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1-a-Periyodik Kontroller ve Denetim 
 

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, 
Motopomplar, Boru Tesisatı 

Standartlarda 
süre 

belirtilmemişse 
1 Yıl 

  
  

Projede belirtilen kriterlere uygun olup 
olmadığının belirlenmesine yönelik 
olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-
3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, 
TS EN 12845 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır. 

Yangın Söndürme cihazı 

TSE ISO/TS 
11602-2 

standartında 
belirtilen 
sürelerde 

TSE ISO/TS 11602-2 standartında 
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 
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2-b-Yönetmeliklerin ve İlgili Standartların 
İrdelenmesi 

 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 
 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

 
TS EN 12845- Sabit Yangın Söndürme Sistemleri - Otomatik Sprinkler 

Sistemleri  
 
TS EN 671 - Sabit Yangın Söndürme Sistemleri - Hortum Sistemleri 

 
TS EN 12259 - Sabit Yangın Söndürme Sistemleri - Sprinkler ve Su 

Püskürtme Elemanları … 
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Periyodik Kontrollerde 
Görülen Eksiklikler 

 
 Proje Kontrol 
Genel Kontrol 
 Su Deposu 
Yangın Pompaları 
 Sabit Boru Tesisatı 
Yangın Dolapları Ve Hortumları 
Hidrant Sistemi 
 İtfaiye Su Verme Bağlantıları 
 Sulu Söndürme Sistemleri (Sprinkler-yağmurlama Sistemi) 
Köpüklü Söndürme Sistemleri 
Gazlı Söndürme Sistemleri 
Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri 
Duman Tahliye Sistemleri 
 Basınçlandırma Sistemleri 
 Pompa Performans Testleri 
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Genel Kontrol 
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Su Deposu 
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Yangın Pompaları 
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Yangın Pompaları 

Sistemde bir pompa 
kullanılması hâlinde, 
aynı kapasitede yedek 
pompa olması gerekir. 
Birden fazla pompa 
olması hâlinde, toplam 
kapasitenin en az % 
50’si yedeklenmek 
şartıyla, yeterli sayıda 
yedek pompa kullanılır.  
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Yangın Pompaları 

 Yedek dizel motor tahrikli 
pompa kullanılmadığı takdirde, 
yangın pompalarının enerji 
beslemesi güvenilir kaynaktan 
ve binanın genel elektrik 
sisteminden bağımsız olarak 
sağlanır.  

 Her pompanın ayrı bir kumanda 
basınç anahtarının olması 
gerekir. Basınç anahtarları-nın; 
kumanda panosunun içine 
yerleştirilmiş, su basıncını boru 
bağlantısıyla hisseden, su 
darbele-rine karşı korumalı, alt 
ve üst değerler ayrı ayrı ve 
bağımsız olarak ayarlanabilir ve 
ayarlandıktan sonra kilitlenebilir 
olması şarttır.  10 



Yangın Pompaları 
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Yangın Pompaları 
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4-Yangın Söndürme Sistemleri 
Sulu Sistemler 

a-Sprinkler (Yağmurlama) Sistemi 
 Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut 

haricindeki bütün binalarda,  
Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,  
Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan 

kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın 
asansörle alındığı kapalı otoparklarda,  

 Birden fazla katlı, yatılan oda sayısı 100’ü veya 
yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, 
pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı 
yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı 
tesislerde,  

 Toplam alanı 2000 m2’nin üzerinde olan katlı 
mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence 
yerlerinde,  

 Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay 
alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya 
bulundurulan yapılarda.  

13 



Sprinkler 
 Yağmurlama sistemi ana besleme borusu birden fazla 

yangın zonuna hitap ediyor ise, her bir zon veya kolon 
hattına akış anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme 
anahtarlı hat kesme vanası konulur. 
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Sprinkler (hatalar) 
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Sprinkler 

Dilatasyon 
geçişlerinde her üç 
yönde hareketi 
karşılayacak detaylar 
uygulanır. 
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Yangın Söndürme Sistemleri  
Sulu Sistemler 
Yangın Dolabı 

Yangın dolapları, bina içindeki kişilerin yakındaki küçük bir yangını 
söndürmesini sağlayabilmek üzere,  
  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, 
 Isıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde. 

. 
 Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her 

bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde 
düzenlenir.  

 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.  
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Yangın Dolabı 
 Hortumları serme ve bağlama gibi becerilere sahip 

eğitilmiş personeli veya itfaiye görevlisi olmayan 
yapılarda, yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın 
dolaplarının TS EN 671-1' e uygun olması şarttır. 

  Hortum çapının 25 mm olması, uzunluğunun 30 
m'yi aşmaması ve lüle (lans) kapama, püskürtme 
veya fıskiye veya her üçünü birden yapabilmesi 
gerekir. 

 Tasarım debisinin 100 l/dak ve tasarım basıncının 
400 kPa olması şarttır. Lüle girişindeki basıncın 900 
kPa’ı geçmesi hâlinde, basınç düşürücülerin 
kullanılması gerekir . 

 *Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum 
makara sistemlerinin TS EN 671-3 standardında 
belirtilen periyodik bakımlarının, bina sahibi, 
yönetici veya sorumlu bina yetkilisi tarafından 
yaptırılması mecburidir.  
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Sistemde basınç 
düşürücü vana 
kullanılması 
hâlinde, her bir 
basınç düşürücü 
vananın önüne ve 
arkasına 1’er adet 
manometre 
konulur. 
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4-Yangın Söndürme Sistemleri  
Sulu Sistemler 
d-Hidrantlar 

. 

 Hidrant sistemi dizayn debisinin, en az 1900 l/dak olması 
şarttır. Debi, binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant 
çıkışında 700 kPa basınç olması gerekir. 

 Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli 
bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli 
bölgelerde 150 m alınır. 

 Normal şartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 
15 m kadar uzağa yerleştirilir. 

 Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring 
sistemi mevcut değil ise, kullanılabilecek en düşük borunun 
çapının 100 mm olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmesi 
gerekir. 
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Hidrantlar 
 Sistemde kullanılacak hidrantların, ilgili Türk Standartlarına 

uygun, yerüstü yangın hidrantı olması gerekir. Hidrant 
sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin 
yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde 
yeraltı veya yerüstü veya hem yeraltı ve hem de yerüstü hat 
kesme vanaları temin ve tesis edilir. 

 İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme 
alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında 
yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000 m2’den 
büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması 
mecburîdir. 
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Hidrant Sistemi 
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4-Yangın Söndürme Sistemleri  
Sulu Sistemler 

e-İtfaiye Su Verme Bağlantısı 
  Yüksek binalarda veya bina oturma alanı 1000 m2’den 

büyük binalarda 
 Cephe genişliği 75 m’yi aşan binalarda, 
 İtfaiyenin sistemine dışarıdan su basabilmesi için, sulu 

yangın söndürme sistemlerine en az 100 mm nominal 
çapında itfaiye su verme bağlantısı yapılması şarttır. 

 İtfaiye su verme bağlantısında 2 adet 65 mm storz tip rakor 
ve sistemde çek valf bulunur ve çek valf ile itfaiye 
bağlantısı arasındaki borulardaki suyun otomatik olarak 
boşalmasını sağlayacak elemanlar konulur. 

 İtfaiye araçlarının bağlantı ağzına ulaşma mesafesi 18 
m’den fazla olamaz.  
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Pompa Performans Testleri 
 Yangın pompaları; sulu söndürme sistemlerine 

basınçlı su sağlayan, an-ma debi ve anma basınç 
değeri ile ifade edilen pompalardır. 

  Pompaların, kapalı vana (sıfır debi) basma 
yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla 
% 140’ı kadar olması ve % 150 debideki basma 
yüksekliği anma basma yüksekliğinin % 65’inden 
daha küçük olmaması gerekir. 

  Bu tür pompalar, istenen basınç değerini 
karşılamak şartıyla, anma debi değerlerinin % 130’u 
kapasitedeki sistem talepleri için kullanılabilir.  
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4-Yangın Söndürme Sistemleri  

Köpüklü ve Gazlı 
 Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu 

sabit otomatik söndürme 
sistemleri; tesisin nitelik ve 
ihtiyaçlarına bağlı olarak 
uygun, güncel, sertifikalı ve 
ilgili standartlara göre 
tasarlanır. 

 Suyun söndürme etkisinin 
yeterli görülmediği veya su 
ile reaksiyona girebilecek 
maddelerin bulunduğu, 
depolandığı ve üretildiği 
hacimlerde uygun tipte 
söndürme sistemi tesis edilir. 
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Köpüklü, Gazlı ve Tozlu Sistemler 
 Doğal havalandırma amaçlı 

pencerede, kapıda veya duvarda 
bulunan menfez ve varsa 
havalandırma bacalarının yangın 
algılama ve gaz boşalım anında 
otomatik olarak kapanacak şekilde 
dizayn edilmesi gerekir. 

 Gazlı yangın söndürme sistemlerinde 
kullanılan söndürücü gazın, ilgili 
standartlara göre belgelenmiş uzun 
süreli kullanım geçerliliğinin olması 
gerekir. 
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Köpüklü, Gazlı ve Tozlu Sistemler 

 Gazlı yangın söndürme sistemlerinin 
tasarımında TS ISO 14520 standardı 
esas alınır. TS EN 15004 
Otomatik gaz boşaltımı sırasında 

sistemin devreye girdiğini işleticiye ve 
mahalde çalışan personele bildiren ve 
kişilerin söndürme mahallini tahliye 
etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı 
uyarılar temin ve tesis edilmek 
zorundadır. 
Sürekli insan yaşamının olmadığı 

kapalı alanlarda (depo, arşiv, bilişim 
sistem odaları vb.) yangın oluşumunu 
önleyen ve akreditasyona tabi ulusal 
veya uluslararası sertifikasyon 
sistemine sahip oksijen azaltma 
sistemleri uygulanabilir. 
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5-Merdiven Basınçlandırma  

Konutlar hariç, bütün binalarda, merdiven 
kovasının yüksekliği 30.50 m’den fazla ise,  
Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan binalarda 

bodrum kata hizmet veren  
Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan 

konutların  
Yangın anında acil durum asansör kuyularının 

yangın etkisi altında kalmaması için acil 
durum asansörü kuyularının basınçlandırılması 
gerekir.  
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Merdiven Basınçlandırma  
 Merdiven yuvası ile bina kullanım 

alanları arasındaki basınç farkı en az 50 
Pa olmalıdır. Açık kapı durumu için 
basınç farkı en az 15 Pa olması gerekir.  

 Hem basınçlı havanın ve hem de 
otomatik kapı kapatıcının kapı üzerinde 
yarattığı kuvveti yenerek kapıyı açmak 
için kapı koluna uygulanması gereken 
kuvvetin 110 Newtonu geçmemesi 
gerekir.  

 Hava hızı, birbirini takip eden iki katın 
kapılarının ve dışarı tahliye kapısının 
açık olması hâli için sağlanır. Ortalama 
hız büyüklüğünün her bir kapının açık 
hâli için en az 1 m/s olması gerekir.  

 En az 2 iç kapının ve 1 dışarıya tahliye 
kapısının açık olacağı düşünülerek, 
diğer kapalı kapılardaki sızıntı alanları 
da ilave edilerek dizayn yapılır ve bina 
kat sayısına göre açık iç kapı sayısı 
artırılır.  
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Merdiven Basınçlandırma  

 Basınçlandırma havası miktarının, sızıntı alanlarından çevreye 
olan hava akışlarını karşılayacak mertebede olması gerekir.  

 Aşırı basınç artışlarını bertaraf etmek üzere, aşırı basınç 
damperi ve frekans kontrollü fan gibi sistemlerin yapılması 
gerekir.  

 Basınçlandırma havasının doğrudan dışardan alınması ve 
egzoz çıkış noktalarından en az 5 m uzakta olması gerekir. 

 Yüksekliği 25 m’den fazla olan kapalı merdivenlerin 
basınçlandırılmasında, birden fazla noktadan üfleme yapılır. 
İki noktadan üfleme yapılması hâlinde, üfleme yapılan 
noktalar arasındaki yüksekliğin en az merdiven yüksekliğinin 
yarısı kadar olması şarttır. Yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla 
olan binalarda, her katta veya en çok her üç katta bir üfleme 
yapılması gerekir.  
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Merdiven Basınçlandırma  

 Basınçlandırma fanının dışardan 
hava emişine algılayıcı konulur; 
duman algılanması hâlinde, fan 
otomatik olarak durdurulur.  
Basınçlandırma sisteminin yangın 

algılama ve uyarı sistemi tarafından 
otomatik olarak çalıştırılması gerekir.  
 Basınçlandırma fanını el ile çalıştırıp 

durdurabilmek için, bir açma kapatma 
anahtarının bulunması gerekir.  
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5-Duman Tahliye Sistemi 

 Toplam alanı 2000 m2’yi aşan kapalı otoparklar için 
mekanik duman tahliye sistemi yapılması şarttır ve 
binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden 
bağımsız olması ve saatte en az 10 hava değişimi 
sağlaması gerekir.  

 Araçların asansör ile alındığı kapalı otoparklarda 
doğal veya mekanik havalandırma sistemi yapılması 
şarttır.  

 Otellerin ve diğer binaların yatakhane olarak 
kullanılan bölümlerininde İç koridorlar, bir dış 
duvarda yer alan boşluklar ile doğal yolla 
havalandırılır veya mekanik duman tahliyesi yapılır. 

 100 m2’den büyük olan sığınaklarda duman tahliye 
sistemi kurulması şarttır. 
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Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 

• MADDE 5- 
• (1) Projeler, kanuni düzenlemeler 

yanında, yangına karşı güvenlik 
bakımından bu Yönetmelikte 
öngörülen şartlara uygun değil ise 
yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan 
veya proje tadilatı ile kullanım amacı 
değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte 
öngörülen esaslara göre imalat 
yapılmadığının tespiti hâlinde, bu 
eksiklikler giderilinceye kadar binaya 
yapı kullanma izin belgesi veya 
çalışma ruhsatı verilmez.  
 

• MADDE 6- 
• (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin 

uygulanmasından;  
• a) Yapı ruhsatı vermeye yetkili 

idareler, b) Yatırımcı kuruluşlar, c) Yapı 
sahipleri, ç) İşveren veya temsilcileri, 
d) Tasarım ve uygulamada görevli 
mimar ve mühendisler ile uygulayıcı 
yükleniciler ve imalatçılar, e) Yapı 
yapılmasında ve kullanımında görev 
alan müşavir, danışman, proje kontrol, 
yapı denetimi ve işletme yetkilileri, 
görevli, yetkili ve sorumludur. 
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(2) Yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik 
sistemlerinin yeterli olmamasından; projenin eksik veya hatalı olması veya 
standartlara uygun olmaması hâlinde proje müellifleri ve yapımın eksik veya hatalı 
olması veya standartlara uygun olmaması hâlinde ise müteahhit veya yapımcı firma 
sorumludur. Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, işletmeci 
kuruluş doğrudan sorumlu olur. Yangın güvenlik sistemlerinin yaptırılmasının gerekli 
olduğu yapı sahibine yazılı olarak bildirildiği hâlde, yapı sahibi tarafından 
yaptırılmamış veya standartlara uygun yaptırılmamış ise, yapı sahibi sorumlu olur. 
 
 Yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler; yangın söndürme, algılama ve tahliye 
projelerinin ve uygulamalarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını 
denetler.  
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Teşekkürler... 
 

Mak. Müh. Ercan ERGİÇAY 
Makina Mühendisleri Odası 

 İzmir Şubesi  
Teknik Hizmetler Birimi 

 e-posta: ercan.ergicay@mmo.org.tr 
               : izmir.yangin@mmo.org.tr                 Tel: 0538 481 80 53 
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