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Sayı   : 14399437/ 622.02/708102                                            05/04/2021 

Konu: GÖRÜŞ (Ticari Amaçlı Binalarda  

Yangın Söndürme Dolabı Hk.) 

 

………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi : 10.03.2021 tarihli ve 2723 sayılı yazınız. 

 

İlgi yazı ile kapalı kullanım alanı 1000 m²'den büyük ticaret amaçlı binalarda yangın 

söndürme dolaplarının tesis edilmesinin Yönetmelikçe zorunlu olup olmadığı hakkında 

uygulamaya esas Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.  

Bilindiği üzere, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesi “… 

ccc) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Yüksek bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den, 

yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binaları, 

…“ hükmünü, 

8 inci maddesi “(1) Binaların kullanım özelliklerine göre sınıfları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Konutlar, 

b) Konaklama amaçlı binalar, 

c) Kurumsal binalar, 

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. 

(2) Binaların kullanım sınıfı ile ilgili olarak herhangi bir tereddüt doğduğunda, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığının değerlendirmesine ve kararına uyulur.” hükmünü, 

10 uncu maddesi “(1) Konaklama amaçlı binalar; konaklama hizmeti veya konaklama 

hizmeti ile birlikte beslenme, eğlence, gösteri ve animasyon gibi hizmetlerden birinin veya 

birkaçının sunulduğu yerlerdir. Oteller, moteller, termal tesisler, tatil köyü ve pansiyonlar, 

kampingler, öğrenci yurtları, kamplar ve benzeri tesisler konaklama amaçlı binalardandır.” 

hükmünü, 

11 inci maddesi “(1) Kurumsal binalar ve bu binaların kullanım özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir: 

a) Eğitim tesisleri: Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerlerdir. Eğitim 

amaçlı binalar; ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve yüksek öğretim kurumları dâhil olmak 

üzere, altı veya daha fazla kişi tarafından günde 4 saat veya daha fazla bir süre ile veya haftada 

12 saatten fazla bir süre ile eğitim amacı ile kullanılan binalar veya binaların bu amaçla 

kullanılan bölümlerini kapsar. Anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri, özel eğitim kurumları, 

ilköğretim okulları, ortaöğretim kurumları, dershaneler, kütüphaneler, yetiştirme yurtları, 

yatılı bölge okulları, yüksek öğretim kurumları ve benzeri yerler bu sınıfa girer. 

b) Sağlık hizmeti amaçlı binalar: Bedensel veya zihinsel bir hastalığın veya yetersizliğin 

tedavisinin veya bakımının yapıldığı veyahut küçük çocuklar, nekahet hâlindeki kişiler veya 

bakıma muhtaç yaşlıların bakımları için kullanılan ve dört veya daha fazla kişinin 



 

yatırılabildiği binaları veya binaların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar. Hastaneler, 

huzurevleri, çocuk bakım ve rehabilitasyon merkezleri, dispanserler ve benzeri yerler bu sınıfa 

girer. Sağlık ocakları, özel klinikler, revirler, teşhis ve tedavi merkezleri ve tıbbi laboratuvarlar 

da bu sınıftan sayılır. 

…” hükmünü, 

13 üncü maddesi “(1) Ticaret amaçlı binalar; gıda, giyim, sağlık ve diğer ihtiyaç 

maddelerinin toptan ve perakende olarak satıldığı yerlerdir. Mağazalar, dükkânlar, marketler, 

süpermarketler, toptancı siteleri, sebze, meyve ve balık halleri, et borsaları, kapalı çarşılar, 

pasajlar, tamirhaneler, yedek parça ve malzeme satış yerleri ile benzeri yerler ticaret amaçlı 

binalardır. 

(2) Ticari malların satışı ile bağlantılı olarak kullanılan ve aynı binanın içinde bulunan 

büro, depo ve hizmet amaçlı bölümler ticaret amaçlı bina sınıfına girer. Esas olarak başka bir 

kullanım sınıfına giren bir binada bulunan küçük ticaret amaçlı bölümler, binanın esas 

kullanım sınıflandırmasına ilişkin hükümlere tabi olur.” hükmünü, 

14 üncü maddesi “(1) Endüstriyel yapılar; her çeşit ürünün yapıldığı fabrika ve işleme, 

montaj, karıştırma, temizleme, yıkama, paketleme, depolama, dağıtım ve onarım gibi işlemlere 

mahsus bina ve yapılardır. Her türlü fabrika, bıçkıhaneler, çamaşırhaneler, tekstil üretim 

tesisleri, enerji üretim tesisleri, gıda işleme tesisleri, dolum ve boşaltım tesisleri, kuru 

temizleme tesisleri, maden işleme tesisleri, rafineriler ve benzeri yerler bu sınıfa girer.” 

hükmünü, 

15 inci maddesi “(1) Toplanma amaçlı binalar; tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, 

ulaşım ve araç bekleme gibi sebeplerle, 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün 

binaları veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini ifade eder. Toplanma amaçlı binalar 

şunlardır: 

a) Yeme ve içme tesisleri: Beslenme ile ilgili hizmetlerin sunulduğu açık ve kapalı yerleri 

kapsar. Kahvehaneler, çay bahçeleri, pastaneler, lokantalar, lokaller, fırınlar, kafeterya ve 

benzeri yerler bu sınıfa girer. 

b) Eğlence yerleri: Eğlence hizmeti veren açık ve kapalı yerleri kapsar. Sinemalar, 

tiyatrolar, pavyonlar, gazinolar, tavernalar, barlar, kokteyl salonları, gece kulüpleri, 

diskotekler, düğün ve nikâh salonları ve benzeri yerler bu sınıfa girer. 

c) Müzeler ve sergi yerleri: Sanat ve bilim eserlerinin muhafaza ve teşhir edildiği yerleri 

kapsar. Müzeler, sergi yerleri, müzayede yerleri, fuarlar ve benzeri yerler bu sınıfa girer. 

ç) İbadethaneler: İbadet yapılan alanları ve benzeri yerleri kapsar. Camiler, kiliseler, 

sinagoglar ile benzeri ibadet yerleri bu sınıfa girer. 

d) Spor alanları: Spor yapılan alanları ve benzeri yerleri kapsar. Açık ve kapalı spor 

alanları ve salonları ile benzeri yerler bu sınıfa girer. 

e) Terminal ve garlar: Kara ve demiryolu araçlarının yolcu ve yüklerini indirip 

bindirdikleri yerlerdir. 

f) Hava alanları: Üzerindeki her türlü bina, tesis ve donanımlar dâhil olmak üzere, 

kısmen veya tamamen uçakların iniş, kalkış ve yer hareketlerini yaparken kullanabilmeleri için 

yapılmış alanlardır. 

g) Limanlar: Gemilerin barındıkları, yük alıp boşalttıkları ve yolcu indirip bindirdikleri 

yerlerdir. 

(2) Herhangi bir binada toplanma amaçlı olarak kullanılan, ancak 50'den az kişinin 

toplanmasına uygun olan bölümler, esas binanın kullanım sınıflandırılmasına tabidir.” 

hükmünü, 

16 ncı maddesi “(1) Depolama amaçlı tesisler; her türlü mal, eşya, ürün, araç veya 

hayvanın depolanması veya muhafazası için kullanılan bina ve yapıları ifade eder. Depolama 

amaçlı tesisler şunlardır: 

a) Depolar: Çeşitli mal, malzeme ve maddelerin gerektiğinde kullanılmak üzere 

muhafaza edildiği yerlerdir. Silolar, tank çiftlikleri, basımevi depoları, antrepolar, ahırlar, 

ambarlar, eşya emanet ve muhafaza yerleri, arşivler ve benzeri yerler bu sınıfa girer. 



 

b) Otoparklar: Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının bekletildiği ve muhafaza edildiği 

yerlerdir. Kapalı ve açık otoparklar, bina otoparkları, oto galerileri, kapalı taksi durakları ve 

benzeri yerler bu sınıfa girer. 

(2) Bir binanın içerisinde bulunan 50 m2’den küçük depolama amaçlı bölümler esas 

binanın bir parçası olarak kabul edilir.” hükmünü, 

18 inci maddesi “(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.” hükmünü, 

94 üncü maddesinin (b) bendi “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: 

1) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) 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. 

3) Hortumların saklandığı dolabın ve kabinlerin gerekli cihazların döşenmesine izin 

verecek büyüklükte olması şarttır. Bunların yangın sırasında hortum ve cihazların 

kullanılmasını zorlaştırmayacak şekilde tasarlanması ve sadece yangın söndürme amacı için 

kullanılması gerekir. 

…” hükmünü amirdir.  

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde, yangın dolabı tesisatının binaların 

kullanım sınıfına bakılmaksızın bina yüksekliği 21,50 m’den, yapı yüksekliği 30,50 m’den 

fazla olan tüm yüksek binalarda; toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük endüstriyel 

yapılar sınıfından imalathaneler ile atölyelerde, depolama amaçlı tesisler sınıfından depolarda, 

konaklama amaçlı binalar sınıfında, kurumsal binalar sınıfından sağlık hizmeti amaçlı binalar 

ile eğitim tesislerinde ve toplanma amaçlı binalar sınıfında zorunlu olduğu, bu bakımdan ticaret 

amaçlı binalar sınıfından yüksek bina niteliğine sahip olanlar ile yangın dolabı tesisatı 

bulundurulması zorunlu bina sınıflarından herhangi biri ile karışık kullanım amaçlı binalarda 

birlikte bulunan ticaret amaçlı bina sınıfında yangın dolabı tesisatının kurulmasının zorunlu 

olduğu değerlendirilmektedir.  

Bilgilerini rica ederim. 

 

Bakan a. 

                                                                                               Genel Müdür  

  

 

 


