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ODALARIMIZA ( 2022 / 45 ) NOLU GENELGE:

İLGİ; 19.Aralık.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12937 sayılı “Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.”

İlgi Yönetmelik uyarınca; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her
türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında
çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal
kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere yangın öncesinde ve sırasında alınacak
tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esasları belirlenmiştir.

Adı geçen yönetmeliğin, odalarımızı ilgilendiren hükümlerin tekrar incelenerek, yönetmelik de belirtilen
hususlara özen gösterilmesi önemli görülmektedir.

Buna göre;
1) Bağlı Odalarımızın, hizmet binalarında yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin alınması,
2) Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığının veya duman çıktığının görülmesi hâlinde,
itfaiyeye hemen haber verilmesi,
3) Acil durum ekipleri oluşturularak, yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal
kurtarma, ilk yardım faaliyetlerinde gerekli eğitimlerin ilgili personele verilmesi,
4) Sorumluluk ve yasaklarla ilgili hususların uygulanmasında kamu yapılarında kurumun en üst
amiri, kat mülkiyeti tespit edilmiş yapılarda yöneticiler ve site yöneticileri ve diğer binalarda ise
bina malikleri sorumlu olup, sorumluların ilgili yönetmeliğe göre işlem yapması,
5) Kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıların hızlı
kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yollarının sağlanması,
6) Binalarda kurulan yangın söndürme tesisatının, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik
çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda
tutulması,
7) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre
yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis
yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine
belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar
doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki
söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında,
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söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar,
bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve
aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakılması,
8) Binalara konulacak yangın söndürme cihazlarının cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi
konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşünün alınması,
9) Tehlikeli maddelerin (LPG vb.) depolanması ve kullanılmasında ilgili mevzuatta belirtilen
standartlara uyulması,
10)Doğalgaz, LPG veya tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde fanların ve havalandırma
motorlarının patlama ve kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olması gerekir. Kablo ve pano tesisatlarının
da kıvılcım güvenlikli olması,
11) Yönetmeliğin 138 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mevcut binalar için alınması
gereken tedbirlerin 31.12.2023 tarihine kadar, bina sahibi ve yöneticisi ile kurum amirleri
tarafından yerine getirilmesi,
12)Binada elektrik iç tesisatı, koruma teçhizatı, kısa devre hesapları, yalıtım malzemeleri, bağlantı
ve tespit elemanları, uzatma kabloları, elektrik tesisat projeleri ve kuvvetli akım tesisatı; 4/11/1984
tarihli ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine, 21/8/2001
tarihli ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Yönetmeliğine, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli
Akım Tesisleri Yönetmeliğine ve ilgili diğer yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tesis
edilmesi,

Üstte belirtilen hususlara titizlikle riayet edilerek, odalarımızda gerekli tedbirlerin herhangi bir aksaklığa
mahal verilmeden alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla…

e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN

Genel Sekreter

e-imzalıdır
Hüseyin AR
Başkan Vekili

EK:
Ek; İlgi Yönetmelik ve Ekleri. ( 1 Adet, 104 Sayfa )

AÇIKLAMA:
Eki, www.ankesob.org.tr web adresimizde, 2022/45 sayılı genelgemiz ekinde yer almaktadır.


