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İçerik

Yönetmelikler ve İlgili Standartlar
• 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



Yangın Tesisatlarında Periyodik Kontrol 
Aralığı

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.



Periyodik kontrol kapsamı 

• Genel kontrol

• Su deposu

• Yangın pompaları

• Sabit boru tesisatı

• Yangın dolabı ve hortum 
sistemleri

• Hidrant sistemi



• İtfaiye su verme bağlantıları

• Sulu söndürme sistemleri (Sprinkler-yağmurlama 
Sistemi)

• Pompa performans(motopomp) testleri

• Basınçlandırma sistemleri

• Duman tahliye sistemleri



Genel Kontrol

• Yangın tesisatı mekanik projesi  varlığı

• Yangın tesisat mekanik projesi; yangın tesisatı uzman 
yetki belgesi olan mühendis tarafından tasarlanmış 
olması gerekir.

• Yangın tesisat uygulaması ve mekanik proje 
uyumluluğuna bakılır.



Su deposu

• Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunması 
şarttır.

• Su deposu kapasitesi bina tehlike sınıfına göre,

• D.T 30 O.T 60 Y.T 90 dk kesintisiz su sağlamalıdır.

• Sadece hidrant sistemi mevcut ise su deposu 90 dk ya 
yetecek kadar olmalı



Yangın pompaları
• Yangın pompaları; anma debi ve anma basınç

değeri ile ifade edilen pompalardır.

• 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.



.



Yangın pompası
• Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı 

takdirde, yangın pompalarının enerji beslemesi 
güvenilir kaynaktan ve binanın genel elektrik 
sisteminden bağımsız olarak sağlanır.

• Basınç anahtarlarının; kumanda panosunun içine 
yerleştirilmiş, su basıncını boru bağlantısıyla hisseden, 
su darbelerine karşı korumalı, alt ve üst değerler ayrı 
ayrı ve bağımsız olarak ayarlanabilir ve ayarlandıktan 
sonra kilitlenebilir olması şarttır.



Yangın pompası



Sulu Söndürme Sistemleri
1- 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



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

• 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



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.



Dilatasyon geçişlerinde her üç yönde hareketi 
karşılayacak detaylar uygulanır.



2-Yangın dolabı

• 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 üzerinde olan kazan 
dairelerinde olması gerekir.



2-Yangın dolabı

• Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile 
ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den 
fazla olmayacak 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.

• Tasarım debisinin 100  l/dak ve tasarım basıncının 400 
kPa olması şarttır. 



Lüle girişindeki basıncın 900 kPa’ı geçmesi 

hâlinde, basınç düşürücülerin kullanılması gerekir.



3-Hidrantlar
• Binaların taban alanları toplamı 5000 m2’den 

büyük olması halinde dış hidrant sistemi 
yapılması mecburîdir.

• Yapıların yangından korunmasında, ilk 
müdahalede söndürülemeyen yangınlara 
dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün 
olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini 
kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi 
bünyesinde yerleştirilecek hidrantların, itfaiye 
ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı 
yapabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir



• Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması 
şarttır. 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.

• Hidrantlar, korunan binalardan 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.





4-İtfaiye su verme bağlantısı

•Yüksek binalarda veya bina oturma 
alanı 1000 m2’den büyük binalarda

•Cephe genişliği 75 m’yi aşan binalarda 
olması gerekir.



• İtfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için, sulu 
yangın söndürme sistemlerine en az 100 mm nominal 
çapında itfaiye su verme bağlantısı yapılması şarttır.

• İtfaiye araçlarının bağlantı ağzına ulaşma mesafesi 
18m’den fazla olamaz.

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





5-İtfaiye su alma bağlantısı
•Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük 

olan kapalı otoparklarda,

•Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda 
itfaiye su alma ağzı yapılması gerekir.





5-Pompa Performans Testi

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.





Merdiven Basınçlandırma

• Yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan konutlarda

• Konutlar hariç olmak üzere, merdiven kovasının 
yüksekliği 30.50 m’den fazla bütün binalarda, 

• Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan binalarda bodrum 
kata hizmet veren kaçış merdivenleri basınçlandırılır.

• Yangın anında acil durum asansör kuyularının yangın 
etkisi altında kalmaması için acil durum asansörü 
kuyularının basınçlandırılması gerekir.



• Basınçlandırma sistemi çalıştığı zaman, bütün kapılar 
kapalı iken basınçlandırılan merdiven yuvası ile bina 
kullanım alanları arasındaki basınç farkının en az 50 Pa
olması şarttır. Açık kapı durumu için basınç farkı en az 
15 Pa olması gerekir.

• Hem basınçlı havanın, 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 tam olarak açık olması hâli için 
sağlanır. Ortalama hız büyüklüğünün her bir kapının 
tam açık hâli için en az 1 m/s olması

• Merdiven içerisinde meydana gelebilecek olan aşırı 
basınç artışlarını bertaraf etmek üzere, aşırı basınç 
damperi veya  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.





Duman tahliye
• Toplam alanı 2000 m2’yi aşan kapalı otoparklar için mekanik 

duman tahliye sistemi yapılması şarttır. 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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