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ROLÜ 

” Mimarlık Teknik, “Mimar ve Mimarlık Yangın Güvenliğinin Neresindedir?”, Aydın Özkaya, Aralık 2003 



Mimarlar, yapıları aşağıdaki gerekleri karşılayacak şekilde 
tasarlamalıdır: 

● Yangının büyümesinin sınırlandırılması, 
● Alev ve dumanın binanın içerisinde genişlemesi ve 

yayılmasının sınırlandırılması, 
● Kullanıcıların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi veya diğer 

yollarla kurtarılmasının sağlanması. 



” Mimarlık Teknik, “Kaçış Yolları ve Çıkışların Mimari Tasarımı”, Abdurrahman Kılıç, Kazım Beceren, Aralık 2003 



Mimarlık Teknik, “Mimar ve Mimarlık Yangın Güvenliğinn Neresindedir?”, Aydın Özkaya, Aralık 2003 

Mimari tasarım, bina için seçilecek aktif sistemleri doğrudan 
etkilediğinden binanın pasif sistemlerinin iyi tasarlanması ile mekanik 
sistemlere olan ihtiyaç çok azalır. Yangın güvenliği daha iyi sağlanmış 
olur. 
 
Pasif güvenlik önlemleri yeterli ise yangının genişlemesi yavaşlar, 
insanların tahliyesi kolaylaşır ve yangının verdiği zarar azalır. 
 

Projelendirme aşamasında 
“Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik” 

bu konuda yol gösterici en temel rehberdir. 
 



BİNALARIN YANGINDAN 
KORUNMASI HAKKINDA 

YÖNETMELİK 



Amaç MADDE 1-  
 
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel 
kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve 
işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı 
safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi 
bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek 
söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında 
alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve 
esaslarını belirlemektir. 



Kapsam MADDE 2- 
 
(1) Bu Yönetmelik;  
a) Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın 
önleme ve söndürme tedbirlerini, 
b) Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği 
bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için yapı, bina, tesis ve işletmelerin 
tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını, kapsar. 
 
(2) Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel, yeraltı veya yerüstü inşaatı ile bunların 
ilâve, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisler bu Yönetmeliğin 
uygulanması bakımından yapı sayılır ve bu tesisler hakkında bu Yönetmeliğe göre işlem yapılır.  
(3) Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan yapı, bina ve tesisler ile eğitim ve tatbikat alanlarında 
uygulanacak yangın önlemleri, bu Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak yapının özelliklerine 
göre Millî Savunma Bakanlığınca; nükleer tesisler ile ilgili yangın güvenlik tedbirleri Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumunca belirlenir. 







üü) Yangın tahliye projesi: Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, 
acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve 
yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği projeyi tanımlar. 

TANIMLAR 

OFİS 



KONUT 



Bir kat alanı 2000 m2 ’den fazla olan katların tahliye 
projeleri, mimarî projelerden ayrı olarak hazırlanır. Tahliye 
projeleri diğer yapılarda mimarî 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. 
 
(4) Toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2 ’den büyük 
imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve 
eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina 
girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla 
ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın 
kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, 
yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları 
ile jeneratörün yeri işaretlenir. 



Yapı yüksekliği (A): 
Bodrum katlar, asma katlar ve 
çatı arası piyesler dâhil olmak 
üzere, yapının inşa edilen 
bütün katlarının toplam 
yüksekliğini, 
 

Bina yüksekliği (B): 
Binanın kot aldığı noktadan 
saçak seviyesine kadar olan 
mesafeyi veya imar planında 
ve bu Yönetmelikte öngörülen 
yüksekliği, 
 
tanımlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yüksek Bina:  
 
Bina yüksekliği (B) 21.50 
m’den, yapı yüksekliği 
(A) 30.50 m’den fazla 
olan binaları,  
 
 
 
 
 
 
tanımlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A>30.50 m  
B>21.50 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tt) Yangın kompartımanı: 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 tanımlar. 

 
(2) 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.  

 
(3) İki veya daha çok binaya ait 
müşterek duvarlar yangına dayanıklı 
duvar olarak inşa edilir. İkiz evleri 
birbirinden ayıran her duvar yangın 
duvarı olarak inşa edilir ve evler ayrı 
binalar olarak değerlendirilir.  
 
 



(4) Bina yüksekliği (B) 21.50 m’den 
fazla olan konut harici binalarda ve 
bina yüksekliği (B) 30.50 m’den fazla 
olan konut binalarında belirtilen 
yüksekliklerden daha yukarıda olan 
katlarında en çok üç kat bir yangın 
kompartımanı olarak düzenlenir.  
 
(6) Binalarda olması gereken en fazla 
kompartıman alanına Ek-4’de yer 
verilmiştir.  
 
(7) Yangın kompartımanlarının etkili 
olabilmesi için, kompartımanı 
çevreleyen elemanların yangına 
dayanıklılığı birleşme noktalarında da 
sürekli olur ve kompartımanlar 
arasında yangına dayanıksız açıklıklar 
bulunamaz. 

 



Duman Perdesi 

g) Atrium: İki veya daha çok sayıda katın 
içine açıldığı, merdiven yuvası, asansör 
kuyusu, yürüyen merdiven boşluğu veya 
su, elektrik, havalandırma, iklimlendirme, 
haberleşme, tesisat bacaları ve şaftlar 
hariç, üstü kapalı geniş ve yüksek hacmi 
tanımlar. 
 
(5) Atriumlu bölümlere, sadece düşük ve 
orta tehlikeli sınıfları içeren kullanımlara 
sahip binalarda müsaade edilir. Atrium 
alanının hiçbir noktada 90 m2 ’den 
küçük olmaması esastır.  
 
Alanı 90 m2 ’den küçük olan atrium 
boşluklarının çevresi her katta en az 45 
cm yüksekliğinde duman perdesi ile 
çevrelenir ve yağmurlama sistemi ile 
korunan binalarda duman perdesinden 
15 ila 30 cm uzaklıkta, aralarındaki 
mesafe en çok 2 m olacak şekilde 
yağmurlama başlığı yerleştirilir. 
Atriumlarda doğal veya mekanik olarak 
duman kontrolü yapılır. 

 



Bina kullanım sınıfları En fazla kompartıman alanı 
(m2) 

1 Konutlar sınırsız 
2 Konaklama 4000 (1) 
3 Kurumsal Binalar Sağlık hizmeti amaçlı binalar  1500 (1) 

Eğitim tesisleri 6000 (1) 
4 Büro Binaları 8000 (1) 
5 Ticaret Amaçlı Binalar (4)  2000 (2) 

6 Toplanma Amaçlı Binalar   

Yeme içme 
4000 (1) Eğlence 

Müzeler ve sergi yerleri 
Diğer toplanma amaçlı binalar 6000 (1) 

7 Endüstriyel Yapılar  Orta Tehlike-3 ve üstü (Bkz. Ek 1) 6000 (1) 
Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2 (Bkz. Ek 1) 15000(3) 

8 a) Depolar  
  

Orta Tehlike-3 ve üstü (Bkz. Ek 1) 1000 (3) 
Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2 (Bkz. Ek 1) 5000 (3) 

b) Kapalı Otoparklar Sınırlama yok 
Not : 
(1) Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi ve duman tahliye sistemi vb.) yapılmış ise, kompartıman alanı 

2 katına çıkarılabilir. 
(2) Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi ve duman tahliye sistemi vb.) yapılmış ise, kompartıman alanı 

sınırsızdır.  
(3) Bina tek katlı ise sınırlama yoktur. Bina birden fazla katlı ve yağmurlama sistemi var ise, kompartıman alanları 2 katına çıkarılabilir. 
(4)  Sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsaları, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yerler hariç. 

  

Ek-4  Binalarda En Fazla Kompartıman Alanları 
 



rr) Yangın duvarı: İki bina 
arasında veya aynı bina içinde farklı 
yangın yüküne sahip hacimlerin 
birbirinden ayrılması gereken 
hâllerde, yangının ilerlemesini ve 
yayılmasını belirlenmiş bir süre için 
durduran düşey elemanı,  
 
Yangın duvarları MADDE 25-  
 
(1) Bitişik nizam yapıları birbirinden 
ayıran yangın duvarları, yangına en 
az 90 dakika dayanıklı olarak 
projelendirilir. Yangın duvarlarının 
cephe ve çatılarda göstermeleri 
gereken özellikler ilgili maddelerde 
belirtilmiştir.  



(2) Yangın duvarlarında delik ve boşluk 
bulunamaz. Duvarlarda kapı ve sabit ışık 
penceresi gibi boşluklardan kaçınmak 
mümkün değil ise, bunların en az yangın 
duvarının direncinin yarı süresi kadar 
yangına karşı dayanıklı olması gerekir. 
Kapıların kendiliğinden kapanması ve 
duman sızdırmaz özellikte olması 
mecburidir. Bu tür yarı mukavemetli 
boşlukların çevresi her türlü yanıcı 
maddeden arındırılır. Su, elektrik, ısıtma, 
havalandırma tesisatının ve benzeri 
tesisatın yangın duvarından geçmesi 
hâlinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak 
şekilde en az yangın duvarı yangın 
dayanım süresi kadar, yangın ve duman 
geçişine karşı yalıtılır.  
 
(3) Yüksek binalarda, çöp, haberleşme, 
evrak ve teknik donanım gibi, düşey tesisat 
şaft ve baca duvarlarının yangına en az 120 
dakika ve kapaklarının en az 90 dakika 
dayanıklı ve duman sızdırmaz olması 
gerekir. 



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.      



(2) Geleneksel cephe sistemleri;  
 
a) Isı yalıtım malzemesi, ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel, sıva filesi, sıva ve benzeri diğer 
teçhizat kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım sistemi uygulandığında, sistem, ilgili standartlar 
kapsamında akredite bir laboratuvar tarafından sertifikalandırılmalıdır. Sertifikalandırılan 
sistem detayları ve teknik özellikleri piyasaya arz dokümanlarında yer alır.  
b) Dış cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 28.50 m’den az olan 
binalarda, tabii veya tesviye edilmiş zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz 
malzeme ile kaplanmalı; bina yüksekliği 6.50 m’den fazla olan binalarda pencere ve benzeri 
boşluklarının yan kenarları en az 15 cm ve üst kenarı en az 30 cm eninde hiç yanmaz 
malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmalıdır.  
c) Farklı yüksekliğe sahip bitişik nizamdaki yapılarda, alçak binanın çatı hizasındaki yüksek 
bina katının dış cephe kaplaması hiç yanmaz malzeme veya sistem ile kaplanmalıdır.  
 



(3) Giydirme cephe sistemleri;  
 
a) Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, 
alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre 
kadar yalıtılır.  
b) Derzleri açık veya havalandırmalı giydirme cephe sistemli binalarda kullanılan cephe ve yalıtım 
malzemeleri en az zor yanıcı olmalıdır. 
 



Çatılar MADDE 28   
 
(1) Çatıların inşasında;  
a) Çatının çökmesi,  
b) Çatıdan yangının girişi ve çatı kaplaması yüzeyinin tutuşması,  
c) Çatının altında ve içinde yangının yayılması,  
ç) Çatı ışıklığı üzerindeki rüzgâr etkileri,  
d) Çatı ışıklığından binaya yangının geçmesi,  
e) Yangının çatı kaplamasının dış yüzeyi üzerine veya katmanlarının içerisine yayılması ve alev damlalarının 
oluşması,  
f) Bitişik nizam binalarda, çatılarda çıkan yangının komşu çatıya geçmesi, ihtimalleri göz önünde bulundurulur.  
 
 (2) Çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az 
zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması 
durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin 
verilir.  
 
(3) Yüksek binalarda ve bitişik nizam yapılarda;  
a) Çatıların oturdukları döşemelerin yatay yangın kesici niteliğinde,  
b) Çatı taşıyıcı sistemi ve çatı kaplamalarının yanmaz malzemeden, olması gerekir. 
 



Çatılar MADDE 61   
(1) Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz.  
 
(2) Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici elektrikli cihazlarının çatı arasına yerleştirilmesi 
gerektiği takdirde, elektrikli cihazlar için, yangına dayanıklı kablo kullanılması ve çelik boru içerisinden 
geçirilmesi gibi, yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle ilgili yönetmeliklere uygun elektrik 
tesisatı çekilebilir.  
 
(3) Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya bina sahibi, yöneticisi veya bina yetkilisinin izni 
ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir.  
 
(4) Çatı arası veya katında, tavanı ve tabanı betonarme ve duvarları tuğla ve benzeri yapı malzemesinden 
yapılan, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmeler ile ayrılmış olan, girişinde yangın güvenlik holü 
oluşturulması kaydıyla ve yakıtın çatı katı veya arasında depolanmaması, doğalgaz tesisatı ve projesi, 
malzeme seçimi ve montajı ilgili standartlara ve gaz kuruluşlarının teknik şartnamelerine uygun olmak 
şartıyla, içerisinde doğalgaz ile çalışan kaskad ve benzeri ısıtma sistemi yer alan ısı (teshin) merkezi odaları 
tesis edilebilir.  



Binalarda kullanılacak yapı malzemeleri  
MADDE 29-        
 
(1) Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay 
alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta 
kullanılmasına müsaade edilmez. Kolay alevlenen 
yapı malzemeleri, ancak, bir kompozit içinde normal 
alevlenen malzemeye dönüştürülerek kullanılabilir. 
   
(2) Duvarlarda iç kaplamalar ile içte uygulanacak ısı ve 
ses yalıtımları; en az normal alevlenici, yüksek 
binalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinema, 
tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde ise 
en az zor alevlenici malzemeden yapılır.  
 
(3) Malzemelerin yanıcılık sınıflarını gösteren tablolar 
ve bina kullanım sınıfı bölümlerine göre dayanım 
süreleri yönetmelik ekinde mevcuttur. 
 
 



Kazan daireleri MADDE 54-  
(1) Kazan dairelerinin ilgili Türk Standartlarına uygun olması şarttır.  
(2) Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış 
olarak merkezi bir yerde ve bütün hâlinde bulunur. Bina dilatasyonu, kazan dairesinden geçemez. 
(3) Kazan dairelerinde duman bacalarına ilave olarak temiz ve kirli hava bacaları yaptırılması şarttır. 
(4) Kazan dairesi kapısının, kaçış merdivenine veya genel kullanım merdivenlerine doğrudan açılmaması 
ve mutlaka bir ortak hol veya koridora açılması gerekir.  
 
Soba ve bacalar MADDE 58- 
(1) Baca tesisatının, ilgili Türk Standartlarındaki esaslara uygun olması şarttır. Her kazan için tercihan ayrı 
bir baca kullanılır, soba ve şofben boruları kazan bacalarına bağlanamaz.  
(2) Kazan dairesi için ayrıca havalandırma bacası yapılır. Baca çekişinin azalmaması bakımından, bacaların 
mümkün ise, komşu yüksek binalardan en az 6 m uzaklıkta yapılması ve ait olduğu bina mahyasının en az 
0.8 m üzerine kadar çıkarılması gerekir.  
 
Yakıt depoları MADDE 56-  
(1) Yakıt depoları, yangına dayanıklı bölmelerle korunmuş bir hacme yerleştirilir. Yakıt deposu ile kazan 
dairesinin yangına 120 dakika dayanıklı bir bölme ile ayrılmış olması gerekir. 

BİNA 
BÖLÜMLERİ VE 
TESİSLER 



Sığınaklar MADDE 59  
 
(1) İlgili mevzuatına uygun olarak 100 m2 ’den büyük olan sığınaklarda, Altıncı Kısmın İkinci Bölümüne uygun duman 
tahliye sistemi kurulması ve Üçüncü Kısmın İkinci Bölümünde belirtilen esaslara uygun ve en az 2 çıkışın sağlanması 
mecburidir. Bu Yönetmeliğe göre algılama, uyarı ve söndürme sistemlerinin yapılması mecburi olan binaların 
sığınaklarında, belirtilen bu sistemlerin kurulması şarttır. 
 
Otoparklar MADDE 60-  
 
(1) Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının park etmeleri için kullanılan otoparkların açık otopark olarak kabul edilebilmesi 
için, dışarıya olan toplam açık alanın, döşeme alanının % 5’inden fazla olması gerekir. Aksi takdirde bu otoparklar kapalı 
otopark kabul edilir. Açık otoparklarda, dışarıya olan açıklıklar iki cephede ise bunların karşılıklı iki cephede bulunması ve 
her bir açıklığın gerekli toplam açıklık alanının yarısından büyük olması gerekir. Açıklıkların kuranglez şeklinde bir boşluğa 
açılması hâlinde, söz konusu boşluğun genişliğinin en az otopark kat yüksekliği kadar olması ve kurangleze açılan ilâve her 
kat için en az kat yüksekliğinin yarısı kadar artırılması gerekir. Alanlarının toplamı 600 m2 ’den büyük olan kapalı 
otoparklarda otomatik yağmurlama sistemi, yangın dolap sistemi ve itfaiye su alma ağızları yapılması mecburidir.  
 
(2) Toplam alanı 2000 m2 ’yi aşan kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi yapılması şarttır. Duman tahliye 
sisteminin binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 10 hava değişimi 
sağlaması gerekir. 
 



  
Asansörlerin özellikleri MADDE 62-  
(3) Aynı kuyu içinde 3’den fazla asansör kabini düzenlenemez. 4 asansör kabini düzenlendiği takdirde, ikişerli gruplar hâlinde 
araları yangına 60 dakika dayanıklı bir malzeme ile ayırılır.   
(4) Asansör kuyusunda en az 0.1 m2 olmak üzere kuyu alanının 0.025 katı kadar bir havalandırma ve dumandan arındırma bacası 
bulundurulur veya kuyular basınçlandırılır. Aynı anda bodrum katlara da hizmet veren asansörlere, bodrum katlarda korunmuş 
bir koridordan veya bir yangın güvenlik holünden ulaşılması gerekir. Asansörlerin kapıları, koridor, hol ve benzeri alanlar 
dışında doğrudan kullanım alanlarına açılamaz. Otoparklara asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin önüne lamine cam ile hol 
oluşturulması durumunda otopark bölümü ve cam, yağmurlama sistemi ile korunur.   
(6) Asansör kapısı, yangın merdiven yuvasına açılamaz. 
 



Acil durum asansörü MADDE 63-   
 
(2) Yapı yüksekliği 51.50 m'den 
daha fazla olan yapılarda, en az 1 
asansörün acil hâllerde kullanılmak 
üzere acil durum asansörü olarak 
düzenlenmesi şarttır.  
 
(3) Acil durum asansörleri önünde, 
aynı zamanda kaçış merdivenine de 
geçiş sağlayacak şekilde, her katta 6 
m2 ’den az, 10 m2 ’den çok ve 
herhangi bir boyutu 2 m’den az 
olmayacak yangın güvenlik holü 
oluşturulur. 



Kaçış güvenliği esasları MADDE 30-  
 
(1) İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıların hızla 
kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ile donatılır. Kaçış yolları ve diğer tedbirler, yangın veya diğer acil durumlarda 
can güvenliğinin yalnızca tek bir tedbire dayandırılmayacağı biçimde tasarlanır.  
 
(2) Her yapının, yangın veya diğer acil durumlarda yapıdan kaçış sırasında kullanıcıları, ısı, duman veya panikten doğan 
tehlikelerden koruyacak şekilde yapılması, donatılması, bakım görmesi ve işlevini sürdürmesi gerekir.  
 
(3) Her yapıda, bütün kullanıcılara elverişli kaçış imkânı sağlayacak şekilde, yapının kullanım sınıfına, kullanıcı yüküne, 
yangın korunum düzeyine, yapısına ve yüksekliğine uygun tip, sayı, konum ve kapasitede kaçış yolları düzenlenir.  
 
(4) Her yapının içinde, yapının kullanıma girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz erişilebilen şekilde kaçış yollarının 
düzenlenmesi ve bakım altında tutulması gerekir. Herhangi bir yapının içinden serbest kaçışları engelleyecek şekilde 
çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü ve benzeri bileşenler takılamaz. Zihinsel engelli, tutuklu veya ıslah edilenlerin 
barındığı, yetkili personeli sürekli görev başında olan ve yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıları nakledecek 
yeterli imkânları bulunan yerlerde kilit kullanılmasına izin verilir. (YURTLARDA DEĞİL !!!!) 
 
(5) Her çıkışın açıkça görünecek şekilde yapılması, ayrıca, çıkışa götüren yolun, sağlıklı her kullanıcının herhangi bir 
noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde görünür olması gerekir. Çıkış niteliği taşımayan herhangi 
bir kapı veya bir çıkışa götüren yol gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde düzenlenir veya işaretlenir. Bir yangın hâlinde 
veya herhangi bir acil durumda, kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve kullanılan odalardan ve 
mekânlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişmeleri için gerekli tedbirler alınır.  

KAÇIŞ 
GÜVENLİĞİ  



Kaçış Yolları MADDE 31-  
 
(1) Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan 
devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına;  
a) Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar,  
b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler,  
c) Kat çıkışları,  
ç) Zemin kata ulaşan merdivenler, 
d) Zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar,  
e) Son çıkış, dâhildir. 
 
(2) Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilmez.  



(3) Kaçış yollarının belirlenmesinde yapının kullanım sınıfı, kullanıcı yükü, kat alanı, çıkışa kadar alınacak yol ve çıkışların 
kapasitesi esas alınır. Her katta, o katın kullanıcı yüküne ve en uzun kaçış uzaklığına göre çıkış imkânları sağlanır. 
 
(4) Kaçış merdivenleri bodrum katlar dahil bütün katlara hizmet verebilir. 
 
(5) Değişik bölümleri veya katları, değişik tipte kullanımlar için tasarlanan veya içinde aynı zamanda değişik amaçlı 
kullanımların sürdürüldüğü yapılarda, yapı bütününe veya kat bütününe ilişkin gerekler, en sıkı kaçış gerekleri olan 
kullanım tipi esas alınarak tespit edilir veya her bir yapı bölümüne ilişkin gerekler ayrı ayrı belirlenir. 
 
(6) Tuvaletler, soyunma odaları, depolar ve personel kantinleri gibi mekânlar, holler ve koridorlar gibi diğer mekânlara 
hizmet veren ancak diğer mekânlar ile aynı katta olduğu hâlde aynı zamanda kullanılmayan mekânların döşeme alanları, 
yer aldıkları katın kullanıcı yükü hesaplanmalarında dikkate alınmayabilir. 
 
(7) Bir katı geçmeyen açık merdivenler ile bir kat inilerek veya çıkılarak bina dışına tahliyesi olan kata ulaşılan yürüyen 
merdivenler ve rampalar, bina dışına ulaşım noktasına veya korunmuş kaçış noktasına olan uzaklıklar, tek yönde ve iki 
yönde korunmuş kaçış yollarına olan uzaklıklar ve Ek-5/B’de belirtilen uzaklıklara uygun olmak şartıyla, kaçış yolu 
olarak kabul edilir. Ancak kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen katlarda kaçış yollarının kapasite ve sayı bakımından en az 
yarısının korunmuş olması gerekir.  



aa) Kullanıcı yükü:  
Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas 
alınan belirli bir bölümünde bulunma ihtimali 
olan toplam insan sayısını,  
 

bb) Kullanıcı yük katsayısı:  
Yapılarda kişi başına düşen kullanım alanının 
metrekare cinsinden m2 /kişi olarak ifadesini, 
(EK 5/A) 
 
u) Kaçış uzaklığı:  
Herhangi bir katta bir mekân içinde durulabilen 
en uzak noktada bulunan bir kullanıcının 
kendisine en yakın kat çıkışına kadar almak 
zorunda olduğu yürüme yolunun uzunluğunu, 
 
 

kk) Tek yönlü kaçış mesafesi:  
Bir mekân içindeki kişilerin sadece tek bir 
yönde hareket ederek bir çıkışa veya 
alternatifli iki yönde kaçış imkânına sahip 
olduğu noktaya kadar olan mesafeyi,  
 

i) Çıkmaz koridor mesafesi:  
Mekân içerisinden mekânın koridora bağlanan 
kapısına kadar olan mesafe göz önüne 
alınmaksızın, kaçışta, mekânların bağlı olduğu 
koridorun en uzak noktasından koridor 
boyunca bir çıkışa veya iki yönde kaçış 
imkânına sahip olunan noktaya kadar olan 
mesafeyi, 
 
 

                                                                
tanımlamaktadır. 

 
 



Çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı MADDE 32-  
 
(1) Kullanıcı yükü katsayısı olarak, gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak üzere Ek-
5/A’da belirtilen değerler esas alınır. 
 
(2) Çıkış genişliği için, çıkış kapıları, kaçış merdivenleri, koridorlar ve diğer kaçış yollarının 
kapasiteleri 50 cm’lik genişlik birim alınarak hesaplanır. Birim genişlikten geçen kişi sayısı 
bina kullanım sınıflarına göre Ek-5/B’de gösterilmiştir.  
 
(3) Kaçış uzaklığı, kullanım sınıfına göre Ek-5/B’de belirtilen değerlerden daha büyük olamaz.  
 
(4) Kullanılan bir mekân içindeki en uzak noktadan en yakın çıkışa olan uzaklık, Ek5/B’de 
belirlenen sınırları aşamaz.  

 



Çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı MADDE 
32-  
(5) Odalara, koridorlara ve benzeri alt 
bölümlere ayrılmış büyük alanlı bir katta, 
direkt (kuş uçuşu) kaçış uzaklığı Ek-5/B’de izin 
verilen en çok kaçış uzaklığının 2/3’ünü 
aşmıyor ise kabul edilir.    
 
(6) Kaçış uzaklığı ölçülecek en uzak nokta 
mekân içinde mekânı çevreleyen duvarlardan 
40 cm önde alınır. 
   
(7)Yangına en az 60 dakika dayanıklı ve duman 
geçişi önlenmiş yatay tahliye alanı sağlanan 
hastane gibi yerlerde kaçış uzaklığı, yatay 
tahliye alanına götüren koridorun çıkış 
kapısına kadar olan ölçüdür. Her yatay tahliye 
alanından en az bir korunumlu kaçış yoluna 
ulaşılması gerekir.  
(8) Zemin kattaki dükkân ve benzeri yerlerde 
kişi sayısı 50’nin altında ve kaçış uzaklığı en 
uzak noktadan dış ortama açılan kapıya olan 
uzaklık 25 m’den az ise, bina dışına tek çıkış 
yeterli kabul edilir.  



  
Kullanım Sınıfı 

 Tek yön 
en çok uzaklık (m) 

 İki yön 
en çok uzaklık (m) 

Birim genişlik için kişi sayısı 
  

Çıkmaz koridor 
en çok uzaklık(m)    

  
  
  

Yağmurlama 
Sistemi yok 

Yağmurla
ma 

Sistemli 

Yağmurla
ma 

Sistemi 
yok 

Yağmurla
ma 

Sistemli 

  
Kapı Açıklıklarında   

Kaçış 
Merdivenleri

nde 

  
Rampalar 

ve 
Koridorlar

da 

  
Koridorlar   

Dışarı çıkış 
kapısı 

  

Diğer kapılar ve 
koridor kapıları 

  
Yağmurlama 
Sistemi yok 

  
Yağmurlama 

Sistemli 
  

Yüksek Tehlikeli Yerler  10 20 20 35 50 40 30 50 10 20   

Endüstrî Amaçlı Yapılar (1) 15 25 30 60 100 80 60 100 15 20   

Yurtlar, Yatakhaneler 15 30 45 75 50 40 30 50 15 20   
Mağazalar, Dükkânlar, 
Marketler 15 25 45 60 100 80 60 100 15 20   

Büro Binaları 15 30 45 75 100 80 60 100 15 20   
Otoparklar ve Depolar 15 25 45 60 100 80 60 100 15 20   
Okul ve Eğitim Yapıları 15 30 45 75  100 80 60 100 15 20   

Toplanma Amaçlı Binalar 15 25 45 60 100 80 60 100 15 20   

Hastaneler, Huzurevleri 15 25  30 45 30 30 15 30 15 20   
Oteller, Pansiyonlar 15 20  30 45 50 40 30 50 15 20   

Apartmanlar  15 30  30 75 50 40 30 50 15 20   

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

Not: Kaçış mesafeleri için, dış kaçış geçitlerinde yağmurlama sistemli binalardaki, açık otoparklarda ise yağmurlama sistemli otopark kaçış mesafeleri esas alınır.  

Ek-5/B Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları ve Birim Genişlikleri 
 



0 Kullanım Alanı m2/kişi 
1 Konferans salonu, çok amaçlı salonlar (balo vs), lokanta, kantin, bekleme salonları, konser salonları, 

sinema ve tiyatro salonları, topluma açık stüdyo, düğün salonu vb. 
  

1.5 
2 Dans salonları, bar, gece kulüpleri ve benzeri yerler  Oturulan kısımları için 1.0 

Ayakta durulan kısımları için 0.5 
3 Sergi alanları, stüdyolar (film, radyo, televizyon, kayıt) 1.5 
4 Terminallerin yolcu geliş gidiş bekleme salonları  3 
5 Derslikler, bilgisayar odaları, seminer salonları 1.5 
6 Resepsiyon alanları, bekleme alanları,  atrium zemini 3 
7 Çok amaçlı spor tesisleri 3 
8 Süpermarketler, mağazalar, dükkânlar 5 
9 Sanat galerileri, müzeler, atölyeler 5 
10 Fitnes merkezleri, aerobik salonları, okuma salonları 5 
11 Ofisler, dernek merkezleri, halk kütüphaneleri 10 
12 Öğrenci yatak odaları 10 
13 Paketleme yerleri, fabrika üretim alanları 10 
14 Hastane yatak odaları, hemşire odaları 20 
15 Mutfaklar, çamaşırhaneler 10 
16 Otel yatak odaları  20 
17 Hastane laboratuarları, eczaneler 20 
18 Muayenehane, öğrenci laboratuarları 5 
19 Depolar, ambarlar, makina daireleri 30 
20 Otoparklar  30 
Kullanıcı yükü; gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak üzere 1, 2, 3 ve 4. satırlarda yer alan kullanım alanlarında net alana, diğer 
satırlarda yeralan kullanım alanları için brüt alana göre hesaplanır. Kişi sayısı belirli olan mahallerde, yukarıdaki değerlere göre 
hesaplanan değerden az olmamak üzere, belirtilen kişi sayısı esas alınır. 

 
Ek-5/A Kullanıcı Yükü Katsayısı Tablosu 

 
 



Kaçış yolu sayısı ve genişliği MADDE 33-  
 
(1) Toplam çıkış genişliği, 32 nci maddeye göre hesaplanan bir kattaki kullanım alanlarındaki toplam 
kullanıcı sayısının birim genişlikten geçen kişi sayısına bölümü ile elde edilen değerin 0.5 m ile çarpılması ile 
bulunan değerden az olamaz. 
• Toplam kullanıcı sayısı; 

50 ila 500 kişi arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 100 cm’den,  
501 ila 2000 kişi arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 150 cm’den,  
2001 ve daha fazla ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 200 cm’den az olmayacak şekilde çıkış sayısı 
bulunur.  

• Kaçış yolu, bu özelliği dışında, yapının mekânlarına hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise 
110 cm’den az genişlikte olamaz. 

• Hiçbir çıkış veya kaçış merdiveni veyahut diğer kaçış yolları, hesaplanan bu değerlerden ve 80 cm’den 
daha dar genişlikte olamaz.  

 
(2) Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği 120 cm’den az olamaz.  



(3) Genişliği 200 cm’yi 
aşan merdivenler, 
korkuluklar ile 100 
cm’den az olmayan ve 
160 cm’den fazla 
olmayan parçalara 
ayrılır.  
 
Kaçış yolu koridoru 
yüksekliği 210 cm’den 
az olamaz. 



(4) İki çıkış gereken mekânlarda, her bir çıkışın toplam kullanıcı yükünün en az yarısını karşılayacak 
genişlikte olması gerekir. 
 
(5) Genişlikler, temiz genişlik olarak ölçülür. Kaçış merdivenlerinde ve çıkış kapısında temiz genişlik 
aşağıda belirtilen şekilde ölçülür:  
a) Kaçış merdivenlerinde temiz genişlik hesaplanırken, küpeştenin yaptığı çıkıntının 80 mm’si temiz 
genişliğe dâhil edilir. 
 b) Çıkış kapısında; tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası veya lamba çıkıntısı ile 90 derece 
açılmış kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den az ve 
120 cm’den çok olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumdayken 
kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür.  
 
(6) Bütün çıkışların ve erişim yollarının aşağıda belirtilen şartlara uygun olması gerekir:  
 
a) Çıkışların ve erişim yollarının açıkça görülebilir olması veya konumlarının simgeler ile vurgulanması 
ve her an kullanılabilmesi için engellerden arındırılmış hâlde bulundurulması gerekir.  
b) Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, diğer kullanıcıların kullanımında olan odalardan 
veya mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişim sağlanması 
gerekir. 
 



Yangın güvenlik holü MADDE 34-  
(1) Yangın güvenlik holleri; kaçış merdivenlerine dumanın geçişinin engellenmesi, söndürme ve kurtarma elemanlarınca 
kullanılması ve gerektiğinde engellilerin ve yaralıların bekletilmesi için yapılır. Hollerin, kullanıcıların kaçış yolu içindeki hareketini 
engellemeyecek şekilde tasarlanması şarttır. 
 
(2) Yangın güvenlik hollerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu hollerin, yangına en az 120 
dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılması gerekir.  
 
(3) Yangın güvenlik hollerinin taban alanı, 3 m²’den az, 6 m2 ’den fazla ve kaçış yönündeki boyutu ise 1.8 m’den az olamaz.  



 
(4) Acil durum asansörü önünde yapılacak yangın güvenlik holü alanı, 6 m2’den az, 10 m2’den çok ve herhangi bir 
boyutu 2 m’den daha az olamaz.  
(5) Döşemeye, asansör holünde çıkış kapısına doğru 1/200’ü aşmayacak bir eğim verilir.  
(6) Aksi belirtilmedikçe kaçış merdivenlerine, bir yangın güvenlik holünden veya kullanım alanlarından bir kapı ile 
ayrılan hol, koridor veya lobiden geçilerek ulaşılır.  
(7) Acil durum asansörü ile yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda kaçış merdiveni önüne yangın güvenlik 
holü yapılması zorunludur. Acil durum asansörünün yangın merdiveni önündeki güvenlik holüne açılması gerekir. 
(8) Yangın güvenlik hollerinin kullanmaya uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi ve yöneticileri 
sorumludur. 



Kaçış merdivenleri MADDE 38-  
 
(1) Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek özellikte olanları, 
kaçış merdiveni olarak kabul edilir. 
 
(2) Kaçış merdivenleri, yangın ve diğer acil hâl tahliyelerinde kullanılan kaçış yolları bütününün bir 
parçasıdır ve diğer kaçış yolları öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar. 
 
(3) Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu 
merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman 
sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır. 
 
(4) Kaçış merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi 
ve yöneticileri sorumludur. 



Acil çıkış zorunluluğu MADDE 39-  
 
(1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış 
tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.  
 
(2) Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek 
sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin 
aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı 
her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 
500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise 
en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.  
 
(3) Çıkışların birbirinden olabildiğince uzakta olması 
gerekir. Bölünmemiş tek mekânlarda 2 çıkış gerekiyor ise 
çıkışlar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi 
bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve 
yağmurlama sistemi mevcut ise diyagonal mesafenin 
1/3’ünden az olamaz.  



 (4) (Çıkış mesafelerinin kapıdan alındığı bina kullanım sınıflarında (Konut, otel, motel 
ve yatakhaneler), bir koridor içindeki 2 kaçış merdiveni arasındaki mesafe, yağmurlama 
sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi olan 
yapılarda ise koridor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz. 



Kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi MADDE 40-  

(1) Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o kotta bütün insanların çıkışlarının sağlanması için kaçış yollarının ve kaçış 
merdivenlerinin birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılması gerekir. Kaçış yolları ve kaçış merdivenleri, yan 
yana yapılamaz. Kaçış merdivenine giriş ile kat sahanlığının aynı kotta olması gerekir. Genel merdivenlerden geçilerek 
kaçış merdivenine ulaşılamaz. Kaçış merdiveni yuvalarının yerinin belirlenmesinde, en uzak kaçış mesafesi ve kullanıcı 
yükü esas alınır.  
 
(2) Merdiven yuvalarının yeri, binadaki insanların güvenlikle bina dışına kaçışlarını kolaylaştıracak şekilde seçilir. Kaçış 
merdivenlerinin, başladıkları kottan çıkış kotuna kadar süreklilik göstermesi gerekir. 
 
Kaçış merdiveni özellikleri MADDE 41-  
(1) Kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına açılması gerekir. 
 
(2) Kaçış merdiveninin, zemin düzeyindeki dışarı çıkışın görülebildiği ve engellenmediği hol, koridor, fuaye, lobi gibi bir 
dolaşım alanına inmesi hâlinde, kaçış merdiveninin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık, kaçış merdiveni bir 
kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise 10 m’yi aşamaz. Yağmurlama sistemi olan yapılarda bu uzaklık en fazla 15 m 
olabilir. Dışa açık alanın, kaçış merdiveninin indiği noktadan açıkça görülmesi ve güvenlikli bir şekilde doğrudan erişilebilir 
olması gerekir. İç kaçış merdivenlerinden boşalan kullanıcı yükünü karşılayacak yeterli genişlikte dışa açık kapı bulunması 
şarttır. 
 



Kaçış merdiveni özellikleri MADDE 41-  
 
(3) Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan 
az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenir. Bina yüksekliği 15.50 m’den veya bir kattaki kullanıcı 
sayısı 100 kişiden fazla olan binalarda dengelenmiş kaçış merdivenlerine izin verilmez.  



Kaçış merdiveni özellikleri 
MADDE 41-  
(4) Sahanlığın en az genişliği 
ve uzunluğu, merdivenin 
genişliğinden az olamaz. 
Basamakların kaymayı 
önleyen malzemeden olması 
şarttır.  
 
(5) Kaçış merdiveni 
sahanlığına açılan kapılar 
hiçbir zaman kaçış yolunun 
1/3’ nden fazlasını 
daraltacak şekilde 
konumlandırılamaz.  

 



 
 
(6) Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliğinin, basamak üzerinden en az 210 cm ve 
sahanlıklar arası kot farkının en çok 300 cm olması gerekir. 
 
(7) Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm’den çok ve basamak 
genişliği 250 mm’den az olamaz.  
 
(8) Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kova hattındaki en dar 
basamak genişliği, konutlarda 100 mm’den ve diğer yapılarda 125 mm' den az olamaz. Her 
kaçış merdiveninin her iki yanında duvar, korkuluk veya küpeşte bulunması gerekir. 
 
(9) Kaçış merdiveni yuvasına ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı 
kapakları açılamaz, kombi kazanı, iklimlendirme dış ünitesi, sayaç ve benzeri cihaz 
konulamaz. 



Dış kaçış merdivenleri MADDE 
42- 
 
(1) Dışarıda yapılan açık kaçış 
merdiveni, ilgili gereklere uyulması 
şartıyla iç kaçış merdivenleri yerine 
kullanılabilir. Dış kaçış merdiveninin 
korunumlu yuva içinde bulunması 
şart değildir.  
 
(2) Açık dış kaçış merdiveninin 
herhangi bir bölümüne, yanlardan 
yatay ve alttan düşey uzaklık olarak 
3 m içerisinde merdivenin 
özelliklerinden daha az korunumlu 
kapı ve pencere gibi duvar boşluğu 
bulunamaz.  
 
(3) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla 
olan binalarda, bina dışında açık 
merdivenlere izin verilmez. 



Dairesel merdiven MADDE 43-  
 
(1) Dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az 100 cm genişlikte 
olmaları hâlinde, kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan, veya 
balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir. Belirtilen şartları sağlamayan dairesel 
merdivenler, zorunlu çıkış olarak kullanılamaz.  
 
(2) Dairesel merdivenler 9.50 m'den daha yüksek olamaz.  
 
(3) Basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm uzaklıktaki basış genişliği 250 mm’den az 
olamaz.  
 
(4) Basamak yüksekliği 175 mm'den çok olamaz.  
 
(5) Baş kurtarma yüksekliği 2.50 m'den az olamaz. 
 



Kaçış rampaları MADDE 44-  
 
(1) İç ve dış kaçış rampaları, aşağıda belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, kaçış merdivenleri yerine kullanılabilir: 
 
a) Kaçış rampalarının eğimi % 10'dan daha dik olamaz. Kaçış rampaları düz kollu olur ve doğrultu değişiklikleri sadece 
sahanlıklarda yapılır. Ancak, herhangi bir yerindeki eğimi 1/12'den daha fazla olmayan kaçış rampaları kavisli 
yapılabilir. 
b) Bütün kaçış rampalarının başlangıç ve bitiş düzeylerinde ve gerektiğinde ara düzeylerde yatay düzlüklerin, yani 
sahanlıkların bulunması gerekir. Kaçış rampalarına giriş ve rampalardan çıkış için kullanılan her kapıda, yatay sahanlıklar 
düzenlenir. Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, rampa genişliğinden az olamaz. Ancak, düz kollu bir rampada sahanlık 
uzunluğunun 1 m’den daha büyük olması gerekmez.  
c) Kaçış rampalarına, merdivenlere ilişkin gereklere uygun biçimde duvar, korkuluk veya küpeştelerin yapılması 
mecburidir.  
ç) Bütün kaçış rampalarında kaymayı önleyen yüzey kaplamalarının kullanılması şarttır. 
d) Kaçış rampaları, kaçış merdivenlerine ilişkin gereklere uygun şekilde havalandırılır.  
e) Kaçış yolu olarak yalnızca tek bir bodrum kata hizmet veren kaçış rampalarının korunumlu yuva içinde bulunması 
gerekmez.  
 
(2) Bir kat inilerek veya çıkılarak doğrudan bina dışına ulaşılan ve eğimi % 10’dan fazla olmayan araç rampaları, kaçış 
rampası olarak kabul edilir 
 



Bodrum kat kaçış merdivenleri MADDE 46-  
(1) Bir yapının bodrum katına hizmet veren herhangi bir kaçış merdiveninin, kaçış merdivenlerinde uyulması gereken bütün şartlara uygun 
olması gerekir.  
(2) Normal kat merdiveninin devam ederek bodrum kata hizmet vermesi hâlinde, aşağıda belirtilen esaslara uyulur:  
a) Merdiven, bodrum katlar dâhil 4 kattan çok kata hizmet veriyor ise, konutlar için özel durumlar hariç olmak üzere, bodrum katlarda 
merdivene giriş için yangın güvenlik holü düzenlenir.  
b) Herhangi bir acil durumda üst katları terk eden kullanıcıların bodrum kata inmelerini önlemek için, merdivenin zemin düzeyindeki 
sahanlığının bodrum merdiveninden kapı veya benzeri bir fiziki engel ile ayrılması veya görülebilir uygun yönlendirme yapılması gerekir. 



Kaçış yolu kapıları MADDE 47-  
 
(1) Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm’den ve yüksekliği 200 cm’den az olamaz. Kaçış yolu 
kapılarında eşik olmaması gerekir. Dönel kapılar ile turnikeler, çıkış kapısı olarak kullanılamaz.  
 
(2) Kaçış yolu kapıları kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi gerekir. Kullanıcı yükü 50 kişiyi 
aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile 
açılması ve kilitli tutulmaması gerekir. 
 
 (3) Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet 
veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 90 dakika 
yangına karşı dayanıklı olması şarttır. Kapıların, kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve 
itfaiyecilerin veya görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması 
gerekir. 
 
(4) Kaçış kapısında, tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası veya lamba çıkıntısı ile 90 derece açılmış 
kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den 
çok olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumda iken, kanat yüzeyleri 
arasındaki ölçüdür.  
 
 



Kaçış yolu kapıları MADDE 47-  
 
(5) Merdivenden tabii zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan bütün kaçış yolu 
kapıları ile bir kattaki kişi sayısının 100’ü geçmesi hâlinde, kaçış merdiveni, kaçış 
koridoru ve yangın güvenlik holü kapıları, kaçış yönünde kapı kolu kullanılmadan 
açılabilecek şekilde düzenlenir.  
 
(6) Kapıların en çok 110 N kuvvetle açılabilecek şekilde tasarlanması gerekir. 



Acil durum yönlendirmesi MADDE 73-  
 
(1) Birden fazla çıkışı olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi 
yapılır. Acil durum hâlinde, bina içerisinde tahliye için kullanılacak olan çıkışların konumları ve bina içerisindeki her bir 
noktadan planlanan çıkış yolu bina içindekilere gösterilmek üzere, acil durum çıkış işaretlerinin yerleştirilmesi şarttır.  
 
(2) Yönlendirme işaretlerinin aydınlatması 72 nci maddede belirtilen özelliklere sahip acil aydınlatma üniteleri ile 
dışarıdan aydınlatma suretiyle yapılır veya bu aydınlatmada, aynı özelliklere ve içeriden aydınlatılan işaretlere sahip acil 
durum yönlendirme üniteleri kullanılır.  
 
(3) Acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika süreyle sağlanması gerekir. 
Kullanıcı yükünün 200’den fazla olması hâlinde, acil durum yönlendirmesinin çalışma süresinin en az 120 dakika olması 
şarttır.  
 
(4) Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun sembolleri ve normal 
zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ”, acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise, “ACİL ÇIKIŞ” yazısını ihtiva eder. 
Yönlendirme işaretlerinin her noktadan görülebilecek şekilde ve işaret yüksekliği 15 cm’den az olmamak üzere, azami 
görülebilirlik uzaklığı; dışarıdan veya kenarından aydınlatılan yönlendirme işaretleri için işaret boyut yüksekliğinin 100 
katına, içeriden ve arkasından aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri için işaret boyut yüksekliğinin 
200 katına eşit olan uzaklık olması gerekir. Bu uzaklıktan daha uzak noktalardan erişim için gerektiği kadar yönlendirme 
işareti ilave edilir. 



Acil durum yönlendirmesi MADDE 73-  
 
(5) Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilir.  
 
(6) Kaçış yollarında yönlendirme işaretleri dışında, kaçış yönü ile ilgili tereddüt ve 
karışıklık yaratabilecek hiçbir ışıklı işaret veya nesne bulundurulamaz.  
 
(7) Yönlendirme işaretlerinin hem normal aydınlatma ve hem de acil durum aydınlatma 
hâllerinde kaçış yolu üzerinde bütün erişim noktalarından görülebilir olması gerekir. 
Dışarıdan aydınlatılan yönlendirme işaretleri aydınlatmasının, görülebilen bütün 
doğrultularda en az 2 cd/m² olması ve en az 0.5 değerinde bir kontrast oranına sahip 
bulunması şarttır.    



Basınçlandırma sistemi MADDE 89-  
 
(1) Konutlar hariç olmak üzere, bütün binalarda, merdiven kovasının yüksekliği 30.50 
m’den fazla ise, kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması gerekir. Bodrum kata ve üst 
katlara hizmet veren kaçış merdiveni aynı yuvada olsa bile, zemin seviyesinde, yangına 
120 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz bir duvar ile ayrılmış ve ayrı çıkış düzenlenmiş 
ise, merdiven yuvası için üst katların yüksekliği esas alınır.  
 
(2) Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan binalarda bodrum kata hizmet veren kaçış 
merdivenleri basınçlandırılır. 
 
(3) Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutların kaçış merdivenlerinin 
basınçlandırılması şarttır. 



Yağmurlama sistemi MADDE 96-  
 

(1) Yağmurlama sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve 
söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır. Yağmurlama 
sistemi, aynı zamanda bina içindekilere alarm verilmesi ve itfaiyenin çağrılması gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da 
aktif hâle getirebilir. Yağmurlama sistemi; yağmurlama başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol 
vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, su pompaları ve acil durum güç kaynağı gibi elemanlardan meydana gelir. 
Yağmurlama sistemi elamanlarının TS EN 12259’a uygun olması şarttır. 
 
(2) 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 alanı 1000 m2 ’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda. 

 



Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları MADDE 94-  
 
(1) Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli suyun sağlanmasıdır. Bunun için, 
bina içinde itfaiye su alma hattı ve yangın dolapları tesis edilir:  
 
a) İtfaiye su alma hattı; yangın ile mücadelede, itfaiye personeli ve eğitilmiş personel tarafından kullanılmak 
üzere tesis edilir. İtfaiye su alma hattı tesisinde aşağıda belirtilen şartlara uyulur: 
• Yüksek binalar ile kat alanı 1000 m2 ’den fazla olan alışveriş merkezlerinde, otoparklarda ve benzeri 

yerlerde ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve eğitilmiş personelin 
kullanımına imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılması ve bu bağlantı ağızlarının kaçış merdiveni veya 
yangın güvenlik holü gibi korunmuş mekânlarda olması şarttır. Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda 
yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı yapılması gerekir.  

• Herhangi bir noktadan su alma ağzına olan mesafe 60 m’den fazla olamaz.  
• Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları, itfaiyenin kullandığı normlarda storz 

tip 50 mm veya 65 mm çapında olur.  
• Bağlantı ağızlarının, binanın yağmurlama ve yangın dolapları sistemine suyu sağlayan sabit boru 

tesisatında bırakılması hâlinde, bu bağlantıların ana kolonlar üzerinden doğrudan yapılması gerekir.  
 



b) Yangın dolapları tesisatı; bina içindeki kişilerin yakındaki küçük bir yangını kontrol etmesini ve 
söndürmesini sağlayabilmek üzere, bina içine tesis edilen sabit bir tesisatı ifade eder. Tesisat, duvarlar 
üzerine veya kabinler içine monte edilmiş ve kalıcı olarak bir su temin tesisatına bağlanmış olan sabit 
birimlerden oluşur. Yangın dolaplarının tesisinde aşağıdaki şartlara uyulur:  
Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2 ’den büyük imalathane, atölye, depo, 
konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında, alanlarının toplamı 600 m2 ’den büyük 
olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı 
yapılması mecburîdir. 
  
2) Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 
m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve 
merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilir. Binanın yağmurlama sistemi 
ile korunması ve katlara itfaiye su alma ağzı bırakılması hâlinde, yangın dolapları, ıslak tip yağmurlama 
branşman hattından beslenebilir ve aralarındaki uzaklık 45 m’ye kadar çıkarılabilir. 



YANGIN ÖNLEMLERİNİN MİMARİ 
TASARIM KARARLARINA ETKİLERİ-

2 
 

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ SUNUMU 
 

AYŞE BANU AYDIN | Mimarlar Odası İzmir Şubesi Sekreter Üye 
 

Mahsum AÇIŞ | Mimarlar Odası İzmir Şubesi Mesleki Denetim Görevlisi 
Ahmet GİLİZ |Konak Belediyesi 



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. 

GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ 



KULLANIM SINIFLARINA GÖRE BİNALAR  
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. 



(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.) 

A<21.50 
 



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



 
 
 
 
 
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.  

21.50<A<30.50 



 
 
 
 
 
 
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.    

30.50<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.  

A>51.50 



(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. 



• Sprinklerli hastane yapısı için çıkmaz koridor 
mesafesi: maks 20 m (B-C Arası)  

• Tek yön kaçış mesafesi maks: 25 m (A-C Arası) 
• Çift Kaçış mesafesi maks: 45 m (A-D Arası) 

C 

B 

E 

D 

A 



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 bölgeyi tanımlar. 



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. 

A<15.50 ve YATAK SAYISI <20 



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. 

A 



(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 elektro-mekanik düzenekler ile otomatik olarak kapatılabiliyor ise açık durumda 
tutulabilir. 



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. 
 



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.  

ÖRNEK 
 
Yukarıda 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.  



ONBİRİNCİ KISIM: TARİHİ YAPILAR İÇİN  
GÜVENLİK TEDBİRLERİ 



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.  



TEŞEKKÜRLER 
İlet işim : in fo@izm im od.org .t r 

 

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ SUNUMU 

Ayşe Banu  AYDIN | M im arlar Odası İzm ir Şubesi Sek ret er Üye  
 

Mahsum  AÇIŞ | M im arlar Odası İzm ir Şubesi Mesleki Denet im  Görevlisi 
 

Ahm et  GİLİZ | M im ar, Konak Beled iyesi 
 

Eda Yavaş | M im arlar Odası İzm ir Şubesi İçerik Ed itörü  
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