BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ
YÖNETMELİK
RESMİ GAZETE TARİHİ: 19.12.2007 (değişiklik 09.09.2009)
SAYI: 26735
Amaç / MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve
kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina,
tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı
safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir
şekilde çıkabilecek yangının 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- (1) Bu Yönetmelik;
a) Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı
işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini,

alan

b) Yangının, ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle
can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza
indirebilmek için, yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım,
bakım ve işletim esaslarını, kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınmış olmakla
birlikte henüz yapımına başlanmamış olan yapılar,
b) Mevcut yapılardan Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım
amacı değiştirilerek, sağlık, eğitim ve konaklama amaçlı olarak kullanılacak
bina ve tesisler, tehlikeli maddelerin bulundurulacağı binalar ve binadaki
toplam kullanıcı sayısı 200'ü geçen toplanma amaçlı binalar,
c) Yönetmelikte belirtilen diğer yapılar, binalar, tesisler ve işletmeler,
hakkında uygulanır.

Tanımlar / MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin 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 ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada
bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, aramakurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan
ekibi,
h) Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar
olan mesafeyi veya imar planında ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliği,
ı) Bodrum katı: Döşemesinin üst kotu, yapının dış duvarına bitişik
zeminin en üst kotuna göre 1.2 m'den daha aşağıda olan katı,
t) 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,

z) Konut: Ticari amaç gözetmeksizin bir veya birçok insanın iş zamanı
dışında barınma, dinlenme ve uyuma amacıyla ikamet ettiği, imar planında
bu amaca ayrılmış olan yeri,
ff) Mevcut yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı
alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan ve kullanım amacı
değiştirilmeyen yapı, bina, tesis ve işletmeyi,
ıı) Site: Herhangi bir şekilde çevresinden ayrılan ortak kullanım alanları,
güvenlik teşkilatı ve sistemleri ile yönetim bütünlüğü olan konut veya işyeri
topluluğunu,
rr) 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,
şş) 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,

tt) 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,
vv) 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,
zz) Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya
tüzel kişiyi,

aaa) Yapı sorumluları: Yapım işlerinde görev alan yapı müteahhidi, proje
müellifi, tasarımcı, şantiye şefi ve yapı denetimi kuruluşunu,
Görev, yetki ve sorumluluk
MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından;
a) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler,
b) Yatırımcı kuruluşlar,
c) Yapı sahipleri,
ç) İşveren veya temsilcileri,
d) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı
yükleniciler ve imalatçılar,
e) Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman,
proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri,
görevli, yetkili ve sorumludur.

(2) Yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif
yangın güvenlik sistemlerinin yeterli olmamasından; projenin eksik veya
hatalı olması veya standartlara uygun olmaması hâlinde proje
müellifleri ve yapımın eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun
olmaması hâlinde ise müteahhit veya yapımcı firma sorumludur.
Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, işletmeci kuruluş
doğrudan sorumlu olur. Yangın güvenlik sistemlerinin yaptırılmasının gerekli
olduğu yapı sahibine yazılı olarak bildirildiği hâlde, yapı sahibi tarafından
yaptırılmamış veya standartlara uygun yaptırılmamış ise, yapı sahibi
sorumlu olur.
(4) Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri tesisat projelerinden
ayrı olarak hazırlanır. Tahliye projeleri, konutlar hariç olmak üzere, yüksek
yapılarda ve yapı inşaat alanı 5000 m2 'den fazla olan yapılarda mimari
projelerden ayrı olarak hazırlanır. Diğer yapılarda ise, mimari projelerde
gösterilir. Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan
sonra, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyelerce, belediye ve
mücavir alan sınırları dışında ise, valiliklerce onaylanarak uygulanır.

Genel sorumluluklar ve yasaklar
MADDE 7- (1) Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığının veya
duman çıktığının görülmesi hâlinde, itfaiyeye haber verilir.
(2) Kamuya açık telefon ve ücretli telefon kabinlerinin içine, karayolları
ve otobanların şehir dışındaki uygun yerlerine, kamu binalarının, sitelerin ve
diğer kurum ve kuruluşlara ait binaların güvenlik ve kontrol sistemlerinin
bulunduğu yerlere, kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte
“YANGIN 110” yazılması mecburidir.
(3) 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.
(4) Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2 'den büyük
imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim
binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın
sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu

projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye
asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile
jeneratörün yeri işaretlenir.
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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.
(8) Koru, park, bahçe ve piknik yerlerinde ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile işleticilere ve vatandaşlara ocak yeri olarak ayrılmış yerler
dışında ateş yakmak, ateşle ilgili işler yapmak ve anız yakmak yasaktır.
Kâğıt, plastik ve naylon gibi kolay yanan maddeler ile kıvılcımlı küllerin ve

sigara izmaritlerinin kapalı mekânlara, kapı önlerine, ormanlık alanlara,
otoban, cadde ve sokaklara atılması ve dökülmesi yasaktır.
(9) Araçların, sokak ve caddelerde yangın söndürme cihazlarının
kullanılmasını ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde park
edilmesi, itfaiye araçlarına yol verilmemesi, yaya kaldırımını aşacak şekilde
tabela ve afiş asılması, sergi açılarak yolun kapatılması ve dar sokaklara araç
park edilmesi gibi fiil ve hareketler yasaktır.
(10) Her türlü binada, açık arazide, tesiste, sokakta, caddede, meydan ve
alanda bulunan 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.
(11) Yönetmeliğin bu bölümündeki maddelerinde yer alan yangın
güvenliği, itfaiyeye yardım ve yasaklar ile ilgili hususların uygulanmasından;
kamu yapılarında binadaki en üst amir, kat mülkiyeti tesis etmiş yapılarda

yöneticiler ve site yöneticileri ve diğer binalarda ise, bina malikleri
sorumludur.
Konutlar
MADDE 9- (1) Konutlar; bağımsız bölüm sayısına göre, en çok iki
bağımsız bölümü olan bir ve iki ailelik evler ve üç veya daha çok bağımsız
bölümü bulunan apartmanlar olarak tasnif edilir.
Konaklama amaçlı binalar MADDE 10
Kurumsal binalar MADDE 11
Büro binaları MADDE 12
Ticaret amaçlı binalar MADDE 13
Endüstriyel yapılar

MADDE 14-

Toplanma amaçlı binalar MADDE 15
Depolama amaçlı tesisler MADDE 16
Yüksek tehlikeli yerler MADDE 17

Karışık kullanım amaçlı binalar
MADDE 18- (1) Bir binada iki veya daha fazla kullanım
sınıflandırılmasına tabi olacak bölümler var ise ve bu bölümler birbirinden,
daha yüksek tehlike sınıfına uygun bir yangın bölmesi ile ayrılamıyor veya iç
içe olması sebebiyle ayrı korunma tedbirlerini uygulamak mümkün değil ise,
daha yüksek koruma tedbirleri gerektiren sınıflandırmaya ilişkin kurallar
bütün bina için uygulanır.
Bina tehlike sınıflandırması
MADDE 19- (1) Bina veya bir bölümünün tehlike sınıfı, binanın
özelliklerine ve binada yürütülen işlemin ve faaliyetlerin niteliğine bağlı
olarak belirlenir. Bir binanın çeşitli bölümlerinde değişik tehlike sınıflarına
sahip malzemeler bulunuyor ise, su ve pompa kapasitesi bina en yüksek
tehlike sınıflandırmasına göre belirlenir.
MADDE 19. BİNA TEHLİKE SINIFLANDIRMASI
Düşük Tehlikeli Yerler: Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip
malzemelerin bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir
kompartıman alanı 126 m²’den büyük olmayan yerler

Orta Tehlikeli Yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe yanıcı
malzemelerin bulunduğu yerler
Yüksek Tehlikeli Yerler: Yüksek yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip ve
yangının çabucak yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin
bulunduğu yerlerdir.
BİRİNCİ BÖLÜM /Temel Hükümler /Binanın inşası
MADDE 20- (1) Bir bina, yangın çıkması hâlinde;
a) Binanın yük taşıma kapasitesi belirli bir süre için korunabilecek,
b) Yangının ve dumanın binanın bölümleri içerisinde genişlemesi ve
yayılması sınırlandırılabilecek,
c) Yangının civarındaki binalara sıçraması sınırlandırılabilecek,
ç) Kullanıcıların binayı terk etmesine veya diğer yollarla kurtarılmasına
imkân verecek,
d) İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınacak,
şekilde inşa edilir.

Binaya ulaşım yolları
MADDE 22- (1) İtfaiye araçlarının şehrin her binasına ulaşabilmesi için,
ulaşım yollarının tamamında itfaiye araçlarının engellenmeden geçmesine
yetecek genişlikte yolun trafiğe açık olmasına özen gösterilir.
(2) İtfaiye araçlarının yaklaşabildiği son noktadan binanın dış
cephesindeki herhangi bir noktasına olan yatay uzaklık en çok 45 m olabilir.
Yangın duvarları
MADDE 25- (1) Bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları,
yangına en az 90 dakika dayanıklı olarak projelendirilir. Yangın duvarlarının
cephe ve çatılarda göstermeleri gereken özellikler ilgili maddelerde
belirtilmiştir.
Döşemeler :/ MADDE 26- (1) Bütün döşemelerin yangın duvarı
niteliğinde olması gerekir. Döşemelerin yangına dayanım sürelerine Ek3/B'de yer verilmiştir
(2) Döşeme kaplamaları en az normal alevlenici, yüksek binalarda ise en
az zor alevlenici malzemeden yapılır.

Cepheler / MADDE 27- (1) Dış cephelerin, yüksek binalarda yanmaz
malzemeden ve diğer binalarda ise, en az zor alevlenici malzemeden olması
gerekir
Çatılar / MADDE 28- (1) Çatıların inşasında;
a) Çatının çökmesi,
b) Çatıdan yangının girişi ve çatı kaplaması yüzeyinin tutuşması,
c) Çatının altında ve içinde yangının yayılması,
ç) Çatı ışıklığı üzerindeki rüzgâr etkileri,
d) Çatı ışıklığından binaya yangının nüfuz etmesi,
e) Yangının çatı kaplamasının dış yüzeyi üzerine veya katmanlarının
içerisine yayılması ve alev damlalarının oluşması,
f) Bitişik nizam binalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya sirayeti,
ihtimalleri göz önünde bulundurulur.

(2) Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde
olması gerekir. Bitişik nizam yapılarda, çatılarda çatı örtüsü ve izolasyonu
olarak normal ve kolay alevlenen malzemeler kullanılamaz.
(3) Doğal veya yapay taşlardan veyahut beton plaklardan yapılmış çatı
örtüleri ve çatı yalıtımları ile çelikten veya diğer 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 edilir.
Binalarda kullanılacak yapı malzemeleri
MADDE 29- (1) Yapı malzemeleri; bina ve diğer inşaat işleri de dâhil
olmak üzere, bütün yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacı ile üretilen
bütün malzemeleri ifade eder.
(2) Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay alevlenen yapı
malzemelerinin inşaatta kullanılmasına müsaade edilmez. Kolay alevlenen
yapı malzemeleri, ancak, bir kompozit içinde normal alevlenen malzemeye
dönüştürülerek kullanılabilir.

Kaçış Yolları / MADDE 31- (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.
(2) Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilmez.
çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişim sağlanması gerekir.

Yangın güvenlik holü / MADDE 34- (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.
(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.
Kaçış yolları gerekleri / MADDE 35- (1) Bütün yapılar için bu Kısımda
belirtilen imkânlardan biri veya daha fazlası kullanılarak kaçış yolları
sağlanır. Yapının kullanımda olduğu sürece zorunlu çıkışların kolayca
erişilebilir, kapıların açılabilecek durumda olması ve önlerinde engelleyicilerin
bulunmaması gerekir.
Kaçış merdivenleri / MADDE 38- (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
bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.

boş

Acil çıkış zorunluluğu / MADDE 39- (1) Bütün yapılarda, aksi
belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması
gerekir.
Dış kaçış merdivenleri / MADDE 42(3) Bina yüksekliği 21.50 m'den fazla olan binalarda, bina dışında açık
merdivenlere izin verilmez.

Dairesel merdiven / MADDE 43(2) Dairesel merdivenler 9.50 m 'den daha yüksek olamaz.
(3) Basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm uzaklıktaki basış
genişliği 250 mm'den az olamaz.
(4) Basamak yüksekliği 175 mm 'den çok olamaz.
(5) Baş kurtarma yüksekliği 2.50 m 'den az olamaz.
Bodrum kat kaçış merdivenleri
MADDE 46- (1) Bir yapının bodrum katına hizmet veren herhangi bir
kaçış merdiveninin, kaçış merdivenlerinde uyulması gereken bütün şartlara
uygun olması gerekir.
(2) Normal kat merdiveninin devam ederek bodrum kata hizmet vermesi
hâlinde, aşağıda belirtilen esaslara uyulur:
a) Merdiven, bodrum katlar dâhil 4 kattan çok kata hizmet veriyor ise,
konutlar için özel durumlar hariç olmak üzere, bodrum katlarda merdivene
giriş için yangın güvenlik holü düzenlenir.

b) Herhangi bir acil durumda üst katları terk eden kullanıcıların bodrum
kata inmelerini önlemek için, merdivenin zemin düzeyindeki sahanlığının
bodrum merdiveninden kapı veya benzeri bir fiziki engel ile ayrılması veya
görülebilir uygun yönlendirme yapılması gerekir.
Kaçış yolu kapıları
MADDE 47- (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.
(6) Kapıların en çok 110 N kuvvetle açılabilecek şekilde tasarlanması
gerekir.

Bina Kullanım Sınıflarına Göre Özel Düzenlemeler
Konutlar
MADDE 48- (1) Bodrum katlar dâhil 4 katı geçmeyen konutlar ile, tek
evler, ikiz evler ve sıra evler gibi konutlar ve tek bir kullanıma hizmet veren
bir yapıda veya yapının ayrılmış bir bölümünde kaçışlar; kaçış mesafesi
aranmaksızın normal merdivenlerle sağlanabilir. Bu merdivenlerde başka
herhangi bir özellik aranmaz.
(3) Konut birimlerinden bütün çıkışların, kaçış merdivenlerine veya
güvenli bir açık alana doğrudan erişim imkânı sağlayacak şekilde olması
gerekir.
(5) Kaçış mesafeleri uygun olmak şartıyla, sadece konut olarak kullanılan
binalarda kaçış merdivenleri aşağıdaki şekilde düzenlenir:
a) Yapı yüksekliği 21.50 m 'nin altındaki konutlarda korunumsuz normal
merdiven kaçış yolu olarak kabul edilir ve ikinci çıkış aranmaz.

b) Yapı yüksekliği 21.50 m 'den fazla ve 30.50 m 'den az olan
konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin
korunumlu olması ve her daireden korunumlu merdivene ulaşılması gerekir.
c) Yapı yüksekliği 30.50 m 'den fazla ve 51.50 m 'den az olan konutlarda,
birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın
güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış
merdiveni yapılması mecburidir.
ç) Yapı yüksekliği 51.50 m 'den yüksek olan konutlarda, birbirlerine
alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 adet kaçış
merdiveni yapılması şarttır.
(6) Konut yapılarının, farklı amaçla kullanılan bodrum katlarında ortak
merdivenlerin ve kaçış merdivenlerinin önüne yangın güvenlik hacmi
düzenlenmesi gerekir.
MADDE 50. OTELLER, MOTELLER ve YATAKHANELER
1.
Toplam yatak sayısı 20 den fazla veya kat sayısı 2 den fazla olan
otellerde her kata 2 çıkış sağlanır

2.
Toplam yatak sayısı 20 den az ve yapı yüksekliği 15,50 m den az
olan bina veya bloklarda merdiven korunumlu yapıldığı veya
basınçlandırıldığı taktide tek merdiven yeterlidir.
3.
İç koridora açılan kapı yangına 30 dakika dayanmalıdır.
4.
Yatak odaları iç koridordan en az 60 dakika dayanıklı duvar ile ayrılır.
5.
Otel yatak odasında veya süit odada en uzak noktadan çıkış kapısına
ölçülen uzaklığın 15 m yi aşmaması halinde tek kaçış kapısı yeterlidir,
aşması halinde 2 çıkış kapısı bulunmalıdır. Tamamı yağmurlama sistemi
ile donatılmışsa 5. Maddedeki mesafe 20 m çıkarılabilir
6.
Havalandırılmayan iç koridorlar, yağmurlama sistemi olan binalarda
45 m ve yağmurlama sistemi bulunmayan binalarda 30 m aralıklarla
duman kesiciler ile bölümlendir. Duman kesiciler yangına 60 dakika
dayanıklı olmalıdır.
Kazan daireleri
MADDE 54- (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.
(8) Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg 'lık çok maksatlı kuru kimyevi
tozlu yangın söndürme cihazı ve büyük kazan dairelerinde en az 1 adet
yangın dolabı bulundurulur.
Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan daireleri
MADDE 55- (1) Kazan dairelerinde doğalgaz ve LPG kullanılması hâlinde,
bu madde ile Sekizinci Kısmın ilgili hükümleri uygulanır. Kazan dairesinin
doğalgaz ve LPG tesisatı, projesi, malzeme seçimi ve montajı ilgili
standartlara ve gaz kuruluşlarının teknik şartnamelerine uygun olarak
yapılır.
(2) Sayaçların kazan dairesi dışına yerleştirilmesi gerekir.

(3) 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 konulur. Gaz ana vanasının
yerini gösteren plaka, bina girişinde kolayca görülebilecek bir yere asılır.
(5) Kazan dairesinde doğalgaz veya LPG kullanılması hâlinde, bu gazları
algılayacak gaz algılayıcıların kullanılması şarttır.
(9) Doğalgaz tesisatlı kazan dairesi tavanının mümkün olduğu kadar düz
olması ve gaz sızıntısı hâlinde gazın birikeceği ceplerin bulunmaması gerekir.
(10) LPG kullanılan kazan daireleri bodrum katta yapılamaz. Bodrumlarda
LPG tüpleri bulundurulamaz.
(12) Yetkili bir kurum tarafından verilen kazan dairesi işletmeciliği
kursunu bitirdiğine dair sertifikası bulunmayan şahıslar, kazan dairesini
işletmek üzere çalıştırılamaz.
MADDE 56. YAKIT DEPOLARI
1. Yakıt deposu ile kazan dairesinin yangına 120 dakika dayanıklı bölme ile
ayrılmış olması gerekir.

2. Depoda yeterli havalandırma sağlanması ve tank kapasitesinin en az
üçte birini alacak şekilde havuzlama yapılması esastır.
3. Kalorifer yakıtı,
a) 1.000 litreye kadar bodrumda ve varil içinde
b) 3.000 litreye kadar bodrumda ve sızıntısız sac kaplarda
c) 40.000 litreye kadar bodrum katta, bodrum katta, yangına 120
dakika dayanıklı kâgir odada sızıntısız tanklarda veya bina dışında
sızıntısız yeraltı ve yerüstü tanklarında,
d) 40.000 litreden fazla yakıt tankları binadan ayrı bağımsız tek katlı
binaya yerleştirilmiş ve emniyet tedbirleri alınmış
4. Akaryakıt depolarının metal bölümleri statik elektriği karşı topraklanır
5. Kat kaloriferi tesisatı bulunan ve gaz yağı yakan binalarda en az 1 adet 6
kg kuru ABC tozlu yangın söndürücü bulunması şarttır
6. Kömürlük alanı 1,5 m kömür yüksekliği esas alınarak hesaplanır
Mutfaklar ve çay ocakları
MADDE 57- (1) Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek
binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek fabrikaları ile 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.
(2) Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması hâlinde,
havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz
kullanılması yasaktır.
(3) Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika
süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konumlandırılır.
Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz.
(4)
LPG
kullanılan
mutfaklarda,
LPG
tüpleri
bodrum
katta
bulundurulamaz. LPG kullanılan mutfakların bodrum katta olması hâlinde;
gaz algılayıcının ortamdaki gaz kaçağını algılayıp uyarması ile devreye giren
ve gaz akışını kesen, otomatik emniyet vanası veya ani kapama vanası gibi
bir emniyet vanasının ve havalandırmanın bulunması gerekir.
Soba ve bacalar
MADDE 58- (1) Baca tesisatının, ilgili Türk Standartlarındaki esaslara
uygun olması şarttır. Her kazan için tercihan ayrı bir baca kullanılır, soba ve
şofben boruları kazan bacalarına bağlanamaz.

(2) Kazan dairesi için ayrıca havalandırma bacası yapılır. Baca çekişinin
azalmaması bakımından, bacaların mümkün ise, komşu yüksek binalardan
en az 6 m uzaklıkta yapılması ve ait olduğu bina mahyasının en az 0.8 m
üzerine kadar çıkarılması gerekir.
(5) Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacalarının altında bir kurum temizleme
menfezi bulunması ve yılda en az iki defa yetkili kişilere temizlettirilmesi
gerekir. Bacaların temizliğinden bina sahibi ve yöneticisi sorumludur.
(10) Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı
yakıtlar kullanıldığı takdirde, borular ayda bir, bacalar ise iki ayda bir
temizlenir.
(11) Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu
konuda itfaiye teşkilatından aldığı izin ile ve belediye encümeninin belirlediği
fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar var ise, temizlik onlara
da yaptırılabilir.
Sığınaklar
MADDE 59- (1) İlgili mevzuatına uygun olarak 50'den fazla insan
barındırılmak üzere yapılan sığınaklarda, Altıncı Kısmın İkinci Bölümüne

uygun duman tahliye sistemi kurulması ve Üçüncü Kısmın İkinci Bölümünde
belirtilen esaslara uygun ve en az 2 çıkışın sağlanması mecburidir.
Bu Yönetmeliğe göre algılama, uyarı ve söndürme sistemlerinin yapılması
mecburi olan binaların sığınaklarında belirtilen bu sistemlerin kurulması
şarttır.
Otoparklar
MADDE 60- (1) Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının park etmeleri için
kullanılan otoparkların dışarıya olan toplam açık alanı, döşeme alanının % 5'
inden fazla ve bu açık alan her birinde en az yarısı kadar olmak üzere
karşılıklı iki cephede bulunuyor ise açık otopark; aksi hâlde kapalı otopark
kabul edilir.
Araç kapasitesi 20'den fazla olan veya birden fazla bodrum kat kullanan
kapalı tip otoparklarda otomatik yağmurlama sistemi, yangın dolap sistemi
ve itfaiye su alma ağızları yapılması mecburidir.
(2) Toplam alanı 2000 m 2 'yi aşan bodrumlardaki kapalı otoparklar için
mekanik duman tahliye sistemi yapılması şarttır. Duman tahliye sisteminin

binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve
saatte en az 9 hava değişimi sağlaması gerekir.
(4) LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt sistemli araçlar kapalı
otoparklara giremez ve alınmaz.
Acil durum asansörü
MADDE 63- (1) 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.
(2) Yapı yüksekliği 51.50 m 'den daha fazla olan yapılarda, en az 1
asansörün acil hâllerde kullanılmak üzere acil durum asansörü olarak
düzenlenmesi şarttır.
(4) Acil durum asansörünün kabin alanının en az 1.8 m² , taşıma
kapasitesinin en az 630 kg , hızının zemin kattan en üst kata 1 dakikada

erişecek hızda olması ve enerji kesilmesi hâlinde, otomatik olarak devreye
girecek özellikte ve 60 dakika çalışır durumda kalmasını sağlayacak bir acil
durum jeneratörüne bağlı bulunması gerekir.
Jeneratör
MADDE 66- (1) Bir mahal içerisinde tesis edilen birincil veya ikincil
enerji kaynağı olarak jeneratör kullanılan bütün bina ve yapılarda aşağıdaki
tedbirlerin alınması şarttır:
(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 67- (1) Binalarda kurulan elektrik tesisatının, kaçış yolları
aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, yangın hâlinde
veya herhangi bir acil hâlde, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik
çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak
ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve
çalışır durumda tutulması gerekir.

(3) 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 sistemi
MADDE 72- (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.

MADDE 72- ACİL DURUM AYDINLATMASI






Hastaneler ve huzur evlerinde ve eğitim amaçlı binalarda
Kullanıcı yükü 200 den fazla olan bütün binalarda
Zemin seviyesi altında 50 veya fazla kullanıcısı olan binalarda
Penceresiz binalarda
Otel, motel ve yatakhanelerde

 Yüksek tehlikeli yerlerde
 Yüksek binalarda
1.
Normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 60 dakika süreyle
aydınlatma sağlanmalıdır. Kullanıcı yükü 200 den fazla olduğu yerlerde
en az 120 dakika aydınlatma sağlanmalıdır.
2. Aydınlatma seviyesi en az 1 lux olmalıdır. Acil durum sonunda
herhangi bir noktada aydınlatma seviyesi 0,5 lux den daha düşük
seviyeye düşmemelidir.
Acil durum yönlendirmesi
MADDE 73- (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) Yönlendirme işaretlerinin aydınlatması 72 nci maddede belirtilen
özelliklere sahip acil aydınlatma üniteleri ile dışarıdan aydınlatma suretiyle

yapılır veya bu aydınlatmada, aynı özelliklere ve içeriden aydınlatılan
işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri kullanılır.
(3) 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.
(4) 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.

(5) Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe
yerleştirilir.
(6) Kaçış yollarında yönlendirme işaretleri dışında, kaçış yönü ile ilgili
tereddüt ve karışıklık yaratabilecek hiçbir ışıklı işaret veya nesne
bulundurulamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM/Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
Tasarım ilkeleri : MADDE 74- (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 denetim yapılır ve gerekli tedbir alınır.

Algılama ve uyarı sistemi
MADDE 75- (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-7'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-7'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.
Sesli ve ışıklı uyarı cihazları
MADDE 81- (1) Bir binanın kullanılan bütün bölümlerinde yaşayanları
yangından veya benzeri acil hâllerden haberdar etme işlemleri, sesli ve ışıklı
uyarı cihazları ile gerçekleştirilir. Yangın uyarı butonunun mecburi olduğu
yerlerde uyarı sistemi de mecburidir.
(7) Aşağıda belirtilen yerlerde, otomatik olarak yayınlanan ses mesajları
ve yangın merkezinden mikrofonla yayınlanan canlı ses mesajları ile binada

yaşayanların tahliyesini veya bina içerisinde yer değiştirmelerini sağlayacak
şekilde anons sistemleri kurulması mecburidir:
a) Binadaki
yatakhanelerde,

yatak

sayısı

200'den

fazla

olan

otel,

motel

ve

b) Yapı inşaat alanı 5000 m2'den büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı
1000 kişiyi aşan topluma açık binalarda, alışveriş merkezlerinde,
süpermarketlerde, endüstri tesislerinde ve benzeri binalarda,
c) Yüksekliği 51.50 m 'yi geçen bütün binalarda.
MADDE 89 - BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ
1.
Konutlar hariç olmak üzere bütün binalarda merdiven kovasının
yüksekliği 30,50 m den fazla ise kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması
gerekmektedir.
2.
Bodrum kat sayısı 4 den fazla olan binalarda bodrum kata hizmet
veren kaçış merdivenleri basınçlandırılır
3.
Yapı yüksekliği 51,50 den fazla olan konutların kaçış merdivenlerinin
basınçlandırılması şarttır

4.
Basınçlandırma sistemi çalıştığında bütün kapılar kapalı iken
basınçlandırılan merdiven yuvası ile bina kullanım alanları arasındaki
basınç farkı 50 Pa olması şarttır. Açık kapı durumu için basınç farkı en az
15 Pa olmalıdır
5.
Basınçlandırma sistemin açık bir kapıdan basınçlandırılmış alana
duman girişini engelleyecek yeterlilikte hava hızını sağlayabilmesi şarttır.
Ortalama hız büyüklüğünün her bir kapının tam açık hali için en az 1 m/s
olması gerekir.
6.
Basınçlandırma havasının doğrudan dışarıya alınması ve egzos çıkış
noktalarından en az 5 m uzakta olması gerekir. Yüksekliği 25 m den
fazla olan kapalı merdivenlerin basınçlandırılmasında birden fazla
noktadan üfleme yapılır. Yapı yüksekliği 51,50 m den fazla olan
binalarda her katta veya en çok üç katta bir üfleme yapılması gerekir.
YEDİNCİ KISIM /Yangın Söndürme Sistemleri /BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarım ilkeleri /MADDE 90- (1) Yangın söndürme sistemleri, bu
Yönetmelik kapsamındaki bütün yapı ve binalar ile tünel, liman, dok, metro
ve açık arazi işletmeleri gibi yapılarda yangın öncesinde ve sırasında
kullanılan sabit söndürme tesisatıdır. Binalarda kurulan yangın söndürme
tesisatının, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek

ve yangını söndürecek şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır
durumda tutulması gerekir.
(3) Kurulması gereken sabit yangın söndürme sistemlerinin ve
tesisatının nitelikleri, kullanılacak teçhizatın cinsi, miktarı ve yerleştirilmeleri;
binanın ve binada bulunabilecek malzemelerin yangın türüne göre belirlenir.
Sistemde kullanılacak bütün ekipmanın sertifikalı olması şarttır.
(4) Her türlü yangın söndürme sistemlerinin, ilgili yönetmeliklere ve
standartlara uygun olarak tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi
mecburidir.
(5) 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.

İKİNCİ BÖLÜM /Sulu Söndürme Sistemleri
Su basınç ve debi değeri / MADDE 91- (1) 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
karşılanamıyor ise yapılarda, kapasiteyi karşılayacak yangın pompa
istasyonu ve deposu oluşturulması gerekir.
Su depoları ve kaynaklar
MADDE 92- (1) Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunması
şarttır.
(2) Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın
rezervi olarak ayrılmış bölümlerinin başka amaçla kullanılmaması ve sadece
söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenmesi gerekir.
(3) Sulu söndürme sistemleri tasarımında 19 uncu maddedeki bina
tehlike sınıfları dikkate alınır. Su deposu hacmi, düşük tehlike için 30 dakika,
orta tehlike için 60 dakika ve yüksek tehlike için 90 dakika esas alınarak
bulunur.

(7) Yapıda sadece çevre hidrant sistemi bulunması hâlinde, su ihtiyacı, en
az 1900 lt/dak debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmak
üzere, bina tehlike sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenir.
Yangın pompaları
MADDE 93- (1) Yangın pompaları; sulu söndürme sistemlerine basınçlı
su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır.
Pompaların, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği
değerinin en fazla % 140'ı kadar olması ve % 150 debideki basma yüksekliği
anma basma yüksekliğinin % 65'inden daha küçük olmaması gerekir. Bu tür
pompalar, istenen basınç değerini karşılamak şartıyla, anma debi
değerlerinin % 130'u kapasitedeki sistem talepleri için kullanılabilir.
(2) Sistemde bir pompa kullanılması hâlinde, aynı kapasitede yedek
pompa olması gerekir. Birden fazla pompa olması hâlinde, toplam
kapasitenin en az % 50'si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa
kullanılır.
(3) Pompanın çevrilmesi, elektrik motoru yanı sıra içten yanmalı motorlar
veya türbinler ile olabilir.

(4) Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde, yangın
pompalarının enerji beslemesi güvenilir kaynaktan ve binanın genel
elektrik sisteminden bağımsız olarak sağlanır.
(6) Her pompanın ayrı bir kumanda panosu ve panonun da kilitli olması
gerekir. Elektrik kumanda panosunun, faz hatasının, faz sırası hatasının ve
kumanda fazı hatasının bilgi ışıkları ile donatılması gerekir. Pano ana giriş
devre kesicisine pano kilidi açılmadan erişilememesi gerekir.
(10) Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazların
çalışma alanı etrafında acil aydınlatma sağlanması şarttır.
Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları
MADDE 94- (1) Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede
güvenilir ve yeterli suyun sağlanmasıdır. Bunun için, bina içinde itfaiye su
alma hattı ve yangın dolapları tesis edilir:
a) İtfaiye su alma hattı; yangın ile mücadelede, itfaiye personeli ve
eğitilmiş personel tarafından kullanılmak üzere tesis edilir. İtfaiye su alma
hattı tesisinde aşağıda belirtilen şartlara uyulur:

1) Yüksek binalar ile kat alanı 1000 m2'den fazla olan alışveriş
merkezlerinde, otoparklarda ve benzeri yerlerde ıslak veya kuru sabit boru
sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve eğitilmiş personelin kullanımına
imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılması veya bu bağlantı ağızlarının
kaçış merdiveni veya yangın güvenlik holü gibi korunmuş mekânlarda olması
şarttır.
3) Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları,
itfaiyenin kullandığı normlarda storz tip 50 mm veya 65 mm çapında olur.
b) Yangın dolapları tesisatı; bina içindeki kişilerin yakındaki küçük bir
yangını kontrol etmesini ve söndürmesini sağlayabilmek üzere, bina içine
tesis edilen sabit bir tesisatı ifade eder. Tesisat, duvarlar üzerine veya
kabinler içine monte edilmiş ve kalıcı olarak bir su temin tesisatına
bağlanmış olan sabit birimlerden oluşur. Yangın dolaplarının tesisinde
aşağıdaki şartlara uyulur:
1) Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2 'den büyük
imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim
binalarında ve kapalı kullanım alanı 2000 m2 'den büyük bütün binalarda
yangın dolabı yapılması mecburidir.

2) Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her
bölümde aralarındaki uzaklık 30 m 'den fazla olmayacak şekilde düzenlenir.
Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı
yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilir.
3) Hortumların saklandığı dolabın ve kabinlerin gerekli cihazların
döşenmesine izin verecek büyüklükte olması şarttır. Bunların yangın
sırasında hortum ve cihazların kullanılmasını zorlaştırmayacak şekilde
tasarlanması ve sadece yangın söndürme amacı için kullanılması gerekir.
4) Hortumları serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personeli
veya itfaiye görevlisi 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 'yi aşmaması ve lüle (lans) kapama, püskürtme
veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilmesi gerekir.
5) İçinde itfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın
dolaplarında tasarım debisinin 100 lt/dak ve lüle girişindeki basıncın 400 kPa
olması şarttır. Lüle girişindeki basıncın 700 kPa'ı geçmesi hâlinde, basınç

düşürücülerin kullanılması gerekir. Bu tip sistem tek başına sadece Düşük
Tehlike ve Orta Tehlike-1 tehlike sınıflarında kullanılabilir.
6) Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde
olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolaplarının TS EN 6712 standardına uygun olması şarttır. Yassı hortumun; anma çapının 50 mm
'yi, uzunluğunun 20 m 'yi geçmemesi ve lüle kapama, püskürtme veya
fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilmesi gerekir. Dolap tasarım
debisinin 400 lt/dak ve lüle girişindeki basıncın 600 kPa olması şarttır. Lüle
girişindeki basıncın 900 kPa'ı geçmesi hâlinde, basınç düşürücü kullanılır.
7) 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 95- (1) 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) Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 lt/dak olması şarttır.
Debi, binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç
olması gerekir.
(3) Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m , riskli bölgelerde
100 m , orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır.
(4) Normal şartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 15 m
kadar uzağa yerleştirilir.
(5) Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi
mevcut değil ise, kullanılabilecek en düşük borunun çapının 100 mm olması
ve hidrolik hesaba göre belirlenmesi gerekir.
(6) 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.

(7) İmar planlama alanı 5000 m2 'den büyük olan ve içerisinde her türlü
kullanım alanı bulunan yerleşim alanlarında dış hidrant sistemi yapılması
şarttır.
(8) Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçların giremeyeceği
veya manevra yapamayacağı, ulaşım imkânı olmayan yerleşim mahalleri
olan belediyeler, buralarda meydana gelebilecek yangınlara etkili bir
şekilde müdahale yapılabilmesi bakımından, bu yerleşim yerlerinin uygun
yerlerine yerüstü yangın hidrantları veya pompa ile teçhiz edilmiş yeterli
kapasitede yangın havuzları ve sarnıçları yaptırmak mecburiyetindedir.

MADDE 96. YAĞMURLAMA SİSTEMİ
1.
Yapı yüksekliği 30,50 m fazla olan konut haricindeki bütün binalar
2.
Yapı yüksekliği 51,50 m geçen bütün konutlar
3.
Alanları toplamı 600 m² den büyük kapalı otoparklar ve 10 dan fazla
aracın asansörle alındığı kapalı otoparklar
4.
Birden fazla katlı bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100 veya yatak
sayısı 200 geçen oteller, yurtlar….yapı yüksekliği 21,50 m den fazla
yataklı tesisler

5.
Toplam alanı 2000 m² üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş,
ticaret, eğlence ve toplanma yerlerinde
6.
Toplam alanı 1000 m² den fazla olan kolay alevlenici ve parlayıcı
madde üretilen veya bulunan yapılarda
Yağmurlama sistemi zorunludur.
MADDE 97. İTFAİYE SU VERME BAĞLANTISI
Cephe genişliği 75 m 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 araçlarının
bağlantı ağzına ulaşma mesafesi 18 m den fazla olamaz
Taşınabilir söndürme tüpleri
MADDE 99- (1) Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve
mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

sayısı,

a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, çok maksatlı kuru kimyevi
tozlu veya sulu,

b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu,
karbondioksitli veya köpüklü,
c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya
karbondioksitli,
ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru metal tozlu,
söndürme tüpleri bulundurulur.
(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 yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir.
(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde
ayrıca tekerlekli tip söndürme tüpü bulundurulması mecburidir.
(4) Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve
dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca
girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir.
Söndürme tüplerine ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.

(5) Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma
halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan
uzaklığı yaklaşık 90 cm 'yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.
(7) Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748
standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya
servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik
belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde
müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı
ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara
uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değiştirilmesi şarttır.

Periyodik testler ve bakım
MADDE 100- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen yangın söndürme
sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak
sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili
standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve
bakıma tabi tutulması şarttır.

LPG tüplerinin kullanılması
MADDE 109- (1) Evlerde 2'den fazla LPG tüpü bulundurulamaz.
(2) LPG tüpleri dik konumda bulundurulur. Tüp ile ocak, şofben, kombi ve
katalitik gibi cihazlar arasında hortum kullanılması gerektiğinde, en fazla 150
cm uzunluğunda ve ilgili standartlara uygun eksiz hortum kullanılır ve
bağlantılar kelepçe ile sıkılır.
(3) Tüpler, mümkünse balkonlarda bulundurulur. Kapalı veya az
havalanan bir yerde tüp bulundurulacak ise bu bölümün havalandırılması
sağlanır.
(5) LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden
ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulundurulması mecburidir.
(6) İşyeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin
altında kalan tam bodrum katlarında LPG tüpü bulundurulamaz.
(7) Tüpler ve bunlarla birlikte kullanılan cihazlar, uyuma mahallerinde
bulundurulamaz.

(11) Tüplerin değiştirilmesinde gaz kaçaklarının kontrolü için bol
köpürtülmüş sabundan faydalanılır ve ateş ile kontrol yapılmaz. Ev tipi ve
sanayi tipi tüplerin değiştirilmeleri, tüpleri satan bayilerin eğitilmiş
elemanları tarafından ve bayilerin sorumluluğu altında yapılır.
Doğalgaz kullanım esasları
MADDE 112- (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.
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
merkezlerinde, entegre gaz alarm cihazı kullanılması da gerekir.

ısı

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.
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.
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.

Bildirim ve izin mecburiyeti
MADDE 114- (1) Sınıf IIIA ve Sınıf IIIB sıvılar dışında olup depolama
yerine göre depolanan miktarı Ek-11'de verilen değerleri aşan yanıcı ve
parlayıcı sıvı depolarının, ilgili mevzuat uyarınca bildirimi mecburidir.
Depolanan miktarın, Ek-11'de verilen değerlerin üst sınırını aşması veya
depolanan yerin farklı olması hâlinde, ayrıca itfaiye teşkilatından izin
alınması şarttır.
(2) Sınıf I ve Sınıf II sınıfı sıvıların doldurulduğu kapalı hacimlerde, saatte
200 litreden fazla dolum yapılıyor ve 1000 litreden fazla yanıcı sıvı
bulunduruyor ise, itfaiye teşkilatından izin alınması mecburidir.

Azami depolama miktarları ve depolama şekilleri
MADDE 115- (1) Koridorda, geçişlerde, merdiven sahanlığında,
merdiven altında, bodrumda, herkesin girebileceği hol ve fuayelerde, kaçış
yollarında, çalışılan yerlerde, lokanta ve kahvehane gibi umuma açık
yerlerde parlayıcı ve yanıcı sıvı depolanamaz.

Yangın güvenliği sorumluluğu
MADDE 124- (1) Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden;
kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve
işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur.
Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi
MADDE 125- (1) Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve binadaki en
büyük amirin takdirine 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. Kat
mülkiyetine tabi olan binalarda bu sorumluluğu bina yöneticisi
üstlenir.
(2) Kamu binalarında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisi bulunması
asıldır. Gece bekçisi temin edilemeyen yerlerde,
a) Hizmetli sayısı 2'den fazla değilse, durum en yakın polis veya
jandarma karakoluna bir yazıyla bildirilir ve binanın devriyeler tarafından
sık sık kontrol edilmesi sağlanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Ekiplerin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları
Ekiplerin kuruluşu
MADDE 126- (1) 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.
(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde
ise; bina sahibinin, yöneticisinin veya amirinin uygun göreceği tedbirler
alınır.

(3) Ekipler, 136 ncı madde uyarınca çıkarılan iç düzenlemeleri
yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük
amirin onayıyla kurulur.
Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden;
Koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur.
Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin
görevleri bu servislerce yürütülür.
(4) Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç
düzenlemeleri uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.
(5) Acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri bina içinde
kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.
Ekiplerin görevleri
MADDE 127- (1) 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.
Ekiplerin çalışma esasları
MADDE 128- (1) Acil durum ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve
karşılıklı yardımlaşmada bulunmaları esastır.
(2) 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.
(3) Bina sahibi ve yöneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yapılarda
meydana gelecek yangınlara müdahale etmeleri ve kurtarma işlemlerini
yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri bulundurmak

zorundadırlar. Yapının büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut koruma
sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre, mahalli itfaiye teşkilatı ve
sivil savunma müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekli ise gaz maskesi,
teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler
bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler, itfaiye teşkilatında kullanılan
malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç-gereç ve malzemenin bakımı ve
korunması, iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin sorumluluğu altında
görevliler tarafından yapılır.
(4) Yangın haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereç ve
malzemelerini alarak derhal olay yerine hareket ederler. Olay yerinde;
a) Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki
odalarda gereken tertibatı alır, yangının genişlemesini önlemeye ve
söndürmeye çalışırlar.
b) 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 veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır.
c) Koruma ekibi boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina
yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın
söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder.
ç) İlk yardım ekibi yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım
hizmeti verir.
(5) Yangından haberdar olan bina sahibi, yöneticisi, amiri ile acil durum
ekipleri en seri şekilde görev başına gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve
ilk yardım işlerini yürütmek zorundadır.
Genel eğitim
MADDE 129- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi
veya 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. Binada
senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM /Denetim
MADDE 131- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı
aşağıdaki şekilde denetlenir:
a) Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler , mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların
bağlı veya ilgili olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi,
kontrolör veya denetim elemanları tarafından denetlenir. Bina sahibi,
yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların arzu edilen
bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri
vermek zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen
aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde
ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir.
Özel sektöre ait yapı, bina, tesis ve işletmelerde ödenek
MADDE 135- (1) Yangınla mücadele için gerekli giderler bina sahibi, kat
mülkiyetine tabi binalarda kat malikleri ve bina yöneticileri, diğer özel kurum

ve kuruluşlarda işyeri sahipleri tarafından, tüzel kişiliklerde ise ana
sermayeden karşılanır. Binaların yangından korunması için sarf olunması
gerekli olan bu ödenekler başka bir amaçla kullanılamaz.
(2) Yangınla mücadele amacıyla alınması zorunlu olan mal ve hizmetlerde
herhangi bir sebep ileri sürülerek kısıtlama yapılamaz.
İç düzenlemelerin hazırlanması
MADDE 136- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere
belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel
kişiler; bulundukları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerini ve bu
Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak yangın önleme ve söndürme
konusunda iç düzenlemelerde bulunurlar.
İç düzenlemelerin kapsamı ve yürütülmesi
MADDE 137- (1) Yangın önleme ve söndürme konusundaki iç
düzenlemelerde; bu Yönetmelikte yer alan hususlardan, acil durum
ekiplerinin sayısı, personelin adı ve görevleri, ihtiyaç duyulan araç, gereç
ve malzemenin cinsi ve miktarı, söndürme araçlarının kullanma usulleri,
eğitim ve bakım hususları, nöbet hizmetleri ile gerek görülecek diğer

hususlar düzenlenir. Bina yerleşimini, bina iç ulaşım yollarını, yangın
bölmelerini, yangın duvarlarını, yatay bölmeleri, cepheleri, söndürücü
sistemi, uyarıcı sistemi ve su besleme üniteleri ile itfaiyeye yardımcı
olabilecek diğer hususları gösterir plân ve krokiler bu düzenlemelere
eklenir.
(2) Yangın önleme ve söndürme konusundaki iç düzenlemeler yapı, bina,
tesis ve işletmenin sahibi, yöneticisi veya amiri tarafından yürütülür.
ONUNCU KISIM
Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler
MADDE 138- (1) 4 üncü maddenin (ff) bendinde tarifi yapılan mevcut
yapılar hakkında, bu Kısım hükümleri uygulanır.
(2) Mevcut yapılardan, 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmeliğe uygun yangın tedbirleri alınmış olan yapılarda, bu Yönetmelik
hükümlerine göre ilave tedbir alınmaması asıldır. Ancak, yapı sahibi
isterse bu Yönetmelik hükümlerine göre ilave tedbirler alabilir.

Mevcut yapılar hakkında uygulanacak diğer hükümler
MADDE 139- (1) Bu Kısımda aksi belirtilmedikçe, bu Yönetmeliğin diğer
kısımlarında belirtilen hususlar mevcut yapılar için de geçerlidir.
İlave çıkış ve kaçış merdiveni
MADDE 141- (1) Binada, ilave çıkış gerekliliğini veya kaçış
merdivenlerinin yeniden düzenlenme mecburiyetini gerektiren bir kullanım
mevcut ise, binanın bütünü göz önüne alınarak, bina sahibi veya kat
malikleri tarafından, binanın tamamı için ilave çıkış veya kaçış merdiveni
yaptırılması şarttır.
Yağmurlama sistemi, yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı
MADDE 142- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre binaya yağmurlama
sistemi, yangın dolabı veya itfaiye su alma ağzı gibi sistemlerin yapılmasının
şart olduğu hâllerde, su girişi ana hattı ve ana kolonlar bina sahibi veya
kat malikleri tarafından yaptırılır.

Algılama veya uyarı sistemi
MADDE 143- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre binada algılama
sistemi yapılmasının şart olduğu hâllerde, algılama veya uyarı sisteminin ana
paneli binanın tamamına hizmet verecek şekilde, bina sahibi veya kat
malikleri tarafından yaptırılır.
Mevcut Binalar İçin Özel Hükümler
Kaçış yolları
MADDE 146- (2) Mevcut yapılarda; birinci katta kullanıcı sayısı 25
kişiden fazla olmamak şartıyla, bina dışındaki güvenlik bölgesine açık, dış
zeminden en çok 4 m yükseklikte olup açılabilir kanat genişliği ve yüksekliği
en az 70 cm olan pencereler, zaruri hâllerde kaçış yolu olarak kabul edilir.
(3) Mevcut yapılarda, katta bulunan kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçmemek
ve toplanma amaçlı mekân olmamak şartıyla, aşağıda belirtilen özellikteki
çıkışlar, ikinci kaçış yolu olarak kabul edilir:
a) Bina yüksekliği 30.50 m'den fazla
merdivenine bir pencereden ulaşılmasına;

olmayan

binalarda,

kaçış

1) Pencere parapet seviyesinin döşeme seviyesinden 80 cm'den daha
yüksek olmaması,
2) Pencerenin temiz açılır-kapanır kısmının en az 70/140 cm boyutlarında
olması,
3) Parapet seviyesine ulaşacak şekilde basamak yapılması,
4) Pencere geçişinde kullanılan malzemelerin en az 30 dakika yangına
dayanıklı malzemeden yapılması,
şartları birlikte mevcut olduğu takdirde müsaade edilir.
b) Kaçış merdivenine bir odadan geçilerek ulaşılmasına; oda kapısının
kendiliğinden kapanır olması ve kilitsiz tutulması ve kaçış merdivenine
ulaşılan odanın kapısından kaçış merdivenine olan azami uzaklığın 9 m'yi
geçmemesi hâlinde müsaade edilir. Bu odanın duvarlarının ve kapısının
yangına en az 60 dakika dayanıklı ve kapının duman sızdırmaz özellikte
olması hâlinde kaçış uzaklığı bu odanın kapısına kadar alınır.

MADDE 148. MEVCUT BİNALARDA KAÇIŞ YOLU SAYISI ve GENİŞLİĞİ
1.
Toplam kaçış yolu genişliği toplam kullanıcı sayısının 0,4 ile çarpımı
suretiyle cm olarak bulunur
2.
Kaçış merdiveni genişliği düz kollu sahanlıklı merdivende 60 cm den,
dairesel merdivende 70 cm den az olamaz.
Toplam kullanıcı sayısı 60 kişiden fazla ise, düz kollu merdivende 70 cm,
dairesel merdivende 80 cm den az olamaz.
Hastane, huzurevi, anaokulu ve ilköğretim okullarında düz kollu
merdivenler yapılır ve genişliği 100 cm den az olamaz.
Acil çıkışı zorunluluğu
MADDE 150 - (1) Mevcut yapılarda, acil çıkış zorunluluğu için aşağıda
belirtilen hususlara uyulur.
a) Mevcut yapılarda, 147 nci ve 148 inci maddeler esas alınarak her bir
çıkışın genişliği 200 cm'yi aşmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur. Bir katta
veya katın bir bölümünde, hesaplanan değerden az olmamak üzere 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.

Kaçış merdiveninin özellikleri / MADDE 152- (1) Mevcut yapılarda
kaçış merdivenlerinin aşağıda belirtilen özelliklerde olması gerekir.
a) Aksi belirtilmedikçe, kaçış merdivenlerinde sahanlık olması
sahanlığın genişliğinin ve uzunluğunun merdivenin genişliğinden
olmaması gerekir.

ve
az

b) Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 18 cm'den çok ve
basamak genişliği 20 cm'den az olamaz. Basamakların kaymayı önleyen
malzemeden olması şarttır.
c) Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliği, basamak üzerinden en az 210
cm olmalıdır.
Dış kaçış merdivenleri / MADDE 153- (1) Mevcut yapılarda dış kaçış
merdivenlerine; herhangi bir bölümüne yanlardan yatay uzaklık olarak 1.8 m
içerisinde korunumsuz duvar boşluğu bulunmamak ve kaçış merdiveni
özelliklerine sahip olmak şartı ile, konutlarda 51.50 m ve diğer yapılarda
30.50 m bina yüksekliğine kadar izin verilir.

Dairesel merdiven
MADDE 154- (1) Dairesel merdiven, kullanıcı sayısı 100 kişiyi aşmayan
herhangi bir kattan, ara kattan veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak
hizmet verebilir.
(2) Mevcut yapılarda dairesel merdivenlerin, yanmaz malzemeden
yapılması ve en az 70 cm genişlikte olması gerekir. Dairesel merdivenin
genişliği, bir kattaki kullanıcı sayısının 60 kişiden fazla olması hâlinde 80
cm'den az olamaz.
(3) Dairesel merdivenler, konutlarda 51.50 m'den ve diğer yapılarda
30.50 m'den yüksek olamaz.
(4) Basamağın kova merkezinden 50 cm uzaklıktaki basamak genişliği 25
cm'den az ve basamak yüksekliği 175 mm'den fazla olamaz.
(5) Dış kaçış merdivenlerinin; korozyona karşı korunması, yeterli
dayanım ve taşıma kapasitesine sahip olması ve acil durumlarda kullanılabilir
olması gerekir.

(6) Yataklı sağlık hizmeti amaçlı binalarda, huzurevlerinde,
anaokulu ve ilköğretim okullarında ve kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen
eğlence yerlerinde dairesel merdivene izin verilmez.
Kaçış merdiveni havalandırması
MADDE 155- (1) Mevcut yapılarda, yüksekliği 30.50 m'den fazla olan
bütün kaçış merdivenleri, doğal yolla veya Altıncı Kısımdaki gereklere uygun
olarak mekanik yolla havalandırılır veya basınçlandırılır.
(2) Kaçış merdiveni ile mutfak, banyo ve servis merdiveni gibi kullanım
alanları, aydınlatma ve havalandırma amacıyla aynı aydınlığı veya baca
boşluğunu paylaşamaz.
(3) Yüksekliği 51.50 m'den fazla olan veya dörtten çok bodrum kata
hizmet veren kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması şarttır.
Kaçış yolu kapıları
MADDE 157- (1) Mevcut yapılarda kaçış merdivenlerinin kapılarının;
yapı yüksekliği 30.50 m'den az ise en az 60 dakika ve 30.50 m ve daha
yüksek yapılarda, en az 90 dakika yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz

özellikte olması gerekir. Kaçış yolu kapılarının genişliği 70 cm'den ve
yüksekliği 190 cm'den az olamaz.
(2) Kaçış yolu kapılarının kanatlarının, kullanıcıların hareketini
engellememesi ve kullanıcı sayısı 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış
kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının, el ile
açılabilmesi ve kilitli tutulmaması gerekir. Dönel kapılar ve turnikeler çıkış
kapısı olarak kullanılamaz.
Konutlar
MADDE 158- (1) Mevcut konutlar için, 48 inci madde aşağıda belirtilen
istisnalar ile uygulanır.
a) Yapı yüksekliği 30.50 m'nin altındaki mevcut konutlarda ikinci çıkış
aranmaz.
b) Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla ve 51.50 m'den az ise, binanın ana
merdiveninin korunmuş kaçış merdiveni özelliğinde yapılması hâlinde bir
merdiven yeterlidir. Korunmuş merdiven iç kaçış merdiveni ise, bir yangın
ihbar butonu ile aktive edilen veya algılama sisteminden otomatik aktive
olan basınçlandırma sistemi yapılması gerekir.

c) Yapı yüksekliği 51.50 m'den yüksek olan konutlarda, birbirlerine
alternatif en az birisi korunmuş 2 adet kaçış merdiveni gerekir. Korunmuş
kaçış merdiveni basınçlandırılır.
(2) Binanın ana merdiveni aynı zamanda bodrum katlara da hizmet
veriyor ise ve bodrum katlarda konut dışı kullanılan ve kolay alevlenici
madde bulunan kullanım alanları var ise, bodrum katlarda merdivene girişte
yangın güvenlik holü düzenlemesi şarttır.
Fabrika, imalathane, depo ve büro binaları
MADDE 159- (1) Mevcut fabrika, imalathane, depo ve büro binaları için
bu maddede belirtilen hükümler uygulanır.
(2) Yapı yüksekliği 30.50 m'ye kadar olan büro binalarında en az 2
bağımsız kaçış merdiveni sağlanır. Ancak, müstakil girişi bulunan ve sadece
büro olarak kullanılan ve bir kattaki toplam kullanıcı sayısı 25 kişiyi veya kat
alanı 250 m2 'yi geçmeyen binalarda, 1 adet korunumlu merdiven yeterlidir.
(3) Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan büro binalarında, birbirlerine
alternatif en az birisi korunumlu 2 adet kaçış merdiveni gerekir. Korunumlu
kaçış merdiveni basınçlandırılır.

(4) Fabrika, imalathane ve depo binalarının her birinde en az 2 bağımsız
kaçış merdiveni veya başka çıkışlar sağlanması esastır. Ancak;
a) Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,
b) Bina yüksekliğinin 15.50 m'yi veya yapı yüksekliğinin 21.50 m'yi
aşmaması,
c) İmalat ve depolamada
kullanılmıyor olması,

kolay

alevlenici

ve

parlayıcı

maddeler

ç) Fabrikada, imalathanede ve antrepoda herhangi bir katın yapı inşaat
alanının, servis bacaları, asansör kuyuları, tuvaletler ve merdivenler gibi
yerler de dâhil olmak üzere 250 m2 'yi aşmaması,
d) Kaçış mesafelerinin Ek-14'e uygun olması,
şartlarının hepsinin birlikte
merdivenine izin verilebilir.

gerçekleşmesi

hâlinde

tek

kaçış

(5) Parlayıcı, patlayıcı, kolay alevlenici ve tehlikeli maddeler ile imalat,
üretim ve depolama işlemlerinin yapılmadığı ve yapı yüksekliği 30.50 m'den
fazla olmayan sanayi sitelerinde;

a) Sitenin dış cephesinde düzenlenmiş ve herhangi bir bölümüne
yanlardan yatay uzaklık olarak 1.8 m içerisinde kapı ve pencere gibi
korunumsuz duvar boşluğu bulunmayan,
b) Birbirlerinden binanın köşegen uzunluğunun en az yarısı kadar
uzaklıkta konumlandırılmış ve kullanıcı yükü en yoğun bir kata göre
hesaplanmış genişliğe sahip,
iç ve dış kaçış merdivenleri ve dış cephede düzenlenen araç rampaları, iki
yönlü kaçış mesafelerini sağlamaları kaydı ile kaçış merdiveni olarak kabul
edilir.
Asansörler
MADDE 160- (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 binalarda ve topluma açık
yapılarda 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.

Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları
MADDE 164- (1) Mevcut binalarda sabit boru tesisatı ve yangın dolapları
hakkında, bu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak 94 üncü
madde hükümleri uygulanır.
(2) Yüksek binalarda, yapı inşaat alanı 2000 m2 'den büyük yanıcı madde
içeren imalathane, atölye ve depo binalarında, otel, motel, yatakhane,
sağlık, toplanma ve eğitim binalarında ve yapı inşaat alanı 3000 m2 'den
büyük olan yanıcı madde içeren bütün binalarda yangın dolabı yapılması
mecburidir.
Yağmurlama sistemi
MADDE 165- (1) Mevcut binalarda yağmurlama sistemi, 96 ncı
maddenin diğer hükümleri saklı kalmak şartıyla aşağıdaki yerlerde
uygulanır:
a) Bina yüksekliği 30.50 m'den fazla olan konut ve büro haricindeki
bütün binalarda,
b) Yapı yüksekliği 51.50 m'yi veya 17 katı geçen büro binalarında,

c) Araç kapasitesi 40'dan veya toplam alanı 1000 m2 'den fazla olan veya
birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklar ile 10'dan fazla aracın
asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
ç) İkiden fazla katlı bir bina içerisindeki yatak sayısı 200'ü geçen
otellerde, pansiyonlarda, misafirhanelerde,
d) Birden fazla katlı ve yapı inşaat alanı 3000 m2 'nin üzerinde olan katlı
mağazalarda, alışveriş, eğlence ve toplanma yerlerinde,
e) Aksi belirtilmedikçe, birden fazla katlı binalardaki, alevlenen madde
bulundurulan ve toplam kapalı alanı, bodrum katlarda 2000 m2 ve diğer
katlarda 4000 m2 'den fazla olan depolarda.
İtfaiye su verme bağlantısı
MADDE 166 - (1) 97 nci madde hükümleri, mevcut binalardan, konut
ve büro haricindeki yüksek binalar ile yangın dolabı mecburiyeti bulunan
ve bina kat alanı 2000 m2 'den büyük olan binalarda uygulanır.

ONBİRİNCİ KISIM /Son Hükümler
Yönetmeliğe aykırılık hâlleri / MADDE 168- (1) Bu Yönetmelik
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya
kabahat teşkil etmesine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı
Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.
(2) İlgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırımlar saklıdır.
Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler
MADDE 169- (1) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Kapsama dahil kurum ve kuruluşlar (belediyeler dahil) bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Yönetmeliği uygularlar.
(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yürürlüğe konulmuş bulunan
imar, yapı, deprem ve afet ile ilgili yönetmeliklerin, bu Yönetmeliğe aykırı
olan hükümleri uygulanmaz.

Mevcut binalar hakkında alınacak tedbirler ile ilgili yapım süresi
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin Onuncu Kısmında belirtilen
mevcut binalar için yangına karşı alınması gereken tedbirler, bina sahibi ve
yöneticisi ile kurum amirleri tarafından 1 yıl içinde yerine getirilir. Bu süre
içerisinde, alınacak tedbirlerin gerekli kıldığı tesisatın yapımına başlanılmış
ise, yapım süresine bağlı olarak ilgili idare tarafından 1 yılı aşmamak üzere
yapım süresi tanınabilir.
Yönetmeliğe aykırı diğer mevzuat hükümlerinin uyumlaştırılması
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce
yürürlüğe konulmuş bulunan imar, yapı, deprem ve afet ile ilgili
yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olan hükümleri, ilgili idarelerce
Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Yönetmeliğe uygun
hâle getirilir.
Yürürlük /MADDE 170 – (1) İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân
Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Yürütme /MADDE 171- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
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