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VANGIN TES:I:SATI MEVZUAT I 

Abdurahman Kılıç 

öZET 

T~rkiye'deki ve gelişmiş ~lkelerdeki yangın tesisatı mev
zuatının durumu incelenmiş~ geeerli mevzuatın de~erlendi
dirilmesi yapılmıştır. T~rkiye'de ~lke genelinde uygulanari 
yangın tesisatı mevzuatının olmayışının ve standartların 

eksikliginin yangın ciniemierine etkisi açıklanmış, yapıl
ması gereken çalışmalar cizetlenmiştir. 

1. G!R!S 

Yangının hiç çıkmamasını saglamak m~mk~n olmasa bile 
alın~cak cinlemlerle, yatırımla yangının daha az çıkmasını 
saglamak m~mk~nd~r. Bunun yanında, yangından dogabilecek can ve 
mal kaybı gibi zararları ciniernenin ve azaltınanın en başta gelen 
yolu, yangına neden olabilecek faktcirleri ortadan kaldırmak ve 
yangına hemen m~dahale edilebilecek ciniemleri almaktır. Yapılan 

incelemelere gcire yangın g0venlik ciniemlerinin alınması yangın 

scind<-<rmeden daha ko lay ve de. ha ucuzdur. Yangın tehlikesi ni 
mümki_in oldugunca aza indirmek ve ya.ngına çabuk mc<dahale etmek 
için daha binaların tasarımı dcineminde bir dizi tedbir d~s0nmek, 
inşaat dcineminde uygulamak ve işletme dcineminde lşlerli~ini 

saglamak gerekir. 

ülkemizde yangın g0venlik ciniemlerinin daha III.Murat 
zamanında, bundan 400 sene evvel başladı§ını sciyliyebiliriz. Sul~ 
tan Murat'ın fermanı''lstanbul Kadısına h~küm ki" diye başlamakta 
ve Istanbul ehalisinin evinde ''damına yetişecek bir merdiven bir 
büy~k fıçı su bulundurulmasın ve,bunları_bul~ndurmıyanl~rın, 
subaşıya teslim edilecekleri ve aya çarptı~ılacakla~ı· belir
tilmektedir. O g0nden bu g~ne yangın scind~rme teknolojisinde ve 
gelişmis ~lkelerde yangın g0venlik ~nlemlerinde b0y0k gelişmeler 

olmasına ra;men,ne yazık ki 0lkemizde yangın ciniemleri konusunda 
yeterli bir gelişme oldugunu sciylemek zor. 



ülkemizin anemli yerleşim merkezlerinde y~zyıllarca mey
dana gelen yangınlar bi_<yük zararli".r vermesine raı:ımen, yangın 

g~venlik ~nlemlerine gereken ~nem verilmemis ve halkımızın 
yangına karşı can ve mal gi_ivenli!:iinin saı:ılanması ic:in yangın 

anteyici anlemler şimdiye kadar yeterince belirlenmemiştir. 

öze ll i kle topluma açık yapılar ve yi_iksek yapılar gibi yangına 

duyarlı olan yerler için yangın g~venlik mevzuatı yetersizdir. 

2. GELl'St1IS üLKELERDE YANGIN TESISATI MEVZUAT! 

Gelişmiş ülkelerde hazırlanan çok sayıda standart ve 
ycinetmelikle yangın tesisalına oldukça cinem verilmiştir. özel 
konutlarda ya da kamuya açık yerlerde !konser salonu, otel, okul, 
hastane, lokanta gibi) yangın ciniemi olarak uyulması gerekli 
d~zenlemelere açık ve seçik olarak yabancı mevzuatta yer 
verildigi gcirülmektedir. Bu sekilde hem yapımcı icin, hem de 
denetim acısından kolaylık ve açıklık saglanmış olmaktadır. 

Yapısal cinlemler açısından denetim itfaiye teskilatı tarafından 
daha proje aşamasında başlamakla ve 6zellikle kamuya açık yer
lerde periyodik denetimlerle süreklilik kazanmaktadır. Itfaiye 
mi.idi_ir Eigi.ince de net lemek i c i n gerek proje ve gerekse i nşaat 
kontrolleri sırasında cizel belgeler talep edilmekte, ayrıca zaman 
zaman yeniden muayene ve deneyler istenebilecegi belirtilmek
tedir. özellikle, 

Yasl·ı kişilerin barındıgı binalar 
Hastahaneler, yurtlar ve yalılan yerler 
50 den fazla işçi çalıstıran işyerleri 

Toplantı ve gcisteri salonları, okullar 
Cok kat lı 028 m) binalar 
!<atı ve sıvı yakıt depolanan yerler 

projeleme safhasında ve kullanma ruhsalı almadan cince kontrol 
edilmekte ve topluma açık yerlerde bu kontrol, cinemlerine gcire 
her 3 ile 12 ayda sorumlu teknik elemanlarca yenilenmektedir. 

tnceledigimiz büt~n ülkelerin itfaiye teskilatları iki ana 
bcil~mden oluşmaktadır. Birincisi scindürme ve ikincisi cinierne 
bcilüm~d~r. Türkiye'de "!tfaiye Zabıta Amirligine'' tekab~l eden 
yurt dışındaki itfaiye teşkilatlarının "Yangın Hnleme Bcil~mü'' 

aşagıda belirtilen temel hususlarda faaliyet gcistermektedir. 
a) Yeni inşaatların planlarını ''yangın 6nleme'' bakımından 

incelemek ve gerekliginde mimarlara, m~teahhitlere ve yapı 

sahiplerine ··~cret karşılıgında'' danışmanlık yapmak ve proje 
hazırlamak. 

bl Mevcut yapıların kullanma maksadına uygun bir sekilde 
kullanılıp kullanılmadıgını ve yangın cinierne sistem, tesisat, 
araç ve gereçlerinin çalışıp çalışmadıgını denetlemek; ve eksik
liklerin giderilmesi için ycinetmeliklere uygun sekilde zorlamak. 

cl Halkın yangın konusunda egitilmesini saglamak. Itfaiye 
m~dürlüg0nce kullanım yerleri icin kontrol listeleri 
hazırlanmıştır. Eski yapılar gerekti gcir~ld~g~ zamanlarda ve 
şikayet ~zerine kontrol edilmel:tedir. 
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2.1 Yangın önleme Kısmı 

Yurt dışındaki Itfaiye Teşkilatlarındaki Yangın önleme 
Kısmının yeni inşaatlar ve ruhşat, eski binalar, is yerleri gibi 
alt b~l~mleri bulunmaktadır. Binalarda ve diger yapılarda 

yangından korunma ve kurtarma ~nlemlerini kontrol ve d~zenlemekle 
g~revlendirilmiştir. Bir yapının planı ~nce Belediye Yapı 

Isierinde Kontrol edilmekte daha sonra itfaiyeye gelmektedir. 
ltfaiyede bina planı incelenerek kanunlara ve y~netmeliklere 

uygunluguna bakılınakla ve yangın g~venligi ~nlemleri yeterli ise 
Itfaiye Şefi tarafından onaylanmaktadır. Itfaiye Şefinin onayı 

olmadan binanın yapılmasına. mi_!saade edilmemektedir. Her yangın 
istasyonunun bir "Yangın önleme Servisi" bulunmaktadır. Bu ser
vislerde, bina planiarına g~re alarm sistemleri ve uyarı sistem
leri yangın s~ndüı-me sistemleri ve kaçış yolları incelenmekte ve 
gerekirse mimar ve m~hendislere yardımcı olunmaktadır. Yangın 

s~ndürme sistemleri genellikle sprinkler sistemi, sabit-boru sis
temi, k~pükl~ sistem, karbondioksitli sistem, kuru tozlu sistem 
ve halonlu sistemlerdir. 

Sprinkler sistemi birçok degişik kullanım yeri için zorun
ludur. Tiyatro, sinema, toplantı salonları, odotoryum, lokanta, 
kabaretler, gece kulüpleri, diskotekler, depolar, oteller, has
tahaneler ve benzeri yerlerle 10 kat ve daha yi_iksek binalar 
otomatik sprinkler sistemi yapmak zorundadır. 

2.2 Tehlikeli ffaddeler Kısmı 

Tehlikeli maddeler, genellikle altı sınıfa ayrılmıştır. 

Hazırlanan y~netmeliklerin çogu yanıcı ve parlayıcı sıvıları ben
zin, gazyagı ve fuel-oili kapsamaktadır. Dogal gaz, LPG, basınçlı 
gazlar, zehirli gazlar ve diger tehlikeli maddelerin taşınması, 
tesisatı ve kullanımını planlanmış ve korunma şekilleri 

belirlenmislir. Bu kısım, gemilerdeki, uçaklardaki, taşıtlardaki 
ve tünellerdeki yangın güvenligi ile de ilgilenmektedir. 

Tehlikeli maddelerin ~retilmesi ve depolanmasında itfaiye 
m~d~rlüg~nce bir dizi ~nlem istenmektedir. Tehlikeli maddenin 
~zelliklerine g~re yangına dayanıklı duvar, s~nd~rme sistemi vs 
istenmekte ve miktarı sınırlanmaktadır. Tehlikeli madde ~reten 
veya depolayan yerler düzenli olarak kontrol edilmektedir. 

2.3 !<ontrol <Teftiş) ~:ısmı 

Binanın veya yangından kor~ca sisteminin tamamlanmasından 
sonra itfaiyenin kontrol kısmı elemanlarınca bina ve yangından 

korunma sistemleri kontrol edilir. Her istasyonun bir kontrql 
kısmı bulunmaktadır ve kontroller bes kategoride yapılmaktadır. 

Birinci derece kontroller: Bu kontroller binaların 

büy~kl~g0ne, kullanım sekiine gcire can güvenilgi gerektiren yer
lere uygulanmaktadır. öncelikli kontrol gerektiren bu grupta 
tiyatrolar, hanlar, oteller, terminaller, hastahaneler, alıs
veriş merkezleri ve yüksek binalar bulunmaktadır. 



Ikinci derece kontroller: Birinci derecede olmayan -fakat 
can gi.ivenli!:li gerektiren binalardır. Bu gruba bankalar, resmi 
binalar ve bUroların bulundugu binalar girmektedir. 

üçL;ncü derece ko nt roller:; Bu 
alevlenici veya parlayıcı madde 
hanelere yapılmaktadır. 

kont ıoller, kLtc:Lik ıniki:Cü""da 
bulunduran fabrika ve imala.t-

DcirdUncU derece kontroller: Spor salonları, tiyatrolar, 
hanlar ve alış-veriş merkezleri gibi yerlerde genisietme veya 
degişiklik yapıldıgı zaman uygulanan kontrollerdir. 

Besinci derece kontrol ler: Bu gnıpta{;.J kc:ıntrqller daha 
ziyade teftiş nitetigindedir. Yangına duya~1ı ye~le~i gidilmekte 
ve ycinetmeliklere gere, merdivenler, cıkıs yerleri, cıkıs 

aydıntatması vs kontrol edilmekte ve ycinetmeligi ihlal scizkonusu 
ise rapor tutulmaktadır. 

Içinde, 50 den fazla kişinin bulundugu tiyatro, sinema, 
okul, magaza, otel, hastahane, lokanta vb yerler ycinetmeliklere 
gcire yangından korunma tatimi yapmaları gerekmektedir. Bu gibi 
yerlerde yangından korunma ile gcirevli personeli bulundurulması 
zorunlulugu da getirilmiştir. 

3. YURT 1C1 YAJ\IGlN TESISATı MEVZUAtİ 

ülkemizde yangınla ilgili yUrUrlilkteki mevzuatın genel 
degerlendirmesinde, konu ile ilgili yasal dUzenlemelerden ziyade, 
tUzilk ve yanetmeliklerde d0zenlemeler yapıldıgı gcirUlmektedir. 
Degişik mevzuatla birbirleriyle eelisen h0kilmler yer almamakta 
beraber, bir dagınıklık gcize çarpmaktadır. Yangına karşı yapısal 
gilvenlikle ilgili olarak illkemizde gelişmis batı Ulkelerinde 
oldugu gibi, yangından korunma, yangına dayanıklılık ve yangın 
durumunda mukavemet hesaplarının bulunmaması; yapı malzemelerinin 
yanıcılık sınıflandırılmasının yapılmamıs ve bu konuda 
standartların hen<-iz belirlenmemis olması da yangına karşı 
önlemleri ve bu ktınuda.ki denetimleri zorlastırmaktadır. 

Yangın ve yangın güvenilgi ile ilgili dilzenleme1er 1 farklı 

konuları dUzenleyen mevzuat icinde dagılmıs olarak bulunmaktadır. 
Yangın güvenlik önlemleri ile dogrudan ilgili olan yönetmelik 
sayısı dört-besi geçmemektedir. Bir çogunda hala kazma, kUrek ve 
kovadan baska birşey bulunmamaktadır. Bina içi yangın tesisatı 

i le i lgi li yurt içi mevzuat birkaç yönetmelik ve; ·sart name icinde 
verilmistir.Bunlar arasında cinemli olanlar 2\sa§ıda cizetlenmistir. 

a) F./6851 Sayı lı "Devlet TcıLafından Kullanılan Binaların 

Yangından Korunmas_ı_l:~Lk ı nçlak i Yanetme 1 i k" ( 1966) 

Ycinetmelikte, Devlet tarafından kullanılan veya devlet 
isgalinde bulunan binaların yangından korunması ve yangın anında 
yangının scindi_iri..ilmesi ve genişlemesine meydan verilmemesi, can ve 
mal kaybının azaltılması konusunda alınması gereken cinlemlerin 
gcisterilmesinin amaçlandıgı; katma b0tçeli daireler, iktisadi 
devlet tesekkillleri, cizel idareler ve belediyeler, dciner sermaye 



ve tesekk~lleri ile ~zel kanunldrla kurulan kurum ve kurulusların 
kendi ~zelliklerini gciz~n~ne alarak bu y~netmelik esaslarına g~re 
ycinerge hazırlayıp uygulayacakları belirtilmiştir. 

Madde 44'e gore ''ycinelınelik kapsamına giren binalarda 
otomatik yangın scind~rme tertibatı'' bulunması esastır. Resmi 
daire olarak kullanılma~ ~zere yeniden yapılacak b~t~n Devlet 
binalarının yapı projelerine bu tesisatın konulacagı ve evvelce 
yapılmıs olan, bu gibi tesisatın bulunmadıgı Devlet binalarında 
da imkan nisbetinde yapılmasına çalısılacagı belirtilmiştir. 

Madde 45 ise ''Resmi daire olarak kullanılma~~ 0zere yeniden 
yapılacak Devlet binalarında, su deposu ve dahili yangın muslugu 
tesisatı yapılır. Bu lesisat en az 2 parmaklık linç) boru ile 
yapılır'' emrini taşımaktadır. 

Bulundurulacak Araç, Gereç ve Donalıma ait 46. Madde 
1'Bakanlık, Genel M~d~rl~f~~ fl t,0J~~met konakları, üniversite, Okul 
(en az Lise ve Ortaokul bir aradal ve hastane gibi b~y~k ~nemli 

daire ve mLiesseseler <Ek-1) listede gCisteri len ar-aç,. gereç ve 
donatımı bulundururlar'' emrini taşımakta, maddenin ikinci 
fıkrasında ise ''hangi binalarda hangi ek listedeki gereçlerin 
bulundurulacagı, binanın b0y~ı~l~g~, genisligi, tesisleri, yapı 

tarzı, bcilgede itfaiye cirg~itLi olup olmadıgı g~z~n~nde tutularak, 
mahalli itfaiyenin de m0tataası alınma~ stlretiyle; merkezde en az 
genel m~d~rler, il~ ilceve bLıcaJ~l2rda mahallin en b~y~k m~lki 

amirleri tarafından tayin ve tesbit edilecektir'' denmektedir. 

Ek liste de Yangın SCindı_1rnıe Araç ve Gereçleri Baslıgı 
altında zikredilen Su Deposu sCiylece tanımlanmaktadır: 

olmalıdıı-. Tek ise ''Tek veya m~teaddit on 
tabandan itibaren ~çte i~~isi 

tesislere~ m0teaddit ise; 
tesisata baglanmamalıdır.'' 

yangın mtıslul:larına, 0çte biri sıhhi 
yangın muslul·larına baglı olan sıhhi 

Ek-Liste .!'de ''S~s Havuz'1 U da bir yangın s~nd~rme aracı 

olarak belir·ti lmekte, fakat "~1otopomp ol.Jn binalarda yeraltı su 
havuzları tercih edilmelidir.'' kaydı bulunmaktadır. 

TCDD Tarafından f·~uı lanılan Birı;o_)arın Yangından 

Hakkında 713 No.lu Genel Emir ' 1 P~vlet tarafından 
Binaların Yangından korunması Hak~ında Y~netmelik'' 

edilen h~k~m ~e kayıtları aynen taşımaktadır. 

KnrunmiJ.s ı 
Kullanılan 

de ifade 

bJ .. !l1PJ:7',., __ Han!,::ac;ı Genel .t1~~ .. Qj,ir .. lLi~-"Lnce yayLnlt:~Iit~D-~~l:Ur ve KaL 
.?coa"'.b". ,..a,__"'l-"t'-'m"-· "'=-=·s'-'L.e.fı:.Yc.oL'-'' _F,_'.cr_,o"-"i"'"''-'l~_r i n i ·ff }ia z ır l ~_nma s "1 na Ai t Y önEı-~t mE l i k 

Bu ycinetmel'i~e gör-p (,]elecekte! j (~:}5 sene sonraki) nLifusu 
10$000 e kadar yerlerde yangın için 36 m~ , 50~000 e kadar olan 
yerlerde 72 m3 ,50.000 nin LtstLinr.ı-.:. oları 'y'F?r ler için 3f.O ma lL!k su 
deposu hacmi güzOnLine alınaca! beldPrıin özellik reri g'özönLtnde 
tutularak yukarıdaki yangın hac mleri ar\lırılabilecektir. 

Şebekelerdeki maks. stati~ h~sınç 80 m yi 
Şebekeleı-de min. işletme bası•H ı gelecel·teki 
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kadar olan yerlerde 20 m, daha bi_iyi_ik ni..ifuslarda 30 m olacaktır. 
Yangın suyu miktarı tablo halinde verilmistir. Tiyatro, sinema, 
b~y~k magaza, işyeri, sanayi b~lgesi gibi ~zel yangın gilvenligi 
isteyen bölgelerde bu tabloda verilen miktarlar %50-%100 oranında 
arttırılarak yangın debisinin miktarı saptanabilecektiru 

Yönetmeliı;ıe gcire yangın muslukları, hortum boyu 75 m kabul 
edilerek genel olarak 150 m ara ile konulacaktır. Yangın 
muslukları mi .. imki_in mer-tebe kose baslarına ve tepe noktalarına gel
meli, ayrıca önemli veya yangından bilyilk zarar g~recek binaların 
civarında sıklastırılmak, yangın tehlikesi az olan sokaklarda da 
seyreklestirilmek ilzere yerleştirilmelidir. Iskanın seyrek oldugu 
yerlerde yangın mus\uÇ~u yerine geçici olarak k~rtapa 

yerlestirilecektir. 80 mm den daha k~çilk çaplı yangın muslugu 
kullanılmayacaktır. 

cl Işçi Saglıgı ve Iş Gilvenli9i Tilzilgil 

Tilzilı;ıiln 117. maddesi işyerierindeki yangınlara karsı 

yeterli miktarda ve basınçta su bulundurulmasını, genel şebekeden 
basınçlı su sa;lanamaması halinde, yeterli suyu verecek yilksek 
depolar veya havuzlar yapılmasını ve bunlardan veya akarsulardan 
suyu çekecek motopomp ve boru tesisatı yapılmasını, veya seyyar 
motopomplar bulundurulmasını emretmektedir. 118. Madde 
motopompların en az 6 ayda bir kontrolunu ~ng~rmektedir. 

119. Maddeye g~re ls yerlerindeki yangın musluklarının 

kolay erisilir uygun yerlerde tesis edilecek ve so;uk havalarda 
suyun donmasını ~nlemek için, lesisat gerekli şekilde 

korunacaktır. Yangın muslukları sık sık açılıp akıtılarak 

borularda ve tesislerde tortuların birikmesi ~nlenecektir. 

Ti..izi_i!)i_in 120. maddesi işyerinde uygun yerlerde yeteri i mik
tarda yangın hortumu bulundurulmasını, yangın muslukları ve diger 
yangın s~ndilrme baglantılarının (rekor ve vanalarının) mahalli 
itfaiye normlarına uygun olmasını emretmektedir. 

dJ Elektrik Iç Tesisat Y~netmeliqi ve Fenni Sartnamesi 

Yangın mevzuatının elektriki kısmı, genel olarak bina 
içinde yapılan elektrik tesisleriyle ilgili olacaktır. Mevzuatın 

amacı, dahili tesisatın kurulus, işletme ve bakımı sırasında 
yangına karsı gilvenilir bir sistem oluşturmasının koşullarını 

koymaktır. Böyle olunca başlangıçta dahili tesisatların yangına 
karşı oldugu kadar, diger elekiriki kazalara karşı da emniyet 
altına alınması kosullarını belirlemektedir. 

Binalarda yangından ~tilril ortaya çıkacak can ve mal kaybını 

en aza indirici ~nlemlerin dogru ve yeterli bir sekilde 
alınmasını saglamak ilzere T~rkiye'de ilk defa genis çapta 
"Istanbul Belediyesi Yangın korunum Y~netmeligi'' cıkarılmıstır. 
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Bu yönetmeligin amacı yerleşmelerde ve binalarda yangından 
&t~r~ ortaya çıkacak can ve mal kaybını en aza indirici 
önlemlerin dogru ve yeterli bir şekilde alınmasıdır. Ilk taslak 
Istanbul Teknik üniversitesinden sekiz ögretim ~yesi tarafından 
yaklasık bir yıl çalısılarak hazırla~mıstır. Daha sonra Itfaiye 
m~d~rl~g~ tarafından genisletilmis ve daha sonra Inşaat, Makina, 
Elektrik ve Kimya M~hendisleri Odaları ile Mimarlar Odasının ve 
!Içe Belediye Baskanlıkları ve ayrıca ilgili daireterin gör~şleri 
alınmıştır. Belirtilen göri_işler dogrultusunda yeniden di_izenleme
ler yapılmıstır.Yönetmeli§in tartısılması için Panel d~zenlenmis 
ve panelde kararlastırılan hususlar yönetmelige dahil edilmiştir. 
!stanbul Bi_iyi_iksehir Belediyesi Hukuk Isieri ve !mar Mi_id~rli.i§i_i 

uzmanlarınca ineelenmis ve !mar yönetmeilgi ile uyum saglan
mıstır. Yönetmeli§in hazırlanmasında y~zden fazla kişinin emegi 
geçmiştir. Uç seneden fazla s~ren hazırlık çalısmaları s~resince 
birçok kurulus ve kisi destek saglamıstır. Gösterilen titizlige 
ragmen yönetmelikte daha birçok eksigin oldugu kuskusuzdur. 
Fakat, bu şekli bir başlangıçtır ve zamanla eksiklikleri 
gider i lecektir. 

Y~netmetigin en önemli ~zelligi zorlayıcı h~k~mlerinin 

yanında ögretici ve yol g~sterici nitelikte olmasıdır. 

Y~netmelikte, topluma açık yapılardaki yangın g~venlik 

önlemlerine özel bir agırlık verilmistir. Insan faktör~ g~zön~ne 
alınarak, kaçıs ve kurtarma her zaman ön planda tutulmuştur. 
ülkemizin diger b~y~k şehirlerine örnek olacak ve uygulayıcılar 

için önemli bir kaynak özelligini taşıyacak b~ yönetmeilgin 
yayınlanması sevindirici bir olaydır. 

Yönetmeilgin birinci bölUm~nde, amacı, yangın g~venligi için 
temel yetki ve sorumluluklar verilmektedir. 

iJ Binalara Iliskin Genel HUk~mler 

Binalara ilişkin genel h~k~mlerde imar planları, Kaçış Yolu 
özellikleri, Kaçış Yollarının Aydınlatılması, Cıkıs lsaretlemesi, 
Yangın Merdivenleri zorurHulugu olan yerler ve yangın merdiven
leri özellikleri, Kazan daireleri, Sulu yangın sönd~rme sistem
leri, Yangın Dolapları, Minumum kaynak kapasitesi ve basıncı, 
Yangın Sönd~rme Cihazları, Yangın ihbar ve alarm sistemlerini 
kapsamaktadır. 

ii) Topluma Açık Yapılara Iliskin H~k~mler 

Bu böl~m topluma açık yapılar, toplantı yerleri, spor ve 
sergi salonları, sinema, konser salonları, kl~pler, okullar ve 
ögretim kurumları, kıslalar, yurtlar, oteller, d~g~n salonları, 

lokanta ve asevleri, hastane, huzur evleri, kresler ve benzeri 
yerleri kapsamaktadır. 

iiil Y~ksek Binalar 

Bu bölUm y~ksekligi on katı veya 30 m yi geçen konut, iş 

yeri, b~ro veya benzeri mekanları bulunduran binaları kapsamakta, 
yangın merdivenleri, sprinkler sistemi, algılama sistemi, disel 
pompa ve özel itfaiye asansör~ zorunlulukları getirilmektedir. 



ivJ lsyerleri ve Alıs-Veris Merkezleri 

işyerleri ve Alışveriş merkezlerinde alınması gerekli 
yangın güvenlik ~nlemleri, yapı malzemeleri verilmektedir. 

vl Tehlikeli Maddeler ve Depolar 

Bu b~lümde, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, 
depolanması ve tasınmasına dair hususlar verilmektedir. 

4. SONUC 

Yurt dısında hazırlanmış olan yangın güvenlik sistem
lerinin, uygulanmakta olan standart ve y~netmeliklerin Türkiye 
şartlarına adapte edilerek benzerlerinin yaratılması ve kullanıma 
sunulması gerekmektedir. Halen T\.irkiye'de yangın ~nlemleri 

konusunda en iyi y~netmelik "Istanbul B\.iyi_iksehir Belediyesi 
Yangından Korunma Y~netmel i !:li "dir. Bu yönetmel igin i_ilke genel inde 
geçerli olması için gerekli çalısmaların yapılması lesisat 
mühendisilgi açısından oldukça ~nemlidir. 

Yurt içinde çok az sayıda olan yangın güvenligi konusun
daki mevzuat bile uygulanmamaktadır. Kuşkusuz · çok sayıda 

y~netmelik veya standart çıkarılsa bile uygulanmadıkça bir ise 
yaramayacaktır. Nitekim y~netmeliklerde yer alan birçok hususun 
pratikte uygulanmadıgı g~rülmüstür. 

Sonuç olarak T\.irkiye'de yangın g\.ivenl iginin saglanması 
için ~ncelikle yangın güvenlik ~nlemlerini aldırmak, kontrolünü 
ve denetimini yaptırmak için ülke genelinde geeerli olan ve 
günümüz teknolojisini içeren y~netmeliklerin çıkarılması gerekir. 
Ulke genelinde yangın güvenligi açısından uyumlulugu saglamak, 
yangın önleme sistemlerinin kontrol ve denetimini yapmak, yangın 

~nlemleri konusunda halkı aydınlatmak ve belediyeler arasındaki 

koordinasyonu saglamak için "Yangın önleme Genel Mi_idi_irli_iı;ıi.i" 
kurulmalı ve itfaiyeterin ~nleme b~lümü güçlendirilmelidir. 
Makina Mühendisleri Odasınca yangın tesisatiarına ilişkin el 
kitapları çıkarılmalıdır. örnegin sprinkler sistemlerinin 
dizaynı, sabit-boru hortum sistemleri, kuru sistem itfaiye 
ba!;ilantısı gibi. 
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