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DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı 
B.K.K. ile yürürlüğe konulan (RG 19.12.2007/26735) ''Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik''in 169'uncu maddesiyle 
yürürlükten kaldırılmıştır.  
 



 BİRİNCİ KISIM  
 
Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike 
Sınıflandırması  
 
BİRİNCİ BÖLÜM  
Genel Hükümler  

 Amaç 

 Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile 
gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, 
tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir 
şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini 
sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile 
organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.  

 

Neden Yönetmelikler? 



Yönetmeliğin  getirdiği 
sorumluluklar göz ardı 

edilmemelidir… 



• Madde 5- (Değişik madde: 10/08/2009 - 2009/15316 S.Yön./3. mad.) (1) Projeler, kanuni 
düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara 
uygun değil ise yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı 
değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti 
hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma 
ruhsatı verilmez. (2) Tasarımcılar tarafından, bu Yönetmelikte hakkında yeterli hüküm 
bulunmayan hususlarda ve metro, marina, helikopter pisti, tünel, stadyum, havalimanı ve 
benzeri kullanım alanlarının yangından korunmasında Türk Standartları, bu standartların 
olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında 
düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir. 

• (3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında proje ve yapım ile ilgili konularda tereddüde düşülen 
hususlar hakkında Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, diğer hususlar hakkında ise İçişleri 
Bakanlığının uygulamaya esas olacak yazılı görüşü alınarak bu görüşlere göre işlem yapılır. 

• GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK  
• Madde 6- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından; a) Yapı ruhsatı vermeye yetkili 

idareler, 
• b) Yatırımcı kuruluşlar,  
• c) Yapı sahipleri,  
• ç) İşveren veya temsilcileri,  
• d) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve 

imalatçılar,  
• e) Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı 

denetimi ve işletme yetkilileri,  
• görevli, yetkili ve sorumludur.  
• (2) Yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik 

sistemlerinin yeterli olmamasından; projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun 
olmaması hâlinde proje müellifleri ve yapımın eksik veya hatalı olması veya standartlara 
uygun olmaması hâlinde ise müteahhit veya yapımcı firma sorumludur. Sistemin uygun 
çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, işletmeci kuruluş doğrudan 
sorumlu olur. Yangın güvenlik sistemlerinin yaptırılmasının gerekli olduğu yapı sahibine 
yazılı olarak bildirildiği hâlde, yapı sahibi tarafından yaptırılmamış veya standartlara uygun 
yaptırılmamış ise, yapı sahibi sorumlu olur. 

• (3) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması sebebiyle meydana gelen yangın hasarlarından 
dolayı; 

 



Genel Analiz 

Tesis,her bölüm ayrı olarak proses, proses tehlikeleri, yangın  

yükü ve depolama şekli dikkate alınarak analiz edilmiştir. 

•  Türkiye Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği (2009) 

•  TS-EN12845(Otomatik sulu  yangın söndürme sistemleri tasarım kriterleri) 

•  NFPA  National  Fire  Protection  Association (Amerikan ulusal yangından 
korunma  derneği yönergeleri) 

•  FM  Factory Mutual Loss Prevention Datasheets (FM- Sigorta firması- Kayıp 
önleme teknik dokümanları) 

Bu doküman ve yönergeler doğrultusunda alınması gereken yangın önlemleri 

tasarlanarak  durum tespiti tamamlanmıştır.  Proje hakkında 

sizin ile sağlanacak mutabakat doğrultusunda, hareket edilecektir. 

 

İlk etapta  proje maliyeti,  sunulacaktır. Sonrası sağlanacak mutabakat  

doğrultusunda  devamı  hakkında karar alınarak devamlılık  

sağlanacaktır.   

“Proje “, “Proje ve uygulama “  ya da  “Proje, kontrol ve kesin kabul”   olarak  

ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

 



Yapılan  çalışmalardan örnekleme; 
 Bölgesel analizler ve yönetmelikler doğrultusunda  saptanan gereklilikler 



MSDS’ler ayrı ayrı değerlendirilerek yangından korunma yöntemleri belirlenmiştir. 
Faaliyet gereği depo çevre duvarları yangın duvarı olarak inşa edilecektir.  
Bu konu ile örneklemeler ekli slaytlarda görüşünüze sunulmuştur 



 
Niçin Yangın Duvarı , Niçin Yangın Kapısı?   

Niçin Yangın Geçişleri ? 
 
İlgili madde, 
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- 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. 

 
 



Yönetmelikler doğrultusunda yangın bölümleri ile alakalı 
detaylar hakkında bilgi 



Gaz beton yapı elemanları da yangın yalıtımında oldukça  
etkilidir. 
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www.akg-gazbeton.com 
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Tüm boşluklar,  kablo geçişleri, 
kapılar ve ortam yangın 

dayanım süresi ile uyumlu 
olacaktır. 



Kazan Daireleri  
Genel  
Madde 54 - Kazan dairesinin TS 1257, TS 2192 ve TS 2736 standartlarına uygun olması 
gerekir.  
Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı 
bölmelerle ayrılmış olarak merkezi bir yerde ve bütün halinde bulunur. Bina 
dilatasyonu kazan dairesinden geçmez. Kazan dairesinde kazan ve ocakların 
bulunduğu yer; diğer bölümlerden kagir, kapısı en az 90 dakika yangına dayanıklı 
malzemeden yapılmış bir bölme ile müstakil hale getirilir.  

Kazan Dairesi 
örneği 



Özet olarak; 
 
Tüm yangın önlemleri kendi içinde tutarlı bir mantığa  dayanır. 
Duman  erken algılanır ise mevcut portatif yangın söndürücüleri veya  
yangın hortumu sistemi ile   müdahale edilerek yangın söndürülür.  
 
Dikkatten kaçırılmaması gereken ana unsur; yangının oluşturacağı  
zehirli gazlar ve sıcaklığın bizi bina dışına itmesidir.  
Tabii tüm bu sistemler tekniğine uygun projelendirilmiş ve doğru 
malzeme, doğru uygulama ile yapılmış olmalıdır.  
Ancak bu şartlarda  bile  kapalı alanlarda yangınla etkin müdahale 
edebileceğiniz çok önemli birkaç dakikanız vardır.  
“Göstermeye çalıştığımız tüm yatırımın başarısı değişik bir çok 
parametreye endekslidir!” 
  
AB ve USA artık yönetmelikler doğrultusunda tüm yangın güvenliğini 
esas olarak SPRİNKLER tesisatına dayandırmıştır.  
 



 
Sprinkler tesisatı kendi kuralları 

içerisinde doğru bir şekilde 
yapılandırılır ise,   

 
  
 
 



 

Sprinkler, 

• Sizin adınıza  24 saat 365 gün yangın 

 algılamasını yapar. 

 



Sprinkler, 

• Algılamayı olabilecek en kısa sürede  

 tanımlar. 

• Bu işlemi insanın dayanamayacağı  

 sıcaklıklar da ve zehirli gazlar içinde  

 yapabilme yetisine sahip tek sistemdir. 

 
   

 

 

 



 Bu sebeple elyaf çekim alanları 
dışındaki; depoların, üretim alanlarının 
proses gereği sahip olduğu tehlikeler 
nedeni ile  yönetmelikler gereği tüm bu 
alanların  “SPRİNKLER TESİSATI” ile 
korunma mecburiyeti vardır. Aksi halde 
olası senaryolarda ölümlü hasarlar 
yaşanması kaçınılmazdır. 



Sprinkler, 

• Algılama sonrası 15-25 sn içerisinde  

   aktif söndürmeye geçerek yangını en kısa  

   sürede baskı altına alarak, hem yangını 
hem de oluşturduğu duman is hasarını 
minimize ederek söndürür. 

 

 



 

Sprinkler, 

• Bu işlemleri yaparken sesli ve elektriksel 
ihbar da  verilecektir. 



TEŞEKKÜRLER 


