
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

YANGIN YÖNERGESİ 

              

          BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç: 

MADDE 1-  

           Bu Yönergenin amacı; Üniversitesitece kullanılan her türlü bina, tesis ve işletmenin, 

işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınlara karşı gerekli önlemlerin 

alınması, yangın çıkması durumunda can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini 

sağlamak üzere, yangın öncesi, yangın anı ve sonrasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, 

eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir. 

  

 Kapsam: 

 MADDE 2-  

(1) Bu Yönerge;  

a) Üniversiteye ait binalarda alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, 

b) Yangının, ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal 

güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için, binalarımızın kullanım, 

bakım ve işletim esaslarını kapsar.  

(2) Bu Yönerge hükümleri; 

a) Bu Yönerge Üniversiteye ait tüm binalarda uygulanır.  

 

Dayanak: 

MADDE 3- 

27/11/2007 tarih ve 2007/12937 karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki 

Yönetmelik ve 09/09/2009 tarih ve 2009/27344 Karar Sayılı “Binaların Yangından Korunması 

Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 

hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar: 

MADDE 4- 

           Bu Yönergenin uygulanmasında;   

a)  Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünü, 

b) Acil durum: Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt 

ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâlleri, 



c) 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, 

ç) 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, 

d) Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki 

basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemini, 

e) Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi veya 

imar planında ve bu Yönergede öngörülen yüksekliği, 

f) Bodrum katı: Döşemesinin üst kotu, yapının dış duvarına bitişik zeminin en üst kotuna 

göre 1.2 m’den daha aşağıda olan katı, 

g) Çıkmaz koridor mesafesi: Mekân içerisinden mekânın koridora bağlanan kapısına kadar 

olan mesafe göz önüne alınmaksızın, kaçışta, bir mekân veya mekânların bağlı olduğu 

bir koridor içinden, koridor boyunca bir çıkışa veya iki yönde kaçış imkânına sahip olunan 

noktaya kadar olan mesafeyi, 

ğ) Duman haznesi: İçinde dumanın toplanması amacıyla tavanda tasarlanan hacmi, 

h) Duman kontrolü: Yangın hâlinde duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini veya 

yayılımını denetlemek için alınan tedbirleri, 

ı) Duman perdesi: Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit 

konumda, uzaktan kapatılabilen veya bir algılayıcı uyarısıyla kapanan, yangına karşı dayanıklı 

bölücü perdeyi, 

i) Duman tahliyesi: Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkmasını veya mekanik yollarla 

zorlamalı olarak atılmasını, 

j) Duman yönlendirme bacası: Yangın hâlinde, dumanların istenilen yöne çekilerek 

yangının genişlemesini önlemeye yönelik bacaları, 

k) EN: Avrupa standartlarını, 

l) Güvenlik bölgesi: Binadan tahliye edilen şahısların bina dışında güvenli olarak 

bekleyebilecekleri bölgeyi,  

m) İlgili standart: Türk standartlarını, bu standartların olmaması hâlinde Avrupa 

standartlarını, Türk veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası 

geçerliliği kabul edilen standartları, 

n) 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, 

o) Kamuya açık kullanım: Binanın, herkesin giriş ve çıkışına açık olarak kullanılmasını, 

 ö) 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,  

 p) 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, 

r) Yangın yükü: Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl 

değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m
2
 olarak 

ifade edilen büyüklüğü, 

s) Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, 

yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğini, 

ş) Yüksek bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den veya 7 kattan fazla, yapı yüksekliği 30.50 

m’den veya 10 kattan fazla olan binaları, 

t) Yırtılma yüzeyi: Patlama riskine karşı, kapalı bölümün yan duvarında oluşturulan zayıf 

yüzeyi, 

u) Yüksek tehlike: Yüksek tehlike sınıfına giren maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve 

depolandığı yerleri,  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar 

 

Görev, yetki ve sorumluluk:  

MADDE 5- 

Bu Yönergenin uygulanmasından Üniversite Rektörü sorumludur. Merkez Binamızda 

Lojistik İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Sorumludur. Diğer Hizmet Binaları, kantin ve lokallerde 

bulunan en üst Yöneticiler Rektöre Karşı sorumludur.  

 

 Genel sorumluluklar ve yasaklar: 

 MADDE 6- 

(1)  a) Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığının veya duman çıktığının görülmesi 

hâlinde, itfaiyeye açık adresini, çeşidini ve büyüklüğünü tarif ederek derhal  haber verilir. 

(2) Üniversite Rektörlüğüne ait binaların güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu 

yerlere, kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte “YANGIN 110”  yazılması 

mecburidir. 

Yangında ilk kurtarılacak kıymetli ve önemli evrak, dosya, doküman, disket, CD, hafıza 

kartı, flaş bellek ve diğer eşyaların olduğu dolapların üzerine “YANGINDA İLK ÖNCE 

KURTARILACAKTIR” ibaresi yazılır veya kırmızı zemin üzerine yazılan sticker 

yapıştırılmalıdır. 



(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) Binalarımıza ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin 

kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, 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) Üniversite Rektörlüğü Hizmet Binalarının giriş ve çıkış kapıları önünde 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. 

(9) Üniversite Hizmet Binalarında 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. 

Sigara izmaritlerinin ve yanmakta olan kağıt parçalarının söndürülmeden çöp kovalarına 
atılması kesinlikle yasaktır. 

 

(10) Yönergenin bu bölümündeki maddelerinde yer alan yangın güvenliği, itfaiyeye 

yardım ve yasaklar ile ilgili hususların uygulanmasından; Binalarımızda bulunan en üst amirler 

sorumludur. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Binaların Kullanım Sınıfları 

Kullanım sınıfları: 

MADDE 7- 

(1) Binaların kullanım özelliklerine göre sınıfları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Büro binaları, 

b) Depolama amaçlı tesisler, 

c) Yüksek tehlikeli yerler, 



(2) Binaların kullanım sınıfı ile ilgili olarak herhangi bir tereddüt doğduğunda, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğünün değerlendirmesine ve kararına uyulur.  

 

Büro binaları: 

MADDE 8- 

(1) Büro binaları; ticaret amaçlı binaların kapsamına giren işler hariç olmak üzere, iş amacı 

ile her türlü büro hizmetlerinin yürütüldüğü, hesap ve kayıt işlemlerinin ve benzeri çalışmaların 

yapıldığı binalardır. Bankalar, borsalar, kamu hizmet binaları, genel büro binaları, doktor ve diş 

hekimi muayenehaneleri gibi yerler bu binalardandır. 

(2) Başka bir binanın bünyesinde büro hizmetleri için kullanılan bölümler, ana binanın 

kullanım sınıflandırılmasına tabidir. 

 

Depolama amaçlı tesisler: 

MADDE 9- 

(1) Depolar: Çeşitli mal, malzeme ve maddelerin gerektiğinde kullanılmak üzere muhafaza 

edildiği yerlerdir, arşivler ve benzeri yerler bu sınıfa girer. 

(2) Otoparklar: Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının bekletildiği ve muhafaza edildiği 

yerlerdir. Kapalı ve açık otoparklar, bina otoparkları, oto galerileri, kapalı taksi durakları ve 

benzeri yerler bu sınıfa girer.  

(3)  Bir binanın içerisinde bulunan 50 m2’den küçük depolama amaçlı bölümler esas 

binanın bir parçası olarak kabul edilir.  

 

Yüksek Tehlikeli Yerler: 

MADDE 10- 

(1) Parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile akaryakıtların depolandığı, doldurma-boşaltma 

işlerinin yapıldığı yerler yüksek tehlikeli yerler olarak değerlendirilir. Aşağıda belirtilen yerler bu 

sınıfa girer. 

(2) Parlayıcı ve patlayıcı gazlarla ilgili yerler, LPG, doğalgaz ve benzeri gazların 

depolama, taşıma, doldurma-boşaltma işlerinin yapıldığı yerlerdir.  

(3) Patlayıcı maddelerle ilgili yerler, ısı ve basınç tesiri ile kolay tutuşabilen ve 

patlayabilen maddelerin bulunduğu yerlerdir. Mermi, barut, dinamit kapsül ve benzeri maddelerin 

muhafaza edildiği yerler bu yerlerdendir. 

(4) Yanıcı sıvılarla ilgili yerler, yanıcı sıvıların depolandığı ve hizmete sunulduğu tesisler 

ve benzeri yerlerdir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tehlike Sınıflandırması 

  

   Bina tehlike sınıflandırması: 

   MADDE 11- 

   (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: 

a) Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin 

bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m
2
’den büyük 

olmayan yerlerdir. 

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

malzemelerin bulunduğu yerlerdir.  

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

çabucak yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir. 

(2) Binada veya bir bölümünde, söndürme sistemleri tasarımında uyulacak bina tehlike 

sınıflandırılması ile ilgili olarak kullanılan alanlar, Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C’de gösterilmiştir.  

 

                                                           İKİNCİ KISIM 

Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri 

        

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yangın Duvarları: 

MADDE 12-  

(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.  

(2) Yangın duvarlarında delik ve boşluk bulunamaz. Duvarlarda kapı ve sabit ışık 

penceresi gibi boşluklardan kaçınmak mümkün değil ise, bunların en az yangın duvarının 

direncinin yarı süresi kadar yangına karşı dayanıklı olması gerekir. Kapıların kendiliğinden 

kapanması ve duman sızdırmaz özellikte olması mecburidir. Bu tür yarı mukavemetli boşlukların 

çevresi her türlü yanıcı maddeden arındırılır. Su, elektrik, ısıtma, havalandırma tesisatının ve 

benzeri tesisatın yangın duvarından geçmesi hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en 

az yangın duvarı yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılır. 

(3) Yüksek binalarda, çöp, haberleşme, evrak ve teknik donanım gibi, düşey tesisat şaft ve 

baca duvarlarının yangına en az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 dakika dayanıklı ve duman 

sızdırmaz olması gerekir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Binalarda Kullanılacak Yapı Malzemeleri 

Yangına dayanım sembolleri ve süreleri: 

Madde 13- 

Yangına dayanım sembollerini ve sürelerini gösteren tablolar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Ek-2/A’da yapı elemanlarının yangına dayanım sembolleri,  

b) Ek-2/B’de yapı elemanlarının yangına dayanım süreleri,  

c) Ek-2/C’de bina kullanım sınıflarına göre yangına dayanım süreleri.  



        

   ÜÇÜNCÜ KISIM 

           Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Kaçış güvenliği esasları: 

MADDE 14-  

(1) İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil 

durumlarda kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ile donatılır. Kaçış 

yolları ve diğer tedbirler, yangın veya diğer acil durumlarda can güvenliğinin yalnızca tek bir 

tedbire dayandırılmayacağı biçimde tasarlanır. 

(2) Her yapının, yangın veya diğer acil durumlarda yapıdan kaçış sırasında kullanıcıları, 

ısı, duman veya panikten doğan tehlikelerden koruyacak şekilde yapılması, donatılması, bakım 

görmesi ve işlevini sürdürmesi gerekir. 

(3) Her yapıda, bütün kullanıcılara elverişli kaçış imkânı sağlayacak şekilde, yapının 

kullanım sınıfına, kullanıcı yüküne, yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun 

tip, sayı, konum ve kapasitede kaçış yolları düzenlenir. 

(4) Her yapının içinde, yapının kullanıma girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz 

erişilebilen şekilde kaçış yollarının düzenlenmesi ve bakım altında tutulması gerekir. Herhangi bir 

yapının içinden serbest kaçışları engelleyecek şekilde çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü ve 

benzeri bileşenler takılamaz. Zihinsel engelli, tutuklu veya ıslah edilenlerin barındığı, yetkili 

personeli sürekli görev başında olan ve yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıları nakledecek 

yeterli imkânları bulunan yerlerde kilit kullanılmasına izin verilir. Her çıkışın açıkça görünecek 

şekilde yapılması, ayrıca, çıkışa götüren yolun, sağlıklı her kullanıcının herhangi bir noktadan 

kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde görünür olması gerekir. Çıkış niteliği 

taşımayan herhangi bir kapı veya bir çıkışa götüren yol gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde 

düzenlenir veya işaretlenir. 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. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kaçış Yolları 

Kaçış Yolları: 

MADDE 15-  

(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.  

Zorunlu çıkışların ve zorunlu çıkış kapılarının kolayca erişilebilir  ve açılabilecek durumda 

olması, önlerinde engelleyicilerin bulunmaması şarttır. 

Kaçış   yolu  kapı  kanatlarının  kullanıcıların  hareketlerini  engellememesi  gerekir.  Kaçış 

kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile açılması ve kilitli 

tutulmaması ve eşik olmaması gerekir. Dönel kapılar ve turnikeler kaçış kapısı olarak 

kullanılamaz. Kapıların kendiliğinden kapatılan düzenekler ile donatılması itfaiyecilerin veya 

görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye imkan sağlayacak şekilde olmaları gerekir. Kaçış 

merdiveni, kaçış koridoru ve yangın güvenlik holü kapıları kaçış yönünde kapı kolu kullanılmadan 

açılabilecek şekilde düzenlenir. 

            (3) Kaçış yollarının belirlenmesinde yapının kullanım sınıfı, kullanıcı yükü, kat alanı, 

çıkışa kadar alınacak yol ve çıkışların kapasitesi esas alınır. Her katta, o katın kullanıcı yüküne ve 

en uzun kaçış uzaklığına göre çıkış imkânları sağlanır. 

(4) Zemin kat üzerindeki herhangi bir katta düzenlenen kaçış merdivenleri bütün normal 

katlara aynı zamanda hizmet verebilir. Zemin altındaki herhangi bir katta düzenlenen kaçış 

merdivenleri de bütün bodrum katlara hizmet verebilir.  

(5) Değişik bölümleri veya katları, değişik tipte kullanımlar için tasarlanan veya içinde 

aynı zamanda değişik amaçlı kullanımların sürdürüldüğü yapılarda, yapı bütününe veya kat 

bütününe ilişkin gerekler, en sıkı kaçış gerekleri olan kullanım tipi esas alınarak tespit edilir veya 

her bir yapı bölümüne ilişkin gerekler ayrı ayrı belirlenir. 

(6) Tuvaletler, soyunma odaları, depolar ve personel kantinleri gibi mekânlar, holler ve 

koridorlar gibi diğer mekânlara hizmet veren ancak diğer mekânlar ile aynı katta olduğu hâlde 

aynı zamanda kullanılmayan mekânların döşeme alanları, yer aldıkları katın kullanıcı yükü 

hesaplanmalarında dikkate alınmayabilir. 

(7) Bir katı geçmeyen açık merdivenler, yürüyen merdivenler ve dışarıya açılan rampalar, 

bina dışına ulaşım noktasına veya korunmuş kaçış noktasına olan uzaklıklar, tek yönde ve iki 

yönde korunmuş kaçış yollarına olan ve Ek-3’de belirtilen uzaklıklara uygun olmak şartıyla, ikinci 

kaçış yolu olarak kabul edilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kaçış Merdivenleri 

Kaçış merdivenleri: 

MADDE 16-  

(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. 

 

  Odalardan veya koridorlardan kaçış (yangın) merdivenine geçişlerin açık tutulması masa 

vb. eşyalar konulmaması şarttır. Kaçış (yangın) merdiven kapıları anahtarlı ise üzerinde 

anahtarlarının bulundurulması zorunludur. Ayrıca kaçış (yangın) merdiven aralarına ve 

basamaklara temizlik malzemesi saksı vs. eşya koymak yasaktır. 

 

  (4) Kaçış merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya 

işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.  

 

Acil çıkış zorunluluğu: 

MADDE 17-  

 

 (1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların 

korunmuş olması gerekir. 

 (2) 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler 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. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bina Kullanım Sınıflarına Göre Özel Düzenlemeler 

 

Büro binaları: 

MADDE 18-  

(1) Fabrika, imalathane, dükkân ve depo binalarında en az 2 bağımsız kaçış merdiveni 

veya başka çıkışların sağlanması gerekir. 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 kolay alevlenici ve parlayıcı maddeler kullanılmıyor olması, 

ç) Herhangi bir kat üzerindeki en fazla kaçış uzaklığının Ek-3’deki uzaklıklara uygun 

olması, 

d) Fabrika, imalathane, dükkân ve antrepo binalarında, servis bacaları, asansör kuyuları, 

tuvaletler ve merdivenler gibi alanlar da dâhil olmak üzere, herhangi bir katın brüt alanının 185 

m²’yi aşmaması, şartlarının hepsinin birlikte gerçekleşmesi hâlinde tek kaçış merdivenine izin 

verilir.  

(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 m
2
’yi aşmıyor ise, tek kaçış 

merdivenine izin verilir. 

 



        DÖRDÜNCÜ KISIM 

Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bina Bölümleri ve Tesisler 

Bina bölümleri ve tesisler: 

MADDE 19-  

(1) Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakıt depoları, 

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

tesisatı, transformatör ve jeneratör gibi kısımlarda alınacak tedbirler bu Kısımda gösterilmiştir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen yerlere yanıcı madde atılması veya depolanması yasaktır. Bu 

yerlerin belirli aralıklarla temizlenmesi şart olup, bina sahibi veya yöneticisi bunu sağlamakla 

mükelleftir. 

                                                           

     İKİNCİ BÖLÜM 

     Kazan Daireleri 

Kazan daireleri: 

MADDE 20-  

(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) Kazan dairesi kapısının, kaçış merdivenine veya genel kullanım merdivenlerine direkt 

olarak açılmaması ve mutlaka bir güvenlik holüne açılması gerekir. 

(5) Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme 

alanı 100 m
2
’nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 

çıkış kapısı olur. Çıkış kapılarının olabildiği kadar birbirinin ters yönünde yerleştirilmesi, yangına 

en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması 

gerekir. 

(6) Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli tedbir alınır ve dökülen 

yakıtın kolayca boşaltılacağı bir kanal sistemi yapılır. 

(7) Sıvı yakıtlı kazan dairesinde en az 0.25 m
3
 hacminde uygun yerde betondan pis su 

çukuru yapılır. Zemin suları uygun noktalardan bodrum süzgeçleri ile toplanarak pis su çukuruna 

akıtılır ve bu pis su çukuru kanalizasyona bağlanır. Kot düşük ise, pis su çukuru pompa konularak 

kanalizasyona bağlanır. Sıvı yakıt akıntıları yakıt ayırıcıdan geçirildikten sonra pis su çukuruna 

akıtılır ve kontrollü bir şekilde kazan dairesinden uzaklaştırılır. 

(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 21- 

 (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.  

(4) Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağına karşı doğal veya mekanik 

havalandırma sağlanması gerekir. 

(5) Kazan dairesinde doğalgaz veya LPG kullanılması hâlinde, bu gazları algılayacak gaz 

algılayıcıların kullanılması şarttır. 

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. 

Kazan dairelerinde, muhtemel tehlikeler karşısında, kazan dairesine girilmesine gerek  

olmaksızın dışarıdan kumanda edilerek elektriğinin kesilmesini sağlayacak biçimde ilave tesisat 

yapılır. 

Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve 

çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulamaz. 

Doğalgaz kullanım mekânlarında herkesin görebileceği yerlere doğalgaz ile ilgili olarak 

dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılır. 

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.  

           Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve 

bakımları yetkili servislere yaptırılır. 

Doğalgaz kullanıcılarının tesisatlarını tanıması, gaz kesme vanalarının yerlerini öğrenmesi 

ve herhangi bir gaz kaçağı olduğunda buna karşı hareket tarzına dair bilgi sahibi olması gerekir. 

 

(6) Kazan dairesi topraklaması 21.8.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır. 

(7) Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak, aydınlatma ve açma-kapama anahtarları ile 

panolar, kapalı tipte uygun yerlere tesis edilir. 

(8) Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak, tablolar, anahtarlar, prizler, borular gibi 

bütün elektrik tesisatının ilgili yönetmeliklere ve Türk Standartlarına uygun olarak tasarlanması ve 

tesis edilmesi gerekir. Bu tesisat ve sistemlerde kullanılacak her türlü cihaz ve kabloların ilgili 

standartlara uygun olması gerekir. 

(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. 

(11) LPG kullanan ısı merkezlerinde, gaz algılayıcının ortamdaki gaz kaçağını algılayıp 

uyarması ile devreye giren ve bina girişinde, otomatik emniyet vanası ve ani kapama vanası gibi 

gaz akışını kesen emniyet vanası bulunması gerekir. 

(12) Yetkili bir kurum tarafından verilen kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine 

dair sertifikası bulunmayan şahıslar, kazan dairesini işletmek üzere çalıştırılamaz.  

 

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

   Yakıt Depoları 

Yakıt depoları: 

MADDE 22-  

(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) 12000 litreye kadar bina içinde bodrum katta, yangına 120 dakika dayanıklı kâgir odada 

ve sızıntısız sac depolarında, sızıntısız yeraltı ve yerüstü tanklarında, 

ç) 40000 litreye kadar bina içinde bodrum katta, yeraltı tanklarında veya bina dışında 

sızıntısız yeraltı ve yerüstü tanklarında,  

d) Stok ihtiyacının 40000 litreden fazla olması hâlinde, yakıt tankları, binadan ayrı, 

bağımsız, tek katlı bir binaya yerleştirilmiş ve Sekizinci Kısımda belirtilen emniyet tedbirleri 

alınmış şekilde. 

(4) Akaryakıt depolarının metal bölümleri, ilgili yönetmeliklere göre statik elektriğe karşı 

topraklanır.   

(5) Akaryakıt yakan kat kaloriferinin yakıt depoları daire içinde merdiven boşluklarına ve 

mutfağa, banyoya ve yatak odasına konulamaz. Bu depolar, bu Yönergede belirtilen hususlara ve 

ilgili standartlara uymak kaydıyla, bodrumda en fazla 2000 litre hacminde yapılabilir. Günlük 

yakıt deposu ise, en fazla 100 litre olmak üzere, daire içinde kapalı bir hacimde yapılabilir. 

Günlük yakıt deposu sadece havalık ile atmosfere açılır, taşma borusu ana yakıt deposuna 

bağlanır. 

(6) Kat kaloriferi tesisatı bulunan veya gazyağı kullanan binalarda, en az 1 adet 6 kg'lık 

kuru ABC tozlu el yangın söndürme cihazı bulundurulması şarttır. 



(7) Kömürlük; kazan dairesine bitişik, taban kotu el ile veya stoker ile yükleme ve 

boşaltmaya elverişli olarak tesis edilir. Kömürün rahat taşınabilmesi ve cürufun kolay atılabilmesi 

gerekir. Kömürlük alanı 1,5 m kömür yüksekliği esas alınarak hesaplanır.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mutfaklar, Çay Ocakları, Sobalar ve Bacalar 

 

Mutfaklar ve çay ocakları: 

MADDE 23-  

(1) 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. 

(5) Mutfaklarda doğalgaz kullanılması hâlinde, 112 nci maddede belirtilen esaslara 

uyulması şarttır. 

 

Soba ve bacalar: 

MADDE 24-  

(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. 

(3) Kazana ait baca duvarları 500 
0
C sıcaklığa dayanıklı olan malzemeden yapılır ve 

yapılmasında delikli tuğla ve briket kullanılamaz. 

(4) Sıcak baca gazlarının yaladığı baca iç yüzeylerinin sıvanmaması hâlinde, 

projelendirmede en uygun derzlendirme biçiminin seçimi gibi tedbirler alınır. Baca duvarlarının 

dış yüzeyleri uygun şekilde sıvanır. 

(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. 



(6) Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde soba, tahta ve boyalı kısımlara zarar 

vermeyecek şekilde, altına metal kaplı tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. 

Taban beton ise, bu tedbirlerin alınması mecburi değildir. 

(7) Bağdadi duvardan boru geçirmek mecburiyeti hasıl olursa, duvarın yağlı boya veya 

ahşap gibi çabuk yanıcı kısmına künk veya büz yerleştirilir ve boru bu delikten geçirilir. 

(8) Odada baca yok ise soba borusu; sac konan pencereden çıkarılıp, saçaktan 25 cm açıkta 

ve 50 cm yüksekte ve ucunda şapka kullanılarak kurulur. Boruların birleştiği yerler çember ile 

kapatılıp, bu çemberden duvar ve tavana bağlanmak suretiyle, birbirinden ayrılması ve devrilmesi 

önlenir. 

(9) Kullanım sırasında soba kapakları açık bırakılmaz, altında ve yanlarında odun, çıra, 

kömür, kibrit, benzin, gaz ve benzeri yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmaz. İçindeki ateş, 

gerektiğinde kapaklı mangala alınır. Sobanın, kullanılmadığı mevsimde kaldırılması gerekir. 

Sobanın kaldırılmadığı yerlerde, kapaklar açılmayacak şekilde telle bağlanır. 

(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. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sığınaklar, Otoparklar ve Çatılar 

Sığınaklar: 

MADDE 25-  

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 Yönergeye göre 

algılama, uyarı ve söndürme sistemlerinin yapılması mecburi olan binaların sığınaklarında 

belirtilen bu sistemlerin kurulması şarttır.  

        

Otoparklar: 

MADDE 26- 

(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) LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG)  yakıt sistemli araçlar kapalı otoparklara 

giremez ve alınmaz. 

         

 



Çatılar: 

MADDE 27-  

 

(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. Çatıya bina sahibi, yöneticisi veya 

bina yetkilisinin izni ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir.  

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Asansörler 

 

Asansörlerin özellikleri: 

MADDE 28-  

(1) Asansör sistemleri, 15.2.2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazetede ve 31.1.2007 

tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) uygun 

olarak imal ve tesis edilir. 

(2) Asansör kuyusu ve makine dairesi, yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı 

olmayan malzemeden yapılır. 

(3) Aynı kuyu içinde 3’den fazla asansör kabini düzenlenemez. 4 asansör kabini 

düzenlendiği takdirde, ikişerli gruplar hâlinde araları yangına 60 dakika dayanıklı bir malzeme ile 

ayrılır. 

(4) Asansör kuyusunda en az 0,1 m
2
 olmak üzere kuyu alanının 0.025 katı kadar bir 

havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulundurulur veya kuyular basınçlandırılır. Aynı 

anda bodrum katlara da hizmet veren asansörlere, bodrum katlarda korunmuş bir koridordan veya 

bir yangın güvenlik holünden ulaşılması gerekir. Asansörlerin kapıları, koridor, hol ve benzeri 

alanlar dışında doğrudan kullanım alanlarına açılamaz.  

(5) Asansör kapısı, yangın merdiven yuvasına açılamaz.  

            Asansör çukurunun  temizliğine  de  dikkat  edilip,  periyodik bakımları  yetkili  kişilerce  

yaptırılacaktır. 

            Yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomatik 

olarak acil çıkış katına dönecek ve kapılar açık bekleyecek ancak, asansörler gerektiğinde 

yetkililer tarafından kullanılabilecek elektriksel sisteme sahip olacaktır.  

             Asansörler yangın uyarısı aldıklarında kat ve koridor çağrılarını kabul etmeyecektir. 

 

(6) 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. 

 



 

YEDİNCİ BÖLÜM  

Yıldırımdan Korunma Tesisatı, Transformatör ve Jeneratör 

 

Yıldırımdan korunma tesisatı: 

MADDE 29-  

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 30- 

(1) Transformatörün kurulacağı odanın bütün duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika 

süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır. 

(2) Yağlı transformatör kullanılması durumunda;  

a) Yağ toplama çukurunun yapılması gerekir. 

b)Transformatörün içinde bulunacağı odanın bina içinde konumlandırılması hâlinde; bir 

yangın hâlinde transformatörden çıkan dumanların ve sıcaklığın binadaki kaçış yollarına sirayet 

etmemesi ve serbest hareketi engellememesi gerekir. 

c) Uygun tipte otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi yapılır. 

(3) 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. 

         

Jeneratör: 

MADDE 31- 

(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, 56 ncı 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. 

 

 



BEŞİNCİ KISIM 

Elektrik Tesisatı ve Sistemleri 

 

   BİRİNCİ BÖLÜM 

  Genel Hükümler 

 

Elektrik tesisatı ve sistemlerin özellikleri: 

MADDE 32- 

(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.  

(2) Her türlü elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve 

yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine ve 

standartlarına uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi şarttır.  

(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.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

    İç Tesisat 

İç tesisat: 

MADDE 33- 

Her türlü binada elektrik iç tesisatı, koruma teçhizatı, kısa devre hesapları, yalıtım 

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

akım tesisatı; 4.11.1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri 

Yönetmeliğine, 21.8.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik 

Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine, 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine ve ilgili diğer yönetmeliklere ve 

standartlara uygun olarak tesis edilir. 

   a) Uzatma kabloları: Taşınabilir cihaz ve aydınlatma araçlarının beslenmesi için 

kullanılacaktır. Uzatma kabloları hiçbir şekilde kalıcı kablolama yerine geçirilmeyecektir. Her 

uzatma kablosu doğrudan bir prize takılacak ve sadece bir cihaz veya aydınlatma aracına 

bağlanacaktır. Kablonun akım taşıma kapasitesi bağlandığı cihaz ya da aydınlatma aracının 

saymaca akımından küçük olmayacaktır. Uzatma kablosu fiziksel olarak iyi durumda tutulacaktır, 

ezilme, kesilme, yıpranma gibi nedenlerle güvenliği tehlikeye düşürecek kablolar 

kullanılmayacaktır. Topraklama gerektiren cihaz veya aydınlatma araçları için topraklı tip uzatma 

kabloları kullanılacaktır. Uzatma kabloları ve esnek kordonlar sabit cisimlere tutturulmayacak, 

duvarlar, tavanlar, kapı altları ile halı gibi yer döşemelerinden geçirilmeyecek ve fiziksel darbelere 

maruz bırakılmayacaktır. 



   b) Elektrik planları: Her binada elektrik iç tesisatına ilişkin kuvvetli akım kolon şeması 

bulunacak ve ana tabloya en yakın yerde camlı bir dolap içinde muhafaza edilecektir. 

c) Kuvvetli akım tesisatı: Her türlü binalarda kuvvetli akım tesisatının kuruluşu ve 

işletilmesi yürürlükte olan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” ve “Elektrik 

Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” ne uygun olarak yapılacaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Acil Durum Aydınlatması ve Yönlendirmesi 

 

Kaçış yollarının aydınlatılması: 

MADDE 34-  

(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 35- 

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. 

    Bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörde, elektrik dağıtım ve 

jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, kapalı otoparklarda, ilk yardım ve 

emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının 

bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde acil durum aydınlatması yapılması şarttır. 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. 

 

     Acil durum yönlendirmesi:  

     Birden fazla çıkışı olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi 

için acil durum yönlendirmesi yapılır. 

     a) Acil durum halinde, 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. Acil Durum Yönlendirmesinin normal 

aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika süreyle sağlanması gerekir. 

     b) 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.  

 ılacak çıkışlar için ise, “ACİL ÇIKIŞ” yazısını ihtiva eder.  

     c) Yönlendirme işaretlerinin her noktadan görülebilecek şekilde ve işaret yüksekliği 15 

cm. 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. 

d) Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilir. Kaçış 

yollarında yönlendirme işaretleri dışında, kaçış yönü ile ilgili tereddüt ve karışıklık yaratabilecek 

hiçbir ışıklı işaret veya nesne bulundurulamaz. Yönlendirme işaretlerinin hem normal aydınlatma 

ve hem de acil durum aydınlatma hâllerinde kaçış yolu üzerinde bütün erişim noktalarından 

görülebilir olması gerekir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri 

Tasarım ilkeleri: 

MADDE 36- 

 (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 37- 

(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. 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 m
2
’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) TS EN 54-14’e göre algılayıcı ve uyarı cihazları yerleştirilir. Yangın anında normal baca 

niteliği olmayan, içinde yanmaya elverişli madde bulunmayan ve erişilmesi mümkün olmayan 

boşluklara duman algılayıcı takılması gerekli değildir.   



(4) Bütün algılama cihazlarının periyodik testler ve bakımlar için ulaşılabilir olması 

gerekir. 

 

Duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kontrol ve izlemeleri: 

MADDE 38-  

Bir binada duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kurulması hâlinde, bu sistemler ile 

ilgili arıza ve konum değiştirme sinyalleri ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol 

panelinde ayrı bölgesel durum ve arıza göstergeleri oluşturularak izlenir ve kontrol edilir. Duman 

kontrol ve basınçlandırma sistemlerinin el ile kontrolleri ayrı bir kontrol panelinden yapılabileceği 

gibi, yukarıda belirtilen izleme panelleri ile birleştirilerek yangın alarm sistemi bünyesinde de 

gerçekleştirilebilir. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

                                           Periyodik Testler, Bakım ve Denetim 

 

Periyodik testler, bakım ve denetim: 

MADDE 39-  

Bu Yönergede öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı 

sistemleri; en üst görevli amir veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina 

yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik 

kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur. 

 

ALTINCI KISIM 

Duman Kontrol Sistemleri 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Tasarım ilkeleri: 

MADDE 40 - 

(1) Binalarda duman kontrol sistemi olarak yapılan basınçlandırma, havalandırma ve 

duman tahliye tesisatının; binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve 

binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak güvenli bir ortamı oluşturacak şekilde 

tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir. 

(2) Kurulması gereken basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının 

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

sınıfına, binada bulunanların hareket kabiliyetine ve binada bulunan yangın önleme sistemlerinin 

özelliklerine göre belirlenir. 

(3) Her türlü basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının, ilgili 

yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tasarlanması, tesis edilmesi ve işletilmesi gerekir. 



(4) Bu Yönergede öngörülen her türlü sistemin, cihazın ve ekipmanın, montaj ve işletme 

süresince performans ve çalışma sürekliliği sağlanacak şekilde kabul testinin yapılması, periyodik 

kontrol, test ve bakıma tabi tutulması gerekir. Binalarda kurulacak basınçlandırma, havalandırma 

ve duman tahliye tesisatı da, binanın yangın sorumlusunun gözetiminde test ve bakıma tabi 

tutulur. 

(5) Duman tahliyesinde kullanılacak fanların ve basınçlandırma fanlarının besleme 

kablolarının yangına en az 60 dakika dayanıklı olması ve jeneratörden beslenecek şekilde tesis 

edilmesi gerekir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Duman Kontrolü 

Duman kontrolünün esasları: 

MADDE 41- 

(1) Doğal duman tahliyesi yapılabilecek yerlerde duman çekiş bacaları, duman kesicileri ve 

duman bölmeleri kullanılır. Mekanik duman kontrol sistemleri olarak iklimlendirme sistemleri 

özel düzenlemeler yapılarak kullanılır veya ayrı mekanik havalandırma veya duman kontrol 

sistemleri kurulur. 

(2) Duman tahliye ağızları, daima açık olabileceği gibi, yangın sırasında otomatik olarak 

veya el ile kolaylıkla açılabilen mekanik düzenler ile de çalıştırılabilir. Bu tür mekanizmaların 

sürekli bakım suretiyle işler durumda tutulması mecburidir. 

   Doğal duman tahliyesi yapılabilecek yerlerde duman çekiş bacaları, duman kesicileri ve 

duman bölmeleri kullanılır. Mekanik duman kontrol sistemleri olarak iklimlendirme sistemleri 

özel düzenlemeler yapılarak kullanılır veya ayrı mekanik havalandırma veya duman kontrol 

sistemleri kurulur. Duman tahliye ağızları, daima açık olabileceği gibi, yangın sırasında otomatik 

olarak veya el ile kolaylıkla açılabilen mekanik düzenler ile de çalıştırılabilir. Bu tür 

mekanizmaların sürekli bakım suretiyle işler durumda tutulması mecburidir. 

 

 

YEDİNCİ KISIM 

  Yangın Söndürme Sistemleri 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler  

          

Tasarım ilkeleri: 

MADDE 42- 

(1) Yangın söndürme sistemleri, bu Yönerge 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. 



(2) Yangın söndürme sistemlerinin; her yapıda meydana gelebilecek olan yangını 

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

hızda devreye girerek fonksiyonunu yerine getirebilmesi gerekir. 

(3) 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 

 

Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları: 

MADDE 43- 

           (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: 

  (2) 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:  
  (3) Herhangi bir noktadan su alma ağzına olan mesafe 60 m. fazla olamaz. 
  (4) Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları, itfaiyenin kullandığı 
normlarda storz tip 50 mm veya 65 mm çapında olur. 
  (5) Bağlantı ağızlarının, binanın yağmurlama ve yangın dolapları sistemine suyu sağlayan 
sabit boru tesisatında bırakılması hâlinde, bu bağlantıların ana kolonlar üzerinden doğrudan 
yapılması gerekir.  
  (6) 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: 
  (7) Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m

2
’den büyük imalathane, atölye, 

depo, otel, motel, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında ve kapalı kullanım alanı 2000 
m

2
’den büyük bütün binalarda yangın dolabı yapılması mecburidir.  

  (8) 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. Binanın yağmurlama sistemi ile korunması ve katlara itfaiye su alma ağzı bırakılması 
hâlinde, yangın dolapları, ıslak tip yağmurlama branşman hattından beslenebilir ve aralarındaki 
uzaklık 45 m’ye kadar çıkarılabilir. 

  (9) 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.  

 (10) 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. aşmaması ve lüle (lans) kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her 
üçünü birden yapabilmesi gerekir. 

 (11) İçinde itfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında 
tasarım debisinin 100 l/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.   

 (12)  Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yapılarda 
kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolaplarının TS EN 671-2 standardına uygun olması şarttır. 
Yassı hortumun; anma çapının 50 mm’yi, uzunluğunun 20 m. geçmemesi ve lüle kapama, 
püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilmesi gerekir. Dolap tasarım debisinin 
400 l/dak ve lüle girişindeki basıncın 600 kPa olması şarttır. Lüle girişindeki basıncın 900 kPa’ı 
geçmesi hâlinde, basınç düşürücü kullanılır.  
          (13) 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 : 

Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara 

dışarıdanmüdahale 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. 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. Bunların periyodik testleri, kontrolleri ve bakımlarının 

yapılması mecburidir. 

 

İtfaiye su verme bağlantısı: 

Yüksek binalarda veya bina oturma alanı 1000 m2’den büyük binalarda veya 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 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. fazla olamaz.  

 

Köpüklü, gazlı ve kuru kimyevi tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri : 

Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri; tesisin nitelik ve 

ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanır. Suyun 

söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, 

depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir. Gazlı yangın 

söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır. Her türlü gazlı söndürme 

sistemleri kurulurken; otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin devreye girdiğini işleticiye 

ve mahalde çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak 

olan sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek zorundadır. 

Gazlı yangın söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki, doğal havalandırma amaçlı 

pencerede, kapıda veya duvarda bulunan menfez ve varsa havalandırma bacalarının yangın 

algılama ve gaz boşalım anında otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmesi gerekir. 

Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde 

kullanılan söndürücü gazın, ilgili standartlara göre belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliğinin 

olması gerekir. 

 

 

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Taşınabilir Söndürme Tüpleri 

 

Taşınabilir söndürme tüpleri: 

MADDE 44- 

 

 (1) Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere 

göre belirlenir. Buna göre; 

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 m
2
, 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. 

(6) Arabalı yangın söndürücülerin TS 11749- EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın 

söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır. 

 

(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 

yılsonunda tozunun değiştirilmesi şarttır. 

 

(8) Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi 

konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir. 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Periyodik Testler ve Bakım 

Periyodik testler ve bakım: 

MADDE 45 – 

Bu Yönergede öngörülen yangın söndürme sistemlerinin ilgili standartlarda belirtilen 

sistemin gerektirdiği periyodik kontroller, testler ve bakımı Sivil Savunma Uzmanlığınca Lojistik 

Şube Müdürlüğüne yaptırılır.  

        

             

SEKİZİNCİ KISIM 

     Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak hükümler: 

MADDE 46- 

Tehlikeli maddelerin depolanması, doldurulması, kullanılması, üretilmesi ve satışa 

sunulması hakkında bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat ve standartlara 

uyulur. 

 

Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması: 

MADDE 47-  

Tehlikeli maddelerin sınıfları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Patlayıcı maddeler, 

b) Parlayıcı ve patlayıcı maddeler,   

c) Yanıcı sıvılar,  

ç) Yanıcı katı maddeler, 

d) Diğer tehlikeli maddeler. 

 

Depolama hacimlerinin genel özellikleri: 

MADDE 48-  

Tehlikeli maddelerin depolandığı yerlerde aşağıda belirtilen hususlara uyulması 

mecburidir: 

a) Topluma açık yerlerde tehlikeli maddeler ile ilgili olarak yapılan işlerin, ilgili 

standartlarda belirtilen şartlara uygun olması gerekir.  

b) Herhangi bir amaçla tehlikeli madde bulundurulan yerlerde, tehlikeli maddenin 

miktarlarına ve tehlike sınıfına bağlı olarak çevre güvenliği sağlanır.  

c) Binaya ulaşım yollarının sürekli olarak açık tutulması ve bu yollar üzerine park 

yapılmaması gerekir. 



ç) Tehlikeli maddenin özelliğine göre binaların tabanlarının statik elektriği iletici özellikte 

yapılması ve kapıların statik elektriğe karşı topraklanması şarttır.  

d) Binalardaki giriş ve çıkış kapılarının, pencerelerin, panjurların ve havalandırma 

kanallarının kapaklarının basınç karşısında dışarıya doğru açılması ve tehlike anında bina içinde 

bulunanların kolayca kaçabilmelerini veya tahliye edilebilmelerini sağlayacak biçimde yapılması 

gerekir. 

e) Binanın pencerelerinde parmaklık veya kafes bulunamaz. Birden çok bölümü bulunan 

işyeri binalarında bölümlerden her birinin, biri doğrudan doğruya dışarıya, diğeri ana koridora 

açılan en az 2 kapısının bulunması şarttır. İç bölmelerin, meydana gelebilecek en yüksek basınca 

dayanıklı, çatlaksız düz yüzeyli, yanmaz malzemeden yapılmış, açık renkte boyanmış veya 

badanalanmış, kolayca yıkanabilir şekilde olması gerekir. Hafif eğimli yapılan tabanlar bir drenaj 

sistemiyle beraber bir depoya veya dinlendirme kuyusuna bağlanır. Tehlikeli maddelere uygun 

özellikteki atık su arıtma tesisleri de bu amaçla kullanılabilir. 

f) Binaların tavanlarının ve tabanlarının yanmaz, sızdırmaz, çarpma ile kıvılcım çıkarmaz 

ve kolay temizlenir malzemeden, hafif eğimli olarak, pencerelerin ise, büyük parçalar hâlinde, 

etrafa dağılmayacak ve zarar vermeyecek telli cam veya kırılmaz cam gibi maddelerden yapılması 

gerekir. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Patlayıcı Maddeler 

Patlayıcı maddeler: 

MADDE 49 - 

(1) Bu Yönergeye göre patlayıcı maddeler; sürtme, darbe ve ısı etkisi altında başka bir 

maddenin katılmasına gerek olmadan hızla reaksiyona giren ve çevreye zarar veren maddelerdir.  

(2) Kolay yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile benzeri maddelerin depoları topluma 

açık yerler bulunamaz.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Parlayıcı ve Patlayıcı Gazlar 

Genel: 

MADDE 50 -  

(1) Bu Yönergeye göre normal sıcaklık ve basınç altında buhar fazında bulunan maddeler 

gaz olarak kabul edilir. Kritik sıcaklığı 10 ºC'ın altında olan gazlara basınçlı gazlar ve kritik 

sıcaklığı 10 ºC'ın üzerinde olup mutlak buhar basınçları 50 ºC de 300 kPa'ı aşan gazlar 

sıvılaştırılmış gazlar olarak isimlendirilir. Her iki tip gaz bir çözücü içinde çözünmüş hâlde ise, 

basınç altında çözünmüş gazlar sınıfına girer. 

(2) Gaz hâlinde veya bir sıvıda çözünmüş hâlde veya sıvılaştırılmış hâlde basınçlı gaz 

ihtiva eden bütün tüplerin, içinde bulunan basınçlı gazın özelliklerine, tekniğin gerektirdiği 

esaslara ve ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılması şarttır.  



(3) Her tüpün dip tarafının, yere değmeyecek şekilde, belirli bir yükseklikte, çemberle 

çevirili olması ve LPG tüpleri hariç olmak üzere, diğer tüplerin vana ve emniyet supaplarının 

içinde gazların birikmesini önleyecek şekilde havalandırma delikleri olan bir koruyucu başlığın 

bulunması gerekir. 

(4) Tüpler, hiçbir zaman izin verilenden fazla bir basınçla ve tüp üzerinde belirtilen 

ağırlığın üzerinde basınçlı gaz ile doldurulamaz. Tüplerin doldurulmadan önce ilgili mevzuata 

göre yeniden doldurulmaya müsait olup olmadığına dikkat edilir, kritik sıcaklıkları genel olarak 

çevre sıcaklığından fazla olan gazların konulduğu tüpler, tamamen doldurulmayarak tehlikeli 

basınçların meydana gelmesi önlenir. Basınçlı gazların doldurulduğu tüpler, ilgili mevzuatta 

belirtilen esaslar dâhilinde doldurulur ve dolum öncesinde ve sonrasında ağırlık kontrolüne tabi 

tutulur. 

Tüpler, vanalarının üzerinde emniyet tıpası takılmış olarak ve dolu tüpler ise, vanalarının 

üzerinde ilk kullanım kapağı takılmış olarak depolanır. Boş tüpler tercihen açıkta depolanır. Bina 

içinde depolanacaklar ise, depolama miktarının hesaplanmasında dolu tüp gibi kabul edilir. LPG 

tüplerinin kullanılması;  

 

a) 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.  

b) Tüpler, mümkünse balkonlarda bulundurulur. Kapalı veya az havalanan bir yerde tüp  

bulundurulacak ise bu bölümün havalandırılması sağlanır.  

c) Tüplerin konulduğu yerin doğrudan doğruya güneş ışınlarına maruz kalmaması ve  

radyatörlerin, soba veya benzeri ısıtıcıların yakınına tüp konulmaması gerekir.  

ç) İşyeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan tam bodrum  

katlarında LPG tüpü bulundurulamaz.  

d) Tüplerin değiştirilmesinde gaz kaçaklarının kontrolü için bol köpürtülmüş sabundan  

         faydalanılır ve ateş ile kontrol yapılmaz.  

 

Doğalgaz kullanım esasları: 

MADDE 51- 

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 flüoresan 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. 

h) Brülörlerde alev sezici ve alevin geri tepmesini önleyen armatürler kullanılır. 

ı) 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) Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve 

bakımları yetkili servislere yaptırılır. 

j) Doğalgaz kullanıcılarının tesisatlarını tanıması, gaz kesme vanalarının yerlerini 

öğrenmesi ve herhangi bir gaz kaçağı olduğunda buna karşı hareket tarzına dair bilgi sahibi olması 

gerekir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yanıcı ve parlayıcı sıvılar 

Yanıcı ve parlayıcı sıvılar: 

MADDE 52-  

Yanıcı ve parlayıcı sıvılar aşağıdaki şekilde tanımlanır ve sınıflara ayrılır: 

a) Yanıcı sıvılar, parlama noktası 37.8 °C ve daha yüksek olan sıvılardır. Yanıcı sıvılar 

aşağıdaki alt sınıflara ayrılır: 

1) Sınıf II sıvılar: Parlama noktaları 37.8 °C ve daha yüksek ve 60 °C’dan düşük olan 

sıvılardır. 

2) Sınıf IIIA sıvılar: Parlama noktaları 60 °C ve daha yüksek ve 93 °C’dan düşük olan 

sıvılardır. 

3) Sınıf IIIB sıvılar: Parlama noktaları 93 °C ve daha yüksek olan sıvılardır. 

b) Parlayıcı sıvı (Sınıf I), parlama noktası 37.8 °C’ın altında ve 37.8 °C’daki buhar basıncı 

276 kPa’ı aşmayan sıvılar parlayıcı sıvı, yani, Sınıf I olarak kabul edilir. Sınıf I sıvılar, aşağıdaki 

alt sınıflara ayrılır: 

1) Sınıf IA sıvılar: Parlama noktaları 22.8 °C’dan ve kaynama noktaları 37.8 °C’dan düşük 

olan sıvılardır. 

2) Sınıf IB sıvılar: Parlama noktaları 22.8 °C’dan düşük ve kaynama noktaları 37.8 °C ve 

daha yüksek olan sıvılardır. 



3) Sınıf IC sıvılar: Parlama noktaları 22.8 °C’dan yüksek ve 37.8 °C’dan düşük olan 

sıvılardır. 

c) Parlama noktasının üzerinde ısıtılan Sınıf II ve Sınıf IIIA sıvılar, Sınıf I olarak kabul 

edilir. 

 

Bildirim ve izin mecburiyeti: 

MADDE 53- 

(1) Sınıf IIIA ve Sınıf IIIB sıvılar dışında olup depolama yerine göre depolanan miktarı 

Ek-4’de verilen değerleri aşan yanıcı ve parlayıcı sıvı depolarının, ilgili mevzuat uyarınca 

bildirimi mecburidir. Depolanan miktarın, Ek-4’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. 

(3) Sınıf II, Sınıf IIIA ve Sınıf IIIB sıvılar, Sınıf I sıvılar ile beraber depolanıyor ise, 5 litre 

Sınıf II ve Sınıf IIIA, 1 litre Sınıf I sıvıya eşdeğer olarak alınır ve toplam miktar buna göre 

hesaplanır.  

 

Azami depolama miktarları ve depolama şekilleri: 

MADDE 54-  

(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. 

(2) Diğer kullanım alanlarından yangına en az 90 dakika dayanıklı duvar ve döşemeler ile 

ayrılan ve tali derecedeki işlemler yürütülen binalarda, depolama odasında veya 200 °C’de 10 

dakika yangına dayanıklı dolap içerisinde; 

a) Sınıf IA sıvılar 100 litre orijinal kabında,  

b) Sınıf IB, Sınıf IC, Sınıf II ve Sınıf IIIA sıvılar, toplam 500 litre orijinal kabında, 

c) Sınıf IB, Sınıf IC, Sınıf II ve Sınıf IIIA sıvılar, toplam 2500 litre taşınabilir tanklarda, 

depolanabilir.          

(3) Diğer kullanım alanlarından yangına en az 90 dakika dayanıklı duvar ve döşemeler ile 

ayrılan perakende satış yerlerinde yanıcı ve parlayıcı sıvılar, 200 °C’de 10 dakika yangına 

dayanıklı kabin ve orijinal ambalaj içinde aşağıda belirtilen miktarları aşmamak şartıyla, beher m
2
 

taban alanı için 5 litre bulundurulabilir. 

a) Sınıf IA sıvılar, en fazla 100 litre, 

b) Sınıf IB, Sınıf IC, Sınıf II ve Sınıf IIIA sıvılar, toplam kapasite miktarı orijinal 

kaplarında en fazla 1000 litre, 

c) Sınıf IIIB sıvılar, en fazla 2500 litre,  bulundurulabilir. 

(4) Sınıf II ve Sınıf III yanıcı sıvılar dökme hâlde bulunduruluyor ise,  119 uncu ve 120 nci 

madde hükümleri uygulanır. 

 



Tehlike bölgelerinin tanımları: 

MADDE 55-  

İlgili yönetmelik ve standartlara uygun olmak şartıyla, tehlike bölgeleri üçe ayrılır: 

a) 0. Bölge: Patlayıcı gaz-hava karışımının devamlı surette veya uzun süre mevcut olduğu 

boru ve kap içleri gibi bölgelerdir. 

b) 1. Bölge: Patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin 

olduğu dolum borusu civarı ve armatürler gibi bölgelerdir.  

c) 2. Bölge: Patlayıcı gaz-hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin 

olmadığı ve fakat olması hâlinde yalnız kısa bir süre için mevcut olduğu, tankların yakın çevresi 

gibi bölgelerdir. 

 

Tehlike bölgelerindeki sınırlamalar: 

MADDE 56-  

           Tehlike bölgelerindeki sınırlamalar aşağıda belirtildiği şekilde olur: 

a) 0. Tehlike Bölgesinde, beklenen yüksek işletme tehlikesi sebebiyle yalnız bu Bölgede 

kullanılmasına müsaade edilmiş ve var ise Türk Standartları Enstitüsü sertifikalı veya uygunluk 

belgeli olan cihazların kullanılması mecburidir. 

b) 1. Tehlike Bölgesinde, yalnız patlama ve kıvılcım güvenlikli cihaz ve sistemler 

kullanılır. Bu bölgeye taşıma araçlarının girmesine, ancak patlayıcı karışımların oluşmasını 

önleyecek tedbirlerin alınmış olması hâlinde müsaade edilir. 

c) 2. Tehlike Bölgesinde, sadece kıvılcım oluşturmayan ve buhar hava karışımının tutuşma 

sıcaklığının 4/5 sıcaklığına erişmeyen cihaz ve sistemler kullanılabilir. Bu Bölgede basınçlı, 

sıvılaştırılmış veya basınç altında çözünmüş gazlar, yanmayan ve sağlığa zararlı olmayan gazlar 

ve söndürme cihazları hariç olmak üzere, sadece yangına en az 120 dakika dayanıklı kapalı 

hacimlerde depolanabilir.  

 

Depo binası içinde depolama: 

MADDE 57-  

(1) Yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolandığı depo binaları en az 120 dakika yangına 

dayanıklı şekilde yapılır. Sınıf I parlayıcı sıvıların depolandığı binaların bodrum katının 

bulunmaması gerekir. Sınıf II sıvılar, bodrum katta depolanamazlar. Sınıf IIIA ve Sınıf IIIB sıvılar 

bodrum katta depolanacaklar ise, depolanacak miktar 40000 litreyi geçemez. 

(2) Bir kapalı hacimde beher yığında Ek-5/A’da belirtilen değerleri aşmamak kaydıyla, en 

fazla 5 ayrı yığın oluşturarak, her bir yığının birbirlerine olan mesafesi 3 m olmak üzere parlayıcı 

sıvı depolanabilir. Aynı hacimde çeşitli tehlike sınıflarına giren sıvılar birlikte depolanıyor ise, 

toplam depolanacak miktar, en yüksek tehlike sınıfına göre alınır ve; 

a) Sınıf IA + Sınıf IB/2   

b) Sınıf IA + Sınıf IC/4 

c) Sınıf IA + Sınıf II/12  

ç) Sınıf IA + Sınıf IIIA/40 

d) Sınıf IA + Sınıf IIIB/80 



şeklinde depolanır. Sınıf IA cinsinden depolanan toplam sıvı miktarı, 12500 litreyi 

geçemez.  

(3) Yanıcı ve parlayıcı sıvıların, bunların işlendiği fabrika ve atölye binalarında 

depolanmasına, Ek-5/B’de belirtilen değerleri aşmaması ve işlemin yürütüldüğü alandan tecrit 

edilmiş bir alan içinde yer alması şartı ile izin verilir.  

(4) Depo hacimleri 1. Tehlike Bölgesidir. Depo hacminden dışarıya açılan kapılardan ve 

pencerelerden ve diğer açıklıklardan itibaren 5 m yarıçapındaki bölge, döşemeden 0.8 m 

yüksekliğe kadar 2. Tehlike Bölgeleridir. 

(5) Depo hacimlerine işi olmayanların girmesi yasaklanır ve uygun bir levha ile bu yasak 

belirtilir. 

(6) Komşu hacimlere boru geçişlerinin ve tavan deliklerinin yanıcı olmayan yapı 

malzemeleri ile buhar hava karışımı geçmeyecek şekilde tıkanması mecburidir. 

(7) Depo binaları, konutlara ve insanların bulunduğu hacimlere bitişik olamaz. 

(8) Döşemelerin depolanan sıvı için geçirgen olmaması ve yanıcı olmayan malzemeden 

yapılması gerekir. Dökülen yanıcı sıvının, atık su çukurlarına, kanallara, borulara ve boru ve 

tesisat kanallarına sızması önlenir. Kapılar en az 120 dakika yangına dayanıklı olur. 

(9) Depo hacimlerinin yeteri kadar havalandırılması ve elektrik ile teknik kurallara uygun 

şekilde aydınlatılması gerekir. Doğal çekim yetişmiyor ise, döşeme düzeyinde etkili, saatte en az 6 

hava değişimi yapacak patlama ve kıvılcım güvenlikli mekanik bir düzen kurulur.  

          

Depolama tankları: 

MADDE 58- 

(1) Yeraltı tanklarında, yerüstü tanklarında ve taşınabilir kapların doldurulduğu ve 

boşaltıldığı yerlerde uyulması mecburi olan hususlar bu maddede belirtilmiştir:  

(2) Yeraltı tankları: 

a) Yeraltı tankı, yeraltına tamamen gömülü, üzerindeki toprak tabakası en az 60 cm olan ve 

ayrıca üstü en az 10 cm’lik bir beton tabakası ile örtülen tankı ifade eder. Yeraltı tankı üzerinde 

araç trafiği olacak veya olma ihtimali var ise, üzerinden geçecek araçların vereceği zararı önlemek 

üzere, tankın üzerinin en az 60 cm kalınlığında sıkıştırılmış dolgu malzemesi ile ve dolgunun 

üzerinin de 15 cm kalınlığında demir takviyeli beton plaka ile kapatılması şarttır. Beton plaka 

kullanıldığında, plakanın yatay düzlemde her yönde, tankın oluşturduğu alanın kenarlarından en az 

50 cm taşması gerekir. Beton plaka ile üzeri kapatılmayan tankların üzerinden araç geçişini 

önlemek üzere, tankın gömülü olduğu alanın etrafı en az 180 cm yüksekliğinde tel örgü ile 

çevrilir. 

b) Yeraltı tanklarının depo sahasına ait olmayan arsa ve araziden uzaklığının en az 1 m 

olması şarttır. Tankların meskun yerlere olan uzaklığı ile kendi aralarındaki uzaklık için Ek-

5/C’deki değerler esas alınır. 

c) Yeraltı tanklarının içi, 0. Tehlike ve bakım işlerinin yapıldığı kanal veya kapak bölmesi, 

1. Tehlike Bölgesidir. 

ç) Yeraltı tanklarının beklenen mekanik etkilerde ve yangın hâlinde sızdırmaz kalabilmesi 

gerekir. 



d) Korozyona dayanıklı olmayan malzemeden yapılmış yeraltı tankları, korozyon 

tehlikesine karşı, dışından zedelenmemiş ve zarar görmemiş bir yalıtım tabakası ile korunur.  

e) Tankların kamuya ait boru ve diğer şebekelerden en az 1 m uzaklığa yerleştirilmesi 

gerekir. 

f) Tankın, toprak doldurulmadan önce, en az 200 mm kalınlığında, yanmaz ve 

izolasyonuna etki etmeyen bir tabaka ile örtülmesi şarttır. 

g) Tanklar tesis edilecekleri yerde imal edilmiyor ise, izolasyonun sağlamlığı ve 

yerleştirilirken sağlam kaldığı, yetkili bir kişi tarafından tankın yerleştirilmesi sırasında tespit 

edilir. Tankların zedelenmeden, hazırlanan çukura yerleştirilmeleri gerekir. 

ğ) Tankların kapatılmaz bir havalandırma borusunun bulunması ve bu borunun doldurma 

sırasında gaz sıkışmasına meydan vermeyecek ebatta olması şarttır. Bu şart, bölmeli tanklarda her 

bölme için geçerlidir. Havalandırma borularının kapalı hacimlere açılmaması ve zeminden en az 4 

m yüksekte açık havaya çıkması gerekir. Boru uçları, yağmur ve yabancı madde girişine karşı 

korunur. 

(3) Yerüstü tankları: 

a) Yerüstü tanklarının içi, 0. Tehlike Bölgesidir. 

b) Yerüstü tanklarının beklenen mekanik etki ve yangın hâlinde sızdırmaz kalması gerekir. 

c) Tank cidarları dıştan korozyona maruz ve korozyona dayanıksız malzemeden yapılmış 

ise, uygun şekilde bu etkilerden korunur. 

ç) Tanklar içindeki sıvı sebebiyle içerden korozyona maruz ise, tankların içi de uygun 

şekilde korunur. 

d) Tanklar ve bölmeli tankların her bölmesi havalandırma boruları ile donatılır. 

e) Birkaç tank, ayrı tehlikeli gruba ait sıvılar ihtiva etmiyor veya içlerindeki sıvıların 

karışmalarından tehlikeli bir reaksiyon beklenmiyor ise, ortak boru hattı üzerinden 

havalandırılabilir. 

f) Her tank veya tank bölmesinde, sıvı seviyesini gösteren bir düzen bulunur. Gösterge 

olarak cam veya benzeri borular kullanılıyor ise, bu boruların çabuk kapatılabilir bir vana ile 

donatılması ve vananın yalnız ölçüm için açılması gerekir. 

g) Tankın sıvı hacmine bağlanan her boru bir vana ile kapatılır. Vanalar, kolay ulaşılır ve 

görülen bir şekilde, tanka yakın olarak düzenlenir. 

ğ) Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III sıvıların doldurulduğu tanklar, elektrostatik yüklemeye karşı 

emniyete alınır. 

(4) Taşınabilir kapların doldurulduğu ve boşaltıldığı yerler: 

a) Taşınabilir veya araç üstü tankların doldurulup boşaltıldığı yerlerdeki teçhizatta tankın 

elektrostatik yüklenme tehlikesini önleyecek tedbirler alınır. 

b) Dolum ve boşaltım yapılan yerlerde, akan sıvının yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına ve 

kanalizasyona karışması önlenir. 

c) Dolum yapılan yerlerin 15 m yarıçapa ve zeminden 0.8 m yüksekliğe kadar ve dolum 

ağzından itibaren 5 m yarıçapa ve ağızdan 3 m yüksekliğe kadar olan civarı, 1. Tehlike Bölgesidir.     



ç) Boşaltma yapılan yerlerden ve boşaltma sırasında açılan hava tahliye ağzından buhar 

haznesinden) yanıcı buharların çıkabileceği açıklıkların 5 m yarıçapa ve zeminden 0.8 m 

yüksekliğe kadar olan civarı, 2. Tehlike Bölgesidir.  

 

Akaryakıt servis istasyonları 

MADDE 59- 

 (1) Servis istasyonları kurulurken bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında, 

Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik ve ilgili standart 

hükümlerine uyulur.  

(2) Servis istasyonları kurulurken, Ek-6’de verilen uzaklıklara uyulur ve yeterli 

havalandırma sağlanır.  

(3) İkmal kolonlarının içi, 1. Tehlike Bölgesidir. Kolonların orta noktalarından 1 m 

yarıçaplı çevresi, kolon yüksekliğine kadar 2. Tehlike Bölgesidir. 

(4) Akaryakıt istasyonlarının düzenlenmesinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur: 

a) Akaryakıt servis istasyonlarında, akaryakıt, ancak 120 nci maddenin ikinci fıkrasında 

belirtilen yeraltı tanklarında depolanabilir.  

b) Tanklar, betonarme havuz içerisine yerleştirilir. Tank başına 45000 litreyi geçmemek 

şartı ile, bir istasyonda 250000 litre akaryakıt depolanabilir. 

c) Akaryakıt servis istasyonunun tamamı, merkezi ve gelişmiş bir topraklama sistemine 

bağlanır. Topraklama hattından bir seyyar uç, dolum ağzı muhafazası içine alınarak boşaltım 

yapan tankerlerin topraklanmasında kullanılır. 

ç) Enerji nakil hatları ve yeraltı kabloları ile ilgili hususlar hakkında, 30/11/2000 tarihli ve 

24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrikli Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 

hükümleri uygulanır. 

d) İkmal kolonları ve ikmal sistemleri, devrilmeye ve araç çarpmalarına karşı emniyete 

alınır. Bunlar, zemin seviyesinin altına ve özellikle bodrumlara konulamaz. 

e) İkmal kolonunun 5 m yarıçaplı çevresinde, daha alt kotlardaki hacimlere giden kanal, 

boru ve tesisat açıklıklarının bulunmaması gerekir. Boru ve kabloların geçtiği kanallarda yanıcı 

buhar karışımları meydana gelmesi, kum doldurulması gibi yollarla önlenir. 

f) Boşaltma ünitesi, depo dolduğunda otomatik olarak kapanan bir vana ile donatılır veya 

vananın açma kolunda sabitleştirme düzeni bulunmaması gerekir. 

g) İstasyonda, her dispenser adasının yanında ve her binanın içerisinde, TS 862-EN 3'e 

uygun en az 1 adet 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu, ilave olarak istasyon içerisinde farklı yerlerde ve 

fakat doldurma ağzına 7 m’den yakın ve 25 m’den uzak olmayacak şekilde, asgari 89 B söndürme 

etkisi olan en az 2 adet 50 kg'lık kuru kimyevi tozlu tekerlekli yangın söndürme cihazı olması 

şarttır. 

ğ) İstasyonda, yıldırım tehlikesine karşı ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun 

yıldırımdan korunma tesisatı yapılır. 

     

 

 



 

 

Genel olarak yangından korunma işlemleri: 

 

MADDE 60-  

(1) Yanıcı sıvıların depolandığı, doldurulduğu ve nakledildiği tesislerin, yeterli yangın 

önleme sistemleri ile donatılması, bu sistemlerin daima kullanıma hazır olacak şekilde tutulması 

ve bakımlarının yapılması gerekir. Gerekli düzen, deponun durumuna göre sabit, hareketli veya 

kısmen hareketli olabilir. Söndürücü olarak, özellikle hafif köpük, karbondioksit, kuru kimyevi toz 

ve su kullanılabilir. 

(2) Yağmurlama tesislerinin, bir tank yangınında, komşu tankın ısınarak patlamasını 

önleyecek kapasitede olması gerekir.  

(3) Yanıcı sıvıların naklinde kullanılan pompalar gibi cihazların, bir yangın hâlinde hızlı ve 

engelsiz bir şekilde ulaşılabilecek bir yerden kontrol edilebilir olması şarttır. Bu şart, diğer 

sınıftaki sıvılar ile beraberce depolanan sınıf IIIA ve Sınıf IIIB yanıcı sıvılar için de geçerlidir. 

(4) Tanklar ve tanklar ile iletken şekilde bağlanmış tesis bölümleri, toprağa karşı bir 

gerilime sahip olmayacak şekilde kurulur. Topraklama hatlarının bağlantı uçları ve birleşme 

noktaları, kolay ulaşılabilecek şekilde düzenlenir ve gevşemeye karşı emniyete alınır. Bu hususta 

ayrıca topraklama ile ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur. 

(5) Tank ve bağlı bölümleri, yalnız başına topraklayıcı hat olarak kullanılamaz. 

Topraklayıcı hat malzemesi, tank ve borularda korozyon yapmayacak malzemeden seçilir. 

(6) Tankların dolumu sırasında, tanktan dışarı çıkan buharın, hava karışımının orada 

çalışanlara ve başkalarına zarar vermeyecek şekilde açık havaya atılması gerekir. Yapıdan 

kaynaklanan sebeplerle, bu karışımın uygun bir yerden dışarı atılması mümkün değil ise, karışımın 

uygun bir hortum veya boru hattı ile yanıcı sıvıyı boşaltan tanka geri beslenmesi sağlanır. 

 

Bu bölümdeki hükümlerin uygulanmayacağı alanlar : 

 

MADDE 61-  

Bu Bölümde yer alan hükümler;  

a) Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyet için yapılmayan, ısıtma merkezi kazan 

daireleri ve yakıt depoları gibi depolama ve doldurma işleri hakkında,  

b) Araç depoları, yer değiştirebilen tesisler ve 300 litreye kadar depo hacmi olan sabit 

tesisler ile söz konusu araç ve tesislerin ayrılmaz parçası olan yakıt kapları hakkında, 

c) İşletmelerde, herhangi bir yanıcı sıvının, üretimde işlenmesi veya ürün veya ara ürün 

olarak kısa süre için depolanması hâlinde, uygulanmaz. 

 

 

 

 

 

 



 

DOKUZUNCU KISIM 

Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim, 

Denetim, İşbirliği, Ödenek ve İç Düzenlemeler 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yangın Güvenliği Sorumluluğu 

 

Yangın güvenliği sorumluluğu: 

MADDE 62-  

 Rektörlük Hizmet Binasından Rektör diğer Hizmet Binalarımızdan ise binada bulunan en 

üst rütbeli sorumludur. 

Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi: 

MADDE 63-  

(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. 

(2) Çalışma saatleri dışında; binalarımızda nöbet hizmeti uygulanmakta bazı birimlerimiz 

ise 24 saat esasına göre çalışmaktadır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ekiplerin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları 

 

Ekiplerin kuruluşu: 

MADDE 64-  

(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 65- 

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 66- 

(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. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim 

Genel eğitim: 

MADDE 67-  

 Acil durum ekiplerinin personeli; yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal 

kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, 

Üniversite Sivil Savunma Amiri tarafında 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. 

 

Özel eğitim 

MADDE 68- 

Üniversite Sivil Savunma Amiri tarafından veya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

tarafından genel yangın bilgileri, sivil savunma ve ilk yardım konularını içeren temel eğitimler 

yaptırılır. Bu personelin her türlü eğitim giderleri, Müdürlüğümüzce karşılanır 

 

            DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

                                        Denetim  

Denetim: 

MADDE 69-  

 Bu Yönerge hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde denetlenir: 

 Üniversite Sivil Savunma Amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya 

görevlendireceği heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük 

veya başkanlık müfettişleri veya kontrolörleri; hükümet konakları ise, Başbakanlık Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı veya görevlendireceği kişi veya heyet ile mülkiye müfettişleri 

tarafından denetlenir. 

Yapılan denetleme sonucunda düzenlenen denetim sonuç raporları; Başbakanlık Afet ve 

Acil Durum Başkanlığına bildirilir. 

 



     

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İşbirliği 

 

 

İşbirliği protokolü: 

MADDE 70-  

(1) İtfaiye teşkilâtı, Üniversitede 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. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

                                                               Ödenek  

 

Ödenek: 

MADDE 71- 

Kamuya ve özel sektöre ait yapı, bina, tesis ve işletmelerde; Bu Yönergede belirtilen 

sistem ve tesisatın yapımı ile araç-gereç ve malzemenin temini, bakım ve onarımı için ödenek 

ayrılır. Binaların yangından korunması için yıllık bütçelere konulan ödenek başka bir amaç için 

kullanılamaz. 

 

Kamuya ait yapı, bina, tesis ve işletmelerde ödenek:  

MADDE 72-  

 Kamuya ait yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangınla mücadele için gereken giderler; 

a) İl ve ilçelerdeki hükümet konakları için, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının ilgili 

birimlerince tespit edilerek Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ve İçişleri Bakanlığı tarafından 

belirlenen tahsis şekline göre il emvaline gönderilen, 

b) Genel bütçeye dâhil diğer idarelerin merkez ve taşra örgütleri için, ilgili bakanlık ve 

dairelerin kendi bütçelerine konulan, 

c) Özel bütçeli idareler, iktisadi devlet teşekkülleri, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanun 

ile kurulan teşekküller, özel idare ve belediyeler için kendi bütçelerine konulan, Ödenekler ile 

karşılanır.  

 

 

 

 



 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

İç Düzenleme   

 

İç düzenlemelerin hazırlanması:  

MADDE 73- 

 Bu Yönergenin 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 Yönerge hükümlerini dikkate alarak yangın önleme ve söndürme konusunda iç 

düzenlemelerde bulunurlar. 

 

İç düzenlemelerin kapsamı ve yürütülmesi: 

MADDE 74- 

(1) Yangın önleme ve söndürme konusundaki iç düzenlemelerde; bu Yönergede 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 

 

    BİRİNCİ BÖLÜM 

   Genel Hükümler 

 

 

Yetkili idareden görüş alınması: 

MADDE 75-  

Bu Kısımda belirtilmeyen veya açıklık bulunmayan hususlar hakkında, yapı ruhsatı 

vermeye yetkili idarenin görüşü esas alınır ve alınması gereken tedbirler Üniversite Rektörlüğü 

tarafından yaptırılır. 

 

 

    



ONBİRİNCİ KISIM 

Son Hükümler 

 

Yönergeye aykırılık hâlleri: 

MADDE 76-  

(1) Bu Yönerge 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. 

 

Yürürlük:  

MADDE 77–  

 Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Sivil Savunma Amirliğince hazırlanan bu 

Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme: 

MADDE 78-  

           Bu Yönerge hükümlerini Üniversite Hizmet binalarındaki en üst Amirler yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGENİN EKLERİ 

 

Ek-1 Bina Tehlike Sınıflandırması 

        Ek-1/A Düşük Tehlike Kullanım Alanları 

Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları* ),  bürolar (belirli alanları* ) 

 

 

* Kullanım alanları, Ek-1.b ve Ek-1.c kapsamına girmeyen alanlar. 

                                               

Ek-1/B Orta Tehlike Kullanım Alanları 

KULLANIM 

TÜRÜ 

 

Orta Tehlike -1 

 

Orta Tehlike -2 

 

Orta Tehlike -3 

 

Orta Tehlike -4 

Cam ve 

seramikler 

   

Cam Fabrikaları 

 

 

Kimyasallar 

 

Çimento İşleri 

Fotoğraf 

laboratuvarları, 

Fotoğraf film 

fabrikaları 

Boyama işlemleri, sabun 

fabrikaları 

Mum ve balmumu 

fabrikaları, kibrit 

fabrikaları, boyahaneler 

 

Mühendislik 

Metal levha üretimi Otomotiv fabrikaları, 

tamirhaneleri 

Elektronik fabrikaları, buzdolabı 

ve çamaşır makinesi fabrikaları 

 

 

Yiyecek ve 

içecekler 

  

Mezbahalar 

Mandıralar 

Fırınlar, bisküvi, 

çikolata, şekerleme 

imalathaneleri, bira 

fabrikaları  

Hayvan yemi fabrikaları, meyve 

kurutma, suyu çıkarılmış sebze ve 

çorba fabrikaları, şeker 

imalathaneleri, tahıl değirmenleri 

 

Alkol damıtma 

 

Çeşitli 

Hastaneler, oteller, 

lokantalar, 

kütüphaneler (kitap 

depoları hariç), 

okullar, bürolar 

Fizik laboratuvarları, 

çamaşırhaneler, 

otoparklar, müzeler 

 

Radyo ve televizyon Yayınevleri, 

tren istasyonları, tesisat odaları 

 

Sinemalar, tiyatrolar, 

konser salonları, tütün 

fabrikaları 

 

Kâğıt 

  Cilthaneler, mukavva fabrikaları, 

kâğıt fabrikaları, baskı işleri ve 

matbaalar 

 

Atık kâğıt işletmeleri 

 

Lastik ve plastik 

  Kablo farikaları, plastik döküm ve 

plastik eşya (köpük plastik hariç), 

kauçuk eşya fabrikaları,   sentetik 

lif (akrilik hariç) fabrikaları  

Vulkanize fabrikaları  

 

Halat fabrikaları 

Dükkânlar ve 

ofisler 

Bilgisayara veri 

işleme ofisleri (veri 

saklama odaları, 

hariç) 

 Büyük mağazalar  

Alışveriş merkezleri 

Sergi salonları 

 

 

 

Tekstiller ve 

konfeksiyon 

  

 

 

Deri eşya fabrikaları 

Halı fabrikaları (kauçuk ve köpük 

plastik hariç), kumaş ve giysi 

fabrikaları, fiber levha fabrikaları, 

ayakkabı imalathaneleri, triko 

(örgü), ev tekstili (bez) fabrikaları, 

yatak, şilte fabrikaları (köpük 

plastik hariç), dikim ve dokuma 

atölyeleri, yün ve yünlü kumaş 

atölyeleri 

 

 

Pamuk iplikhanesi, keten  

ve kenevir hazırlama 

tesisleri 

 

Kereste ve tahta 

  Ahşap işleri fabrikaları, mobilya 

fabrikaları (köpük plastikler hariç), 

mobilya mağazaları,  koltuk 

kanepe vb döşemelerinin (plastik 

köpük hariç) imalathaneleri 

Odun talaşı fabrikaları, 

yonga levha fabrikaları, 

kontrplak levhaları 

Orta tehlike -1 ve orta tehlike -2 kullanım alanlarında boyama işlemi ve benzeri yüksek yangın yüküne sahip alanlar var ise, 

kullanım alanları orta tehlike-3 olarak değerlendirilir. 

 



 

 

Ek-1/C Yüksek Tehlike Kullanım Alanları 

 

Yüksek Tehlike -1 

 

Yüksek Tehlike -2 

 

Yüksek Tehlike -3 

 

Yüksek Tehlike -4 

Döşemelik kumaş ve muşamba 

fabrikaları  

Kumaş ve muşamba yer döşemeleri 

imalatı 

Aydınlatma fişeği fabrikaları Selüloz nitrat 

fabrikaları 

Havai fişek 

fabrikaları 

Boya, renklendirici ( ahşap 

renklendirici ve koruyucuları-

pnoteks) ve vernik imalâtı 

Plastik köpük ve sünger imalathaneleri, lastik 

köpük eşyaları,  

  

Yapay kauçuk, reçine, lamba isi ve 

terebentin imalatı 

Katran damıtma   

Talaş fabrikaları 

Odun yünü imalatı 

Otobüs ambarı, yüklü kamyonlar ve vagonlar 

Otobüsler, yüksüz kamyonlar ve demiryolu 

vagonları için depolar 

  

 

 

                

       Ek-2 Yangına Dayanım (Direnç) Sembolleri ve Süreleri 

                          Ek-2/A Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Sembolleri 

R Yük taşıma kapasitesi 

E Bütünlük 

I Yalıtım 

W Işınım yayma 

M Mekanik dayanım 

C Kendiliğinden kapanma 

S Duman sızıntısı 

P veya PH Gücün sürekliliği veya sinyal verilmesi (alarm) 

G İsli yangın direnci 

K Yangın karşı koruma yeteneği 

D Sabit sıcaklık altında dayanıklılık süresi 

DH Standard zaman-sıcaklık eğrisi altında dayanıklılık süresi 

F Güçlendirilmiş duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği 

B Doğal, duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek-2/B Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri 

 Yapı Elemanı Yangın Dayanım Süresi 

(dak) 

Etkilenen Yüzey 

1. Taşıyıcı Sistem (çerçeve, kiriş veya kolon) R   Bkz. EK-2c Etkilenen yüzeyler 

2. Yük Taşıyıcı Duvar  (aşağıdaki maddelerde de 

açıklanmayan duvar) 

R   Bkz. EK-2c Ayrı ayrı her bir yüzey 

3. Döşemeler   

 a) İki katlı konutun ikinci katında (garaj veya 

bodrum kat üstü hariç) 

REI 30  

Alt yüzeyden 

b) Bir dükkân ve üstündeki kat arasında REI 60 veya Bkz. EK-2c 

(hangisi daha büyükse) 

c) Kompartıman döşemeleri  dahil her türlü diğer 

döşemeler 

REI Bkz. EK-2c 

d) Bodrum kat ile zemin kat arası döşeme REI 90 veya Bkz. EK-2c 

(hangisi daha büyükse) 

4. Çatılar   

 a) Kaçış yolu teşkil eden her bölüm REI 30 Alt yüzeyden 

b) Döşeme görevi yapan her türlü çatı REI Bkz. EK-2c 

c) Dıştan yangına maruz kalan çatılar (yük taşıyıcı 

değil) 
EI Bkz. EK-2c 

Dış yüzeyden 

5. Dış Duvarlar   

 a)  Parsel sınırın herhangi bir noktasına 2 m.’den 

daha yakın her bölüm 

REI  Bkz. EK-2c Ayrı ayrı her bir yüzey 

b) Parsel sınırdan 2 m. veya daha uzak olan her 

bölüm  

REI  Bkz. EK-2c Binanın iç yüzeyden 

6. Yangın Kompartıman Duvarları 

(Bina içindeki farklı kullanım  işlevlerini birbirinden 

ayıranlar) 

REI 60 veya Bkz. EK-2c 

(hangisi daha büyükse) 

Ayrı ayrı her bir yüzey 

7. Yangın Kompartıman Duvarları (6 numarada 

belirtilenler dışındakiler) 

REI  Bkz. EK-2c Ayrı ayrı her bir yüzey 

8. Korunumlu Şaftlar  

(korunumlu yangın merdiveni yuvaları ve acil durum 

asansör kuyuları hariç) 

 

REI  120 

 

Ayrı ayrı her bir yüzey 

9. Korunumlu Yangın Merdiveni Yuvaları, Acil Durum 

Asansörü Kuyuları ve Yangın Güvenlik Holü 

  

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

 b) Yangın merdiveni yuvası, acil durum asansör 

kuyusu ve yangın güvenlik holünü birbirinden ayıran 

duvar 

REI 60 Ayrı ayrı her bir yüzey 

10. Yangın Kesici EI 30  Ayrı ayrı her bir yüzey 

11. Asma Tavan EI 30 Alt taraftan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek-2/C Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri 

 

Bina Kullanım Sınıfları 

Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak) 

Bodrum Katlar(1) 

(üstündeki döşeme 

dâhil) 

 

Giriş veya Üst Katlar 

Bodrum Kat(ların) 

Derinliği*(m) 

Bina Yüksekliği (m) 

 10 m’den 

fazla 

10 m’den 

az 

5 m’den 

az 

21,50 m’den 

az 

30,50 m’den 

az 

30,50 m’den fazla 

1. Konutlar 

a) Bir ve İki 

Ailelik Evler 
--- 30(2) 30 60 --- --- 

b) Apartman 

lar 
90 60 30(2) 60 90 120 

2. Konaklama Amaçlı 

Binalar 
      

- yağmurlama sistemi 

yok 
90 60 60 60 90 İzin verilmez 

- yağmurlama sistemli 60 60 30(2) 60 60 120(3) 

3. Kurumsal Binalar 90 60 30(2) 60 90 120(3) 

4. Büro Binaları       

 
- yağmurlama 

sistemi yok 
90 60 30(2) 60 90 İzin verilmez 

 
- yağmurlama 

sistemli 
60 60 30(2) 30(2) 60 120(3) 

5. Ticaret Amaçlı Binalar       

 
- yağmurlama sistemi 

yok 
90 60 60 60 90 İzin verilmez 

 - yağmurlama sistemli 60 60 30(2) 30(2) 60 120(3) 

6. Endüstriyel Yapılar       

 
- yağmurlama sistemi 

yok 
120 90 60 90 120 İzin verilmez 

 - yağmurlama sistemli  90 60 30(2) 60 90 120(3) 

7. Toplanma Amaçlı 

Binalar 
      

 
- yağmurlama 

sistemi yok 
90 60 60 60 90 İzin verilmez 

 
- yağmurlama 

sistemli 
60 60 30(2) 60 60 120(3) 

8. Depolama Amaçlı 

Tesisler 
      

a) Depolar       

 
- yağmurlama 

sistemi yok 
120 90 60 90 120 İzin verilmez 

 
- yağmurlama 

sistemli 
90 60 30(2) 60 90 120(3) 

b) Otopark       

 - açık otoparklar --- --- 15(2) (4) 15(2) (4) 15(2) (4) 60 

 - diğer otoparklar 90 60 30(2) 60 90 120(3) 

* Binanın en alt bodrum kat döşemesi ile zemin kat döşemesi arasındaki mesafe. 
(1) Bir bodrumun üstündeki döşeme (veya birden fazla bodrum var ise, en üstteki bodrumun üstündeki döşeme), eğer 

giriş ve üst katlar için olan yangına dayanım süreleri daha fazla ise o hükümleri sağlamalıdır. 
(2) Binaları ayıran yangın kompartıman duvarları için en az 60 dakikaya yükseltilir. 
(3) Taşıyıcı sistemin bir bölümünü teşkil etmeyen elemanlar için 90 dakikaya düşürülebilir. 
(4) Acil kaçışı oluşturan elemanlar için 30 dakikaya yükseltilir. 

 

 

 

 

 

 



Ek-3 Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları ve Birim Genişlikleri 

 

 

Kullanım Sınıfı 
 

Tek yön 

en çok uzaklık (m) 

 

İki yön 

en çok uzaklık 

(m) 

 

Birim genişlik için kişi sayısı 

 

 

Çıkmaz koridor 

en çok uzaklık(m)  

 

 

 

Yağmurla

ma Sistemi 

yok 

Yağmurl

ama 

Sistemli 

Yağmurl

ama 

Sistemi 

yok 

Yağmurl

ama 

Sistemli 

 

Kapı Açıklıklarında 
 

Kaçış 

Merdivenle

rinde 

 

Rampal

ar ve 

Koridorl

arda 

 

Koridorlar 

Dışarı çıkış 

kapısı 

 

A- D

iğer kapılar 

ve 

Koridor 

kapıları 

 

Yağmurla

ma 

Sistemi 

yok 

 

Yağmurl

ama 

Sistemli 

B- Y

Yüksek Tehlikeli 

Yerler  

C- 1

0 

D- 2

0 

E- 2

0 

F- 3

5 

G- 5

0 

H- 4

0 

İ- 3

0 

J- 5

0 

K- 1

0 

L- 2

0 

M- E

Endüstrî Amaçlı 

Yapılar (1) 

N- 1

5 

O- 2

5 

P- 3

0 

Q- 6

0 

R- 1

00 

S- 8

0 

T- 6

0 

U- 1

00 

V- 1

5 

W- 2

0 

X- Y

Yurtlar, 

Yatakhaneler 

Y- 1

5 

Z- 3

0 

AA- 4

5 

BB- 7

5 

CC- 5

0 

DD- 4

0 

EE- 3

0 

FF- 5

0 

GG- 1

5 

HH- 2

0 

İİ- M

Mağazalar, 

Dükkânlar, Marketler 

JJ- 1

5 

KK- 2

5 

LL- 4

5 

MM- 6

0 

NN- 1

00 

OO- 8

0 

PP- 6

0 

QQ- 1

00 

RR- 1

5 

SS- 2

0 

TT- B

Büro Binaları 

UU- 1

5 

VV- 3

0 

WW- 4

5 

XX- 7

5 

YY- 1

00 

ZZ- 8

0 

AAA- 6

0 

BBB- 1

00 

CCC- 1

5 

DDD- 2

0 

EEE- O

Otoparklar ve 

Depolar 

FFF- 1

5 

GGG- 2

5 

HHH- 4

5 

İİİ- 6

0 

JJJ- 1

00 

KKK- 8

0 

LLL- 6

0 

MMM- 1

00 

NNN- 1

5 

OOO- 2

0 

PPP- O

Okul ve Eğitim 

Yapıları 

QQQ- 1

5 

RRR- 3

0 

SSS- 4

5 

TTT- 7

5  

UUU- 1

00 

VVV- 8

0 

WWW- 6

0 

XXX- 1

00 

YYY- 1

5 

ZZZ- 2

0 

AAAA- T

Toplanma Amaçlı 

Binalar 

BBBB- 1

5 

CCCC- 2

5 

DDDD- 4

5 

EEEE- 6

0 

FFFF- 1

00 

GGGG- 8

0 

HHHH- 6

0 

İİİİ- 1

00 

JJJJ- 1

5 

KKKK- 2

0 

LLLL- H

Hastaneler, 

Huzurevleri 

MMMM- 1

5 

NNNN- 2

5  

OOOO- 3

0 

PPPP- 4

5 

QQQQ- 3

0 

RRRR- 3

0 

SSSS- 1

5 

TTTT- 3

0 

UUUU- 1

5 

VVVV- 2

0 

WWWW- O

Oteller, Pansiyonlar 

XXXX- 1

5 

YYYY- 2

0  

ZZZZ- 3

0 

AAAAA- 4

5 

BBBBB- 5

0 

CCCCC- 4

0 

DDDDD- 3

0 

EEEEE- 5

0 

FFFFF- 1

5 

GGGGG- 2

0 

HHHHH- A

Apartmanlar  

İİİİİ- 1

5 

JJJJJ- 3

0  

KKKKK- 3

0 

LLLLL- 7

5 

MMMMM- 5

0 

NNNNN- 4

0 

OOOOO- 3

0 

PPPPP- 5

0 

QQQQQ- 1

5 

RRRRR- 2

0 
(1)  Kolay alevlenici ve yoğun duman çıkarıcı malzeme bulundurulmayan endüstriyel amaçlı yapılarda tek ve iki yönlü uzaklık ½ 

oranında artırılabilir. 

Not: Kaçış mesafeleri için, dış kaçış geçitlerinde yağmurlama sistemli binalardaki, açık otoparklarda ise yağmurlama sistemli 

otopark kaçış mesafeleri esas alınır. 

 

 

 

 

            Ek-4 Yanıcı  ve  Par lay ıcı  S ıv ı ların  Depolama Yer ine Göre Depola ma Miktarları  

 

 Miktarı (litre) 

Depolama Yeri Sınıf IA Sınıf IB, Sınıf IC Sınıf II 

Zemin seviyesi ve  

üstündeki depo hacimleri 

20 – 60 100 – 300 

Açıkta kurulu depolar 20 – 200 40 – 600 

 

 

 



 
Ek-5 Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Depolanması 

Ek-5/A Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Depo Binası İçinde Depolanması 

 

Yanıcı ve parlayıcı sıvı sınıfı Orijinal depolama kaplarında 

toplam miktar 

Taşınabilir depolama tanklarında 

toplam miktar 

Toplam kap hacmi (litre) Toplam tank hacmi (litre) 

IA 2,500 - 

IB 5,000 7,500 

IC 10,000 5,000 

II 30,000 40,000 

IIIA 100,000 150,000 

IIIB 200,000 300,000 

 

Ek-5/B Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Bina İçinde Depolanması (1)   

 

En fazla Depolama Alanı  

(m2) 

Müsaade edilebilir miktar  

(litre/ Döşeme Alanı m2) 

Yangına dayanıklılık 

(dakika) 

Yangın korunumu (2) 

15 70 60 YOK 

15 175 60 VAR 

50 140 120 YOK 

50 350 120 VAR 

(1) Yanıcı ve parlayıcı sıvıların işlendiği fabrika ve atölye binalarında işlemin yürütüldüğü alandan tecrit edilmiş bir 

alandır.  
(2) Yangın korunumu, yağmurlama sistemi, karbondioksit, kuru kimyevi toz veya diğer uygun bir sistem ile sağlanır. Sınıf 

IA Sınıf IB sıvı toplam miktarı Ek-5’deki değerini aşmaz. 

 

 

 

 

Ek-5/C Açıkta Kurulu Yerüstü Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri 

 

Tank Hacmi (Litre) 

Komşu arsa sınırına, ana 

trafik yollarına veya 

demir yollarına 

uzaklıkları 

(metre) 

Tesise ait idari 

binalara uzaklıkları 

(metre) 

Tankların 

Birbirinden Uzaklığı 

(metre) 

1.000 veya daha az 1.5 1.5  

1001–3000 3.0 1.5 1 

3.001–45.000 5.0 1.5 1 

45.001–115.000 7.0 1.5 1.5 

115.001–190.000 10.0 3.0 

Birbirine komşu 

tankların çaplarının 

toplamının ¼ ü 

190.001- 375.000 15.0 5.0 

375.001–1.900.000 25.0 7,5 

1.900.001–3.750.000 30.0 10.0 

3.750.001- 7.550.000 40.0 15.0 

7.550.001–11.375.000 50.0 17.5 

11.375.001 veya daha fazla 55.0 20.0 

Mesafeler tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir.  

Tank tesis sahasında dökülen sıvıların kolayca biriktirileceği havuzlama sistemi yaptırılır. 

Tankların tamamı yağmur, drenaj ve kanalizasyon sisteminden ayrı olarak bir kanal sistemi ile ve uygun bir eğimle bu 

havuz sistemine bağlanır. 

 

 



 

Ek-5/Ç Yeraltı Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Mesafeler Tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir 

 

 
 

 

 

 

Ek-6 Akaryakıt Servis İstasyonlarında Asgari Emniyet Mesafeleri (m) 

 

  

  

  

Akaryakıt  

Tankı 

Yeraltı(1) 

Akaryakıt 

Pompası 

Adası 

Tank 

Havalan. 

Borusu 

Tank 

Doldurma  

Ağzı 

İdari 

Bina(2) 

  

Komşu  

Arsa 

Sınırı 

Karayolu 

(Şehiriçi) 

Sınırı 

Karayolu 

(Şehirlerarası) 

Arsa Sınırı 

 Topluma 

Açık 

Yerler(3) 

Hastane 

Okul 

Arsa 

Sınırı (4) 

Akaryakıt Tankı 

Yeraltı 
0,5    2 7,5 5 15 25 50 

Akaryakıt 

Pompası 

(Dispenser) 

Adası 

0 6 6 6 6 7,5 6 6 25 50 

Tank 

Havalandırma 

Borusu 

0 6  1 5(5) 5 3 6 25 50 

Tank Doldurma 

Ağzı 
0 6 1  5 5 5 6 25 50 

(1) Tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir.   
(2) İstasyonun idari, ticari ve sosyal faaliyetlerinin yürütüldüğü, istasyona ait makina ve donanımların bakımlarının yapıldığı, 

istasyonun ihtiyacı olan, elektrik, basınçlı hava ve su temin ünitelerinin bulunduğu yapılardan meydana gelen idari bürolarda  

bodrum katı bulunamaz, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden önce inşa edilmiş istasyonlarda bodrum kat mevcut ise, bodrum 

kat girişi ve bodrum katın herhangi bir açıklığı havalandırma borusu çıkış ucu, doldurma ağzı, tank ve dağıtım birimleri ile aksi 

cephede (girişi arkadan) olması ve girişte eşik ve eşikten sonra dışarıya doğru bir meyil bulunması şarttır. 
(3) Topluma açık yerler: Konaklama, tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım, araç bekleme, alış veriş gibi sebeplerle 50 veya daha 

fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün binalar veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar  
(3), (4) Bu sütunlardaki mesafeler mevcut binalar ve mevcut akaryakıt istasyonları için % 60 azaltılır. Bu sütunlardaki mesafeler 

istasyonda sadece motorin tankı olması hâlinde mevcut ve yeni istasyonlarda % 50 azaltılabilir. 
(5) Akaryakıt istasyonlarında, binaların pencere, kapı, klima, aydınlatma sistemi gibi herhangi bir açıklığı olmayan cephesine 0 

metre olabilir. Nefeslik ağzı, çatı veya elemanlarından en az 3,6 m yüksekte olmalıdır. Toplam yükseklik 9 m’yi aşmamalıdır 

 

 

Tank Hacmi (Litre) 

 

Yeraltı tanklarının komşu 

arsa sınırına, ana trafik 

yollarına veya demir 

yollarına uzaklıkları 

(metre) 

 

Tankların 

Birbirinden Uzaklığı 

(metre) 

 

500 veya daha az 0 0 

500–3000 3.0 1.0 

3.001–10.000 5.0 1.0 

10.001–50.000 7.5 1.0 

50.001–120.000 10.0 1.5 

120.001- 250.000 15.0  

Birbirine komşu 

tankların çaplarının 

toplamının ¼ ü 

250.001–600.000 15.0 

600.001–1.200.000 15.0 

1.200.001- 5.000.000 15.0 

5.000.000 den büyük 15.0 


