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•Bina Proje İnceleme Süreçleri 
 

•Proje Hazırlarken Pasif Yangın 
Önlemlerinde En Çok Yapılan Hatalar 



• 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik 

• Madde(4) Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri tesisat projelerinden ayrı olarak 
hazırlanır. Tahliye projeleri, konutlar hariç olmak üzere, yüksek yapılarda ve yapı inşaat alanı 
5000 m2’den fazla olan yapılarda mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır. Diğer yapılarda ise, 
mimari projelerde gösterilir. Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan 
sonra, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyelerce, belediye ve mücavir alan 
sınırları dışında ise, valiliklerce onaylanarak uygulanır. 
 

• 05.04.2012 tarih ve 28255 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 
Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;  

• Madde(4) Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak 
hazırlanır. Bir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri, mimari projelerden ayrı 
olarak hazırlanır. Tahliye projeleri diğer yapılarda mimari projelerde gösterilir. Projeler; ruhsat 
vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır. Yorumlanması 
gereken, açıklık gerektiren veya belirsiz olan konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü 
alındıktan sonra işlem ve uygulama yapılır. 

• olmuştur,  
 



Örnek Dilekçeler 



Örnek İhtarname 



Cevap Yazıları 



• Proje Hazırlarken Pasif Yangın 
Önlemlerinde En Çok Yapılan Hatalar 

 



• Mimari proje aşamasında tasarlanan, bina inşaasında 
yapılan ve kalıcı işlevi bulunan önlemlere pasif yangın 
önlemleri denir.  

• Komşu parsellerin bina kullanım sınıfı ve tehlike sınıfı,  
• Yanıcı olmayan ya da tutuşma ısısı yüksek, duman çıkarmaz yapı 

malzemeleri kullanılmalı, 
• Taşıyıcı sistem yüksek sıcaklıklara dayanaklı olmalı 
• Yapıda yangın geçirimsiz bölümler sağlanmalı(Kompartmanlar) , 
• Yangından kaçış rotası, merdivenler ve toplu buluşma alanları 

planlanmalı, 
• Zehirleyici gaz ve duman yapı içinden uzaklaştırılmalı, 
• Kullanıcı tarafından kolay algılanan kaçış yolları planlanmalı,(2) 



• Emniyet mesafelerine uygun tasarım yapılmalı 
• Akaryakıt ve LPG İkmal istasyonları, 
• Yüksek tehlikeli sanayi tesisi (Alkol damıtma, mürekkep deposu),  
• LPG tüp satış yeri, 
• Av bayii vb. 

 
• Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna tabi parsel-

bina bitişiği için kurula görüş sorulmalı, BYKHY Madde 
167/B  

  



Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik   
(BYKHY) Tablo Ek-13 



• İmalathane, fabrika, atölye gibi genel ifadeler yerine CNC torna 
işleme atölyesi, metal levha üretim fabrikası, tekstil ürünleri dikim 
atölyesi gibi net kullanım amacının ve tehlike sınıfının belirtilmesi 
(BYKHY Madde 8, Madde 19, Tablo Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C)  

• Faaliyetle ilgili tehlike sınıfına göre mimari önlemlerin planlanması; 
kimyasal tankları emniyet mesafeleri, boyama yapılan alan, kazan 
dairesine ayrı kompartıman, 2. acil çıkış merdiveni vb. 

• Kullanım sınıfı ve tehlike sınıfına uygun yapı malzemesi 
seçilmesi,(BYKHY Madde 29, Tablo Ek-3/B, Tablo Ek-3/C) 

• Teknik hacim, oda, rezerv alan gibi genel ifadeler yerine ofis, kazan 
dairesi, toplantı odası, derslik, yemekhane, yangın pompa odası 
gibi kullanım amaçlarının belirtilmesi, 



 



 



• BYKHY Madde 22.Binaya ulaşım yollarının planlanması 
İtfaiye araçlarının yaklaşabildiği son noktadan binanın dış cephesindeki 
herhangi bir noktasına olan yatay uzaklık en çok 45 m olabilir. 



• Bir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri 
BYKHY Madde 6- 4 ‘e göre hazırlanmalı. 

• Tahliye Projeleri mimari projelerden ayrı paftada hazırlanmalı, 
• Kaçış mesafeleri bina kullanım sınıfına göre en uzak noktadaki 

duvarın-alanın 40cm önünden başlayarak en yakın korunumlu kaçış 
noktasına (bina dışına çıkış kapısı, yangın merdiveni kapısı, YGH kapısı, 
yangın kaçış koridoru kapısı) kadar yürüyüş yolu olarak gösterilmeli, 

• Bina kullanım sınıfına ve tehlike sınıfına uygun kaçış mesafeleri 
alınmalı (Tablo Ek-5/B) 

• Tahliye projelerinde acil kaçış yolları, acil durum itfaiye asansörü, 
yangın dolapları, su verme ağızları, yangın pompalarının yeri, 
jeneratörün yeri gösterilmeli, 

 
 



BYKHY Madde 24’e göre kompartıman alanları 
planlanmalı, 



• (3) 

 
 
 
 
 
 
 

 



• Madde25-(3) Yüksek binalarda, çöp, haberleşme, evrak ve 
teknik donanım gibi, düşey tesisat şaft ve baca duvarlarının 
yangına en az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 dakika 
dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir. 

• Madde 69- (1) Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatının 
bir yangın bölmesinden diğer bir yangın bölmesine yatay 
ve düşey geçişlerinde yangın veya dumanın veyahut her 
ikisinin birden geçişini engellemek üzere, bütün açıklıkların 
yangın durdurucu harç, yastık, panel ve benzeri 
malzemelerle kapatılması gerekir. 



(4) 



(5) 



• Cepheler MADDE 27- (1) Dış cephelerin, bina yüksekliği 
28.50 m’den fazla olan binalarda zor yanıcı malzemeden 
ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden 
olması gerekir. Alevlerin bir kattan diğer bir kata 
geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi 
korumasız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm 
yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elamanıyla dolu 
yüzey oluşturulur veya cephe iç kısmına en çok 2 m 
aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede yağmurlama 
başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama 
sistemi ile korunur. 



• (6) 



    (6) 



    (6) 



• Çatılar Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik Madde 28’e uygun malzeme ve mimaride 
tasarlanmalı  



Yangın Merdiveni Özellikleri 





Dairesel Merdiven 
• 100cm genişlikte 25 kişiyi geçmeyen 

katlardan 
• 9.5 m den daha yüksek olamaz 
• Basamağın kova merkezinden en fazla 

50 cm uzaklıktaki ayak basma genişliği 
250 mm’den az olamaz. 

• Basamak rıht yüksekliği 175mm’den 
fazla olamaz 

• Baş kurtarma yüksekliği 250cm’den az 
olamaz 

 



Dengelenmiş Merdiven 
• Bina yüksekliği 

15.50m den fazla 
olan binalarda izin 
verilmez. 

• Kattaki kullanıcı sayısı 
100 kişiden fazla 
olan binalarda izin 
verilmez. 

• Kaçış merdivenlerinin 
tüm özelliklerini 
taşımalıdır. 

(7) 
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