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Yönetmelik yapılar için 3 ana başlıkta farklı güvenlik tedbirleri
öngörüyor.
• Mevcut yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce
yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı
tamamlanan yapı, bina, tesis ve işletmeyi,
• Yeni Yapı :19/12/2007 tarihinden sonra yeni inşaat yapı
ruhsatı talebi olan binalar yeni yapı olarak
nitelendirilmektedir.
• Tarihi yapı : Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 21/7/1983
tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak
tescil edilen yapılar tarihi yapı olarak kabul edilir.

Kullanım sınıfları
MADDE 8- (1) Binaların kullanım özelliklerine göre sınıfları aşağıda
belirtilmiştir:
a) Konutlar,
b) Konaklama amaçlı binalar, (Otel, motel, yatakhaneler )
c) Kurumsal binalar, ( Eğitim tesisleri, sağlık yapıları, cezaevi )
ç) Büro binaları,
d) Ticaret amaçlı binalar,
e) Endüstriyel yapılar,
f) Toplanma amaçlı binalar,
g) Depolama amaçlı tesisler,
ğ) Yüksek tehlikeli yerler,
h) Karışık kullanım amaçlı binalar

Konutlar MADDE 48• (1) Bodrum katlar dâhil 4 katı geçmeyen konutlar ile tek evler, ikiz
evler ve sıra evler gibi konutlarda, tek bir kullanıma hizmet veren
binalarda veya böyle bir binanın ayrılmış bir bölümünde kaçışlar,
kaçış mesafesi aranmaksızın normal merdivenlerle sağlanabilir. Bu
merdivenlerde başka herhangi bir özellik aranmaz.

Konutlar MADDE 48• (2) Birinci fıkrada belirtilenler
dışındaki konutlarda, konut
içindeki herhangi bir noktadan
konut çıkış kapısına kadar olan
uzaklığın 20 m’yi, yağmurlama
sistemi olan konutlarda 30 m’yi
geçmemesi gerekir. İkiden çok
ara kat bulunmayan apartman
dairelerinde tek kapı bulunması
hâlinde, bu kapı üst katta
düzenlenemez. Üstteki katın
döşeme alanı, bu kat için ayrı
bir çıkış sağlanmadıkça 70 m2
’yi aşamaz.

Konutlar MADDE 48• (3) Konut birimlerinden bütün çıkışların, kaçış merdivenlerine veya güvenli bir açık
alana doğrudan erişim imkânı sağlayacak şekilde olması gerekir.
• (4) Kaçış uzaklığı, apartman dairelerinin kapısından başlanarak ölçülür. Bir apartman
dairesi için aynı kat düzeyinde iki kapı gerektiğinde, yalnızca tek doğrultuda kaçış veya
tek bir kaçış merdiveni sağlanıyor ise kaçış uzaklığı en uzaktaki kapıdan başlanarak ve iki
ayrı doğrultuda kaçış imkânı sağlanabiliyor ise kaçış uzaklığı her bir kapıdan başlanarak
ölçülür.

•

•
•

A<21.50

(5) Kaçış mesafeleri uygun olmak şartıyla, binaların sadece konut bölümlerine
hizmet veren kaçış merdivenleri aşağıdaki şekilde düzenlenir:
a) Yapı yüksekliği 21.50 m’nin altındaki konutlarda korunumsuz normal merdiven
kaçış yolu olarak kabul edilir ve ikinci çıkış aranmaz.
(Kaçış merdiveni özellikleri MADDE 41- (1) Bina yüksekliği 15.50 m’den veya bir
kattaki kullanıcı sayısı 100 kişiden fazla olan binalarda dengelenmiş kaçış
merdivenlerine izin verilmez. )

21.50<A<30.50

• b) Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan
konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden
en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2
merdivene de ulaşılması gerekir.

Yapı yüksekliği 21.50
m’den fazla ve 30.50
m’den az olan konutlarda,
düzenlenen merdivenlerin
dengelenmiş
yapılamayacağına dair
Bakanlık Görüşü

30.50<A<51.50
• c) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda,
birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın
güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış
merdiveni yapılması mecburidir. Kattaki konutların her birinin içinden bir
yangın güvenlik holünden geçilerek yangın merdivenine ulaşılıyor ise
binanın genel merdiveninin korunumlu olması gerekli değildir.

A>51.50
• ç) Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda,
birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve
basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.

• (6) Konut yapılarının farklı amaçla kullanılan bodrum
katlarında, konut ile ortak kullanılan kaçış merdivenlerinin
önüne yangın güvenlik holü düzenlenmesi gerekir.
• (7) Giriş, çıkış ve şaftları üst katlardan 120 dakika yangına
dayanıklı döşeme veya bölme ile ayrılan bodrum katlar,
beşinci fıkrada belirtilen yapı yüksekliklerine dahil edilmez
ve yangın güvenlik tedbirleri bakımından ayrı değerlendirilir.

• (8) Çatı arası piyeslerden binanın normal
merdivenine veya korunumlu kaçış merdivenine
alternatif kaçış imkânı sağlanması durumunda,
çatı arası piyes yüksekliği beşinci fıkrada
belirtilen yapı yüksekliklerine dahil edilmez.

Sağlık yapıları MADDE 49• (1) Sağlık yapıları kapsamında olan, hastanelerde, yaşlılar için
dinlenme ve bakım evleri ve bedensel ve zihinsel engelliler için olan
bakım evlerinde aşağıda belirtilen şartlara uyulur:
• a) Kullanıcı yükü 15 kişiyi aşan herhangi bir hasta yatak odası veya
süit oda için birbirinden uzakta konuşlandırılmış 2 kapı bulunması
gerekir.
• b) Hastanelerin ve bakımevlerinin 300 m2 ’den büyük olan yatılan
katlarının her biri, en az yarısı büyüklüğünde iki veya daha fazla
yangın kompartımanına ayrılır veya korunumlu yatay tahliye alanları
teşkil edilir. Yatay tahliye alanlarının hesaplanmasında kullanıcı yükü
2.8 m²/kişi olarak dikkate alınır.
• (2) Hastanelerde koridor genişlikleri 2 m’den az olamaz.
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A SPRİNKLERLİ HASTANE YAPISI İÇİN ÇIKMAZ KORİDOR
MESAFESİ MAKS. 20 m.(B-C ARASI),
TEK YÖN KAÇIŞ MESAFESİ MAKS. 25m (A-C ARASI).
ÇİFT KAÇIŞ MESAFESİ (A-D ARASI) 45 m. Yİ
AŞMAMALIDIR.

C
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YANGIN KOMPARTIMANI: (Bir bina içerisinde, tavan
ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az
60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile
duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölge )

A<15.50 ve YATAK SAYISI <20
Oteller, moteller ve yatakhaneler MADDE 50• (1) Otellerin, motellerin ve diğer binaların yatakhane olarak kullanılan bölümlerinin
aşağıda belirtilen şartlara uygun olması gerekir:
• a) Yatak odaları, iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı bir duvar ile
ayrılır. Toplam yatak sayısı 20’den fazla veya kat sayısı ikiden fazla olan otellerde
her katta en az 2 çıkış sağlanır. Yatak sayısı 20’den az ve yapı yüksekliği 15.50
m’den az olan bina veya bloklarda ise, merdiven korunumlu yapıldığı veya
basınçlandırıldığı takdirde, tek merdiven yeterli kabul edilir.

b) İç koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması ve
kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması gerekir.
• c) İç koridorlar, bir dış duvarda yer alan boşluklar ile doğal yolla
havalandırılır veya mekanik duman tahliyesi yapılır.
• ç) Yatak odası koridoruna açılan diğer odaların veya koridorun bir parçasını
oluşturup kaçışları tehlikeye sokabilecek diğer mekânlar için, yatak
odalarıyla aynı düzeyde bir kompartıman özelliğinin sağlanması şarttır.
• (2) Bir dış koridor ile erişilen otel yatak odalarının aşağıda belirtilen şartlara
uygun olması gerekir.
• a) Yatak odalarının, yangına en az 60 dakika dayanıklı bir duvar ile dış
koridordan ayrılması gerekir. Ancak, parapet üst kotu koridor bitmiş
döşeme üst kotundan 1.1 m veya daha yukarda konumlandırılan yanmaz
malzemeden yapılmış havalandırma boşlukları için bu şart aranmaz.
• b) Dış koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı
olması ve kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması gerekir.
• c) Dış koridorlarda dış kaçış geçitlerine ilişkin en az genişlik, döşemede kot
değişimleri, çatı korunumu koridor dış kenarı boyunca korkuluk yapılması
ve benzeri şartlara uyulması gerekir.

•
•

•
•

(3) Otel yatak odasında veya süit odada en uzak bir noktadan çıkış kapısına kadar ölçülen
uzaklığın 15 m’yi aşmaması hâlinde, tek kaçış kapısı bulunması yeterli kabul edilir. Ancak:
a) Otel yatak odasında veya süit odada en uzak bir noktadan çıkış kapısına kadar ölçülen
uzaklığın 15 m’yi aşması hâlinde, birbirinden uzakta konuşlandırılmış en az 2 çıkış kapısı
bulunması gerekir.
b) Tamamı yağmurlama sistemi ile donatılmış otellerin yatak odalarında veya süit odalarında,
en uzak bir noktadan kapıya kadar ölçülen uzaklığın 20 m’yi aşmaması gerekir.
(4) Kaçış uzaklığı, yatak odası veya süit odanın çıkış kapısından başlayarak bir kaçış merdivenine,
dış kaçış geçidine veya dış açık alana açılan çıkış kapısına kadar olan ölçüdür.
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(5) Koridor boyunca yalnızca tek yönde kaçış imkânı var ise, kaçış uzaklığı en
uzaktaki yatak odası çıkış kapısından itibaren ölçülür. İki yönde kaçış sağlanabiliyor
ise, kaçış uzaklığı her bir yatak odasının çıkış kapılarından ölçülür.
(6) Doğal veya mekanik yolla havalandırılmayan iç koridorlar; yağmurlama sistemi
olan binalarda 45 m ve yağmurlama sistemi bulunmayan binalarda 30 m aralıklarla
duman kesicileri ile bölümlendirilir ve buralarda aşağıdaki şartlara uyulur:
a) Duman kesicileri yangına en az 60 dakika dayanıklı olur. Bölme içinde yer alan
kaçış kapılarının yangına en az 60 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz nitelikte
olması şarttır. Duman kesicilerin, koridoru kuşatan duvar da dâhil olmak üzere,
bütün kat yüksekliğince tavana veya çatı örtüsünün altına kadar devam etmesi ve
ara kesitleri sıkıca kapatması gerekir.
b) Duman kesicileri ile oluşturulan bölmelerin her birinden bir çıkışa, kaçış
merdivenine, dış kaçış geçidine veya kaçış rampasına doğrudan engelsiz erişim
imkânı sağlanması gerekir.
c) Duman sızdırmaz kapılara, camlı kapılar hariç olmak üzere, alanı her bir kanat
yüzey alanının en az % 25’i değerinde net görüş sağlayan cam paneller konulur.
ç) Duman sızdırmaz kapılar tek veya çift kanatlı olabilir. Ancak, kendiliğinden
kapatan düzenekler ile donatılması ve kanatların, içinde yer aldığı boşluğu
bütünüyle kapatması şarttır. Kasaların duvar boşluğuna sıkıca yerleştirilmesi ve
kanat ile döşeme arasındaki aralığın 4 mm’yi aşmaması gerekir.
d) Duman sızdırmaz kapıların normal olarak kapalı durumda tutulması gerekir.
Ancak, bu kapılar algılama sistemi yolu ile çalışan elektro-manyetik veya elektromekanik düzenekler ile otomatik olarak kapatılabiliyor ise açık durumda tutulabilir

•
•
•
•
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•
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•

•

Toplanma amaçlı binalar MADDE 51(1) Tiyatro, sinema, oditoryum, konser salonu ve bunlar gibi sabit koltuklu toplantı amaçlı salonlarda iki
koltuk sırası arasındaki geçitlerin aşağıda belirtilen şekilde olması gerekir:
a) Salonlarda ve balkonlarda kapılara veya çıkış kapılarına götüren ve genişliği koridor genişliğinden az
olmayan ara dolaşım alanlarının sağlanması gerekir.
b) Koltuk sıralarının oluşturduğu kümeler arasında dolaşım alanlarının düzenlenmesi ve bir koltuk sırası
içindeki koltuk sayısının Ek-6'da belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Sıra iç geçiş temiz genişliği 30
cm’den az olamaz ve bu genişlik sıranın arkasından otomatik kalkan koltuklar dâhil olmak üzere, dik
durumdaki koltuğun en yakın çıkıntısına kadar yatay olarak ölçülür. Sıra iç geçiş genişliğinin bütün sıra
boyunca sabit tutulması gerekir.
c) Ara dolaşım alanlarında eğim % 10’u aşmadıkça kot değişimlerinin çözümü için basamak yapılamaz.
ç) Ara dolaşım alanlarında, basamakların eğimi 30 dereceyi veya rampa eğimi % 10’u aştığı takdirde,
koltukları yandan kuşatan korkulukların yapılması gerekir.
d) Ara dolaşım alanlarını oluşturan basamakların ve rampaların bitiş kaplamalarında kaymayı önleyen
malzemeler kullanılması şarttır.
e) Her bir basamağın, genel aydınlatmanın kesilmesi hâlinde net olarak görülebilecek şekilde
ışıklandırılması gerekir.
(2) Karışık kullanım amaçlı binalarda, tiyatro, sinema veya konser salonlarında gerekli çıkışların sayısının
ve kapasitesinin en az yarısının, kendi kompartımanı kapsamında düşünülmesi gerekir

•
•
•
•
•
•
•

Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları ve ayakta tedavi merkezi (1) MADDE 52(1) Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları ve ayakta tedavi merkezlerinde en az 2
bağımsız kaçış merdiveni veya başka çıkışların sağlanması gerekir. Ancak,
a) Yapı yüksekliğinin 21.50 m’den az olması,
b) Bir kattaki kullanıcı sayısının 50 kişiden az olması,
c) Bütün katlarda en fazla kaçış uzaklığının Ek-5/B’deki uzaklıklara uygun olması,
ç) Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,
d) İmalât ve depolamada kolay alevlenici ve parlayıcı maddelerin kullanılmaması, şartlarının hepsinin birlikte
gerçekleşmesi hâlinde tek kaçış merdiveni yeterli kabul edilir.

A<21.50 Kişi yükü <50

• Karışık kullanım amaçlı binalar MADDE 18- (1)
Bir binada iki veya daha fazla kullanım
sınıflandırılmasına tabi olacak bölümler var ise ve
bu bölümler birbirinden, daha yüksek tehlike
sınıfına uygun bir yangın bölmesi ile ayrılamıyor
veya iç içe olması sebebiyle ayrı korunma
tedbirlerini uygulamak mümkün değil ise, daha
yüksek koruma tedbirleri gerektiren
sınıflandırmaya ilişkin kurallar bütün bina için
uygulanır.

Örnekte gösterilen okul yapısı ve konferans salonu olarak
karma kullanımlıdır. Konferans salonu kısmı kompartıman
olarak düzenlendiği takdirde kullanıcı yükü (Ek 5-A) ve
kaçış mesafeleri (Ek 5-B) okul ve konferans salonu olarak
ayrı uygulanır. Yönetmelikte okul yapıları için ayrı bir
bölüm bulunmadığından genel hükümler ve eklerde
okullar için belirtilen değerlere göre yapı tasarlanır.

• ONUNCU KISIM Mevcut binalar hakkında
uygulanacak hükümler

• MADDE 138• (1) Mevcut yapılardan bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra
kullanım amacı değiştirilerek, bedensel veya zihinsel bir hastalığın veya
yetersizliğin tedavisinin veya bakımının yapıldığı veyahut küçük çocuklar,
nekahet hâlindeki kişiler veya bakıma muhtaç yaşlıların bakımları için
kullanılan sağlık amaçlı bina ve tesisler ile yatılı sağlık kuruluşları,
anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri, ilköğretim okulları, yetiştirme yurtları,
eğlence yerleri ve konaklama amaçlı olarak kullanılacak bina ve tesisler ile
tehlikeli maddelerin bulundurulacağı binalar dışında kalan mevcut yapılar
hakkında bu Kısım hükümleri uygulanır.
• (2) Mevcut yapılardan, 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmeliğe uygun yangın tedbirleri alınmış olan yapılarda, bu Yönetmelik
hükümlerine göre ilave tedbir alınmaması asıldır. Ancak, yapı sahibi isterse
bu Yönetmelik hükümlerine göre ilave tedbirler alabilir.
• (3) (4) 19/12/2007 tarihinden önce yapı ruhsatı başvuru dilekçesi eki yapı
projeleri ilgili idaresince onaylanmış olan yapı, bina, tesis ve işletmeler de bu
Yönetmeliğin uygulanması açısından mevcut yapı olarak kabul edilir.

• Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
• Esaslı tadilat: Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen veya yapı
inşaat alanını veya emsale konu alanını veya taban alanını
veya bağımsız bölüm sayısını veya ortak alanların veya
bağımsız bölümlerin alanını veya kullanım amacını veya
ruhsat eki projelerini değiştiren işlemleri (Esaslı tadilat,
ruhsata tabidir.),
• MADDE 58 - (1) Mevcut yapının esaslı tamir ve tadili,
yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmaması şartı
ile imar planı, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilir. Ancak, ilave
esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması
zorunludur.

Kaçış yolları MADDE 146• (1) Hastane, otel, huzur evi, ilköğretim okulu, yuva ve benzeri yerler dışında
kalan mevcut yapıların kaçış yolları için, 31 inci madde hükümleri esas olmak
üzere, bu maddede belirtilen hususlar da kabul edilir.
• (2) Mevcut yapılarda; birinci katta kullanıcı sayısı 25 kişiden fazla olmamak
şartıyla, bina dışındaki güvenlik bölgesine açık, dış zeminden en çok 4 m
yükseklikte olup açılabilir kanat genişliği ve yüksekliği en az 70 cm olan
pencereler, zaruri hâllerde kaçış yolu olarak kabul edilir.
• (3)Mevcut yapılarda, katta bulunan kullanıcı sayısının 50 kişiyi geçmemesi
şartıyla, aşağıda belirtilen özellikteki çıkışlar, ikinci kaçış yolu olarak kabul edilir:
• a) Bina yüksekliği 30.50 m’den fazla olmayan binalarda, kaçış merdivenine bir
pencereden ulaşılmasına;
• 1) Pencere parapet seviyesinin döşeme seviyesinden 80 cm’den daha yüksek
olmaması,
• 2) Pencerenin temiz açılır-kapanır kısmının en az 70/140 cm boyutlarında
olması,
• 3) Parapet seviyesine ulaşacak şekilde basamak yapılması,
• 4) Pencere geçişinde kullanılan malzemelerin en az 30 dakika yangına dayanıklı
malzemeden yapılması, şartları birlikte mevcut olduğu takdirde müsaade edilir.

• b) Kaçış merdivenine bir odadan geçilerek ulaşılmasına; oda kapısının
kendiliğinden kapanır olması ve kilitsiz tutulması ve kaçış merdivenine
ulaşılan odanın kapısından kaçış merdivenine olan azami uzaklığın 9 m’yi
geçmemesi hâlinde müsaade edilir. Bu odanın duvarlarının ve kapısının
yangına en az 60 dakika dayanıklı ve kapının duman sızdırmaz özellikte
olması hâlinde kaçış uzaklığı bu odanın kapısına kadar alınır.
• c) Toplanma amaçlı olarak kullanılmayan bir bodrum kat için diğer
merdivene alternatif olmak üzere, bir merdiven ile ulaşılan, açılır bir kenarı
en az 50 cm ve açılır alanı 0.4 m2 ’den az olmayan pencereden geçilerek
zemin seviyesine ulaşılıyor ise, bu pencere ikinci kaçış yolu kabul edilir.
• ç) Zemin kat üzerindeki birinci katın kullanıcı sayısı 25 kişiden az ve
kullanılan alanın en uzak noktasından katın çıkış kapısına olan uzaklık tek
yönlü kaçış mesafesini sağlıyor ise, bu kata hizmet veren merdivenin zemin
kattan bağımsız olması ve girişinin müstakil düzenlenmesi şartı ile, bu katın
yüksekliğine bakılmaksızın tek çıkış yeterli kabul edilir.

Çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı MADDE 147• (1) Mevcut yapılarda, çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı için bu maddede belirtilen
hususlara uyulur.
• (2) Kullanıcı yükü katsayısı olarak, gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak
üzere Ek-5/A’daki değerler esas alınır.
• (3) Kaçış uzaklığı, kullanım sınıfına göre Ek-14’de verilen değerlerden daha büyük
olamaz. Oda, koridor ve benzeri alt bölümlere ayrılmış büyük alanlı bir katta,
odanın en uzak bir noktasından odanın çıkış kapısına kadar ölçülen uzaklığın 15
m’yi aşmaması şartıyla, kaçış uzaklığı, odanın çıkış kapısından başlayarak bir kaçış
merdivenine, kaçış geçidine veya dış açık alana açılan çıkış kapısına kadar olan
ölçüdür.
• (4) Binanın sirkülasyon merdivenleri korunumlu hâle getirilmiş ise ve şaftlar
yatayda korunmuş ise, ayrıca katlarda kolay alevlenici ve parlayıcı madde
kullanılmıyor ve bulundurulmuyor ise, Ek-14’de verilen kaçış uzaklıkları 1/2
oranında artırılarak uygulanır.
• (5) Bina yüksekliği 30.50 m’yi geçmeyen binalarda, birbirine alternatif 2 kaçış
merdiveni düzenlenmiş ve bunlardan birisi korunumlu ise, iki yönlü kaçış mesafesi
uygulanır.
• (6) Zemin kattaki dükkânlarda ve benzeri yerlerde kullanıcı sayısı 50’nin altında ve
en uzak noktadan dış ortama açılan kapıya kadar olan kaçış uzaklığı 25 m’den fazla
değilse, bina dışına tek çıkış yeterli kabul edilir.

Kaçış yolu sayısı ve genişliği MADDE 148• (1) Mevcut yapılarda, kaçış yolu ile kaçış merdiveni sayısı ve genişliği
için aşağıda belirtilen hususlara uyulur.
• a) Toplam kaçış yolu genişliği, Ek-5/A’ya göre hesaplanan kattaki
toplam kullanıcı sayısının 0.4 ile çarpımı suretiyle santimetre
olarak bulunur.
• b) Kaçış merdiveninin genişliği, düz kollu sahanlıklı merdivende 60
cm’den veya dairesel merdivende 70 cm’den daha az olamaz.
Toplam kullanıcı sayısı 60 kişiden fazla olan katlarda bu genişlik, düz
kollu sahanlıklı merdivenlerde 70 cm’den veya dairesel
merdivenlerde 80 cm’den az olamaz. Hastaneler, huzurevleri,
anaokulları ve ilköğretim okullarında ise, sadece sahanlıklı düz kollu
merdivenler düzenlenebilir ve bu merdivenin genişliği 100 cm’den
az olamaz.

Yangın güvenlik holü MADDE 149• (1) Mevcut yapılarda, yangın güvenlik holü için aşağıda
belirtilen hususlara uyulur.
• a) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut harici
mevcut binalarda, lobi, koridor ve hol gibi bir kullanım
alanından geçilmeden kaçış merdivenine doğrudan girildiği
takdirde merdiven içinde basınçlandırma yok ise yangın
güvenlik holü bakımından 34 üncü madde uygulanır.
• b) Mevcut binalarda kaçış merdiveni kapılarının, parlayıcı
madde içermeyen ve kullanım alanlarından kapı ile ayrılan
koridor, hol ve benzeri hacimlere açılması hâlinde, yangın
güvenlik holü yapılması zorunlu değildir.

Acil çıkışı zorunluluğu MADDE 150• (1) Mevcut yapılarda, acil çıkış zorunluluğu için aşağıda belirtilen
hususlara uyulur.
• a) Mevcut yapılarda, 147 nci ve 148 inci maddeler esas alınarak her
bir çıkışın genişliği 200 cm’yi aşmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur.
Bir katta veya katın bir bölümünde, hesaplanan değerden az
olmamak üzere 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerlerde ve 60
kişinin aşıldığı yerlerde en az 2 çıkış, 600 kişinin aşıldığı yerlerde en
az 3 çıkış ve 1000 kişinin aşıldığı yerlerde en az 4 çıkış olması
şarttır.
• b) Kapıların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir.
Bölünmemiş mekânlarda kapılar arasındaki mesafe, en uzun
köşegenin 1/3’ünden, yağmurlama sistemli yapılarda ise, 1/4’ünden
az olamaz.

Kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi MADDE 151• (1) Mevcut yapılarda, kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi için
aşağıda belirtilen hususlara uyulur.
• a) Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o katta bütün insanların çıkışlarının
sağlanması için, diğer maddelerde belirtilen özel durumlar hariç olmak
üzere, kaçış yolları ve kaçış merdivenleri birbirlerinin alternatifi olacak
şekilde konumlandırılır.
• b) Kaçış merdivenlerinin tabii zemine kadar ulaştırılması esastır. Kaçış
merdiveni, bitiş noktasında en az 1 m2 ’lik bir sahanlık yapılıp bu noktadan
aşağıya eğimi 50 dereceden daha fazla olamayacak şekilde mafsallı bir
merdiven ile tabii zemine indirilir. Kaçış merdiveninin tabii zemine
indirilmesi mümkün değil ise, yerden 3 m yukarıda bitirilebilir. Ancak,
eğitim tesislerinde, sağlık hizmeti amaçlı binalarda, eğlence yerlerinde,
kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen konaklama tesislerinde ve kullanıcı sayısı
100 kişiyi geçen bütün binalarda yangın merdiveninin tabii zemine kadar
indirilmesi şarttır.
• c) Toplanma amaçlı ve kurumsal yapılar hariç, bitişik nizamdaki yapıların
acil çıkışlarının, sokağı olmayan arka cepheye açılmasına, çıkış noktasından
itibaren binanın yüksekliğinden az olmamak üzere en az 15 m uzakta açık
bir alan bulunması hâlinde izin verilir.

Kaçış merdiveninin özellikleri MADDE 152• (1) Mevcut yapılarda kaçış merdivenlerinin aşağıda
belirtilen özelliklerde olması gerekir.
• a) Aksi belirtilmedikçe, kaçış merdivenlerinde sahanlık
olması ve sahanlığın genişliğinin ve uzunluğunun
merdivenin genişliğinden az olmaması gerekir.
• b) Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği
18 cm’den çok ve basamak genişliği 20 cm’den az
olamaz. Basamakların kaymayı önleyen malzemeden
olması şarttır.
• c) Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliği, basamak
üzerinden en az 210 cm olmalıdır.

Dış kaçış merdivenleri MADDE 153• (1) Mevcut yapılarda dış kaçış merdivenlerine; herhangi bir
bölümüne yanlardan yatay uzaklık olarak 1.8 m içerisinde
korunumsuz duvar boşluğu bulunmamak ve kaçış merdiveni
özelliklerine sahip olmak şartı ile, konutlarda 51.50 m ve
diğer yapılarda 30.50 m bina yüksekliğine kadar izin verilir.
• (2) Herhangi bir bölümüne yanlardan yatay uzaklık olarak
1.8 m içerisinde korunumsuz duvar boşluğu bulunması
hâlinde; bütün katlarda bu mesafe içinde kalan boşlukların
yangına en az 60 dakika dayanıklı malzemeye
dönüştürülmesi veya kaçış merdiveninin bu boşluklardan
çıkacak olan duman ve ısı gibi etkilerden korunması için
yangına 60 dakika dayanıklı malzeme ile korunumlu yuva
içerisine alınması gerekir.

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

Kaçış merdiveni havalandırması MADDE 155• (1) Mevcut yapılarda, yüksekliği 30.50 m’den fazla olan
bütün kaçış merdivenleri, doğal yolla veya Altıncı
Kısımdaki gereklere uygun olarak mekanik yolla
havalandırılır veya basınçlandırılır.
• (2) Kaçış merdiveni ile mutfak, banyo ve servis
merdiveni gibi kullanım alanları, aydınlatma ve
havalandırma amacıyla aynı aydınlığı veya baca
boşluğunu paylaşamaz.
• (3) Yüksekliği 51.50 m’den fazla olan veya dörtten çok
bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenlerinin
basınçlandırılması şarttır.

Bodrum kat kaçış merdivenleri MADDE 156• (1) Mevcut yapılarda, bodrum katlarda kaçış mesafesine bakılmaksızın;
• a) Konutlar hariç, bodrum katlardaki mutfaklarda gaz kullanılması,
• b) Topluma açık mekân olarak kullanılan bodrum katlarda kullanıcı
sayısının 25 kişiyi, doğrudan dışarı çıkışı olan bodrum katlarda ise 50 kişiyi
geçmesi,
• c) Birden çok katlı bodrumlarda, imalat, üretim ve depolama yapılması,
hâlinde alternatif ikinci çıkış zorunludur.
• (2) Bodrum kata hizmet veren herhangi bir kaçış merdiveninin, mevcut
binalarda kaçış merdivenleri için aranan bütün şartlara uygun olması
gerekir.
• (3) Acil durumda üst katları terk eden kullanıcıların bodrum kata inmelerini
önlemek için, merdivenin zemin düzeyindeki sahanlığı, bodrum
merdiveninden kapı veya benzeri bir fiziki engel ile ayrılır veya görülebilir
uygun yönlendirme yapılır.

Kaçış yolu kapıları MADDE 157• (1) Mevcut yapılarda kaçış merdivenlerinin kapılarının; yapı yüksekliği 30.50 m’den
az ise en az 60 dakika ve 30.50 m ve daha yüksek yapılarda, en az 90 dakika
yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özellikte olması gerekir. Kaçış yolu kapılarının
genişliği 70 cm’den ve yüksekliği 190 cm’den az olamaz.
• (2) Kaçış yolu kapılarının kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi ve
kullanıcı sayısı 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru
açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının, el ile açılabilmesi ve kilitli tutulmaması
gerekir. Dönel kapılar ve turnikeler çıkış kapısı olarak kullanılamaz.
• (3) Kapıların kendiliğinden kapatır düzenekler ile donatılması ve itfaiyeci veya
görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye girebilmelerine imkân sağlanması
gerekir.
• (4) Merdivenden tabii zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan bütün kaçış yolu
kapılarının ve bir kattaki kullanıcı sayısının 100’ü geçmesi hâlinde kaçış merdiveni
kapılarının kapı kolu kullanılmadan, panik kollu veya benzeri bir düzenek ile
açılabilmesi gerekir. Kapılar en çok 110 N kuvvetle açılabilecek şekilde tasarlanır.

Konutlar MADDE 158• (1) Mevcut konutlar için, 48 inci madde aşağıda belirtilen istisnalar ile uygulanır.
• a) Yapı yüksekliği 30.50 m’nin altındaki mevcut konutlarda ikinci çıkış aranmaz.
• b) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az ise, binanın ana
merdiveninin korunmuş kaçış merdiveni özelliğinde yapılması hâlinde bir
merdiven yeterlidir. Korunmuş merdiven iç kaçış merdiveni ise, bir yangın ihbar
butonu ile aktive edilen veya algılama sisteminden otomatik aktive olan
basınçlandırma sistemi yapılması gerekir.
• c) Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif en az
birisi korunmuş 2 adet kaçış merdiveni gerekir. Korunmuş kaçış merdiveni
basınçlandırılır.
• (2) Binanın ana merdiveni aynı zamanda bodrum katlara da hizmet veriyor ise ve
bodrum katlarda konut dışı kullanılan ve kolay alevlenici madde bulunan
kullanım alanları var ise, bodrum katlarda merdivene girişte yangın güvenlik holü
düzenlemesi şarttır.

Kullanım özelliklerine göre binalarda kaçış merdiveni ve çıkışlar (1)
MADDE 159- (YENİ YAPILARLA AYNI ÖZELLİKTE)
• (1) Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları, ayakta
tedavi merkezleri, müze, sergi salonları ve benzeri yerlerde en az 2
bağımsız kaçış merdiveni veya başka çıkışların sağlanması gerekir.
Ancak;
• a) Yapı yüksekliğinin 21.50 m’den az olması,
• b) Bir kattaki kullanıcı sayısının 50 kişiden az olması,
• c) Bütün katlarda en fazla kaçış uzaklığının Ek-14’teki uzaklıklara
uygun olması,
• ç) Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,
• d) İmalat ve depolamada kolay alevlenici ve parlayıcı maddeler
kullanılmaması, şartlarının hepsinin birlikte gerçekleşmesi hâlinde
tek kaçış merdiveni yeterlidir.

• (2) Parlayıcı, patlayıcı, kolay alevlenici ve tehlikeli maddeler
ile imalat, üretim ve depolama işlemlerinin yapılmadığı ve
yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olmayan sanayi
sitelerinde;
• a) Sitenin dış cephesinde düzenlenmiş ve herhangi bir
bölümüne yanlardan yatay uzaklık olarak 1.8 m içerisinde
kapı ve pencere gibi korunumsuz duvar boşluğu
bulunmayan,
• b) Birbirlerinden binanın köşegen uzunluğunun en az yarısı
kadar uzaklıkta konumlandırılmış ve kullanıcı yükü en
yoğun bir kata göre hesaplanmış genişliğe sahip, iç ve dış
kaçış merdivenleri ve dış cephede düzenlenen araç
rampaları, iki yönlü kaçış mesafelerini sağlamaları kaydıyla
kaçış merdiveni olarak kabul edilir.

• ONBİRİNCİ KISIM Tarihi Yapılar

Tarihi yapılarda alınacak yangın tedbirlerinde uyulacak ilkeler
MADDE 167
• (1) Tarihi yapılarda, yangına karşı güvenlik tedbirleri
alınırken;
• a) Yapılacak tesisatlara ilişkin olarak, Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınması,
• b) Alınacak yangın tedbirlerinde tarihi yapının korunması
esastır. Yangın tahliye projeleri ile algılama ve söndürme
tesisatı projeleri ilgili teknik müşavir firma tarafından, fiziki
ve görsel bakımdan özelliğine uygun olarak, yapıya zarar
vermeyecek şekilde hazırlanması, hazırlanan projeler
hakkında ilgili itfaiye teşkilatının görüşünün alınması, ilkeleri
gözetilir

Tarihi yapılara ilişkin uygulama MADDE 167/C
• (1) Bu Kısımda aksi belirtilmedikçe, tarihi yapıların yangından
korunması hakkında, bu Yönetmeliğin Onuncu Kısım hükümleri
uygulanır.
• (2) Taşıyıcı kolonları ve ana kirişleri ahşap olan tarihi binaların zemin
katı haricindeki katları, yataklı sağlık hizmeti, huzurevi, bakımevi,
anaokulu, ilköğretim okulu ve öğrenci yurdu olarak kullanılamaz.
• (3) Tarihi yapı dâhilinde yapılacak tadilât veya tamiratlarda, yapının
aslına sadık kalmak maksadıyla yapının inşasında kullanılmış olan
malzemelerin aynısı veya benzeri kullanılabilir.
• (4) Bir kattan fazla katı olan topluma açık tarihi yapılarda, taşıyıcı
kolonların ahşap olması durumunda ana taşıyıcıların restorasyon
sırasında yangına en az 90 dakika dayanıklı olacak şekilde yalıtılması
gerekir.

•
•
•
•
•
•
•

(5) Tarihi yapılardaki kaçış merdivenlerine, koridor, hol, lobi veya benzeri ortak
hacimlerden geçilerek ulaşılması hâlinde yangın güvenlik holü zorunlu değildir.
(6) Merdivenlerden sayı olarak yarısının korunmuş olması durumunda, yapının
yüksekliğine bakılmaksızın, diğer korunumsuz merdivenler kaçış yolu olarak kabul
edilerek, iki yönde kaçış mesafesi uygulanır ve dairesel merdivenler kabul edilir.
(7) Bir kattaki kullanıcı sayısının 100 kişiyi geçmesi hâlinde, kaçış kapıları panik
kollu bir düzenek ile kaçış doğrultusunda açılacak şekilde değiştirilir veya yapının
kullanımı sırasında bir görevli bulundurulur.
(8) Tarihi yapının ahşap kısımlarında kullanılan elektrik kablolarının yangına en az
60 dakika dayanıklı olması ve çelik boru içerisinden geçirilmesi gerekir. Buat ve
kasaların yanmaz malzemeden yapılması şarttır.
(9) Ahşap yapılarda, ahşap malzemenin korunması veya boyanması için kolay yanıcı
ve parlayıcı özelliği olan maddeler kullanılamaz.
(10) Tarihi yapılarda, ayrı yangın kompartımanı oluşturulmadan kolay alevlenici,
parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz.
(11) Tarihi yapıların, fiziki ve görselliği bakımından değişiklik imkânının
bulunmadığı durumlarda, mevcut merdiveni yangın merdiveni ve kaçışı olarak
kabul edilir.
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