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BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 27/11/2007 tar hl  ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le yürürlüğe konulan B naların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmel ğ n 2 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “MADDE 2- (1) Bu Yönetmel k;
             a) Ülkedek  her türlü yapı, b na, tes s le açık ve kapalı alan şletmeler nde alınacak yangın önleme ve söndürme tedb rler n ,
             b) Yangının ısı, duman, zeh rley c  gaz, boğucu gaz ve pan k sebeb yle can ve mal güvenl ğ  bakımından yol açab leceğ  tehl keler  en
aza nd reb lmek ç n yapı, b na, tes s ve şletmeler n tasarım, yapım, kullanım, bakım ve şlet m esaslarını,
             kapsar.
             (2) Karada ve suda, sürekl  veya geç c , resmî veya özel, yeraltı veya yerüstü nşaatı le bunların lâve, değ ş kl k ve onarımlarını ç ne
alan sab t ve hareketl  tes sler bu Yönetmel ğ n uygulanması bakımından yapı sayılır ve bu tes sler hakkında bu Yönetmel ğe göre şlem yapılır.
             (3) Türk S lahlı Kuvvetler nce kullanılan yapı, b na ve tes sler le eğ t m ve tatb kat alanlarında uygulanacak yangın önlemler , bu
Yönetmel k hükümler  de d kkate alınarak yapının özell kler ne göre M llî Savunma Bakanlığınca bel rlen r.”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmel ğ n 4 üncü maddes n n b r nc  fıkrasının (g), ( ), (ş), (u), (ff), (gg) ve (ccc) bentler  aşağıdak  şek lde
değ şt r lm ş ve (ççç) bend  yürürlükten kaldırılmıştır.
             “g) Atr um: İk  veya daha çok sayıda katın ç ne açıldığı, merd ven yuvası, asansör kuyusu, yürüyen merd ven boşluğu veya su,
elektr k, havalandırma, kl mlend rme, haberleşme, tes sat bacaları ve şaftlar har ç, üstü kapalı gen ş ve yüksek hacm ,”
             “ ) Çıkmaz kor dor mesafes : Mekân çer s nden mekânın kor dora bağlanan kapısına kadar olan mesafe göz önüne alınmaksızın,
kaçışta, mekânların bağlı olduğu kor dorun en uzak noktasından kor dor boyunca b r çıkışa veya k  yönde kaçış mkânına sah p olunan
noktaya kadar olan mesafey ,”



             “ş) Ac l durum aydınlatması: Olağan aydınlatma devreler n n kes nt ye uğraması hâl nde, armatürün kend  gücüyle veya k nc  b r
enerj  kaynağından beslenerek sağlanan aydınlatmayı,”
             “u) Kaçış uzaklığı: Herhang  b r katta b r mekân ç nde durulab len en uzak noktada bulunan b r kullanıcının kend s ne en yakın kat
çıkışına kadar almak zorunda olduğu yürüme yolunun uzunluğunu,”
             “ff) Mevcut yapı: Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan yapı,
b na, tes s ve şletmey ,
             gg) Ortak merd ven: B rden çok sayıda kullanım b r m ne h zmet veren ve kaçış merd ven  olarak da kullanılab len b na merd ven n ,”
             “ccc) Yüksek b na: B na yüksekl ğ  21.50 m’den, yapı yüksekl ğ  30.50 m’den fazla olan b naları,”
             MADDE 3 – Aynı Yönetmel ğ n 5 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “MADDE 5- (1) Projeler, kanun  düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenl k bakımından bu Yönetmel kte öngörülen şartlara
uygun değ l se yapı ruhsatı ver lmez. Yen  yapılan veya proje tad latı le kullanım amacı değ şt r len yapılarda bu Yönetmel kte öngörülen
esaslara göre malat yapılmadığının tesp t  hâl nde, bu eks kl kler g der l nceye kadar b naya yapı kullanma z n belges  veya çalışma ruhsatı
ver lmez.
             (2) Tasarımcılar tarafından, bu Yönetmel kte hakkında yeterl  hüküm bulunmayan hususlarda ve metro, mar na, hel kopter p st ,
tünel, stadyum, haval manı ve benzer  kullanım alanlarının yangından korunmasında Türk Standartları, bu standartların olmaması hâl nde se
Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerl l ğ  kabul ed len standartlar da
kullanılab l r.
             (3) Bu Yönetmel ğ n uygulanmasında proje ve yapım le lg l  konularda tereddüde düşülen hususlar hakkında Bayındırlık ve İskân
Bakanlığının, d ğer hususlar hakkında se İç şler  Bakanlığının uygulamaya esas olacak yazılı görüşü alınarak bu görüşlere göre şlem yapılır.”
             MADDE 4 – Aynı Yönetmel ğ n 6 ncı maddes n n dördüncü fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(4) B naların yangın algılama ve söndürme projeler , tes sat projeler nden ayrı olarak hazırlanır. B r kat alanı 2000 m2’den fazla olan
katların tahl ye projeler  m mar  projelerden ayrı olarak hazırlanır. Tahl ye projeler  d ğer yapılarda m mar  projelerde göster l r. Projeler; lg l
beled ye tfa ye b r mler n n uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetk l  merc ler tarafından onaylanarak uygulanır. Beled ye tfa ye
b r mler nce, projelerde değ ş kl k veya lâve gerekl  görülmes  hal nde, sten len değ ş kl k veya lâven n bu Yönetmel ğ n hang  maddes ne
st naden gerekl  görüldüğünün bel rt lmes  mecbur d r. Yorumlanması gereken, açıklık gerekt ren veya bel rs z olan konularda Bayındırlık ve
İskân Bakanlığının görüşü alındıktan sonra şlem ve uygulama yapılır.”
             MADDE 5 – Aynı Yönetmel ğ n 7 nc  maddes n n dördüncü fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(4) Toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2’den büyük malathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğ t m b nalarında,
b naya a t yangın tahl ye projeler , b na g r ş nde ve yangın sırasında tfa yen n kolaylıkla ulaşab leceğ  b r yerde bulundurulur. Bu projelerde;
b nanın kaçış yolları, yangın merd venler , varsa tfa ye asansörler , yangın dolapları, tfa ye su verme ağızları, yangın pompaları le jeneratörün
yer  şaretlen r.”
             MADDE 6 – Aynı Yönetmel ğ n 23 üncü maddes n n beş nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(5) Betonarme ve ön ger lmel  betondan mamul taşıyıcı s stem elemanlarında lg l  yönetmel k ve standartlara uyulur. Çok katlı ve
özell kle yatay yangın bölmel  b nalarda, s stem b r bütün olarak ncelen r, eleman genleşmeler n n kısıtlandığı durumlarda doğan ek zorlamalar
göz önünde tutulur. Betonarme veya betonarme-çel k kompoz t elemanların yangına karşı dayanıklı olab lmes  ç n, ç ndek  çel k prof l veya
donatının en dışta kalan kısımları olan pas payının, kolonlarda en az 4 cm ve döşemelerde en az 2.5 cm kalınlığında beton le kaplanmış olması
gerek r.” 
             MADDE 7 – Aynı Yönetmel ğ n 24 üncü maddes n n dördüncü ve beş nc  fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(4) B na yüksekl ğ  21.50 m’den fazla olan konut har c  b nalarda ve b na yüksekl ğ  30.50 m’den fazla olan konut b nalarında
atr umlu bölüm har ç olmak üzere, 21.50 m’den daha yukarıda olan katlarında en çok 3 kat b r yangın kompartımanı olarak düzenlen r. 
             (5) Atr umlu bölümlere, sadece düşük ve orta tehl kel  sınıfları çeren kullanımlara sah p b nalarda müsaade ed l r. Atr um alanının
h çb r noktada 90 m2’den küçük olmaması esastır. Alanı 90 m2’den küçük olan atr um boşluklarının çevres  her katta en az 45 cm
yüksekl ğ nde duman perdes  le çevrelen r ve yağmurlama s stem  le korunan b nalarda duman perdes nden 15 la 30 cm uzaklıkta,
aralarındak  mesafe en çok 2 m olacak şek lde yağmurlama başlığı yerleşt r l r. Atr umlarda doğal veya mekan k olarak duman kontrolü
yapılır.”
             MADDE 8 – Aynı Yönetmel ğ n 26 ncı maddes ne aşağıdak  fıkra eklenm şt r.
             “(5) Su, elektr k, ısıtma ve havalandırma tes satı le benzer  tes satların döşemeden geçmes  hâl nde, tes sat çevres , açıklık



kalmayacak şek lde en az döşeme yangın dayanım süres  kadar, yangın ve duman geç ş ne karşı yalıtılır.”
             MADDE 9 – Aynı Yönetmel ğ n 27 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “MADDE 27- (1) Dış cepheler n, yüksek b nalarda zor yanıcı malzemeden ve d ğer b nalarda se en az zor alevlen c  malzemeden
olması gerek r. Cephe elemanları le alevler n geçeb leceğ  boşlukları bulunmayan döşemeler n kes şt ğ  yerler, alevler n komşu katlara
atlamasını engelleyecek şek lde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır. Alevler n b r kattan d ğer b r kata geçmes n
engellemek ç n k  katın pencere g b  korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekl ğ nde yangına dayanıklı cephe elamanıyla
dolu yüzey oluşturulur veya cephe ç kısmına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede yağmurlama başlıkları yerleşt r lerek
cephe otomat k yağmurlama s stem  le korunur.”  
             MADDE 10 – Aynı Yönetmel ğ n 28 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “MADDE 28- (1) Çatıların nşasında;
             a) Çatının çökmes ,
             b) Çatıdan yangının g r ş  ve çatı kaplaması yüzey n n tutuşması,
             c) Çatının altında ve ç nde yangının yayılması,
             ç) Çatı ışıklığı üzer ndek  rüzgâr etk ler ,
             d) Çatı ışıklığından b naya yangının geçmes ,
             e) Yangının çatı kaplamasının dış yüzey  üzer ne veya katmanlarının çer s ne yayılması ve alev damlalarının oluşması,
             f) B t ş k n zam b nalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya geçmes ,
             ht maller  göz önünde bulundurulur. 
             (2) Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzey n veya yalıtımın en az zor alevlen c
malzemelerden olması gerek r. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemeler n kullanılması durumunda üzer ne çatı kaplaması uygulanan
yüzey n en az normal alevlenen malzemelerden olmasına z n ver l r.
             (3) Yüksek b nalarda ve b t ş k n zam yapılarda;
             a) Çatıların oturdukları döşemeler n yatay yangın kes c  n tel ğ nde,
             b) Çatı taşıyıcı s stem  ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden,
             olması gerek r.”         
             MADDE 11 – Aynı Yönetmel ğ n 29 uncu maddes n n altıncı fıkrasının (ç) bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “ç) Ek-2/Ç’de TS EN 13501-1 ve TS EN 13501-5’e göre malzemeler n yanıcılık sınıfları.”
             MADDE 12 – Aynı Yönetmel ğ n 31 nc  maddes n n dördüncü ve yed nc  fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(4) Kaçış merd venler  bodrum katlar dah l bütün katlara h zmet vereb l r.”
             “(7) B r katı geçmeyen açık merd venler le b r kat n lerek veya çıkılarak b na dışına tahl yes  olan kata ulaşılan yürüyen merd venler
ve rampalar, b na dışına ulaşım noktasına veya korunmuş kaçış noktasına olan uzaklıklar, tek yönde ve k  yönde korunmuş kaçış yollarına
olan ve Ek-5/B’de bel rt len uzaklıklara uygun olmak şartıyla, k nc  kaçış yolu olarak kabul ed l r.” 
             MADDE 13 – Aynı Yönetmel ğ n 34 üncü maddes n n altıncı ve yed nc  fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(6) Aks  bel rt lmed kçe kaçış merd venler ne, b r yangın güvenl k holünden veya kullanım alanlarından b r kapı le ayrılan hol,
kor dor veya lob den geç lerek ulaşılır. 
             (7) Ac l durum asansörü le yapı yüksekl ğ  51.50 m’den fazla olan b nalarda kaçış merd ven  önüne yangın güvenl k holü yapılması
zorunludur. Ac l durum asansörünün yangın merd ven  önündek  güvenl k holüne açılması gerek r.”
             MADDE 14 – Aynı Yönetmel ğ n 39 uncu maddes n n k nc , üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(2) Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak bel rlenecek sayıdan az olamaz. Aks  bel rt lmed kçe, 25 k ş n n aşıldığı yüksek tehl kel



mekânlar le 50 k ş n n aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. K ş  sayısı 500 k ş y  geçer se en az 3 çıkış ve 1000 k ş y  geçer se
en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.
             (3) Çıkışların b rb r nden olab ld ğ nce uzakta olması gerek r. Bölünmem ş tek mekânlarda 2 çıkış gerek yor se çıkışlar arasındak
mesafe yağmurlama s stem  bulunmadığı takd rde d yagonal mesafen n 1/2’s nden ve yağmurlama s stem  mevcut se d yagonal mesafen n
1/3’ünden az olamaz.
             (4) Çıkış mesafeler n n kapıdan alındığı b na kullanım sınıflarında, b r kor dor ç ndek  2 kaçış merd ven  arasındak  mesafe,
yağmurlama s stem  olmayan yapılarda kor dor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama s stem  olan yapılarda se kor dor uzunluğunun
1/3’ünden az olamaz.”
             MADDE 15 – Aynı Yönetmel ğ n 41 nc  maddes n n üçüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(3) Kaçış merd venler nde her döşeme düzey nde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar
düzenlen r. B na yüksekl ğ  15.50 m’den veya b r kattak  kullanıcı sayısı 100 k ş den fazla olan b nalarda dengelenm ş kaçış merd venler ne z n
ver lmez.”
             “(9) Kaçış merd ven  yuvasına ve yangın güvenl k holüne elektr k ve mekan k tes sat şaftı kapakları açılamaz, komb  kazanı,
kl mlend rme dış ün tes , sayaç ve benzer  c haz konulamaz.” 
             MADDE 16 – Aynı Yönetmel ğ n 44 üncü maddes n n k nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(2) B r kat n lerek veya çıkılarak doğrudan b na dışına ulaşılan ve eğ m  % 10’dan fazla olmayan araç rampaları, kaçış rampası
olarak kabul ed l r.”
             MADDE 17 – Aynı Yönetmel ğ n 45 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “MADDE 45- (1) Bütün korunmuş kaçış merd venler n n, doğal yolla veya Altıncı Kısımdak  gereklere uygun olarak mekan k yolla
havalandırılması veya basınçlandırılması gerek r. Kaçış merd ven  ve kullanım alanları, aydınlatma ve havalandırma amacı le aynı aydınlığı
veya baca boşluğunu paylaşamaz.” 
             MADDE 18 – Aynı Yönetmel ğ n 48 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “MADDE 48- (1) Bodrum katlar dâh l 4 katı geçmeyen konutlar le tek evler, k z evler ve sıra evler g b  konutlarda, tek b r
kullanıma h zmet veren b nalarda veya böyle b r b nanın ayrılmış b r bölümünde kaçışlar, kaçış mesafes  aranmaksızın normal merd venlerle
sağlanab l r. Bu merd venlerde başka herhang  b r özell k aranmaz. 
             (2) B r nc  fıkrada bel rt lenler dışındak  konutlarda, konut ç ndek  herhang  b r noktadan konut çıkış kapısına kadar olan uzaklığın  20
m’y , yağmurlama s stem  olan konutlarda 30 m’y  geçmemes  gerek r. İk den çok ara kat bulunmayan apartman da reler nde tek kapı
bulunması hâl nde, bu kapı üst katta düzenlenemez. Üsttek  katın döşeme alanı, bu kat ç n ayrı b r çıkış sağlanmadıkça 70 m2’y  aşamaz.
             (3) Konut b r mler nden bütün çıkışların, kaçış merd venler ne veya güvenl  b r açık alana doğrudan er ş m mkânı sağlayacak şek lde
olması gerek r.
             (4) Kaçış uzaklığı, apartman da reler n n kapısından başlanarak ölçülür. B r apartman da res  ç n aynı kat düzey nde k  kapı
gerekt ğ nde, yalnızca tek doğrultuda kaçış veya tek b r kaçış merd ven  sağlanıyor se kaçış uzaklığı en uzaktak  kapıdan başlanarak ve k  ayrı
doğrultuda kaçış mkânı sağlanab l yor se kaçış uzaklığı her b r kapıdan başlanarak ölçülür.
             (5) Kaçış mesafeler  uygun olmak şartıyla, b naların sadece konut bölümler ne h zmet veren kaçış merd venler  aşağıdak  şek lde
düzenlen r:
             a) Yapı yüksekl ğ  21.50 m’n n altındak  konutlarda korunumsuz normal merd ven kaçış yolu olarak kabul ed l r ve k nc  çıkış
aranmaz.
             b) Yapı yüksekl ğ  21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merd ven düzenlenmes , merd venlerden en az
b r s n n korunumlu olması ve her da reden 2 merd vene de ulaşılması gerek r.
             c) Yapı yüksekl ğ  30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, b rb rler ne alternat f, her k s  de korunumlu ve en az
b r nde yangın güvenl k holü düzenlenm ş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merd ven  yapılması mecbur d r. Kattak  konutların her
b r n n ç nden b r yangın güvenl k holünden geç lerek yangın merd ven ne ulaşılıyor se b nanın genel merd ven n n korunumlu olması gerekl
değ ld r.
             ç) Yapı yüksekl ğ  51.50 m’den yüksek olan konutlarda, b rb rler ne alternat f ve yangın güvenl k holü olan ve basınçlandırılan en az 2
kaçış merd ven  yapılması şarttır.
             (6) Konut yapılarının farklı amaçla kullanılan bodrum katlarında, konut le  ortak kullanılan kaçış merd venler n n önüne yangın



güvenl k holü düzenlenmes  gerek r.
             (7) G r ş, çıkış ve şaftları üst katlardan 120 dak ka yangına dayanıklı döşeme veya bölme le ayrılan bodrum katlar, beş nc  fıkrada
bel rt len yapı yüksekl kler ne dah l ed lmez ve yangın güvenl k tedb rler  bakımından ayrı değerlend r l r.
             (8) Çatı arası p yeslerden b nanın normal merd ven ne veya korunumlu kaçış merd ven ne alternat f kaçış mkânı sağlanması
durumunda, çatı arası p yes yüksekl ğ  beş nc  fıkrada bel rt len yapı yüksekl kler ne dah l ed lmez.”
             MADDE 19 – Aynı Yönetmel ğ n 49 uncu maddes n n b r nc  fıkrasının (b) bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “b) Hastaneler n ve bakımevler n n 300 m2’den büyük olan yatılan katlarının her b r , en az yarısı büyüklüğünde k  veya daha fazla
yangın kompartımanına ayrılır veya korunumlu yatay tahl ye alanları teşk l ed l r. Yatay tahl ye alanlarının hesaplanmasında kullanıcı yükü 2.8
m²/k ş  olarak d kkate alınır.”
             MADDE 20 – Aynı Yönetmel ğ n 51 nc  maddes n n k nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(2) Karışık kullanım amaçlı b nalarda, t yatro, s nema veya konser salonlarında gerekl  çıkışların sayısının ve kapas tes n n en az
yarısının, kend  kompartımanı kapsamında düşünülmes  gerek r.”
             MADDE 21 – Aynı Yönetmel ğ n 52 nc  maddes  başlığı le b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “Fabr ka, malathane, mağaza, dükkân, depo, büro b naları ve ayakta tedav  merkez
             MADDE 52 – (1) Fabr ka, malathane, mağaza, dükkân, depo, büro b naları ve ayakta tedav  merkezler nde en az 2 bağımsız kaçış
merd ven  veya başka çıkışların sağlanması gerek r. Ancak,
             a) Yapı yüksekl ğ n n 21.50 m’den az olması,
             b) B r kattak  kullanıcı sayısının 50 k ş den az olması,
             c) Bütün katlarda en fazla kaçış uzaklığının Ek-5/B’dek  uzaklıklara uygun olması,
             ç) Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,
             d) İmalât ve depolamada kolay alevlen c  ve parlayıcı maddeler n kullanılmaması,
             şartlarının heps n n b rl kte gerçekleşmes  hâl nde tek kaçış merd ven  yeterl  kabul ed l r.”
             MADDE 22 – Aynı Yönetmel ğ n 54 üncü maddes n n dördüncü fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(4) Kazan da res  kapısının, kaçış merd ven ne veya genel kullanım merd venler ne doğrudan açılmaması ve mutlaka b r ortak hol
veya kor dora açılması gerek r.”
             MADDE 23 – Aynı Yönetmel ğ n 56 ncı maddes n n üçüncü fıkrasının (c) bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm ş ve (ç) bend
yürürlükten kaldırılmıştır.
             “c) 40000 l treye kadar b na ç nde bodrum katta, yangına 120 dak ka dayanıklı kâg r odada sızıntısız tanklarda veya b na dışında
sızıntısız yeraltı ve yerüstü tanklarında,”
             MADDE 24 – Aynı Yönetmel ğ n 58 nc  maddes ne aşağıdak  fıkra eklenm şt r.
             “(12)  Doğalgaz kullanılan komb  ve şofbenler n bacaları le c hazları bacaya bağlayan boruların paslanmaz çel k ve b rleşme
noktalarındak  kelepçeler n sızdırmaz olması gerek r. Bacaların yapımı, yıllık bakımı ve tem zl ğ  gaz dağıtım ş rketler n n bel rleyeceğ  uzman
ve eğ t ml  k ş ler tarafından yaptırılır ve bu k ş ler tarafından bacalar ve tem z hava g r şler  kontrol ed l r. Baca gazı sensörü olmayan c hazların
kullanılmasına z n ver lmez.”
             MADDE 25 – Aynı Yönetmel ğ n 59 uncu maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “MADDE 59- (1) İlg l  mevzuatına uygun olarak 100 m2’den büyük olan sığınaklarda, Altıncı Kısmın İk nc  Bölümüne uygun duman
tahl ye s stem  kurulması ve Üçüncü Kısmın İk nc  Bölümünde bel rt len esaslara uygun ve en az 2 çıkışın sağlanması mecbur d r. Bu
Yönetmel ğe göre algılama, uyarı ve söndürme s stemler n n yapılması mecbur  olan b naların sığınaklarında, bel rt len bu s stemler n kurulması
şarttır.”
             MADDE 26 – Aynı Yönetmel ğ n 60 ıncı maddes n n b r nc  ve k nc  fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(1) Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının park etmeler  ç n kullanılan otoparkların açık otopark olarak kabul ed leb lmes  ç n,



dışarıya olan toplam açık alanın, döşeme alanının % 5’ nden fazla olması gerek r. Aks  takd rde bu otoparklar kapalı otopark kabul ed l r. Açık
otoparklarda, dışarıya olan açıklıklar k  cephede se bunların karşılıklı k  cephede bulunması ve her b r açıklığın gerekl  toplam açıklık alanının
yarısından büyük olması gerek r. Açıklıkların kuranglez şekl nde b r boşluğa açılması hâl nde, söz konusu boşluğun gen şl ğ n n en az otopark
kat yüksekl ğ  kadar olması ve kurangleze açılan lâve her kat ç n en az kat yüksekl ğ n n yarısı kadar artırılması gerek r. Alanlarının toplamı
600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda otomat k yağmurlama s stem , yangın dolap s stem  ve tfa ye su alma ağızları yapılması
mecbur d r.               
             (2) Toplam alanı 2000 m2’y  aşan kapalı otoparklar ç n mekan k duman tahl ye s stem  yapılması şarttır. Duman tahl ye s stem n n
b nanın d ğer bölümler ne h zmet veren s stemlerden bağımsız olması ve saatte en az 10 hava değ ş m  sağlaması gerek r.”
             MADDE 27 – Aynı Yönetmel ğ n 62 nc  maddes n n b r nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(1) Asansör s stemler , 31/1/2007 tar hl  ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmel ğ ne (95/16/AT) ve
18/11/2008 tar hl  ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmel ğ ne uygun olarak mal ve tes s ed l r.”
             MADDE 28 – Aynı Yönetmel ğ n 63 üncü maddes n n dördüncü fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(4) Ac l durum asansörünün kab n alanının en az 1.8 m², hızının zem n kattan en üst kata 1 dak kada er şecek hızda olması ve enerj
kes lmes  hâl nde, otomat k olarak devreye g recek özell kte ve 60 dak ka çalışır durumda kalmasını sağlayacak b r ac l durum jeneratörüne
bağlı bulunması gerek r.”
             MADDE 29 – Aynı Yönetmel ğ n 77 nc  maddes  başlığı le b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “Yangın kontrol paneller
             MADDE 77- (1) Yangın kontrol paneller  ve tekrarlayıcı paneller aşağıda bel rt len şek lde olur:
             a) Kontrol ve tekrarlayıcı paneller, b nanın, terc hen zem n katında veya kolay ulaşılab l r bölümünde ve sürekl  olarak görevl
personel bulunan b r yer nde tes s ed l r.
             b) Yangın kontrol panel n n tes s ed ld ğ  yerde personel n bulunamadığı zaman aralıkları var se bu sürelerde sürekl  personel bulunan
k nc  b r mahalde veya daha fazla mahalde tekrarlayıcı paneller tes s ed l r.”
             MADDE 30 – Aynı Yönetmel ğ n 81 nc  maddes n n beş nc  fıkrası le yed nc  fıkrasının (c) bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(5) Sesl  uyarı c hazları b nanın her yer nde, yerden 150 cm yüksekl kte ölçülecek ve ses sev yes  ortalama ortam ses sev yes n n en
az 15 dBA üzer nde olacak şek lde yerleşt r l r. Uyuma maksatlı bölümler le banyo ve duşlarda, ses sev yes n n en az 75 dBA olması gerek r.
Sesl  uyarı c hazlarının 3 m uzaklıkta en az 75 dBA ve en çok 120 dBA ses sev yes  elde ed lecek özell kte olması şarttır. Ac l anons s stem
hoparlörü olan hac mlerde ayrıca s ren s stem  konulması gerekl  değ ld r.”
             “c) Yapı yüksekl ğ  51.50 m’y  geçen bütün b nalarda.”
             MADDE 31 – Aynı Yönetmel ğ n 83 üncü maddes ne aşağıdak  fıkra eklenm şt r.
             “(5) Sağlık h zmet  amaçlı b nalarda, 100’den fazla k ş n n bulunduğu konaklama amaçlı b nalarda ve kullanıcı sayısı 1000’  geçen
toplanma amaçlı b nalarda her türlü besleme ve dağıtım kabloları ve kablo muhafazalarında kullanılan malzemeler n halojenden arındırılmış ve
yangına maruz kaldığında herhang  b r zeh rl  gaz üretmeyen özell kte olması gerek r.”
             MADDE 32 – Aynı Yönetmel ğ n 92 nc  maddes n n dördüncü, beş nc  ve altıncı fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(4) Yağmurlama s stem , yangın dolabı ve h drant s stem  bulunan sulu söndürme s stemler  su deposu hacm , ön hesap ç n Ek-8/A
tablosunda yer alan ver ler esas alınarak veya beş nc  fıkrada bel rt len usule göre hesaplanab l r. Tablo kullanılırken yüksekl k olarak
yağmurlama başlığının kullanıldığı en üst kod esas alınır. Su deposu hacm  h drol k hesap yapılarak hesaplanır se h drol k hesap metoduyla
bulunan su deposu hacm  esas alınır.
             (5) Su deposu hacm  ön hesaplaması, Ek-8/B’ye göre hesaplanan yağmurlama s stem  su deb s ne, Ek-8/C’de bel rt len yangın dolabı
su deb s  ve h drant s stem  var se h drant deb s  de lave ed lerek, tehl ke sınıfına göre üçüncü fıkrada  bel rt len süren n çarpılması le
hesaplanab l r.
             (6) Yapıda sulu söndürme s stem  olarak sadece yangın dolapları s stem  mevcut se su kapas tes , TS EN 671-1 ve TS EN 671-2’ye
uygun s stemlerde 94 üncü maddede ver len tasarım deb  değerler n n tehl ke sınıfları ç n bu madden n üçüncü fıkrasında ver len süreler le
çarpımı le hesaplanır. Kullanım alanı yüksek tehl ke sınıfı değ lse ve yapıda sadece yangın dolapları s stem  mevcutsa yangın dolapları b nanın
kullanım suyu s stem ne bağlanab l r ve ayrı b r s stem stenmez.”
             MADDE 33 – Aynı Yönetmel ğ n 94 üncü maddes n n b r nc  fıkrasının (a) bend n n (1) numaralı alt bend  le aynı fıkranın (b)
bend n n (1), (5) ve (6) numaralı alt bentler  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.



             “1) Yüksek b nalar le kat alanı 1000 m2’den fazla olan alışver ş merkezler nde, otoparklarda ve benzer  yerlerde ıslak veya kuru
sab t boru s stem  üzer nde, tfa ye personel n n ve eğ t lm ş personel n kullanımına mkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılması ve bu bağlantı
ağızlarının kaçış merd ven  veya yangın güvenl k holü g b  korunmuş mekânlarda olması şarttır. B r boyutu 60 m’y  geçen katlarda yangın
dolabı ve tfa ye su alma ağzı yapılması gerek r.”
             “1) Yüksek b nalar le toplam kapalı kullanım alanı 1000  m2’den büyük malathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma
amaçlı ve eğ t m b nalarında, alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapas tes  350 kW’ın üzer ndek  kazan
da reler nde yangın dolabı yapılması mecburîd r.”
             “5) İç nde tfa ye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım deb s n n 100 l/dak ve tasarım
basıncının 400 kPa olması şarttır. Lüle g r ş ndek  basıncın 900 kPa’ı geçmes  hâl nde, basınç düşürücüler n kullanılması gerek r.
             6) Yet şm ş yangın söndürme görevl s  bulundurulmak mecbur yet nde olan yapılarda kullanılab lecek yassı hortumlu yangın
dolaplarının TS EN 671-2 standardına uygun olması şarttır. Yassı hortumun; anma çapının 50 mm’y , uzunluğunun 20 m’y  geçmemes  ve lüle
kapama, püskürtme veya fısk ye veyahut her üçünü b rden yapab lmes  gerek r. Dolap tasarım deb s n n 400 l/dak ve tasarım basıncının en az
400 kPa olması şarttır. Lüle g r ş ndek  basıncın 900 kPa’ı geçmes  hâl nde, basınç düşürücü kullanılır.”
             MADDE 34 – Aynı Yönetmel ğ n 95 nc  maddes n n yed nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(7) İçer s nde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleş m alanlarında yapılacak
b naların taban alanları toplamının 5000 m2’den büyük olması hal nde dış h drant s stem  yapılması mecburîd r.”
             MADDE 35 – Aynı Yönetmel ğ n 96 ncı maddes n n k nc  fıkrasının (b), (c) ve (d) bentler  le beş nc  fıkrası aşağıdak  şek lde
değ şt r lm şt r.
             “b) Yapı yüksekl ğ  51.50 m’y  geçen konutlarda,
             c) Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
             d) Toplam alanı 2000 m2’n n üzer nde olan katlı mağazalarda, alışver ş, t caret ve eğlence yerler nde,” 
             “(5) Yağmurlama s stem  tasarımının TS EN 12845’e göre yapılması gerek r. Yağmurlama başlıklarının yerleşt r lmes , kullanım
alanının tehl ke sınıfı ve yağmurlama başlığının koruma alanı d kkate alınarak yapılır. Düşük Tehl ke ve Orta Tehl ke-1 kullanım alanlarında, b r
adet standart yağmurlama başlığı en çok 21 m2 alanı koruyacak şek lde yerleşt r leb l r.”
             MADDE 36 – Aynı Yönetmel ğ n Yed nc  Kısmının Dördüncü Bölümünün başlığı “Taşınab l r Söndürme C hazları” olarak
değ şt r lm şt r.
             MADDE 37 – Aynı Yönetmel ğ n 99 uncu maddes  başlığı le b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “Taşınab l r söndürme c hazları
             MADDE 99- (1) Taşınab l r söndürme c hazlarının t p  ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve r sklere göre bel rlen r. Buna göre;
             a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncel kle çok maksatlı kuru k myev  tozlu veya sulu,
             b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncel kle kuru k myev  tozlu, karbond oks tl  veya köpüklü,
             c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncel kle kuru k myev  tozlu veya karbond oks tl ,
             ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncel kle kuru metal tozlu,
             söndürme c hazları bulundurulur. Hastanelerde, huzurevler nde, anaokullarında ve benzer  yerlerde sulu veya tem z gazlı söndürme
c hazlarının terc h ed lmes  gerek r.
             (2) Düşük tehl ke sınıfında her 500 m2, orta tehl ke ve yüksek tehl ke sınıfında her  250 m² yapı nşaat alanı ç n 1 adet olmak üzere,
uygun t pte 6 kg’lık kuru k myevî tozlu veya eşdeğer  gazlı yangın söndürme c hazları bulundurulması gerek r.
             (3) Otoparklarda, depolarda, tes sat da reler nde ve benzer  yerlerde ayrıca tekerlekl  t p söndürme c hazı bulundurulması mecbur d r.
             (4) Söndürme c hazları dışarıya doğru, geç ş boşluklarının yakınına ve dengel  dağıtılarak, görüleb lecek şek lde şaretlen r ve her
durumda kolayca g r leb l r yerlere, yangın dolaplarının ç ne veya yakınına yerleşt r l r. Söndürme  c hazlarına ulaşma mesafes  en fazla 25 m
olur. Söndürme c hazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları har ç kapalı dolaplarda ve der n duvar g r nt ler nde bulundurulmaması ve ısıtma
c hazlarının üstüne veya yakınına konulmaması gerek r. Ancak, herhang   b r sebeple söndürme c hazlarının doğrudan görünmes n  engelleyen
yerlere konulması hal nde, yerler n n uygun fosforlu şaretler le göster lmes  şarttır.



             (5) Taşınab l r söndürme c hazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınab lecek şek lde yerleşt r l r
ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan haf f olan c hazların zem nden olan yüksekl ğ  yaklaşık 90 cm’y  aşmayacak şek lde montaj yapılır.
             (6) Arabalı yangın söndürme c hazlarının TS EN 1866 ve d ğer taşınab l r yangın söndürme c hazlarının TS 862- EN 3 kal te belgel
olması şarttır.
             (7) Yangın söndürme c hazlarının per yod k kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme c hazlarının
bakımını yapan üret c n n veya serv s f rmalarının dolum ve serv s yeterl l k belges ne sah p olması gerek r. Serv s veren f rmalar, sten ld ğ nde
müşter ler ne belgeler n  göstermek zorundadır. Söndürme c hazlarının standartlarda bel rt len hususlar doğrultusunda yılda b r kez yer nde
genel kontroller  yapılır ve dördüncü yılın sonunda ç ndek  söndürme maddeler  yen lenerek h drostat k testler  yapılır. C hazlar dolum ç n
alındığında, söndürme c hazlarının bulundukları yerler  tehl ke altında bırakmamak ç n, serv s  yapan f rmalar, bakıma aldıkları yangın
söndürme c hazlarının yer ne, aldıkları söndürücü c hazın özell ğ nde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme c hazlarını geç c  olarak
bırakmak zorundadır.
             (8) B nalara konulacak yangın söndürme c hazlarının c ns , m ktarı ve yerler n n bel rlenmes  konusunda, gerek rse mahall  tfa ye
teşk latının görüşü alınab l r.”
             MADDE 38 – Aynı Yönetmel ğ n 103 üncü maddes n n b r nc  fıkrasının b r nc  cümles  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “Tehl kel  maddeler n depolandığı ve üret ld ğ  yerlerde aşağıda bel rt len hususlara uyulması mecbur d r:”
             MADDE 39 – Aynı Yönetmel ğ n 104 üncü maddes n n dördüncü fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(4) Katları farklı amaçlarla kullanılan çok katlı b nalarda veya pasajlarda av malzemes  satılab lmes  ç n; satış yer n n zem n katında
olması, sokaktan doğrudan g r ş n n bulunması, b nanın d ğer bölümler  le bağlantısının bulunmaması ve duvarları yangına en az 180 dak ka
dayanıklı olması şarttır.”
             MADDE 40 – Aynı Yönetmel ğ n 107 nc  maddes n n üçüncü fıkrasının (a) bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “a) Yeraltı depolama tanklarının en üst yüzey n n toprak sev yes nden en az 300 mm  aşağıda kalacak şek lde olması şarttır.”
             MADDE 41 – Aynı Yönetmel ğ n 108 nc  maddes n n altıncı fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(6) Perakende satış yerler  en az 120 dak ka yangına dayanıklı b nalarda kurulur ve b r başka şyer  veya konut ve benzer  yerlere
ahşap kapı veya ahşap veya maden  çerçevel  camekân bölme le rt batlı olamaz. Şayet bölme gerekl  se en az 90 dak ka yangına dayanıklı
malzemeden yapılması şarttır. B nalardak  g r ş ve çıkış kapılarının, pencereler n ve panjurların-basınç karşısında dışarıya doğru açılması ve
tehl ke anında b na ç nde bulunanların kolayca kaçab lmeler n  veya tahl ye ed leb lmeler n  sağlayacak b ç mde yapılması gerek r.”
             MADDE 42 – Aynı Yönetmel ğ n 110 uncu maddes n n b r nc , k nc  ve üçüncü fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(1) LPG kmal stasyonlarında emn yet mesafeler  bakımından Ek-13’te yer alan uzaklıklara, d ğer güvenl k tedb rler  bakımından se
lg l  yönetmel k ve standartlara uyulur.
             (2) LPG kmal stasyonlarındak  tanklar yeraltında tes s ed l r.
             (3) D spenser le traf k yolu arasında g r ş-çıkış kısmı har ç en az 50 cm yüksekl ğ nde sab t korugan yapılır. D spenser ve tank
sahasına, yerden en fazla 20 cm yüksekte, kıvılcım güvenl kl  (Muhtemel Patlayıcı Ortam -ATEX- Belgel , ex-proof), en az b rer LPG
algılayıcısı olan sesl  veya ışıklı gaz dedektörü ve alarm s stem  konulur. Gaz kaçağı olması hâl nde, alarm s stem n n tes s n yangın söndürme
ve aydınlatma s stem  har c nde bütün elektr ğ n  keseb lmes  gerek r.”
             MADDE 43 – Aynı Yönetmel ğ n 111 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (a) bend n n (1) ve (2) numaralı alt bentler , (b) bend n n (2)
ve (6) numaralı alt bentler  ve (ç) bend n n (1) numaralı alt bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “1) Tank etrafında çukur zem n, fosept k ve benzerler  bulunamaz.
             2) Yerüstü tankları en az 3 m ve yeraltı tankları en az 1 m uzaklıktan t baren tel örgü veya ç t le çevr l r ve bu mesafeler çer s nde ot
ve benzer  kolay yanab l r maddeler bulundurulmaz.”
             “2) Gaz kaçaklarına karşı patlama ve kıvılcım güvenl kl  gaz algılama s stem  (Muhtemel Patlayıcı Ortam -ATEX- Belgel , ex-proof)
yapılır.”
             “6) Yerüstü tank boru ve d spenserler n topraklamalarının uygun olması, tank ve d spenser bölges nde stat k topraklama penseler
bulunması gerek r.”
             “1) Stat k topraklama ölçümler , yılda en az 1 defa yetk  belgel  uzman k ş  ve kuruluşlar tarafından yapılır ve sonuçları dosyalanır.
Yaylı emn yet valfler n n h drostat k testler , 5 yılda b r yapılır. Tankların h drostat k testler  se 10 yılda b r yapılır. Türk Standartlarında ve
Avrupa Standartlarında bel rt len h drostat k test alternat f  olan test ve kontrol yöntemler  de uygulanab l r.”



             MADDE 44 – Aynı Yönetmel ğ n 112 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (j) bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “j) B r nc  ve k nc  derece deprem bölgeler nde bulunan otel ve motel g b  konaklama tes sler , toplanma amaçlı b nalar, sağlık, eğ t m,
t caret ve sanay  b naları le yüksek b naların ana g r ş nde, sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tert bat, gaz dağıtım ş rket  veya yetk l  kıldığı
kuruluş tarafından yaptırılır ve beled ye gaz dağıtım ş rket  tarafından kontrol ed l r. Gaz akışını kesen tert bat herhang  b r nedenle gaz akışını
kest ğ  takd rde kes len gazın tekrar açılması ç n b r bedel talep ed lemez.”
             MADDE 45 – Aynı Yönetmel ğ n 120 nc  maddes n n k nc  fıkrasının (b) bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “b) Tankların meskun yerlere olan uzaklığı le kend  aralarındak  uzaklık ç n Ek-12/Ç’dek  değerler esas alınır.”
             MADDE 46 – Aynı Yönetmel ğ n 122 nc  maddes n n b r nc  ve k nc  fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(1) Yanıcı sıvıların depolandığı, doldurulduğu ve nakled ld ğ  tes sler n, yeterl  yangın önleme s stemler  le donatılması, bu s stemler n
da ma kullanıma hazır olacak şek lde tutulması ve bakımlarının yapılması gerek r. Gerekl  düzen, deponun durumuna göre sab t, hareketl  veya
kısmen hareketl  olab l r. Söndürücü olarak, özell kle köpük, karbond oks t, kuru k myev  toz ve su kullanılab l r.
             (2) Yağmurlama tes satının, b r tank yangınında, komşu tankın ısınarak tutuşmasını ve  patlamasını önleyecek kapas tede olması
gerek r.”
             MADDE 47 – Aynı Yönetmel ğ n 138 nc  maddes n n b r nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm ş ve üçüncü fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
             “(1)  Mevcut yapılardan bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden sonra kullanım amacı değ şt r lerek, bedensel veya z h nsel b r
hastalığın veya yeters zl ğ n tedav s n n veya bakımının yapıldığı veyahut küçük çocuklar, nekahet hâl ndek  k ş ler veya bakıma muhtaç
yaşlıların bakımları ç n kullanılan sağlık amaçlı b na ve tes sler le yatılı sağlık kuruluşları, anaokulları, kreşler, çocuk kulüpler , lköğret m
okulları, yet şt rme yurtları, eğlence yerler  ve konaklama amaçlı olarak kullanılacak b na ve tes sler le tehl kel  maddeler n bulundurulacağı
b nalar dışında kalan mevcut yapılar hakkında bu Kısım hükümler  uygulanır.”
             MADDE 48 – Aynı Yönetmel ğ n 139 uncu maddes  başlığı le b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “Mevcut yapılardan kullanım amacı değ şt r lenler hakkında uygulanacak hükümler
             MADDE 139- (1) Mevcut yapılardan bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden sonra kullanım amacı değ şt r lenlerden 138 nc
madden n b r nc  fıkrasında sayılanlar hakkında bu Yönetmel ğ n d ğer kısımlarında bel rt len hükümler uygulanır.”
             MADDE 49 – Aynı Yönetmel ğ n 141 nc  maddes ne aşağıdak  fıkra eklenm şt r.
             “(2) Mevcut yapılarda lâve çıkış veya kaçış merd ven  gerekt ğ nde, muvafakat alınması ve lâve kat yapılmaması kaydıyla komşu
parsel veya b na le b rl kte ortak çözümler üret leb l r.”
             MADDE 50 – Aynı Yönetmel ğ n 146 ncı maddes n n üçüncü fıkrasının b r nc  cümles  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “Mevcut yapılarda, katta bulunan kullanıcı sayısının 50 k ş y  geçmemes  şartıyla, aşağıda bel rt len özell ktek  çıkışlar, k nc  kaçış
yolu olarak kabul ed l r:”
             MADDE 51 – Aynı Yönetmel ğ n 149 uncu maddes n n b r nc  fıkrasının (a) bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “a) Yapı yüksekl ğ  30.50 m’den fazla olan konut har c  mevcut b nalarda, lob , kor dor ve hol g b  b r kullanım alanından geç lmeden
kaçış merd ven ne doğrudan g r ld ğ  takd rde merd ven ç nde basınçlandırma yok se yangın güvenl k holü bakımından 34 üncü madde
uygulanır.”
             MADDE 52 – Aynı Yönetmel ğ n 154 üncü maddes n n altıncı fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(6) Yataklı sağlık h zmet  amaçlı b nalarda, huzurevler nde, anaokulu ve lköğret m okullarında ve b r kattak  kullanıcı sayısı 50 k ş y
geçen eğlence yerler nde da resel merd vene z n ver lmez.”
             MADDE 53 – Aynı Yönetmel ğ n 156 ncı maddes n n b r nc  fıkrasının (b) bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “b) Topluma açık mekân olarak kullanılan bodrum katlarda kullanıcı sayısının 25 k ş y , doğrudan dışarı çıkışı olan bodrum katlarda
se 50 k ş y  geçmes ,”
             MADDE 54 – Aynı Yönetmel ğ n 159 uncu maddes  başlığı le b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “Kullanım özell kler ne göre b nalarda kaçış merd ven  ve çıkışlar
             MADDE 159 - (1) Fabr ka, malathane, mağaza, dükkân, depo, büro b naları, ayakta tedav  merkezler , müze, serg  salonları ve



benzer  yerlerde en az 2 bağımsız kaçış merd ven  veya başka çıkışların sağlanması gerek r. Ancak;
             a) Yapı yüksekl ğ n n 21.50 m’den az olması,
             b) B r kattak  kullanıcı sayısının 50 k ş den az olması,
             c) Bütün katlarda en fazla kaçış uzaklığının Ek-14’tek  uzaklıklara uygun olması,
             ç) Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,
             d) İmalat ve depolamada kolay alevlen c  ve parlayıcı maddeler kullanılmaması,
             şartlarının heps n n b rl kte gerçekleşmes  hâl nde tek kaçış merd ven  yeterl d r.
             (2) Parlayıcı, patlayıcı, kolay alevlen c  ve tehl kel  maddeler le malat, üret m ve depolama şlemler n n yapılmadığı ve yapı yüksekl ğ
30.50 m’den fazla olmayan sanay  s teler nde;
             a) S ten n dış cephes nde düzenlenm ş ve herhang  b r bölümüne yanlardan yatay uzaklık olarak 1.8 m çer s nde kapı ve pencere g b
korunumsuz duvar boşluğu bulunmayan,
             b) B rb rler nden b nanın köşegen uzunluğunun en az yarısı kadar uzaklıkta konumlandırılmış ve kullanıcı yükü en yoğun b r kata göre
hesaplanmış gen şl ğe sah p,
             ç ve dış kaçış merd venler  ve dış cephede düzenlenen araç rampaları, k  yönlü kaçış mesafeler n  sağlamaları kaydıyla kaçış
merd ven  olarak kabul ed l r.”
             MADDE 55 – Aynı Yönetmel ğ n 160 ıncı maddes n n dördüncü fıkrasının b r nc  cümles  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “B na yüksekl ğ  30.50 m’den yüksek konut har c  bütün b nalarda ve 51.50 m’den yüksek konutlarda kullanılan asansörlerde
aşağıdak  esaslar aranır:”
             MADDE 56 – Aynı Yönetmel ğ n 161 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “MADDE 161- (1) Mevcut yapılarda uyarı s stem  ç n 75 nc  madde uygulanır.
             (2) 75 nc  madden n algılama s stem ne l şk n hükümler , mevcut yapılardan konaklama amaçlı b nalar, kurum b naları, büro b naları,
mağazalar, çarşılar ve toplanma amaçlı yapılar hakkında da uygulanır.”
             MADDE 57 – Aynı Yönetmel ğ n 164 üncü maddes n n k nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(2) Yüksek b nalar le toplam kapalı kullanım alanı 2000 m2’den büyük malathane, atölye, depo, konaklama, sağlık ve toplanma
amaçlı b nalar le eğ t m b nalarında, alanlarının toplamı 1000 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapas tes  500 kW’ın üzer ndek
kazan da reler nde yangın dolabı yapılması zorunludur.”
             MADDE 58 – Aynı Yönetmel ğ n 165 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (b), (c) ve (e) bentler  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “b) Yapı yüksekl ğ  51.50 m’y  geçen büro b nalarında,
             c) Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan kapalı otoparklar le 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,”
             “e) Aks  bel rt lmed kçe, b rden fazla katlı b nalardak , kolay alevlenen madde bulundurulan  ve toplam kapalı alanı, bodrum katlarda
2000 m2 ve d ğer katlarda 4000 m2’den fazla olan depolarda.”
             MADDE 59 – Aynı Yönetmel ğe 167 nc  maddeden sonra gelmek üzere “Tar h  Yapılar” başlığı altında “Onb r nc  Kısım” olarak
aşağıdak  maddeler eklenm ş ve mevcut “Onb r nc  Kısım”, “On k nc  Kısım” olarak değ şt r lm şt r.
             “Tar h  yapı
             MADDE 167/A -  (1) Bu Yönetmel ğ n uygulanmasında 21/7/1983 tar hl  ve 2863 sayılı Kültür ve Tab at Varlıklarını Koruma
Kanunu kapsamında korunması gerekl  kültür varlığı olarak tesc l ed len yapılar tar h  yapı olarak kabul ed l r.
             Tar h  yapılarda alınacak yangın tedb rler nde uyulacak lkeler
             MADDE 167/B - (1) Tar h  yapılarda, yangına karşı güvenl k tedb rler  alınırken;
             a) Yapılacak tes satlara l şk n olarak, Kültür ve Tab at Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınması,



             b) Alınacak yangın tedb rler nde tar h  yapının korunmasının esas olması ve algılama ve söndürme tes satı g b  yangından koruma
tes satlarının yapının özell ğ ne uygun olarak, yapıya f z k  ve görsel bakımdan zarar vermeyecek şek lde kurulması,
             lkeler  gözet l r.
             Tar h  yapılara l şk n uygulama
             MADDE 167/C- (1) Bu Kısımda aks  bel rt lmed kçe, tar h  yapıların yangından korunması hakkında, bu Yönetmel ğ n Onuncu Kısım
hükümler  uygulanır.
             (2) Taşıyıcı kolonları ve ana k r şler  ahşap olan tar h  b naların zem n katı har c ndek  katları, yataklı sağlık h zmet , huzurev ,
bakımev , anaokulu, lköğret m okulu ve öğrenc  yurdu olarak kullanılamaz.
             (3) Tar h  yapı dâh l nde yapılacak tad lât veya tam ratlarda, yapının aslına sadık kalmak maksadıyla yapının nşasında kullanılmış olan
malzemeler n aynısı veya benzer  kullanılab l r.
             (4) B r kattan fazla katı olan topluma açık tar h  yapılarda, taşıyıcı kolonların ahşap olması durumunda ana taşıyıcıların restorasyon
sırasında yangına en az 90 dak ka dayanıklı olacak şek lde yalıtılması gerek r.
             (5) Tar h  yapılardak  kaçış merd venler ne, kor dor, hol, lob  veya benzer  ortak hac mlerden geç lerek ulaşılması hâl nde yangın
güvenl k holü zorunlu değ ld r.
             (6) Merd venlerden sayı olarak yarısının korunmuş olması durumunda, yapının yüksekl ğ ne bakılmaksızın, d ğer korunumsuz
merd venler kaçış yolu olarak kabul ed lerek, k  yönde kaçış mesafes  uygulanır ve da resel merd venler kabul ed l r.
             (7) B r kattak  kullanıcı sayısının 100 k ş y  geçmes  hâl nde, kaçış kapıları pan k kollu b r düzenek le kaçış doğrultusunda açılacak
şek lde değ şt r l r veya yapının kullanımı sırasında b r görevl  bulundurulur.
             (8) Tar h  yapının ahşap kısımlarında kullanılan elektr k kablolarının yangına en az 60 dak ka dayanıklı olması ve çel k boru
çer s nden geç r lmes  gerek r. Buat ve kasaların yanmaz malzemeden yapılması şarttır.
             (9) Ahşap yapılarda, ahşap malzemen n korunması veya boyanması ç n kolay yanıcı ve parlayıcı özell ğ  olan maddeler kullanılamaz.
             (10) Tar h  yapılarda, ayrı yangın kompartımanı oluşturulmadan kolay alevlen c , parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz.” 
             MADDE 60 – Aynı Yönetmel ğ n 169 uncu maddes n n k nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
             “(2) Beled yeler de dah l olmak üzere, kapsama dah l kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren bu
Yönetmel ğ  uygulamak zorunda olup bu Yönetmel ğe aykırı veya bu Yönetmel kte öngörülen tedb rler  daha ağırlaştıran ve uygulanamaz hale
get ren düzenlemede bulunamazlar.”
             MADDE 61 – Aynı Yönetmel ğ n 40 ıncı maddes n n üçüncü fıkrası le 140 ıncı maddes n n b r nc  fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 62 – Aynı Yönetmel ğ n ek  “Ek-1/A  Düşük Tehl ke Kullanım Alanları” tablosu aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Ek-1/A  Düşük Tehl ke Kullanım Alanları
Düşük yangın yüküne sah p, düşük yanab l rl ğ  olan ve yangına karşı d renc  en az 30 dak ka olan 126 m2’den büyük
bölümü olmayan mekânlar. Okullar ve d ğer eğ t m kurumları (bel rl  alanları* ),  bürolar (bel rl  alanları* ) ,
hap shaneler
* Kullanım alanları, Ek-1/B ve Ek-1/C kapsamına g rmeyen alanlar.

 
             MADDE 63 – Aynı Yönetmel ğ n ek  “Ek-1/B  Orta Tehl ke Kullanım Alanları” tablosu aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Ek-1/B  Orta Tehl ke Kullanım Alanları
 

KULLANIM
TÜRÜ

 
Orta Tehl ke -1

 
Orta Tehl ke -2

 
Orta Tehl ke -3

 
Orta Tehl ke -4

Cam ve seram kler    
Cam fabr kaları

 



 
K myasallar

 
Ç mento şler

Fotoğraf
laboratuvarları,
fotoğraf f lm
fabr kaları

Boyama şlemler ,
sabun fabr kaları

Mum ve balmumu
fabr kaları, k br t
fabr kaları,
boyahaneler

 
Mühend sl k

Metal levha üret m Otomot v
fabr kaları,
tam rhaneler

Elektron k
fabr kaları, buzdolabı
ve çamaşır mak nes
fabr kaları

 

 
Y yecek ve
çecekler

Mezbahalar,
mandıralar

Fırınlar, b sküv ,
ç kolata, şekerleme
malathaneler , b ra
fabr kaları

Hayvan yem
fabr kaları, meyve
kurutma, suyu
çıkarılmış sebze ve
çorba fabr kaları,
şeker malathaneler ,
tahıl değ rmenler

 
Alkol damıtma

 
Çeş tl

Hastaneler, oteller,
konutlar, lokantalar,
kütüphaneler (k tap
depoları har ç),
okullar, bürolar

F z k
laboratuvarları,
çamaşırhaneler,
otoparklar, müzeler

Radyo ve telev zyon
yayınevler , tren
stasyonları, tes sat
odaları

S nemalar,
t yatrolar, konser
salonları, tütün
fabr kaları

 
Kâğıt

  C lthaneler, mukavva
fabr kaları, kâğıt
fabr kaları, baskı
şler  ve matbaalar

 
Atık kâğıt
şletmeler

 
Last k ve plast k

  Kablo fabr kaları,
plast k döküm ve
plast k eşya (köpük
plast k har ç), kauçuk
eşya fabr kaları,  
sentet k l f (akr l k
har ç) fabr kaları
Vulkan ze fabr kaları

 
Halat fabr kaları

Dükkânlar ve
of sler

B lg sayara ver
şleme of sler  (ver
saklama odaları,
har ç)

 Büyük mağazalar
Alışver ş merkezler

Serg  salonları

 
 
 
Tekst ller ve
konfeks yon

  
 
 
Der  eşya
fabr kaları

Halı fabr kaları
(kauçuk ve köpük
plast k har ç), kumaş
ve g ys  fabr kaları,
f ber levha
fabr kaları, ayakkabı
malathaneler , tr ko
(örgü), ev tekst l
(bez) fabr kaları,
yatak, ş lte fabr kaları
(köpük plast k har ç),
d k m ve dokuma
atölyeler , yün ve
yünlü kumaş
atölyeler

 
 
Pamuk pl khanes ,
keten  ve kenev r
hazırlama tes sler

 
Kereste ve tahta

  Ahşap şler
fabr kaları, mob lya
fabr kaları (köpük
plast kler har ç),
mob lya mağazaları, 
koltuk, kanepe ve
benzer
döşemeler n n
(plast k köpük har ç)
malathaneler

Odun talaşı
fabr kaları, yonga
levha fabr kaları,
kontrplak levhaları

Orta Tehl ke-1 ve Orta Tehl ke-2  kullanım alanlarında boyama şlem  ve benzer  yüksek yangın yüküne sah p
alanlar var se kullanım alanları Orta Tehl ke-3 olarak değerlend r l r.

 



             MADDE 64 – Aynı Yönetmel ğ n ek  “Ek-2/Ç Yapı Malzemeler n n TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları” tablosu başlığı le
b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

 
Döşemeler Dışındak  Yapı Malzemeler  İç n Yanıcılık Sınıfları

Malzemen n Yanıcılık Özell ğ TS EN 13501-1(2)
H ç Yanmaz A1
Zor Yanıcı A2 - s1, d0

Zor Alevlen c
B, C - s1, d0
A2 - s2, d0

A2, B, C - s3, d0
A2, B,C - s1, d1
A2, B,C - s1, d2

(en az) A2, B, C - s3, d2

Normal Alevlen c

D - s1, d0
D - s2, d0
D - s3, d0

E
D - s1, d2
D - s2, d2
D - s3, d2

(en az) E - d2
Kolay Alevlen c F

Döşeme Malzemeler  İç n Yanıcılık Sınıfları
Malzemen n Yanıcılık Özell ğ TS EN 13501-1’e göre (2)

H ç Yanmaz A1FL
Zor Yanıcı A2FL - s1
Zor Alevlen c BFL - s1
(en az) CFL - s1
 
 
 
Normal Alevlen c

A2FL - s2
BFL - s2
CFL - s2
DFL - s1
DFL - s2

(en az) EFL
Kolay Alevlen c FFL

Çatı kaplamaları İç n Yanıcılık Sınıfları
Malzemen n Yanıcılık Özell ğ TS EN 13501-5’e göre (2)
Dış Alev Yayılımına Dayanıklı BROOF

Yanıcılık Sınıfı BROOF çatı kaplaması malzemeler
Test  ed lmes ne  gerek  olmadan  “Dış  yangın  performansı”  özell kler n n  tüm gerekler n  karşılayan  BROOF  çatı
kaplaması ter m , çatı teşk l nde en üst tabakayı oluşturan ürünü tanımlamak ç n kullanılır.
Arduvazlar: Doğal arduvazlar, sun  arduvazlar Ek-2/C sınırlamalarına uygun
K rem tler: Taş,  beton,  k l,  seram k veya  çel k çatı
k rem tler

Ek-2/C sınırlamalarına uygun.
Herhang  dış kaplamasının norgan k olması veya PCS (Brüt
Kalor  Değer ) ≤ 4MJ/m2 veya kütles n n ≤ 200 g/m² olması

Ç mento  esaslı  elyaflı  levhalar:  Düz  ve  prof ll
tabakalar, arduvazlar

Ek-2/C sınırlamalarına uygun
veya PCS (Brüt Kalor  Değer ) ≤ 4MJ/m2 olması

Prof ll  metal  tabakalar:  Alüm nyum,  alüm nyum
alaşım,  bakır,  bakır  alaşım,  ç nko,  ç nko  alaşım,
kaplanmamış çel k, paslanmaz çel k, galvan ze çel k,
halka sac kaplanmış çel k, v tr f ye emaye çel k

Kalınlık ≥0.4 mm, herhang  b r dış kaplamasının norgan k
olması veya  PCS  (Brüt  Kalor  Değer )  ≤  4MJ/m2  veya
kütles n n ≤ 200 g/m² olması

Yassı  metal  tabakalar:  Alüm nyum,  alüm nyum
alaşım,  bakır,  bakır  alaşım,  ç nko,  ç nko  alaşım,
kaplanmamış çel k, paslanmaz çel k, galvan ze çel k,
halka sac kaplanmış çel k, v tr f ye emaye çel k

Kalınlık  ≥  0,4  mm,  herhang  dış  kaplamasının  norgan k
olması veya PCS (Brüt Kalor  Değer ) ≤ 4.0 MJ/m² veya
kütles n n ≤ 200 g/m² olması gerek r.)
 

Normal kullanımda yan sütunda l stelenen norgan k
örtülerle tamamen kaplanması amaçlanan malzemeler

En az 50 mm kalınlığında veya ≥80 kg/m2 kütlede gevşek
ser ml  çakıl (agrega büyüklüğü en az 4 mm en fazla  32
mm),



En az 30 mm kalınlığında kum/ç mento şap, en az 40 mm
kalınlığında dökme sun  taş veya m neral altyüzeyler
 

(1) Bu tablolar, TS EN 13501-1’e göre malzemeler n yanıcılık sınıflarını göstermekted r. TS 1263’de ver lm ş olan
yanıcılık  sınıflarına sah p yapı malzemeler n n,  TS EN 13501-1’de ver len yanıcılık  sınıflarına  denkl ğ  ç n,  söz
konusu yapı malzemeler n n TSE EN 13501-1’de bel rt lm ş olan lg l  sınıfa a t test standardları şartlarını sağlaması
gerek r.
(2) Yapı Malzemeler  Yönetmel ğ  (89/106/EEC) kapsamında, Avrupa B rl ğ  Kom syonunun lg l  kararları le ortaya
konulmuş, uyumlaştırılmış standardlara tab  yapı malzemeler n n uyacakları Avrupa Sınıflarıdır.
   

 
             MADDE 65 – Aynı Yönetmel ğ n ek  “Ek-3/C  B na Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (D renç) Süreler ” tablosu aşağıdak
şek lde değ şt r lm şt r.

 
  “Ek-3/C B na Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (D renç) Süreler

 
 

B na Kullanım Sınıfları
Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreler  (dak)

Bodrum Katlar(1)
(üstündek  döşeme

dah l)
 

G r ş veya Üst Katlar
Bodrum Kat(ların)

Der nl ğ *(m)
B na Yüksekl ğ  (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) B r ve İk
A lel k Evler --- 30(2) 30 60 --- ---
b) Apartmanlar 90 60 30(2) 60 90 120

2. Konaklama Amaçlı B nalar       
- yağmurlama s stem  yok 90 60 60 60 90 İz n ver lmez
- yağmurlama s steml 60 60 30(2) 60 60 120(3)

3. Kurumsal B nalar       
 - yağmurlama s stem

yok 90 60 60 60 90 İz n ver lmez
 - yağmurlama s steml 90 60 30(2) 60 90 120(3)
4. Büro B naları       
 - yağmurlama s stem

yok 90 60 30(2) 60 90 İz n ver lmez
 - yağmurlama s steml 60 60 30(2) 30(2) 60 120(3)
5. T caret Amaçlı B nalar       
 - yağmurlama s stem

yok 90 60 60 60 90 İz n ver lmez
 - yağmurlama s steml 60 60 30(2) 30(2) 60 120(3)
6. Endüstr yel Yapılar       
 - yağmurlama s stem

yok 120 90 60 90 120 İz n ver lmez
 - yağmurlama s steml 90 60 30(2) 60 90 120(3)
7. Toplanma Amaçlı B nalar       
 - yağmurlama s stem

yok 90 60 60 60 90 İz n ver lmez
 - yağmurlama s steml 60 60 30(2) 60 60 120(3)
8. Depolama Amaçlı Tes sler       
a) Depolar       
 - yağmurlama s stem

yok 120 90 60 90 120 İz n ver lmez
 - yağmurlama s steml 90 60 30(2) 60 90 120(3)
b) Otopark       
 - açık otoparklar --- --- 15(2) (4) 15(2) (4) 15(2) (4) 60
 - d ğer otoparklar 90 60 30(2) 60 90 120(3)
* B nanın en alt bodrum kat döşemes  le zem n kat döşemes  arasındak  mesafe.
(1) B r bodrumun üstündek  döşeme (veya b rden fazla bodrum var se en üsttek  bodrumun üstündek  döşeme),
eğer g r ş ve üst katlar ç n olan yangına dayanım süreler  daha fazla se o hükümler  sağlamalıdır.



(2) B naları ayıran yangın kompartıman duvarları ç n en az 60 dak kaya yükselt l r.
(3) Taşıyıcı s stem n b r bölümünü teşk l etmeyen elemanlar ç n 90 dak kaya düşürüleb l r.
(4) Ac l kaçışı oluşturan elemanlar ç n 30 dak kaya yükselt l r.
         

 
             MADDE 66 – Aynı Yönetmel ğ n ek  “Ek-4  B nalarda En Fazla Kompartıman Alanları” tablosu aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.
 

“Ek-4 B nalarda En Fazla Kompartıman Alanları
 

B na kullanım sınıfları En fazla kompartıman alanı (m2)

1 Konutlar sınırsız
2 Konaklama 4000 (1)
3 Kurumsal B nalar Sağlık h zmet  amaçlı b nalar 1500 (1)

Eğ t m tes sler 6000 (2)
4 Büro B naları 8000 (1)
5 T caret Amaçlı B nalar (4) 2000 (2)

6 Toplanma Amaçlı
B nalar 

Yeme çme
4000 (2)Eğlence

Müzeler ve serg  yerler
D ğer toplanma amaçlı b nalar 6000 (2)

7 Endüstr yel Yapılar Orta Tehl ke-3 ve üstü (Bkz. 
Ek-1) 6000 (2)

Orta Tehl ke-1 ve Orta  
Tehl ke-2 (Bkz. Ek-1) 15000(3)

8 a) Depolar
 

Orta Tehl ke-3 ve üstü (Bkz. 
Ek-1) 1000 (2)

Orta Tehl ke-1 ve Orta  
Tehl ke-2 (Bkz. Ek-1) 5000 (3)

b) Kapalı Otoparklar Sınırlama yok
Not :
(1) B nalarda uygun yangın kontrol s stemler  (otomat k algılama, yağmurlama s stem , duman tahl ye s stem  ve
benzer ) yapılmış se kompartıman alanı 2 katına çıkarılab l r.
(2) B nalarda uygun yangın kontrol s stemler  (otomat k algılama, yağmurlama s stem , duman tahl ye s stem  ve
benzer ) yapılmış se kompartıman alanı sınırsızdır.
(3) B na tek katlı se sınırlama yoktur. B nalarda uygun yangın kontrol s stemler  (otomat k algılama, yağmurlama
s stem , duman tahl ye s stem  ve benzer ) yapılmış se kompartıman alanı sınırsızdır.
(4) Sebze ve meyve haller , balık haller , et borsaları, metal yedek parça bulunan yerler le benzer  yerler har ç.

 
             MADDE 67 – Aynı Yönetmel ğ n ek  “Ek-5/B Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları ve B r m Gen şl kler ” tablosunda yer
alan (1) numaralı d pnot “(1)Kolay alevlen c  malzeme üret m  yapmayan endüstr yel amaçlı yapılarda tek ve k  yönlü uzaklık ½ oranında
artırılab l r.” şekl nde değ şt r lm şt r.
             MADDE 68 – Aynı Yönetmel ğ n ek  “Ek-8 Yağmurlama S stem nde Su Deposu En az Hacm ” tablosu aşağıdak  şek lde
değ şt r lm şt r.
 

“Ek-8 Yağmurlama S stem nde Su Deposu En Az Hacm
Ek-8/A  Yağmurlama S stem , Yangın Dolabı ve H drant Tasarımı Ön Hesabı İç n Su Deposu En Az Hacm

 
 
Grup

h (m): en alttak  ve en üsttek
yağmurlama başlıkları arasındak

yüksekl k
Su deposu en az hacm

(m3)
Düşük Tehl ke - Islak veya ön
uyarılı

h ≤ 15
15 < h ≤ 30
30 < h ≤ 45

 
9
10
11



Orta Tehl ke-1 - Islak veya ön
uyarılı h ≤ 15

15 < h ≤ 30
30 < h ≤ 45

 
55
70
80

Orta Tehl ke-1 – Kuru veya
alternat f
Orta Tehl ke-2  - Islak veya ön
uyarılı

h ≤ 15
15 < h ≤ 30
30 < h ≤ 45

 
105
125
140

Orta Tehl ke-2  - Kuru veya
alternat f
Orta Tehl ke-3  - Islak veya ön
uyarılı

h ≤ 15
15 < h ≤ 30
30 < h ≤ 45

 
135
160
185

Orta Tehl ke-3  - Kuru veya
alternat f
Orta Tehl ke-4 - Islak veya ön
uyarılı

h ≤ 15
15 < h ≤ 30
30 < h ≤ 45

 
160
185
200

Orta Tehl ke-4 - Kuru veya
alternat f H drol k Hesap kullanılır
Yüksek Tehl ke H drol k Hesap kullanılır

 
Ek-8/B  Yağmurlama S stem nde Tasarım Yoğunlukları

 
Tehl ke sınıfı Tasarım yoğunluğu

mm/dak Koruma alanı (m2)
Islak veya ön etk l Kuru veya değ şken

Düşük Tehl ke 2,25 84 Orta Tehl ke-1 kullanılır
Orta Tehl ke-1 5,0 72 90
Orta Tehl ke-2 5,0 144 180
Orta Tehl ke-3 5,0 216 270
Orta Tehl ke-4 5,0 360 Yüksek Tehl ke-1 kullanılır
Yüksek Tehl ke-1 7,7 260 325
Yüksek Tehl ke-2 10,0 260 325
Yüksek Tehl ke-3 12,5 260 325
Yüksek Tehl ke-4 Yoğun su
NOT: Depolama alanları ve farklı özell ktek  kullanım alanları ç n TS EN 12845 esas alınır.

 
 

Ek-8/C Yangın Dolapları ve H drant S stem  İç n İlâve Ed lecek Su İht yaçları 
 

B na Tehl ke Sınıfı İlave ed lecek
Yangın Dolabı Deb s

(l tre/dak)
İlave ed lecek
H drant Deb s

(l tre/dak)
Süre
(dak)

Düşük tehl ke 100 400 30
Orta Tehl ke-1-2 100 400 60
Orta Tehl ke-3-4 100 1000 60
Yüksek Tehl ke 200 1500 90

”
             MADDE 69 – Aynı Yönetmel ğ n ek  “Ek-10  Dökme LPG Tankları Asgar  Emn yet Uzaklıkları” tablosu aşağıdak  şek lde
değ şt r lm şt r.
 

“Ek-10  Dökme LPG Tankları Asgar  Emn yet Uzaklıkları
 

Beher Tankın
Su Hacm

m³
Yeraltı

Tankları
m

Yerüstü
Tankları

m
Tankların

B rb r nden Uzaklığı
m

0.5’den az 3 3 0
0.5- 3.0 3 3 1
3.1- 10 5 7.5 1
10.1- 50 7.5 10 1
50.1-120 10 15 1.5
120.1-250 15 23 B rb r ne  komşu  tankların

çaplarının toplamının ¼’ü250.1- 600 15 38
600.1- 1200 15 61
1200.1- 5000 15 91



5000’den büyük 15 122
Not:
a)  Yeraltı tankları ç n  emn yet  uzaklıkları tank emn yet  valfı ve dolum ağzından ölçülür.  Bu durumda  yeraltı
tankının herhang  b r kısmının b naya ve üzer nde b na yapılab lecek arsa sınırına uzaklığı 3’m den az olmaz.
b)Yerüstü tankları ç n emn yet uzaklıkları tankın dış yüzey nden ölçülür.
Aşağıdak  (c) ve (d) notları sadece yerüstü tanklar ç n geçerl d r.
c)  Tankın komşu arsa sınırına veya ana traf k yoluna sınır olan bölges ne, en az 1,5 m yüksekl ğ nde betonarme ve
eşdeğer  malzemeden yangına 4 saat dayanıklı duvar yapılması hâl nde, tabloda bel rt len mesafeler 1/3 oranında
azaltılır.
d) Yukarıda bel rt len duvara lave olarak tankın yarı çap sev yes nden t baren yere bakan alt yüzey ne, ayaklar da
dah l olmak  üzere,  yangına  dayanıklı malzeme  le  2  saat  ısı ve  yangına  karşı yalıtım  yapılması hal nde,  (c)
maddes ne göre bel rlenen yen  emn yet mesafeler   1/2 oranında azaltılır.

 
             MADDE 70 – Aynı Yönetmel ğ n ek  “Ek-12/B  Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların B na İç nde Depolanması (1)” tablosunun (2) numaralı
d pnotu “(2) Yangın korunumu, yağmurlama s stem , karbond oks t, kuru k myev  toz veya d ğer uygun b r s stem le sağlanır. Sınıf IA Sınıf IB
sıvı toplam m ktarı Ek-12/A’dak  değer n  aşmaz.” şekl nde değ şt r lm şt r.
             MADDE 71 – Aynı Yönetmel ğ n ek  “Ek-13 Akaryakıt Serv s İstasyonlarında Asgar  Emn yet Mesafeler  (m)” tablosu aşağıdak
şek lde değ şt r lm şt r.
 

“Ek-13 Akaryakıt Serv s İstasyonlarında Asgar  Emn yet Mesafeler  (m) 

 
 
 

Akaryakıt
Tankı
Yeraltı(1)

Akaryakıt
Pompası
Adası

Tank
Havalan.
Borusu

Tank
Doldurma
Ağzı

İdar
B na(2)
 

Komşu
Arsa
Sınırı

Karayolu
(Şeh r ç )
Sınırı

Karayolu
(Şeh rlerarası)
Arsa Sınırı

 Topluma
Açık
Yerler(3)

Hastane
Okul
Arsa
Sınırı

Akaryakıt
Tankı
Yeraltı

0,5    2 7,5 5 15 25 50

Akaryakıt
Pompası

(D spenser)
Adası

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

Tank
Havalandırma

Borusu
0 6  1 5 5 3 6 25 50

Tank
Doldurma

Ağzı
0 6 1  5 5 5 6 25 50

(1) Tank dış c darlarından ölçülen en kısa mesafed r. 
(2) İstasyonun dar , t car  ve sosyal faal yetler n n yürütüldüğü, stasyona a t mak ne ve donanımların bakımlarının yapıldığı, stasyonun ht yacı olan, elektr k, basınçlı hava ve su
tem n ün teler n n bulunduğu yapılardan meydana gelen dar  bürolarda bodrum katı bulunamaz. Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ  tar hten önce nşa ed lm ş stasyonlarda bodrum
kat mevcut se bodrum kat g r ş  ve bodrum katın herhang  b r açıklığı havalandırma borusu çıkış ucu, doldurma ağzı, tank ve dağıtım b r mler  le aks  cephede (g r ş  arkadan)
olması ve g r şte eş k ve eş kten sonra dışarıya doğru b r mey l bulunması şarttır.
(3) Topluma açık yerler: Konaklama, tören, badet, eğlence, yeme, çme, ulaşım, araç bekleme, alış-ver ş g b  sebeplerle 50 veya daha fazla k ş n n b r araya geleb ld ğ  bütün b nalar
veya bunların bu amaçla kullanılan bölümler n  kapsar.
 
NOT:
a)   Topluma açık yerler le hastane ve okul arsa sınırına olan mesafeler  mevcut akaryakıt stasyonları ç n % 60 azaltılır.  İstasyonda sadece motor n tankı olması hâl nde, bu
mesafeler yen  stasyonlarda % 50 azaltılab l r.
b) Akaryakıt stasyonlarında, b naların pencere, kapı, kl ma, aydınlatma s stem  g b  herhang  b r açıklığı olmayan cephes ne 0 metre olab l r. Nefesl k ağzı, çatı veya elemanlarından
en az 3,6 m yüksekte olmalı ve toplam yüksekl k 9 m’y  aşmamalıdır. 

 
             MADDE 72 – Aynı Yönetmel ğ n ek  “Ek-14 Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları” tablosunun (1) numaralı d pnotu “(1)
Kolay alevlen c  malzeme üret m  yapmayan endüstr yel tes slerde uzaklık en çok 2 katına kadar artırılab l r.” şekl nde değ şt r lm şt r.
             GEÇİCİ MADDE 1 – B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel ğe uygun yangın tedb rler  alınmış olan mevcut
yapılarda, bu Yönetmel k le değ şt r len hükümlere göre lâve tedb r alınmasının sten lmemes  asıldır. Ancak, yapı sah b  sterse bu Yönetmel k
le değ şt r len hükümlere göre lâve tedb rler alab l r.



             MADDE 73 – İç şler  Bakanlığı le Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmel k yayımı tar h nde
yürürlüğe g rer.           
             MADDE 74 – Bu Yönetmel k hükümler n  Bakanlar Kurulu yürütür.

  


