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BİNA BÖLÜMLERİNDE VE TESİSLERİNDE ALINACAK 

ÖNLEMLERE İLİŞKİN TALİMAT 

 

1. Kazan Dairesi/Isı Merkezi:  

 

-Kazan dairesinin/Isı merkezinin TS 1257, TS 2192 ve TS 2736 standartlarına uygun 

olması gerekir. 

-Kazan dairesi/Isı merkezi, 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 ve 

diğer bölümlerden kâgir, kapısı en az 90 dakika yangına dayanıklı malzemeden yapılmış bir 

bölme ile müstakil hale getirilir. 

      -Kapısı, yangın merdiveni veya genel kullanım merdivenlerine direkt olarak açılmayıp, 

mutlaka bir emniyet sahanlığına açılır. 

-Döşeme alanı 100 m2’ nin üzerindeki kazan dairelerinde, yangına en az 120 dakika 

dayanıklı 2 çıkış kapısı olacak ve çıkış kapıları olabildiği kadar birbirinin ters yönünde, duman 

sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek biçimde yerleştirilecektir. 

      -Kazan dairesi tabanına yakıt dökülmemesi için gerekli önlem alınır ve dökülen yakıtın 

kolayca boşaltılacağı bir kanal sistemi (drenaj) gerçekleştirilir. 

-Kazan dairesinde varsa her hangi bir pis su akıntısında; en az 0.25 m3 hacminde uygun 

yerde betondan pis su çukuru yapılmalı, zemin suları uygun noktalardan bodrum süzgeçleriyle 

toplanarak pis su çukuruna akıtılmalı ve bu pis su çukuru kanalizasyona (kot düşük ise pompa 

konularak) bağlanmalıdır. Sıvı yakıt akıntıları pis su çukuruna akıtılmamalıdır. 

      -Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg’lık çok maksatlı kuru kimyasal tozlu yangın 

söndürme cihazı ve büyük kazan dairelerinde en az 1 adet yangın dolabı bulundurulmalıdır. 

      -Kazan dairesinde/Isı merkezinde doğalgazı algılayacak gaz detektörleri kullanılacaktır. 

 

2- Mutfaklar ve çay ocakları: 

      -Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması durumunda havalandırma sistemleri 

yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeden gaz kullanılması yasaktır. 

      -Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına 

dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konuşlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay 

yanıcı maddeler kullanılamaz. 

      -Bu bölümlerde görev yapan personel yangınlara karşı korunma tedbirlerine riayet 

etmekten ve eksiklikleri makama rapor etmekten sorumludur. 

      -İnşai hususlar Yönetmelik esaslarına göre Müessesemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığınca gerçekleştirilir. 

 

3 . Sığınaklar: 

-Sığınaklar ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. 

-Duman tahliye sistemi bulunur. 

-En az 2 çıkışın sağlanması zorunludur. 

      -Konuyla ilgili olarak görevlendirilmiş olan “Sığınak Amirliği” tespit, takipte Makama 

raporlama işlemlerini gerçekleştirmekten sorumludur. 

     -Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğine göre algılama, uyarı ve söndürme 

sistemlerinin yapılması mecburidir. 
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4. Çatılar: 

      -Çatıda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı, patlayıcı madde 

bulundurulamaz. 

      -Çatıya elektrik tesisatı çekilemez. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı, verici 

cihazlarının yerleştirilmesi zorunlu olduğu hallerde çatıya elektrikli cihazlar yerleştirmek 

gerekirse yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilebilir. 

Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya amirlerin izniyle çıkılabilir. Çatı araları 

periyodik olarak temizlenir. 

 

5. Paratoner: 

-Yıldırımdan korunma tesisatının yapılması zorunludur. 

-Konuyla ilgili hususun gerçekleştirilmesinden Müessesemiz Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı sorumludur. 

6. Elektrik Tesisatı: 

      -Kurulan elektrik tesisatı, kaçış yolları aydınlatması, yangın algılama ve uyarı 

sistemleri, yangın veya benzeri bir acil durumda, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik 

çıkmasını önleyecek ve binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak, güvenli bir 

ortamı oluşturacak şekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve çalışır durumda tutulacaklardır. 

İç Tesisat: 

      -Elektrik iç tesisatı: Yürürlükte olan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” ne uygun 

olarak tesis edilecek ve aşağıda belirtilen gereklere uyulacaktır. 

Koruma Aygıtları: Tüm binalarda kısa devre, aşırı yük, toprak teması ve kaçak akım 

sonucunda yangın çıkmasını önleyecek koruma düzenleri gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, 

oluşabilecek hata akımlarına karşı gerekli koruma aygıtları kullanılacaktır. 

Kısa Devre Hesapları: Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatında kullanılacak tüm 

cihaz ve malzemeler kısa devre hesapları yapılarak seçilecektir. Kullanılacak anahtarlama ve 

koruma düzenleri ve bu düzenlerin kurulması için gerekli aygıtlar hesap sonuçlarına uygun 

elektriksel karakteristiklere sahip olacaklardır. Kullanılacak kablo ve bus-bar gibi her türlü 

akım taşıyıcılarda alev iletmeyen tipte yalıtım malzemesi kullanılacaktır. 

Yalıtım Malzemeleri: Yalıtım amacıyla kullanılan malzemeler, yangın esnasında 

herhangi bir zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte olacaktır. 

Bağlantı ve Tespit Elemanları: Bütün bina ve yapılarda elektrik tesisatı ile ilgili her 

türlü cihaz ve akım taşıyıcıların bina veya yapıya tespiti ve tespit maksadıyla kullanılan askı 

mesnet, konsol ve benzeri bağlantı elemanları oluşabilecek deprem kuvvetlerine göre 

hesaplanarak tasarlanacak ve uygulanacaktır. 

Uzatma Kabloları: Uzatma kabloları sadece taşınabilir cihaz ve aydınlatma 

araçlarının beslenmesi için kullanılacaktır. Uzatma kabloları hiçbir şekilde kalıcı kablolama 

yerine geçirilmeyecektir. Uzatma kabloları ile ilgili hükümler; mevcut ve yeni yapılan 

binalarda, inşaat halinde olan binalarda ve mevcut binalarda yapılan tadilat, modernizasyon ve 

yenileme çalışmaları esnasında uygulanacaktır. Uzatma kablolarının kullanımında aşağıdaki 

esaslara uyulacaktır. 

1) Her uzatma kablosu doğrudan bir prize takılacak ve sadece bir cihaz veya aydınlatma 

aracına bağlanacaktır. 

2) Kablonun akım taşıma kapasitesi bağlandığı cihaz ya da aydınlatma aracının nominal 

akımından küçük olmayacaktır. 
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3) Uzatma kablosu fiziksel olarak iyi durumda tutulacak; ezilme, kesilme, yıpranma gibi 

nedenlerle güvenliği tehlikeye düşürecek kablolar kullanılmayacaktır. 

4) Topraklama gerektiren cihaz veya aydınlatma araçları için topraklı tip uzatma 

kablosu kullanılacaktır. 

5) Uzatma kabloları ve esnek kordonlar sabit cisimlere tutturulmayacak; duvarlar, 

tavanlar, yer döşemelerinden geçirilmeyecek, kapı altlarından ve halı gibi yer döşemelerinin 

altından geçirilmeyecek ve fiziksel darbelere maruz bırakılmayacaktır. 

Elektrik Planları: Binada, elektrik iç tesisatına ilişkin kuvvetli akım kolon şeması 

bulunacak ve ana tabloya en yakın yerde camlı bir dolap içinde muhafaza edilecektir. 

Kuvvetli Akım Tesisatı: Kuvvetli akım tesisatının kuruluşu ve işletilmesi yürürlükte 

olan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” ve “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 

Yönetmeliği” ne uygun olarak yapılacaktır. 

 

7. Malzeme Depoları: 

 

      -Depo içerisinde ateş yakılmamalı ve sigara içilmemelidir. Merkezi ısıtma sistemi hariç. 

Depolarda her çeşit soba ve mangal kullanılmamalıdır. Depo içerisinde büro olarak kullanılan 

kısımların bölme duvarları tuğla veya betondan yapılmalıdır. Bu bölmelerde kullanılan ısıtma 

araçlarının çok düzenli olmasına dikkat edilmelidir. 

      -Depoların giriş-çıkış kapıları önlerine merdivenlere, koridor ve geçitlere gidip gelmeyi 

güçleştirecek malzeme konulmamalıdır. 

-Depoların elektrik tesisatı sık sık denetlenmelidir. 

      -Depolara konulan malzemeler kablo, buat, anahtar, piriz ve lambalardan uzak 

olmalıdır. 

      -Depolardaki malzemeler arasında rahatça hareket edecek aralıklar olmalıdır. Kolaylıkla 

parlama-patlamaya ve yanmaya elverişli maddeler için salaş veya buna benzer açık depolar 

kullanılmalıdır. Zorunlu kalındığında bu depolar beton kagir veya yanmaz maddelerle 

bölmelere ayrılmalı ve yeterli yangın söndürme araçları bulundurulmalıdır. 

      -Depolara ait sabit veya seyyar yangın söndürme tesis ve araçlarının bakımı düzenli 

olarak yapılmalıdır. 

 

8. Tahliye: 

           -Yangın tahliye güzergâhları ve çıkışları fosforlu işaretlerle gösterilecektir. 

      -Tahliye işlemi itfaiye ve kurtarma servisince yapılacaktır. 

      -Bütün personel ve personeller tahliyede görevli sorumluların emir ve talimatları 

doğrultusunda hareket edecektir. 

      -Yılda bir defa tahliye tatbikatı yapılacaktır. 

      -Tahliye sırasında üzerlerinde uyarı ibaresi bulunan kıymetler öncelikle tahliye 

edilecektir. 

 


