
  

BİNALARDA KAÇIŞ YOLU OLARAK 

MERDİVENLER 

 
Kaçış yolu sayısı ve genişliği  

Madde 33- (1) Kaçış merdiveni genişliği 100 cm'den 

az olmaz. 

(2) Yüksek binalarda merdivenlerin genişliği 120 

cm’den az olamaz.  

(3) Genişliği 200 cm’yi aşan merdivenler, korkuluklar 

ile 100 cm’den az olmayan ve 160 cm’den fazla 

olmayan parçalara ayrılır.  

 

Kaçış merdiveni özellikleri 

Madde 41- (3) Kaçış merdivenlerinde; 17 basamaktan 

çok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıkla 

sahanlıklar düzenlenir. 

(4) Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, 

merdivenin genişliğinden az olamaz. Basamakların 

kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır. 

 (6) Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliğinin, 

basamak üzerinden en az 210 cm ve sahanlıklar arası 

kot farkının en çok 300 cm olması gerekir. 

(7) Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak 

yüksekliği 175 mm’den çok ve basamak genişliği 250 

mm’den az olamaz. 

 

Dairesel merdiven ( 

MADDE 43- (1) Dairesel merdivenler; yanmaz 

malzemeden yapılmaları ve en az 100 cm genişlikte 

olmaları hâlinde, kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan 

herhangi bir kattan, ara kattan, veya balkonlardan 

zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir. Belirtilen şartları 

sağlamayan dairesel merdivenler, zorunlu çıkış olarak 

kullanılamaz. 

(2) Dairesel merdivenler 9.50 m'den daha yüksek 

olamaz. 

(3) Basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm 

uzaklıktaki basış genişliği 250 mm’den az olamaz. 

(4) Basamak yüksekliği 175 mm'den çok olamaz. 

(5) Baş kurtarma yüksekliği 2.50 m''den az olamaz. 

MEVCUT YAPI*** 

Kaçış yolu sayısı ve genişliği  

MADDE 148- (1) Mevcut yapılarda, kaçış yolu ile 

kaçış merdiveni sayısı ve genişliği için aşağıda 

belirtilen hususlara uyulur. 

    b) Kaçış merdiveninin genişliği, düz kollu 

sahanlıklı merdivende 60 cm’den veya dairesel 

merdivende 70 cm’den daha az olamaz. Toplam 

kullanıcı sayısı 60 kişiden fazla olan katlarda bu 

genişlik, düz kollu sahanlıklı merdivenlerde 70 

cm’den veya dairesel merdivenlerde 80 cm’den az 

olamaz. Hastaneler, huzurevleri, anaokulları ve 

ilköğretim okullarında ise, sadece sahanlıklı düz 

kollu merdivenler düzenlenebilir ve bu merdivenin 

genişliği 100 cm’den az olamaz. 

 

Kaçış merdiveninin özellikleri 

MADDE 152- (1) Mevcut yapılarda kaçış 

merdivenlerinin aşağıda belirtilen özelliklerde 

olması gerekir.  

 a) Aksi belirtilmedikçe, kaçış merdivenlerinde 

sahanlık olması ve sahanlığın genişliğinin ve 

uzunluğunun merdivenin genişliğinden az olmaması 

gerekir.  

 b) Bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 18 

cm’den çok ve basamak genişliği 20 cm’den az 

olamaz. Basamakların kaymayı önleyen malzemeden 

olması şarttır.  

 c) Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliği, basamak 

üzerinden en az 210 cm olmalıdır. 

 

Dairesel merdiven 

MADDE 154- (1) Dairesel merdiven, kullanıcı 

sayısı 100 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara 

kattan veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak 

hizmet verebilir. 

(2) Mevcut yapılarda dairesel merdivenlerin, 

yanmaz malzemeden yapılması ve en az 70 cm 

genişlikte olması gerekir. Dairesel merdivenin 

genişliği, bir kattaki kullanıcı sayısının 60 kişiden 

fazla olması hâlinde 80 cm’den az olamaz.  

(3) Dairesel merdivenler, konutlarda 51.50 m’den 

ve diğer yapılarda 30.50 m’den yüksek olamaz. 

(4) Basamağın kova merkezinden 50 cm 

uzaklıktaki basamak genişliği 25 cm’den az ve 

basamak yüksekliği 175 mm’den fazla olamaz. 

 (6) Yataklı sağlık hizmeti amaçlı binalarda, 

huzurevlerinde, anaokulu ve ilköğretim 

okullarında ve bir kattaki kullanıcı sayısı 50 kişiyi 

geçen eğlence yerlerinde dairesel merdivene izin 

verilmez. 

 
NOT: Yapıya sonradan ilave edilen kaçış 

merdivenleri için, statik rapor alınması 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

*** MEVCUT YAPI: Bu Yönetmeliğin ( 

BYKHY ) yürürlüğe girmesinden önce ( 

19.12.2007 ) yapı ruhsatı alınıp yapımı devam 

eden veya yapımı tamamlanan yapı, bina, tesis ve 

işletmeyi ifade eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-1 Düz Kollu Sahanlıklı   

Merdiven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şekil-2 Dairesel Merdiven     Şekil-2 Dairesel Merdiven 


