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YASAL MEVZUAT   
 
 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  

 
 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 

 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

 İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 

 TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ 

EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 

 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI YÖNETMELİĞİ 



YASAL MEVZUAT   

Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı 
sayısında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ ve Bakanlar Kurulunun kararı ile resmi 
gazetenin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı ve 09.07.2015 gün ve 7401 sayılı resmi gazetelerde yayınlanan “Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ülkemizdeki en temel 
mevzuatı oluşturmaktadır. 
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Amaç; 
 

 Kamu kurum ve kuruluşları,  
 Özel kuruluşlar,  
 Gerçek kişilerce kullanılan;  

 Her türlü yapı,  
 Bina,  
 Tesis ve işletmenin, 

 Tasarımı, 
 Yapımı,  
 İşletimi,  
 Bakımı ve kullanımı 

 safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini sağlamak, 
 herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak,  
 yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını 

belirlemek. 



YASAL MEVZUAT   

 
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
DOKUZUNCU KISIM  
İKİNCİ BÖLÜM  
Ekiplerin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları  
 
Ekiplerin kuruluşu ( BYKHY Madde 126) 
(1) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü 
yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri 
oluşturulur.  
a) Söndürme ekibi (En az 3 Kişi),  
b) Kurtarma ekibi (En az 3 Kişi),  
c) Koruma ekibi (En az 2 Kişi),  
d) İlk yardım ekibi (En az 2 Kişi). 
Görevleri ile İsim ve Adres listeleri bina içinde kolayca görülebilecek yerlere asılır. 
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BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
Ekiplerin görevleri (BYKHY Madde 127) 
 
Yangın haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereç ve malzemelerini alarak derhal olay yerine hareket 
ederler. Olay yerinde;   
      a) Söndürme ekibi yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangının 
genişlemesini önlemeye ve söndürmeye çalışırlar. 
      b) Kurtarma ekibi önce canlıları kurtarır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı, olay 
yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak 
boşaltılmaya hazır hâle getirir. Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin gerek görmesi hâlinde binanın henüz yanma 
tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya 
en büyük mülki amirin emriyle başlanır. 
      c) Koruma ekibi boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza 
altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder. 
      ç) İlk yardım ekibi yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verir. 
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Ekiplerin çalışma esasları (BYKHY Madde 128) 
 
(1) Acil durum ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmaları esastır. 
 
(2) Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amir veya 
yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, bu ekipler derhal itfaiye amirinin 
emrine girerler. 
 
(3) Bina sahibi ve yöneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yapılarda meydana gelecek yangınlara müdahale etmeleri ve 
kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri bulundurmak zorundadırlar. Yapının 
büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre, mahalli itfaiye 
teşkilatı ve sivil savunma müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekli ise gaz maskesi, teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, 
hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler, itfaiye teşkilatında kullanılan 
malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç-gereç ve malzemenin bakımı ve korunması, iç düzenlemeyi uygulamakla 
görevli amirin sorumluluğu altında görevliler tarafından yapılır. 
 
(4) Yangından haberdar olan bina sahibi, yöneticisi, amiri ile acil durum ekipleri en seri şekilde görev başına gelip, 
söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütmek zorundadır. 
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BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Eğitim 
 
Genel eğitim (BYKHY Madde 129) 
(1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının 
söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, 
mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. 
Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa 
zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve 
tahliye tatbikatı yapılır. 
 
Özel eğitim (BYKHY Madde 130) 
(1) İtfaiye eğitim birimi bulunmayan belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin; sivil savunma konularını içeren 
temel eğitimleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, ilk yardım temel eğitimleri ise Sağlık 
Bakanlığınca verilir. 
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 TANIMLAR;  
 
- Acil Durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye 

uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini, 
 
- Acil Durum Ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk 

müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi, 
 
- Acil Durum Planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin 

nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planları, 
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Bina Yüksekliği Yapı Yüksekliği 

- Yapı Yüksekliği: Bodrum katlar, asma 
katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak 
üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının 
toplam yüksekliğini, 

 
- Bina Yüksekliği: Binanın kot aldığı 

noktadan saçak seviyesine kadar olan 
mesafeyi veya imar planında ve bu 
Yönetmelikte öngörülen yüksekliği,  

 
- Yüksek Bina: Bina yüksekliği 21.50 

m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla 
olan binaları, yüksek bina olarak tarif 
edilmektedir. 



YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 
PASİF YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: Yapı kullanma şekline bağlı olarak, yapının mimari tasarımı, bina 
strüktürünün tayin edilmesi, yapı malzeme ve elemanlarının seçimi, pasif yangın güvenliği önlemlerinin esasını 
oluşturur. 
 
 Yangın Kompartımanı (BYKHY Madde 24): Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her 

yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölgeyi 
ifade eder. İki veya daha çok bina tarafından ortak kullanılan duvarlar, kazan dairesi, otopark, ana elektrik dağıtım 
odaları, yapı içindeki trafo merkezleri, orta gerilim merkezleri, jeneratör grubu odaları ve benzeri yangın tehlikesi 
olan kapalı alanların duvarları ve döşemeleri kompartıman duvarı özelliğinde olur. 

  Havalandırma Kanalı Damper (BYKHY Madde 87): Aynı hava santrali ile birden fazla bölümün 
havalandırılması yapılıyorsa, bölümler arası geçişlerine, yangında otomatik olarak kapanan yangın damperleri 
takılmalıdır. 

 Otomatik Kapanan Yangın Bölmesi (BYKHY Madde 18): Topluma açık bina ve yüksek yapılarda yangın anında 
otomatik kapanan veya kullanım saatleri dışında kapatılan sürme bölmeler ve koridor damperleri kullanılabilir. 
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 Isı ve Duman Yalıtımı (BYKHY Madde 69): Binalarda mevcut elektrik, tesisat vs. şaftları bina katları veya 
bölümleri arasında boşluk yaratmakta ve bunun neticesinde bir bölümde oluşan yangın şaft boşluklarını kullanarak 
diğer kat ve bölümlere yayılabilmektedir. Bu nedenle bu boşlukların uygun yalıtım malzemeleri ile doldurulması 
gerekmektedir.  
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 Duman Tahliyesi (BYKHY Madde 85):  Modern mimaride, galeri ve endüstri yapılarında duman bacaları, kapalı 
çarşı tasarımında kullanılan atrium ve mall gibi yapılarda ise en üst noktaya tahliye sistemi yapılmalıdır. Duman baca 
ağızları daima açık olabilir veya yangın halinde otomatik şeklinde açılmalı ve ek olarak manuel şekilde açılmalı ve 
kapatılmalıdır. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Kaçış Yollarının Düzenlenmesi (BYKHY Madde 38-41): Binalarda konferans ve balo salonları ve eğlence yerleri 

olarak kullanılan salonlar, binanın koridorlarına, ikiden az olmamak üzere insan kapasitesi ile orantılı sayıda, kaçış 
yönüne açılan çıkış kapıları ile bağlantılı olmalıdır. Kaçış yollarının başka daire ve diğer mekanların içinden geçerek 
korunmuş alana ulaşmasına izin verilmelidir. 
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 Acil Aydınlatma Sistemi (BYKHY Madde 71-72): Acil durum aydınlatma 

sistemi; şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin kesilmesi, 
yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya yapının elektrik enerjisinin 
güvenlik maksadıyla kesilmesi ve bir devre kesici veya sigortanın açılması 
sebebiyle normal aydınlatmanın kesilmesi hâllerinde, otomatik olarak 
devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenir. 

 Tahliye Kapıları (BYKHY Madde 47): Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 
80 cm'den ve yüksekliği 200 cm'den az olamaz. Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan 
mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu 
kapılarının el ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir. 

 Acil Durum Yönlendirmesi (BYKHY Madde 73): Birden fazla çıkışı olan bütün 
binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum 
yönlendirmesi yapılır. 
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YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 
 Pozitif Hava Basıncı (BYKHY Madde 89): Yüksek binalarda, yangın ve 

duman yayılmasını önlemek için geliştirilen proje sistemlerinden biri de 
basınçlı merdiven boşluklarıdır. Merdiven boşluğunda atmosfer basıncından 
daha yüksek bir hava basıncı olması, yangından bina sakinlerinin kaçış 
yollarına duman dolmasına mani olur. 

 
 Acil Durum Asansörü (BYKHY Madde 63): Yangın sırasında asansörler 

elektrik kesilmesi ile kullanım dışı kalacağından kaçış yolu olarak 
kullanılamaz. Bina yüksekliği 30,50 m’den yüksek konut harici bütün 
binalarda ve 51,50 m’den yüksek konutlarda, yangın sırasında binaya ait 
yangın ekiplerinin ve itfaiye personelinin kullanacağı acil durum asansörü 
bulunacaktır. Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale 
ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın üst ve alt katlara makul bir 
emniyet tedbiri dahilinde hızlı bir şekilde taşınmasını sağlamak, gerekli 
kurtarma işlemlerini yapmak ve aynı zamanda engelli insanları tahliye 
edilebilmek üzere tesis edilir. Asansör, aynı zamanda normal şartlarda 
binada bulunanlar tarafından da kullanılabilir. Ancak, bir yangın veya acil 
durumda, asansörün kontrolü acil durum ekiplerine geçer. Yapı yüksekliği 
51.50 m'den daha fazla olan yapılarda, en az 1 asansörün acil hallerde 
kullanılmak üzere acil durum asansörü olarak düzenlenmesi şarttır.  
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 Yıldırımdan Korunma Tesisatı (BYKHY Madde 64): Binaların yıldırım 

tehlikesine karşı korunması için ilgili ve standartların gereğinin yerine 
getirilmesi şarttır.  Elektrik yükünün yapı veya yapı üzerindeki diğer tesisat 
üzerinde risk yaratmaksızın toprağa iletilebileceği yeterli bağlantının 
sağlanması ve bir toprak sonlandırma ağı oluşturulması gerekir. 

 
 
 
 
 Anons Sistemi (BYKHY Madde 81): Aşağıda belirtilen yerlerde, otomatik 

olarak yayınlanan ses mesajları ve yangın merkezinden mikrofonla yayınlanan 
canlı ses mesajları ile binada yaşayanların tahliyesini veya bina içerisinde yer 
değiştirmelerini sağlayacak şekilde anons sistemleri kurulması mecburidir; 
Binadaki yatak sayısı 200'den fazla olan otel, motel ve  yatakhanelerde, Yapı 
inşaat alanı 5000 m²'den büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi 
aşan topluma açık binalarda, alışveriş merkezlerinde, süpermarketlerde, endüstri 
tesislerinde ve benzeri binalarda, Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen bütün 
binalarda. 
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 Uyarıcı ikaz levhaları: Bina veya tesislerde mevcut olabilecek yangın risklerini ve sebep olabilecek hareketlerin 

yapılmasını engellemek amacı ile o konuda hazırlanmış uyarıcı ikaz levhaları, riskin olduğu bölümlere asılarak 
kişilerin uyarılması sağlanmalıdır. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Döşemeler (BYKHY Madde 26): Bütün döşemelerin yangın duvarı niteliğinde olması gerekir. Döşemelerin 

yangına dayanım sürelerine Ek-3/B’de yer verilmiştir. Döşeme kaplamaları en az normal alevlenici, yüksek 
binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden yapılır.  
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 Cepheler (BYKHY Madde 27): 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.  
 

 
 
 Çatılar (BYKHY Madde 28): Çatıların inşasında; Çatının çökmesi, Çatıdan 

yangının girişi ve çatı kaplaması yüzeyinin tutuşması, Çatının altında ve içinde 
yangının yayılması, Çatı ışıklığı üzerindeki rüzgâr etkileri, Çatı ışıklığından 
binaya yangının geçmesi, Yangının çatı kaplamasının dış̧ yüzeyi üzerine veya 
katmanlarının içerisine yayılması ve alev damlalarının oluşması, Bitişik nizam 
binalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya geçmesi, ihtimalleri göz 
önünde bulundurulur.  
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AKTİF YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: 
 
Aktif Güvenlik Önlemleri Yapılarda yangın yönünden alınacak aktif güvenlik önlemleri, genellikle yangını başlangıç 
anında algılayıp büyüyüp yayılmasına müsaade etmeden sınırlandırıp, kurtarma ve müdahale etme faaliyetlerini 
kolaylaştırmaya, sakinleri güvenle yangının oluştuğu yapı ve bölümlerden tahliye etmeye ve yangını bünyesel olarak 
söndürmeyi amaçlayan güvenlik önlemlerinin tümünü içerir. 
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Yangın uyarı butonları ve kornaları (BYKHY Madde 75) 
 
          • Yangın uyarı butonları yangın kaçış yollarında tesis edilir.  
 
 • Yangın uyarı butonlarının, bir kattaki herhangi bir noktadan o kattaki herhangi bir yangın  uyarı butonuna yatay 
erişim uzaklığının 60 m'yi geçmeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.  
 
 • Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir.  
 
 • Yangın uyarı butonları, yerden en az 110 cm ve en fazla 130 cm yüksekliğe yerleştirilir.  
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Merkezi sistem (otomatik) yangın algılama dedektörleri; 
(BYKHY Madde 75)  

 
• Duman dedektörleri binanın ıslak zemin harici tüm bağımsız 
bölümlerinde tavanın en üst ve orta noktalarına tesis edilirler.  

 
• Algılama sisteminin gerekli olduğu ve fakat duman algılama 
cihazlarının kullanımının uygun veya yeterli olmadığı 
mahallerde ısı, alev veya başka uygun tip algılama cihazı 
kullanılır. 

 
• Otomatik yağmurlama sistemi olan yerler, otomatik sıcaklık 
algılayıcıları donatılmış gibi işlem görür. Bu mahallerde 
otomatik sıcaklık artış algılayıcılarının kullanılması mecburi 
değildir. 
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Su depoları ve kaynağı (BYKHY Madde 92) 
 
• Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunması şarttır. 
 
• Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi 
olarak ayrılmış bölümlerinin başka amaçla kullanılmaması ve sadece 
söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenmesi gerekir. 
 
• Su deposu hacminin yeterliliği ilgili yasal mevzuatta belirtilen süre ve 
tehlike sınıfına göre yapılması zorunlu olan tesisatın durumu (Yağmurlama 
sistemi, yangın dolabı, hidrant sistemi su debileri olarak) dikkate alınarak 
hesaplanır. 
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Yangın pompaları (BYKHY Madde 93); 

• Yangın pompaları; Sulu söndürme sistemlerine basınçlı su 
sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen 
pompalardır.  

 

• Sistemde kullanılan elektrikli pompayla aynı kapasitede yedek 
dizel motor tahrikli pompa olması gerekir.  

 

• Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde, 
yangın pompalarının enerji beslemesi güvenilir kaynaktan 
(jeneratör) ve binanın genel elektrik sisteminden bağımsız olarak 
sağlanır. 



YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları (BYKHY Madde 94); 
 
• Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli suyun 
sağlanmasıdır. Bunun için, bina içinde itfaiye su alma hattı ve yangın dolapları 
tesis edilir. 
 
• Herhangi bir noktadan su alma ağzına olan mesafe 60 m’den fazla olamaz. 
 
• Yangın dolapları, korunmasız alan kalmayacak şekilde ve her bölümde 
aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Yangın 
dolapları mümkün olduğu kadar koridor gibi kolaylıkla görülebilecek noktalara 
yerleştirilir.  
 
 
 



YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

• Sulu yangın söndürme sistemindeki dış tesisat boruları ya sıva altında 
gömülü yada galvaniz boru olmalıdır.  
 
• Hortumları serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personeli 
olmayan yapılarda, yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarının TS EN 
671-1' e uygun olması şarttır. Yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın 
dolaplarında tasarım debisinin 100 l/dak ve tasarım basıncının 4 bar olması 
şarttır.  
 
• Binalarda bulunan yangın dolaplarının TS EN 671-3 standardında 
belirtilen periyodik bakımlarının bina yetkilisi tarafından yaptırılması 
mecburidir. 
 
 
 



YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 
 

Hidrant sistemi (BYKHY Madde 95); 
 
• İlk müdahalede söndürülemeyen  yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için 
binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek olan  hidrantların, itfaiye 
araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi 
gerekir. 
 
• Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi, binanın 
tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant çıkışında 7 bar basınç olması gerekir. 
 
• Normal şartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 15 m kadar uzağa 
yerleştirilir. 
 
• Sistemde kullanılacak hidrantların yerüstü yangın hidrantı olması gerekir.  



YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 
 

Yağmurlama sistemi (BYKHY Madde 96); 
 
• Yağmurlama sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin 
sağlanması, yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir 
süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun 
boşaltılmasıdır.  
 
• Yağmurlama sistemi elemanlarının TS EN 12259’a uygun olması şarttır. 
 
• Su ile genişleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep 
olabilecek maddelerin bulunduğu mahallere yağmurlama sistemi yapılmaz. 



YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 
 

Aşağıda belirtilen yerlerde otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir; 
 
a) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,  
b) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,  
c) Alanlarının toplamı 600 m²’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı 
otoparklarda,  
ç) Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, 
pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde,  
d) Toplam alanı 2000 m²’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,  
e) Toplam kapasitesi 10 m³’den daha büyük LPG depolarında ve yerüstü tanklarında soğutma için,  
f) Toplam alanı 1000 m²’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda 
yangından korunmak için kullanılmalıdır. 



YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 
 
İtfaiye su verme bağlantısı (BYKHY Madde 97); 
 
 İtfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için, sulu yangın söndürme sistemlerine en az 100 mm çapında itfaiye 
su verme bağlantısı yapılması gerekir. İtfaiye su verme bağlantısında 2 adet 65 mm rekor ve sistemde çek valf bulunur 
ve çek valf ile itfaiye bağlantısı arasındaki borulardaki suyun otomatik olarak boşalmasını sağlayacak elemanlar konulur. 
İtfaiye araçlarının bağlantı ağzına ulaşma mesafesi 18 m’den fazla olamaz. 



YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 
 

Köpüklü, Gazlı ve Kuru Tozlu Sabit Otomatik Söndürme 
Sistemleri (BYKHY Madde 98) 
 
• Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile 
reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve 
üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir. 
 
• Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 
standardı esas alınır. Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken; 
otomatik gaz boşaltımı sırasında sistemin devreye girdiğini bildiren 
ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan 
sesli ve ışıklı uyarılar tesis edilmek zorundadır. 



YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
Yangın Söndürme Cihazları (BYKHY Madde 99) 
 
• Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir.  
 
• Her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere uygun tipte yangın söndürme cihazları bulundurulması 
gerekir. 
 
• Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı 
bulundurulması mecburidir. 
 
• Yangın söndürme cihazları kaçış yolları üzerine ve çıkış noktaları yakınına konulurlar. Bulundukları noktalar 
kolayca görülebilecek şekilde işaretlenir.  
 
• 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazlar zeminden 90 cm yüksekliğe, duvardan kolayca 
alınabilecek şekilde asılırlar. 
 
• Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 
862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır. 
 
• Yangın söndürme cihazlarının yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda 
içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır.  
 
 
 
 



TATBİKAT PLANLAMA AŞAMALARI 

 Yüksek Bina Pasif Güvenlik önlemleri kontrol edilir, mevzuata uygun olmayan bölümler düzelttirilir, 

 Yangın Tahliye Planları İncelenmeli, 

 Acil Durum Eylem Planları Oluşturulmalı, 

 Acil Durum Toplanma Bölgeleri Oluşturulmalı, 

 Acil Durum Ekipleri Oluşturulmalı, 

 Aktif Yangın Güvenlik Önlemleri Kontrol Ettirilmeli, Yetkili Kuruluşlarca Bakımlarının Yapılması Sağlanmalı 

 Aktif Yangın Güvenlik Önlemlerinin Çalışma Prensipleri ve  Kullanma Talimatları Konularında Teknik Personel ve 

Acil Durum Ekiplerine Eğitimden geçirilmeli ve bu eğitimler her yıl tekrarlanmalı, 

 Acil Durum Ekipleri Acil Durumlar için Eğitilmeli, 

 Binada Yaşayan ve Çalışan Kişiler Acil Durumlar için Eğitilmeli, 

 Binada Yaşayan ve Çalışan Engelli Kişiler Belirlenmeli ve Tahliye Planlarında Belirtilmeli, 

 En yakın İtfaiye İstasyonu ile Bina Oryantasyonu Yapılmalı ve Acil Durum Planları Değerlendirilmeli. 
 

 



ÖNERİLER 
 

 
 İTFAİYECİLİK BİR MESLEK OLARAK TANIMLANMALIDIR. 

 
 Tüm itfaiye teşkilatlarının bütünlüğünü sağlayabilecek koordinasyon standardizasyon 

eğitim, araştırma ve geliştirme gibi denetim görevlerini üstlenen bir  kurum düzenlenmesi 
ihtiyacının karşılanması gerekliliği bulunmaktadır. 

 Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için benzer işlevleri yapan kurumların 
yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 

 Gönüllü İtfaiyecilik  mevzuatı eksikliği tamamlanmalı ve teşvik edici iş ve işlemler 
başlatılmalıdır. 

 İtfaiyeci alımlarında itfaiye bölüm mezunlarına öncelik verecek gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. Yangın mühendisliği bölümü ihtiyacının karşılayacak eğitim düzenlemeleri 
yapılmalıdır. 

 Uluslararası İtfaiyecilik kuruluşları ile işbirliği çalışmaları yapılmalı ve teknolojik transfer 
ve standart aktarımları hızlandırılmalı ve çağın gerisinde kalınmamalıdır. 



KAYNAKÇA 

 Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 

 https://prekast.istanbul/yuksek-bina-kavrami-yapilarda-bina-yuksekliginin-belirlenmesi/ 

 https://www.bbc.com/news/av/world-europe-58385014 

 https://www.theguardian.com/world/2021/aug/29/fire-rips-through-20-storey-residential-tower-block-in-milan 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-58385014
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YANGINSIZ VE AFETSİZ GÜNLER DİLERİM 
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