


YAPILARDA ELEKTRONİK SİSTEMLERİNİN 
TASARIMI VE SİSTEMLERİN 

ENTEGRASYONU İLE BİRLİKTE  
      YEST’in UYGULANMASI 



Yapı Elektronik Sistemleri 
Artık Sahipsiz Olmamalı..! 



3458 Sayılı Mimarlık Mühendislik 
Hakkında Kanun’un 7. maddesi 
Mühendislik mesleğinin ana 
çerçevesi çizilerek düzenlemiştir.  



Yasanın amacı; ”mühendislik faaliyet konusu 
işlerin” sadece mühendisler tarafından 
yapılmasıdır. Bu anlamda Mühendislik bilgi 
ve birikimine sahip olduklarını mevzuatın 
gerektirdiği belgelerle kanıtlayanların ilgili 
alanda çalışma yapmasının sağlanmasıdır.  



Bu kapsamda; yapılarda ve yapı çevresinde tesis edilecek 
elektronik sistemlerin keşif, proje, uygulama, işletme, 
kontrol, YEST işletme sorumluluğu  ve bakımına ilişkin 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği hizmetlerinin 
tanımlanması ve bu hizmetleri yürütecek yetkili 
mühendislerin görev yetki ve sorumlulukları ile bu 
hizmetlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek EMO’ nun 
öncelikli görevidir. EMO bu yetkiyi 6235 sayılı Türkiye 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’ndan 
almaktadır. 



Endüstriyel Tesisler, Rezidans binaları, Oteller, 
Alışveriş merkezleri (AVM), İş Merkezleri 
(PLAZA), Hastaneler, Eğitim Kurumları gibi 
yapılarda artık, Yangın algılama uyarı ve Elektronik 
Teknik Emniyet Sistemleri, Elektronik Güvenlik 
Sistemleri, Elektronik Haberleşme Sistemleri ve  
Konfora Yönelik Elektronik Sistemler artık zorunlu 
ve vazgeçilmez hale gelmiştir. 



Bu yapılardaki; Yangın algılama, Elektronik Teknik 
Emniyet, Kartlı geçiş, CCTV, Klima Santralleri, Hava 
akış kontrol sistemleri, Isıtma Sistemleri, Su kontrol 
sistemleri, Aydınlatma sistemleri, Konfor sistemleri 
gibi Yapı Elektronik Sistemlerinin tamamı bir 
Otomasyon sisteminde bütünleşip, işletilmek üzere 
tasarlanmaktadır. Yapı Otomasyon sektörü teknolojik 
olarak çok hızlı gelişme sağladığı gibi ilk yapımdan 
sonra dönüşümünde zorluklar yaşanmaktadır.  



Yapı Otomasyon Sistemine 
Örnek bir Şablon 



Bina Otamasyon Sistem 
Mimari Şablon 



Yapılarda Elektronik Sistem ve Tesisatının projelendirilmesi 
ve uygulanmasında farklı teknikler ve yöntemler 
kullanılmaktadır.  
• AIDC (Automatic Identification and Data Capture ) 

Otomatik Veri Tanımlama ve Yakalama Teknolojileri,  
• RFID (Radio Frequency Identification) Radyo Frekans 

Tanımlama 
• NFC (Near Field Communication) Yakın Alan İletişim 
• Data iletişim kablolama teknolojileri 
olarak genel kullanılan teknikler ve yöntemler olarak 
sıralanabilir.  



Gömülü Sistem 
şematik yapısı 



• CCTV,  
• Yangın algılama ve uyarı,  
• Kartlı geçiş,  
• Asansör, 
• Perde, panjur ve cephe sistemleri 
• Ortak ısıtma-soğutma, 
• Havalandırma, 
• Su temin, 
• Ortak iç-dış aydınlatmanın kontrolü 
• Alarm,  
• Çalışma süresi, kullanıcı müdahaleleri, 
• Alan dolu-boş ya da check-in durumu, 

 
 

• Pompaları,  
• Su depoları, 
• Soğutma grupları, 
• Soğuk odalar, 
• Isı-elektrik-su-gaz tüketimi takipleri 
• Kullanılan buhar, basınçlı hava, su, yakıt 

gibi girdilerin 
• Sıcaklık, basınç, akış, debi kontrolü, 
• Stok durumu, rezerv ve sipariş seviye 

takibi 
• Çalışma veya üretim alanlarının takibi,  
• Bahçe sulama kontrolü 

Yapı Elektronik Sistemlerinden ve Yapı Otomasyon sistemleri 
içerisinde olup; sürekli denetlenmesi, takip ve aktif çalışması 
gereken bileşenler; 
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YAPI ELEKTRONİK SİSTEMLERİ VE TESİSATLARINA 
AİT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ - 

YEST   
01 Temmuz 2012 tarihli 

28340 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

 

YAPI ELEKTRONİK SİSTEM VE TESİSATLARINA AİT 
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ  İŞLETME 

SORUMLULUĞU YÖNERGESİ/YÖNETMELİĞİ 
EMO Yönetim Kurulunun 11.04.2014 Tarih Ve 43/67 Sayılı 
toplantısında kabul edilerek 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 



İlave olarak aşağıda belirtilen konularda 
çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam 
edilmekte; 
• Yapı Elektronik Sistemleri ve 

Tesisatlarına Ait Mühendislik Hizmetleri 
Uygulama Usul ve Esasları 

• Diğer mevzuat boşluları tamamlanma 
çalışması devam etmektedir  



TS HD 60364 
Binalarda ELK Tesisatı 
TS EN 50090  
Ev ve Bina Elektroniği Sistemleri (HBES veya 
EBES) 
TS EN 50491 
Ev ve Bina ELO Sistemleri (HBES) ve Bina 
otomasyon ve Kontrol Sistemleri (BACS) 
 



TSE CEN/TS 54-14  
Yangın algılama ve yangın alarm 
sistemleri 
TS EN 50131 
TS EN 50132 
TS EN 50133   
Alarm sistemleri 
…… 



YEST konum itibariyle önemi giderek büyüyen bir ivme 
kazanmaktadır.  
Ancak; Mevcut şartname ve mevzuatlar günün teknolojik talepleri 
karşılamadığı gibi yapının tamamlanması sonrası bu bileşenler ilave 
eklemeler yapılarak üretilmeye çalışılmaktadır. Bir başka deyişle 
büyük paralar yatırılarak yapılan ve halkın yoğunlukla yaşam alanı 
olarak yararlandıkları hastane, alışveriş merkezi, endüstriyel yapılar, 
eğitim kurumları gibi benzeri yapı tesislerinde üretilen bu sistemlerin 
işletilmesi de işletme sorumlusu mühendis görevlendirmeleri 
olmadığından, önemli can ve mal kayıplarına yol açmıştır. Yakın 
geçmişimizde yaşanan olaylardan anlaşılacağı üzere konunun önemi 
açıkça görülmektedir: 



• 26 Mayıs2009; Bursa Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesi  

• 05 Kasım2011; Beylikdüzü 5M Migros 
• 26 Eylül 2011 İstanbul Hastanesi 
• 15 Ocak 2012; İznik'te büyük bir AVM 
• 17 Temmuz 2012; Istanbul Polat Residans  
• 12 Ağustos 2012; K.Maraş'ta bir tekstil fabrikası  
• 18 Eylül 2012; Dilovası'nda bir kimya fabrikası 
• 21 Ağustos 2013 İstanbul Hastane 



• 12 Nisan 2014 İzmir Çiğli Huzur evi 
• 08 Ağustos 2015 İzmir Buca Huzur evi yangı 
• 17 Mayıs 2018 Fatih İstanbul Hastane yangını 
• 09 Şubat 2020 Konak İzmir hastane Yangını 
• 22 Haziran 2020 İstanbul Samatya Hastane 

yangını 
• 19 Aralık 2020 Gaziantep Hastane Yangınları 

aklımıza hemen gelenler. 



Sözü edilen olaylar ülkemizdeki hastanelerle diğer 
pek çok yüksek risk içeren yapılarda yüksekliği ya 
da alanına bakılmaksızın kamunun kullanımına açık, 
dolayısıyla da kalabalık yaşam alanlarındaki yapı 
elektronik sistemleri ve tesisatları konusundaki 
eksiklikleri, bilimsel ve teknik anlamdaki denetim 
eksikliği veya yetersizliği ortaya koymaktadır. 



• Yeni yapı üretimi veya mevcut yapılarda değişiklik 
gerektiren köklü onarım ve tadilat mutlaka yeni bir proje 
istenmesi, 

• Projeler, diğer tüm yasal düzenlemeler, Standartların yanı 
sıra, YEST ve Yangın yönetmeliklerine uygun değilse yapıya 
ruhsat verilmemeli,  

• Üretimleri tamamlanmış pek çok yapıda "yangın algılama ve 
uyarı ile bunların güvenlik sistemleri“ sürekli  
çalıştırılmasının zorunlu hale getirilmesi, 

ÖNERİMİZDİR; 



• Can ve mal güvenliğinin yüksek, öncelikli olan yapıların 
işletmelerine "Yapılarda Elektronik Sistem ve Tesisatı 
İşletme Sorumlusu Mühendis" zorunluluğu getirilmeli, 

• Kamu ve özel sektöre ait yapıların YEST donanımlarının 
kamu adına denetimlerini yapmak üzere TMMOB’ne bağlı 
meslek odaları eliyle, gereken sıklıkta denetimlerinin 
yapılması konularında mevzuat düzenlenmesinin yapılması, 

• Riskli yapılarda Bina otomasyon sistemlerini besleyen 
Kesintisiz Güç Kaynaklarının çalıştırılarak uygun sıklıktaki 
denetimler kapsamına alınması, 

ÖNERİMİZDİR; 



• Periyodik bakım anlaşması yoluyla gerekli denetimlerin 
yapılarak, bu sistemlerin sürekli çalışır tutulduğunun dair 
denetim mekanizmasının kurulması, 

• Konu ile ilgili ve yürürlükte olan birçok yönetmelik 
savsaklanarak uygulanmamaktadır. Bu yolla ortaya çıkan 
aksaklıkların, hızla giderilmesi ve geliştirilen yöntemlerle 
bu aksaklıkların en aza indirgenmesi, 

ÖNERİMİZDİR; 



• Büyük miktarlarda paralar ödenerek kiralama ya da satın 
alma yoluyla edinilen yapılarda işletme sorumlusu 
bulundurulmadığından veya güncellenmiş bakım 
sözleşmeleri olmadığından, işlevsiz kalan YEST 
sistemlerinin çalıştırılmaları önemlidir. Bu amaçla YEST 
işletme sorumlusu mühendis pozisyonunun veya hizmet 
alımının zorunlu kılınması, 

• “Akıllı Bina” nitelemesiyle çok yüksek bedellerle 
pazarlanmakta olan yapılardaki ilgili belgelerin ve 
uygulamaların  kamu adına öngörülen sıklıkla 
denetlenmesi, 

ÖNERİMİZDİR; 



Elektrik Mühendisleri Odası, yaşanan olumsuzluklar 
karşısında, “Yapılarda Elektronik Sistemleri ve 
Tesisatlarına ait Mühendislik Hizmetleri (YEST) 
Yönetmeliği”’ni hazırlayarak konuya bir çözüm 
üretebilmeyi amaçlamıştır. Bu yönetmelikle, artık yapı 
elektronik sistemleri, mühendislik bilim ve tekniği ile 
tesis edilerek, bu tesislerin bütünlüğü, güvenliği ve 
sürekliliği sağlanmaktadır.  

Görev ve 
Sorumluluklar; 



Görevi kamu yararını gözetmek olan EMO, Güvenlikten 
sorumlu kurumları, iletişimden sorumlu kurumlar ile 
Belediyeler bilim ve tekniğin gerekleriyle hazırlanmış bu 
yönetmelik ve mevzuatları kamunun güvenliği adına 
uygulanması konusunda takipçisi olmak zorundadır. 

Görev ve 
Sorumluluklar; 
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Hasan ŞAHİN  
Elektronik Mühendisi&Öğr.Gör. 
  

Ege Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Hastanesi  
Klinik Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü  
35040 BORNOVA İZMİR  
  

Ege Üniversitesi 
Ege Meslek Yüksekokulu 
Biyomedikal Cihaz Teknoljisi 
35040 BORNOVA İZMİR 
 

Elektronik Posta  : 
hasan.sahin44@gmail.com 
sahin.hasan@ege.edu.tr 
hasan.sahin@emo.org.tr  
 

Tel : 0232 3902063 - 3115205 
Fax : 0232 3903352  
GSM : 0505 4143044 
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