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T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları
Amaç
MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Bakanlığına ait her türlü yapı, bina, tesis
ve işletmenin, tasarım, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek
yangınların en aza indirilmesi ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangında can ve mal
kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında
alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2-Bu Yönerge;
a)Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olan her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan
işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini,
b)Yangın meydana geldiğinde oluşacak ısı, duman, zehirleyici gaz ve boğucu gaz
nedeniyle oluşabilecek tehlikelerden korunmak amacıyla yapılacak iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3-Bu Yönerge; Bakanlar Kurulunun 27/11/ 2007 tarih ve 2007/12937 sayılı kararı
uyarınca; 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” in 136 ncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1)Bu Yönergenin uygulanmasında;
a)Acil durum: Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal,
kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâlleri,
b)Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü): Binalarda bulunan, kullanımı doğrudan
yangın söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında bulunan ve ek
korunum uygulanmış olan özel asansörü,
c)Acil durum aydınlatması: Olağan aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması
hâlinde, armatürün kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek sağlanan
aydınlatmayı,
ç)Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların
tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine
katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi,
d)Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma
ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum
öncesinde hazırlanması gereken planları,
e)Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
f)Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
g)Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki
basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemini,
h)Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi,
ı)Bodrum katı: Döşemesinin üst kotu, yapının dış duvarına bitişik zeminin en üst
kotuna göre 1.2 m’den daha aşağıda olan katı,
i)Daire Başkanlığı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığını,
j)Duman tahliyesi: Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkmasını veya mekanik
yollarla zorlamalı olarak atılmasını,
k)Duman yönlendirme bacası: Yangın hâlinde, dumanların istenilen yöne çekilerek
yangının genişlemesini önlemeye yönelik bacaları,
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l)EN: Avrupa standartlarını,
m)Güvenlik bölgesi: Binadan tahliye edilen şahısların bina dışında güvenli olarak
bekleyebilecekleri bölgeyi,
n)Islak borulu yağmurlama sistemi: Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan
otomatik söndürme sistemini,
o)İlgili standart: Türk standartlarını, bu standartların olmaması hâlinde Avrupa
standartlarını, Türk veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası
geçerliliği kabul edilen standartları,
ö)Kaçış (Yangın) merdiveni: Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların
emniyetli ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde
düzenlenen ve tabiî zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdiveni,
p)Kaçış uzaklığı: Herhangi bir katta bir mekan içinde durabilen en uzak noktada
bulunan bir kullanıcının kendisine en yakın kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yürüme
yolunun uzunluğunu,
r)Kaçış yolu: Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri
geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dâhil
olmak üzere binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan
ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamını,
s)Kamuya açık bina: Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri,
açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binaları,
ş)Kamuya açık kullanım: Binanın, herkesin giriş ve çıkışına açık olarak
kullanılmasını,
t)Kullanıcı yük katsayısı: Yapılarda kişi başına düşen kullanım alanının metrekare
cinsinden m2/kişi olarak ifadesini,
u)Kullanıcı yükü: Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belirli bir
bölümünde bulunma ihtimali olan toplam insan sayısını,
ü)Mevcut yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp
yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan yapı, bina, tesis ve işletmeyi,
v)Müsteşar :Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarını,
y)Ortak merdiven: Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren ve kaçış
merdiveni olarak da kullanılabilen bina merdivenini,
z)Sertifika: Herhangi bir ekipman, malzeme veya hizmet için, Türk Standartları
Enstitüsü veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul gören uluslararası bir onay
kuruluşu tarafından test edilerek verilen ve ilgili standartlara uygunluğu gösteren belgeyi,
aa)Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG): Petrolden ve doğalgazdan elde edilerek basınç
altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonları veya bunların karışımını,
bb)Son çıkış: Bir yapıdan kaçış sağlayan yolun yapı dışındaki yol ve cadde gibi
güvenlikli bir alana geçit veren bitiş noktasını,
cc)Tek yönlü kaçış mesafesi: Bir mekân içindeki kişilerin sadece tek bir yönde hareket
ederek bir çıkışa veya alternatifli iki yönde kaçış imkânına sahip olduğu noktaya kadar olan
mesafeyi,
çç)TS: Türk Standartları Enstitüsünce yürürlüğe konulmuş Türk standartlarını,
dd)Yağmurlama (sprinkler) sistemi: Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve
gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan
otomatik sistemi,
ee)Yangın bölgesi (zonu): Yangın hâlinde, uyarı ve söndürme tedbirleri diğer
bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölümü,
ff)Yangın duvarı: İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip
hacimlerin birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını
belirlenmiş bir süre için durduran düşey elemanı,
gg)Yangın güvenlik holü: Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini
engellemek için yapılacak bölümü,
ğğ)Yangın kapısı: Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler için dolaşım imkânı
sağlayan, kapalı tutulduğunda duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki
kapı, kapak veya kepengi,
2

hh)Yangın kompartımanı: Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak
üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı
geçirmez alanlara ayrılmış bölgeyi,
ıı)Yangın perdesi: Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı
korunması veya ısının yatay veya düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan
özel donanımlı bariyerleri,
ii)Yangın tahliye projesi: Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın
merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma
ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği projeyi,
jj)Yangın türü: Yanmakta olan maddeye göre;
1)A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı
maddeler yangınını,
2)B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve
asfalt gibi yanıcı sıvı maddeler yangınını,
3)C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi
yanıcı gaz maddeler yangınını,
4)D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi
yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını,
kk)Yangına tepki: Belirli şartlar altında bir ürünün yangına maruz kaldığında gösterdiği
tepkiyi,
ll)Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi,
mm)Yapı sorumluları: Yapım işlerinde görev alan yapı müteahhidi, proje müellifi,
tasarımcı, şantiye şefi ve yapı denetimi kuruluşunu,
nn)Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak
üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğini,
oo)Yüksek bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den , yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan
binaları,
ifade eder.
İlkeler
MADDE 5-Yeni yapı inşasında veya mevcut binalardan proje değişikliği gerektiren esaslı
onarım ve tadilat projelerinde, binanın kullanım sınıfına ve özelliklerine göre, Binaların
Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’de belirtilen esaslar göz önüne alınır.
Görev, yetki ve sorumluluk
MADDE 6-Bakanlık hizmet binası, tesis, araç, gereç, malzeme, her tip motorlu araç vb.
yangına karşı korunmasından gerekli önleyici tedbirlerin alınmasından, yangın malzemesi ve
yangın cihazlarının faal bir halde bulundurulmasından, yangın ekiplerinin teşkil edilip
eğitilmesinden, çıkan yangının başlangıç anında söndürülmesinden, yangının büyümemesi
için gerekli tedbirlerin alınmasından ve bunlara ait planların yapılmasından en üst amir
sorumludur.
Genel sorumluluklar ve yasaklar
MADDE 7-Bu Yönergenin uygulanmasında genel sorumluluk ve yasaklar aşağıda
belirtilmiştir.
a)Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığının veya duman çıktığının görülmesi
hâlinde, itfaiyeye haber verilir.
b) Güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlere, kırmızı zemin üzerine fosforlu
sarı veya beyaz renkte “YANGIN 110” yazılması mecburidir.
c)Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının yapıya kolayca
yanaşmasını sağlamak üzere, yapıların ana girişine ve civarına park yasağı konulması ve bu
hususun trafik levha ve işaretleri ile gösterilmesi şarttır.
ç)Yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla
ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın
merdivenleri, itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları
ile jeneratörün yeri işaretlenir.
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d)Binada yangın çıkması hâlinde olaya müdahale eden acil durum ekipleri mahalli
itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve ona her
konuda yardım etmek mecburiyetindedirler.
e)Gerek bina acil durum ekiplerinin ve gerekse yangına müdahale eden itfaiye
ekiplerinin görev yaptıkları sırada, yetkili itfaiye amirince can ve mal güvenliğini korumak
üzere verilecek olan karar ve talimatlar, diğer kamu görevlilerince ve yangın güvenliği
sorumlularınca aynen yerine getirilir.
f)Kamu görevlileri, bina kullanıcıları, bina görevlileri, gönüllü ekipler ve olay yerinde
bulunan herkes, itfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur ve çalışmaları
güçleştirici davranışlardan kaçınır.
g)Açık otopark ve açık alandaki araçların, yangın söndürme cihazlarının
kullanılmasını ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde park etmesi, itfaiye
araçlarına yol vermemesi gibi fiil ve hareketler yasaktır.
ğ)Sabit ve seyyar yangın söndürme tesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak
sökmek, içine kâğıt ve paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak
hâle getirmek veyahut bozuk bir hâlde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangın
musluklarının önünü kapatmak, bina önüne ip çekmek, tente asmak ve benzeri hareketler
yapmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzeme, amacı dışında kullanılamaz.
Kullanım sınıfı
MADDE 8- Bakanlık binası;
Arşiv, depo, kapalı otopark, konferans salonu, toplantı salonları, sergi salonu, mescit, spor
salonu, yemekhane, restoran ve bürolardan oluşmaktadır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı binası Büro Binaları sınıfına dahildir.
Bina tehlike sınıflandırması
MADDE 9-Bakanlık binası, söndürme sistemleri tasarımında uyulacak bina tehlike
sınıflandırılması ORTA TEHLİKE KULLANIM ALANLARI kapsamına girmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri

Binanın inşası
MADDE 10-Bakanlık hizmet binası, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapımı
tamamlanmış mevcut binalar (Yönetmelik:138) sınıfına girmektedir. Gerekli görüldüğü
takdirde ilave tedbirler alınacaktır.
Binaya ulaşım yolları
MADDE 11-İtfaiye araçlarının şehrin her binasına ulaşabilmesi için, ulaşım yollarının
tamamında itfaiye araçlarının engellenmeden geçmesine yetecek genişlikte yolun trafiğe açık
olmasına özen gösterilir. Özellikle park edilmiş araçlar sebebiyle itfaiye araçlarının geçişinin
engellenmemesi için, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan
yönetmeliklere göre, belediye trafik birimleri ile emniyet trafik şube müdürlüğü, normal
zamanlarda yolları açık tutmakla yükümlüdür. Bunlar, yangın anında ulaşımın sağlanması
için, park edilmiş araçlara veya özel mülkiyete zarar vermeyecek tedbirleri alarak ulaşım
yollarını açma yetkisine sahiptirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kaçış Yolları

Kaçış güvenliği esasları
MADDE 12-(1)Kaçış yolları ve diğer tedbirler, yangın veya diğer acil durumlarda can
güvenliğinin yalnızca tek bir tedbire dayandırılmayacağı biçimde tasarlanır. Bu nedenle
Bakanlık yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterli
kaçış yolları ile donatılmıştır.
(2)Bakanlık binasının her kesimden serbest ve engelsiz erişilebilecek şekilde kaçış
yollarının düzenlenmesi ve bakım altında tutulması sağlanacaktır ve serbest kaçışları engel4

leyecek şekilde çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü ve benzeri bileşenler takılmayacaktır.
(3)Bir yangın hâlinde veya herhangi bir acil durumda, kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz
alanlara girmemeleri ve kullanılan odalardan ve mekânlardan geçmek zorunda kalmaksızın
bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişmeleri için gerekli tedbirler alınır.
Kaçış Yolları
MADDE 13-(1)Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye
kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına;
a)Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar,
b)Her kattaki koridor ve benzeri geçitler,
c)Kat çıkışları,
ç)Zemin kata ulaşan merdivenler,
d)Zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar,
e)Son çıkış,
dâhildir.
Bakanlık binasında yukarıda kaçış yolu olarak sayılan yerlerin tamamının boş
bırakılmasından, üzerinde yıkılacak, devrilecek, kırılacak eşya bırakılmamasından tüm birim
amirleri sorumludur.
(2)Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilmez.
Çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı
MADDE 14-(1)Kullanıcı yükü katsayısı olarak, gerekli kaçış ve panik hesaplarında
kullanılmak üzere Ek-1 ’da belirtilen değerler esas alınır.
(2)Çıkış genişliği için, çıkış kapıları, kaçış merdivenleri, koridorlar ve diğer kaçış
yollarının kapasiteleri 50 cm ’lik genişlik birim alınarak hesaplanır. Birim genişlikten geçen
kişi sayısı bina kullanım sınıflarına göre Ek-2 ’de gösterilmiştir.
(3)Kaçış uzaklığı, kullanım sınıfına göre Ek-2 ’de belirtilen değerlerden daha büyük
olamaz.
(4)Kullanılan bir mekân içindeki en uzak noktadan en yakın çıkışa olan uzaklık,Ek-2’de
belirlenen sınırları aşamaz.
(5)Odalara, koridorlara ve benzeri alt bölümlere ayrılmış büyük alanlı bir katta, direkt
(kuş uçuşu) kaçış uzaklığı Ek-2’de izin verilen en çok kaçış uzaklığının 2/3’ünü aşmıyor ise
kabul edilir.
(6)Kaçış uzaklığı ölçülecek en uzak nokta mekân içinde mekânı çevreleyen duvarlardan
40 cm önde alınır.
(7)Yangına en az 60 dakika dayanıklı ve duman geçişi önlenmiş yatay tahliye alanı
sağlanan hastane gibi yerlerde kaçış uzaklığı, yatay tahliye alanına götüren koridorun çıkış
kapısına kadar olan ölçüdür. Her yatay tahliye alanından en az bir korunumlu kaçış yoluna
ulaşılması gerekir.
Kaçış yolu sayısı ve genişliği
MADDE 15-(1)Tüm yapılar için kaçış yolları sağlanacaktır. Yapının kullanımda olduğu
sürece zorunlu çıkışlar kolayca erişilebilir durumda tutulacak, kapılar açılabilecek ve
önlerinde engelleyiciler bulunmayacaktır.
(2)Toplam kullanıcı sayısı 50 kişiden fazla olan katlarda bir kaçış yolunun genişliği 100
cm. den, yüksek binalarda kaçış yollarını ve merdiveni genişliği 120 cm. den az olamaz.
(3)Bütün çıkışların ve erişim yollarının açıkça görülebilir olması veya konumlarının
simgeler ile vurgulanması ve her an kullanılabilmesi için engellerden arındırılmış halde
bulundurulması, odalardan veya mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir çıkış veya
çıkışlara doğrudan erişim sağlanması gerekir.
Yangın güvenlik holü
MADDE 16-(1)Yangın güvenlik holleri; kaçış merdivenlerine dumanın geçişinin
engellenmesi, söndürme ve kurtarma elemanlarınca kullanılması ve gerektiğinde engellilerin
ve yaralıların bekletilmesi için yapılır. Hollerin, kullanıcıların kaçış yolu içindeki hareketini
engellemeyecek şekilde tasarlanması şarttır.
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(2)Yangın güvenlik hollerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme
kullanılamaz ve bu hollerin, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika
dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılması gerekir.
(3)Yangın güvenlik hollerinin taban alanı, 3 m²’den az, 6 m2’den fazla ve kaçış
yönündeki boyutu ise 1.8 m’den az olamaz.
(4)Acil durum asansörü önünde yapılacak yangın güvenlik holü alanı, 6 m2’den az, 10
2’
m den çok ve herhangi bir boyutu 2 m’den daha az olamaz.
(5)Döşemeye, asansör holünde çıkış kapısına doğru 1/200’ü aşmayacak bir eğim verilir.
(6)Aksi belirtilmedikçe kaçış merdivenlerine, bir yangın güvenlik holünden veya
kullanım alanlarından bir kapı ile ayrılan hol, koridor veya lobiden geçilerek ulaşılır.
(7)Acil durum asansörü ile yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda kaçış
merdiveni önüne yangın güvenlik holü yapılması zorunludur. Acil durum asansörünün yangın
merdiveni önündeki güvenlik holüne açılması gerekir.
(8)Yangın güvenlik hollerinin kullanmaya uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina
veya işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.
Kaçış yolları gerekleri
MADDE 17-Yapının kullanımda olduğu sürece zorunlu çıkışların kolayca erişilebilir,
kapıların açılabilecek durumda olması ve önlerinde engelleyicilerin bulunmaması gerekir.
Kaçış merdivenleri
MADDE 18-(1)Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek
özellikte olanları, kaçış merdiveni olarak kabul edilir.
(2)Kaçış merdivenleri, yangın ve diğer acil hâl tahliyelerinde kullanılan kaçış yolları
bütününün bir parçasıdır ve diğer kaçış yolları öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar.
(3)Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz
ve bu merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı
duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır.
(4)Kaçış merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya
işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.
Acil çıkış zorunluluğu
MADDE 19-(1)Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların
korunmuş olması gerekir.
(2)Çıkış sayısı, 15 inci madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi
belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekanlar ile 50 kişinin aşıldığı her
mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise, en az 3 çıkış ve 1000
kişiyi geçer ise, en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.
(3)Çıkışların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek
mekânlarda 2 çıkış gerekiyor ise, çıkışlar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı
takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yağmurlama sistemi mevcut ise, diyagonal
mesafenin 1/3’ünden az olamaz.
(4)Çıkış mesafelerinin kapıdan alındığı bina kullanım sınıflarında, bir koridor içindeki 2
kaçış merdiveni arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor
uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi olan yapılarda ise koridor uzunluğunun
1/3’ünden az olamaz.
Kaçış merdiveni özellikleri
MADDE 20-Kaçış merdiveni yuvasına ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat
şaftı kapakları açılamaz, kombi kazanı, iklimlendirme dış ünitesi, sayaç ve benzeri cihaz
konulamaz.
Bodrum kat kaçış merdivenleri
MADDE 21- (1)Herhangi bir acil durumda üst katları terk eden kullanıcıların bodrum kata
inmelerini önlemek için, merdivenin zemin düzeyindeki sahanlığını, bodrum merdiveninden
ayıran yönlendirme yapılmıştır.
(2)Bakanlık binasında 3 adet bodrum kat vardır ve bodrumlardan merdivenlere giriş
için yangın güvenlik holü düzenlenmiştir.
Kaçış yolu kapıları
MADDE 22- (1)Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm’den ve yüksekliği 200
cm’den az olamaz. Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir. Dönel kapılar ile turnikeler,
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çıkış kapısı olarak kullanılamaz.
(2)Kaçış yolu kapıları kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi gerekir.
Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması
şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir.
(3)Kapıların, kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve itfaiyecilerin veya
görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması
gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bina Kullanım Sınıflarına Göre Özel Düzenlemeler
Toplanma amaçlı binalar
MADDE 23-(1)Tiyatro, sinema, oditoryum, konser salonu ve bunlar gibi sabit koltuklu
toplantı amaçlı salonlarda iki koltuk sırası arasındaki geçitlerin aşağıda belirtilen şekilde
olması gerekir:
a)Salonlarda ve balkonlarda kapılara veya çıkış kapılarına götüren ve genişliği koridor
genişliğinden az olmayan ara dolaşım alanlarının sağlanması gerekir.
b)Koltuk sıralarının oluşturduğu kümeler arasında dolaşım alanlarının düzenlenmesi ve
bir koltuk sırası içindeki koltuk sayısının Ek-3'da belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Sıra
iç geçiş temiz genişliği 30 cm’den az olamaz ve bu genişlik sıranın arkasından otomatik
kalkan koltuklar dâhil olmak üzere, dik durumdaki koltuğun en yakın çıkıntısına kadar yatay
olarak ölçülür. Sıra iç geçiş genişliğinin bütün sıra boyunca sabit tutulması gerekir.
c)Ara dolaşım alanlarında eğim % 10’u aşmadıkça kot değişimlerinin çözümü için
basamak yapılamaz.
ç)Ara dolaşım alanlarında, basamakların eğimi 30 dereceyi veya rampa eğimi % 10’u
aştığı takdirde, koltukları yandan kuşatan korkulukların yapılması gerekir.
d)Ara dolaşım alanlarını oluşturan basamakların ve rampaların bitiş kaplamalarında
kaymayı önleyen malzemeler kullanılması şarttır.
e)Her bir basamağın, genel aydınlatmanın kesilmesi hâlinde net olarak görülebilecek
şekilde ışıklandırılması gerekir.
(2)Karışık kullanım amaçlı binalarda, tiyatro, sinema veya konser salonlarında gerekli
çıkışların sayısının ve kapasitesinin en az yarısının, kendi kompartımanı kapsamında
düşünülmesi gerekir.
Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları ve ayakta tedavi merkezi
MADDE 24-(1)Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları ve ayakta tedavi
merkezlerinde en az 2 bağımsız kaçış merdiveni veya başka çıkışların sağlanması gerekir.
Ancak,
a)Yapı yüksekliğinin 21.50 m’den az olması,
b)Bir kattaki kullanıcı sayısının 50 kişiden az olması,
c)Bütün katlarda en fazla kaçış uzaklığının Ek-2’deki uzaklıklara uygun olması,
ç)Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,
d)İmalat ve depolamada kolay alevlenici ve parlayıcı maddelerin kullanılmaması,
şartlarının hepsinin birlikte gerçekleşmesi hâlinde tek kaçış merdiveni yeterli kabul edilir.”
(2)Büro binalarının yapımında yanmaz ürünler kullanılmış ve bina yüksekliği 15.50
m’yi veya yapı yüksekliği 21.50 m’yi veya yapı inşaat alanı 1500 m2’yi aşmıyor ise, tek kaçış
merdivenine izin verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler
Bina bölümleri ve tesisler
MADDE 25-Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakıt
depoları, sobalar ve bacalar, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar, çatılar, asansörler,
yıldırımdan korunma tesisatı, transformatör ve jeneratör gibi kısımlara yanıcı madde atılması
veya depolanması yasaktır. Bu yerlerin belirli aralıklarla temizlenmesi şart olup, birim
amirleri bunu sağlamakla mükelleftir.
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Kazan daireleri
MADDE 26- (1)Kazan dairelerinin ilgili Türk Standartlarına uygun olması şarttır.
(2)Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı
bölmelerle ayrılmış olarak merkezi bir yerde ve bütün hâlinde bulunur. Bina dilatasyonu,
kazan dairesinden geçemez.
(3)Kazan dairelerinde duman bacalarına ilave olarak temiz ve kirli hava bacaları
yaptırılması şarttır.
(4)Bakanlık kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, bölmelerle ayrılmış olarak
merkezi bir yerde ve bütün hâlinde bulundurulması sağlanır.
(5)Kazan dairesinde en az 2 çıkış kapısı ve çıkış kapılarının olabildiği kadar birbirinin
ters yönünde yerleştirilmesi sağlanır.
(6)Kazan dairesinde çok maksatlı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ve
yangın dolabı bulundurulur.
Doğalgaz tesisatlı kazan dairesi
MADDE 27- (1)Herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrik
akımını kesecek ana devre kesici ve ana elektrik panosu, kazan dairesi dışında kolayca
ulaşılabilecek bir yere yerleştirilmesi sağlanır.
(2)Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağına karşı mekanik havalandırma
sağlanmalıdır.
(3)Kazan dairesinde doğalgaz kullanıldığından dolayı, bu gazı algılayacak gaz
algılayıcıları kullanılmalıdır.
(4)Kazan dairesi topraklaması 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun şekilde yapılması
sağlanmalıdır..
(5)Kazan dairesinde, yetkili bir kurum tarafından verilen kazan dairesi işletmeciliği
kursunu bitirdiğine dair sertifikası bulunmayan şahıslar çalıştırılamaz.
Yakıt depoları
MADDE 28-(1)Yakıt depoları, yangına dayanıklı bölmelerle korunmuş bir hacme
yerleştirilir. Yakıt deposu ile kazan dairesinin yangına 120 dakika dayanıklı bir bölme ile
ayrılmış olması gerekir. Depoda yeterli havalandırmanın sağlanması ve tank kapasitesinin en
az üçte birini alacak şekilde havuzlama yapılması şarttır. Yakıt tankları, ilgili Türk
Standartlarına göre hesaplanır ve yerleştirilir.
(2)Akaryakıt depoları; merdiven altına, merdiven boşluğuna, mutfağa, banyoya ve yatak
odasına konulamaz.
(3)Kalorifer yakıtı olarak kullanılan sıvı yakıtlar; aşağıda belirtilen şekilde ve
miktarlarda depolanabilir:
a)1000 litreye kadar bodrumda ve varil içinde,
b)3000 litreye kadar bodrumda ve sızıntısız sac kaplarda,
c)40000 litreye kadar bina içinde bodrum katta, yangına 120 dakika dayanıklı kâgir
odada ve sızıntısız tanklarda veya bina dışında sızıntısız yer altı ve yerüstü tanklarında,”
ç)Stok ihtiyacının 40000 litreden fazla olması hâlinde, yakıt tankları, binadan ayrı,
bağımsız, tek katlı bir binaya yerleştirilir ve gerekli emniyet tedbirleri alınır.
(4)Akaryakıt depolarının metal bölümleri, ilgili yönetmeliklere göre statik elektriğe
karşı topraklanır.
Mutfaklar ve çay ocakları
MADDE 29-Yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve bir anda 100’den fazla kişiye
hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda
kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatının kurulması
şarttır.
Sığınaklar
MADDE 30-İlgili mevzuatına uygun olarak 100 m2'den büyük olan sığınaklarda, Beşinci
Bölüme uygun duman tahliye sistemi kurulması ve Üçüncü Bölümde belirtilen esaslara uygun
ve en az 2 çıkışın sağlanması mecburidir. Algılama, uyarı ve söndürme sistemlerinin
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yapılması mecburi olan binaların sığınaklarında da belirtilen bu sistemlerin kurulması şarttır.
Otoparklar
MADDE 31-(1)Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda otomatik
yağmurlama sistemi, yangın dolap sistemi ve itfaiye su alma ağızları yapılması mecburidir.
(2)Toplam alanı 2000 m2’yi aşan kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi
yapılması şarttır. Duman tahliye sisteminin binanın diğer bölümlerine hizmet veren
sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 10 hava değişimi sağlaması gerekir.”
(3)Araçların asansör ile alındığı kapalı otoparklarda doğal veya mekanik havalandırma
sistemi yapılması şarttır.
(4)LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt sistemli araçlar kapalı otoparklara
giremez ve alınmaz.
Çatılar
MADDE 32-(1)Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz.
(2)Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici elektrikli cihazlarının çatı
arasına yerleştirilmesi gerektiği takdirde, elektrikli cihazlar için, yangına dayanıklı kablo
kullanılması ve çelik boru içerisinden geçirilmesi gibi, yangına karşı ilave tedbirler alınarak
yetkili kişiler eliyle ilgili yönetmeliklere uygun elektrik tesisatı çekilebilir.
(3)Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatı araları periyodik olarak
temizlenir.
Asansörlerin özellikleri
MADDE 33-(1)Asansör sistemleri, 31/01/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) ve 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine uygun olarak imal ve tesis
edilir.
(2)Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörlerin aşağıda belirtilen
esaslara uygun olması gerekir:
a)Asansörlerin, yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa
olsun otomatik olarak acil çıkış katına dönecek ve kapıları açık bekleyecek özellikte olması
gerekir. Ancak, asansörlerin gerektiğinde yetkililer tarafından kullanılabilecek elektrikli
sisteme sahip olması da gerekir.
b)Asansörlerin, yangın uyarısı alındığında, kat ve koridor çağrılarını kabul etmemesi
gerekir.
c)Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda, deprem
sensöründen uyarı alarak asansörlerin deprem sırasında durabileceği en yakın kata gidip,
kapılarını açıp, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olması gerekir.
(3)Asansör kapısı, yangın merdiven yuvasına açılamaz.
(4)Asansör kapılarının yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz
olması, yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek binalarda yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı
ve duman sızdırmaz olması gerekir.
Acil durum asansörü
MADDE 34-Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların
kullandıkları ekipmanın üst ve alt katlara makul bir emniyet tedbiri dâhilinde hızlı bir şekilde
taşınmasını sağlamak, gerekli kurtarma işlemlerini yapmak ve aynı zamanda engelli insanları
tahliye edilebilmek üzere tesis edilir. Asansör, aynı zamanda normal şartlarda binada
bulunanlar tarafından da kullanılabilir. Ancak, bir yangın veya acil durumda, asansörün
kontrolü acil durum ekiplerine geçer.
Yıldırımdan korunma tesisatı
MADDE 35-(1)Binaların yıldırım tehlikesine karşı korunması için ilgili yönetmelik ve
standartların gereğinin yerine getirilmesi şarttır. Elektrik yükünün yapı veya yapı içindeki
diğer tesisat üzerinde risk yaratmaksızın toprağa iletilebileceği yeterli bağlantının sağlanması
ve bir toprak sonlandırma ağı oluşturulması gerekir.
Transformatör
MADDE 36-Ana elektrik odalarından ve transformatör merkezlerinden temiz su, pis su,
patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ve ekipmanları geçirilemez ve üst kat
mahallerinde ıslak hacim düzenlenemez.
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Jeneratör
MADDE 37-(1)Bir mahal içerisinde tesis edilen birincil veya ikincil enerji kaynağı olarak
jeneratör kullanılan bütün bina ve yapılarda aşağıdaki tedbirlerin alınması şarttır:
a)Jeneratörün kurulacağı odanın duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle
yangına dayanabilecek şekilde yapılır.
b)Jeneratörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması hâlinde; bir
yangın hâlinde çıkan dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet etmemesi ve
serbest hareketi engellememesi gerekir.
c)Jeneratörün ana yakıt deposunun bulunacağı yer için, 28 inci maddede belirtilen
şartlara uyulur.
(2)Jeneratör odalarından temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı
donanımı ve ekipmanları geçirilemez ve üst kat mahallerinde ıslak hacim düzenlenemez.
Elektrik tesisatı ve sistemlerin özellikleri
MADDE 38-Binalarda kurulacak elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının ve yangın
algılama ve uyarı sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, ruhsat veren idarenin kontrol ve
onayına tabidir. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, bina sahibi
veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince
yaptırılır.
Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi
MADDE 39-Kaçış yollarında, kullanıcıların kaçışı için gerekli aydınlatmanın sağlanmış
olması şarttır. Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma
ünitelerinin normal aydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçilmesi hâlinde,
normal kaçış yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek şekilde tesis
edilmesi gerekir.
Kaçış yollarının aydınlatılması
MADDE 40-(1)Bütün kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin aydınlatılması gerekir.
(2)Kaçış yollarında aydınlatmanın, bina veya yapıda kaçış yollarının kullanılmasının
gerekli olacağı bütün zamanlarda sürekli olarak yapılması şarttır. Aydınlatma bina veya
yapının genel aydınlatma sistemine bağlı aydınlatma tesisatı ile sağlanır ve doğal aydınlatma
yeterli kabul edilmez.
Acil durum aydınlatması sistemi
MADDE 41-(1)Acil durum aydınlatma sistemi; şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik
beslemesinin kesilmesi, yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya yapının elektrik enerjisinin
güvenlik maksadıyla kesilmesi ve bir devre kesici veya sigortanın açılması sebebiyle normal
aydınlatmanın kesilmesi hâllerinde, otomatik olarak devreye girerek yeterli aydınlatma
sağlayacak şekilde düzenlenir.
(2)Bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen
merdivenlerde, yüksek risk oluşturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye
ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi
odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilk yardım ve emniyet ekipmanının
bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile
benzeri bölümlerde ve aşağıda belirtilen binalarda, acil durum aydınlatması yapılması şarttır:
a)Hastaneler ve huzur evlerinde ve eğitim amaçlı binalarda,
b)Kullanıcı yükü 200'den fazla olan bütün binalarda,
c)Zemin seviyesinin altında 50 veya daha fazla kullanıcısı olan binalarda,
ç)Penceresiz binalarda,
d)Otel, motel ve yatakhanelerde,
e)Yüksek tehlikeli yerlerde,
f)Yüksek binalarda.
(3)Acil durum aydınlatmasının normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika
süreyle sağlanması şarttır. Acil durum çalışma süresinin kullanıcı yükü 200’den fazla olduğu
takdirde en az 120 dakika olması gerekir.
(4)Kaçış yolları üzerinde aydınlatma ünitesi seçimi ve yerleştirmesi, tabanlarda,
döşemelerde ve yürüme yüzeylerinde, kaçış yolunun merkez hattı üzerindeki herhangi bir
noktada acil durum aydınlatma seviyesi en az 1 lux olacak şekilde yapılır. Acil durum çalışma
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süresi sonunda bu aydınlatma seviyesinin herhangi bir noktada 0.5 lux’den daha düşük bir
seviyeye düşmemesi gerekir. En yüksek ve en düşük aydınlatma seviyesine sahip noktalar
arasındaki aydınlatma seviyesi oranı 1/40’dan fazla olamaz.
(5)Acil durum aydınlatması;
a)Kendi akümülatörü, şarj devresi, şebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba sürücü
devresine sahip bağımsız aydınlatma armatürleri,
b)Bir merkezi akümülatör bataryasından doğru gerilim veya bir invertör devresi
aracılığı ile alternatif gerilim sağlayan bir merkezi batarya ünitesinden beslenen aydınlatma
armatürleri,
ile sağlanır.
(6)Normal aydınlatma maksadıyla kullanılan aydınlatma armatürleri, acil durum
dönüştürme kitleri doğrudan armatür muhafazasının içerisinde veya hemen yakınında monte
edilerek ve gerekli bağlantılar yapılarak bağımsız acil durum aydınlatma armatürlerine
dönüştürülebilir.
(7)Merkezi batarya veya jeneratörden beslenen acil aydınlatma sistemlerinde, merkezi
ünite ile aydınlatma armatürleri arasındaki bağlantılar metal tesisat boruları içerisinde veya
mineral izolasyonlu veyahut benzeri yangına dayanıklı kablolar ile yapılır. Kendi başlarına
acil durum aydınlatması yapabilen aydınlatma armatürlerine yapılacak şebeke gerilimi
bağlantıları normal aydınlatmada kullanılan tipte kablolarla yapılabilir.
(8)Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, kaçış koridorları ve merdivenlerindeki
acil aydınlatmanın, kendi başlarına çalışabilen bataryalı acil aydınlatma armatürleri ile
sağlanması gerekir.
Acil durum yönlendirmesi
MADDE 42-(1)Birden fazla çıkışı olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla
ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılır. Acil durum hâlinde, bina içerisinde tahliye
için kullanılacak olan çıkışların konumları ve bina içerisindeki her bir noktadan planlanan
çıkış yolu bina içindekilere gösterilmek üzere, acil durum çıkış işaretlerinin yerleştirilmesi
şarttır.
(2)Acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60
dakika süreyle sağlanması gerekir. Kullanıcı yükünün 200’den fazla olması hâlinde, acil
durum yönlendirmesinin çalışma süresinin en az 120 dakika olması şarttır.
(3)Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili yönetmelik ve
standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ”, acil
durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise, “ACİL ÇIKIŞ” yazısını ihtiva eder. Yönlendirme
işaretlerinin her noktadan görülebilecek şekilde ve işaret yüksekliği 15 cm’den az olmamak
üzere, azami görülebilirlik uzaklığı; dışarıdan veya kenarından aydınlatılan yönlendirme
işaretleri için işaret boyut yüksekliğinin 100 katına, içeriden ve arkasından aydınlatılan
işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri için işaret boyut yüksekliğinin 200 katına
eşit olan uzaklık olması gerekir. Bu uzaklıktan daha uzak noktalardan erişim için gerektiği
kadar yönlendirme işareti ilave edilir.
(4)Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilir.
(5)Kaçış yollarında yönlendirme işaretleri dışında, kaçış yönü ile ilgili tereddüt ve
karışıklık yaratabilecek hiçbir ışıklı işaret veya nesne bulundurulamaz.
(6)Yönlendirme işaretlerinin hem normal aydınlatma ve hem de acil durum aydınlatma
hâllerinde kaçış yolu üzerinde bütün erişim noktalarından görülebilir olması gerekir.
Dışarıdan aydınlatılan yönlendirme işaretleri aydınlatmasının, görülebilen bütün doğrultularda
en az 2 cd/m² olması ve en az 0.5 değerinde bir kontrast oranına sahip bulunması şarttır.
Tasarım ilkeleri (Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri)
MADDE 43-(1)Yangın uyarı sistemi; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme
fonksiyonlarını ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangın algılama sisteminin ve parçalarının
TS EN 54’e uygun olarak üretilmesi, tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi şarttır.
(2)Yangın uyarı sistemini oluşturan bütün kabloların ve uzak kontrol ve denetim
merkezlerine iletişim maksadıyla kullanılan bütün hatların; kopukluk, kısa devre ve toprak
kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak denetim altında tutulması gerekir.
(3)Yangın uyarı sisteminin herhangi bir sebeple devre dışı kalması hâlinde, tekrar çalışır
duruma getirilinceye kadar korumasız kalan bölgelerde ilave güvenlik personeli ile
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denetim yapılır ve gerekli tedbir alınır.
Algılama ve uyarı sistemi
MADDE 44-(1)Yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile, otomatik olarak veya bir
söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir.
(2)El ile yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılır. Yangın uyarı butonları yangın
kaçış yollarında tesis edilir. Yangın uyarı butonlarının, bir kattaki herhangi bir noktadan o
kattaki herhangi bir yangın uyarı butonuna yatay erişim uzaklığının 60 m'yi geçmeyecek
şekilde yerleştirilmesi gerekir. Engelli veya yaşlıların bulunduğu yerlerde bu mesafe
azaltılabilir. Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir.
Yangın uyarı butonları, yerden en az 110 cm ve en fazla 130 cm yüksekliğe yerleştirilir.
Aşağıda belirtilen binalarda yangın uyarı butonlarının kullanılması mecburidir:
a)Konutlar hariç, kat alanı 400 m2’den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki bütün
binalarda,
b)Konutlar hariç, kat sayısı dörtten fazla olan bütün binalarda,
c)Konutlar dâhil bütün yüksek binalarda.
(3)Yapı yüksekliği veya toplam kapalı alanı Ek-4’deki değerleri aşan binalara otomatik
yangın algılama cihazları tesis edilmesi mecburidir.
(4)Algılama sisteminin gerekli olduğu ve fakat duman algılama cihazlarının
kullanımının uygun veya yeterli olmadığı mahallerde, sabit sıcaklık, sıcaklık artış, alev veya
başka uygun tip algılama cihazı kullanılır.
(5)Ek-4’de belirtilen binalardaki bütün mahallere, TS EN 54-14’e göre algılayıcılar
yerleştirilir. Yangın anında normal baca niteliği olmayan, içinde yanmaya elverişli madde
bulunmayan ve erişilmesi mümkün olmayan boşluklara duman algılayıcı takılması gerekli
değildir.
(6)Bütün algılama cihazlarının periyodik testler ve bakımlar için ulaşılabilir olması gerekir.
(7)Binada otomatik yağmurlama sistemi bulunuyor ise, yağmurlama başlığının açılması
hâlinde yangın uyarı sisteminin otomatik algılama yapması sağlanır. Bu amaçla, her bir zon
hattına su akış anahtarları tesis edilir ve bu akış anahtarlarının kontak çıkışları yangın alarm
sistemine giriş olarak bağlanır. Otomatik yağmurlama sistemi olan yerler, otomatik sıcaklık
algılayıcıları donatılmış gibi işlem görür. Bu mahallerde otomatik sıcaklık artış algılayıcılarının
kullanılması mecburi değildir.
(8)Binada veya yapıda otomatik veya el ile çalışan diğer gazlı, kuru kimyevi tozlu veya
benzeri sabit söndürme sistemi bulunuyor ise, bunların devreye girdiğinin yangın alarm sistemi
tarafından otomatik olarak algılanması gerekir. Bunu sağlamak üzere, söndürme sistemlerinden,
söndürme sisteminin devreye girdiğini bildiren kontak çıkışları yangın alarm sistemine giriş
olarak bağlanır.
Alarm verme
MADDE 45-Bir yangın algılama ve uyarı sisteminin devreye girmesi hâlinde, sesli ve ışıklı
olarak veya data iletişimi ile alarm verme;
a)Ana kontrol panelinde ve diğer izleme noktalarındaki tali kontrol panellerinde veya
tekrarlayıcı panellerde sesli, ışıklı veya alfa nümerik göstergeleri,
b)Binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları yangın veya benzeri bir acil durumdan
haberdar etmek için sesli ve ışıklı uyarı cihazları,
c)Binada bulunan yangın ve acil durum mücadele ekiplerinin uyarılması ve itfaiyeye haber
verilmesi için sesli ve ışıklı uyarı cihazları ve direkt hatlar veya diğer iletişim ortamları üzerinden
data iletişimi,
ile yapılır.
Yangın kontrol panelleri
MADDE 46-(1)Kontrol ve tekrarlayıcı paneller, binanın, tercihen zemin katında veya kolay
ulaşılabilir bölümünde ve sürekli olarak görevli personel bulunan bir yerinde tesis edilir.
(2)Yangın kontrol panelinin tesis edildiği yerde personelin bulunamadığı zaman
aralıkları var ise bu sürelerde sürekli personel bulunan ikinci bir mahalde veya daha fazla
mahalde tekrarlayıcı paneller tesis edilir.
Yağmurlama sistemi alarm istasyonları
MADDE 47-Yağmurlama sistemi alarm istasyonları ve akış anahtarları yangın alarm
sistemine bağlıdır. Yağmurlama sisteminden gelen alarm uyarıları, yangın kontrol panelinde
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ayrı bölgesel alarm göstergeleri oluşturularak izlenir. Hat kesme vanalarının izleme
anahtarlarının ve yağmurlama sistemine ilişkin diğer arıza kontaklarının da aynı şekilde
yangın alarm sistemi tarafından sürekli olarak denetlenmesi gerekir.
Gazlı söndürme sistemi alarm ve arıza çıkışları
MADDE 48-Bir binada gazlı söndürme sistemi kurulması hâlinde, binada algılama ve uyarı
sistemi var ise, söndürme sisteminin alarm ve arıza çıkışları, yangın alarm sistemine
bağlanarak ayrı bölgesel göstergelerle izlenir.
Sesli ve ışıklı uyarı cihazları
MADDE 49-(1)Bir binada ya da yapının kullanılan tüm bölümlerinde yaşayanların yangın
veya benzeri bir acil durumdan haberdar etme işlemleri sesli ve ışıklı alarm cihazları ile
gerçekleştirilecektir.
(2)Sesli yangın uyarı cihazlarının seslerinin, binada başka amaçlarla kullanılan sesli
uyarıcılardan ayırt edilebilecek özellikte olması gerekir.
Acil durum kontrol sistemleri
MADDE 50-(1)Yangın hâlinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine
getirecek acil durum kontrol sisteminin;
a)Yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma
amaçlı cihazları normal hâlde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri
cihazlarının serbest bırakılması,
b)Merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye
sokulması,
c)Duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi,
ç)Acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi,
d)Güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması,
e)Asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının
engellenmesi veya tahliye amacıyla itfaiye veya eğitilmiş bina yangın mücadele ekipleri
tarafından kullanılmasının sağlanması,
f)Mahalli itfaiye ile elektrik işletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum
amirine, bina sahibine ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatik olarak haber
verilmesi,özellik ve fonksiyonlarına sahip olması lazımdır.
(2)Acil durum kontrol işlemleri, yangın alarm sisteminin donanım ve yazılım bütünlüğü
içerisinde bulunan kontrol birimleri ile gerçekleştirilir. Kontrol edilen sistemin ve cihazlar ile
ilişkisi bulunan güvenlik sistemlerinin, bina otomasyon sistemleri gibi diğer sistemler
tarafından yapılabilecek her türlü kontrol ve kumanda işlemlerinin, yangın veya benzeri bir
acil durumda yangın kontrol panelinden yapılacak acil durum kontrol işlemlerini hiçbir
şekilde engellememesi gerekir.
Periyodik testler, bakım ve denetim
MADDE 51-Acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri; bina
sahibinin ve yöneticinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina
yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik
kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur.
Tasarım ilkeleri (Duman kontrol sistemleri)
MADDE 52-(1)Binalarda duman kontrol sistemi olarak yapılan basınçlandırma ve
havalandırma tesisatının; binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve
binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak güvenli bir ortamı oluşturacak şekilde
çalışır durumda tutulması gerekir.
(2)Basınçlandırma ve havalandırma tesisatının, ilgili yönetmeliklere ve standartlara
uygun olarak işletilmesi gerekir.
(3)Bu Yönergede öngörülen her türlü sistemin, cihazın ve ekipmanın, işletme süresince
performans ve çalışma sürekliliği sağlanacak periyodik kontrol, test ve bakıma tabi tutulması
gerekir. Bakanlık binasında bulunan basınçlandırma ve havalandırma tesisatı da, binanın
yangın sorumlusunun gözetiminde test ve bakıma tabi tutulur.
Duman kontrolünün esasları
MADDE 53-(1)Mekanik duman kontrol sistemleri olarak iklimlendirme sistemleri özel
düzenlemeler yapılarak kullanılır veya ayrı mekanik havalandırma veya duman kontrol
sistemleri kurulur.
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(2)Mekanik duman kontrol sistemleri olarak üzerinde özel düzenlemeler yapılarak
kullanılan iklimlendirme sistemlerinin sürekli bakım suretiyle işler durumda tutulması
mecburidir.
İklimlendirme ve havalandırma tesisatının duman kontrolünde kullanımı
MADDE 54-(1)Yangın hâlinde, mevcut iklimlendirme ve havalandırma tesisatı duman
kontrol sistemi olarak da kullanılabilir.
(2)Mekanik duman kontrol sistemleri için tesis edilen havalandırma ve tahliye
kanallarının çelik, alüminyum ve benzeri malzemeden yapılmış olması gerekir.
(3)Bütün mekanik havalandırma ve duman tahliye sisteminde kullanılacak kanalların
yeterli sayıda askı elemanları ile bağlanması şarttır.
(4)Kanal kaplama malzemesinin, en azından zor alevlenici malzemeden olması gerekir.
(5)Havalandırma ve duman tahliye kanallarının, kaçış merdivenlerinden ve yangın
güvenlik hollerinden geçmemesi asıldır. Ancak, çeşitli sebeplerden dolayı, kanalın bu
bölümlerden geçmesi hâlinde, geçtiği bölümün yapısal olarak yangına dayanım süresi kadar
yangına dayanacak bir malzeme ile kaplanması şarttır.
(6)Aynı hava santrali ile birden fazla yangın kompartımanının havalandırılması veya
iklimlendirilmesi yapılıyor ise, yangın kompartımanları arası geçişlerde, üfleme ve emiş
kanallarında yangın damperi kullanılması gerekir.
(7)Asma tavan arası ve yükseltilmiş döşeme altı gibi mahallerin plenum olarak
kullanılması hâlinde; bu bölümler içerisinden sadece mineral, alüminyum veya bakır zırhlı
kablolar, rijit metal borular ve sıvı sızdırmaz esnek metal borular geçirilebilir. Bilgisayar,
televizyon, telefon ve iç haberleşme sistemleri kablolarının ve yangın korunum sistemi
boruları ile alevlenmeyen sıvılar taşıyan yanmaz malzemeden boruların kullanılmasına izin
verilir.
(8)Havalandırma ve duman tahliye kanallarının yangın kompartımanı duvarlarını
delmemesi gerekir. Kanalın bir yangın kompartımanı duvarını veya katını geçmesi hâlinde,
kanal üzerine yangın kompartımanı duvarını veya katını geçtiği yerde yangın damperi
konulması gerekir. Havalandırma kanalı korunmuş bir şaft içinden geçiyor ise, şafta giriş ve
çıkışta yangın damperi kullanılması şarttır.
(9)Basınçlandırma sisteminin kanallarında yangın damperi kullanılmaz.
(10)Duman kontrol sistemi uzaktan el ile kumanda edilerek veya yangın algılama ve
uyarı sistemi tarafından otomatik olarak devreye sokulabilir.
(11)Yangının yayılmasında rol oynayan tesisat bacasının ve kanallarının, yangın
kompartımanları hizasında olması ve kompartımanın yangın dayanımını azaltmayacak şekilde
yalıtılması gerekir. Havalandırma kanal ve bacalarının yangın kompartımanlarını aşmalarına
özel detaylar dışında izin verilmez. Hava kanallarının, yanmaz malzemeden yapılması veya
yanmaz malzeme ile kaplanması şarttır.
(12)Yapı yüksekliği 51.50 m’nin üzerinde olan binaların hol ve koridor gibi ortak
alanlarında duman kontrol sistemi yapılması mecburîdir.
Yangın söndürme sistemleri
Tasarım ilkeleri
MADDE 55-(1)Yangın söndürme sistemleri yangın öncesinde ve sırasında kullanılan sabit
söndürme tesisatıdır. Yangın söndürme tesisatının, binada bulunanlara zarar vermeyecek,
panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde çalışır durumda tutulması gerekir.
(2)Yangın söndürme sistemlerinin, ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak
işletilmesi mecburidir.
(3)Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarımı ve uygulaması, yetkili merci
tarafından kontrol edilir ve onaylanır. Periyodik kontrol, test ve bakım gerektiren sistemlerin
ve cihazların kontrolü, testi ve bakımı bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak
sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.
Su basınç ve debi değeri
MADDE 56-Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi, hidrant sistemi ve yağmurlama
sistemi gibi sulu söndürme sistemleri için yapılmış hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan
su basınç ve debi değerleri, merkezi şebeke veya şehir şebekeleri tarafından karşılanamadığı
durumlarda, kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu oluşturulur.
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Su depoları ve kaynaklar
MADDE 57-(1)Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunması şarttır.
(2)Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak
ayrılmış bölümleri başka amaçla kullanılamaz.
Yangın pompaları
MADDE 58-(1)Yangın pompaları; sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma
debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır.
(2)Elektrik kesintisine karşı yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılır.
(3)Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazların çalışma alanı
etrafında acil aydınlatma sağlanması şarttır.
(4)Zemin yeterli bir drenaj için eğimli hazırlanarak suyun pompadan, sürücüden ve
kontrol panosu gibi kritik cihazlardan uzaklaştırılması sağlanır.
Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları
MADDE 59-(1)Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli suyun
sağlanmasıdır. Bunun için, Bakanlık binası içinde itfaiye su alma hattı ve yangın dolapları
tesis edilmiştir
(2)Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sistemlerinin TS EN 671-3
standardında belirtilen periyodik bakımlarının, bina sahibi, yönetici veya sorumlu bina
yetkilisi tarafından yaptırılması mecburidir.
Hidrant sistemi
MADDE 60-Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara
dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini
kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantların,
itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi
gerekir.
(2)Sistemde kullanılacak hidrantların, ilgili Türk Standartlarına uygun yerüstü yangın hidrantı
olması gerekir. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını
kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı veya yerüstü veyahut hem yeraltı ve hem
de yerüstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilir.
(3)İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak
planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000 m2’den
büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburidir.
Yağmurlama sistemi
MADDE 61-(1)Yağmurlama sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması
ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım
alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır. Yağmurlama sistemi, aynı zamanda
bina içindekilere alarm verilmesi ve itfaiyenin çağrılması gibi çeşitli acil durum
fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir. Yağmurlama sistemi; yağmurlama başlıkları, borular,
bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, su
pompaları ve acil durum güç kaynağı gibi elemanlardan meydana gelir. Yağmurlama sistemi
elamanlarının TS EN 12259’a uygun olması şarttır.
(2)Aşağıda belirtilen yerlerde otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir:
a)Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,
b)Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,
c)Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla
aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
(3)Su ile genişleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep olabilecek
maddelerin bulunduğu mahallere yağmurlama sistemi yapılmaz.
(4)Yağmurlama sistemi tasarımının TS EN 12845’e göre yapılması
gerekir.Yağmurlama başlıklarının yerleştirilmesi, kullanım alanının tehlike sınıfı ve
yağmurlama başlığının koruma alanı dikkate alınarak yapılır. Düşük Tehlike ve Orta Tehlike1 kullanım alanlarında, bir adet standart yağmurlama başlığı en çok 21 m2 alanı koruyacak
şekilde yerleştirilebilir.
(5)Muhtemel küçük çaplı yangınlarda yağmurlama başlığının patlaması veya birkaçının
hasara uğraması hâlinde, hemen değiştirilir ve yangın güvenlik sisteminin sürekliliğini
sağlamak için 6 adetten az olmamak kaydıyla sistemin büyüklüğüne göre yeterli miktarda
yedek yağmurlama başlığı ve başlığın değiştirilmesi için özel anahtarlar bulundurulur.
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(6)Yağmurlama sistemini besleyen borular üzerinde kesme vanaları bulunur. Boru
hatlarında bulunan vanaların, bölgesel kontrol vanalarının ve su kaynağı ile yağmurlama
sistemi arasında bulunan bütün vanaların devamlı açık kalmasını sağlayacak tedbirlerin
alınması gerekir.
(7)Sistemde basınç düşürücü vana kullanılması hâlinde, her bir basınç düşürücü vananın
önüne ve arkasına 1’er adet manometre konulur.
İtfaiye su verme bağlantısı
MADDE 62-Yüksek binalarda veya bina oturma alanı 1000 m2’den büyük binalarda veya
cephe genişliği 75 m’yi aşan binalarda, itfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için, sulu
yangın söndürme sistemlerine en az 100 mm nominal çapında itfaiye su verme bağlantısı
yapılması şarttır. İtfaiye su verme bağlantısında 2 adet 65 mm storz tip rakor ve sistemde çek
valf bulunur ve çek valf ile itfaiye bağlantısı arasındaki borulardaki suyun otomatik olarak
boşalmasını sağlayacak elemanlar konulur. İtfaiye araçlarının bağlantı ağzına ulaşma mesafesi
18 m’den fazla olamaz.
Taşınabilir söndürme cihazları
MADDE 63-(1)Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum
ve risklere göre belirlenir. Buna göre;
a)A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu
veya sulu,
b)B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu,
karbondioksitli veya köpüklü,
c)C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya
karbondioksitli,
ç)D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu,
söndürme cihazları bulundurulur. Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında ve
benzeri yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir.
(2)Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250
m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu veya
eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
(3)Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip
söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.
(4)Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli
dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın
dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla
25 m olur. Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda ve
derin duvar girintilerinde bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına
konulmaması gerekir. Ancak, herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan
görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile
gösterilmesi şarttır.
(5)Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası
duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif
olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.
(6)Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın
söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.
(7)Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2
standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis
firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar,
istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının
standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır
ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testler yapılır.
Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında
bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının
yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın
söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.
Periyodik testler ve bakım
MADDE 64-Bu Yönergede öngörülen yangın söndürme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi
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veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında,
ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi
tutulması şarttır.
Doğalgaz kullanım esasları
MADDE 65-(1)Doğalgaz kullanımı konusunda, doğalgaz ile ilgili mevzuat ve standart
hükümlerine ve aşağıda belirtilen hususlara uyulur.
a)Doğalgazın kazan dairelerinde kullanılması hâlinde, kazan dairesinde bulunan ve
enerjinin alınacağı enerji tablosunun, etanj tipi patlama ve kıvılcım güvenlikli olması,
kumanda butonlarının pano ön kapağına monte edilmesi ve kapak açılmadan butonlar ile
çalıştırılması ve kapatılması gerekir.
b)Kazan dairelerinde, muhtemel tehlikeler karşısında, kazan dairesine girilmesine gerek
olmaksızın dışarıdan kumanda edilerek elektriğinin kesilmesini sağlayacak biçimde ilave
tesisat yapılır.
c)Kazan dairelerinde aydınlatma sistemleri; tavandan en az 50 cm sarkacak şekilde veya
üst havalandırma seviyesinin altında kalacak şekilde veya yan duvarlara etanj tipi fluoresan
veya contalı glop tipi armatürler ile yapılır ve tesisat antigron olarak tesis edilir.
ç)Isı merkezlerinin girişinde 1 adet emniyet selonoid vanası bulunması ve bu vananın en
az 2 adet patlama ve kıvılcım güvenlikli kademe ayarlı gaz sensöründen kumanda alarak
açılması gerekir. Büyük tüketimli ısı merkezlerinde, entegre gaz alarm cihazı kullanılması da
gerekir.
d)Cebri havalandırma gereken yerlerde fan motorunun brülör kumanda sistemi ile
paralel çalışması ve fanda meydana gelebilecek arızalarda brülör otomatik olarak devre dışı
kalacak şekilde otomatik kontrol ünitesi yapılması gerekir. Hava kanalında gerekli hava akışı
sağlanmayan hâllerde, elektrik enerjisini kesip brülörü devre dışı bırakması için, cebri hava
kanalında duyarlı sensör kullanılır. Brülör ve fan ayrı ayrı kontaktör termik grubu ile beslenir.
e)Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde
ve çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulamaz.
f)Doğalgaz kullanım mekânlarında herkesin görebileceği yerlere doğalgaz ile ilgili
olarak dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılır.
g)Herhangi bir gaz sızıntısında veya yanma hadisesinde, gaz akışı, kesme vanasından
otomatik olarak durdurulur.
ğ)Brülörlerde alev sezici ve alevin geri tepmesini önleyen armatürler kullanılır.
h)Bina servis kutusu, ilgili gaz kuruluşunun acil ekiplerinin kolaylıkla müdahale
edebileceği şekilde muhafaza edilir. Servis kutusu önüne, müdahaleyi zorlaştıracak malzeme
konulamaz ve araç park edilmez.
ı)Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve
bakımları yetkili servislere yaptırılır.
i)Doğalgaz kullanıcılarının tesisatlarını tanıması, gaz kesme vanalarının yerlerini
öğrenmesi ve herhangi bir gaz kaçağı olduğunda buna karşı hareket tarzına dair bilgi sahibi
olması gerekir.
j)Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan otel ve motel gibi konaklama
tesisleri, toplanma amaçlı binalar, sağlık, eğitim, ticaret ve sanayi binaları ile yüksek binaların
ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tertibat, gaz dağıtım şirketi veya yetkili
kıldığı kuruluş tarafından yaptırılır ve belediye gaz dağıtım şirketi tarafından kontrol edilir.
Gaz akışını kesen tertibat herhangi bir nedenle gaz akışını kestiği takdirde kesilen gazın tekrar
açılması için bir bedel talep edilemez.
ALTINCI BÖLÜM
Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim,
Denetim, İşbirliği, Ödenek,Yönerge
Yangın güvenliği sorumluluğu
MADDE 66-Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmet binasında yangın güvenliğinden Müsteşar,
sorumlu olup, müsteşar adına bina Yangın Güvenliği Sorumlusu yükümlüdür.
Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi
MADDE 67-Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve binadaki en büyük amirin takdirine
17

göre, binanın her katı, bölümü veya tamamı için görevliler arasından yangın güvenliği
sorumlusu seçilir. Sorumlu, çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu
bölümde, yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür.
MADDE 68-Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmet binasında;
(1) Her birimin en üst derecedeki başkan veya yetkilisi; kendi ünitesinde yangına karşı
alınan tedbirleri uygulamaktan, alınan tedbirleri kontrol ve denetlemekten, yangın
çıkmaması için gerekli gördüğü ilave önlemleri almaktan sorumludur.
(2) Yemekhane, kazan dairesi, atölye, garaj, telefon santral odası, matbaa, arşiv, depolar
gibi yerlerin yetkilisi, yangın güvenlik sorumlusudur.
(3) Konferans salonlarının sorumlusu, yangın güvenlik sorumlusudur.
(4) Mesai saatleri dışındaki tüm bina ve açık alanların, Yangın Güvenlik Sorumlusu Özel
Güvenlik Görevlileridir.
Ekiplerin kuruluşu, görevleri ve çalışma esasları
MADDE 69-(1)Ekiplerin kuruluşu:Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile
içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve
içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.
a)Söndürme ekibi,
b)Kurtarma ekibi,
c)Koruma ekibi,
ç)İlk yardım ekibi.
d)Bakanlık binasında Acil Durum Ekiplerinin oluşturulmasından Başkanlık görevli ve
sorumludur.
(2)Ekiplerin görevleri
Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a)Söndürme ekibi; binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının
genişlemesine mani olmak ve söndürmek,
b)Kurtarma ekibi; yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak,
c)Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle
ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,
ç)İlk Yardım ekibi; yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım
yapmak.
(3)Ekiplerin çalışma esasları
a)Acil durum ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmada
bulunmaları esastır.
b)Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar iç düzenlemeyi
uygulamakla görevli amir veya yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler amirlerinden
emir alırlar. İtfaiye gelince, bu ekipler derhal itfaiye amirinin emrine girerler.
c)Bakanlık bina amirleri; ekiplerin, yapılarda meydana gelecek yangınlara müdahale
etmeleri ve kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri
bulundurmak zorundadırlar. Bulundurulacak malzemeler, itfaiye teşkilatında kullanılan
malzemelere uygun olmak zorundadır.
ç)Yangın haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereç ve malzemelerini
alarak derhal olay yerine hareket ederler. Olay yerinde;
d)Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki odalarda gereken
tertibatı alır, yangının genişlemesini önlemeye ve söndürmeye çalışırlar.
e)Kurtarma ekibi önce canlıları kurtarır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak,
dosya ve diğer eşyayı, olay yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti
altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hâle getirir. Çuval ve
torbalar, bina yetkililerinin gerek görmesi hâlinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan
kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye
amirinin emriyle başlanır.
f)Koruma ekibi boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçlerinin göstereceği bir yerde
muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder.
g)İlk yardım ekibi yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verir.
ğ)Yangından haberdar olan Güvenlik Amirliği ile acil durum ekipleri en seri şekilde
görev başına gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütmek zorundadır.
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Eğitim
MADDE 70-Bakanlık Acil Durum Ekiplerinin personeli; Sivil Savunma amirinin
sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım
faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve
sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve
becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve
malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında
tatbikî eğitimden geçirilir.
Denetim
MADDE 71-(1)Yönerge hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde denetlenir:
(2) Bakanlık binasında;
a)Bakanlık onayı ile
b)Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Şube Müdürü ve Sivil Savunma
Uzmanlarından oluşturulacak heyetçe denetlenir. Denetim elemanlarına binaların arzu edilen
bütün bölümlerini ve teçhizatlarını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorunludur.
Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin
öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir. Denetim yetkisine
haiz kişiler denetim sonuç raporunu Müsteşarlık Makamına sunar.
İşbirliği protokolü
MADDE 72-(1)İtfaiye teşkilâtı bulunan belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel
kuruluşlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, meydana gelebilecek yangınlarda karşılıklı
yardımlaşma ve işbirliği amacıyla aralarında protokol düzenler.
(2)Protokolde; personelin eğitimi, bilgi değişimi, kullanılan araç, gereç ve malzemenin
standart hâle getirilmesi, müşterek tatbikatların yapılması ve muhtemel yangınlara
müdahalenin hangi şartlarda yapılacağı hususları yer alır. Protokol düzenlenmeden evvel bu
kurumların ve itfaiyelerin sorumluluk bölgelerinde diğer itfaiyenin yardımını gerektirecek
büyüklükte bir yangın meydana gelirse, yardım talebini alan itfaiye teşkilâtı kendi bölgesinde
meydana gelebilecek diğer yangınlara karşı zafiyet yaratmamak koşuluyla yardım isteyen
itfaiyeye gerekli ve yeterli desteği göndermek zorundadır.
Ödenek
MADDE 73-Bu yönergede belirtilen sistem ve tesisatın yapımı ile araç-gereç ve malzemenin
temini; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesine konulan ödenek ile sağlanır.
Binaların yangından korunması için yıllık bütçelere konulan ödenek başka bir amaç için
kullanılmaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
Mevcut Binalar İçin Özel Hükümler
Kaçış yolu sayısı ve genişliği
MADDE 74-Bütün çıkışların ve erişim yollarının, açık-seçik görülebilir olması veya
konumlarının simgeler ile vurgulanması ve her an kullanılabilmesi için engellerden
arındırılmış durumda bulundurulması şarttır.
Acil çıkışı zorunluluğu
MADDE 75-(1)Mevcut yapılarda, acil çıkış zorunluluğu için aşağıda belirtilen hususlara
uyulur.
a) 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerlerde ve 60 kişinin aşıldığı yerlerde en az 2
çıkış, 600 kişinin aşıldığı yerlerde en az 3 çıkış ve 1000 kişinin aşıldığı yerlerde en az 4 çıkış
olması şarttır.
b)Kapıların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş mekânlarda
kapılar arasındaki mesafe, en uzun köşegenin 1/3’ünden, yağmurlama sistemli yapılarda ise,
1/4’ünden az olamaz.
Kaçış merdiveni havalandırması
MADDE 76-(1)Mevcut yapılarda, yüksekliği 30.50 m’den fazla olan bütün kaçış
merdivenleri, doğal yolla/ mekanik yolla havalandırılır veya basınçlandırılır.
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(2)Kaçış merdiveni ile mutfak, banyo ve servis merdiveni gibi kullanım alanları,
aydınlatma ve havalandırma amacıyla aynı aydınlığı veya boşluğunu paylaşamaz.
(3)Yüksekliği 51.50 m’den fazla olan veya dörtten çok bodrum kata hizmet veren kaçış
merdivenlerinin basınçlandırılması şarttır.
Bodrum kat kaçış merdivenleri
MADDE 77-(1)Mevcut yapılarda, bodrum katlarda kaçış mesafesine bakılmaksızın;
a)Konutlar hariç, bodrum katlardaki mutfaklarda gaz kullanılması,
b)Topluma açık mekân olarak kullanılan bodrum katlarda kullanıcı sayısının 25 kişiyi,
doğrudan dışarı çıkışı olan bodrum katlarda ise 50 kişiyi geçmesi,
c)Birden çok katlı bodrumlarda, imalat, üretim ve depolama yapılması,
hâlinde alternatif ikinci çıkış zorunludur.
(2)Bodrum kata hizmet veren herhangi bir kaçış merdiveninin, mevcut binalarda kaçış
merdivenleri için aranan bütün şartlara uygun olması gerekir.
(3)Acil durumda üst katları terk eden kullanıcıların bodrum kata inmelerini önlemek
için, merdivenin zemin düzeyindeki sahanlığı, bodrum merdiveninden kapı veya benzeri bir
fiziki engel ile ayrılır veya görülebilir uygun yönlendirme yapılır.
Kaçış yolu kapıları
MADDE 78-(1)Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm’den ve yüksekliği 200
cm’den az olamaz. Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir. Dönel kapılar ile turnikeler,
çıkış kapısı olarak kullanılamaz.
(2)Kaçış yolu kapıları kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi gerekir.
Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması
şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir.
(3)Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan
daha az kata hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata
hizmet veriyor ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması şarttır. Kapıların,
kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve itfaiyecilerin veya görevlilerin
gerektiğinde dışarıdan içeriye girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması gerekir.
(4)Kaçış kapısında, tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası veya lamba çıkıntısı
ile 90 derece açılmış kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz
genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki
kanat 90 derece açık durumda iken, kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür.
(5)Merdivenden tabii zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan bütün kaçış yolu
kapıları ile bir kattaki kişi sayısının 100’ü geçmesi hâlinde, kaçış merdiveni, kaçış koridoru ve
yangın güvenlik holü kapıları, kaçış yönünde kapı kolu kullanılmadan açılabilecek şekilde
düzenlenir.
(6)Kapıların en çok 110 N kuvvetle açılabilecek şekilde tasarlanması gerekir.
Asansörler
MADDE 79-(1)Mevcut yapılarda asansörler için bu maddede belirtilen hususlara uyulur.
(2)Asansör makine dairesinin yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan
malzemeden yapılması şarttır.
(3)Asansör kuyusunda en az 0.1 m2 olmak üzere, kuyu alanının 0.025 katı kadar bir
havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulundurulması veya kuyuların
basınçlandırılması gerekir.
(4)Bina yüksekliği 30.50 m’den yüksek konut harici bütün binalarda ve 51.50 m’den
yüksek konutlarda kullanılan asansörlerde aşağıdaki esaslar aranır:
a)Asansörlerin, yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa
olsun otomatik olarak acil çıkış katına dönmesi, kapıları açık beklemesi ve gerektiğinde
yetkililer tarafından kullanılabilecek elektriksel sisteme sahip olması şarttır.
b)Asansörlerin, yangın uyarısı aldıklarında kat ve koridor çağrılarını kabul etmemesi
gerekir.
c)Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yapı yüksekliği 51.50 m’den
fazla olan binalarda deprem sensörü kullanılması ve asansörlerin deprem sırasında en uygun
kata gidip, kapılarını açıp, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olması zorunludur.
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Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları
MADDE 80-Bakanlık binasının her katında ve kazan dairesi içerisinde yangın dolabı
mevcuttur. Yangın dolaplarının önüne, acil durumlarda ulaşımı engelleyecek masa dolap vb.
şeylerin konulması yasaktır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönergeye Aykırılık Halleri
MADDE 81-Bu Yönerge hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında idari emirlere riayet
etmemek fiilinden, verilen görevi zamanında yapmayanlar hakkında da fiilin derecesine göre,
görevi ihmal veya suiistimalden soruşturma açılarak gereği yapılır.
MADDE 82-Bu Yönergede belirtilmeyen hususlar hakkında Bakanlar Kurulunun 27.11.2007
tarih ve 2007/12937sayılı kararı ile kabul edilen ve 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI
HAKKINDAKİ YÖNETMELİK”de belirtilen diğer tedbirler alınır.
Yürürlük
MADDE 83-Bu Yönerge Bakan tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 84-Bu Yönerge hükümleri Bakan tarafından yürütülür.
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EK-1
Kullanıcı Yükü Katsayısı Tablosu

2

Kullanım Alanı
1

2

m /kişi

Konferans salonu, çok amaçlı salonlar (balo vs), lokanta, kantin, bekleme
salonları, konser salonları, sinema ve tiyatro salonları, topluma açık stüdyo,
düğün salonu vb.
Dans salonları, bar, gece kulüpleri ve
benzeri yerler

1.5

Oturulan kısımları için

1.0

Ayakta durulan kısımları için

0.5

3

Sergi alanları, stüdyolar (film, radyo, televizyon, kayıt)

1.5

4

Terminallerin yolcu geliş gidiş bekleme salonları

5

Derslikler, bilgisayar odaları, seminer salonları

6

Resepsiyon alanları, bekleme alanları, atrium zemini

3

7

Çok amaçlı spor tesisleri

3

8

Süpermarketler, mağazalar, dükkânlar

5

9

Sanat galerileri, müzeler, atölyeler

5

10

Fitnes merkezleri, aerobik salonları, okuma salonları

5

11

Ofisler, dernek merkezleri, halk kütüphaneleri

10

12

Öğrenci yatak odaları

10

13

Paketleme yerleri, fabrika üretim alanları

10

14

Hastane yatak odaları, hemşire odaları

20

15

Mutfaklar, çamaşırhaneler

10

16

Otel yatak odaları

20

17

Hastane laboratuarları, eczaneler

20

18

Muayenehane, öğrenci laboratuarları

5

19

Depolar, ambarlar, makina daireleri

30

20

Otoparklar

30

3
1.5

Kullanıcı yükü; gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak üzere 1, 2, 3 ve 4. satırlarda yeralan
kullanım alanlarında net alana, diğer satırlarda yeralan kullanım alanları için brüt alana göre hesaplanır.
Kişi sayısı belirli olan mahallerde, yukarıdaki değerlere göre hesaplanan değerden az olmamak üzere,
belirtilen kişi sayısı esas alınır.
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Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları ve Birim Genişlikleri

EK-2

Kullanım Sınıfı

Tek yön

İki yön

Birim genişlik için kişi sayısı

en çok uzaklık (m)

en çok uzaklık (m)

Çıkmaz koridor
en çok uzaklık(m)

Kapı Açıklıklarında
Yağmurlama Yağmurlama Yağmurlama
Sistemli
Sistemi yok
Sistemli
Dışarı çıkış kapısı Aiğer kapılar ve
koridor kapıları

Yağmurlama
Sistemi yok

BYüks
ek Tehlikeli Yerler
MEndü
strî Amaçlı Yapılar (1)
XYurtl
ar, Yatakhaneler
İİMağ
azalar, Dükkânlar,
Marketler
TTBüro
Binaları
EEEOtop
arklar ve Depolar
PPPOkul
ve Eğitim Yapıları
AAAATopl
anma Amaçlı Binalar
LLLLHast
aneler, Huzurevleri
WWWWOtell
er, Pansiyonlar
HHHHHApar
tmanlar

C-

K-

6
00
CC- 7
0

J- 3
0
U- 6
00
FF- 3
0

MM- 4
0

NN- 6
00

OO-1
0

PP- 8
0

QQ-6
00

RR-

XX- 4
5
İİİ4
0
TTT- 4
5
EEEE-4
0
PPPP- 3
5
AAAAA3
5
LLLLL3
5

YY- 7
00
JJJ- 6
00
UUU- 7
00
FFFF- 6
00
QQQQ-4
0
BBBBB4
0
MMMMM7
0

ZZ- 1
0
KKK1
0
VVV1
0
GGGG1
0
RRRR3
0
CCCCC5
0
NNNNN5
0

AAA8
0
LLL-8
0
WWW8
0
HHHH8
0
SSSS3
5
DDDDD4
0
OOOOO4
0

BBB6
00
MMM6
00
XXX6
00
İİİİ- 6
00
TTTT1
0
EEEEE3
0
PPPPP3
0

CCC- 1
5
NNN- 1
5
YYY- 1
5
JJJJ- 1
5
UUUU-3
5
FFFFF-5
5
QQQQQ5
5

Q-

R-

5

3
0
BB- 4
5

5

KK- 1
5

LL- 2
5

VV- 1
0
GGG-1
5
RRR-1
0
CCCC1
5
NNNN1
5
YYYY1
0
JJJJJ-1
0

WW- 3
5
HHH- 2
5
SSS- 3
5
DDDD-2
5
OOOO-2
0
ZZZZ- 2
0
KKKKK3
0

YJJUU5
FFF5
QQQ5
BBBB5
MMMM5
XXXX5
İİİİİ5

F-

0
P-

Yağmurlama
Sistemi yok

4
0
T- 8
0
EE- 4
0

2
0
AA- 3
5

5

Koridorlarda

İ-

E-

N-

2

Kaçış
D
Merdivenlerinde

H- 5
0
S- 1
0
DD-5
0

D- 1
0
O- 1
5
Z- 1
0

0

Koridorlar
Rampalar ve

2

G-

5

3
0

5
0

V-

1
5

GG-

5
5
1
5

Yağmurlama
Sistemli

L- 1
0
W- 1
0
HH-1
0

2

SS- 1
0

2

DDD1
0
OOO1
0
ZZZ1
0
KKKK1
0
VVVV1
0
GGGGG1
0
RRRRR1
0

2

(1)

Kolay alevlenici malzeme üretimi yapmayan endüstriyel amaçlı yapılarda tek ve iki yönlü uzaklık1/2 oranında
artırılabilir.
Not: Kaçış mesafeleri için, dış kaçış geçitlerinde yağmurlama sistemli binalardaki, açık otoparklarda ise yağmurlama
sistemli otopark kaçış mesafeleri esas alınır.
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2
2

2
2
2
2
2
2

EK-3
Bir Sıra İçindeki Koltuk Sayısı

Sıra genişliği

Bir sıradaki en çok koltuk sayısı

mm

çıkış yolu bir yanda

çıkış yolu iki yanda

300-324

7

14

325-349

8

16

350-374

9

18

375-399

10

20

400-424

11

22

425-449

11

24

450-474

12

26

475-499

12

28

500 ve üzeri

Kaçış yolu ile sınırlı
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EK-4
Otomatik Algılama Sistemi Gereken Binalar

1. Konutlar
2. Konaklama Amaçlı Binalar
3. Kurum Binaları

Bina toplam kapalı
alanı (m2)

>51,50

-

>6,50

>1000

Eğitim Tesisleri

>21,50

>5000

Yataklı Sağlık Tesisleri

>6,50

>1000

Ayakta tedavi ve diğer sağlık tesisleri

>21,50

>2000

>30,50

>5000

> 12,50

>2000

>21,50

>7500

4. Büro Binaları
5.Ticaret Amaçlı Binalar

Yapı Yüksekliği
(m)

(1)

6.Endüstriyel Amaçlı Yapılar

(2)

7.Toplanma Amaçlı
Binalar

Yeme içme

>12,50

>2000

Eğlence

>12,50

>2000

Müze ve sergi alanları

>6,50

>5000

Terminaller

> 6,50

>5000

8. Depolar

>6,50

>5000

9. Yüksek Tehlikeli Yerler

>6,50

>1000

(1)

Sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsaları, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yangın riski olmayan yerler hariç.

(2)

Metal işleme ve montaj vb yangın riski olmayan yerler hariç.
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