
SIĞINAK YÖNETMELİĞİ (1)
 

BÖLÜM I
Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

 
Amaç
 Madde 1  Bu Yönetmel�k, sığınakların çeş�t, özell�k, yapım, kullanım ve muhafazasına �l�şk�n usul ve esasları düzenler.
 Kapsam
 Madde 2  Bu yönetmel�k:
 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre düzenlenm�ş bulunan İmar Yönetmel�kler�n uygulandığı alanları,
 3194 sayılı Kanun'un 4 üncü maddes� gereğ�nce �mar mevzuatı yönünden beled�yeler�n görev alanlarına g�ren yerler�,
 Ülkem�zde çeş�tl� harp s�lah ve vasıtalarının tes�rler�ne karşı �mar mevzuatına göre yapılacak sığınak çeş�tler� ve bunların

nerelerde, ne suretle, k�mler tarafından yaptırılacağına, kullanılacağına, bakım ve muhafazalarına �l�şk�n hükümler�,
 kapsar.
 Yasal Dayanak
 Madde 3  Bu Yönetmel�k 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 36 ve 44 üncü maddeler� gereğ�nce hazırlanmış olup, 9/5/1985

gün, 18749 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan İmar Kanunu'na �st�naden çıkarılan ve 2/11/1985 gün, 18916 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Yönetmel�klerde ekt�r.

 
BÖLÜM II

Sığınakların Tanımı, Çeş�tler� ve Özell�kler�
 
Sığınak
Madde 4  Nükleer ve konvans�yonel s�lahlarla, b�yoloj�k ve k�myev� harp maddeler�n�n tes�rler�nden ve tab�� afetlerden

�nsanlarla,  �nsanların yaşaması ve ülken�n harp gücünün devamı  �ç�n zarur� canlı ve cansız kıymetler� korumak maksadıyla  �nşa
ed�len korunma yerler�d�r.

a) Kullanacaklara göre sığınak çeş�tler�,
b) Kullanım amacına göre sığınak çeş�tler�,
Kullanacaklara Göre Sığınak Çeş�tler�
Madde 5  Sığınaklar korunacak veya korunacakların durumuna göre �k�ye ayrılır.
a) (Değ�ş�k:RG31/12/201027802)  Özel  sığınaklar: Özel  veya  kamuya  a�t  b�na  ve  tes�sler�n  öncel�kle  en  alt  bodrum

katlarında  ya  da  toprağa  oturan  kısımlarında  veya  b�na  �ç�nde  yapılamıyorsa  uygulama  �mar  planı  ya  da  planda  hüküm  yoksa
2/11/1985 tar�hl� ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar T�p İmar Yönetmel�ğ� �le bel�rlenen yapı
yaklaşma mesafes�ne aykırı olmamak kaydıyla bahçeler�nde, yer üstünde veya yeraltında radyoakt�f serp�nt� etk�ler�ne, k�myasal ve
b�yoloj�k harp maddeler�ne, nükleer s�lahların zayıflamış basınç ve ısı tes�rler�ne ve konvans�yonel s�lahların parça tes�rler�ne karşı
korunmak amacıyla �nşa ed�len serp�nt� sığınaklardır.

b) Genel Sığınaklar: Nüfus ve traf�k yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde dışarıda bulunan halkın korunmasını sağlamak
amacıyla yapılan yapılardır.

Kullanım Amacına Göre Sığınak Çeş�tler�
Madde 6  Sığınaklar kullanma amaçlarına göre �k�ye ayrılırlar:
a) Basınç Sığınakları: Nükleer s�lahların an� (ışık, ısı, basınç ve �lk radyasyon) ve kalıntı (radyoakt�f serp�nt�) etk�ler�yle

konvans�yonel s�lahların tes�rler�ne, k�myasal ve b�yoloj�k harp maddeler�ne karşı korunmak amacıyla Devlet tarafından �nşa ed�len
sığınaklardır.

b) (Değ�ş�k:RG29/9/201027714) Serp�nt� sığınakları: Radyoakt�f serp�nt� etk�ler�ne karşı korunmak amacıyla
�nşa ed�len sığınaklardır. Bu sığınaklar; k�myasal ve b�yoloj�k harp maddeler�ne, nükleer s�lahların zayıflamış basınç ve
ısı tes�rler�ne ve konvans�yonel s�lahların parça tes�rler�ne karşı da korunmayı sağlar.

(Değ�ş�k paragraf:RG31/12/201027802) Serp�nt� sığınakları özel veya kamuya a�t b�na ve tes�sler�n öncel�kle
en  alt  bodrum  katlarında  ya  da  toprağa  oturan  kısımlarında  veya  b�na  �ç�nde  yapılır.  Mümkün  olmadığı  takd�rde,
uygulama  �mar  planı  ya  da  planda  hüküm  yoksa  Planlı  Alanlar  T�p  İmar  Yönetmel�ğ�  �le  bel�rlenen  yapı  yaklaşma
mesafes�ne aykırı olmamak kaydıyla bahçeler�nde,  toprağın yapısına göre yer üstünde veya  tamamen veya kısmen
yeraltında yapılır. Ancak tamamen toprağın altında kalmak koşuluyla, parsel�n yol cepheler� har�ç yan ve arka bahçe
yapı yaklaşma mesafeler� �ç�nde de b�t�ş�k parseldek� yapıları h�çb�r şek�lde etk�lememek koşuluyla sığınak yapılab�l�r.

Serp�nt� sığınaklarının yer üstünde veya kısmen yeraltında yapılanları TAKS hesabına dâh�l ed�l�r. Ana yapıdan
ayrı tamamen toprağın altında kalanlar �se TAKS hesabına dâh�l ed�lmez.

Sığınaklar emsal hesabına dâh�l değ�ld�r.
Serp�nt� sığınaklarının yapılacakları yer, tes�s ve yapılar (Değ�ş�k başlık:RG29/9/201027714)
Madde 7 – (Değ�ş�k:RG31/12/201027802)

Serp�nt� sığınakları, bu maddede bel�rlenen �st�snalar dışında her türlü tes�s ve b�nalarda yapılır.

Onaylı yapı ruhsatı ek� m�mar� projes�nde;

a) 12 ve daha az bağımsız bölümü olan sadece konut kullanımlı yapılarda,

b) Emsal hesabına konu alanı 1500 m2 den az konut dışı kullanımlı yapılarda,



c) Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 12 ve daha az olup, b�nanın tamamının emsal hesabına konu alanı
1500 m2 den az olan konutla b�rl�kte aynı zamanda konut dışı kullanımlı yapılarda,

ç) Toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, m�saf�rhane, yatakhane, bakımev�, otel, pans�yon,
yataklı sağlık tes�sler� g�b� kalıcı veya geç�c� konaklama yapılan tes�slerde,

d) Emsal hesabına konu alanı 3000 m2 den az olan her türlü �malat ve sanay� tes�sler�, bes�hane, tavuk ç�ftl�ğ�,
sera ve benzer� olarak bel�rlenen ve başkaca b�r kullanım �çermeyen yapılarda,

e) Ceza �nfaz kurumları, tutukevler� g�b� yoğun güvenl�k gerekt�ren ve önlem alınan yapılarda,

f) Tamamı 8 �nc� maddede bel�rlenen ölçü ve standartlarda yapılmış olan ve 5 �nc� madden�n (a) bend�nde
sayılan tehl�kelere karşı korunaklı olarak �nşa ed�len yapılarda,

g) Otopark yapılarında, stadyum ve benzer� açık ve kapalı spor tes�sler�nde, �badet yapılarında, düğün, n�kâh,
s�nema ve t�yatro salonlarında, açık ve kapalı pazar yerler�nde, depo, antrepo, akaryakıt ve LPG �stasyonlarında,

sığınak yapma zorunluluğu aranmaz.

B�r �mar parsel�nde aynı veya farklı kullanım kararına ha�z b�rden fazla b�na bulunması durumunda, sığınak
hesabı her b�na �ç�n ayrı ayrı yapılır. Bu maddeye göre sığınak gerekt�rd�ğ� tesp�t olunan her yapı �ç�n ayrı ayrı sığınak
yer� ayrılab�leceğ� g�b�, sığınak gerekt�rd�ğ� tesp�t olunan yapıların toplam �ht�yacını karşılayacak büyüklükten az
olmamak kaydıyla parselde ortak b�r veya b�rden fazla sığınak yapılab�l�r.

Uygulama �mar planı kararı �le toplu yapı kapsamına alınan ve ortak kat mülk�yet� kurulan b�rb�r�ne b�t�ş�k
parsellerde, sığınak gerekt�ren yapıların toplam �ht�yacını karşılayacak büyüklükte tek b�r serp�nt� sığınağı yapılab�l�r.
Ancak bu yapılarda, her parselde bu Yönetmel�k kapsamında sığınak �ncelemes� yapılıp sığınak yer� tesp�t ve tahs�s
olunmadıkça kat mülk�yet� bozulamaz, yen� yapı ruhsatı düzenlenemez.

Emsal hesabına konu alanı 3000 m2 ve üzer�nde olan tarım, hayvancılık, �malat ve sanay� tes�sler�n�n
doğrudan üret�mle �lg�l� yapılarının hang�ler�nde sığınak yer� aranıp aranmayacağına �l�şk�n genel kurallar, �l�n konumu,
bölgen�n özell�ğ� ve tes�sler�n ülke ve bölge açısından stratej�k önem� de değerlend�r�lerek İl İdare Kurullarınca karar
altına alınır ve kararın b�r örneğ� uygulanmak üzere �lg�l� �darelere gönder�l�r.

Serp�nt� sığınaklarının özell�kler� ve yapılışları (Değ�ş�k başlık:RG29/9/201027714)
Madde 8 – (Değ�ş�k:RG31/12/201027802)

Özel sığınaklardan olan serp�nt� sığınaklarının �nşasında aşağıdak� hususlara uyulur.

a) Büyüklük: K�ş� başına en az net b�r metrekarel�k sığınak yer� ayrılır. Sığınaklarda yapılacak wc, duş ve
mutfak n�ş� bu alana dâh�l değ�ld�r.

K�ş� aded� her b�r bağımsız bölüm �ç�n b�r odalı konutlarda �k�, �k� odalı konutlarda üç, üç ve daha fazla odalı
konutlarda dört olarak d�kkate alınır.  Yurt, koğuş, m�saf�rhane, yatakhane, bakımev�, otel, pans�yon ve yataklı sağlık
tes�sler� g�b� kalıcı veya geç�c� konaklama amaçlı tes�slerde �se onaylı m�mar� projes�nde bel�rlenen yatak sayısının
yüzde y�rm� arttırılması sonucu bulunur. D�ğer b�na ve tes�slerde veya konut ve kalıcı veya geç�c� konaklama �çermeyen
bağımsız bölüm veya mekânlarda, k�ş� sayısı emsale konu alanının 20 sayısına bölünmes� sonucu çıkan sayıdır. Farklı
kullanımların b�r arada olduğu yapılarda her farklı kullanımlı bağımsız bölüm veya mekânın sığınak hesabı ayrı ayrı
yapılır. Bağımsız bölümler�n veya mekânların gerekt�rd�ğ� sığınak alanlarının toplanması sonucu yapının tamamı �ç�n
gerekl� sığınak alanı bulunur.

Eğ�t�m tes�sler�nde sığınak hesabına konu k�ş� sayısının hesaplanmasında, emsale konu alanlar �ç�nde olan
atölyeler, spor, konferans, göster� ve serg� salonları d�kkate alınmaz.

Bes�hane, tavuk ç�ftl�ğ�, sera g�b� tarım ve hayvancılık tes�sler� �le her türlü �malat ve sanay� tes�sler�n�n
doğrudan üret�m veya fonks�yonla �lg�l� yapı, bölüm veya ün�teler�ne �l�şk�n sığınak hesabı, onaylı yapı ruhsatı ek�
m�mar� projes�nde bel�rt�len, b�r vard�yada aynı anda çalışacak en fazla personel sayısına göre yapılır.

Sığınak alanı wc, duş ve mutfak n�ş� har�ç net dokuz metrekaren�n altında bel�rlenemez. Serp�nt� sığınaklarında
her yüz k�ş� �ç�n erkek ve kadın olmak üzere ayrı ayrı b�rer wc ve lavabo yer� ayrılır. Kalan küsuratın ell� sayısından
fazla olması hal�nde erkek ve kadın olmak üzere ayrı ayrı b�rer wc ve lavabo yer� �lave ed�l�r. Küsuratın 50 sayısından
az olması hal�nde herhang� b�r �lave yapılmaz.

K�ş� sayısının hesaplanmasında yapı ruhsatı ek� m�mar� proje esas alınır. Ancak yatak sayısı onaylı uygulama
�mar planı �le bel�rlenen tes�slerde k�ş� sayısı plan kararına göre tesp�t ed�l�r. K�ş� sayısı, sığınağın b�na dışına rastlayan
duvar ve tavan döşemeler�ne �l�şk�n ölçü ve d�ğer b�lg�ler dâh�l sığınaklara �l�şk�n hususların, m�mar� ve mekan�k tes�sat
projeler�nde göster�lmes� zorunludur.

Sığınakların �ç yüksekl�ğ� net 2.40 metreden aşağı olamaz.



b) Sığınağı çevreleyen b�na dış duvar kalınlığı: Sığınağın b�na dışına rastlayan duvar ve tavan döşeme
kalınlıkları en az 60cm. beton, 75cm. tuğla veya taş ya da 90cm. sıkıştırılmış topraktan olmalıdır. Bu malzemeler tek
başına kullanılab�leceğ� g�b�, radyasyon geç�rgenl�ğ� bakımından bu ölçüler�n b�rb�rler�ne oranları d�kkate alınarak
b�rl�kte de kullanılab�l�r. Ayrıca bunlardan farklı yapı malzemeler�, ölçüler� radyoakt�f serp�nt�ye karşı geç�rgenl�k ve
korunma katsayıları d�kkate alınarak hesaplanmak suret�yle, bunlarla b�rl�kte veya tek başına kullanılab�l�r. Sığınağın
tamamen toprağın altında kalan ve dış açık ortam �le arasında en az 60 cm toprak dolgu bulunan dış duvarlarının
kalınlığı stat�k hesaplara göre bel�rler. Bahçede yapılacak sığınaklarda da aynı uygulama yapılır.

c) G�r�ş yer�: Sığınağın g�r�ş� dem�r kapılı ve en az b�r adet d�k açı dönüşlü olmalıdır. Net alanı wc, duş ve
mutfak n�ş� har�ç 100 metrekareden büyük sığınaklarda �k� çıkışın sağlanması zorunludur.

ç) Havalandırma: Sığınağın çeş�d� ne olursa olsun mekan�k havalandırma yapılması zorunludur. Koruma
zamanlarında dışarıdan alınan hava, tehd�t anında takılmak üzere nükleer t�p hepa f�ltre, kum havuzu g�b� f�ltreleme
s�stem�nden geç�r�lerek sığınak �çer�s�ne ver�l�r. Barış zamanlarında �se dışarıdan alınan hava sadece G4 t�p� kaba
f�ltreden geç�r�lerek sığınak �çer�s�ne ver�l�r.

Sığınak havalandırması �ç�n aşağıdak� tabloda ver�len koruma zamanlarında, b�r k�ş� �ç�n gerekl� olan hava
deb�ler� alınır. Aşağıdak� kapas�te değerler� m�n�mum değerler olup, hava kal�tes�n� arttırıcı her türlü �lave önlem
tasarımda kullanılab�l�r.

 

Sığınak
Kapas�tes�

Koruma
Havalandırması (1
saatte k�ş� başına
düşen hava m�ktarı
m3 /saat)

Yüksek Yangın
Tehl�kes�

Düşük ve Orta Yangın Tehl�kes�

050 k�ş�ye
kadar

1.8 m3/saat Kum f�ltre, G4 toz
f�ltre, akt�f karbon f�ltre

G4 toz f�ltre, radyoakt�f f�ltre ve
akt�f karbon f�ltre

51150 k�ş�ye
kadar

3  m3/saat Kum f�ltre, G4 toz
f�ltre, akt�f karbon f�ltre

G4 toz f�ltre, radyoakt�f f�ltre ve
akt�f karbon f�ltre

150 k�ş�den
fazla

4.5 m3/saat Kum f�ltre, G4 toz
f�ltre, akt�f karbon f�ltre

G4 toz f�ltre, radyoakt�f f�ltre ve
akt�f karbon f�ltre

 

Kanal tasarımı, menfez sayısı ve yerleş�m� mekan�k tes�sat proje müell�f� tarafından düzenlen�r. Bu düzenleme
TS 3419 “Havalandırma ve İkl�mlend�rme Tes�sler�Projelend�rme Kuralları” ve TS 3420 “Havalandırma ve İkl�mlend�rme
Tes�sler�n� Yerleşt�rme Kuralları” standartları göz önüne alınarak yapılır.

Sığınak havalandırma fanının enerj� �ht�yacı fan elektr�k motoruna uygun kapas�tede b�r jeneratör �le
karşılanmalı, jeneratör �ç�n sığınak alanı dışında b�r alan mak�ne da�res� olarak tasarlanmalıdır. Jeneratör egzozu
doğrudan dışarıya ver�lmel�d�r. Jeneratörün devre dışı kaldığı durumlarda �se, enerj� �ht�yacı fana bağlı �nsan gücü �le
çalışan çev�rmel� kol yardımı �le karşılanmalıdır.

d) H�jyen tedb�rler�: Sığınak b�r�ken çöpler�n ve d�ğer atıkların kolayca uzaklaştırılmasını sağlayıcı özell�kte
tasarlanmalı, helâ taşı yer�ne klozet kullanılmalı ve mümkünse radyoakt�f sızıntıya karşı �lave tedb�rler de alınarak atık
su g�der� kanal�zasyona bağlanmalıdır. Sığınaklarda atık su g�der�n�n doğrudan kanal�zasyona bağlandığı durumlarda
ger� tepmey� engellemek üzere ger� tepme vent�l� uygulaması yapılmalıdır.

e) Standartlar: Serp�nt� sığınaklarında, bu Yönetmel�kte yer alan ölçülerden daha az olmamak koşuluyla
özürlülere �l�şk�n standartlar da dâh�l olmak üzere Türk Standartları Enst�tüsünce hazırlanan tüm standartlara ve d�ğer
mevzuata uyulur..

 Sığınakların K�mler Tarafından Yaptırılacağı
 Madde 9  Resm� ve özel bütün tes�s ve yapılarda yaptırılacak sığınakların yapım ve bakım g�derler� bu yerler�n mal�k ve

�dareler� tarafından karşılanır.
 Gerekt�ğ�nde Genel Sığınak Olarak Kullanılacak Yerler
 Madde 10  Yapılacak metroların gerekt�ğ�nde genel sığınak olarak �nşa ed�lmeler� esastır.
 S�nema,  t�yatro, eğlence yer�, otopark, garaj, kapalı çarşı ve pasaj g�b� yapı ve  tes�sler�n�n yeraltında  �nşa ed�lmeler�n�

teşv�k  �ç�n  beled�yelerce  her  türlü  kolaylık  sağlanması  ve  buraların  gerekt�ğ�nde  genel  sığınak  olarak  kullanılması  �ç�n  gerekl�
tedb�rler�n alınması zorunludur.

 
BÖLÜM III

D�ğer Hükümler
 
Sığınakların Bakımı, Muhafazası ve Denet�m�
Madde 11  Sığınaklar konusunda özel kanunların İmar Kanunu'na aykırı olmayan hükümler� de uygulanır.



Madde  12    (Ek  Fıkra:  R.G.  6.3.199120806)  (Değ�ş�k  fıkra:RG31/12/201027802)  Yapı  kullanma  �zn�  alınan
yapılarda tes�s ed�len sığınak alanları, 14 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasında sayılan belgeler�n �let�lmes�nden �t�baren beş �ş günü
�ç�nde mülk� �dare am�rl�ğ�nce kayıt ed�l�r.

Resmî ve özel bütün tes�sler ve b�nalara a�t sığınakların bakım ve muhafazası sığınağın bulunduğu b�nanın görevlend�r�len
yönet�c� denet�m�nde b�na koruma am�r�nce sağlanır.

Meskenlerdek� sığınakların bakım ve muhafaası �se, b�na mal�k ve yönet�c�ler�nce sağlanır.
(Değ�ş�k  fıkra:RG31/12/201027802)  Yapı  kullanma  �zn�  alınan  yapılarda  tes�s  ed�lerek  kullanılan  sığınakların

denet�mler� mülk� �dare am�rl�ğ�n�n sorumluluğunda �lg�l� �darelerce yapılır.
Sığınakların tapuya tesc�l�
Madde 13 – (Başlığı �le b�rl�kte değ�ş�k:RG31/12/201027802)
Yapıların  en  alt  bodrum katlarında  ya  da  toprağa  oturan  kısımlarında  veya  �ç�nde  veya  bahçeler�nde  yer  üstünde  veya

yeraltında  yapılacak  sığınaklar  kat mal�kler�n�n müşterek mülkü  olarak  tapuya  tesc�l  ed�l�r.  Sığınaklar  634  sayılı Kat Mülk�yet�
Kanunu’nda  bel�rt�len  ortak  alanlardan  olup  bu  hal�  �le  yönet�l�r.  Bu  sığınaklar  sığınmak  amacı  �le  olsa  dah�  bağımsız  olarak
satılamaz, k�ralanamaz, devred�lemez ve amacı dışında kullanılamaz.

Yapı Ruhsat ve Kullanma İz�nler�n�n ver�lmes�
Madde 14 – (Değ�ş�k:RG29/9/201027714)
Sığınak  yer�  ayrılması  zorunlu  bulunan  b�na  ve  tes�slere,  ruhsat  ek�  m�mar�  projes�nde  gerekl�  sığınak  yer�

ayrılmadıkça ve gerekl� b�lg�ler m�mar�, stat�k ve mekan�k tes�sat projeler�ne �şlenmed�kçe yapı ruhsatı düzenlenemez.
Yapı �nşa ed�ld�ğ�nde, Yönetmel�ğe ve yapı ruhsatı ek� projeler�ne uygun olarak sığınak tes�s ed�lmed�kçe ve denet�me
yönel�k fenn� mesul�yet üstlenen m�mar ve mühend�sler�n denet�m raporlarında sığınakla �lg�l� hususlar bel�rt�lmed�kçe,
yapı kullanma �zn� veya kısm� kullanma �zn� ver�lemez. Ruhsat ek� onaylı m�mar� projen�n b�r örneğ� �le denet�me yönel�k
fenn� mesul�yet  üstlenen m�mar  ve mühend�sler�n  uzmanlık  alanlarına  uygun  denet�m  raporlarının  sığınaklara  �l�şk�n
bölümü,  �lg�l�  �darelerce mülk�  �dare am�rl�ğ�ne gönder�l�r. Yapı kullanma  �zn�  ver�lm�ş yapıların sığınak olarak ayrılmış
bölümler�nde Yönetmel�ğe aykırı olarak değ�ş�kl�k yapılamaz.

Sığınaklar barışta, 13 üncü maddeye aykırı olmamak koşuluyla, kat mal�kler� kurulunun oyb�rl�ğ� kararı ve mülk�
am�r�n �zn�yle, b�na veya tes�s�n �şletme veya kullanma bütünlüğünü bozmadan ortak alanlar kapsamında kalan başka
amaçlarla  kullanılab�l�r.  Ancak,  gerekt�ğ�  anda  sığınak  olarak  kullanılab�lmes�  �ç�n  Yönetmel�kte  bel�rt�len  sığınak
özell�kler�n�n kaybed�lmemes� gerek�r. Bu uygulama yapı ve tes�slerde ayrılması zorunlu ortak alanların ayrıca ayrılması
zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu  hükümlere  uyulmadığının mülk�  am�rl�k  veya  �lg�l�  �dareler  tarafından  tesp�t�  hal�nde,  �lg�l�  �darelerce  3194
sayılı İmar Kanununun 32 nc� maddes� kapsamında tebl�gat yapılır. Mal�k�, müteahh�d� veya yönet�c�s� tarafından en geç
b�r  ay  �çer�s�nde  aykırılık  g�der�l�r.  Süres�  �çer�s�nde  aykırılığın  g�der�lmemes�  durumunda,  aykırılık  �lg�l�  �dareler
tarafından g�der�l�r ve bedel� 3194 sayılı İmar Kanununa göre �lg�l�ler�nden tahs�l olunur.

Madde 15 (Değ�ş�k:RG2/9/199923804) İmar planlarında genel sığınak yerler� bel�rlenerek �şaretlen�r. İmar planları ve
beled�ye mecl�s� kararları �le bu Yönetmel�ğe aykırı hüküm get�r�lemez.

Madde 16 – (Değ�ş�k:RG31/12/201027802)
Bu Yönetmel�ğe göre tes�s ed�len sığınaklarda bulundurulacak malzemeler, sığınak am�rler�n�n görevler� ve sığınaklarda

nasıl hareket ed�leceğ�ne �l�şk�n kurallar Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığı tarafından bel�rlen�r.
Madde 17  Bu yönetmel�k yen� yapılacak kamu yapılarında yayımı  tar�h�nden  �t�baren uygulanır. Halen kullanılmakta

olan ve �nşaatı devam eden kamu yapılarında gerekt�ğ�nde sığınak olarak tad�l ed�leb�lecek mahaller ş�md�den bel�rlenecekt�r.
Sorumlu Makam
Madde 18 – (Değ�ş�k:RG29/9/201027714)
Bu  Yönetmel�ğ�n  uygulanmasından  yapı  ruhsatını  ve  yapı  kullanma  �z�n  belges�n�  düzenleyen  �dareler  yetk�l�  ve

sorumludur. Val�l�kler�n ve büyükşeh�r beled�yeler�n�n gerekt�ğ�nde denet�m yetk�s� saklıdır.
Görüş alma
Madde 19 – (Değ�ş�k:RG31/12/201027802)
Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında plan, proje, yapı ruhsatı, yapım, yapı kullanma �zn� ve kat mülk�yet� g�b� �marla �lg�l�

tereddüde düşülen hususlarda Bayındırlık ve  İskân Bakanlığının,  d�ğer  hususlarda Afet  ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığının
yazılı görüşü alınır.

Ceza� Hükümler
Madde  20    3.5.1985  tar�h  ve  3194  sayılı  İmar  Kanunu'nun  42  nc�  maddes�  gereğ�nce,  bu  Yönetmel�k  hükümler�ne

uymayan yapı �lg�l�ler� hakkında mezkûr Kanunun sözü ed�len maddes�ne göre �şlem yapılır.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 21  3030 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan Beled�yeler T�p İmar Yönetmel�ğ�n�n 51. madde 3. f�krası hükmü

yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�c� Madde  1    (Değ�ş�k:RG6/3/199120806)  Bu  Yönetmel�ğ�n  yürürlüğe  g�rd�ğ�  tar�hten  önce  3194  Sayılı  İmar

kanununun 22 nc� maddes�ne uygun olarak yapı ruhsat�yes� almak üzere �lg�l� �darelere yapılan başvurular,
25/8/1988 tar�h, 19910 Sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan "3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenm�ş Bulunan İmar

Yönetmel�kler�ne Sığınaklarla �lg�l� Ek Yönetmel�k" hükümler�ne tab�d�r.
 GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG31/12/201027802)
Kamu kurum ve kuruluşlarınca 29/9/2010 tar�h�nden önce �hales� yapılmış veya �hale kararı, yatırım kararı,  �hale oluru,

�hale  onay  belges�  alınmış  olan  ancak  ruhsat  düzenlenmem�ş  yapıların  ruhsatı  düzenleyen  �dareye  b�ld�r�lmes�  hal�nde  o  tar�hte
yürürlükte olan sığınaklara �l�şk�n mevzuat hükümler� uygulanır.

BÖLÜM IV
Yürürlük ve Yürütme



 
Yürürlük
 Madde 22 – (Değ�ş�k:RG31/12/201027802)
Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
 Yürütme
 Madde 23  Bu Yönetmel�ğ� Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
 
_________
(1)  29/9/2010  tar�hl�  ve  27714  sayılı  Resm� Gazete’de  yayımlanan Yönetmel�k  değ�ş�kl�ğ�  �le    Yönetmel�ğ�n  adı  “3194

Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenm�ş Bulunan İmar Yönetmel�kler�ne Sığınaklarla İlg�l� Ek Yönetmel�k” �ken metne �şlend�ğ�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

 


