang b r
noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayab leceğ b ç mde görünür olması gerek r. Çıkış n tel ğ taşımayan herhang b r kapı
veya b r çıkışa götüren yol gerçek çıkışla karıştırılmayacak şek lde düzenlen r veya şaretlen r. B r yangın hâl nde veya herhang
b r ac l durumda, kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara g rmemeler ve kullanılan odalardan ve mekânlardan geçmek zorunda
kalmaksızın b r çıkışa veya çıkışlara doğrudan er şmeler ç n gerekl tedb rler alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kaçış Yolları
Kaçış Yolları
MADDE 31- (1) Kaçış yolları, b r yapının herhang b r noktasından yer sev yes ndek caddeye kadar olan devamlı ve
engellenmem ş yolun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına;
a) Oda ve d ğer bağımsız mekânlardan çıkışlar,
b) Her kattak kor dor ve benzer geç tler,
c) Kat çıkışları,
ç) Zem n kata ulaşan merd venler,
d) Zem n katta merd ven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar,
e) Son çıkış,
dâh ld r.
(2) Asansörler kaçış yolu olarak kabul ed lmez.
(3) Kaçış yollarının bel rlenmes nde yapının kullanım sınıfı, kullanıcı yükü, kat alanı, çıkışa kadar alınacak yol ve
çıkışların kapas tes esas alınır. Her katta, o katın kullanıcı yüküne ve en uzun kaçış uzaklığına göre çıkış mkânları sağlanır.
(4) Zem n kat üzer ndek herhang b r katta düzenlenen kaçış merd venler bütün normal katlara aynı zamanda h zmet
vereb l r. Zem n altındak herhang b r katta düzenlenen kaçış merd venler de bütün bodrum katlara h zmet vereb l r.
(5) Değ ş k bölümler veya katları, değ ş k t pte kullanımlar ç n tasarlanan veya ç nde aynı zamanda değ ş k amaçlı
kullanımların sürdürüldüğü yapılarda, yapı bütününe veya kat bütününe l şk n gerekler, en sıkı kaçış gerekler olan kullanım t p
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esas alınarak tesp t ed l r veya her b r yapı bölümüne l şk n gerekler ayrı ayrı bel rlen r.
(6) Tuvaletler, soyunma odaları, depolar ve personel kant nler g b mekânlar, holler ve kor dorlar g b d ğer mekânlara
h zmet veren ancak d ğer mekânlar le aynı katta olduğu hâlde aynı zamanda kullanılmayan mekânların döşeme alanları, yer
aldıkları katın kullanıcı yükü hesaplanmalarında d kkate alınmayab l r.
(7) B r katı geçmeyen açık merd venler, yürüyen merd venler ve dışarıya açılan rampalar, b na dışına ulaşım noktasına
veya korunmuş kaçış noktasına olan uzaklıklar, tek yönde ve k yönde korunmuş kaçış yollarına olan ve Ek-5/B’de bel rt len
uzaklıklara uygun olmak şartıyla, k nc kaçış yolu olarak kabul ed l r.
Çıkış kapas tes ve kaçış uzaklığı
MADDE 32- (1) Kullanıcı yükü katsayısı olarak, gerekl kaçış ve pan k hesaplarında kullanılmak üzere Ek-5/A’da
bel rt len değerler esas alınır.
(2) Çıkış gen şl ğ ç n, çıkış kapıları, kaçış merd venler , kor dorlar ve d ğer kaçış yollarının kapas teler 50 cm’l k
gen şl k b r m alınarak hesaplanır. B r m gen şl kten geçen k ş sayısı b na kullanım sınıflarına göre Ek-5/B’de göster lm şt r.
(3) Kaçış uzaklığı, kullanım sınıfına göre Ek-5/B’de bel rt len değerlerden daha büyük olamaz.
(4) Kullanılan b r mekân ç ndek en uzak noktadan en yakın çıkışa olan uzaklık, Ek-5/B’de bel rlenen sınırları aşamaz.
(5) Odalara, kor dorlara ve benzer alt bölümlere ayrılmış büyük alanlı b r katta, d rekt (kuş uçuşu) kaçış uzaklığı Ek5/B’de z n ver len en çok kaçış uzaklığının 2/3’ünü aşmıyor se kabul ed l r.
(6) Kaçış uzaklığı ölçülecek en uzak nokta mekân ç nde mekânı çevreleyen duvarlardan 40 cm önde alınır.
(7)Yangına en az 60 dak ka dayanıklı ve duman geç ş önlenm ş yatay tahl ye alanı sağlanan hastane g b yerlerde kaçış
uzaklığı, yatay tahl ye alanına götüren kor dorun çıkış kapısına kadar olan ölçüdür. Her yatay tahl ye alanından en az b r
korunumlu kaçış yoluna ulaşılması gerek r.
(8) Zem n kattak dükkân ve benzer yerlerde k ş sayısı 50’n n altında ve kaçış uzaklığı en uzak noktadan dış ortama
açılan kapıya olan uzaklık 25 m’den az se, b na dışına tek çıkış yeterl kabul ed l r.
Kaçış yolu sayısı ve gen şl ğ
MADDE 33- (1) Toplam çıkış gen şl ğ , 32 nc maddeye göre hesaplanan b r kattak kullanım alanlarındak toplam
kullanıcı sayısının b r m gen şl kten geçen k ş sayısına bölümü le elde ed len değer n 0.5 m le çarpılması le bulunan değerden
az olamaz. H çb r çıkış veya kaçış merd ven veyahut d ğer kaçış yolları, hesaplanan bu değerlerden ve 80 cm’den daha dar
gen şl kte ve toplam kullanıcı sayısı 50 k ş den fazla olan katlarda b r kaçış yolunun gen şl ğ 100 cm'den az olmayacak şek lde
çıkış sayısı bulunur. Kaçış yolu, bu özell ğ dışında, yapının mekânlarına h zmet veren kor dor ve hol olarak kullanılıyor se, 110
cm’den az gen şl kte olamaz.
(2) Yüksek b nalarda kaçış yollarının ve merd venler n gen şl ğ 120 cm’den az olamaz.
(3) Gen şl ğ 200 cm’y aşan merd venler, korkuluklar le 100 cm’den az olmayan ve 160 cm’den fazla olmayan parçalara
ayrılır. Kaçış yolu kor doru yüksekl ğ 210 cm’den az olamaz.
(4) İk çıkış gereken mekânlarda, her b r çıkışın toplam kullanıcı yükünün en az yarısını karşılayacak gen şl kte olması
gerek r.
(5) Gen şl kler, tem z gen şl k olarak ölçülür. Kaçış merd venler nde ve çıkış kapısında tem z gen şl k aşağıda bel rt len
şek lde ölçülür:
a) Kaçış merd venler nde tem z gen şl k hesaplanırken, küpeşten n yaptığı çıkıntının 80 mm’s tem z gen şl ğe dâh l ed l r.
b) Çıkış kapısında; tek kanatlı kapıda tem z gen şl k, kapı kasası veya lamba çıkıntısı le 90 derece açılmış kanat yüzey
arasındak ölçüdür. Tek kanatlı b r çıkış kapısının tem z gen şl ğ 80 cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz. İk kanatlı kapıda
tem z gen şl k, her k kanat 90 derece açık durumdayken kanat yüzeyler arasındak ölçüdür.
(6) Bütün çıkışların ve er ş m yollarının aşağıda bel rt len şartlara uygun olması gerek r:
a) Çıkışların ve er ş m yollarının açıkça görüleb l r olması veya konumlarının s mgeler le vurgulanması ve her an
kullanılab lmes ç n engellerden arındırılmış hâlde bulundurulması gerek r.
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b) B r yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı ç n, d ğer kullanıcıların kullanımında olan odalardan veya
mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, b r çıkışa veya çıkışlara doğrudan er ş m sağlanması gerek r.
Yangın güvenl k holü
MADDE 34- (1) Yangın güvenl k holler ; kaçış merd venler ne dumanın geç ş n n engellenmes , söndürme ve kurtarma
elemanlarınca kullanılması ve gerekt ğ nde engell ler n ve yaralıların beklet lmes ç n yapılır. Holler n, kullanıcıların kaçış yolu
ç ndek hareket n engellemeyecek şek lde tasarlanması şarttır.
(2) Yangın güvenl k holler n n duvar, tavan ve tabanında h çb r yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu holler n, yangına en az
120 dak ka dayanıklı duvar ve en az 90 dak ka dayanıklı duman sızdırmaz kapı le d ğer bölümlerden ayrılması gerek r.
(3) Yangın güvenl k holler n n taban alanı, 3 m²’den az, 6 m2’den fazla ve kaçış yönündek boyutu se 1.8 m’den az
olamaz.
(4) Ac l durum asansörü önünde yapılacak yangın güvenl k holü alanı, 6 m2’den az, 10 m2’den çok ve herhang b r boyutu
2 m’den daha az olamaz.
(5) Döşemeye, asansör holünde çıkış kapısına doğru 1/200’ü aşmayacak b r eğ m ver l r.
(6) Konutlar ç n özel durumlar har ç olmak üzere, bodrum katlarda merd ven yuvaları le asansör kapıları önünde, yüksek
b nalarda kaçış merd ven yuvaları le ac l durum asansörü önünde yangın güvenl k holü yapılır.
(7) Yapı yüksekl ğ 51.50 m’den az olan b nalarda parlayıcı madde ht va etmeyen ve kullanım alanlarından kapı le
ayrılan kor dor ve hollerden kaçış merd ven ne ulaşılıyor se, yangın güvenl k holü gerekl değ ld r.
(8) Yangın güvenl k holler n n kullanmaya uygun şek lde boş bulundurulmasından, b na veya şyer sah b ve yönet c ler
sorumludur.
Kaçış yolları gerekler
MADDE 35- (1) Bütün yapılar ç n bu Kısımda bel rt len mkânlardan b r veya daha fazlası kullanılarak kaçış yolları
sağlanır. Yapının kullanımda olduğu sürece zorunlu çıkışların kolayca er ş leb l r, kapıların açılab lecek durumda olması ve
önler nde engelley c ler n bulunmaması gerek r.
Korunumlu ç kaçış kor dorları ve geç tler
MADDE 36- (1) Korunumlu ç kaçış kor dorları ve geç tler ç n aşağıda bel rt len şartlar aranır:
a) B r b nada veya b na katında, kaçış yolu olarak h zmet veren korunumlu kor dorların veya korunumlu holler n yangına
dayanım süreler n n Ek-3/B ve Ek-3/C’de bel rt len sürelere uygun olması mecbur d r.
b) İç kaçış kor dorlarının ve geç tler n aşağıda bel rt len özell klerde olması gerek r.
1) B r ç kaçış kor doruna veya geç d ne açılan çıkış kapılarının, kaçış merd venler ne açılan çıkış kapılarına eşdeğer
düzeyde yangına karşı dayanıklı olması ve otomat k olarak kend l ğ nden kapatan düzenekler le donatılması mecbur d r.
2) İç kaçış kor dorunun en az gen şl ğ ve kapas tes , 33 üncü maddeye göre bel rlenen değerlere uygun olmak zorundadır.
3) Kaçış kor doru boyunca döşemede yapılacak dört basamaktan az kot farkları, en çok % 10 eğ ml rampalarla bağlanır.
Bu rampaların zem n n n kaymayı önleyen malzeme le kaplanması şarttır.
Dış kaçış geç tler
MADDE 37- (1) Kaçış yolu olarak, b r ç kor dor yer ne dış geç t kullanılab l r. Ancak, dış geç de b t ş k yapı dış
duvarında düzenlenecek duvar boşluklarına konulacak menfezler n yanmaz n tel kte olması, boşluğun parapet üst kotu le döşeme
b tm ş kotu arasında 1.8 m veya daha fazla yüksekl kte kalması ve bu tür havalandırma boşluklarının b r kaçış merd ven ne a t
herhang b r duvar boşluğuna 3.0 m’den daha yakın olmaması şarttır.
(2) B r dış geç de açılan çıkış kapısının, yangına karşı 30 dak ka dayanıklı olması ve kend l ğ nden kapatan düzenekler le
donatılması gerek r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kaçış Merd venler
Kaçış merd venler
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MADDE 38- (1) Yapının ortak merd venler n n yangın ve d ğer ac l hâllerde kullanılab lecek özell kte olanları, kaçış
merd ven olarak kabul ed l r.
(2) Kaçış merd venler , yangın ve d ğer ac l hâl tahl yeler nde kullanılan kaçış yolları bütününün b r parçasıdır ve d ğer
kaçış yolları öğeler nden bağımsız tasarlanamazlar.
(3) Kaçış merd venler n n duvar, tavan ve tabanında h çb r yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu merd venler, yangına en az
120 dak ka dayanıklı duvar ve en az 90 dak ka dayanıklı duman sızdırmaz kapı le d ğer bölümlerden ayrılır.
(4) Kaçış merd venler n n kullanıma uygun şek lde boş bulundurulmasından, b na veya şyer sah b ve yönet c ler
sorumludur.
Ac l çıkış zorunluluğu
MADDE 39- (1) Bütün yapılarda, aks bel rt lmed kçe, en az 2 çıkış tes s ed lmes ve çıkışların korunmuş olması gerek r.
(2) Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak bel rlenecek sayıdan az olamaz. Aks bel rt lmed kçe, 25 k ş n n aşıldığı
yüksek tehl kel yerler le 50 k ş n n aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. K ş sayısı 500 k ş y geçer se, en az 3
çıkış ve 1000 k ş y geçer se, en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.
(3) Kapıların b rb r nden olab ld ğ nce uzakta olması gerek r. Bölünmem ş tek mekânlarda k kapı gerek yor se, kapılar
arasındak mesafe yağmurlama s stem bulunmadığı takd rde d yagonal mesafen n 1/2’s nden ve yağmurlama s stem mevcut se,
d yagonal mesafen n 1/3’ünden az olamaz.
(4) B r kor dor ç ndek k kaçış merd ven arasındak mesafe, yağmurlama s stem olmayan yapılarda kor dor
uzunluğunun yarısından ve yağmurlama s stem olan yapılarda se, kor dor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz.
Kaçış merd ven yuvalarının yer ve düzenlenmes
MADDE 40- (1) Yangın hang noktada çıkarsa çıksın, o kotta bütün nsanların çıkışlarının sağlanması ç n kaçış
yollarının ve kaçış merd venler n n b rb rler n n alternat f olacak şek lde konumlandırılması gerek r. Kaçış yolları ve kaçış
merd venler , yan yana yapılamaz. Kaçış merd ven ne g r ş le kat sahanlığının aynı kotta olması gerek r. Genel merd venlerden
geç lerek kaçış merd ven ne ulaşılamaz. Kaçış merd ven yuvalarının yer n n bel rlenmes nde, en uzak kaçış mesafes ve kullanıcı
yükü esas alınır.
(2) Merd ven yuvalarının yer , b nadak nsanların güvenl kle b na dışına kaçışlarını kolaylaştıracak şek lde seç l r. Kaçış
merd venler n n, başladıkları kottan çıkış kotuna kadar sürekl l k göstermes gerek r.
(3) Bodrum katlarda ve yüksek b nalarda kaçış merd venler ne b r yangın güvenl k holünden veya korunumlu b r holden
geç lerek g r lmes zorunludur.
Kaçış merd ven özell kler
MADDE 41- (1) Kaçış merd venler n n kapas te ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan b na dışına açılması
gerek r.
(2) Kaçış merd ven n n, zem n düzey ndek dışarı çıkışın görüleb ld ğ ve engellenmed ğ hol, kor dor, fuaye, lob g b b r
dolaşım alanına nmes hâl nde, kaçış merd ven n n nd ğ nokta le dış açık alan arasındak uzaklık, kaçış merd ven b r kattan
daha fazla kata h zmet ver yor se 10 m’y aşamaz. Yağmurlama s stem olan yapılarda bu uzaklık en fazla 15 m olab l r. Dışa açık
alanın, kaçış merd ven n n nd ğ noktadan açıkça görülmes ve güvenl kl b r şek lde doğrudan er ş leb l r olması gerek r. İç kaçış
merd venler nden boşalan kullanıcı yükünü karşılayacak yeterl gen şl kte dışa açık kapı bulunması şarttır.
(3) Kaçış merd venler nde her döşeme düzey nde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıkla
sahanlıklar düzenlen r.
(4) Sahanlığın en az gen şl ğ ve uzunluğu, merd ven n gen şl ğ nden az olamaz. Basamakların kaymayı önleyen
malzemeden olması şarttır.
(5) Kaçış merd ven sahanlığına açılan kapılar h çb r zaman kaçış yolunun 1/3’ nden fazlasını daraltacak şek lde
konumlandırılamaz.
(6) Merd venlerde baş kurtarma yüksekl ğ n n, basamak üzer nden en az 210 cm ve sahanlıklar arası kot farkının en çok
300 cm olması gerek r.
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(7) Herhang b r kaçış merd ven nde basamak yüksekl ğ 175 mm’den çok ve basamak gen şl ğ 250 mm’den az olamaz.
(8) Kaçış ç n kullanılmasına z n ver len merd venlerde, basamağın kova hattındak en dar basamak gen şl ğ , konutlarda
100 mm’den ve d ğer yapılarda 125 mm' den az olamaz. Her kaçış merd ven n n her k yanında duvar, korkuluk veya küpeşte
bulunması gerek r.
(9) Kaçış merd ven yuvasına ve yangın güvenl k holüne elektr k ve mekan k tes sat şaftı kapakları açılamaz.
Dış kaçış merd venler
MADDE 42- (1) Dışarıda yapılan açık kaçış merd ven , lg l gereklere uyulması şartıyla ç kaçış merd venler yer ne
kullanılab l r. Dış kaçış merd ven n n korunumlu yuva ç nde bulunması şart değ ld r.
(2) Açık dış kaçış merd ven n n herhang b r bölümüne, yanlardan yatay ve alttan düşey uzaklık olarak 3 m çer s nde
merd ven n özell kler nden daha az korunumlu kapı ve pencere g b duvar boşluğu bulunamaz.
(3) B na yüksekl ğ 21.50 m’den fazla olan b nalarda, b na dışında açık merd venlere z n ver lmez.
Da resel merd ven
MADDE 43- (1) Da resel merd venler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az 100 cm gen şl kte olmaları hâl nde,
kullanıcı yükü 25 k ş y aşmayan herhang b r kattan, ara kattan, veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak h zmet vereb l r.
Bel rt len şartları sağlamayan da resel merd venler, zorunlu çıkış olarak kullanılamaz.
(2) Da resel merd venler 9.50 m'den daha yüksek olamaz.
(3) Basamağın kova merkez nden en fazla 50 cm uzaklıktak basış gen şl ğ 250 mm’den az olamaz.
(4) Basamak yüksekl ğ 175 mm'den çok olamaz.
(5) Baş kurtarma yüksekl ğ 2.50 m'den az olamaz.
Kaçış rampaları
MADDE 44- (1) İç ve dış kaçış rampaları, aşağıda bel rt len esaslara uygun olmak şartıyla, kaçış merd venler yer ne
kullanılab l r:
a) Kaçış rampalarının eğ m % 10'dan daha d k olamaz. Kaçış rampaları düz kollu olur ve doğrultu değ ş kl kler sadece
sahanlıklarda yapılır. Ancak, herhang b r yer ndek eğ m 1/12'den daha fazla olmayan kaçış rampaları kav sl yapılab l r.
b) Bütün kaçış rampalarının başlangıç ve b t ş düzeyler nde ve gerekt ğ nde ara düzeylerde yatay düzlükler n, yan
sahanlıkların bulunması gerek r. Kaçış rampalarına g r ş ve rampalardan çıkış ç n kullanılan her kapıda, yatay sahanlıklar
düzenlen r. Sahanlığın en az gen şl ğ ve uzunluğu, rampa gen şl ğ nden az olamaz. Ancak, düz kollu b r rampada sahanlık
uzunluğunun 1 m’den daha büyük olması gerekmez.
c) Kaçış rampalarına, merd venlere l şk n gereklere uygun b ç mde duvar, korkuluk veya küpeşteler n yapılması
mecbur d r.
ç) Bütün kaçış rampalarında kaymayı önleyen yüzey kaplamalarının kullanılması şarttır.
d) Kaçış rampaları, kaçış merd venler ne l şk n gereklere uygun şek lde havalandırılır.
e) Kaçış yolu olarak yalnızca tek b r bodrum kata h zmet veren kaçış rampalarının korunumlu yuva ç nde bulunması
gerekmez.
(2) Araç rampaları, kaçış rampası olarak kabul ed lmez.
Kaçış merd ven havalandırması
MADDE 45- (1) Bütün kaçış merd venler n n, doğal yolla veya Altıncı Kısımdak gereklere uygun olarak mekan k yolla
havalandırılması veya basınçlandırılması gerek r. Kaçış merd ven ve kullanım alanları, aydınlatma ve havalandırma amacı le
aynı aydınlığı veya baca boşluğunu paylaşamaz.
Bodrum kat kaçış merd venler
MADDE 46- (1) B r yapının bodrum katına h zmet veren herhang b r kaçış merd ven n n, kaçış merd venler nde
uyulması gereken bütün şartlara uygun olması gerek r.
(2) Normal kat merd ven n n devam ederek bodrum kata h zmet vermes hâl nde, aşağıda bel rt len esaslara uyulur:
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a) Merd ven, bodrum katlar dâh l 4 kattan çok kata h zmet ver yor se, konutlar ç n özel durumlar har ç olmak üzere,
bodrum katlarda merd vene g r ş ç n yangın güvenl k holü düzenlen r.
b) Herhang b r ac l durumda üst katları terk eden kullanıcıların bodrum kata nmeler n önlemek ç n, merd ven n zem n
düzey ndek sahanlığının bodrum merd ven nden kapı veya benzer b r f z k engel le ayrılması veya görüleb l r uygun
yönlend rme yapılması gerek r.
Kaçış yolu kapıları
MADDE 47- (1) Kaçış yolu kapılarının en az tem z gen şl ğ 80 cm’den ve yüksekl ğ 200 cm’den az olamaz. Kaçış yolu
kapılarında eş k olmaması gerek r. Dönel kapılar le turn keler, çıkış kapısı olarak kullanılamaz.
(2) Kaçış yolu kapıları kanatlarının, kullanıcıların hareket n engellememes gerek r. Kullanıcı yükü 50 k ş y aşan
mekânlardak çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının el le açılması ve k l tl tutulmaması
gerek r.
(3) Kaçış merd ven ve yangın güvenl k holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata h zmet ver yor se en
az 60 dak ka, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata h zmet ver yor se en az 90 dak ka yangına karşı dayanıklı olması şarttır.
Kapıların, kend l ğ nden kapatan düzenekler le donatılması ve tfa yec ler n veya görevl ler n gerekt ğ nde dışarıdan çer ye
g rmeler ne mkân sağlayacak şek lde olması gerek r.
(4) Kaçış kapısında, tek kanatlı kapıda tem z gen şl k, kapı kasası veya lamba çıkıntısı le 90 derece açılmış kanat yüzey
arasındak ölçüdür. Tek kanatlı b r çıkış kapısının tem z gen şl ğ 80 cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz. İk kanatlı kapıda
tem z gen şl k, her k kanat 90 derece açık durumda ken, kanat yüzeyler arasındak ölçüdür.
(5) Merd venden tab zem n sev yes nde güvenl kl b r alana açılan bütün kaçış yolu kapıları le b r kattak k ş sayısının
100’ü geçmes hâl nde, kaçış merd ven , kaçış kor doru ve yangın güvenl k holü kapıları, kaçış yönünde kapı kolu kullanılmadan
açılab lecek şek lde düzenlen r.
(6) Kapıların en çok 110 N kuvvetle açılab lecek şek lde tasarlanması gerek r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
B na Kullanım Sınıflarına Göre Özel Düzenlemeler
Konutlar
MADDE 48- (1) Bodrum katlar dâh l 4 katı geçmeyen konutlar le, tek evler, k z evler ve sıra evler g b konutlar ve tek
b r kullanıma h zmet veren b r yapıda veya yapının ayrılmış b r bölümünde kaçışlar; kaçış mesafes aranmaksızın normal
merd venlerle sağlanab l r. Bu merd venlerde başka herhang b r özell k aranmaz.
(2) B r nc fıkrada bel rt lenler dışındak konutlarda, konut ç ndek herhang b r noktadan çıkış kapısına kadar olan
uzaklığın 20 m’y geçmemes gerek r. İk den çok ara kat bulunmayan apartman da reler nde tek kapı bulunması hâl nde, bu kapı
üst katta düzenlenemez. Üsttek katın döşeme alanı, bu kat ç n ayrı b r çıkış sağlanmadıkça 70 m2’y aşamaz.
(3) Konut b r mler nden bütün çıkışların, kaçış merd venler ne veya güvenl b r açık alana doğrudan er ş m mkânı
sağlayacak şek lde olması gerek r.
(4) Kaçış uzaklığı, apartman da reler n n kapısından başlanarak ölçülür. B r apartman da res ç n aynı kat düzey nde k
kapı gerekt ğ nde, yalnızca tek doğrultuda kaçış veya tek b r kaçış merd ven sağlanıyor se, kaçış uzaklığı en uzaktak kapıdan
başlanarak ve k ayrı doğrultuda kaçış mkânı sağlanab l yor se, kaçış uzaklığı her b r kapıdan başlanarak ölçülür.
(5) Kaçış mesafeler uygun olmak şartıyla, sadece konut olarak kullanılan b nalarda kaçış merd venler aşağıdak şek lde
düzenlen r:
a) Yapı yüksekl ğ 21.50 m’n n altındak konutlarda korunumsuz normal merd ven kaçış yolu olarak kabul ed l r ve k nc
çıkış aranmaz.
b) Yapı yüksekl ğ 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merd ven düzenlenmes , merd venlerden
en az b r s n n korunumlu olması ve her da reden korunumlu merd vene ulaşılması gerek r.
c) Yapı yüksekl ğ 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, b rb rler ne alternat f, her k s de korunumlu ve
en az b r nde yangın güvenl k holü düzenlenm ş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merd ven yapılması mecbur d r.
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ç) Yapı yüksekl ğ 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, b rb rler ne alternat f ve yangın güvenl k holü olan ve
basınçlandırılan en az 2 adet kaçış merd ven yapılması şarttır.
(6) Konut yapılarının, farklı amaçla kullanılan bodrum katlarında ortak merd venler n ve kaçış merd venler n n önüne
yangın güvenl k hacm düzenlenmes gerek r.
Sağlık yapıları
MADDE 49- (1) Sağlık yapıları kapsamında olan, hastanelerde, yaşlılar ç n d nlenme ve bakım evler ve bedensel ve
z h nsel engell ler ç n olan bakım evler nde aşağıda bel rt len şartlara uyulur:
a) Kullanıcı yükü 15 k ş y aşan herhang b r hasta yatak odası veya sü t oda ç n b rb r nden uzakta konuşlandırılmış 2
kapı bulunması gerek r.
b) Hastanelerde ve bakım evler nde, korunumlu yatay tahl ye alanları teşk l ed l r. Yatay tahl ye alanlarının
hesaplanmasında kullanıcı yükü 2.8 m²/k ş alınır.
(2) Hastanelerde kor dor gen şl kler 2 m’den az olamaz.
Oteller, moteller ve yatakhaneler
MADDE 50- (1) Oteller n, moteller n ve d ğer b naların yatakhane olarak kullanılan bölümler n n aşağıda bel rt len
şartlara uygun olması gerek r:
a) Yatak odaları, ç kor dordan en az 60 dak ka yangına karşı dayanıklı b r duvar le ayrılır. Toplam yatak sayısı 20’den
fazla veya kat sayısı k den fazla olan otellerde her katta en az 2 çıkış sağlanır. Yatak sayısı 20’den az ve yapı yüksekl ğ 15.50
m’den az olan b na veya bloklarda se, merd ven korunumlu yapıldığı veya basınçlandırıldığı takd rde, tek merd ven yeterl kabul
ed l r.
b) İç kor dora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dak ka dayanıklı olması ve kend l ğ nden kapatan düzenekler le
donatılması gerek r.
c) İç kor dorlar, b r dış duvarda yer alan boşluklar le doğal yolla havalandırılır veya mekan k duman tahl yes yapılır.
ç) Yatak odası kor doruna açılan d ğer odaların veya kor dorun b r parçasını oluşturup kaçışları tehl keye sokab lecek
d ğer mekânlar ç n, yatak odalarıyla aynı düzeyde b r kompartıman özell ğ n n sağlanması şarttır.
(2) B r dış kor dor le er ş len otel yatak odalarının aşağıda bel rt len şartlara uygun olması gerek r.
a) Yatak odalarının, yangına en az 60 dak ka dayanıklı b r duvar le dış kor dordan ayrılması gerek r. Ancak, parapet üst
kotu kor dor b tm ş döşeme üst kotundan 1.1 m veya daha yukarda konumlandırılan yanmaz malzemeden yapılmış havalandırma
boşlukları ç n bu şart aranmaz.
b) Dış kor dora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dak ka dayanıklı olması ve kend l ğ nden kapatan düzenekler le
donatılması gerek r.
c) Dış kor dorlarda dış kaçış geç tler ne l şk n en az gen şl k, döşemede kot değ ş mler , çatı korunumu kor dor dış kenarı
boyunca korkuluk yapılması ve benzer şartlara uyulması gerek r.
(3) Otel yatak odasında veya sü t odada en uzak b r noktadan çıkış kapısına kadar ölçülen uzaklığın 15 m’y aşmaması
hâl nde, tek kaçış kapısı bulunması yeterl kabul ed l r. Ancak:
a) Otel yatak odasında veya sü t odada en uzak b r noktadan çıkış kapısına kadar ölçülen uzaklığın 15 m’y aşması
hâl nde, b rb r nden uzakta konuşlandırılmış en az 2 çıkış kapısı bulunması gerek r.
b) Tamamı yağmurlama s stem le donatılmış oteller n yatak odalarında veya sü t odalarında, en uzak b r noktadan kapıya
kadar ölçülen uzaklığın 20 m’y aşmaması gerek r.
(4) Kaçış uzaklığı, yatak odası veya sü t odanın çıkış kapısından başlayarak b r kaçış merd ven ne, dış kaçış geç d ne veya
dış açık alana açılan çıkış kapısına kadar olan ölçüdür.
(5) Kor dor boyunca yalnızca tek yönde kaçış mkânı var se, kaçış uzaklığı en uzaktak yatak odası çıkış kapısından
t baren ölçülür. İk yönde kaçış sağlanab l yor se, kaçış uzaklığı her b r yatak odasının çıkış kapılarından ölçülür.
(6) Doğal veya mekan k yolla havalandırılmayan ç kor dorlar; yağmurlama s stem olan b nalarda 45 m ve yağmurlama
s stem bulunmayan b nalarda 30 m aralıklarla duman kes c ler le bölümlend r l r ve buralarda aşağıdak şartlara uyulur:
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a) Duman kes c ler yangına en az 60 dak ka dayanıklı olur. Bölme ç nde yer alan kaçış kapılarının yangına en az 60
dak ka dayanıklı ve duman sızdırmaz n tel kte olması şarttır. Duman kes c ler n, kor doru kuşatan duvar da dâh l olmak üzere,
bütün kat yüksekl ğ nce tavana veya çatı örtüsünün altına kadar devam etmes ve ara kes tler sıkıca kapatması gerek r.
b) Duman kes c ler le oluşturulan bölmeler n her b r nden b r çıkışa, kaçış merd ven ne, dış kaçış geç d ne veya kaçış
rampasına doğrudan engels z er ş m mkânı sağlanması gerek r.
c) Duman sızdırmaz kapılara, camlı kapılar har ç olmak üzere, alanı her b r kanat yüzey alanının en az % 25’ değer nde
net görüş sağlayan cam paneller konulur.
ç) Duman sızdırmaz kapılar tek veya ç ft kanatlı olab l r. Ancak, kend l ğ nden kapatan düzenekler le donatılması ve
kanatların, ç nde yer aldığı boşluğu bütünüyle kapatması şarttır. Kasaların duvar boşluğuna sıkıca yerleşt r lmes ve kanat le
döşeme arasındak aralığın 4 mm’y aşmaması gerek r.
d) Duman sızdırmaz kapıların normal olarak kapalı durumda tutulması gerek r. Ancak, bu kapılar algılama s stem yolu le
çalışan elektro-manyet k veya elektro-mekan k düzenekler le otomat k olarak kapatılab l yor se açık durumda tutulab l r.
Toplanma amaçlı b nalar
MADDE 51- (1) T yatro, s nema, od toryum, konser salonu ve bunlar g b sab t koltuklu toplantı amaçlı salonlarda k
koltuk sırası arasındak geç tler n aşağıda bel rt len şek lde olması gerek r:
a) Salonlarda ve balkonlarda kapılara veya çıkış kapılarına götüren ve gen şl ğ kor dor gen şl ğ nden az olmayan ara
dolaşım alanlarının sağlanması gerek r.
b) Koltuk sıralarının oluşturduğu kümeler arasında dolaşım alanlarının düzenlenmes ve b r koltuk sırası ç ndek koltuk
sayısının Ek-6'da bel rt len şartlara uygun olması gerek r. Sıra ç geç ş tem z gen şl ğ 30 cm’den az olamaz ve bu gen şl k sıranın
arkasından otomat k kalkan koltuklar dâh l olmak üzere, d k durumdak koltuğun en yakın çıkıntısına kadar yatay olarak ölçülür.
Sıra ç geç ş gen şl ğ n n bütün sıra boyunca sab t tutulması gerek r.
c) Ara dolaşım alanlarında eğ m % 10’u aşmadıkça kot değ ş mler n n çözümü ç n basamak yapılamaz.
ç) Ara dolaşım alanlarında, basamakların eğ m 30 derecey veya rampa eğ m % 10’u aştığı takd rde, koltukları yandan
kuşatan korkulukların yapılması gerek r.
d) Ara dolaşım alanlarını oluşturan basamakların ve rampaların b t ş kaplamalarında kaymayı önleyen malzemeler
kullanılması şarttır.
e) Her b r basamağın, genel aydınlatmanın kes lmes hâl nde net olarak görüleb lecek şek lde ışıklandırılması gerek r.
(2) T yatro, s nema veya konser salonlarında gerekl çıkışların sayısının ve kapas tes n n en az yarısının, kend
kompartımanı kapsamında düşünülmes gerek r.
Fabr ka, malathane, dükkân, depo ve büro b naları
MADDE 52- (1) Fabr ka, malathane, dükkân ve depo b nalarında en az 2 bağımsız kaçış merd ven veya başka çıkışların
sağlanması gerek r. Ancak,
a) Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,
b) B na yüksekl ğ n n 15.50 m’y veya yapı yüksekl ğ n n 21.50 m’y aşmaması,
c) İmalat ve depolamada kolay alevlen c ve parlayıcı maddeler kullanılmıyor olması,
ç) Herhang b r kat üzer ndek en fazla kaçış uzaklığının Ek-5/B’dek uzaklıklara uygun olması,
d) Fabr ka, malathane, dükkân ve antrepo b nalarında, serv s bacaları, asansör kuyuları, tuvaletler ve merd venler g b
alanlar da dâh l olmak üzere, herhang b r katın brüt alanının 185 m²’y aşmaması,
şartlarının heps n n b rl kte gerçekleşmes hâl nde tek kaçış merd ven ne z n ver l r.
(2) Büro b nalarının yapımında yanmaz ürünler kullanılmış ve b na yüksekl ğ 15.50 m’y veya yapı yüksekl ğ 21.50
m’y veya yapı nşaat alanı 1500 m2’y aşmıyor se, tek kaçış merd ven ne z n ver l r.
DÖRDÜNCÜ KISIM
B na Bölümler ne ve Tes sler ne İl şk n Düzenlemeler
BİRİNCİ BÖLÜM
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B na Bölümler ve Tes sler
B na bölümler ve tes sler
MADDE 53- (1) B naların yangın bakımından kr t k özell kler gösteren kazan da reler , yakıt depoları, sobalar ve bacalar,
sığınaklar, otoparklar, mutfaklar, çatılar, asansörler, yıldırımdan korunma tes satı, transformatör ve jeneratör g b kısımlarda
alınacak tedb rler bu Kısımda göster lm şt r.
(2) B r nc fıkrada bel rt len yerlere yanıcı madde atılması veya depolanması yasaktır. Bu yerler n bel rl aralıklarla
tem zlenmes şart olup, b na sah b veya yönet c s bunu sağlamakla mükelleft r.
İKİNCİ BÖLÜM
Kazan Da reler
Kazan da reler
MADDE 54- (1) Kazan da reler n n lg l Türk Standartlarına uygun olması şarttır.
(2) Kazan da res , b nanın d ğer kısımlarından, yangına en az 120 dak ka dayanıklı bölmelerle ayrılmış olarak merkez b r
yerde ve bütün hâl nde bulunur. B na d latasyonu, kazan da res nden geçemez.
(3) Kazan da reler nde duman bacalarına lave olarak tem z ve k rl hava bacaları yaptırılması şarttır.
(4) Kazan da res kapısının, kaçış merd ven ne veya genel kullanım merd venler ne d rekt olarak açılmaması ve mutlaka
b r güvenl k holüne açılması gerek r.
(5) Isıl kapas teler 50 kW-350 kW arasında olan kazan da reler nde en az b r kapı, döşeme alanı 100 m2’n n üzer ndek
veya ısıl kapas tes 350 kW’ın üzer ndek kazan da reler nde en az 2 çıkış kapısı olur. Çıkış kapılarının olab ld ğ kadar b r b r n n
ters yönünde yerleşt r lmes , yangına en az 90 dak ka dayanıklı, duman sızdırmaz ve kend l ğ nden kapanab lecek özell kte olması
gerek r.
(6) Kazan da res tabanına sıvı yakıt dökülmemes ç n gerekl tedb r alınır ve dökülen yakıtın kolayca boşaltılacağı b r
kanal s stem yapılır.
(7) Sıvı yakıtlı kazan da res nde en az 0.25 m3 hacm nde uygun yerde betondan p s su çukuru yapılır. Zem n suları uygun
noktalardan bodrum süzgeçler le toplanarak p s su çukuruna akıtılır ve bu p s su çukuru kanal zasyona bağlanır. Kot düşük se,
p s su çukuru pompa konularak kanal zasyona bağlanır. Sıvı yakıt akıntıları yakıt ayırıcıdan geç r ld kten sonra p s su çukuruna
akıtılır ve kontrollü b r şek lde kazan da res nden uzaklaştırılır.
(8) Kazan da res nde en az 1 adet 6 kg’lık çok maksatlı kuru k myev tozlu yangın söndürme c hazı ve büyük kazan
da reler nde en az 1 adet yangın dolabı bulundurulur.
Doğalgaz ve LPG tes satlı kazan da reler
MADDE 55- (1) Kazan da reler nde doğalgaz ve LPG kullanılması hâl nde, bu madde le Sek z nc Kısmın lg l
hükümler uygulanır. Kazan da res n n doğalgaz ve LPG tes satı, projes , malzeme seç m ve montajı lg l standartlara ve gaz
kuruluşlarının tekn k şartnameler ne uygun olarak yapılır.
(2) Sayaçların kazan da res dışına yerleşt r lmes gerek r.
(3) Herhang b r tehl ke anında gazı kesecek olan ana kapama vanası le elektr k akımını kesecek ana devre kes c ve ana
elektr k panosu, kazan da res dışında kolayca ulaşılab lecek b r yere konulur. Gaz ana vanasının yer n gösteren plaka, b na
g r ş nde kolayca görüleb lecek b r yere asılır.
(4) Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağına karşı doğal veya mekan k havalandırma sağlanması gerek r.
(5) Kazan da res nde doğalgaz veya LPG kullanılması hâl nde, bu gazları algılayacak gaz algılayıcıların kullanılması
şarttır.
(6) Kazan da res topraklaması 21/8/2001 tar hl ve 24500 sayılı Resm Gazetede yayımlanan Elektr k Tes sler nde
Topraklamalar Yönetmel ğ ne uygun şek lde yapılır.
(7) Kullanılan gazın özell ğ d kkate alınarak, aydınlatma ve açma-kapama anahtarları le panolar, kapalı t pte uygun
yerlere tes s ed l r.
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(8) Kullanılan gazın özell ğ d kkate alınarak, tablolar, anahtarlar, pr zler, borular g b bütün elektr k tes satının lg l
yönetmel klere ve Türk Standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tes s ed lmes gerek r. Bu tes sat ve s stemlerde kullanılacak
her türlü c haz ve kabloların lg l standartlara uygun olması gerek r.
(9) Doğalgaz tes satlı kazan da res tavanının mümkün olduğu kadar düz olması ve gaz sızıntısı hâl nde gazın b r keceğ
cepler n bulunmaması gerek r.
(10) LPG kullanılan kazan da reler bodrum katta yapılamaz. Bodrumlarda LPG tüpler bulundurulamaz.
(11) LPG kullanan ısı merkezler nde, gaz algılayıcının ortamdak gaz kaçağını algılayıp uyarması le devreye g ren ve
b na g r ş nde, otomat k emn yet vanası ve an kapama vanası g b gaz akışını kesen emn yet vanası bulunması gerek r.
(12) Yetk l b r kurum tarafından ver len kazan da res şletmec l ğ kursunu b t rd ğ ne da r sert f kası bulunmayan
şahıslar, kazan da res n şletmek üzere çalıştırılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yakıt Depoları
Yakıt depoları
MADDE 56- (1) Yakıt depoları, yangına dayanıklı bölmelerle korunmuş b r hacme yerleşt r l r. Yakıt deposu le kazan
da res n n yangına 120 dak ka dayanıklı b r bölme le ayrılmış olması gerek r. Depoda yeterl havalandırmanın sağlanması ve tank
kapas tes n n en az üçte b r n alacak şek lde havuzlama yapılması şarttır. Yakıt tankları, lg l Türk Standartlarına göre hesaplanır
ve yerleşt r l r.
(2) Akaryakıt depoları; merd ven altına, merd ven boşluğuna, mutfağa, banyoya ve yatak odasına konulamaz.
(3) Kalor fer yakıtı olarak kullanılan sıvı yakıtlar; aşağıda bel rt len şek lde ve m ktarlarda depolanab l r:
a) 1000 l treye kadar bodrumda ve var l ç nde,
b) 3000 l treye kadar bodrumda ve sızıntısız sac kaplarda,
c) 12000 l treye kadar b na ç nde bodrum katta, yangına 120 dak ka dayanıklı kâg r odada ve sızıntısız sac depolarında,
sızıntısız yeraltı ve yerüstü tanklarında,
ç) 40000 l treye kadar b na ç nde bodrum katta, yeraltı tanklarında veya b na dışında sızıntısız yeraltı ve yerüstü
tanklarında,
d) Stok ht yacının 40000 l treden fazla olması hâl nde, yakıt tankları, b nadan ayrı, bağımsız, tek katlı b r b naya
yerleşt r lm ş ve Sek z nc Kısımda bel rt len emn yet tedb rler alınmış şek lde.
(4) Akaryakıt depolarının metal bölümler , lg l yönetmel klere göre stat k elektr ğe karşı topraklanır.
(5) Akaryakıt yakan kat kalor fer n n yakıt depoları da re ç nde merd ven boşluklarına ve mutfağa, banyoya ve yatak
odasına konulamaz. Bu depolar, bu Yönetmel kte bel rt len hususlara ve lg l standartlara uymak kaydıyla, bodrumda en fazla
2000 l tre hacm nde yapılab l r. Günlük yakıt deposu se, en fazla 100 l tre olmak üzere, da re ç nde kapalı b r hac mde
yapılab l r. Günlük yakıt deposu sadece havalık le atmosfere açılır, taşma borusu ana yakıt deposuna bağlanır.
(6) Kat kalor fer tes satı bulunan veya gazyağı kullanan b nalarda, en az 1 adet 6 kg'lık kuru ABC tozlu el yangın
söndürme c hazı bulundurulması şarttır.
(7) Kömürlük; kazan da res ne b t ş k, taban kotu el le veya stoker le yükleme ve boşaltmaya elver şl olarak tes s ed l r.
Kömürün rahat taşınab lmes ve cürufun kolay atılab lmes gerek r. Kömürlük alanı 1.5 m kömür yüksekl ğ esas alınarak
hesaplanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mutfaklar, Çay Ocakları, Sobalar ve Bacalar
Mutfaklar ve çay ocakları
MADDE 57- (1) Konutlar har ç olmak üzere, alışver ş merkezler , yüksek b nalar ç nde bulunan mutfaklar ve yemek
fabr kaları le b r anda 100'den fazla k ş ye h zmet veren mutfakların davlumbazlarına otomat k söndürme s stem yapılması ve
ocaklarda kullanılan gazın özell kler ne göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tes satının kurulması şarttır.
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(2) Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması hâl nde, havalandırma s stemler yapılır. İk nc b r çıkış tes s
ed lmeks z n gaz kullanılması yasaktır.
(3) Mutfak ve çay ocakları b nanın d ğer kısımlarından en az 120 dak ka süreyle yangına dayanıklı bölmeler le ayrılmış
b ç mde konumlandırılır. Bölme olarak ahşap ve d ğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz.
(4) LPG kullanılan mutfaklarda, LPG tüpler bodrum katta bulundurulamaz. LPG kullanılan mutfakların bodrum katta
olması hâl nde; gaz algılayıcının ortamdak gaz kaçağını algılayıp uyarması le devreye g ren ve gaz akışını kesen, otomat k
emn yet vanası veya an kapama vanası g b b r emn yet vanasının ve havalandırmanın bulunması gerek r.
(5) Mutfaklarda doğalgaz kullanılması hâl nde, 112 nc maddede bel rt len esaslara uyulması şarttır.
Soba ve bacalar
MADDE 58- (1) Baca tes satının, lg l Türk Standartlarındak esaslara uygun olması şarttır. Her kazan ç n terc han ayrı
b r baca kullanılır, soba ve şofben boruları kazan bacalarına bağlanamaz.
(2) Kazan da res ç n ayrıca havalandırma bacası yapılır. Baca çek ş n n azalmaması bakımından, bacaların mümkün se,
komşu yüksek b nalardan en az 6 m uzaklıkta yapılması ve a t olduğu b na mahyasının en az 0.8 m üzer ne kadar çıkarılması
gerek r.
(3) Kazana a t baca duvarları 500 0C sıcaklığa dayanıklı olan malzemeden yapılır ve yapılmasında del kl tuğla ve br ket
kullanılamaz.
(4) Sıcak baca gazlarının yaladığı baca ç yüzeyler n n sıvanmaması hâl nde, projelend rmede en uygun derzlend rme
b ç m n n seç m g b tedb rler alınır. Baca duvarlarının dış yüzeyler uygun şek lde sıvanır.
(5) Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında b r kurum tem zleme menfez bulunması ve yılda en az k defa
yetk l k ş lere tem zlett r lmes gerek r. Bacaların tem zl ğ nden b na sah b ve yönet c s sorumludur.
(6) Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde soba, tahta ve boyalı kısımlara zarar vermeyecek şek lde, altına metal
kaplı tabla, mermer veya benzer malzeme konularak kurulur. Taban beton se, bu tedb rler n alınması mecbur değ ld r.
(7) Bağdad duvardan boru geç rmek mecbur yet hasıl olursa, duvarın yağlı boya veya ahşap g b çabuk yanıcı kısmına
künk veya büz yerleşt r l r ve boru bu del kten geç r l r.
(8) Odada baca yok se soba borusu; sac konan pencereden çıkarılıp, saçaktan 25 cm açıkta ve 50 cm yüksekte ve ucunda
şapka kullanılarak kurulur. Boruların b rleşt ğ yerler çember le kapatılıp, bu çemberden duvar ve tavana bağlanmak suret yle,
b rb r nden ayrılması ve devr lmes önlen r.
(9) Kullanım sırasında soba kapakları açık bırakılmaz, altında ve yanlarında odun, çıra, kömür, k br t, benz n, gaz ve
benzer yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmaz. İç ndek ateş, gerekt ğ nde kapaklı mangala alınır. Sobanın, kullanılmadığı
mevs mde kaldırılması gerek r. Sobanın kaldırılmadığı yerlerde, kapaklar açılmayacak şek lde telle bağlanır.
(10) Odun ve kömür g b katı yakıtlar le yüksek oranda s bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takd rde, borular ayda b r,
bacalar se k ayda b r tem zlen r.
(11) Baca tem zl ğ , mahall n tfa ye teşk latı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda tfa ye teşk latından aldığı z n le ve
beled ye encümen n n bel rled ğ f yat tar fes üzer nden faal yet gösteren özel f rmalar var se, tem zl k onlara da yaptırılab l r.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sığınaklar, Otoparklar ve Çatılar
Sığınaklar
MADDE 59- (1) İlg l mevzuatına uygun olarak 50'den fazla nsan barındırılmak üzere yapılan sığınaklarda, Altıncı
Kısmın İk nc Bölümüne uygun duman tahl ye s stem kurulması ve Üçüncü Kısmın İk nc Bölümünde bel rt len esaslara uygun
ve en az 2 çıkışın sağlanması mecbur d r. Bu Yönetmel ğe göre algılama, uyarı ve söndürme s stemler n n yapılması mecbur olan
b naların sığınaklarında bel rt len bu s stemler n kurulması şarttır.
Otoparklar
MADDE 60- (1) Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının park etmeler ç n kullanılan otoparkların dışarıya olan toplam açık
alanı, döşeme alanının % 5' nden fazla ve bu açık alan her b r nde en az yarısı kadar olmak üzere karşılıklı k cephede bulunuyor
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se açık otopark; aks hâlde kapalı otopark kabul ed l r. Araç kapas tes 20’den fazla olan veya b rden fazla bodrum kat kullanan
kapalı t p otoparklarda otomat k yağmurlama s stem , yangın dolap s stem ve tfa ye su alma ağızları yapılması mecbur d r.
(2) Toplam alanı 2000 m2’y aşan bodrumlardak kapalı otoparklar ç n mekan k duman tahl ye s stem yapılması şarttır.
Duman tahl ye s stem n n b nanın d ğer bölümler ne h zmet veren s stemlerden bağımsız olması ve saatte en az 9 hava değ ş m
sağlaması gerek r.
(3) Araçların asansör le alındığı kapalı otoparklarda doğal veya mekan k havalandırma s stem yapılması şarttır.
(4) LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt s steml araçlar kapalı otoparklara g remez ve alınmaz.
Çatılar
MADDE 61- (1) Çatı aralarında kolay alevlen c , parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz.
(2) Isıtma, soğutma, haberleşme ve let ş m alıcı ve ver c elektr kl c hazlarının çatı arasına yerleşt r lmes gerekt ğ
takd rde, elektr kl c hazlar ç n, yangına dayanıklı kablo kullanılması ve çel k boru çer s nden geç r lmes g b , yangına karşı
lave tedb rler alınarak yetk l k ş ler el yle lg l yönetmel klere uygun elektr k tes satı çek leb l r.
(3) Çatı g r ş kapısı devamlı kapalı ve k l tl tutulur. Çatıya b na sah b , yönet c s veya b na yetk l s n n zn le çıkılab l r.
Çatı araları per yod k olarak tem zlen r.
ALTINCI BÖLÜM
Asansörler
Asansörler n özell kler
MADDE 62- (1) Asansör s stemler , 15/2/2003 tar hl ve 25021 sayılı Resmî Gazetede ve 31/1/2007 tar hl ve 26420
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Asansör Yönetmel ğ ne (95/16/AT) uygun olarak mal ve tes s ed l r.
(2) Asansör kuyusu ve mak na da res , yangına en az 60 dak ka dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılır.
(3) Aynı kuyu ç nde 3’den fazla asansör kab n düzenlenemez. 4 asansör kab n düzenlend ğ takd rde, k şerl gruplar
hâl nde araları yangına 60 dak ka dayanıklı b r malzeme le ayırılır.
(4) Asansör kuyusunda en az 0.1 m2 olmak üzere kuyu alanının 0.025 katı kadar b r havalandırma ve dumandan arındırma
bacası bulundurulur veya kuyular basınçlandırılır. Aynı anda bodrum katlara da h zmet veren asansörlere, bodrum katlarda
korunmuş b r kor dordan veya b r yangın güvenl k holünden ulaşılması gerek r. Asansörler n kapıları, kor dor, hol ve benzer
alanlar dışında doğrudan kullanım alanlarına açılamaz.
(5) Yüksek b nalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörler n aşağıda bel rt len esaslara uygun olması gerek r:
a) Asansörler n, yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomat k olarak ac l çıkış
katına dönecek ve kapıları açık bekleyecek özell kte olması gerek r. Ancak, asansörler n gerekt ğ nde yetk l ler tarafından
kullanılab lecek elektr kl s steme sah p olması da gerek r.
b) Asansörler n, yangın uyarısı alındığında, kat ve kor dor çağrılarını kabul etmemes gerek r.
c) B r nc ve k nc derece deprem bölgeler nde bulunan yüksek b nalarda, deprem sensöründen uyarı alarak asansörler n
deprem sırasında durab leceğ en yakın kata g d p, kapılarını açıp, hareket etmeyecek tert bat ve programa sah p olması gerek r.
(6) Asansör kapısı, yangın merd ven yuvasına açılamaz.
(7) Asansör kapılarının yangına karşı en az 30 dak ka dayanıklı ve duman sızdırmaz olması, yapı yüksekl ğ 51.50 m’den
yüksek b nalarda yangına karşı en az 60 dak ka dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerek r.
Ac l durum asansörü
MADDE 63- (1) Ac l durum asansörü; b r yapı ç nde yangına müdahale ek pler n n ve bunların kullandıkları ek pmanın
üst ve alt katlara makul b r emn yet tedb r dâh l nde hızlı b r şek lde taşınmasını sağlamak, gerekl kurtarma şlemler n yapmak
ve aynı zamanda engell nsanları tahl ye ed leb lmek üzere tes s ed l r. Asansör, aynı zamanda normal şartlarda b nada bulunanlar
tarafından da kullanılab l r. Ancak, b r yangın veya ac l durumda, asansörün kontrolü ac l durum ek pler ne geçer.
(2) Yapı yüksekl ğ 51.50 m'den daha fazla olan yapılarda, en az 1 asansörün ac l hâllerde kullanılmak üzere ac l durum
asansörü olarak düzenlenmes şarttır.
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2007/12/20071219-2.htm

24/61

31.05.2018

T.C. Resmî Gazete

(3) Ac l durum asansörler önünde, aynı zamanda kaçış merd ven ne de geç ş sağlayacak şek lde, her katta 6 m2’den az,
10 m2’den çok ve herhang b r boyutu 2 m’den az olmayacak yangın güvenl k holü oluşturulur.
(4) Ac l durum asansörünün kab n alanının en az 1.8 m², taşıma kapas tes n n en az 630 kg, hızının zem n kattan en üst
kata 1 dak kada er şecek hızda olması ve enerj kes lmes hâl nde, otomat k olarak devreye g recek özell kte ve 60 dak ka çalışır
durumda kalmasını sağlayacak b r ac l durum jeneratörüne bağlı bulunması gerek r.
(5) Ac l durum asansörler n n elektr k tes satının ve kablolarının yangına karşı en az 60 dak ka dayanıklı olması ve
asansör boşluğu ç ndek tes satın sudan etk lenmemes gerek r.
(6) Ac l durum asansörünün mak na da res ayrı olur ve asansör kuyusu basınçlandırılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yıldırımdan Korunma Tes satı, Transformatör ve Jeneratör
Yıldırımdan korunma tes satı
MADDE 64- (1) B naların yıldırım tehl kes ne karşı korunması ç n lg l yönetmel k ve standartların gereğ n n yer ne
get r lmes şarttır. Elektr k yükünün yapı veya yapı ç ndek d ğer tes sat üzer nde r sk yaratmaksızın toprağa let leb leceğ yeterl
bağlantının sağlanması ve b r toprak sonlandırma ağı oluşturulması gerek r.
Transformatör
MADDE 65- (1) Transformatörün kurulacağı odanın bütün duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dak ka süreyle yangına
dayanab lecek şek lde yapılır.
(2) Yağlı transformatör kullanılması durumunda;
a) Yağ toplama çukurunun yapılması gerek r.
b) Transformatörün ç nde bulunacağı odanın b na ç nde konumlandırılması hâl nde; b r yangın hâl nde transformatörden
çıkan dumanların ve sıcaklığın b nadak kaçış yollarına s rayet etmemes ve serbest hareket engellememes gerek r.
c) Uygun t pte otomat k yangın algılama ve söndürme s stem yapılır.
(3) Ana elektr k odalarından ve transformatör merkezler nden tem z su, p s su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tes satı
donanımı ve ek pmanları geç r lemez ve üst kat mahaller nde ıslak hac m düzenlenemez.
Jeneratör
MADDE 66- (1) B r mahal çer s nde tes s ed len b r nc l veya k nc l enerj kaynağı olarak jeneratör kullanılan bütün
b na ve yapılarda aşağıdak tedb rler n alınması şarttır:
a) Jeneratörün kurulacağı odanın duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dak ka süreyle yangına dayanab lecek şek lde
yapılır.
b) Jeneratörün ç nde bulunacağı odanın b na ç nde konumlandırılması hâl nde; b r yangın hâl nde çıkan dumanların ve
sıcaklığın b nadak kaçış yollarına s rayet etmemes ve serbest hareket engellememes gerek r.
c) Jeneratörün ana yakıt deposunun bulunacağı yer ç n, 56 ncı maddede bel rt len şartlara uyulur.
(2) Jeneratör odalarından tem z su, p s su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tes satı donanımı ve ek pmanları geç r lemez ve
üst kat mahaller nde ıslak hac m düzenlenemez.
BEŞİNCİ KISIM
Elektr k Tes satı ve S stemler
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Elektr k tes satı ve s stemler n özell kler
MADDE 67- (1) B nalarda kurulan elektr k tes satının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı
s stemler n n, yangın hâl nde veya herhang b r ac l hâlde, b nada bulunanlara zarar vermeyecek, pan k çıkmasını önleyecek,
b nanın emn yetl b r şek lde boşaltılmasını sağlayacak ve güvenl b r ortam oluşturacak şek lde tasarlanması, tes s ed lmes ve
çalışır durumda tutulması gerek r.
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(2) Her türlü elektr k tes satının, kaçış yolları aydınlatmasının, ac l durum aydınlatma ve yönlend rmes n n ve yangın
algılama ve uyarı s stemler n n, lg l tes sat yönetmel kler ne ve standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tes s ed lmes şarttır.
(3) B nalarda kurulacak elektr k tes satının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı s stemler n n
tasarımı ve uygulaması, ruhsat veren daren n kontrol ve onayına tab d r. S stemler n ve c hazların per yod k kontrolü, test ve
bakımları, b na sah b veya yönet c s le bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrett ğ b na yetk l s nce yaptırılır.
İKİNCİ BÖLÜM
İç Tes sat
İç tes sat
MADDE 68- (1) Her türlü b nada elektr k ç tes satı, koruma teçh zatı, kısa devre hesapları, yalıtım malzemeler , bağlantı
ve tesp t elemanları, uzatma kabloları, elektr k tes sat projeler ve kuvvetl akım tes satı; 4/11/1984 tar hl ve 18565 sayılı Resm
Gazetede yayımlanan Elektr k İç Tes sler Yönetmel ğ ne, 21/8/2001 tar hl ve 24500 sayılı Resm Gazetede yayımlanan Elektr k
Tes sler nde Topraklamalar Yönetmel ğ ne, 30/11/2000 tar hl ve 24246 sayılı Resm Gazetede yayımlanan Elektr k Kuvvetl
Akım Tes sler Yönetmel ğ ne ve lg l d ğer yönetmel klere ve standartlara uygun olarak tes s ed l r.
(2) Yapı yüksekl ğ 51.50 m’den fazla olan b nalarda şaft ç nde bus-bar s stem n n bulunması mecbur d r.
Yangın bölmeler nden geç şler
MADDE 69- (1) Bütün b na ve yapılarda elektr k tes satının b r yangın bölmes nden d ğer b r yangın bölmes ne yatay ve
düşey geç şler nde yangın veya dumanın veyahut her k s n n b rden geç ş n engellemek üzere, bütün açıklıkların yangın
durdurucu harç, yastık, panel ve benzer malzemelerle kapatılması gerek r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ac l Durum Aydınlatması ve Yönlend rmes
Ac l durum aydınlatması ve yönlend rmes
MADDE 70- (1) Kaçış yollarında, kullanıcıların kaçışı ç n gerekl aydınlatmanın sağlanmış olması şarttır. Ac l durum
aydınlatması ve yönlend rmes ç n kullanılan aydınlatma ün teler n n normal aydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan t pte
seç lmes hâl nde, normal kaçış yolu aydınlatması kes ld ğ nde otomat k olarak devreye g recek şek lde tes s ed lmes gerek r.
Kaçış yollarının aydınlatılması
MADDE 71- (1) Bütün kaçış yollarının ve kaçış merd venler n n aydınlatılması gerek r.
(2) Kaçış yollarında aydınlatmanın, b na veya yapıda kaçış yollarının kullanılmasının gerekl olacağı bütün zamanlarda
sürekl olarak yapılması şarttır. Aydınlatma b na veya yapının genel aydınlatma s stem ne bağlı aydınlatma tes satı le sağlanır ve
doğal aydınlatma yeterl kabul ed lmez.
Ac l durum aydınlatması s stem
MADDE 72- (1) Ac l durum aydınlatma s stem ; şeh r şebekes veya benzer b r dış elektr k beslemes n n kes lmes ,
yangın, deprem g b sebeplerle b na veya yapının elektr k enerj s n n güvenl k maksadıyla kes lmes ve b r devre kes c veya
s gortanın açılması sebeb yle normal aydınlatmanın kes lmes hâller nde, otomat k olarak devreye g rerek yeterl aydınlatma
sağlayacak şek lde düzenlen r.
(2) Bütün kaçış yollarında, toplanma ç n kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen merd venlerde, yüksek r sk oluşturan
hareketl mak neler ve k myev maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektr k dağıtım ve jeneratör odalarında, merkez
batarya ün tes odalarında, pompa stasyonlarında, kapalı otoparklarda, lk yardım ve emn yet ek pmanının bulunduğu yerlerde,
yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler le benzer bölümlerde ve aşağıda bel rt len b nalarda, ac l
durum aydınlatması yapılması şarttır:
a) Hastaneler ve huzur evler nde ve eğ t m amaçlı b nalarda,
b) Kullanıcı yükü 200'den fazla olan bütün b nalarda,
c) Zem n sev yes n n altında 50 veya daha fazla kullanıcısı olan b nalarda,
ç) Penceres z b nalarda,
d) Otel, motel ve yatakhanelerde,
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e) Yüksek tehl kel yerlerde,
f) Yüksek b nalarda.
(3) Ac l durum aydınlatmasının normal aydınlatmanın kes lmes hâl nde en az 60 dak ka süreyle sağlanması şarttır. Ac l
durum çalışma süres n n kullanıcı yükü 200’den fazla olduğu takd rde en az 120 dak ka olması gerek r.
(4) Kaçış yolları üzer nde aydınlatma ün tes seç m ve yerleşt rmes , tabanlarda, döşemelerde ve yürüme yüzeyler nde,
kaçış yolunun merkez hattı üzer ndek herhang b r noktada ac l durum aydınlatma sev yes en az 1 lux olacak şek lde yapılır. Ac l
durum çalışma süres sonunda bu aydınlatma sev yes n n herhang b r noktada 0.5 lux’den daha düşük b r sev yeye düşmemes
gerek r. En yüksek ve en düşük aydınlatma sev yes ne sah p noktalar arasındak aydınlatma sev yes oranı 1/40’dan fazla olamaz.
(5) Ac l durum aydınlatması;
a) Kend akümülatörü, şarj devres , şebeke ger l m denetley c s ve lamba sürücü devres ne sah p bağımsız aydınlatma
armatürler ,
b) B r merkez akümülatör bataryasından doğru ger l m veya b r nvertör devres aracılığı le alternat f ger l m sağlayan
b r merkez batarya ün tes nden beslenen aydınlatma armatürler ,
le sağlanır.
(6) Normal aydınlatma maksadıyla kullanılan aydınlatma armatürler , ac l durum dönüştürme k tler doğrudan armatür
muhafazasının çer s nde veya hemen yakınında monte ed lerek ve gerekl bağlantılar yapılarak bağımsız ac l durum aydınlatma
armatürler ne dönüştürüleb l r.
(7) Merkez batarya veya jeneratörden beslenen ac l aydınlatma s stemler nde, merkez ün te le aydınlatma armatürler
arasındak bağlantılar metal tes sat boruları çer s nde veya m neral zolasyonlu veyahut benzer yangına dayanıklı kablolar le
yapılır. Kend başlarına ac l durum aydınlatması yapab len aydınlatma armatürler ne yapılacak şebeke ger l m bağlantıları normal
aydınlatmada kullanılan t pte kablolarla yapılab l r.
(8) B r nc ve k nc derece deprem bölgeler nde, kaçış kor dorları ve merd venler ndek ac l aydınlatmanın, kend
başlarına çalışab len bataryalı ac l aydınlatma armatürler le sağlanması gerek r.
Ac l durum yönlend rmes
MADDE 73- (1) B rden fazla çıkışı olan bütün b nalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşab lmes ç n ac l durum
yönlend rmes yapılır. Ac l durum hâl nde, b na çer s nde tahl ye ç n kullanılacak olan çıkışların konumları ve b na çer s ndek
her b r noktadan planlanan çıkış yolu b na ç ndek lere göster lmek üzere, ac l durum çıkış şaretler n n yerleşt r lmes şarttır.
(2) Yönlend rme şaretler n n aydınlatması 72 nc maddede bel rt len özell klere sah p ac l aydınlatma ün teler le
dışarıdan aydınlatma suret yle yapılır veya bu aydınlatmada, aynı özell klere ve çer den aydınlatılan şaretlere sah p ac l durum
yönlend rme ün teler kullanılır.
(3) Ac l durum yönlend rmes n n normal aydınlatmanın kes lmes hâl nde en az 60 dak ka süreyle sağlanması gerek r.
Kullanıcı yükünün 200’den fazla olması hâl nde, ac l durum yönlend rmes n n çalışma süres n n en az 120 dak ka olması şarttır.
(4) Yönlend rme şaretler ; yeş l zem n üzer ne beyaz olarak, lg l yönetmel k ve standartlara uygun semboller ve normal
zamanlarda kullanılacak çıkışlar ç n “ÇIKIŞ”, ac l durumlarda kullanılacak çıkışlar ç n se, “ACİL ÇIKIŞ” yazısını ht va eder.
Yönlend rme şaretler n n her noktadan görüleb lecek şek lde ve şaret yüksekl ğ 15 cm’den az olmamak üzere, azam
görüleb l rl k uzaklığı; dışarıdan veya kenarından aydınlatılan yönlend rme şaretler ç n şaret boyut yüksekl ğ n n 100 katına,
çer den ve arkasından aydınlatılan şaretlere sah p ac l durum yönlend rme ün teler ç n şaret boyut yüksekl ğ n n 200 katına
eş t olan uzaklık olması gerek r. Bu uzaklıktan daha uzak noktalardan er ş m ç n gerekt ğ kadar yönlend rme şaret lave ed l r.
(5) Yönlend rme şaretler , yerden 200 cm lâ 240 cm yüksekl ğe yerleşt r l r.
(6) Kaçış yollarında yönlend rme şaretler dışında, kaçış yönü le lg l tereddüt ve karışıklık yaratab lecek h çb r ışıklı
şaret veya nesne bulundurulamaz.
(7) Yönlend rme şaretler n n hem normal aydınlatma ve hem de ac l durum aydınlatma hâller nde kaçış yolu üzer nde
bütün er ş m noktalarından görüleb l r olması gerek r. Dışarıdan aydınlatılan yönlend rme şaretler aydınlatmasının, görüleb len
bütün doğrultularda en az 2 cd/m² olması ve en az 0.5 değer nde b r kontrast oranına sah p bulunması şarttır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yangın Algılama ve Uyarı S stemler
Tasarım lkeler
MADDE 74- (1) Yangın uyarı s stem ; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonks yonlarını ht va eden
komple b r s stemd r. Yangın algılama s stem n n ve parçalarının TS EN 54’e uygun olarak üret lmes , tasarlanması, tes s ed lmes
ve şlet lmes şarttır.
(2) Yangın uyarı s stem n oluşturan bütün kabloların ve uzak kontrol ve denet m merkezler ne let ş m maksadıyla
kullanılan bütün hatların; kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı g b arızalara karşı sürekl olarak denet m altında tutulması
gerek r.
(3) Yangın uyarı s stem n n herhang b r sebeple devre dışı kalması hâl nde, tekrar çalışır duruma get r l nceye kadar
korumasız kalan bölgelerde lave güvenl k personel le denet m yapılır ve gerekl tedb r alınır.
Algılama ve uyarı s stem
MADDE 75- (1) Yangın algılama ve uyarı s stem n n, el le, otomat k olarak veya b r söndürme s stem nden aldığı
uyarılardan b r veya b rkaçı le devreye g rmes gerek r.
(2) El le yangın uyarısı, yangın uyarı butonları le yapılır. Yangın uyarı butonları yangın kaçış yollarında tes s ed l r.
Yangın uyarı butonlarının, b r kattak herhang b r noktadan o kattak herhang b r yangın uyarı butonuna yatay er ş m uzaklığının
60 m'y geçmeyecek şek lde yerleşt r lmes gerek r. Engell veya yaşlıların bulunduğu yerlerde bu mesafe azaltılab l r. Tüm
yangın uyarı butonlarının görüleb l r ve kolayca er ş leb l r olması gerek r. Yangın uyarı butonları, yerden en az 110 cm ve en
fazla 130 cm yüksekl ğe yerleşt r l r. Aşağıda bel rt len b nalarda yangın uyarı butonlarının kullanılması mecbur d r:
a) Konutlar har ç, kat alanı 400 m2’den fazla olan k kat le dört kat arasındak bütün b nalarda,
b) Konutlar har ç, kat sayısı dörtten fazla olan bütün b nalarda,
c) Konutlar dâh l bütün yüksek b nalarda.
(3) Yapı yüksekl ğ veya toplam kapalı alanı Ek-7’dek değerler aşan b nalara otomat k yangın algılama c hazları tes s
ed lmes mecbur d r.
(4) Algılama s stem n n gerekl olduğu ve fakat duman algılama c hazlarının kullanımının uygun veya yeterl olmadığı
mahallerde, sab t sıcaklık, sıcaklık artış, alev veya başka uygun t p algılama c hazı kullanılır.
(5) Ek-7’de bel rt len b nalardak bütün mahallere, TS EN 54-14’e göre algılayıcılar yerleşt r l r. Yangın anında normal baca
n tel ğ olmayan, ç nde yanmaya elver şl madde bulunmayan ve er ş lmes mümkün olmayan boşluklara duman algılayıcı takılması
gerekl değ ld r.
(6) Bütün algılama c hazlarının per yod k testler ve bakımlar ç n ulaşılab l r olması gerek r.
(7) B nada otomat k yağmurlama s stem bulunuyor se, yağmurlama başlığının açılması hâl nde yangın uyarı s stem n n
otomat k algılama yapması sağlanır. Bu amaçla, her b r zon hattına su akış anahtarları tes s ed l r ve bu akış anahtarlarının kontak çıkışları
yangın alarm s stem ne g r ş olarak bağlanır. Otomat k yağmurlama s stem olan yerler, otomat k sıcaklık algılayıcıları donatılmış g b
şlem görür. Bu mahallerde otomat k sıcaklık artış algılayıcılarının kullanılması mecbur değ ld r.
(8) B nada veya yapıda otomat k veya el le çalışan d ğer gazlı, kuru k myev tozlu veya benzer sab t söndürme s stem
bulunuyor se, bunların devreye g rd ğ n n yangın alarm s stem tarafından otomat k olarak algılanması gerek r. Bunu sağlamak üzere,
söndürme s stemler nden, söndürme s stem n n devreye g rd ğ n b ld ren kontak çıkışları yangın alarm s stem ne g r ş olarak bağlanır.
Alarm verme
MADDE 76- (1) B r yangın algılama ve uyarı s stem n n devreye g rmes hâl nde, sesl ve ışıklı olarak veya data let ş m le
alarm verme;
a) Ana kontrol panel nde ve d ğer zleme noktalarındak tal kontrol paneller nde veya tekrarlayıcı panellerde sesl , ışıklı veya
alfa nümer k göstergeler ,
b) B nanın kullanılan bütün bölümler nde yaşayanları yangın veya benzer b r ac l durumdan haberdar etmek ç n sesl ve ışıklı
uyarı c hazları,
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2007/12/20071219-2.htm

28/61

31.05.2018

T.C. Resmî Gazete

c) B nada bulunan yangın ve ac l durum mücadele ek pler n n uyarılması ve tfa yeye haber ver lmes ç n sesl ve ışıklı uyarı
c hazları ve d rekt hatlar veya d ğer let ş m ortamları üzer nden data let ş m ,
le yapılır.
Yangın bölgeler ve kontrol paneller
MADDE 77- (1) Yangını haber vermek üzere, en büyük b r m olarak yangın bölges kullanılır. Bütün b nalarda her
bağımsız kat en az b r yangın bölges olarak kabul ed l r. Şayet
b r katın alanı 2000 m²’den büyük se, b rden fazla yangın bölges bel rlen r. B r b na veya yapının toplam nşaat alanı 300
m² veya daha küçük se, b rden fazla katlı olsa b le tek b r yangın bölges olarak kabul ed l r.
(2) B r yangın bölges n n herhang b r doğrultuda uzunluğu 100 m’y geçemez. B r yangın bölges n n çer s nde b r
yangın başlangıcını görsel olarak tesp t etmek ç n alınması gereken uzaklığın 30 m’y geçmemes gerek r.
(3) Yangın kontrol paneller ve tekrarlayıcı paneller, aşağıda bel rt len şek lde olur:
a) Kontrol ve tekrarlayıcı paneller, b nanın, terc han zem n katında veya kolay ulaşılab l r bölümünde ve sürekl olarak
görevl personel bulunan b r yer nde tes s ed l r.
b) Yangın kontrol panel n n tes s ed ld ğ yerde personel n bulunamadığı zaman aralıkları var se, bu sürelerde sürekl
personel bulunan k nc b r mahalde veya daha fazla mahallerde tekrarlayıcı paneller tes s ed l r.
c) Yangın algılama ve uyarı s stem b rden fazla b naya h zmet ver yor se, k veya daha fazla yangın bölges bulunan her
b nada ayrı b r tal yangın kontrol panel veya tekrarlayıcı panel tes s ed l r.
Yağmurlama s stem alarm stasyonları
MADDE 78- (1) B r b nada yağmurlama s stem ve otomat k algılama s stem kurulması hâl nde, yağmurlama s stem
alarm stasyonları ve akış anahtarları yangın alarm s stem ne bağlanır. Yağmurlama s stem nden gelen alarm uyarıları ayrı b r
bölgesel zleme panel nde veya yangın kontrol panel nde ayrı bölgesel alarm göstergeler oluşturularak zlen r. Hat kesme
vanalarının zleme anahtarlarının ve yağmurlama s stem ne l şk n d ğer arıza kontaklarının da aynı şek lde yangın alarm s stem
tarafından sürekl olarak denetlenmes gerek r.
Gazlı söndürme s stem alarm ve arıza çıkışları
Madde 79- (1) B r b nada gazlı söndürme s stem kurulması hâl nde, b nada algılama ve uyarı s stem var se, söndürme
s stem n n alarm ve arıza çıkışları, yangın alarm s stem ne bağlanarak ayrı bölgesel göstergelerle zlen r.
Duman kontrol ve basınçlandırma s stemler kontrol ve zlemeler
MADDE 80- (1) B r b nada duman kontrol ve basınçlandırma s stemler kurulması hâl nde, bu s stemler le lg l arıza ve
konum değ şt rme s nyaller ayrı b r bölgesel zleme panel nde veya yangın kontrol panel nde ayrı bölgesel durum ve arıza
göstergeler oluşturularak zlen r ve kontrol ed l r. Duman kontrol ve basınçlandırma s stemler n n el le kontroller ayrı b r
kontrol panel nden yapılab leceğ g b , yukarıda bel rt len zleme paneller le b rleşt r lerek yangın alarm s stem bünyes nde de
gerçekleşt r leb l r.
Sesl ve ışıklı uyarı c hazları
MADDE 81- (1) B r b nanın kullanılan bütün bölümler nde yaşayanları yangından veya benzer ac l hâllerden haberdar
etme şlemler , sesl ve ışıklı uyarı c hazları le gerçekleşt r l r. Yangın uyarı butonunun mecbur olduğu yerlerde uyarı s stem de
mecbur d r.
(2) Yangın alarm s nyal gec kmes z olarak, yangın mücadele ek pler ve yangına müdahale konusunda eğ t lm ş personele
ulaştırılmak şartıyla, yangın alarm s nyal n n gerçekl ğ n n araştırılmasına mkân verecek şek lde b r ön uyarı s stem ne z n
ver l r. Tehl kel maddeler n bulundurulduğu veya şlend ğ endüstr yel b nalarda ve depolama amaçlı yapılarda herhang b r
yangın algılamasının otomat k olarak b na tahl ye uyarı s stemler n harekete geç rmes gerek r. Bu b na ve yapılarda ön uyarı
s stem ne z n ver lmez.
(3) Tahl ye uyarıları, aşağıda bel rt len st snalar dışında, hem sesl ve hem de ışıklı olarak yapılır:
a) İş tme engell k ş ler n bulunma ht mal olmayan alanlarda ışıklı uyarı c hazı kullanılması mecbur değ ld r.
b) Sağlık h zmet amaçlı b nalar ç n öngörüldüğü takd rde sadece ışıklı uyarı c hazları kullanılmasına z n ver l r.
http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2007/12/20071219-2.htm

29/61

31.05.2018

T.C. Resmî Gazete

(4) Tahl ye uyarı s stemler n n, aşağıda bel rt len st snalar dışında, yapının tamamında devreye g rmes gerek r:
a) Yapısı t barıyla tamamının b rden boşaltılması mümkün olmayan b nalarda, başlangıçta sadece yangından etk lenen ve
etk lenecek olan bölgelerde uyarı s stemler devreye g rer. Böyle b r hâlde, b nanın düzenl b r şek lde boşaltılab lmes ç n, uyarı
s stem , d ğer bölgelerde kademel olarak devreye sokulacak şek lde tes s ed l r.
b) Yaşlılık, f z ksel veya z h nsel yeters zl k ve benzer sebeplerle kend başlarına dışarı çıkamayacak k ş ler bulunan
b nalarda, sadece bu k ş ler n bakımları ve b nadan tahl yeler le görevl personele yangın uyarısı ver lmes ne z n ver l r.
(5) Sesl uyarı c hazları b nanın her yer nde, yerden 150 cm yüksekl kte ölçülecek ve ses sev yes ortalama ortam ses
sev yes n n en az 15 dBA üzer nde olacak şek lde yerleşt r l r. Uyuma maksatlı bölümler le banyo ve duşlarda, ses sev yes n n en
az 75 dBA olması gerek r. Sesl uyarı c hazlarının 3 m uzaklıkta en az 75 dBA ve en çok 120 dBA ses sev yes elde ed lecek
özell kte olması şarttır.
(6) Sesl yangın uyarı c hazlarının sesler n n, b nada başka amaçlarla kullanılan sesl uyarıcılardan ayırt ed leb lecek
özell kte olması gerek r.
(7) Aşağıda bel rt len yerlerde, otomat k olarak yayınlanan ses mesajları ve yangın merkez nden m krofonla yayınlanan
canlı ses mesajları le b nada yaşayanların tahl yes n veya b na çer s nde yer değ şt rmeler n sağlayacak şek lde anons s stemler
kurulması mecbur d r:
a) B nadak yatak sayısı 200’den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde,
b) Yapı nşaat alanı 5000 m2’den büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 k ş y aşan topluma açık b nalarda,
alışver ş merkezler nde, süpermarketlerde, endüstr tes sler nde ve benzer b nalarda,
c) Yüksekl ğ 51.50 m’y geçen bütün b nalarda.
(8) Sesl ve ışıklı uyarı c hazları, sadece yangın uyarı s stem ve d ğer ac l durum uyarıları ç n kullanılır. Anons s stemler
se, yangın uyarı s stem ve d ğer ac l durum anonsları öncel k almak ve otomat k olarak d ğer kullanım amaçlarını devre dışı
bırakmak şartıyla, genel anons ve fon müz ğ yayını g b başka amaçlar le de kullanılab l r.
Ac l durum kontrol s stemler
MADDE 82- (1) Yangın hâl nde otomat k olarak gerekl kontrol fonks yonlarını yer ne get recek ac l durum kontrol
s stem n n;
a) Yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve d ğer açıklıkları kapatma amaçlı c hazları normal hâlde açık
durumda tutan elektromanyet k kapı tutucu ve benzer c hazlarının serbest bırakılması,
b) Merd ven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma c hazlarının devreye sokulması,
c) Duman kontrol s stemler n n şlemler n yer ne get rmes ,
ç) Ac l durum aydınlatma kontrol şlemler n gerçekleşt rmes ,
d) Güvenl k ve benzer sebeplerle k l tl tutulan kapıların ve turn keler n açılması,
e) Asansörler n yapılış özell kler ne bağlı olarak yangın esnasında kullanımının engellenmes veya tahl ye amacıyla
tfa ye veya eğ t lm ş b na yangın mücadele ek pler tarafından kullanılmasının sağlanması,
f) Mahall tfa ye le elektr k şletmes ne, beled yeye, pol se veya jandarmaya, kurum am r ne, b na sah b ne ve gerekl
görülen d ğer yerlere yangının otomat k olarak haber ver lmes ,
özell k ve fonks yonlarına sah p olması lazımdır.
(2) Ac l durum kontrol şlemler , yangın alarm s stem n n donanım ve yazılım bütünlüğü çer s nde bulunan kontrol
b r mler le gerçekleşt r l r. Kontrol ed len s stem n ve c hazlar le l şk s bulunan güvenl k s stemler n n, b na otomasyon
s stemler g b d ğer s stemler tarafından yapılab lecek her türlü kontrol ve kumanda şlemler n n, yangın veya benzer b r ac l
durumda yangın kontrol panel nden yapılacak ac l durum kontrol şlemler n h çb r şek lde engellememes gerek r.
Kablolar
MADDE 83- (1) B r yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken;
a) Yangın kontrol paneller nden, sesl ve ışıklı uyarı c hazlarına, sesl tahl ye s stem ampl f katör ve hoparlörler ne ve ac l
durum kontrol c hazlarına g den s nyal ve besleme kablolarının,
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b) İtfa ye ve yangın mücadele ek pler ne haber vermek ç n kullanılan kabloların b na çer s nde kalan kısımlarının,
c) Ana yangın kontrol panel le tal yangın kontrol paneller ve tekrarlayıcı paneller n b rb rler arasındak haberleşme ve
besleme kablolarının,
ç) Bütün yangın kontrol paneller ne ve tekrarlayıcı panellere enerj sağlayan besleme kablolarının,
yangına karşı en az 60 dak ka dayanab lecek özell kte olması şarttır.
(2) Yangına karşı dayanıklı olması gereken kabloların, lg l standartlara uygun olarak deneye tab tutulmuş ve sert f kalı
olması gerek r.
(3) B r yangının algılanmasından sonra uzun süre çalışır durumda kalması gerekl olmayan yangın uyarı butonlarında,
algılayıcılarda ve yangın kontrol paneller arasındak kablolarda ve enerj s kes ld ğ nde tehl kel b r durum oluşmayan
elektromanyet k kapı tutuculara ve benzer c hazlara g den kablolarda yangına dayanıklılık özell ğ aranmayab l r.
(4) Yangın alarm s stem kablolarının, s stem n sağlıklı ve güven l r çalışmasını sağlayacak şek lde yangın algılama,
kontrol ve uyarı ek pmanı üret c ler n n spes f kasyonlarına uygun t pte olması ve elektr ksel gürültü ve benzer etk lerden
korunacak şek lde, d ğer s stemlerden ve enerj taşıyan kablolardan ayrılarak tes s ed lmes gerek r.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Per yod k Testler, Bakım ve Denet m
Per yod k testler, bakım ve denet m
MADDE 84- (1) Bu Yönetmel kte öngörülen ac l aydınlatma, yönlend rme ve yangın algılama ve uyarı s stemler ; b na
sah b n n ve yönet c n n veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrett ğ b na yetk l s n n sorumluluğu altında, lg l
standartlarda bel rt len s stem n gerekt rd ğ per yod k kontrole, teste ve bakıma tab tutulur.
(2) Kabul şlemler nde de, b r nc fıkrada bel rt len hususlara uyulur.
ALTINCI KISIM
Duman Kontrol S stemler
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Tasarım lkeler
MADDE 85- (1) B nalarda duman kontrol s stem olarak yapılan basınçlandırma, havalandırma ve duman tahl ye
tes satının; b nada bulunanlara zarar vermeyecek, pan k çıkmasını önleyecek ve b nanın emn yetl b r şek lde boşaltılmasını
sağlayacak güvenl b r ortamı oluşturacak şek lde tasarlanması, tes s ed lmes ve çalışır durumda tutulması gerek r.
(2) Kurulması gereken basınçlandırma, havalandırma ve duman tahl ye tes satının yerleşt r lmes ve kullanılacak
teçh zatın c ns ve m ktarı, b nanın kullanım sınıfına, tehl ke sınıfına, b nada bulunanların hareket kab l yet ne ve b nada bulunan
yangın önleme s stemler n n özell kler ne göre bel rlen r.
(3) Her türlü basınçlandırma, havalandırma ve duman tahl ye tes satının, lg l yönetmel klere ve standartlara uygun
olarak tasarlanması, tes s ed lmes ve şlet lmes gerek r.
(4) Bu Yönetmel kte öngörülen her türlü s stem n, c hazın ve ek pmanın, montaj ve şletme süres nce performans ve
çalışma sürekl l ğ sağlanacak şek lde kabul test n n yapılması, per yod k kontrol, test ve bakıma tab tutulması gerek r. B nalarda
kurulacak basınçlandırma, havalandırma ve duman tahl ye tes satı da, b nanın yangın sorumlusunun gözet m nde test ve bakıma
tab tutulur.
(5) Duman tahl yes nde kullanılacak fanların ve basınçlandırma fanlarının besleme kablolarının yangına en az 60 dak ka
dayanıklı olması ve jeneratörden beslenecek şek lde tes s ed lmes gerek r.
İKİNCİ BÖLÜM
Duman Kontrolü
Duman kontrolünün esasları
MADDE 86- (1) Doğal duman tahl yes yapılab lecek yerlerde duman çek ş bacaları, duman kes c ler ve duman
bölmeler kullanılır. Mekan k duman kontrol s stemler olarak kl mlend rme s stemler özel düzenlemeler yapılarak kullanılır
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veya ayrı mekan k havalandırma veya duman kontrol s stemler kurulur.
(2) Duman tahl ye ağızları, da ma açık olab leceğ g b , yangın sırasında otomat k olarak veya el le kolaylıkla açılab len
mekan k düzenler le de çalıştırılab l r. Bu tür mekan zmaların sürekl bakım suret yle şler durumda tutulması mecbur d r.
İkl mlend rme ve havalandırma tes satının duman kontrolünde kullanımı
MADDE 87- (1) Yangın hâl nde, mevcut kl mlend rme ve havalandırma tes satı duman kontrol s stem olarak da
kullanılab l r. Bu durumda, bu Yönetmel kte mekan k duman kontrol s stem ç n öngörülen bütün şartlar, kl mlend rme ve
havalandırma s stem ç n de aranır.
(2) Mekan k duman kontrol s stemler ç n tes s ed len havalandırma ve tahl ye kanallarının çel k, alüm nyum ve benzer
malzemeden yapılmış olması gerek r.
(3) Bütün mekan k havalandırma ve duman tahl ye s stem nde kullanılacak kanalların yeterl sayıda askı elemanları le
bağlanması şarttır.
(4) Kanal kaplama malzemes n n, en azından zor alevlen c malzemeden olması gerek r.
(5) Havalandırma ve duman tahl ye kanallarının, kaçış merd venler nden ve yangın güvenl k holler nden geçmemes
asıldır. Ancak, çeş tl sebeplerden dolayı, kanalın bu bölümlerden geçmes hâl nde, geçt ğ bölümün yapısal olarak yangına
dayanım süres kadar yangına dayanacak b r malzeme le kaplanması şarttır.
(6) Aynı hava santral le b rden fazla yangın kompartımanının havalandırılması veya kl mlend r lmes yapılıyor se,
yangın kompartımanları arası geç şlerde, üfleme ve em ş kanallarında yangın damper kullanılması gerek r.
(7) Asma tavan arası ve yükselt lm ş döşeme altı g b mahaller n plenum olarak kullanılması hâl nde; bu bölümler
çer s nden sadece m neral, alüm nyum veya bakır zırhlı kablolar, r j t metal borular ve sıvı sızdırmaz esnek metal borular
geç r leb l r. B lg sayar, telev zyon, telefon ve ç haberleşme s stemler kablolarının ve yangın korunum s stem boruları le
alevlenmeyen sıvılar taşıyan yanmaz malzemeden boruların kullanılmasına z n ver l r.
(8) Havalandırma ve duman tahl ye kanallarının yangın kompartımanı duvarlarını delmemes gerek r. Kanalın b r yangın
kompartımanı duvarını veya katını geçmes hâl nde, kanal üzer ne yangın kompartımanı duvarını veya katını geçt ğ yerde yangın
damper konulması gerek r. Havalandırma kanalı korunmuş b r şaft ç nden geç yor se, şafta g r ş ve çıkışta yangın damper
kullanılması şarttır.
(9) Basınçlandırma s stem n n kanallarında yangın damper kullanılmaz.
(10) Duman kontrol s stem uzaktan el le kumanda ed lerek veya yangın algılama ve uyarı s stem tarafından otomat k
olarak devreye sokulab l r.
(11) Yangının yayılmasında rol oynayan tes sat bacasının ve kanallarının, yangın kompartımanları h zasında olması ve
kompartımanın yangın dayanımını azaltmayacak şek lde yalıtılması gerek r. Havalandırma kanal ve bacalarının yangın
kompartımanlarını aşmalarına özel detaylar dışında z n ver lmez. Hava kanallarının, yanmaz malzemeden yapılması veya
yanmaz malzeme le kaplanması şarttır.
(12) Yapı yüksekl ğ 51.50 m’n n üzer nde olan b naların hol ve kor dor g b ortak alanlarında duman kontrol s stem
yapılması mecburîd r.
Kazan da res , jeneratör odası, mutfak, otoparklar ve tahıl depolarında duman kontrolü
MADDE 88- (1) D zel pompa ve ac l durum jeneratörünü çalıştırab lmek ç n mekan k havalandırmanın gerekl olduğu
yerlerde, bu bölümler n duman tahl ye s stemler n n; d ğer bölümlere h zmet veren s stemlerden bağımsız olarak d zayn ed lmes ,
havanın doğrudan dışardan ve herhang b r egzoz çıkış noktasından en az 5 m uzaktan alınması ve mahall n egzoz çıkışının da
doğrudan dışarıya ve herhang b r hava g r ş noktasından en az 5 m uzağa atılması gerek r.
(2) Otel, restoran, kafeterya ve benzer yerler n mutfaklarındak p ş rme alanlarının mekan k egzoz s stem n n; b nanın
d ğer bölümler ne h zmet veren s stemlerden bağımsız olması, egzoz kanallarının, korunmamış yanab l r malzemelerden en az 50
cm açıktan geçmes , egzozun doğrudan dışarıya atılması ve herhang b r hava g r ş açıklığından en az 5 m uzakta olması gerek r.
Mutfak dışından geçen egzoz kanalının; geçt ğ bölümün veya mutfak bölümünün yapısal olarak yangına dayanma süres kadar
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b r malzeme le kaplanması, şayet kanal b r tuğla şaftı çer s nden geç yor se, şaftın d ğer bölümler nden ve d ğer kanallardan
veya serv s elemanlarından ayrılması şarttır. Mutfak egzoz kanallarına yangın damper konulamaz.
(3) Toplam alanı 2000 m2’y aşan kazan da reler nde, kapalı otopark alanlarında ve bodrum katlardak depolarda mekan k
duman tahl ye s stem yapılması mecbur d r. Duman tahl ye s stem n n, b nanın d ğer bölümler ne h zmet veren s stemlerden
bağımsız olması ve saatte en az 10 defa hava değ ş m sağlaması gerek r.
(4) Un, tahıl, kepek, n şasta ve şeker g b parlayıcı organ k tozlar meydana get ren maddeler n şlend ğ , mal veya depo
ed ld ğ yerlerde, bu maddeler n tozlarının toplanmasını önleyecek özel havalandırma tert batı yapılması mecbur d r. Bu yerlerde
soba, ocak ve benzer açık ateş kaynağı bulundurulması ve tedb r alınmaksızın kaynak yapılması yasaktır.
(5) Doğalgaz, LPG veya tehl kel maddeler le çalışılan yerlerde fanların ve havalandırma motorlarının patlama ve
kıvılcım güvenl kl (ex-proof) olması gerek r. Kablo ve pano tes satlarının da kıvılcım güvenl kl olması şarttır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Basınçlandırma S stem
Basınçlandırma s stem
MADDE 89- (1) Konutlar har ç olmak üzere, bütün b nalarda, merd ven kovasının yüksekl ğ 30.50 m’den fazla se, kaçış
merd venler n n basınçlandırılması gerek r. Bodrum kata ve üst katlara h zmet veren kaçış merd ven aynı yuvada olsa b le, zem n
sev yes nde, yangına 120 dak ka dayanıklı ve duman sızdırmaz b r duvar le ayrılmış ve ayrı çıkış düzenlenm ş se, merd ven
yuvası ç n üst katların yüksekl ğ esas alınır.
(2) Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan b nalarda bodrum kata h zmet veren kaçış merd venler basınçlandırılır.
(3) Yapı yüksekl ğ 51.50 m’den yüksek olan konutların kaçış merd venler n n basınçlandırılması şarttır.
(4) Yangın anında ac l durum asansör kuyularının yangın etk s altında kalmaması ç n ac l durum asansörü kuyularının
basınçlandırılması gerek r.
(5) Basınçlandırma s stem çalıştığı zaman, bütün kapılar kapalı ken basınçlandırılan merd ven yuvası le b na kullanım
alanları arasındak basınç farkının en az 50 Pa olması şarttır. Açık kapı durumu ç n basınç farkı en az 15 Pa olması gerek r.
(6) Basınçlandırma s stem n n yangın güvenl k holüne de yapılması hâl nde, merd ven tarafındak basıncın yangın
güvenl k holü tarafındak basınçtan daha yüksek olacak şek lde b r basınç dağılımı oluşturulması gerek r.
(7) Hem basınçlı havanın ve hem de otomat k kapı kapatıcının kapı üzer nde yarattığı kuvvet yenerek kapıyı açmak ç n
kapı koluna uygulanması gereken kuvvet n 110 Newtonu geçmemes gerek r.
(8) Yangına müdahale sırasında basınçlandırma s stem n n, açık b r kapıdan basınçlandırılmış alana duman g r ş n
engelleyecek yeterl l kte hava hızını sağlayab lmes gerek r. Hava hızı, b rb r n tak p eden k katın kapılarının ve dışarı tahl ye
kapısının tam olarak açık olması hâl ç n sağlanır. Ortalama hız büyüklüğünün her b r kapının tam açık hâl ç n en az 1 m/s
olması gerek r.
(9) En az 2 ç kapının ve 1 dışarıya tahl ye kapısının açık olacağı düşünülerek, d ğer kapalı kapılardak sızıntı alanları da
lave ed lerek d zayn yapılır ve b na kat sayısına göre açık ç kapı sayısı artırılır.
(10) Basınçlandırma havası m ktarının, sızıntı alanlarından çevreye olan hava akışlarını karşılayacak mertebede olması
gerek r.
(11) Merd ven çer s nde meydana geleb lecek olan aşırı basınç artışlarını bertaraf etmek üzere, aşırı basınç damper ve
frekans kontrollü fan g b s stemler n yapılması gerek r.
(12) Basınçlandırma havasının doğrudan dışardan alınması ve egzoz çıkış noktalarından en az 5 m uzakta olması gerek r.
Yüksekl ğ 25 m’den fazla olan kapalı merd venler n basınçlandırılmasında, b rden fazla noktadan üfleme yapılır. İk noktadan
üfleme yapılması hâl nde, üfleme yapılan noktalar arasındak yüksekl ğ n en az merd ven yüksekl ğ n n yarısı kadar olması şarttır.
Yapı yüksekl ğ 51.50 m’den fazla olan b nalarda, her katta veya en çok her üç katta b r üfleme yapılması gerek r.
(13) Basınçlandırma fanının dışardan hava em ş ne algılayıcı konulur; duman algılanması hâl nde, fan otomat k olarak
durdurulur.
(14) Basınçlandırma s stem n n yangın algılama ve uyarı s stem tarafından otomat k olarak çalıştırılması gerek r.
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(15) Basınçlandırma fanını el le çalıştırıp durdurab lmek ç n, b r açma kapatma anahtarının bulunması gerek r.
(16) Kaçış merd venler nde basınçlandırma yapılmamış se, merd ven bölümünde açılab l r penceren n veya merd ven n
üzer nde devamlı havalandırmayı sağlayacak tepe penceres n n bulunması şarttır.
YEDİNCİ KISIM
Yangın Söndürme S stemler
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Tasarım lkeler
MADDE 90- (1) Yangın söndürme s stemler , bu Yönetmel k kapsamındak bütün yapı ve b nalar le tünel, l man, dok,
metro ve açık araz şletmeler g b yapılarda yangın önces nde ve sırasında kullanılan sab t söndürme tes satıdır. B nalarda
kurulan yangın söndürme tes satının, b nada bulunanlara zarar vermeyecek, pan k çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek
şek lde tasarlanması, tes s ed lmes ve çalışır durumda tutulması gerek r.
(2) Yangın söndürme s stemler n n; her yapıda meydana geleb lecek olan yangını söndürecek kapas tede olması ve
yapının ekonom k ömrü boyunca, otomat k veya el le gereken hızda devreye g rerek fonks yonunu yer ne get reb lmes gerek r.
(3) Kurulması gereken sab t yangın söndürme s stemler n n ve tes satının n tel kler , kullanılacak teçh zatın c ns , m ktarı
ve yerleşt r lmeler ; b nanın ve b nada bulunab lecek malzemeler n yangın türüne göre bel rlen r. S stemde kullanılacak bütün
ek pmanın sert f kalı olması şarttır.
(4) Her türlü yangın söndürme s stemler n n, lg l yönetmel klere ve standartlara uygun olarak tasarlanması, tes s
ed lmes ve şlet lmes mecbur d r.
(5) B nalarda kurulacak söndürme s stemler n n tasarımı ve uygulaması, yetk l merc tarafından kontrol ed l r ve
onaylanır. Per yod k kontrol, test ve bakım gerekt ren s stemler n ve c hazların kontrolü, test ve bakımı b na sah b , yönet c s
veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrett ğ b na yetk l s nce yaptırılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Sulu Söndürme S stemler
Su basınç ve deb değer
MADDE 91- (1) Sab t boru tes satı, yangın dolapları s stem , h drant s stem ve yağmurlama s stem g b sulu söndürme
s stemler ç n yapılmış h drol k hesaplar net ces nde gerekl olan su basınç ve deb değerler , merkez şebeke veya şeh r
şebekeler tarafından karşılanamıyor se yapılarda, kapas tey karşılayacak yangın pompa stasyonu ve deposu oluşturulması
gerek r.
Su depoları ve kaynaklar
MADDE 92- (1) S stemde en az b r güven l r su kaynağı bulunması şarttır.
(2) Sulu söndürme s stemler ç n kullanılacak su depolarının yangın rezerv olarak ayrılmış bölümler n n başka amaçla
kullanılmaması ve sadece söndürme s stemler ne h zmet verecek şek lde düzenlenmes gerek r.
(3) Sulu söndürme s stemler tasarımında 19 uncu maddedek b na tehl ke sınıfları d kkate alınır. Su deposu hacm , düşük
tehl ke ç n 30 dak ka, orta tehl ke ç n 60 dak ka ve yüksek tehl ke ç n 90 dak ka esas alınarak bulunur.
(4) Yapıda yağmurlama s stem bulunması hâl nde, su deposu Ek-8/A ve Ek-8/B’dek değerden az olamaz. B r m alan ç n
tasarım deb değerler (tasarım yoğunluğu) ç n, TS EN 12845 esas alınır.
(5) Yağmurlama söndürme s stem yanında b na ç yangın dolapları ve b na dışı h drant s stem mevcut se, yağmurlama
söndürme suyu deb s ne Ek-8/C’de bel rt len değerler lave ed lerek su depo kapas tes bel rlen r.
(6) Yapıda sulu söndürme s stem olarak sadece yangın dolapları s stem mevcut se, su kapas tes , TS EN 671-1 ve TS
EN 671-2’ye uygun s stemlerde 94 üncü maddede ver len tasarım deb değerler n n tehl ke sınıfları ç n Ek-8/C’de ver len
sürelerle çarpımı le hesaplanır.
(7) Yapıda sadece çevre h drant s stem bulunması hâl nde, su ht yacı, en az 1900 l/dak deb y 90 dak ka süre le
karşılayacak kapas tede olmak üzere, b na tehl ke sınıfına göre yapılacak h drol k hesaplar le bel rlen r.
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Yangın pompaları
MADDE 93- (1) Yangın pompaları; sulu söndürme s stemler ne basınçlı su sağlayan, anma deb ve anma basınç değer le
fade ed len pompalardır. Pompaların, kapalı vana (sıfır deb ) basma yüksekl ğ anma basma yüksekl ğ değer n n en fazla %
140’ı kadar olması ve % 150 deb dek basma yüksekl ğ anma basma yüksekl ğ n n % 65’ nden daha küçük olmaması gerek r. Bu
tür pompalar, stenen basınç değer n karşılamak şartıyla, anma deb değerler n n % 130’u kapas tedek s stem talepler ç n
kullanılab l r.
(2) S stemde b r pompa kullanılması hâl nde, aynı kapas tede yedek pompa olması gerek r. B rden fazla pompa olması
hâl nde, toplam kapas ten n en az % 50’s yedeklenmek şartıyla, yeterl sayıda yedek pompa kullanılır.
(3) Pompanın çevr lmes , elektr k motoru yanı sıra çten yanmalı motorlar veya türb nler le olab l r.
(4) Yedek d zel motor tahr kl pompa kullanılmadığı takd rde, yangın pompalarının enerj beslemes güven l r kaynaktan
ve b nanın genel elektr k s stem nden bağımsız olarak sağlanır.
(5) Yangın pompalarının, otomat k hava boşaltma valf ve s rkülasyon rahatlama valf g b yardımcı elemanlarının
bulunması gerek r.
(6) Her pompanın ayrı b r kumanda panosu ve panonun da k l tl olması gerek r. Elektr k kumanda panosunun, faz
hatasının, faz sırası hatasının ve kumanda fazı hatasının b lg ışıkları le donatılması gerek r. Pano ana g r ş devre kes c s ne pano
k l d açılmadan er ş lememes gerek r.
(7) Her pompanın ayrı b r kumanda basınç anahtarının olması gerek r. Basınç anahtarlarının; kumanda panosunun ç ne
yerleşt r lm ş, su basıncını boru bağlantısıyla h sseden, su darbeler ne karşı korumalı, alt ve üst değerler ayrı ayrı ve bağımsız
olarak ayarlanab l r ve ayarlandıktan sonra k l tleneb l r olması şarttır.
(8) Pompa kontrolü basınç kumandalı; tam veya yarı otomat k olab l r.
(9) Pompa odası veya pompa stasyonunda elektr k motor tahr kl pompalar ç n +4 °C ve d zel motor tahr kl pompalar
ç n +10 °C üzer nde sıcaklığın sürekl sağlanab lmes ç n uygun gereçler sağlanır.
(10) Pompa stasyonunda, serv s, muayene ve ayar gerekt ren c hazların çalışma alanı etrafında ac l aydınlatma
sağlanması şarttır.
(11) Zem n yeterl b r drenaj ç n eğ ml hazırlanarak suyun pompadan, sürücüden ve kontrol panosu g b kr t k
c hazlardan uzaklaştırılması sağlanır.
Sab t boru tes satı ve yangın dolapları
MADDE 94- (1) Tes satın amacı, b na ç nde yangın le mücadelede güven l r ve yeterl suyun sağlanmasıdır. Bunun ç n,
b na ç nde tfa ye su alma hattı ve yangın dolapları tes s ed l r:
a) İtfa ye su alma hattı; yangın le mücadelede, tfa ye personel ve eğ t lm ş personel tarafından kullanılmak üzere tes s
ed l r. İtfa ye su alma hattı tes s nde aşağıda bel rt len şartlara uyulur:
1) Yüksek b nalar le kat alanı 1000 m2’den fazla olan alışver ş merkezler nde, otoparklarda ve benzer yerlerde ıslak
veya kuru sab t boru s stem üzer nde, tfa ye personel n n ve eğ t lm ş personel n kullanımına mkân sağlayan bağlantı ağızları
bırakılması veya bu bağlantı ağızlarının kaçış merd ven veya yangın güvenl k holü g b korunmuş mekânlarda olması şarttır.
2) Herhang b r noktadan su alma ağzına olan mesafe 60 m’den fazla olamaz.
3) Sab t boru tes satı üzer nde bulunan bütün hortum bağlantıları, tfa yen n kullandığı normlarda storz t p 50 mm veya 65
mm çapında olur.
4) Bağlantı ağızlarının, b nanın yağmurlama ve yangın dolapları s stem ne suyu sağlayan sab t boru tes satında
bırakılması hâl nde, bu bağlantıların ana kolonlar üzer nden doğrudan yapılması gerek r.
b) Yangın dolapları tes satı; b na ç ndek k ş ler n yakındak küçük b r yangını kontrol etmes n ve söndürmes n
sağlayab lmek üzere, b na ç ne tes s ed len sab t b r tes satı fade eder. Tes sat, duvarlar üzer ne veya kab nler ç ne monte ed lm ş
ve kalıcı olarak b r su tem n tes satına bağlanmış olan sab t b r mlerden oluşur. Yangın dolaplarının tes s nde aşağıdak şartlara
uyulur:
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1) Yüksek b nalar le toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük malathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık,
toplanma amaçlı ve eğ t m b nalarında ve kapalı kullanım alanı 2000 m2’den büyük bütün b nalarda yangın dolabı yapılması
mecbur d r.
2) Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları le ayrılmış her bölümde aralarındak uzaklık 30 m’den fazla olmayacak
şek lde düzenlen r. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar kor dor çıkışı ve merd ven sahanlığı yakınına kolaylıkla görüleb lecek
şek lde yerleşt r l r. B nanın yağmurlama s stem le korunması ve katlara tfa ye su alma ağzı bırakılması hâl nde, yangın
dolapları, ıslak t p yağmurlama branşman hattından besleneb l r ve aralarındak uzaklık 45 m’ye kadar çıkarılab l r.
3) Hortumların saklandığı dolabın ve kab nler n gerekl c hazların döşenmes ne z n verecek büyüklükte olması şarttır.
Bunların yangın sırasında hortum ve c hazların kullanılmasını zorlaştırmayacak şek lde tasarlanması ve sadece yangın söndürme
amacı ç n kullanılması gerek r.
4) Hortumları serme ve bağlama g b becer lere sah p eğ t lm ş personel veya tfa ye görevl s olmayan yapılarda,
yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarının TS EN 671-1' e uygun olması şarttır. Hortumun, yuvarlak yarı-sert TS EN 694
normuna uygun, çapının 25 mm olması, uzunluğunun 30 m'y aşmaması ve lüle (lans) kapama, püskürtme veya fısk ye veyahut
her üçünü b rden yapab lmes gerek r.
5) İç nde tfa ye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım deb s n n 100 l/dak ve lüle
g r ş ndek basıncın 400 kPa olması şarttır. Lüle g r ş ndek basıncın 700 kPa’ı geçmes hâl nde, basınç düşürücüler n kullanılması
gerek r. Bu t p s stem tek başına sadece Düşük Tehl ke ve Orta Tehl ke-1 tehl ke sınıflarında kullanılab l r.
6) Yet şm ş yangın söndürme görevl s bulundurulmak mecbur yet nde olan yapılarda kullanılab lecek yassı hortumlu
yangın dolaplarının TS EN 671-2 standardına uygun olması şarttır. Yassı hortumun; anma çapının 50 mm’y , uzunluğunun 20
m’y geçmemes ve lüle kapama, püskürtme veya fısk ye veyahut her üçünü b rden yapab lmes gerek r. Dolap tasarım deb s n n
400 l/dak ve lüle g r ş ndek basıncın 600 kPa olması şarttır. Lüle g r ş ndek basıncın 900 kPa’ı geçmes hâl nde, basınç düşürücü
kullanılır.
7) B nalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara s stemler n n TS EN 671-3 standardında bel rt len per yod k
bakımlarının, b na sah b , yönet c veya sorumlu b na yetk l s tarafından yaptırılması mecbur d r.
H drant s stem
MADDE 95- (1) Yapıların yangından korunmasında, lk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale
edeb lmek ç n mümkün olduğunca yapının veya b nanın bütün çevres n kapsayacak şek lde tes s ed lecek h drant s stem
bünyes nde yerleşt r lecek h drantların, tfa ye ve araçlarının kolay yanaşab leceğ ve bağlantı yapab leceğ şek lde düzenlenmes
gerek r.
(2) H drant s stem d zayn deb s n n en az 1900 l/dak olması şarttır. Deb , b nanın tehl ke sınıfına göre artırılır. H drant
çıkışında 700 kPa basınç olması gerek r.
(3) H drantlar arası uzaklık çok r skl bölgelerde 50 m, r skl bölgelerde 100 m, orta r skl bölgelerde 125 m ve az r skl
bölgelerde 150 m alınır.
(4) Normal şartlarda h drantlar, korunan b nalardan ortalama 5 lâ 15 m kadar uzağa yerleşt r l r.
(5) H drant s stem ne suyu sağlayan boru donanımında r ng s stem mevcut değ l se, kullanılab lecek en düşük borunun
çapının 100 mm olması ve h drol k hesaba göre bel rlenmes gerek r.
(6) S stemde kullanılacak h drantların, lg l Türk Standartlarına uygun yerüstü yangın h drantı olması gerek r. H drant
s stem nde, h drant yen lenmes n ve bakım şlemler n n yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı veya
yerüstü veyahut hem yeraltı ve hem de yerüstü hat kesme vanaları tem n ve tes s ed l r.
(7) İmar planlama alanı 5000 m2’den büyük olan ve çer s nde her türlü kullanım alanı bulunan yerleş m alanlarında dış
h drant s stem yapılması şarttır.
(8) Sorumluluk bölgeler nde h zmette bulunan araçların g remeyeceğ veya manevra yapamayacağı, ulaşım mkânı
olmayan yerleş m mahaller olan beled yeler, buralarda meydana geleb lecek yangınlara etk l b r şek lde müdahale yapılab lmes
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bakımından, bu yerleş m yerler n n uygun yerler ne yerüstü yangın h drantları veya pompa le teçh z ed lm ş yeterl kapas tede
yangın havuzları ve sarnıçları yaptırmak mecbur yet nded r.
Yağmurlama s stem
MADDE 96- (1) Yağmurlama s stem n n amacı; yangına erken tepk ver lmes n n sağlanması ve yangının kontrol altına
alınması ve söndürülmes ç n bel rl b r süre çer s nde tasarım alanı üzer ne bel rlenen m ktarda suyun boşaltılmasıdır.
Yağmurlama s stem , aynı zamanda b na ç ndek lere alarm ver lmes ve tfa yen n çağrılması g b çeş tl ac l durum
fonks yonlarını da akt f hâle get reb l r. Yağmurlama s stem ; yağmurlama başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tes sat
kontrol vanaları, alarm z ller , akış göstergeler , su pompaları ve ac l durum güç kaynağı g b elemanlardan meydana gel r.
Yağmurlama s stem elamanlarının TS EN 12259’a uygun olması şarttır.
(2) Aşağıda bel rt len yerlerde otomat k yağmurlama s stem kurulması mecbur d r:
a) Yapı yüksekl ğ 30.50 m’den fazla olan konut har c ndek bütün b nalarda,
b) Yapı yüksekl ğ 51.50 m’y veya 17 katı geçen konutlarda,
c) Araç kapas tes 20’den fazla olan veya g r ş ve çıkışları bağımsız olsa dah b rden fazla bodrum katı kullanan kapalı
otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
ç) B rden fazla katlı b r b na çer s ndek yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda,
pans yonlarda, m saf rhanelerde ve yapı yüksekl ğ 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tes slerde,
d) Toplam alanı 2000 m2’n n üzer nde olan katlı mağazalarda, alışver ş, t caret, eğlence ve toplanma yerler nde,
e) Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay alevlen c ve parlayıcı madde üret len veya bulundurulan yapılarda.
(3) Yanıcı malzeme çermeyen ve yanıcı malzeme depolanmayan ıslak hac mlere, yanıcı malzeme ht va etmeyen ve
yangına d rençl yapı elemanları le ayrılan yangın merd ven yuvalarına, asansör kuyusuna ve gazlı, kuru toz, su sprey ve benzer
d ğer otomat k söndürme s stemler le korunan mahallere yağmurlama s stem yapılmayab l r.
(4) Su le gen şleyen veya reaks yona g rerek yangının büyümes ne sebep olab lecek maddeler n bulunduğu mahallere
yağmurlama s stem yapılmaz.
(5) Yağmurlama s stem tasarımının TS EN 12845’e göre yapılması gerek r.
(6) B r nc ve k nc derece deprem bölgeler nde, s sm k hareketlere karşı ana kolonların herhang b r yöne
sürüklenmemes ç n, dört yollu destek kullanılması ve 65 mm ve daha büyük nom nal çaplı boruların katlardan ana dağıtım
borularına bağlanmasında esnek bağlantılar le boruların tavanlara tutturulmasında k yollu enlemes ne ve boylamasına sab tleme
askı elemanları kullanılarak boruların kırılmasının önlenmes gerek r. D latasyon geç şler nde her üç yönde hareket karşılayacak
detaylar uygulanır.
(7) Yağmurlama s stem ana besleme borusu b rden fazla yangın zonuna h tap ed yor se, her b r zon veya kolon hattına
akış anahtarları, test ve drenaj vanası ve zleme anahtarlı hat kesme vanası konulur.
(8) Muhtemel küçük çaplı yangınlarda yağmurlama başlığının patlaması veya b rkaçının hasara uğraması hâl nde, hemen
değ şt r l r ve yangın güvenl k s stem n n sürekl l ğ n sağlamak ç n 6 adetten az olmamak kaydıyla s stem n büyüklüğüne göre
yeterl m ktarda yedek yağmurlama başlığı ve başlığın değ şt r lmes ç n özel anahtarlar bulundurulur.
(9) Yağmurlama s stem n besleyen borular üzer nde kesme vanaları bulunur. Boru hatlarında bulunan vanaların, bölgesel
kontrol vanalarının ve su kaynağı le yağmurlama s stem arasında bulunan bütün vanaların devamlı açık kalmasını sağlayacak
tedb rler n alınması gerek r.
(10) S stemde basınç düşürücü vana kullanılması hâl nde, her b r basınç düşürücü vananın önüne ve arkasına 1’er adet
manometre konulur.
İtfa ye su verme bağlantısı
MADDE 97- (1) Yüksek b nalarda veya b na oturma alanı 1000 m2’den büyük b nalarda veya cephe gen şl ğ 75 m’y
aşan b nalarda, tfa yen n s steme dışarıdan su basab lmes ç n, sulu yangın söndürme s stemler ne en az 100 mm nom nal
çapında tfa ye su verme bağlantısı yapılması şarttır. İtfa ye su verme bağlantısında 2 adet 65 mm storz t p rakor ve s stemde çek
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valf bulunur ve çek valf le tfa ye bağlantısı arasındak borulardak suyun otomat k olarak boşalmasını sağlayacak elemanlar
konulur. İtfa ye araçlarının bağlantı ağzına ulaşma mesafes 18 m’den fazla olamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Köpüklü, Gazlı ve Kuru Tozlu Sab t Otomat k Söndürme S stemler
Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sab t otomat k söndürme s stemler
MADDE 98- (1) Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sab t otomat k söndürme s stemler ; tes s n n tel k ve ht yaçlarına bağlı
olarak uygun, güncel, sert f kalı ve lg l standartlara göre tasarlanır.
(2) Suyun söndürme etk s n n yeterl görülmed ğ veya su le reaks yona g reb lecek maddeler n bulunduğu, depolandığı
ve üret ld ğ hac mlerde uygun t pte söndürme s stem tes s ed l r.
(3) Gazlı yangın söndürme s stemler n n tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır. Her türlü gazlı söndürme
s stemler kurulurken; otomat k gaz boşaltımı sırasında veya s stem n devreye g rd ğ n şlet c ye ve mahalde çalışan personele
b ld ren ve k ş ler n söndürme mahall n tahl ye etmes n sağlayacak olan sesl ve ışıklı uyarılar tem n ve tes s ed lmek zorundadır.
(4) Gazlı yangın söndürme s stem uygulanacak hac mlerdek , doğal havalandırma amaçlı pencerede, kapıda veya
duvarda bulunan menfez ve varsa havalandırma bacalarının yangın algılama ve gaz boşalım anında otomat k olarak kapanacak
şek lde d zayn ed lmes gerek r.
(5) Halon alternat f gazlar le tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme s stemler nde kullanılan söndürücü gazın, lg l
standartlara göre belgelenm ş uzun sürel kullanım geçerl l ğ n n olması gerek r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşınab l r Söndürme Tüpler
Taşınab l r söndürme tüpler
MADDE 99- (1) Taşınab l r söndürme tüpler n n t p ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve r sklere göre bel rlen r.
Buna göre;
a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, çok maksatlı kuru k myev tozlu veya sulu,
b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru k myev tozlu, karbond oks tl veya köpüklü,
c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru k myev tozlu veya karbond oks tl ,
ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru metal tozlu,
söndürme tüpler bulundurulur.
(2) Düşük tehl ke sınıfında her 500 m2, orta tehl ke ve yüksek tehl ke sınıfında her 250 m² yapı nşaat alanı ç n 1 adet
olmak üzere, uygun t pte 6 kg’lık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerek r.
(3) Otoparklarda, depolarda, tes sat da reler nde ve benzer yerlerde ayrıca tekerlekl t p söndürme tüpü bulundurulması
mecbur d r.
(4) Söndürme tüpler dışarıya doğru, geç ş boşluklarının yakınına ve dengel dağıtılarak, görüleb lecek şek lde şaretlen r
ve her durumda kolayca g r leb l r yerlere, yangın dolaplarının ç ne veya yakınına yerleşt r l r. Söndürme tüpler ne ulaşma
mesafes en fazla 25 m olur.
(5) Taşınab l r söndürme tüpler ç n, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınab lecek ve
zem nden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’y aşmayacak şek lde montaj yapılır.
(6) Arabalı yangın söndürücüler n TS 11749- EN 1866 ve d ğer taşınab l r yangın söndürme tüpler n n TS 862- EN 3
kal te belgel olması şarttır.
(7) Yangın söndürücüler n per yod k kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücüler n bakımını
yapan üret c n n veya serv s f rmalarının Sanay ve T caret Bakanlığının dolum ve serv s yeterl l k belges ne sah p olması gerek r.
Serv s veren f rmalar, sten ld ğ nde müşter ler ne belgeler n göstermek zorundadır. Söndürme tüpler n n altı ayda b r kontrol
ed lmes , yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değ şt r lmes
şarttır.
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(8) B nalara konulacak yangın söndürme tüpler n n c ns , m ktarı ve yerler n n bel rlenmes konusunda, gerek rse mahall
tfa ye teşk latının görüşü alınab l r.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Per yod k Testler ve Bakım
Per yod k testler ve bakım
MADDE 100- (1) Bu Yönetmel kte öngörülen yangın söndürme s stemler n n, b na sah b , yönet c s veya bunların yazılı
olarak sorumluluklarını devrett ğ b na yetk l s n n sorumluluğu altında, lg l standartlarda bel rt len s stem n gerekt rd ğ
per yod k kontrole, teste ve bakıma tab tutulması şarttır.
SEKİZİNCİ KISIM
Tehl kel Maddeler n Depolanması ve Kullanılması
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Tehl kel maddeler le lg l olarak uygulanacak hükümler
MADDE 101- (1) Tehl kel maddeler n depolanması, doldurulması, kullanılması, üret lmes ve satışa sunulması hakkında
bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan hâllerde lg l mevzuat ve standartlara uyulur.
Tehl kel maddeler n sınıflandırılması
MADDE 102- (1) Tehl kel maddeler n sınıfları aşağıda bel rt lm şt r:
a) Patlayıcı maddeler,
b) Parlayıcı ve patlayıcı gazlar,
c) Yanıcı sıvılar,
ç) Yanıcı katı maddeler,
d) Oks tley c maddeler,
e) Zeh rl ve ğrend r c maddeler,
f) Radyoakt f maddeler,
g) Dağlayıcı maddeler,
ğ) D ğer tehl kel maddeler.
Depolama hac mler n n genel özell kler
MADDE 103- (1) Tehl kel maddeler n depolandığı yerlerde aşağıda bel rt len hususlara uyulması mecbur d r:
a) Topluma açık yerlerde ve konutların altında veya b t ş ğ nde tehl kel maddeler le lg l olarak yapılan şler n, lg l
standartlarda bel rt len şartlara uygun olması gerek r.
b) Parlayıcı ve patlayıcı maddeler üret len veya şlenen veya depolanan tek katlı b nalarda duvarların yanmaz veya
yangına 120 dak ka dayanıklı olması gerek r. Çok katlı b nalarda se, b naların en üst katında olmak şartıyla lg l tüzük ve
yönetmel klerde öngörülen ölçüde bu maddeler n üret lmes ne veya şlet lmes ne veya depolanmasına müsaade ed l r.
c) Herhang b r amaçla tehl kel madde bulundurulan yapılarda, tehl kel madden n m ktarlarına ve tehl ke sınıfına bağlı
olarak çevre güvenl ğ sağlanır.
ç) B naya ulaşım yollarının sürekl olarak açık tutulması ve bu yollar üzer ne park yapılmaması gerek r.
d) Üret m n ve tehl kel madden n özell ğ ne göre b naların tabanlarının stat k elektr ğ let c özell kte yapılması ve
kapıların stat k elektr ğe karşı topraklanması şarttır.
e) B nalardak g r ş ve çıkış kapılarının, pencereler n, panjurların ve havalandırma kanallarının kapaklarının basınç
karşısında dışarıya doğru açılması ve tehl ke anında b na ç nde bulunanların kolayca kaçab lmeler n veya tahl ye
ed leb lmeler n sağlayacak b ç mde yapılması gerek r.
f) B nanın pencereler nde parmaklık veya kafes bulunamaz. B rden çok bölümü bulunan şyer b nalarında bölümlerden
her b r n n, b r doğrudan doğruya dışarıya, d ğer ana kor dora açılan en az 2 kapısının bulunması şarttır. İç bölmeler n, meydana
geleb lecek en yüksek basınca dayanıklı, çatlaksız düz yüzeyl , yanmaz malzemeden yapılmış, açık renkte boyanmış veya
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badanalanmış, kolayca yıkanab l r şek lde olması gerek r. Haf f eğ ml yapılan tabanlar b r drenaj s stem yle beraber b r depoya
veya d nlend rme kuyusuna bağlanır. Tehl kel maddelere uygun özell ktek atık su arıtma tes sler de bu amaçla kullanılab l r.
g) B naların tavanlarının ve tabanlarının yanmaz, sızdırmaz, çarpma le kıvılcım çıkarmaz ve kolay tem zlen r
malzemeden, haf f eğ ml olarak, pencereler n se, büyük parçalar hâl nde, etrafa dağılmayacak ve zarar vermeyecek tell cam
veya kırılmaz cam g b maddelerden yapılması gerek r.
İKİNCİ BÖLÜM
Patlayıcı Maddeler
Patlayıcı maddeler
MADDE 104- (1) Bu Yönetmel ğe göre patlayıcı maddeler; sürtme, darbe ve ısı etk s altında başka b r madden n
katılmasına gerek olmadan hızla reaks yona g ren ve çevreye zarar veren maddelerd r.
(2) Kolay yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler le benzer maddeler n depo ve satış yerler altında, üstünde ve
b t ş ğ nde, oteller, eğlence yerler ve kahvehaneler g b topluma açık yerler bulunamaz.
(3) Av malzemes satan şyerler n n, müstak l ve terc hen tek katlı b nada bulunması ve başka b r şyer veya mesken le
kapısının veya bağlantı penceres n n olmaması gerek r.
(4) Çok katlı b nalarda veya pasajlarda av malzemes satılab lmes ç n; satış yer n n zem n katında olması, sokaktan
doğrudan g r ş n n bulunması, b nanın d ğer bölümler le bağlantısının bulunmaması ve duvarları yangına en az 180 dak ka
dayanıklı olması şarttır.
(5) Av barutu ve malzemes satış yerler n n ç uygun b r malzeme le ateşe dayanıklı hâle get r l r. Özel kasa ve çel k
dolaplar; arabalı s stemde, b r k ş n n kolayca yer n değ şt reb leceğ ve yangın hâl nde ortamdan çıkarıp güvenl kl b r yere
taşıyab leceğ şek lde yapılır. B nalardak g r ş ve çıkış kapılarının, pencereler n, panjurların ve havalandırma kanallarının
kapaklarının basınç karşısında dışarıya doğru açılması ve tehl ke anında b na ç nde bulunanların kolayca kaçab lmeler n
sağlayacak b ç mde yapılması şarttır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Parlayıcı ve Patlayıcı Gazlar
Genel
MADDE 105- (1) Bu Yönetmel ğe göre normal sıcaklık ve basınç altında buhar fazında bulunan maddeler gaz olarak
kabul ed l r. Kr t k sıcaklığı 10 ºC'ın altında olan gazlara basınçlı gazlar ve kr t k sıcaklığı 10 ºC'ın üzer nde olup mutlak buhar
basınçları 50 ºC de 300 kPa'ı aşan gazlar sıvılaştırılmış gazlar olarak s mlend r l r. Her k t p gaz b r çözücü ç nde çözünmüş
hâlde se, basınç altında çözünmüş gazlar sınıfına g rer.
(2) Gaz hâl nde veya b r sıvıda çözünmüş hâlde veya sıvılaştırılmış hâlde basınçlı gaz ht va eden bütün tüpler n, ç nde
bulunan basınçlı gazın özell kler ne, tekn ğ n gerekt rd ğ esaslara ve lg l mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılması şarttır.
(3) Her tüpün d p tarafının, yere değmeyecek şek lde, bel rl b r yüksekl kte, çemberle çev r l olması ve LPG tüpler har ç
olmak üzere, d ğer tüpler n vana ve emn yet supaplarının ç nde gazların b r kmes n önleyecek şek lde havalandırma del kler
olan b r koruyucu başlığın bulunması gerek r.
(4) Tüpler, h çb r zaman z n ver lenden fazla b r basınçla ve tüp üzer nde bel rt len ağırlığın üzer nde basınçlı gaz le
doldurulamaz. Tüpler n doldurulmadan önce lg l mevzuata göre yen den doldurulmaya müsa t olup olmadığına d kkat ed l r,
kr t k sıcaklıkları genel olarak çevre sıcaklığından fazla olan gazların konulduğu tüpler, tamamen doldurulmayarak tehl kel
basınçların meydana gelmes önlen r. Basınçlı gazların doldurulduğu tüpler, lg l mevzuatta bel rt len esaslar dâh l nde doldurulur
ve dolum önces nde ve sonrasında ağırlık kontrolüne tab tutulur.
(5) Basınçlı gaz tüpler n n depolanmasında aşağıda bel rt len şartlara uyulması mecbur d r:
a) Dolu tüpler n sıcaklık değ şmeler ne, güneş ışınlarına, radyasyon ısısına ve neme karşı korunması bakımından lg l
standard hükümler ne uyulur.
b) Dolu tüpler, şyerler nde tehl ke yaratmayacak m ktarda depolanır. Tüpler, yangına en az 120 dak ka dayanıklı ayrı
b nalarda veya bölmelerde, radyatör ve benzer ısı kaynaklarından uzakta bulundurulur ve tüpler n devr lmemes veya
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yuvarlanmaması ç n gerekl tedb rler alınır.
c) Tüpler, ç nde bulunan gazın özell ğ ne göre sınıflanarak depolanır ve boş tüpler ayrı b r yerde toplanır.
ç) Tüpler n depolandığı yerler n, uygun havalandırma tert batının ve yeter kadar kapısının bulunması gerek r.
d) Yanıcı basınçlı gaz ht va eden tüpler n depolandığı yerlerde ateş ve ateşl maddeler kullanma yasağı uygulanır.
e) Tüpler n depolandığı yerlere kaz levhaları konulur.
LPG tüpler n n depolanmasına l şk n esaslar
MADDE 106- (1) LPG depolanacak b naların;
a) Müstak l ve tek katlı olması,
b) Döşemes n n, tavanın ve duvarlarının yangına en az 120 dak ka dayanıklı malzeme le yapılması,
c) Çatısında haf f malzemeler kullanılması,
ç) Dış duvarlarında veya çatısında, her 3 m³ depo hacm ç n en az 0.2 m²'l k kırılmaz cam veya benzer haf f malzeme
le kaplanmış b r boşluk bırakılması,
d) Depo kapılarının yangına karşı en az 90 dak ka dayanıklı malzemeden yapılması, şarttır.
(2) Tüpler n depolama mahall nde, aşırı sıcaklık artışına ve nsan veya araç traf ğ ne maruz kalmayacak ve f z k hasar
görmeyecek tarzda yerleşt r lmes gerek r. Tüp çer s ndek LPG’n n gaz fazıyla doğrudan temas hâl nde olması ç n, tüpler n,
emn yet valfler LPG sıvı fazı sev yes nden yukarıda olacak konumda, yana yatırılmış veya baş aşağı durumda olmaksızın d k
olarak depolanması gerek r.
(3) Depolarda ısıtma ve aydınlatma amacı le açık alevl c hazlar kullanılamaz.
(4) Depoların döşeme h zasında ve bölme duvarlarının tabana yakın kısımlarında açılıp kapanab len havalandırma
menfezler bulundurulur.
(5) Doğal havalandırma uygulanması hâl nde, dış duvarların her 600 cm’s ç n en az 1 adet menfez bulunması şarttır. Dış
duvar uzunluğunun 600 cm’y geçmes hâl nde, menfez adet aynı oranda artırılır. Menfezler n her b r n n alanının en az 140 cm2
ve menfezler n toplam alanının, döşeme alanının her metrekares ç n en az 65 cm2 olması gerek r.
(6) Havalandırma fan le yapılıyor se;
a) Patlama ve kıvılcım güvenl kl (ex–proof) malzeme kullanılması,
b) Havalandırma deb s n n döşemen n her b r m2’s ç n en az 0.3 m3/dak olması,
c) Havalandırma çıkış ağzının d ğer b nalardan en az 3 m uzaklıkta bulunması,
ç) Havalandırma kanalının zem nden t baren tesp t ed lmes ,
d) Kablo ve pano tes satının kıvılcım güvenl kl olması,
şarttır.
(7) Depoların döşemeler tab veya tesv ye zem n sev yes nden aşağıda olamaz. Döşemen n doldurulmuş durumda olması
ve havalandırılması gerek r.
(8) Tüpler, depoların çıkış kapıları ve merd ven boşlukları yakınına konulamaz ve kaçış yollarını engelleyecek şek lde
depolanamaz.
(9) Tüpler, vanalarının üzer nde emn yet tıpası takılmış olarak ve dolu tüpler se, vanalarının üzer nde lk kullanım kapağı
takılmış olarak depolanır.
(10) Boş tüpler terc hen açıkta depolanır. B na ç nde depolanacaklar se, depolama m ktarının hesaplanmasında dolu tüp
g b kabul ed l r.
(11) Depo b nalarının elektr k s stemler , ankastre olarak kıvılcım ve kısa devre oluşturmayan özell ktek malzeme le
yapılır. Elektr k anahtarlarının b nanın dış yüzey nde ve zem nden 2 m yüksekl kte bulunması ve aydınlatma armatürler n n
tavana monte ed lm ş olması gerek r.
(12) Depolarda ısıtma sadece merkez s stem le yapılır ve ısı merkez dışarıda olur. Tüpler n kalor fer radyatörler nden en
az 2 m uzaklıkta bulundurulması gerek r.
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(13) Özel olarak nşa ed lm ş LPG dağıtım depolarında, tüplere doldurulmuş durumda en çok 10000 kg gaz
bulundurulab l r. Bu b naların okul ve cam g b kamuya açık b naların arsa sınırından en az 25 m ve d ğer b naların arsa
sınırından en az 15 m uzaklıkta bulunması gerek r. LPG ve t car propan tüpler , b rb r yle karışmayacak şek lde depolanır.
(14) B na dışında LPG’nın tüplere doldurulmuş hâlde depolandığı mahall n emn yet şer d n n, asgar emn yet
uzaklıklarının Ek-9’dak g b olması şarttır.
(15) B na dışındak özel tüp depolarının bulunduğu güvenl k sahası, tel ç t veya duvar le çevr l r ve üzer ne kaz levhaları
konulur.
(16) Tüp depolanmasında kullanılan özel b naların g r ş ne kaz levhaları konulur.
LPG’n n dökme olarak depolanması
MADDE 107- (1) LPG’nın dökme olarak depolandığı yeraltı ve yerüstü tanklarının, b nalara, b na gruplarına, komşu arsa
sınırına ve ana traf k yollarına veya dem r yollarına olan uzaklıkları le tankların b rb rler ne olan uzaklıklarının Ek-10’da
bel rt len şek lde olması mecbur d r.
(2) LPG’nın yerüstü tanklarında dökme olarak depolanması hâl nde;
a) Dökme LPG depolama tankları, taş veya beton b r zem n üzer ne oturtulmuş olarak ve yanmaz yapıda ayaklar üzer ne
tes s ed l r.
b) Dökme LPG depolama tankları, fuel-o l, benz n ve motor n g b d ğer b r yanıcı sıvı depolanan tanklar le aynı
havuzlama duvarı le çevr lm ş b r mahalde tes s ed lemez ve bu duvarlardan en az 3 m uzaklıkta kurulur.
c) Dökme LPG depolanacak yatay tanklar, genleşmeye ve daralmaya mkân verecek destekler üzer ne yerleşt r l r.
Tankların temele veya ayaklara değen kısımları, korozyona karşı korunur.
(3) LPG’nın yeraltı tanklarında dökme olarak depolanması hâl nde;
a) Yeraltı depolama tanklarının en üst yüzey n n toprak sev yes nden en az 15 cm aşağıda kalacak şek lde olması şarttır.
b) Yeraltı depolama tanklarının, motorlu araçların traf k etk s ne ve aşındırıcı f z k etk ler n söz konusu olduğu yerlerde
bu f z k etk lere karşı korunmuş olması gerek r.
c) Yeraltı depolama tankları ve yeraltı boru donanımı, toprak özell kler d kkate alınarak korozyona karşı korunur.
ç) Toprak altına konulacak olan tanklar, yeraltı su sev yeler ne göre uygun b r şek lde tasarlanır.
LPG perakende satış yerler
MADDE 108- (1) Perakende satış yerler nde en çok 500 kg LPG bulundurulab l r. LPG bay ler ne a t özel depolar var se,
750 kg daha LPG bulundurulab l r. Perakende satış yerler n n kapalı mahaller nde t car propan tüpü bulundurulamaz.
(2) Perakende satış yerler , terc hen tek katlı ahşap olmayan b nalarda, bunun mümkün olmaması hâl nde, çok katlı ahşap
olmayan b naların zem n katında bulunab l r. Perakende satış yerler n n başka b r şyer veya mesken le kapı veya pencere le
bağlantısının bulunmaması gerek r.
(3) LPG perakende satış yerler , ş hanları, oteller, eğlence yerler , pans yonlar ve kahvehaneler g b topluma açık yerler
le kolay yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler le benzer maddeler n depo ve satış yerler altında, üstünde ve b t ş ğ nde
bulunamaz.
(4) Perakende satış yerler n n tfa ye ve cankurtaran araçlarının kolayca g r p çıkab lecekler cadde ve sokaklar üzer nde
olması gerek r.
(5) Perakende satış yerler bodrumlarda, zem n üstü asma katlarda veya halkın rahatlıkla tahl yes ne mkân verecek
gen şl kte çıkışı olmayan yerlerde tes s ed lemez.
(6) Perakende satış yerler en az 120 dak ka yangına dayanıklı b nalarda kurulur ve b r başka şyer veya konut ve benzer
yerlere ahşap kapı, duvar veya ahşap veya maden çerçevel camekân bölme le rt batlı olamaz. Şayet bölme gerekl se, en az 90
dak ka yangına dayanıklı malzemeden yapılması şarttır. B nalardak g r ş ve çıkış kapılarının, pencereler n ve panjurların basınç
karşısında dışarıya doğru açılması ve tehl ke anında b na ç nde bulunanların kolayca kaçab lmeler n veya tahl ye
ed leb lmeler n sağlayacak b ç mde yapılması gerek r.

http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2007/12/20071219-2.htm

42/61

31.05.2018

T.C. Resmî Gazete

(7) Özel b na ve odaların çatısında ve sokak, cadde, bahçe ve benzer cephe duvarlarında, kes t alanı kapalı hacm n her 3
m3’ü

ç n en az 0.2 m2 esasına göre hesaplanmış patlama paneller nşa ed l r.
LPG tüpler n n kullanılması
MADDE 109- (1) Evlerde 2’den fazla LPG tüpü bulundurulamaz.
(2) LPG tüpler d k konumda bulundurulur. Tüp le ocak, şofben, komb ve katal t k g b c hazlar arasında hortum
kullanılması gerekt ğ nde, en fazla 150 cm uzunluğunda ve lg l standartlara uygun eks z hortum kullanılır ve bağlantılar kelepçe
le sıkılır.
(3) Tüpler, mümkünse balkonlarda bulundurulur. Kapalı veya az havalanan b r yerde tüp bulundurulacak se bu bölümün
havalandırılması sağlanır.
(4) Tüpler n konulduğu yer n doğrudan doğruya güneş ışınlarına maruz kalmaması ve radyatörler n, soba veya benzer
ısıtıcıların yakınına tüp konulmaması gerek r.
(5) LPG kullanılan sanay t p büyük mutfaklarda gaz kaçağını tesp t eden ve sesl olarak uyaran gaz uyarı c hazının
bulundurulması mecbur d r.
(6) İşyer veya topluma açık her türlü b nada zem n sev yes n n altında kalan tam bodrum katlarında LPG tüpü
bulundurulamaz.
(7) Tüpler ve bunlarla b rl kte kullanılan c hazlar, uyuma mahaller nde bulundurulamaz.
(8) B na dışındak tüplerden b na ç ndek tes sata yapılacak bağlantıların, çel k çekme veya bakır borular le rakor
kullanılmadan kaynaklı olması gerek r. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan b r ana açma-kapama valf takılır.
Tes sat, duvar çer s nden geç r lemez.
(9) LPG, tavlama ve kesme g b şlemler ç n kullanıldığında, ş sonuçlanır sonuçlanmaz tüpler depolama yerler ne
kaldırılır.
(10) Sanay tes sler çers nde LPG kullanıldığında, tüpler b na ç nde depolanacak se; tes sten özel bölmelerle ayrılmış,
depolama kurallarına uygun, havalandırılması sağlanan özel b r yere konulur.
(11) Tüpler n değ şt r lmes nde gaz kaçaklarının kontrolü ç n bol köpürtülmüş sabundan faydalanılır ve ateş le kontrol
yapılmaz. Ev t p ve sanay t p tüpler n değ şt r lmeler , tüpler satan bay ler n eğ t lm ş elemanları tarafından ve bay ler n
sorumluluğu altında yapılır.
(12) Kesme, kaynak ve tavlama g b ısıya bağlı şlemler sırasında, oks jen tüpler n n ve beraber nde kullanılan LPG
tüpler n n bağlantılarında alev tutucu emn yet valfler n n takılı olması gerek r.
LPG kmal stasyonları
MADDE 110- (1) LPG kmal stasyonlarının tes s nde lg l standartlar ve 15/5/1997 tar hl ve 22990 sayılı Resm
Gazetede yayımlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tes sler Hakkında Yönetmel kte yeralan emn yet kurallarına
uyulur.
(2) LPG kmal stasyonlarındak tanklar yeraltında tes s ed l r ve yeraltı tankları ç n alınması gerekl kurallara uyulur.
(3) D spenser le traf k yolu arasında g r ş-çıkış kısmı har ç en az 50 cm yüksekl ğ nde sab t korugan yapılır. D spenser ve
tank sahasına, yerden 20 cm yüksekte, kıvılcım güvenl kl (ex-proof), en az b rer LPG algılayıcısı olan gaz alarm s stem konulur.
Gaz kaçağı olması hâl nde, alarm s stem n n tes s n yangın söndürme ve aydınlatma s stem har c nde bütün elektr ğ n
keseb lmes gerek r.
(4) Tankın çevres , tank dış c darının en az 1 m uzağından t baren en az 180 cm yüksekl kte tel örgü veya tel ç t le
çev r l r.
(5) Tank sahasında ve d spenser n 5 m'den daha yakınında herhang b r kanal veya kanal zasyon g r ş ve benzer
çukurluklar bulunamaz.
(6) Tankların 3 m yakınında yanıcı madde bulundurulamaz ve bu uzaklıktak kolay tutuşab len kuru ot ve benzer
maddelerle gerekl mücadele yapılır.
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(7) Boru, vana, pompa, motor ve d spenser üzer ndek bütün topraklamaların eks ks z olması ve tanklara katod k koruma
yapılması gerek r.
(8) İstasyon sahası çer s nde, çapraz ve karşılıklı konumda, 2 adet sp ral hortumlu yangın dolabı ve 1 adet s s lansı
bulundurulması, bunlar ç n en az 20 m³ kapas tede yangın suyu deposu tes s ed lmes ve yangın dolaplarının 700 kPa basıncı olan
pompa le su deposuna bağlanması mecbur d r.
LPG depolanması ve kmal stasyonları le lg l güvenl k tedb rler
MADDE 111- (1) LPG depolanmasında ve kmal stasyonlarında aşağıda bel rt len yangın güvenl k tedb rler n n alınması
mecbur d r.
a) Genel tedb rler:
1) Depo ve tank etrafında çukur zem n, fosept k ve benzerler bulunamaz.
2) Depo ve yerüstü tanklarının en az 3 m ve yeraltı tanklarının, en az 1 m uzaklığından t baren tel örgü veya ç t le
çevr l r ve bu mesafeler çer s nde ot ve benzer kolay yanab l r maddeler bulundurulmaz.
3) Tankların yakınından veya üstünden elektr k enerj s nak l hatları geçemez. Anma ger l m 0.6 lâ 10.5 kV olan nak l
hattının, d key doğrultudan her yandan 2 m uzaklıkta ve anma ger l m 10.5 kV’ın üzer nde olan nak l hattının da, yatay
doğrultuda her yönden 7.5 m uzaklıkta olması gerek r.
4) Depolama alanlarında, çıkab lecek yangınları güvenl k sorumlularına uyarı verecek b r alarm s stem olması şarttır.
5) Tank sahasına her yönden okunacak şek lde kaz levhaları yerleşt r lmes gerek r.
6) Örtülü tankların; toprak veya yanmaz n tel kte korozyona ve ısıya dayanıklı malzeme le veyahut dere kumu le
örtülmes , örtü kalınlığının en az 300 mm olması, örtülü ve toprakaltı tanklarda katod k koruma yapılması şarttır.
b) Algılama ve elektr k tes satı:
1) Depo ve tank sahasındak elektr k tes satı, patlama ve kıvılcım güvenl kl olarak projelend r l r.
2) Gaz kaçaklarına karşı patlama ve kıvılcım güvenl kl gaz algılama s stem yapılır.
3) Gaz kapatma vanasının algılama s stem ne bağlanması ve tehl ke anında otomat k olarak kapanması; ayrıca, gaz
kapatma vanasının, gaz kaçağı ve yangın hâl nde uzaktan kapatılab l r özell kte olması gerek r.
4) Yangın veya gaz kaçağı g b ac l hâllerde personel kaz etmek üzere, sesl alarm s stem bulunması mecbur d r.
5) Yıldırım tehl kes ne karşı lg l yönetmel klere ve standartlara uygun yıldırımdan korunma tes satı yapılır.
6) Tank boru ve d spenserler n topraklamalarının uygun olması, tank ve d spenser bölges nde stat k topraklama penseler
bulunması gerek r.
c) Soğutma ve söndürme s stemler :
1) Depo ve tank alanlarında TS 862-EN 3’e uygun en az 2 adet 12 kg’lık kuru k myev tozlu yangın söndürme c hazı
bulundurulur. Kapas tes 10000 kg’dan fazla 100000 kg’dan az olan depolara, en az 1 adet 12 kg’lık kuru k myev tozlu yangın
söndürme c hazı lave ed l r. 100000 kg üzer ndek her 250000 kg ç n lave olarak 1 adet 12 kg’lık kuru k myev tozlu söndürme
c hazı bulundurulur.
2) Toplam kapas tes 10 m3’den daha büyük depolarda ve yerüstü tanklarında soğutma ç n yağmurlama s stem
bulunması mecbur d r. Projelend rmede, r sk anal z sonuçlarına göre, b r yangın anında çevres ndek en fazla tankı
etk leyeb leceğ kabul ed len yangına maruz tankın toplam dış yüzey alanı le bu tanktan etk leneb lecek yakın çevres ndek
tankların yalnızca dış yüzey alanlarının 1/2’s n n toplamının her m2’s ç n 10 l/dak, tankların depolama alanı çer s nde b rden
fazla bölgede gruplandırılması hâl nde, y ne aynı esaslara göre bulunacak en büyük tehl ke r sk taşıyan grup tankların veya tank
dış yüzey toplam alanlarının her m2’s ç n 10 l/dak veya tüp depolama, dolum tes s platformu ve sundurma g b alanlarının her
m2’s ç n en az 10 l/dak su deb s alınması ve su deposunun bu deb y en az 60 dak ka karşılayacak kapas tede olması gerek r.
Hesaplanan su m ktarını depolama tankları üzer ne veya platform veya sundurma alanına uygun şek lde dağıtab lecek
yağmurlama s stem yapılması şarttır. Yağmurlama s stem ne ve yangın musluklarına ht yaca uygun olarak suyu pompalayacak,
b rb r n yedekleyecek en az 2 pompa bulundurulur ve bu pompaların çıkış basıncı 700 kPa’dan az olamaz. Pompaların
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çalıştırılmasının otomat k veya uzaktan kumandalı olması ve bu s stem n haftada en az b r kere çalıştırılarak kontrol ed lmes
gerek r. Pompalardan b r s n n jeneratörden doğrudan beslenmes veya d zel yangın pompası olması şarttır.
3) Tüp depolama tes sler nde en az 2 adet yangın h drantı veya komple yangın dolabı bulundurulur. Yangın dolaplarında
tfa ye standartlarına uygun hortum ve lans bulundurulur.
4) Kapas tes 100 m3’den fazla olan yerüstü tüp depolama tes sler le tank ve dolum tes sler ne çaprazlama olarak her
b r s en az 1200 l/dak deb de en az 2 adet sab t mon tör yerleşt r l r.
ç) Bakım, eğ t m ve testler:
1) Stat k topraklama ölçümler , yılda en az 1 defa uzman k ş ve kuruluşlar tarafından yapılır ve sonuçları dosyalanır.
Yaylı emn yet valfler n n h drostat k testler , 5 yılda b r yapılır. Tankların h drostat k testler se, 10 yılda b r yapılır.
2) LPG satılması, taşınması, kullanılması ve denetlenmes g b şler le d rekt olarak lg lenen personel n tamamına LPG
güvenl k tedb rler , stasyonlardak lg l lere se, gaz kaçağı veya yangın olduğunda müdahalen n nasıl yapılması gerekt ğ , gaz
ş rketler tarafından uygulamalı tatb kat le anlatılır. Nazar ve uygulamalı eğ t mler veren f rmalar, bu eğ t me tab tutulmuş
personele belge ver r.
Doğalgaz kullanım esasları
MADDE 112- (1) Doğalgaz kullanımı konusunda, doğalgaz le lg l mevzuat ve standart hükümler ne ve aşağıda
bel rt len hususlara uyulur.
a) Doğalgazın kazan da reler nde kullanılması hâl nde, kazan da res nde bulunan ve enerj n n alınacağı enerj tablosunun,
etanj t p patlama ve kıvılcım güvenl kl olması, kumanda butonlarının pano ön kapağına monte ed lmes ve kapak açılmadan
butonlar le çalıştırılması ve kapatılması gerek r.
b) Kazan da reler nde, muhtemel tehl keler karşısında, kazan da res ne g r lmes ne gerek olmaksızın dışarıdan kumanda
ed lerek elektr ğ n n kes lmes n sağlayacak b ç mde lave tes sat yapılır.
c) Kazan da reler nde aydınlatma s stemler ; tavandan en az 50 cm sarkacak şek lde veya üst havalandırma sev yes n n
altında kalacak şek lde veya yan duvarlara etanj t p fluoresan veya contalı glop t p armatürler le yapılır ve tes sat ant gron
olarak tes s ed l r.
ç) Isı merkezler n n g r ş nde 1 adet emn yet selono d vanası bulunması ve bu vananın en az 2 adet patlama ve kıvılcım
güvenl kl kademe ayarlı gaz sensöründen kumanda alarak açılması gerek r. Büyük tüket ml ısı merkezler nde, entegre gaz alarm
c hazı kullanılması da gerek r.
d) Cebr havalandırma gereken yerlerde fan motorunun brülör kumanda s stem le paralel çalışması ve fanda meydana
geleb lecek arızalarda brülör otomat k olarak devre dışı kalacak şek lde otomat k kontrol ün tes yapılması gerek r. Hava
kanalında gerekl hava akışı sağlanmayan hâllerde, elektr k enerj s n kes p brülörü devre dışı bırakması ç n, cebr hava kanalında
duyarlı sensör kullanılır. Brülör ve fan ayrı ayrı kontaktör term k grubu le beslen r.
e) Kazan da reler nde bulunan doğalgaz tes satının veya bağlantı elemanlarının üzer nde ve çok yakınında yanıcı
maddeler bulundurulamaz.
f) Doğalgaz kullanım mekânlarında herkes n göreb leceğ yerlere doğalgaz le lg l olarak d kkat ed lecek hususları
bel rten uyarı levhaları asılır.
g) Herhang b r gaz sızıntısında veya yanma had ses nde, gaz akışı, kesme vanasından otomat k olarak durdurulur.
ğ) Brülörlerde alev sez c ve alev n ger tepmes n önleyen armatürler kullanılır.
h) B na serv s kutusu, lg l gaz kuruluşunun ac l ek pler n n kolaylıkla müdahale edeb leceğ şek lde muhafaza ed l r.
Serv s kutusu önüne, müdahaley zorlaştıracak malzeme konulamaz ve araç park ed lmez.
ı) B na ç tes satın, gaz kesme tüket m c hazlarının ve bacaların per yod k kontroller ve bakımları yetk l serv slere
yaptırılır.
) Doğalgaz kullanıcılarının tes satlarını tanıması, gaz kesme vanalarının yerler n öğrenmes ve herhang b r gaz kaçağı
olduğunda buna karşı hareket tarzına da r b lg sah b olması gerek r.

http://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2007/12/20071219-2.htm

45/61

31.05.2018

T.C. Resmî Gazete

j) B r nc ve k nc derece deprem bölgeler nde bulunan ve b na yüksekl ğ 21.50 m’den fazla olan otel ve motel g b
konaklama tes sler , toplanma amaçlı b nalar, sağlık, eğ t m, t caret ve sanay b naları le yüksek b naların ana g r ş nde, sarsıntı
olduğunda gaz akışını kesen tert bat, gaz dağıtım ş rket veya yetk l kıldığı kuruluş tarafından yaptırılır ve beled ye gaz dağıtım
ş rket tarafından kontrol ed l r. Gaz akışını kesen tert bat herhang b r nedenle gaz akışını kest ğ takd rde kes len gazın tekrar
açılması ç n b r bedel talep ed lemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yanıcı ve parlayıcı Sıvılar
Yanıcı ve parlayıcı sıvılar
MADDE 113- (1) Yanıcı ve parlayıcı sıvılar aşağıdak şek lde tanımlanır ve sınıflara ayrılır:
a) Yanıcı sıvılar, parlama noktası 37.8 °C ve daha yüksek olan sıvılardır. Yanıcı sıvılar aşağıdak alt sınıflara ayrılır:
1) Sınıf II sıvılar: Parlama noktaları 37.8 °C ve daha yüksek ve 60 °C’dan düşük olan sıvılardır.
2) Sınıf IIIA sıvılar: Parlama noktaları 60 °C ve daha yüksek ve 93 °C’dan düşük olan sıvılardır.
3) Sınıf IIIB sıvılar: Parlama noktaları 93 °C ve daha yüksek olan sıvılardır.
b) Parlayıcı sıvı (Sınıf I), parlama noktası 37.8 °C’ın altında ve 37.8 °C’dak buhar basıncı 276 kPa’ı aşmayan sıvılar
parlayıcı sıvı, yan , Sınıf I olarak kabul ed l r. Sınıf I sıvılar, aşağıdak alt sınıflara ayrılır:
1) Sınıf IA sıvılar: Parlama noktaları 22.8 °C’dan ve kaynama noktaları 37.8 °C’dan düşük olan sıvılardır.
2) Sınıf IB sıvılar: Parlama noktaları 22.8 °C’dan düşük ve kaynama noktaları 37.8 °C ve daha yüksek olan sıvılardır.
3) Sınıf IC sıvılar: Parlama noktaları 22.8 °C’dan yüksek ve 37.8 °C’dan düşük olan sıvılardır.
(2) Parlama noktasının üzer nde ısıtılan Sınıf II ve Sınıf IIIA sıvılar, Sınıf I olarak kabul ed l r.
B ld r m ve z n mecbur yet
MADDE 114- (1) Sınıf IIIA ve Sınıf IIIB sıvılar dışında olup depolama yer ne göre depolanan m ktarı Ek-11’de ver len
değerler aşan yanıcı ve parlayıcı sıvı depolarının, lg l mevzuat uyarınca b ld r m mecbur d r. Depolanan m ktarın, Ek-11’de
ver len değerler n üst sınırını aşması veya depolanan yer n farklı olması hâl nde, ayrıca tfa ye teşk latından z n alınması şarttır.
(2) Sınıf I ve Sınıf II sınıfı sıvıların doldurulduğu kapalı hac mlerde, saatte 200 l treden fazla dolum yapılıyor ve 1000
l treden fazla yanıcı sıvı bulunduruyor se, tfa ye teşk latından z n alınması mecbur d r.
(3) Sınıf II, Sınıf IIIA ve Sınıf IIIB sıvılar, Sınıf I sıvılar le beraber depolanıyor se, 5 l tre Sınıf II ve Sınıf IIIA, 1 l tre
Sınıf I sıvıya eşdeğer olarak alınır ve toplam m ktar buna göre hesaplanır.
Azam depolama m ktarları ve depolama şek ller
MADDE 115- (1) Kor dorda, geç şlerde, merd ven sahanlığında, merd ven altında, bodrumda, herkes n g reb leceğ hol
ve fuayelerde, kaçış yollarında, çalışılan yerlerde, lokanta ve kahvehane g b umuma açık yerlerde parlayıcı ve yanıcı sıvı
depolanamaz.
(2) D ğer kullanım alanlarından yangına en az 90 dak ka dayanıklı duvar ve döşemeler le ayırılan ve tal derecedek
şlemler yürütülen b nalarda, depolama odasında veya 200 °C’de 10 dak ka yangına dayanıklı dolap çer s nde;
a) Sınıf IA sıvılar 100 l tre or j nal kabında,
b) Sınıf IB, Sınıf IC, Sınıf II ve Sınıf IIIA sıvılar, toplam 500 l tre or j nal kabında,
c) Sınıf IB, Sınıf IC, Sınıf II ve Sınıf IIIA sıvılar, toplam 2500 l tre taşınab l r tanklarda,
depolanab l r.
(3) D ğer kullanım alanlarından yangına en az 90 dak ka dayanıklı duvar ve döşemeler le ayrılan perakende satış
yerler nde yanıcı ve parlayıcı sıvılar, 200 °C’de 10 dak ka yangına dayanıklı kab n ve or j nal ambalaj ç nde aşağıda bel rt len
m ktarları aşmamak şartıyla, beher m2 taban alanı ç n 5 l tre bulundurulab l r.
a) Sınıf IA sıvılar, en fazla 100 l tre,
b) Sınıf IB, Sınıf IC, Sınıf II ve Sınıf IIIA sıvılar, toplam kapas te m ktarı or j nal kaplarında en fazla 1000 l tre,
c) Sınıf IIIB sıvılar, en fazla 2500 l tre,
bulundurulab l r.
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(4) Sınıf II ve Sınıf III yanıcı sıvılar dökme hâlde bulunduruluyor se, 119 uncu ve 120 nc madde hükümler
uygulanır.
Tehl ke bölgeler n n tanımları
MADDE 116- (1) İlg l yönetmel k ve standartlara uygun olmak şartıyla, tehl ke bölgeler üçe ayrılır:
a) 0. Bölge: Patlayıcı gaz-hava karışımının devamlı surette veya uzun süre mevcut olduğu boru ve kap çler g b
bölgelerd r.
b) 1. Bölge: Patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ht mal n n olduğu dolum borusu c varı ve
armatürler g b bölgelerd r.
c) 2. Bölge: Patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ht mal n n olmadığı ve fakat olması hâl nde
yalnız kısa b r süre ç n mevcut olduğu, tankların yakın çevres g b bölgelerd r.
Tehl ke bölgeler ndek sınırlamalar
MADDE 117- (1) Tehl ke bölgeler ndek sınırlamalar aşağıda bel rt ld ğ şek lde olur:
a) 0. Tehl ke Bölges nde, beklenen yüksek şletme tehl kes sebeb yle yalnız bu Bölgede kullanılmasına müsaade ed lm ş
ve var se Türk Standartları Enst tüsü sert f kalı veya uygunluk belgel olan c hazların kullanılması mecbur d r.
b) 1. Tehl ke Bölges nde, yalnız patlama ve kıvılcım güvenl kl c haz ve s stemler kullanılır. Bu bölgeye taşıma
araçlarının g rmes ne, ancak patlayıcı karışımların oluşmasını önleyecek tedb rler n alınmış olması hâl nde müsaade ed l r.
c) 2. Tehl ke Bölges nde, sadece kıvılcım oluşturmayan ve buhar hava karışımının tutuşma sıcaklığının 4/5 sıcaklığına
er şmeyen c haz ve s stemler kullanılab l r. Bu Bölgede basınçlı, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözünmüş gazlar, yanmayan ve
sağlığa zararlı olmayan gazlar ve söndürme c hazları har ç olmak üzere, sadece yangına en az 120 dak ka dayanıklı kapalı
hac mlerde depolanab l r.
Depo b nası ç nde depolama
MADDE 118- (1) Yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolandığı depo b naları en az 120 dak ka yangına dayanıklı şek lde
yapılır. Sınıf I parlayıcı sıvıların depolandığı b naların bodrum katının bulunmaması gerek r. Sınıf II sıvılar, bodrum katta
depolanamazlar. Sınıf IIIA ve Sınıf IIIB sıvılar bodrum katta depolanacaklar se, depolanacak m ktar 40000 l trey geçemez.
(2) B r kapalı hac mde beher yığında Ek-12/A’da bel rt len değerler aşmamak kaydıyla, en fazla 5 ayrı yığın oluşturarak,
her b r yığının b rb rler ne olan mesafes 3 m olmak üzere parlayıcı sıvı depolanab l r. Aynı hac mde çeş tl tehl ke sınıflarına
g ren sıvılar b rl kte depolanıyor se, toplam depolanacak m ktar, en yüksek tehl ke sınıfına göre alınır ve;
a) Sınıf IA + Sınıf IB/2
b) Sınıf IA + Sınıf IC/4
c) Sınıf IA + Sınıf II/12
ç) Sınıf IA + Sınıf IIIA/40
d) Sınıf IA + Sınıf IIIB/80
şekl nde depolanır. Sınıf IA c ns nden depolanan toplam sıvı m ktarı, 12500 l trey geçemez.
(3) Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, bunların şlend ğ fabr ka ve atölye b nalarında depolanmasına, Ek-12/B’de bel rt len
değerler aşmaması ve şlem n yürütüldüğü alandan tecr t ed lm ş b r alan ç nde yer alması şartı le z n ver l r.
(4) Depo hac mler 1. Tehl ke Bölges d r. Depo hacm nden dışarıya açılan kapılardan ve pencerelerden ve d ğer
açıklıklardan t baren 5 m yarıçapındak bölge, döşemeden 0.8 m yüksekl ğe kadar 2. Tehl ke Bölgeler d r.
(5) Depo hac mler ne ş olmayanların g rmes yasaklanır ve uygun b r levha le bu yasak bel rt l r.
(6) Komşu hac mlere boru geç şler n n ve tavan del kler n n yanıcı olmayan yapı malzemeler le buhar hava karışımı
geçmeyecek şek lde tıkanması mecbur d r.
(7) Depo b naları, konutlara ve nsanların bulunduğu hac mlere b t ş k olamaz.
(8) Döşemeler n depolanan sıvı ç n geç rgen olmaması ve yanıcı olmayan malzemeden yapılması gerek r. Dökülen yanıcı
sıvının, atık su çukurlarına, kanallara, borulara ve boru ve tes sat kanallarına sızması önlen r. Kapılar en az 120 dak ka yangına
dayanıklı olur.
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(9) Depo hac mler n n yeter kadar havalandırılması ve elektr k le tekn k kurallara uygun şek lde aydınlatılması gerek r.
Doğal çek m yet şm yor se, döşeme düzey nde etk l , saatte en az 6 hava değ ş m yapacak patlama ve kıvılcım güvenl kl
mekan k b r düzen kurulur.
Açıkta yerüstü depolama
MADDE 119- (1) Açıkta kurulan yerüstü tanklarının meskun yerlerden ve kara ve dem r yollarından uzaklığı Ek-12/C’de
ver len esaslara göre bel rlen r.
(2) Havuzlama:
a) Havuzlama hacm , aynı büyüklükte tanklar kurulu se b r tankın hacm ne, çeş tl boylarda tanklar var se en büyük
tankın hacm ne eş t olur.
b) Havuzlama hacm , taşınab l r tankların toplam hac mler n n % 75' ne veya en az en büyük taşınab l r b r tankın
hacm ne eş t olur.
c) Karma depolama yapılır se, havuzlama hacm , (a) ve (b) bentler nde bel rt len esaslara göre yapılan hac mler n
toplamına eş t olur.
ç) Ham petrol ve karbonsülfür depolandığında, havuzlama hacm , toplam hacme eş t alınır.
d) Ham petrol ve karbonsülfür dışındak , Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III yanıcı sıvılar, toplam hac m Sınıf IA parlayıcı
c ns nden 12500 l trey geçmed ğ sürece, tek havuzlama bölges nde depolanab l r.
e) Ham petrol veya karbonsülfür ç n, depolanan hac m 15000 m³’ü ve havuzlama yüzey 700 m²’y geçmed ğ sürece, b r
havuzlama bölges yapılab l r.
f) (a) ve (b) bentler nde bel rt len esaslar, sınıfı, Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III sıvılar le beraber depolandığında da geçerl d r.
g) Havuzlama bölges hafr yat veya setler le yapılab l r. Sızdırmazlığı sağlayan folyo dışında bütün malzemen n yanmaz
olması ve c darların yangın hâl nde sızdırmaz kalması gerek r. Folyolar yanıcı se, yangına karşı korunması şarttır.
ğ) Tankların, yüksekl kler n n 4/5’ nden daha alçak olan set ve duvarlardan en az 3 m uzaklıkta olması gerek r. Bu
konudak ölçüm, tank c darından yapılır.
h) Havuzlama hac mler n n set ve duvar depolarından boru geç yor se, bunların sızdırmaz şek lde yerleşt r lmes ve
havuzlama hacm nden su boşaltma mkânı bulunması gerek r. Akıntıların kapanab l r ve yanıcı sıvıyı ayırab len düzen le
donatılması şarttır.
ı) Havuzlama hacm ç nde bölmeler yapılmış se, bunların yüksekl ğ dış duvarların yüksekl ğ n n 4/5’ nden daha az
olamaz ve kanal var se, üstünün açık olması gerek r. Bu amaçla kanal üzer ne ızgara konulab l r.
) Havuzlama bölges nde, tanklar dışında yalnız armatür ve boru bulunab l r.
(3) Koruma bölges :
a) Yerüstü tanklarında yapılan depolamada, tankların çevres nde koruyucu uzaklık bırakılması gerek r. Bu uzaklıklar, Ek12/C’de ver len değerlere göre bel rlen r.
b) Depolama taşınab l r kaplar le yapılıyor se, uzaklıklar Ek-12/D’de ver len değerlere uygun olarak bel rlen r.
Uzaklıklar, depolanan kap topluluğunun dış sınırlarından t baren ölçülür.
c) Koruyucu bölge gen şl ğ tank c darından t baren ölçülür ve en az 2/3’ünün havuzlama bölges dışında olması gerek r.
Ölçümde, havuzlama duvarının ç kenarının üstü esas alınır.
ç) Gerekl olan emn yet havuzlama bölges dışında kurulu, yangına 120 dak ka dayanıklı, tankın en az 4/5' yüksekl ğ nde
b r duvar veya set le sağlanıyor se; koruyucu bölge, tfa yen n görüşü alınarak daha dar tutulab l r.
d) Koruyucu bölgede depo şletmes n n yapılab lmes ç n gerekl olan tes s ve b nalar, havuzlama bölges dışında olmak
şartı le kurulab l r.
(4) Tehl ke bölgeler :
a) Aşağıdak maddelerde aks bel rt lmed ğ sürece tank c darından t baren 5 m'l k b r uzaklık, zem nden 0.8 m
yüksekl ğ ne kadar 2. Tehl ke Bölges d r.
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b) Yanıcı sıvılar b r havuzlama bölges ç nde depolanmış se, bu bölge havuz set n n üst kenarının 0.8 m üstüne kadar 1.
Tehl ke Bölges d r.
c) Yanıcı sıvıların yerüstünde açıkta depolandığı araz n n, genel traf k akışına açık olmaması gerek r.
ç) Depolama sahasına ş olmayanların g r ş n n yasaklanması ve bu yasağın uygun b r levha le göster lmes gerek r.
Depolama tankları
MADDE 120- (1) Yeraltı tanklarında, yerüstü tanklarında ve taşınab l r kapların doldurulduğu ve boşaltıldığı yerlerde
uyulması mecbur olan hususlar bu maddede bel rt lm şt r:
(2) Yeraltı tankları:
a) Yeraltı tankı, yeraltına tamamen gömülü, üzer ndek toprak tabakası en az 60 cm olan ve ayrıca üstü en az 10 cm’l k b r
beton tabakası le örtülen tankı fade eder. Yeraltı tankı üzer nde araç traf ğ olacak veya olma ht mal var se, üzer nden geçecek
araçların vereceğ zararı önlemek üzere, tankın üzer n n en az 60 cm kalınlığında sıkıştırılmış dolgu malzemes le ve dolgunun
üzer n n de 15 cm kalınlığında dem r takv yel beton plaka le kapatılması şarttır. Beton plaka kullanıldığında, plakanın yatay
düzlemde her yönde, tankın oluşturduğu alanın kenarlarından en az 50 cm taşması gerek r. Beton plaka le üzer kapatılmayan
tankların üzer nden araç geç ş n önlemek üzere, tankın gömülü olduğu alanın etrafı en az 180 cm yüksekl ğ nde tel örgü le
çevr l r.
b) Yeraltı tanklarının depo sahasına a t olmayan arsa ve araz den uzaklığının en az 1 m olması şarttır. Tankların meskun
yerlere olan uzaklığı le kend aralarındak uzaklık ç n Ek-12/Ç’dek değerler esas alınır.
c) Yeraltı tanklarının ç , 0. Tehl ke ve bakım şler n n yapıldığı kanal veya kapak bölmes , 1. Tehl ke Bölges d r.
ç) Yeraltı tanklarının beklenen mekan k etk lerde ve yangın hâl nde sızdırmaz kalab lmes gerek r.
d) Korozyona dayanıklı olmayan malzemeden yapılmış yeraltı tankları, korozyon tehl kes ne karşı, dışından zedes z ve
zarar görmem ş b r yalıtım tabakası le korunur.
e) Tankların kamuya a t boru ve d ğer şebekelerden en az 1 m uzaklığa yerleşt r lmes gerek r.
f) Tankın, toprak doldurulmadan önce, en az 200 mm kalınlığında, yanmaz ve zolasyonuna etk etmeyen b r tabaka le
örtülmes şarttır.
g) Tanklar tes s ed lecekler yerde mal ed lm yor se, zolasyonun sağlamlığı ve yerleşt r l rken sağlam kaldığı, yetk l b r
k ş tarafından tankın yerleşt r lmes sırasında tesp t ed l r. Tankların zedelenmeden, hazırlanan çukura yerleşt r lmeler gerek r.
ğ) Tankların kapatılmaz b r havalandırma borusunun bulunması ve bu borunun doldurma sırasında gaz sıkışmasına
meydan vermeyecek ebatta olması şarttır. Bu şart, bölmel tanklarda her bölme ç n geçerl d r. Havalandırma borularının kapalı
hac mlere açılmaması ve zem nden en az 4 m yüksekte açık havaya çıkması gerek r. Boru uçları, yağmur ve yabancı madde
g r ş ne karşı korunur.
(3) Yerüstü tankları:
a) Yerüstü tanklarının ç , 0. Tehl ke Bölges d r.
b) Yerüstü tanklarının beklenen mekan k etk ve yangın hâl nde sızdırmaz kalması gerek r.
c) Tank c darları dıştan korozyona maruz ve korozyona dayanıksız malzemeden yapılmış se, uygun şek lde bu etk lerden
korunur.
ç) Tanklar ç ndek sıvı sebeb yle çerden korozyona maruz se, tankların ç de uygun şek lde korunur.
d) Tanklar ve bölmel tankların her bölmes havalandırma boruları le donatılır.
e) B rkaç tank, ayrı tehl kel gruba a t sıvılar ht va etm yor veya çler ndek sıvıların karışmalarından tehl kel b r
reaks yon beklenm yor se, ortak boru hattı üzer nden havalandırılab l r.
f) Her tank veya tank bölmes nde, sıvı sev yes n gösteren b r düzen bulunur. Gösterge olarak cam veya benzer borular
kullanılıyor se, bu boruların çabuk kapatılab l r b r vana le donatılması ve vananın yalnız ölçüm ç n açılması gerek r.
g) Tankın sıvı hacm ne bağlanan her boru b r vana le kapatılır. Vanalar, kolay ulaşılır ve görülen b r şek lde, tanka yakın
olarak düzenlen r.
ğ) Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III sıvıların doldurulduğu tanklar, elektrostat k yüklemeye karşı emn yete alınır.
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(4) Taşınab l r kapların doldurulduğu ve boşaltıldığı yerler:
a) Taşınab l r veya araç üstü tankların doldurulup boşaltıldığı yerlerdek teçh zatta, tankın elektrostat k yüklenme
tehl kes n önleyecek tedb rler alınır.
b) Dolum ve boşaltım yapılan yerlerde, akan sıvının yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına ve kanal zasyona karışması
önlen r.
c) Dolum yapılan yerler n 15 m yarıçapa ve zem nden 0.8 m yüksekl ğe kadar ve dolum ağzından t baren 5 m yarıçapa ve
ağızdan 3 m yüksekl ğe kadar olan c varı, 1. Tehl ke Bölges d r.
ç) Boşaltma yapılan yerlerden ve boşaltma sırasında açılan hava tahl ye ağzından (buhar haznes nden) yanıcı buharların
çıkab leceğ açıklıkların 5 m yarıçapa ve zem nden 0.8 m yüksekl ğe kadar olan c varı, 2. Tehl ke Bölges d r.
Akaryakıt serv s stasyonları
MADDE 121- (1) Serv s stasyonları kurulurken bu Yönetmel kte yer almayan hususlar hakkında, Karayolları Kenarında
Yapılacak ve Açılacak Tes sler Hakkında Yönetmel k ve lg l standart hükümler ne uyulur.
(2) Serv s stasyonları kurulurken, Ek-13’de ver len uzaklıklara uyulur ve yeterl havalandırma sağlanır.
(3) İkmal kolonlarının ç , 1. Tehl ke Bölges d r. Kolonların orta noktalarından 1 m yarıçaplı çevres , kolon yüksekl ğ ne
kadar 2. Tehl ke Bölges d r.
(4) Akaryakıt stasyonlarının düzenlenmes nde aşağıda bel rt len esaslara uyulur:
a) Akaryakıt serv s stasyonlarında, akaryakıt, ancak 120 nc madden n k nc fıkrasında bel rt len yeraltı tanklarında
depolanab l r.
b) Tanklar, betonarme havuz çer s ne yerleşt r l r. Tank başına 45000 l trey geçmemek şartı le, b r stasyonda 250000
l tre akaryakıt depolanab l r.
c) Akaryakıt serv s stasyonunun tamamı, merkez ve gel şm ş b r topraklama s stem ne bağlanır. Topraklama hattından
b r seyyar uç, dolum ağzı muhafazası ç ne alınarak boşaltım yapan tankerler n topraklanmasında kullanılır.
ç) Enerj nak l hatları ve yeraltı kabloları le lg l hususlar hakkında, 30/11/2000 tar hl ve 24246 sayılı Resm Gazetede
yayımlanan Elektr kl Kuvvetl Akım Tes sler Yönetmel ğ hükümler uygulanır.
d) İkmal kolonları ve kmal s stemler , devr lmeye ve araç çarpmalarına karşı emn yete alınır. Bunlar, zem n sev yes n n
altına ve özell kle bodrumlara konulamaz.
e) İkmal kolonunun 5 m yarıçaplı çevres nde, daha alt kotlardak hac mlere g den kanal, boru ve tes sat açıklıklarının
bulunmaması gerek r. Boru ve kabloların geçt ğ kanallarda yanıcı buhar karışımları meydana gelmes , kum doldurulması g b
yollarla önlen r.
f) Boşaltma ün tes , depo dolduğunda otomat k olarak kapanan b r vana le donatılır veya vananın açma kolunda
sab tleşt rme düzen bulunmaması gerek r.
g) İstasyonda, her d spenser adasının yanında ve her b nanın çer s nde, TS 862-EN 3'e uygun en az 1 adet 6 kg’lık kuru
k myev tozlu, lave olarak stasyon çer s nde farklı yerlerde ve fakat doldurma ağzına 7 m’den yakın ve 25 m’den uzak
olmayacak şek lde, asgar 89 B söndürme etk s olan en az 2 adet 50 kg'lık kuru k myev tozlu tekerlekl yangın söndürme c hazı
olması şarttır.
ğ) İstasyonda, yıldırım tehl kes ne karşı lg l yönetmel klere ve standartlara uygun yıldırımdan korunma tes satı yapılır.
Genel olarak yangından korunma şlemler
MADDE 122- (1) Yanıcı sıvıların depolandığı, doldurulduğu ve nakled ld ğ tes sler n, yeterl yangın önleme s stemler
le donatılması, bu s stemler n da ma kullanıma hazır olacak şek lde tutulması ve bakımlarının yapılması gerek r. Gerekl düzen,
deponun durumuna göre sab t, hareketl veya kısmen hareketl olab l r. Söndürücü olarak, özell kle haf f köpük, karbond oks t,
kuru k myev toz ve su kullanılab l r.
(2) Yağmurlama tes sler n n, b r tank yangınında, komşu tankın ısınarak patlamasını önleyecek kapas tede olması gerek r.
(3) Yanıcı sıvıların nakl nde kullanılan pompalar g b c hazların, b r yangın hâl nde hızlı ve engels z b r şek lde
ulaşılab lecek b r yerden kontrol ed leb l r olması şarttır. Bu şart, d ğer sınıftak sıvılar le beraberce depolanan sınıf IIIA ve Sınıf
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IIIB yanıcı sıvılar ç n de geçerl d r.
(4) Tanklar ve tanklar le letken şek lde bağlanmış tes s bölümler , toprağa karşı b r ger l me sah p olmayacak şek lde
kurulur. Topraklama hatlarının bağlantı uçları ve b rleşme noktaları, kolay ulaşılab lecek şek lde düzenlen r ve gevşemeye karşı
emn yete alınır. Bu hususta ayrıca topraklama le lg l yönetmel k hükümler ne uyulur.
(5) Tank ve bağlı bölümler , yalnız başına topraklayıcı hat olarak kullanılamaz. Topraklayıcı hat malzemes , tank ve
borularda korozyon yapmayacak malzemeden seç l r.
(6) Tankların dolumu sırasında, tanktan dışarı çıkan buharın, hava karışımının orada çalışanlara ve başkalarına zarar
vermeyecek şek lde açık havaya atılması gerek r. Yapıdan kaynaklanan sebeplerle, bu karışımın uygun b r yerden dışarı atılması
mümkün değ l se, karışımın uygun b r hortum veya boru hattı le yanıcı sıvıyı boşaltan tanka ger beslenmes sağlanır.
Bu bölümdek hükümler n uygulanmayacağı alanlar
MADDE 123- (1) Bu Bölümde yer alan hükümler;
a) Herhang b r t car veya endüstr yel faal yet ç n yapılmayan, ısıtma merkez kazan da reler ve yakıt depoları g b
depolama ve doldurma şler hakkında,
b) Araç depoları, yer değ şt reb len tes sler ve 300 l treye kadar depo hacm olan sab t tes sler le söz konusu araç ve
tes sler n ayrılmaz parçası olan yakıt kapları hakkında,
c) İşletmelerde, herhang b r yanıcı sıvının, üret mde şlenmes veya ürün veya ara ürün olarak kısa süre ç n depolanması
hâl nde,
uygulanmaz.
DOKUZUNCU KISIM
Yangın Güvenl ğ Sorumluluğu, Ek pler, Eğ t m,
Denet m, İşb rl ğ , Ödenek ve İç Düzenlemeler
BİRİNCİ BÖLÜM
Yangın Güvenl ğ Sorumluluğu
Yangın güvenl ğ sorumluluğu
MADDE 124- (1) Yapı, b na, tes s ve şletmelerde yangın güvenl ğ nden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük
am r, d ğer b na, tes s ve şletmelerde se sah p veya yönet c ler sorumludur.
Yangın güvenl ğ sorumlusunun bel rlenmes
MADDE 125- (1) Çalışma saatler ç nde görevl sayısına ve b nadak en büyük am r n takd r ne göre, b nanın her katı,
bölümü veya tamamı ç n görevl ler arasından yangın güvenl ğ sorumlusu seç l r. Sorumlu, çalışma saat n n başlangıcından
b t m ne kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı korunma önlemler n kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür. Kat
mülk yet ne tab olan b nalarda bu sorumluluğu b na yönet c s üstlen r.
(2) Kamu b nalarında b r gece bekç s veya güvenl k görevl s bulunması asıldır. Gece bekç s tem n ed lemeyen yerlerde,
a) H zmetl sayısı 2'den fazla değ lse, durum en yakın pol s veya jandarma karakoluna b r yazıyla b ld r l r ve b nanın
devr yeler tarafından sık sık kontrol ed lmes sağlanır.
b) H zmetl sayısı 2'den fazla se ve asıl görev aksatılmadan yürütüleb lecekse, h zmetl ler sırayla gece nöbet tutarlar ve
ertes gün st rahat ederler. Nöbet zn sebeb yle asıl görev n aksaması söz konusu se ve h zmetl sayısı 5' geçm yor se, (a)
bend ne göre hareket ed l r.
c) Kamu b nalarında resmî tat l ve bayram günler nde de h zmetl lerce sırayla nöbet tutulur. Nöbetç personele, fazla
mesa ücret ödenemed ğ takd rde nöbet tuttuğu saat kadar mesa günler nde z n ver l r.
İKİNCİ BÖLÜM
Ek pler n Kuruluşu, Görevler ve Çalışma Esasları
Ek pler n kuruluşu
MADDE 126- (1) Yapı yüksekl ğ 30.50 m.’den fazla olan konut b naları le ç nde 50 k ş den fazla nsan bulunan konut
dışı her türlü yapıda, b nada, tes ste, şletmede ve ç nde 200’den fazla k ş n n barındığı s telerde aşağıdak ac l durum ek pler
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oluşturulur.
a) Söndürme ek b ,
b) Kurtarma ek b ,
c) Koruma ek b ,
ç) İlk yardım ek b .
(2) B r nc fıkrada bel rt lenler dışındak yapı, b na, tes s ve şletmelerde se; b na sah b n n, yönet c s n n veya am r n n
uygun göreceğ tedb rler alınır.
(3) Ek pler, 136 ncı madde uyarınca çıkarılan ç düzenlemeler yürütmekle görevlend r len am r n bel rleyeceğ ht yaca
göre, en büyük am r n onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ek pler en az 3'er k ş den; koruma ve lk yardım ek pler se, en
az 2'şer k ş den oluşur. Kurumda s v l savunma serv sler kurulmuş se, söz konusu ek pler n görevler bu serv slerce yürütülür.
(4) Her ek pte b r ek p başı bulunur. Ek p başı, aynı zamanda ç düzenlemeler uygulamakla görevl am r n yardımcısıdır.
(5) Ac l durum ek pler n n görevler le s m ve adres l steler b na ç nde kolayca görüleb lecek yerlerde asılı olarak
bulundurulur.
Ek pler n görevler
MADDE 127- (1) Ek pler n görevler aşağıda bel rt lm şt r.
a) Söndürme ek b ; b nada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının gen şlemes ne man olmak ve söndürmek,
b) Kurtarma ek b ; yangın ve d ğer ac l durumlarda can ve mal kurtarma şler n yapmak,
c) Koruma ek b ; kurtarma ek b nce kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın neden yle ortaya çıkması muhtemel pan k
ve kargaşayı önlemek,
ç) İlk Yardım ek b ; yangın sebeb yle yaralanan veya hastalanan k ş lere lk yardım yapmak.
Ek pler n çalışma esasları
MADDE 128- (1) Ac l durum ek pler n n b rb rler yle şb rl ğ yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmaları esastır.
(2) Ek pler n yangın anında sevk ve dares , tfa ye gel nceye kadar ç düzenlemey uygulamakla görevl am r veya
yardımcılarına a tt r. Bu süre ç nde ek pler am rler nden em r alırlar. İtfa ye gel nce, bu ek pler derhal tfa ye am r n n emr ne
g rerler.
(3) B na sah b ve yönet c ler le b na am rler ; ek pler n, yapılarda meydana gelecek yangınlara müdahale etmeler ve
kurtarma şlemler n yürütmeler nde kullanmaları ç n gereken malzemeler bulundurmak zorundadırlar. Yapının büyüklüğüne,
kullanım amacına, mevcut koruma s stemler ne ve oluşturulan ek p özell kler ne göre, mahall tfa ye teşk latı ve s v l savunma
müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekl se gaz maskes , teneffüs c hazı, yedek hortum, lans, h drant anahtarı ve benzer
malzemeler bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler, tfa ye teşk latında kullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır.
Araç-gereç ve malzemen n bakımı ve korunması, ç düzenlemey uygulamakla görevl am r n sorumluluğu altında görevl ler
tarafından yapılır.
(4) Yangın haber n alan ac l durum ek pler , kend ler ne a t araç-gereç ve malzemeler n alarak derhal olay yer ne hareket
ederler. Olay yer nde;
a) Söndürme ek b yangın yer n n altındak , üstündek ve yanlarındak odalarda gereken tert batı alır, yangının
gen şlemes n önlemeye ve söndürmeye çalışırlar.
b) Kurtarma ek b önce canlıları kurtarır. Daha sonra yangında lk kurtarılacak evrak, dosya ve d ğer eşyayı, olay yer nde
bulunanların da yardımı le ve büro şefler n n nezaret altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hâle
get r r. Çuval ve torbalar, b na yetk l ler n n gerek görmes hâl nde b nanın henüz yanma tehl kes olmayan kısımlarına taşınır.
Yanan b nanın genel olarak boşaltılmasına olay yer ne gelen tfa ye am r n n veya en büyük mülk am r n emr yle başlanır.
c) Koruma ek b boşaltılan eşya ve evrakı, güvenl k güçler veya b na yetk l ler n n göstereceğ b r yerde muhafaza altına
alır ve yangın söndürüldükten sonra o b nanın lg l ler ne tesl m eder.
ç) İlk yardım ek b yangında yaralanan veya hastalananlar ç n lk yardım h zmet ver r.
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(5) Yangından haberdar olan b na sah b , yönet c s , am r le ac l durum ek pler en ser şek lde görev başına gel p,
söndürme, kurtarma, koruma ve lk yardım şler n yürütmek zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğ t m
Genel eğ t m
MADDE 129- (1) Ac l durum ek pler n n personel ; b na sah b , yönet c s veya am r n n sorumluluğunda yangından
korunma, yangının söndürülmes , can ve mal kurtarma, lk yardım faal yetler , tfa ye le şb rl ğ ve organ zasyon sağlanması
konularında, mahall tfa ye ve s v l savunma teşk latlarından yararlanılarak eğ t l r ve yapılan tatb katlar le b lg ve becer ler
artırılır. Ek p personel le b nadak d ğer görevl ler, yangın söndürme alet ve malzemeler n n nasıl kullanılacağı ve en kısa
zamanda tfa yeye nasıl ulaşılacağı konularında tatb kî eğ t mden geç r l r. B nada senede en az 1 kez söndürme ve tahl ye
tatb katı yapılır.
Özel eğ t m
MADDE 130- (1) İtfa ye eğ t m b r m bulunmayan beled ye tfa ye teşk latlarının yönet c personel n n; genel yangın
b lg ler , s v l savunma ve lk yardım konularını çeren temel eğ t mler İç şler Bakanlığı S v l Savunma Genel Müdürlüğü’nce
yapılır. Bu personel n her türlü eğ t m g derler , kuruluşlarınca kend bütçeler nden karşılanır. Beled ye tfa ye teşk latının yönet c
personel n n tekn k eğ t mler le d ğer personel n temel ve tekn k eğ t mler , kend teşk lâtlarınca yaptırılır.
(2) Bünyes nde özel tfa ye b r m bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar le d ğer yapı, b na ve
şletmelerde tfa ye b r m personel n n eğ t m , kend mkânları le kend kuruluşlarınca, gerek rse mahall tfa ye ve s v l
savunma teşk latından yararlanılarak yapılır. Bu kuruluşlar, lg l mevzuatına uygun şek lde yangın eğ t m veren özel okul, kurs
ve dershanelerden eğ t m h zmet alab l rler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denet m
Denet m
MADDE 131- (1) Bu Yönetmel k hükümler n n uygulanıp uygulanmadığı aşağıdak şek lde denetlen r:
a) Özel yapı, b na, tes s ve şletmeler, mahall tfa ye teşk latı le bunların bağlı veya lg l olduğu bakanlık ve kamu
kurum ve kuruluşlarının müfett ş , kontrolör veya denet m elemanları tarafından denetlen r. B na sah b , yönet c s ve sorumluları
denet m elemanlarınca b naların arzu ed len bütün bölümler n ve teçh zatını göstermek, sten len b lg ve belgeler vermek
zorundadır. Denet m sonunda eks k bulunan ve g der lmes sten len aksaklıklar le talep ed len önlemler n öngörülen uygun süre
çer s nde lg l lerce yer ne get r lmes mecbur d r.
b) Kamu b naları, kurum am r ve görevlend receğ k ş veya heyet, mülk am r veya görevlend receğ heyet, kurumun
bağlı veya lg l olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlık müfett şler veya kontrolörler ; hükümet konakları
se, İç şler Bakanı adına S v l Savunma Genel Müdürü veya görevlend receğ k ş veya heyet le mülk ye müfett şler tarafından
denetlen r. Denet m yetk s n ha z k ş ler, kurum, kuruluş ve müesseseler n denet m sonuç raporlarını; bağlı veya lg l olduğu
bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönder r.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşb rl ğ
İşb rl ğ protokolü
MADDE 132- (1) İtfa ye teşk lâtı bulunan beled yeler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar le Türk S lahlı
Kuvvetler , meydana geleb lecek yangınlarda karşılıklı yardımlaşma ve şb rl ğ amacıyla aralarında protokol düzenler.
(2) Protokolde; personel n eğ t m , b lg değ ş m , kullanılan araç, gereç ve malzemen n standart hâle get r lmes ,
müşterek tatb katların yapılması ve muhtemel yangınlara müdahalen n hang şartlarda yapılacağı hususları yer alır. Protokol
düzenlenmeden evvel bu kurumların ve tfa yeler n sorumluluk bölgeler nde d ğer tfa yen n yardımını gerekt recek büyüklükte
b r yangın meydana gel rse, yardım taleb n alan tfa ye teşk lâtı kend bölges nde meydana geleb lecek d ğer yangınlara karşı
zaf yet yaratmamak koşuluyla yardım steyen tfa yeye gerekl ve yeterl desteğ göndermek zorundadır.
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ALTINCI BÖLÜM
Ödenek
Ödenek
MADDE 133- (1) Kamuya ve özel sektöre a t yapı, b na, tes s ve şletmelerde; Bu Yönetmel kte bel rt len s stem ve
tes satın yapımı le araç-gereç ve malzemen n tem n , bakım ve onarımı ç n ödenek ayrılır. B naların yangından korunması ç n
yıllık bütçelere konulan ödenek başka b r amaç ç n kullanılamaz.
Kamuya a t yapı, b na, tes s ve şletmelerde ödenek
MADDE 134- (1) Kamuya a t yapı, b na, tes s ve şletmelerde yangınla mücadele ç n gereken g derler;
a) İl ve lçelerdek hükümet konakları ç n, İç şler ve Mal ye bakanlıklarının lg l b r mler nce tesp t ed lerek Mal ye
Bakanlığı bütçes ne konulan ve İç şler Bakanlığı tarafından bel rlenen tahs s şekl ne göre l emval ne gönder len,
b) Genel bütçeye dâh l d ğer dareler n merkez ve taşra örgütler ç n, lg l bakanlık ve da reler n kend bütçeler ne
konulan,
c) Özel bütçel dareler, kt sad devlet teşekküller , döner sermayel kuruluşlar, özel kanun le kurulan teşekküller, özel
dare ve beled yeler ç n kend bütçeler ne konulan,
ödenekler le karşılanır.
Özel sektöre a t yapı, b na, tes s ve şletmelerde ödenek
MADDE 135- (1) Yangınla mücadele ç n gerekl g derler b na sah b , kat mülk yet ne tab b nalarda kat mal kler ve b na
yönet c ler , d ğer özel kurum ve kuruluşlarda şyer sah pler tarafından, tüzel k ş l klerde se ana sermayeden karşılanır.
B naların yangından korunması ç n sarf olunması gerekl olan bu ödenekler başka b r amaçla kullanılamaz.
(2) Yangınla mücadele amacıyla alınması zorunlu olan mal ve h zmetlerde herhang b r sebep ler sürülerek kısıtlama
yapılamaz.
(3) 95 nc madden n sek z nc fıkrasında bel rt len tes sler n öncel kle yapılması ç n gerekl ödenek beled ye bütçes ne
konulur.
YEDİNCİ BÖLÜM
İç Düzenleme
İç düzenlemeler n hazırlanması
MADDE 136- (1) Bu Yönetmel ğ n uygulanmasını sağlamak üzere beled yeler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel
kuruluşlar le gerçek ve tüzel k ş ler; bulundukları yer, yapı, b na, tes s ve şletmeler n özell kler n ve bu Yönetmel k hükümler n
d kkate alarak yangın önleme ve söndürme konusunda ç düzenlemelerde bulunurlar.
İç düzenlemeler n kapsamı ve yürütülmes
MADDE 137- (1) Yangın önleme ve söndürme konusundak ç düzenlemelerde; bu Yönetmel kte yer alan hususlardan,
ac l durum ek pler n n sayısı, personel n adı ve görevler , ht yaç duyulan araç, gereç ve malzemen n c ns ve m ktarı, söndürme
araçlarının kullanma usuller , eğ t m ve bakım hususları, nöbet h zmetler le gerek görülecek d ğer hususlar düzenlen r. B na
yerleş m n , b na ç ulaşım yollarını, yangın bölmeler n , yangın duvarlarını, yatay bölmeler , cepheler , söndürücü s stem , uyarıcı
s stem ve su besleme ün teler le tfa yeye yardımcı olab lecek d ğer hususları göster r plân ve krok ler bu düzenlemelere eklen r.
(2) Yangın önleme ve söndürme konusundak ç düzenlemeler yapı, b na, tes s ve şletmen n sah b , yönet c s veya am r
tarafından yürütülür.
ONUNCU KISIM
Mevcut B nalar Hakkında Uygulanacak Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Mevcut yapılara l şk n uygulama
MADDE 138- (1) 4 üncü madden n (ff) bend nde tar f yapılan mevcut yapılar hakkında, bu Kısım hükümler uygulanır.
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(2) Mevcut yapılardan, 12/6/2002 tar hl ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le yürürlüğe konulan B naların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmel ğe uygun yangın tedb rler alınmış olan yapılarda, bu Yönetmel k hükümler ne göre
lave tedb r alınmaması asıldır. Ancak, yapı sah b sterse bu Yönetmel k hükümler ne göre lave tedb rler alab l r.
(3) Mevcut yapılardan bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden sonra kullanım amacı değ şt r len yapılardan 2 nc
madden n k nc fıkrasının (b) bend nde sayılanlar dışında kalan yapılar hakkında da bu Kısım hükümler uygulanır.
Mevcut yapılar hakkında uygulanacak d ğer hükümler
MADDE 139- (1) Bu Kısımda aks bel rt lmed kçe, bu Yönetmel ğ n d ğer kısımlarında bel rt len hususlar mevcut yapılar
ç n de geçerl d r.
Mevcut yapılar hakkında uygulanmayacak hükümler
MADDE 140- (1) Bu Yönetmel ğ n 21 nc , 22 nc , 24 üncü, 25 nc , 26 ncı, 27 nc , 28 nc , 29 uncu ve 63 üncü
maddeler n n mevcut yapılar hakkında uygulanmaması esastır. Ancak, bu maddelerde öngörülen ve yangına karşı alınması
mümkün olan uygulanab l r y leşt r c tedb rler; b na sah b , yönet c s ve kurum am rler tarafından, mevcut yapılar hakkında da
alınır.
(2) 112 nc madden n b r nc fıkrasının (j) bend doğalgaz tes satı yapılmış mevcut yapılarda uygulanmaz.
İlave çıkış ve kaçış merd ven
MADDE 141- (1) B nada, lave çıkış gerekl l ğ n veya kaçış merd venler n n yen den düzenlenme mecbur yet n
gerekt ren b r kullanım mevcut se, b nanın bütünü göz önüne alınarak, b na sah b veya kat mal kler tarafından, b nanın tamamı
ç n lave çıkış veya kaçış merd ven yaptırılması şarttır.
Yağmurlama s stem , yangın dolabı ve tfa ye su alma ağzı
MADDE 142- (1) Bu Yönetmel k hükümler ne göre b naya yağmurlama s stem , yangın dolabı veya tfa ye su alma ağzı
g b s stemler n yapılmasının şart olduğu hâllerde, su g r ş ana hattı ve ana kolonlar b na sah b veya kat mal kler tarafından
yaptırılır.
Algılama veya uyarı s stem
MADDE 143- (1) Bu Yönetmel k hükümler ne göre b nada algılama s stem yapılmasının şart olduğu hâllerde, algılama
veya uyarı s stem n n ana panel b nanın tamamına h zmet verecek şek lde, b na sah b veya kat mal kler tarafından yaptırılır.
Yetk l dareden görüş alınması
MADDE 144- (1) Bu Kısımda bel rt lmeyen veya açıklık bulunmayan hususlar hakkında, yapı ruhsatı vermeye yetk l
daren n görüşü esas alınır ve alınması gereken tedb rler b na sah b veya kat mal kler tarafından yaptırılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Mevcut B nalar İç n Özel Hükümler
B na taşıyıcı s stem n n stab l tes
MADDE 145- (1) Mevcut yapılarda, b na taşıyıcı s stem n n stab l tes le lg l olarak, 23 üncü madden n dördüncü
fıkrası uygulanır.
Kaçış yolları
MADDE 146- (1) Hastane, otel, huzur ev , lköğret m okulu, yuva ve benzer yerler dışında kalan mevcut yapıların kaçış
yolları ç n, 31 nc madde hükümler esas olmak üzere, bu maddede bel rt len hususlar da kabul ed l r.
(2) Mevcut yapılarda; b r nc katta kullanıcı sayısı 25 k ş den fazla olmamak şartıyla, b na dışındak güvenl k bölges ne
açık, dış zem nden en çok 4 m yüksekl kte olup açılab l r kanat gen şl ğ ve yüksekl ğ en az 70 cm olan pencereler, zarur
hâllerde kaçış yolu olarak kabul ed l r.
(3) Mevcut yapılarda, katta bulunan kullanıcı sayısı 50 k ş y geçmemek ve toplanma amaçlı mekân olmamak şartıyla,
aşağıda bel rt len özell ktek çıkışlar, k nc kaçış yolu olarak kabul ed l r:
a) B na yüksekl ğ 30.50 m’den fazla olmayan b nalarda, kaçış merd ven ne b r pencereden ulaşılmasına;
1) Pencere parapet sev yes n n döşeme sev yes nden 80 cm’den daha yüksek olmaması,
2) Penceren n tem z açılır-kapanır kısmının en az 70/140 cm boyutlarında olması,
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3) Parapet sev yes ne ulaşacak şek lde basamak yapılması,
4) Pencere geç ş nde kullanılan malzemeler n en az 30 dak ka yangına dayanıklı malzemeden yapılması,
şartları b rl kte mevcut olduğu takd rde müsaade ed l r.
b) Kaçış merd ven ne b r odadan geç lerek ulaşılmasına; oda kapısının kend l ğ nden kapanır olması ve k l ts z tutulması
ve kaçış merd ven ne ulaşılan odanın kapısından kaçış merd ven ne olan azam uzaklığın 9 m’y geçmemes hâl nde müsaade
ed l r. Bu odanın duvarlarının ve kapısının yangına en az 60 dak ka dayanıklı ve kapının duman sızdırmaz özell kte olması
hâl nde kaçış uzaklığı bu odanın kapısına kadar alınır.
c) Toplanma amaçlı olarak kullanılmayan b r bodrum kat ç n d ğer merd vene alternat f olmak üzere, b r merd ven le
ulaşılan, açılır b r kenarı en az 50 cm ve açılır alanı 0.4 m2’den az olmayan pencereden geç lerek zem n sev yes ne ulaşılıyor se,
bu pencere k nc kaçış yolu kabul ed l r.
ç) Zem n kat üzer ndek b r nc katın kullanıcı sayısı 25 k ş den az ve kullanılan alanın en uzak noktasından katın çıkış
kapısına olan uzaklık tek yönlü kaçış mesafes n sağlıyor se, bu kata h zmet veren merd ven n zem n kattan bağımsız olması ve
g r ş n n müstak l düzenlenmes şartı le, bu katın yüksekl ğ ne bakılmaksızın tek çıkış yeterl kabul ed l r.
Çıkış kapas tes ve kaçış uzaklığı
MADDE 147- (1) Mevcut yapılarda, çıkış kapas tes ve kaçış uzaklığı ç n bu maddede bel rt len hususlara uyulur.
(2) Kullanıcı yükü katsayısı olarak, gerekl kaçış ve pan k hesaplarında kullanılmak üzere Ek-5/A’dak değerler esas
alınır.
(3) Kaçış uzaklığı, kullanım sınıfına göre Ek-14’de ver len değerlerden daha büyük olamaz. Oda, kor dor ve benzer alt
bölümlere ayrılmış büyük alanlı b r katta, odanın en uzak b r noktasından odanın çıkış kapısına kadar ölçülen uzaklığın 15 m’y
aşmaması şartıyla, kaçış uzaklığı, odanın çıkış kapısından başlayarak b r kaçış merd ven ne, kaçış geç d ne veya dış açık alana
açılan çıkış kapısına kadar olan ölçüdür.
(4) B nanın s rkülasyon merd venler korunumlu hâle get r lm ş se ve şaftlar yatayda korunmuş se, ayrıca katlarda kolay
alevlen c ve parlayıcı madde kullanılmıyor ve bulundurulmuyor se, Ek-14’de ver len kaçış uzaklıkları 1/2 oranında artırılarak
uygulanır.
(5) B na yüksekl ğ 30.50 m’y geçmeyen b nalarda, b rb r ne alternat f 2 kaçış merd ven düzenlenm ş ve bunlardan b r s
korunumlu se, k yönlü kaçış mesafes uygulanır.
(6) Zem n kattak dükkânlarda ve benzer yerlerde kullanıcı sayısı 50’n n altında ve en uzak noktadan dış ortama açılan
kapıya kadar olan kaçış uzaklığı 25 m’den fazla değ lse, b na dışına tek çıkış yeterl kabul ed l r.
Kaçış yolu sayısı ve gen şl ğ
MADDE 148- (1) Mevcut yapılarda, kaçış yolu le kaçış merd ven sayısı ve gen şl ğ ç n aşağıda bel rt len hususlara
uyulur.
a) Toplam kaçış yolu gen şl ğ , Ek-5/A’ya göre hesaplanan kattak toplam kullanıcı sayısının 0.4 le çarpımı suret yle
sant metre olarak bulunur.
b) Kaçış merd ven n n gen şl ğ , düz kollu sahanlıklı merd vende 60 cm’den veya da resel merd vende 70 cm’den daha az
olamaz. Toplam kullanıcı sayısı 60 k ş den fazla olan katlarda bu gen şl k, düz kollu sahanlıklı merd venlerde 70 cm’den veya
da resel merd venlerde 80 cm’den az olamaz. Hastaneler, huzurevler , anaokulları ve lköğret m okullarında se, sadece sahanlıklı
düz kollu merd venler düzenleneb l r ve bu merd ven n gen şl ğ 100 cm’den az olamaz.
c) Kaçış merd venler nde merd ven kolu duvarlar le çevrelenm ş se, tem z gen şl k, her k duvarın b tm ş yüzeyler
arasındak ölçüdür. Merd ven kolunun b r tarafında duvar, d ğer tarafında korkuluk var se, tem z gen şl k, duvarın b tm ş yüzey
le korkuluk ç yüzey arasındak ölçüdür. Kaçış merd venler nde tem z gen şl k hesaplanırken, küpeşten n yaptığı çıkıntının 80
mm’s tem z gen şl ğe dâh l ed l r.
ç) Bütün çıkışların ve er ş m yollarının, açık-seç k görüleb l r olması veya konumlarının s mgeler le vurgulanması ve her
an kullanılab lmes ç n engellerden arındırılmış durumda bulundurulması şarttır.
Yangın güvenl k holü
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MADDE 149- (1) Mevcut yapılarda, yangın güvenl k holü ç n aşağıda bel rt len hususlara uyulur.
a) Yapı yüksekl ğ 30.50 m’den fazla olan konut har c mevcut b nalarda, b r kullanım alanı çer s nden kaçış merd ven ne
doğrudan g r l yor ve merd ven ç nde basınçlandırma yok se, yangın güvenl k holü bakımından 34 üncü madde uygulanır.
b) Mevcut b nalarda kaçış merd ven kapılarının, parlayıcı madde çermeyen ve kullanım alanlarından kapı le ayrılan
kor dor, hol ve benzer hac mlere açılması hâl nde, yangın güvenl k holü yapılması zorunlu değ ld r.
Ac l çıkışı zorunluluğu
MADDE 150- (1) Mevcut yapılarda, ac l çıkış zorunluluğu ç n aşağıda bel rt len hususlara uyulur.
a) Mevcut yapılarda, 147 nc ve 148 nc maddeler esas alınarak her b r çıkışın gen şl ğ 200 cm’y aşmayacak şek lde
çıkış sayısı bulunur. B r katta veya katın b r bölümünde, hesaplanan değerden az olmamak üzere 25 k ş n n aşıldığı yüksek
tehl kel yerlerde ve 60 k ş n n aşıldığı yerlerde en az 2 çıkış, 600 k ş n n aşıldığı yerlerde en az 3 çıkış ve 1000 k ş n n aşıldığı
yerlerde en az 4 çıkış olması şarttır.
b) Kapıların b rb r nden olab ld ğ nce uzakta olması gerek r. Bölünmem ş mekânlarda kapılar arasındak mesafe, en uzun
köşegen n 1/3’ünden, yağmurlama s steml yapılarda se, 1/4’ünden az olamaz.
Kaçış merd ven yuvalarının yer ve düzenlenmes
MADDE 151- (1) Mevcut yapılarda, kaçış merd ven yuvalarının yer ve düzenlenmes ç n aşağıda bel rt len hususlara
uyulur.
a) Yangın hang noktada çıkarsa çıksın, o katta bütün nsanların çıkışlarının sağlanması ç n, d ğer maddelerde bel rt len
özel durumlar har ç olmak üzere, kaçış yolları ve kaçış merd venler b rb rler n n alternat f olacak şek lde konumlandırılır.
b) Kaçış merd venler n n tab zem ne kadar ulaştırılması esastır. Kaçış merd ven , b t ş noktasında en az 1 m2’l k b r
sahanlık yapılıp bu noktadan aşağıya eğ m 50 dereceden daha fazla olamayacak şek lde mafsallı b r merd ven le tab zem ne
nd r l r. Kaçış merd ven n n tab zem ne nd r lmes mümkün değ l se, yerden 3 m yukarıda b t r leb l r. Ancak, eğ t m
tes sler nde, sağlık h zmet amaçlı b nalarda, eğlence yerler nde, kullanıcı sayısı 50 k ş y geçen konaklama tes sler nde ve
kullanıcı sayısı 100 k ş y geçen bütün b nalarda yangın merd ven n n tab zem ne kadar nd r lmes şarttır.
c) Toplanma amaçlı ve kurumsal yapılar har ç, b t ş k n zamdak yapıların ac l çıkışlarının, sokağı olmayan arka cepheye
açılmasına, çıkış noktasından t baren b nanın yüksekl ğ nden az olmamak üzere en az 15 m uzakta açık b r alan bulunması
hâl nde z n ver l r.
Kaçış merd ven n n özell kler
MADDE 152- (1) Mevcut yapılarda kaçış merd venler n n aşağıda bel rt len özell klerde olması gerek r.
a) Aks bel rt lmed kçe, kaçış merd venler nde sahanlık olması ve sahanlığın gen şl ğ n n ve uzunluğunun merd ven n
gen şl ğ nden az olmaması gerek r.
b) Herhang b r kaçış merd ven nde basamak yüksekl ğ 18 cm’den çok ve basamak gen şl ğ 20 cm’den az olamaz.
Basamakların kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır.
c) Merd venlerde baş kurtarma yüksekl ğ , basamak üzer nden en az 210 cm olmalıdır.
Dış kaçış merd venler
MADDE 153- (1) Mevcut yapılarda dış kaçış merd venler ne; herhang b r bölümüne yanlardan yatay uzaklık olarak 1.8
m çer s nde korunumsuz duvar boşluğu bulunmamak ve kaçış merd ven özell kler ne sah p olmak şartı le, konutlarda 51.50 m
ve d ğer yapılarda 30.50 m b na yüksekl ğ ne kadar z n ver l r.
(2) Herhang b r bölümüne yanlardan yatay uzaklık olarak 1.8 m çer s nde korunumsuz duvar boşluğu bulunması hâl nde;
bütün katlarda bu mesafe ç nde kalan boşlukların yangına en az 60 dak ka dayanıklı malzemeye dönüştürülmes veya kaçış
merd ven n n bu boşluklardan çıkacak olan duman ve ısı g b etk lerden korunması ç n yangına 60 dak ka dayanıklı malzeme le
korunumlu yuva çer s ne alınması gerek r.
Da resel merd ven
MADDE 154- (1) Da resel merd ven, kullanıcı sayısı 100 k ş y aşmayan herhang b r kattan, ara kattan veya
balkonlardan zorunlu çıkış olarak h zmet vereb l r.
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(2) Mevcut yapılarda da resel merd venler n, yanmaz malzemeden yapılması ve en az 70 cm gen şl kte olması gerek r.
Da resel merd ven n gen şl ğ , b r kattak kullanıcı sayısının 60 k ş den fazla olması hâl nde 80 cm’den az olamaz.
(3) Da resel merd venler, konutlarda 51.50 m’den ve d ğer yapılarda 30.50 m’den yüksek olamaz.
(4) Basamağın kova merkez nden 50 cm uzaklıktak basamak gen şl ğ 25 cm’den az ve basamak yüksekl ğ 175 mm’den
fazla olamaz.
(5) Dış kaçış merd venler n n; korozyona karşı korunması, yeterl dayanım ve taşıma kapas tes ne sah p olması ve ac l
durumlarda kullanılab l r olması gerek r.
(6) Yataklı sağlık h zmet amaçlı b nalarda, huzurevler nde, anaokulu ve lköğret m okullarında ve kullanıcı sayısı 50
k ş y geçen eğlence yerler nde da resel merd vene z n ver lmez.
Kaçış merd ven havalandırması
MADDE 155- (1) Mevcut yapılarda, yüksekl ğ 30.50 m’den fazla olan bütün kaçış merd venler , doğal yolla veya
Altıncı Kısımdak gereklere uygun olarak mekan k yolla havalandırılır veya basınçlandırılır.
(2) Kaçış merd ven le mutfak, banyo ve serv s merd ven g b kullanım alanları, aydınlatma ve havalandırma amacıyla
aynı aydınlığı veya baca boşluğunu paylaşamaz.
(3) Yüksekl ğ 51.50 m’den fazla olan veya dörtten çok bodrum kata h zmet veren kaçış merd venler n n
basınçlandırılması şarttır.
Bodrum kat kaçış merd venler
MADDE 156- (1) Mevcut yapılarda, bodrum katlarda kaçış mesafes ne bakılmaksızın;
a) Konutlar har ç, bodrum katlardak mutfaklarda gaz kullanılması,
b) Topluma açık mekân olarak kullanılan bodrum katlarda kullanıcı sayısının 25 k ş y geçmes ,
c) B rden çok katlı bodrumlarda, malat, üret m ve depolama yapılması,
hâl nde alternat f k nc çıkış zorunludur.
(2) Bodrum kata h zmet veren herhang b r kaçış merd ven n n, mevcut b nalarda kaçış merd venler ç n aranan bütün
şartlara uygun olması gerek r.
(3) Ac l durumda üst katları terk eden kullanıcıların bodrum kata nmeler n önlemek ç n, merd ven n zem n düzey ndek
sahanlığı, bodrum merd ven nden kapı veya benzer b r f z k engel le ayrılır veya görüleb l r uygun yönlend rme yapılır.
Kaçış yolu kapıları
MADDE 157- (1) Mevcut yapılarda kaçış merd venler n n kapılarının; yapı yüksekl ğ 30.50 m’den az se en az 60
dak ka ve 30.50 m ve daha yüksek yapılarda, en az 90 dak ka yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özell kte olması gerek r.
Kaçış yolu kapılarının gen şl ğ 70 cm’den ve yüksekl ğ 190 cm’den az olamaz.
(2) Kaçış yolu kapılarının kanatlarının, kullanıcıların hareket n engellememes ve kullanıcı sayısı 50 k ş y aşan
mekânlardak çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının, el le açılab lmes ve k l tl tutulmaması
gerek r. Dönel kapılar ve turn keler çıkış kapısı olarak kullanılamaz.
(3) Kapıların kend l ğ nden kapatır düzenekler le donatılması ve tfa yec veya görevl ler n gerekt ğ nde dışarıdan çer ye
g reb lmeler ne mkân sağlanması gerek r.
(4) Merd venden tab zem n sev yes nde güvenl kl b r alana açılan bütün kaçış yolu kapılarının ve b r kattak kullanıcı
sayısının 100’ü geçmes hâl nde kaçış merd ven kapılarının kapı kolu kullanılmadan, pan k kollu veya benzer b r düzenek le
açılab lmes gerek r. Kapılar en çok 110 N kuvvetle açılab lecek şek lde tasarlanır.
Konutlar
MADDE 158- (1) Mevcut konutlar ç n, 48 nc madde aşağıda bel rt len st snalar le uygulanır.
a) Yapı yüksekl ğ 30.50 m’n n altındak mevcut konutlarda k nc çıkış aranmaz.
b) Yapı yüksekl ğ 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az se, b nanın ana merd ven n n korunmuş kaçış merd ven
özell ğ nde yapılması hâl nde b r merd ven yeterl d r. Korunmuş merd ven ç kaçış merd ven se, b r yangın hbar butonu le
akt ve ed len veya algılama s stem nden otomat k akt ve olan basınçlandırma s stem yapılması gerek r.
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c) Yapı yüksekl ğ 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, b rb rler ne alternat f en az b r s korunmuş 2 adet kaçış
merd ven gerek r. Korunmuş kaçış merd ven basınçlandırılır.
(2) B nanın ana merd ven aynı zamanda bodrum katlara da h zmet ver yor se ve bodrum katlarda konut dışı kullanılan ve
kolay alevlen c madde bulunan kullanım alanları var se, bodrum katlarda merd vene g r şte yangın güvenl k holü düzenlemes
şarttır.
Fabr ka, malathane, depo ve büro b naları
MADDE 159- (1) Mevcut fabr ka, malathane, depo ve büro b naları ç n bu maddede bel rt len hükümler uygulanır.
(2) Yapı yüksekl ğ 30.50 m’ye kadar olan büro b nalarında en az 2 bağımsız kaçış merd ven sağlanır. Ancak, müstak l
g r ş bulunan ve sadece büro olarak kullanılan ve b r kattak toplam kullanıcı sayısı 25 k ş y veya kat alanı 250 m2’y geçmeyen
b nalarda, 1 adet korunumlu merd ven yeterl d r.
(3) Yapı yüksekl ğ 30.50 m’den fazla olan büro b nalarında, b rb rler ne alternat f en az b r s korunumlu 2 adet kaçış
merd ven gerek r. Korunumlu kaçış merd ven basınçlandırılır.
(4) Fabr ka, malathane ve depo b nalarının her b r nde en az 2 bağımsız kaçış merd ven veya başka çıkışlar sağlanması
esastır. Ancak;
a) Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,
b) B na yüksekl ğ n n 15.50 m’y veya yapı yüksekl ğ n n 21.50 m’y aşmaması,
c) İmalat ve depolamada kolay alevlen c ve parlayıcı maddeler kullanılmıyor olması,
ç) Fabr kada, malathanede ve antrepoda herhang b r katın yapı nşaat alanının, serv s bacaları, asansör kuyuları,
tuvaletler ve merd venler g b yerler de dâh l olmak üzere 250 m2’y aşmaması,
d) Kaçış mesafeler n n Ek-14’e uygun olması,
şartlarının heps n n b rl kte gerçekleşmes hâl nde tek kaçış merd ven ne z n ver leb l r.
(5) Parlayıcı, patlayıcı, kolay alevlen c ve tehl kel maddeler le malat, üret m ve depolama şlemler n n yapılmadığı ve
yapı yüksekl ğ 30.50 m’den fazla olmayan sanay s teler nde;
a) S ten n dış cephes nde düzenlenm ş ve herhang b r bölümüne yanlardan yatay uzaklık olarak 1.8 m çer s nde kapı ve
pencere g b korunumsuz duvar boşluğu bulunmayan,
b) B rb rler nden b nanın köşegen uzunluğunun en az yarısı kadar uzaklıkta konumlandırılmış ve kullanıcı yükü en yoğun
b r kata göre hesaplanmış gen şl ğe sah p,
ç ve dış kaçış merd venler ve dış cephede düzenlenen araç rampaları, k yönlü kaçış mesafeler n sağlamaları kaydı le
kaçış merd ven olarak kabul ed l r.
Asansörler
MADDE 160- (1) Mevcut yapılarda asansörler ç n bu maddede bel rt len hususlara uyulur.
(2) Asansör mak ne da res n n yangına en az 60 dak ka dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılması şarttır.
(3) Asansör kuyusunda en az 0.1 m2 olmak üzere, kuyu alanının 0.025 katı kadar b r havalandırma ve dumandan
arındırma bacası bulundurulması veya kuyuların basınçlandırılması gerek r.
(4) B na yüksekl ğ 30.50 m’den yüksek b nalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörlerde aşağıdak esaslar
aranır:
a) Asansörler n, yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomat k olarak ac l çıkış
katına dönmes , kapıları açık beklemes ve gerekt ğ nde yetk l ler tarafından kullanılab lecek elektr ksel s steme sah p olması
şarttır.
b) Asansörler n, yangın uyarısı aldıklarında kat ve kor dor çağrılarını kabul etmemes gerek r.
c) B r nc ve k nc derece deprem bölgeler nde bulunan yapı yüksekl ğ 51.50 m’den fazla olan b nalarda deprem sensörü
kullanılması ve asansörler n deprem sırasında en uygun kata g d p, kapılarını açıp, hareket etmeyecek tert bat ve programa sah p
olması zorunludur.
Algılama ve uyarı s stem
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MADDE 161- (1) Mevcut yapılarda algılama ve uyarı s stem ç n 75 nc maddede bel rt len hükümler uygulanır.
Kablolar
MADDE 162- (1) Mevcut b nalarda, elektr k tes satı yen lenecek se, 83 üncü maddede bel rt len özell kte kablolar
kullanılır.
Basınçlandırma s stem
MADDE 163- (1) Mevcut b nalarda;
a) Dörtten fazla bodrum kata h zmet veren kaçış merd venler ,
b) Merd ven kovasının yüksekl ğ 51.50 m’den fazla olan kaçış merd venler ,
89 uncu maddede bel rt len esaslara göre basınçlandırılır.
Sab t boru tes satı ve yangın dolapları
MADDE 164- (1) Mevcut b nalarda sab t boru tes satı ve yangın dolapları hakkında, bu madden n k nc fıkrası hükmü de
d kkate alınarak 94 üncü madde hükümler uygulanır.
(2) Yüksek b nalarda, yapı nşaat alanı 2000 m2’den büyük yanıcı madde çeren malathane, atölye ve depo b nalarında,
otel, motel, yatakhane, sağlık, toplanma ve eğ t m b nalarında ve yapı nşaat alanı 3000 m2’den büyük olan yanıcı madde çeren
bütün b nalarda yangın dolabı yapılması mecbur d r.
Yağmurlama s stem
MADDE 165- (1) Mevcut b nalarda yağmurlama s stem , 96 ncı madden n d ğer hükümler saklı kalmak şartıyla
aşağıdak yerlerde uygulanır:
a) B na yüksekl ğ 30.50 m’den fazla olan konut ve büro har c ndek bütün b nalarda,
b) Yapı yüksekl ğ 51.50 m’y veya 17 katı geçen büro b nalarında,
c) Araç kapas tes 40’dan veya toplam alanı 1000 m2’den fazla olan veya b rden fazla bodrum katı kullanan kapalı
otoparklar le 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
ç) İk den fazla katlı b r b na çer s ndek yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, pans yonlarda, m saf rhanelerde,
d) B rden fazla katlı ve yapı nşaat alanı 3000 m2’n n üzer nde olan katlı mağazalarda, alışver ş, eğlence ve toplanma
yerler nde,
e) Aks bel rt lmed kçe, b rden fazla katlı b nalardak , alevlenen madde bulundurulan ve toplam kapalı alanı, bodrum
katlarda 2000 m2 ve d ğer katlarda 4000 m2’den fazla olan depolarda.
İtfa ye su verme bağlantısı
MADDE 166- (1) 97 nc madde hükümler , mevcut b nalardan, konut ve büro har c ndek yüksek b nalar le yangın
dolabı mecbur yet bulunan ve b na kat alanı 2000 m2’den büyük olan b nalarda uygulanır.
Tehl kel maddeler n depolanması ve kullanılması
MADDE 167- (1) Mevcut b nalarda, tehl kel maddeler n depolanması ve kullanılması konusunda lg l mevzuat
hükümler uygulanır.
(2) İlg l mevzuatta düzenlenmeyen hususlar hakkında Sek z nc Kısımda yer alan hükümler uygulanır.
(3) 121 nc madde, mevcut akaryakıt stasyonlarında, b r yeraltı tankı kapas tes 10 m3’ü geçm yor se, pompanın,
nefesl ğ n ve dolum ağzının komşu arsa ve yola olan mesafes 5 m’den ve tank c darının komşu arsaya ve yola olan en yakın
mesafes 3 m’den az olmayacak şek lde uygulanır.
(4) Sek z nc Kısımda bel rt len ve bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten önce lg l mevzuata uygun şek lde
yapılarak yapı ve şletme ruhsatı almış olan tehl kel maddeler le lg l yerlerde, asgar emn yet mesafeler har ç olmak üzere,
yangın güvenl ğ le lg l d ğer hususlar ve alınması gerekl tedb rler ç n bu Yönetmel k esas alınır.
ONBİRİNCİ KISIM
Son Hükümler
Yönetmel ğe aykırılık hâller
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MADDE 168- (1) Bu Yönetmel k hükümler ne aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareket n suç veya kabahat teşk l
etmes ne göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümler uyarınca şlem yapılır.
(2) İlg l mevzuatta öngörülen d ğer yaptırımlar saklıdır.
Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler
MADDE 169- (1) 12/6/2002 tar hl ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu kararı le yürürlüğe konulan B naların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Kapsama dah l kurum ve kuruluşlar (beled yeler dah l) bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten t baren bu
Yönetmel ğ uygularlar.
(3) Bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden önce yürürlüğe konulmuş bulunan mar, yapı, deprem ve afet le lg l
yönetmel kler n, bu Yönetmel ğe aykırı olan hükümler uygulanmaz.
Mevcut b nalar hakkında alınacak tedb rler le lg l yapım süres
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel ğ n Onuncu Kısmında bel rt len mevcut b nalar ç n yangına karşı alınması
gereken tedb rler, b na sah b ve yönet c s le kurum am rler tarafından 1 yıl ç nde yer ne get r l r. Bu süre çer s nde, alınacak
tedb rler n gerekl kıldığı tes satın yapımına başlanılmış se, yapım süres ne bağlı olarak lg l dare tarafından 1 yılı aşmamak
üzere yapım süres tanınab l r.
Yönetmel ğe aykırı d ğer mevzuat hükümler n n uyumlaştırılması
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmel ğ n yayımı tar h nden önce yürürlüğe konulmuş bulunan mar, yapı, deprem ve
afet le lg l yönetmel kler n bu Yönetmel ğe aykırı olan hükümler , lg l darelerce Yönetmel ğ n yayımı tar h nden t baren 1 yıl
ç nde bu Yönetmel ğe uygun hâle get r l r.
Yürürlük
MADDE 170– (1) İç şler Bakanlığı le Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmel k yayımı
tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 171- (1) Bu Yönetmel k hükümler n Bakanlar Kurulu yürütür.
Ekler Görmek İç n Tıklayınız
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