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Okulların 
BYKHY’deki yeri 

ve 
tanımlanması 

(2 Dk) 

Yapım öncesi 
süreçler 
(12 Dk) Montaj süreci 

(pompa grubu ve 
su deposu) 

(6 Dk) 

İÇERİK  



 
1. Okulların BYKHY’deki yeri ve tanımlanması 
 BYKHY  Bölüm-3 

Eğitim tesisleri; eğitim amaçlı kullanılan binalar olmak üzere, altı veya daha fazla kişi 
tarafından günde 4 saat veya daha fazla bir süre ile veya haftada 12 saatten fazla bir süre  
eğitim amacı ile kullanılan binalar veya binaların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar.  

-Kreş ve anaokulları,  

- Çocuk kulüpleri,  

- Özel eğitim kurumları,  

- Dershaneler,  

- Kütüphaneler,  

- Yetiştirme yurtları,  

- Yatılı bölge okulları,  

- YÖK’e bağlı eğitim kurumları 



Bina Tehlike Sınıfları 



2. Yapım Öncesi Süreçler 

• Projelendirme 
• Proje kontrol ve kabulü 
• Keşif ve maliyet çalışması 
• İhale prosedürleri (+ilave şartnameler) 



Projelendirme 
Proje Hazırlama Akış Şeması 
a. Proje ön sayfa yazımı ve dizaynı 
b. Vaziyet planı ve kesit 
c. Kat planları (bodrum kat, zemin-normal kat) 
d. Kolon şeması ve boru izometriği 
e. Sabit boru tesisatı tasarımı 
f. Yangın dolapları tesisatı ve tasarımı 
g. Bina dışı yangın hidrant tasarımı 



 

h. Otomatik sulu yangın söndürme tesisatı tasarımı, hesabı ve çizimi 
i. Yangın suyu tesisatı ve deposu tasarımı 
j. Yangın pompa dairesi 1/20 ölçekte detay çizimi 
k. Duman kontrol ve yönetim sistemi tasarımı ve hesabı 
l. Merdiven basıçlandırma ve tasarımı hesabı 
m. Mutfak davlumbaz sistem tasarımı ve hesabı 



 
 
Yangın pompa dairesi 1/20 ölçekte detay çizimi yer almalıdır. 
 



Kolon şeması   
 ve  
boru izometrisi 



 Proje Kontrolü ve Kabulü 

 
• Proje hazırlama akış şeması takip edilerek kontrol edilmelidir. 
• Ön sayfa düzeninde; proje sorumlusunun bilgileri (ad-soyad, firma 

bilgisi, oda sicil numarası, büro tescil numarası) yazılmalıdır.  
• Yapının özellikleri kısmına bina tehlike sınıfı ve binaya en yakın itfaiye 

birimi yazılmalıdır. 



• Yangından projelerinde her paftada alttaki bilgiler yer 
almalıdır. 

 - Tasarım standardı 

 - Bina tehlike sınıfı 
 - Sistem türü 
 - Sistem su talebi (debi,basınç) 
 - Sprinkler özellikleri 
 - Sprinkler koruma alanı 
 - Toplam koruma alanı 
 - Su uygulama süresi 
 - Olası yangın sınıfı 



Yangın dolapları tesisat sistemi 

yüksek yapı olarak tanımlanan (yapı>30,50; bina>21,50) 
 toplam kullanım alanı 1000 m2’den büyük olan binalar ile 
 600 m2’nin üzerinde kapalı otoparkı olan,  
350 KW’nin üzerinde kazan dairesi olan yapılarda mutlaka tesis 

edilmelidir. 
 

• DİKKAT!!! Kazan daireleri… 



Keşif ve maliyet çalışması 
• Projeye uygun poz çalışmasının yapılması 
 
• Birim fiyat cetvelinde olmayan pozlar için piyasa araştırmasının 

yapılması ve özel poz tutanaklarının oluşturulması 
 
• Her poz için metraj yapılarak maliyet tablosuna işlenmesi 
 

• Toplam Yaklaşık Maliyetin oluşturulması 



İhale süreci  
• Oluşturulan yaklaşık maliyetin ilgili birimlerce imzalanıp ihale birimine iletilmesi 

• İhale yönteminin belirlenmesi ve ihale ilanına çıkılması 

                        (4734 SAYILI K.İ.K.) 

 - Açık ihale usulü 

 - Belli istekliler arasında ihale 

 - Pazarlık usulü 

 - Doğrudan temin!!! 

• Şartnameler!!! 

 

•   

 



Temel 
İlkeler  

Saydamlık  

Rekabet  

Eşitlik 

Güvenirlik  Gizlilik  

Kamuoyu 
denetimi  

İhtiyaçlar uygun 
şartlar  ve zamanda 

karşılanmalı  

Kaynaklar verimli 
kullanılmalı 



Şartnameler 
• Kanun veya yönetmeliklerde belirlenmiş olsa bile; özel olarak belirtmek 

istediğimiz çalışma koşulları, malzeme kalitesi, işin ilerleme safhalarına 
dair ihale dosyasına ilave olarak girebilecek detaylar bütünüdür. 

 
 - Kullanılacak tüm mekanik ekipmanların özellikleri proje raporu    
 ile uyum 
 
 - Malzeme mahal listeleri kat bazında ve her pafta için ayrı ayrı 
 ele alınacak 

 



3. Montaj Süreci 
• Özellikle hata yapılan noktalar 
 - Su deposu 
 - pompa grubu  
 - Hidrant sistemi 



Su deposu 

• Sulu söndürme sistemleri tasarımında; bina tehlike sınıfları 
dikkate alınır.  

 
• Su deposu hacmi, düşük tehlike için 30 dakika, orta tehlike 

için 60 dakika ve yüksek tehlike için 90 dakika esas alınarak 
bulunur. 
 



BYKHY Ek-8/C  Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin 
İlâve Edilecek Su İhtiyaçları 



Pompa grubu 

• Genel Pompa grupları yangından korunma dışında hiç bir amaç için 
kullanılmayan 60 dakikadan az olmayan bir yangın direncine sahip bir 
bölme içinde muhafaza edilmelidir. Bu bölme aşağıdakilerden biri 
olmalıdır (tercih sırasına göre):  

     a) Ayrı bir bina,  
     b) Dışarıdan kolayca erişilebilir bir sprinkler korumalı binaya bitişik bir   
bina,  
     c) Dışarıdan kolayca erişilebilir sprinkler korumalı bina içerisindeki 
bölüme. 



Yakıt tankları 
Motor tam yükte çalışır durumda iken; DT için 3 saat, - OT için 4 saat, - YT  
için 6 saat yetecek kapasitede 
Çelik Malzeme 
Her motor için ayrı yakıt tankı 
Pozitif basınç 
Yakıt seviye takibi 
Metal yakıt boruları 
20 mm!! 
DİKKAT!!! Tank havalandırması 



 



 



Örnek bir kollektör adreslemesi 



Bina Hidrant Sistemi 
Yapının tüm çevresini kapsayacak, 

Yangına ilk müdahalede mevcut kapasite yetersiz ise dışarıdan destek için 
uygun şekilde tasarlanmış olmalı, 

İtfaiye ve araçlarının kolayca yanaşabilir ve bağlantı yapılabilir olmalı 

 

Hidrant ile Yapı arası uzaklık 5> x>15 metre 
 

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. 



Hidrant Montaj Detayı  



 

 

 

TEŞEKKÜRLER 
 

 

Erkan BOZKIR 
Manisa Valiliği (YİKOB)                                                                                    
30 Eylül – 1 Ekim 2021 

 

 

                                                                              
                                                                               Email:  erkan.bozkir1@icisleri.gov.tr 

             erkan_bozkir@hotmail.com 
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