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………. VALİLİĞİNE 

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) 

 

İlgi: 04.08.2021 tarih ve 1450603 sayılı yazınız. 

 

İlgi yazı ile farklı akaryakıt firmaları tarafından 09.03.2021 tarihinde dağıtımlı olarak 

verilen dilekçelerde ……. ilinde faaliyet gösteren bazı gayrisıhhi işletmelerin mevzuat 

hükümlerine aykırı olarak bünyelerinde akaryakıt tankı bulundurdukları, bu tanklardan kendi 

araçlarıyla birlikte üçüncü şahıslara ait araçlara yakıt verdikleri ve bu durumun kendilerini 

olumsuz etkilendiğini belirterek konu hakkında Bakanlığımız görüşü talep edilmiştir. 

Bilindiği üzere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Kapsam” 

başlıklı 2 nci maddesinde “Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat 

ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.” hükmü, 

“Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 

… 

b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, 

fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da 

doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri, 

c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Konutlardan ve insan ikametine mahsus diğer 

yerlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken müesseseleri, 

d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Konutlardan ve insan ikametine mahsus diğer 

yerlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gerekmeyen, bununla birlikte müessesenin 

faaliyetinin gerektirdiği durumlarda izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin esenlik 

ve istirahati hususunda konumu, tesisatı ve vaziyeti itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat 

oluşması için inceleme yapılması gerekli müesseseleri, 

e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Konutların ve insan ikametine mahsus diğer 

yerlerin yanında açılabilmesi için sıhhî nezarete tabi tutulması yeterli olan müesseseleri, 

f) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini, 

… 

(t) İş yeri: Ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin ya da girişimin icrasına tahsis 

edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan, kara ya da su üzerindeki açık veya kapalı alanda 

bulunan sabit ya da mobil yerleri” hükmü, 

“İşyerlerinde aranacak genel şartlar” başlıklı 5 inci maddesinde “… 

(c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; 

ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış 

doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması, 

… 



 

 

(h)Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin 

üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri;  otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü 

işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden 

fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı 

gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise 

yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması, 

… 

n) Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 

tesis ve düzeneklerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatında kayıtlı hacimden fazla ve başka 

kategoriden sıvı depolanmaması, bu tesis ve düzeneklerde gerçekleştirilecek tadilatların 

ruhsata işlenmeden faaliyete geçirilmemesi. 

… 

(Ek fıkra: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri 

işletmelerin ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde 

kategorisindeki sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla 

kullanılan düzenekler, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik 

ekindeki depolama hacimleri esas alınarak gayrisıhhî müessese olarak ruhsatlandırılır. 

… 

(Ek fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.)Birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, 

çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye 

raporu bu binaların yönetimi tarafından alınır ve yapıda değişiklik olmadığı sürece 

buralardaki işyerleri için ayrıca münferit itfaiye raporu aranmaz. Yangın tedbirlerini 

etkileyecek şekilde yapıda değişiklik yapılması durumunda yalnızca yapısında değişiklik 

yapılan işyerinin sahibinden münferit itfaiye raporu istenir.” hükmü, 

 

“İşyeri açılması” başlıklı 6 ncı maddesinde “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak 

işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu 

Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek 

kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu 

Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve 

çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. 

… 

İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak 

tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili 

idareye başvurur. 

…” hükmü, 

“Denetim” başlıklı 24 üncü maddesinde “Gayrisıhhî müesseseler, çevre ve toplum 

sağlığı açısından yetkili idareler tarafından denetlenir. Yetkili idarenin en üst amiri veya 

görevlendireceği kişi gerekli tedbirleri almak veya aldırmakla sorumludur.” hükmü, 

“Faaliyetten geçici süreyle men ve idarî para cezası” başlıklı Ek 3 üncü maddesinde 

“13 üncü maddenin birinci fıkrası, 21 inci maddenin ikinci fıkrası ve 23 üncü maddenin beşinci 

fıkrası uyarınca yapılacak ilk denetimden sonra yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde, 

işletmecinin kusurlu fiili sebebiyle iş yerinde oluşmuş, mer’i mevzuata aykırılıkların ve 

noksanlıkların tespiti halinde, bu aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmesi için işletmeciye 

bir defaya mahsus onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıkların ve 

noksanlıkların giderilmemesi halinde 1608 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince 

işletmeciye idari para cezası verilir. Ayrıca gayrisıhhî müesseselerde aykırılık ve noksanlıklar 

giderilinceye kadar, sıhhi müesseselerde ise yetkili idarenin öngördüğü ve onbeş günden fazla 

olmayan bir süre kadar faaliyetin menine karar verilir. Aykırılıkların ve noksanlıkların 

giderildiğinin tespiti halinde iş yeri hakkında verilmiş olan men kararı derhal kaldırılır. 



 

 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri bakımından 2559 sayılı Kanunun 6 ncı ve 8 inci madde 

hükümleri saklıdır. 

…” hükmü,  

 

Mezkur Yönetmeliğin ekinde yer alan Gayrisıhhî Müesseseler Listesi’nde; 

“A) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 

… 

5-PETROKİMYA SANAYİİ 

… 

5.6- İçerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması 

amacıyla kullanılan 150 m3 ve üzeri depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri, 

… 

B) İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 

… 

5- PETROKİMYA SANAYİİ 

… 
5.3- Marina, akaryakıt ve/veya otogaz istasyonları ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı 

madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan en az 8 m3’ten 150 m3’e 

kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri, 

… 

C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 

… 

5-PETROKİMYA SANAYİİ 
5.1-Köy pompası ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların 

depolanması amacıyla kullanılan 8 m3’e kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve 

düzenekleri, 

…” hükmü yer almaktadır. 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nci 

maddesinde “(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. 

…” hükmü, 

“Yüksek tehlikeli yerler” başlıklı 17 nci maddesinde “Parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile 

akaryakıtların imal edildiği, depolandığı, doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler 

yüksek tehlikeli yerler olarak değerlendirilir. Aşağıda belirtilen yerler bu sınıfa girer. 

a) Parlayıcı ve patlayıcı gazlarla ilgili yerler, LPG, doğalgaz ve benzeri gazların 

depolama, taşıma, doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerlerdir. 

b) Patlayıcı maddelerle ilgili yerler, ısı ve basınç tesiri ile kolay tutuşabilen ve 

patlayabilen maddelerin bulunduğu yerlerdir. Mermi, barut, dinamit kapsül ve benzeri 

maddelerin imal ve muhafaza edildiği ve satıldığı yerler bu yerlerdendir. 

c) Yanıcı sıvılarla ilgili yerler, yanıcı sıvıların üretildiği, depolandığı ve hizmete 

sunulduğu satış tesisleri ve benzeri yerlerdir.” hükmü,  



 

 

“Yakıt depoları” başlıklı 56 ncı maddesinde “(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. Depoda yeterli havalandırmanın 

sağlanması ve tank kapasitesinin en az üçte birini alacak şekilde havuzlama yapılması şarttır. 

Yakıt tankları, ilgili Türk Standartlarına göre hesaplanır ve yerleştirilir. 

(2) Akaryakıt depoları; merdiven altına, merdiven boşluğuna, mutfağa, banyoya ve yatak 

odasına konulamaz. 

(3) Kalorifer yakıtı olarak kullanılan sıvı yakıtlar; aşağıda belirtilen şekilde ve 

miktarlarda depolanabilir: 

a) 1000 litreye kadar bodrumda ve varil içinde, 

b) 3000 litreye kadar bodrumda ve sızıntısız sac kaplarda, 

c) 40000 litreye kadar bina içinde bodrum katta, yangına 120 dakika dayanıklı kâgir 

odada sızıntısız tanklarda veya bina dışında sızıntısız yeraltı ve yerüstü tanklarında, 

ç) (Mülga: 10/8/2009-2009/15316 K.) 

d) Stok ihtiyacının 40000 litreden fazla olması hâlinde, yakıt tankları, binadan ayrı, 

bağımsız, tek katlı bir binaya yerleştirilmiş ve Sekizinci Kısımda belirtilen emniyet tedbirleri 

alınmış şekilde. 

(4) Akaryakıt depolarının metal bölümleri, ilgili yönetmeliklere göre statik elektriğe karşı 

topraklanır. 

(5) Akaryakıt yakan kat kaloriferinin yakıt depoları daire içinde merdiven boşluklarına 

ve mutfağa, banyoya ve yatak odasına konulamaz. Bu depolar, bu Yönetmelikte belirtilen 

hususlara ve ilgili standartlara uymak kaydıyla, bodrumda en fazla 2000 litre hacminde 

yapılabilir. Günlük yakıt deposu ise, en fazla 100 litre olmak üzere, daire içinde kapalı bir 

hacimde yapılabilir. Günlük yakıt deposu sadece havalık ile atmosfere açılır, taşma borusu ana 

yakıt deposuna bağlanır. 

(6) Kat kaloriferi tesisatı bulunan veya gazyağı kullanan binalarda, en az 1 adet 6 kg'lık 

kuru ABC tozlu el yangın söndürme cihazı bulundurulması şarttır. 

(7) Kömürlük; kazan dairesine bitişik, taban kotu el ile veya stoker ile yükleme ve 

boşaltmaya elverişli olarak tesis edilir. Kömürün rahat taşınabilmesi ve cürufun kolay 

atılabilmesi gerekir. Kömürlük alanı 1.5 m kömür yüksekliği esas alınarak hesaplanır.” hükmü 

bulunmaktadır. 

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinde; fabrika, şantiye, 

nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli kıldığı 

yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt 

ikmali yapılması amacıyla kullanılan düzeneklerin özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak 

kaydıyla, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ekindeki depolama 

hacimleri esas alınarak gayrisıhhî müessese olarak ruhsatlandırılabileceği, ticari amaçlarla veya 

mevzuat hükümlerine aykırı olarak yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların 

depolanması veya yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan düzenekler kurulması halinde 

Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesi uyarınca yaptırım uygulanması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

            

                                          Bakan a. 

                            Genel Müdür 

 

  


