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ÖZET 
Bu çalışma, yangın mekanik tesisatının bulunduğu yapılarda (okul, hastane, avm, konut 
vb.) yapılan montaj hatalarını yönetmelik ve standartlar çerçevesinde inceleyerek, görseller 
üzerinden değerlendirmeyi kapsamaktadır. Yangın tesisatının tasarımı, projelendirilmesi ve 
uygulaması, uzmanlık gerektiren bir konu olması ile birlikte, bu aşamalarda yapılan hatalar 
ciddi maddi kayıplara yol açmaktadır. Geri dönüşü çoğu zaman imkânsız görülen bu 
hatalar, işletmelerin devreye alınmaması, doğru ve efektif çalışmaması vb. gibi sorunlara 
neden olmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan sunum, periyodik kontrollerde karşılaşılan 
yangın tesisatının tasarımı ve montajında yapılan hataları görseller üzerinden tartışıp, proje 
aktörlerinin (müellif, kontrolör, onaycı vb.) bilgilendirilmesini ve hataların azaltılmasını 
sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
21.yüzyılın gelişen teknolojisi ile birlikte dikey ve komplike yapıların artması, beraberinde 
yangından korunma tedbirleri kapsamında çeşitli güvenlik önlemlerin alınmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Bu güvenlik önlemleri arasında, yapı malzemelerin yangına dayanım süresinin 
artırılması, dumanın kontrol altına alınması, yapıların içine pasif ve aktif söndürme sistemlerin 
kurulması gibi çeşitli sistemleri kapsamaktadır. Yangın durumunda yangını kontrol altında 
tutma ve soğutma çalışması birincil önceliktir. Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik hangi yapılarda ne tür söndürme ve algılama sistemlerinin kurulması gerektiğini 
açıklamaktadır. En önemli söndürme sistemlerinden sulu söndürme sisteminin önemine 
değinmek gerekir. Bu sistemi oluşturan elemanlar başlıklar halinde incelenecektir. 
 
 
 
 
2. SU DEPOSU 
 
Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunması şarttır. Sulu söndürme sistemleri için 
kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümlerinin başka amaçla 
kullanılmaması ve sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenmesi gerekir. 
Su deposu hacmi ön hesaplaması, Ek-8/B’ye göre hesaplanan yağmurlama sistemi su debisine, 
Ek-8/C’de belirtilen yangın dolabı su debisi ve hidrant sistemi var ise hidrant debisi de ilave 
edilerek, tehlike sınıfına göre üçüncü fıkrada belirtilen sürenin çarpılması ile hesaplanabilir [1]. 
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Ek-8/B  Yağmurlama Sisteminde Tasarım Yoğunlukları 

Tehlike sınıfı Tasarım 
yoğunluğu 

mm/dak 

Koruma alanı (m2) 
Islak veya 
ön etkili 

Kuru veya değişken 

Düşük Tehlike 2,25 84 Orta Tehlike-1 kullanılır 
Orta Tehlike-1 5,0 72 90 
Orta Tehlike-2 5,0 144 180 
Orta Tehlike-3 5,0 216 270 
Orta Tehlike-4 5,0 360 Yüksek Tehlike-1 kullanılır 

Yüksek Tehlike-1 7,7 260 325 
Yüksek Tehlike-2 10,0 260 325 
Yüksek Tehlike-3 12,5 260 325 
Yüksek Tehlike-4 Yoğun su 
NOT: Depolama alanları ve farklı özellikteki kullanım alanları için TS EN 12845 esas alınır. 
 

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

Bina Tehlike Sınıfı 
İlave edilecek 
Yangın Dolabı 

Debisi (litre/dak) 

İlave edilecek 
Hidrant Debisi 

(litre/dak) 

Süre 
(dak) 

Düşük tehlike 100 400 30 
Orta Tehlike-1-2 100 400 60 
Orta Tehlike-3-4 100 1000 60 
Yüksek Tehlike 200 1500 90 

 
 
Su deposu hacmi tehlike sınıfına göre belirlenir. Su deposu hacmi, düşük tehlike için 30 dakika, 
orta tehlike için 60 dakika ve yüksek tehlike için 90 dakika sistemi besleyecek yeterlilikte 
olmalıdır. Yapıda sadece çevre hidrant sistemi bulunması hâlinde, su ihtiyacı, en az 1900 l/dak 
debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede su deposu olması gerekir. 
 

 
 

Şekil 1. Su deposu  
 

Şekil 1’de görüldüğü üzere yangın su deposu rezervi yapının kullanım suyu ihtiyacı olarak 
kullanılmaktadır. Yapıda olası yangın durumunda su deposunda yeterli miktarda su rezervin 
bulunmaması, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirecektir. 
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2.YANGIN POMPASI 
 
Pompa seçiminde çok sık yapılan hataların başında, pompa debisinin ve basıncının yanlış 
hesaplanmasından kaynaklı hataların olduğu görülmektedir. Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik madde 95-2’de bir hidrant için olması gereken debi değeri en az 
1900lt/dk, akma basıncı en düşük 700 kPa olmasını gerektiği belirtilmektedir. Yangın tesisatı 
periyodik kontrolü yapıldığında projede seçilen pompa basıncı 7 bar veya altında olduğu 
görülmektedir. Bu durumda seçilen pompa basıncının, sistem için yetersiz olduğu 
görülmektedir. 
 
Sistemde bir pompa kullanılması hâlinde, aynı kapasitede yedek bir pompa daha olması 
gerekmektedir. Birden fazla pompa olması hâlinde ise, toplam kapasitenin en az % 50’sinin 
yedeklenmesi şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa kullanılmalıdır [1].  
 
Şekil 2’de örnek olarak bir yangın tesisatının pompa grubu yer almaktadır. Sistemin debi 
ihtiyacı 120 m3/h’tir. Sistemde her birinin debisi 50 m3/h olan, 3 adet pompa kullanılmıştır. Her 
bir pompa için olması gereken debi değeri minimum 60 m3/h’tir. 
 

 
 

Şekil 2. Yangın pompa grubu ve kumanda panosu 
 
Her pompanın ayrı bir kumanda panosu ve panonun da kilitli olması gerekir. Elektrik kumanda 
panosunun, faz hatasının, faz sırası hatasının ve kumanda fazı hatasının bilgi ışıkları ile 
donatılması gerekir. Aynı zamanda pano ana giriş devre kesicisine pano kilidi açılmadan 
erişilememesi gerekir.  

 

Şekil 3. Yangın pompa grubu 
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Her pompanın ayrı bir kumanda basınç anahtarının olması gerekmektedir. 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 olması, 
ayarlandıktan sonra kilitlenebilir olması şarttır. Binaların Yangından Korunması yönetmeliğinde 
basınç hissetme hattının, su basıncını boru bağlantısıyla hisseden olması gerektiği belirtilmiştir. 
Fakat basınç hissetme hattı boru bağlantısını ayrıntılı belirtmemiştir. NFPA 20 standardında bu 
detay çok daha açık şekilde belirtilmiştir. Şekil 4.1’de uygun basınç hissetme hattı detayı 
gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 4. Basınç hissetme hattı 
 

 
 

Şekil 4.1.NFPA 20’ye göre basınç hissetme hattı detayı 
 

Pompa kontrolü basınç kumandalı; tam veya yarı otomatik olabilir. Pompa odası veya pompa 
istasyonunda elektrik motor tahrikli pompalar için +4 °C ve dizel motor tahrikli pompalar için 
+10 °C üzerinde sıcaklığın sürekli sağlanabilmesi için uygun gereçler sağlanmalıdır. Yine 
pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazların çalışma alanı etrafında acil 
aydınlatma sağlanması gerekmektedir. Zemin yeterli bir eğimle, drenaj için hazırlanmalı suyun 
pompa, sürücü ve kontrol panosu gibi kritik cihazlardan uzaklaştırılması sağlanmalıdır.  

 
Pompaların basınç ve debi ölçümleri için test hattı ve debimetre olması gerekmektedir [2]. “D” 
çapına sahip bir boruda; debimetre, ölçüm noktası test hattında ön 10D, ölçüm arkası 5D düz 
boru mesafesinde olmalıdır. Bu durumun sağlanamaması durumunda ölçüm noktasının önü 5D, 
ölçüm arkası 3D düz boru mesafesinde olmalıdır [3]. 
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Şekil 5. Test hattı 

 
 
 
 
3.YANGIN DOLABI 
 
Yangın dolabı; yangın olması durumunda eğitimsiz personelin kolay bir şekilde kullanabildiği 
yangın tesisatı elemanlarından biridir. Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın 
dolapları sistemi mevcut ise su kapasitesi, TS EN 671-1 ve TS EN 671-2’ye uygun sistemlerde 
Madde-94’te verilen tasarım debi değerlerinin, tehlike sınıfları için bu maddenin üçüncü 
fıkrasında verilen süreler ile çarpımı ile hesaplanır. Kullanım alanı yüksek tehlike sınıfı değilse 
ve yapıda sadece yangın dolapları sistemi mevcutsa yangın dolapları binanın kullanım suyu 
sistemine bağlanabilmekte ve ayrı bir sistem istenmemektedir.  
 
İçinde itfaiye su alma ağzı olmayan, yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım 
debisinin 100 l/dak ve tasarım basıncının 400 kPa olması şarttır. Lüle girişindeki basıncın 900 
kPa’ı geçmesi hâlinde, basınç düşürücülerin kullanılması gerekir. Yangın dolaplarının amacı 
dışında kullanılması basınç ve debi değerlerini olumsuz etkileyecektir. (Şekil 6). 
 

 
 

Şekil 6. Yangın dolabı 
 

 

5D            3D 
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4. HİDRANT 
 
Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahale ile söndürülemeyen yangınlara dışarıdan 
müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak 
şekilde hidrant sistemi tesis edilmelidir. Hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği 
ve bağlantı yapabileceği şekilde yerleştirilmesi gerekir (Şekil 9). Hidrant sistemi dizayn 
debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi, binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant 
çıkışında 700 kPa basınç olması gerekir. Sistemde kullanılacak hidrantların, ilgili Türk 
Standartlarına uygun yerüstü yangın hidrantı olması gerekir. Şekil 7’de görülen hidrant 
yönetmeliğe göre uygun değildir [4]. 
 

 
 

Şekil 7. Hidrant 1 
 
 
Hidrant sisteminde, iklim şartlarına bağlı olarak donma olayları için gerekli önlemler 
alınmalıdır [2]. Şekil 8’de sabit boru tesisatının donma riskine karşı önlem alınmadığı 
görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 8. Hidrant 2 
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Şekil 9. Hidrant 3 
 
Şekil 9’da yer alan hidrantın ulaşılabilir olmadığı ve yangına müdahalede bulunacak personelin 
erişimini nerdeyse imkânsız hale getirdiği görülmektedir. 
 
 
 
 
5. İTFAİYE SU VERME HATTI 
 
Yüksek binalarda veya bina oturma alanı 1000 m2’den büyük binalarda veya cephe genişliği 75 
m’yi aşan binalarda, itfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için, sulu yangın söndürme 
sistemlerine en az 100 mm nominal çapında itfaiye su verme bağlantısı yapılması şarttır [1]. 
İtfaiye araçlarının bağlantı ağzına ulaşma mesafesi 18 m’den fazla olamaz.  Şekil 10’da 
bağlantının 100 mm’den küçük olduğu için uygun olmadığı görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 10. İtfaiye su verme ağzı 1 
 
 
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 [1]. Şekil 11’de itfaiye su verme ağızlarından birisinin DN 50 olduğu 
görülmektedir. Yönetmelik açık bir şekilde itfaiye su verme bağlantısında DN65 olması 
gerektiğini belirtmektedir. 

Hidrant 

3 metre
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Şekil 11. İtfaiye su verme ağzı 2 
 
 
 
 
6. İTFAİYE SU ALMA AĞZI 
 
İtfaiye su alma hattı; yangın ile mücadelede, itfaiye personeli ve eğitilmiş personel tarafından 
kullanılmak üzere tesis edilir. 
 
Yüksek binalar ile kat alanı 1000 m2’den fazla olan alışveriş merkezlerinde, otoparklarda ve 
benzeri yerlerde ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve eğitilmiş 
personelin kullanımına imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılması ve bu bağlantı ağızlarının 
kaçış merdiveni veya yangın güvenlik holü gibi korunmuş mekânlarda olması şarttır. Bir boyutu 
60 m’yi geçen katlarda yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı yapılması gerekir. Herhangi bir 
noktadan su alma ağzına olan mesafe 60 m’den fazla olamaz [1]. 
 
 
 
 
7. SABİT BORU TESİSATI VE VANALAR 
 
Yağmurlama sisteminde DN50 ye kadar dişli bağlantı yapılması gerekir. Birinci ve ikinci derece 
deprem bölgelerinde, sismik hareketlere karşı ana kolonların herhangi bir yöne sürüklenmemesi 
için, dört yollu destek kullanılması gerekmektedir. 65 mm ve daha büyük nominal çaplı 
boruların katlardan ana dağıtım borularına bağlanmasında ise esnek bağlantılar kullanılarak 
boruların iki yollu enlemesine ve boylamasına sabitleme askı elemanları ile tavanlara 
tutturulması sağlanmalı ve boruların kırılmasının önlenmesi gerekmektedir. Dilatasyon 
geçişlerinde her üç yönde hareketi karşılayacak detaylar uygulanır. Bir binada yağmurlama 
sistemi ve otomatik algılama sistemi kurulması hâlinde, yağmurlama sistemi alarm istasyonları 
ve akış anahtarları yangın alarm sistemine bağlanır. Yağmurlama sisteminden gelen alarm 
uyarıları ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel alarm 
göstergeleri oluşturularak izlenir. Hat kesme vanalarının izleme anahtarlarının ve yağmurlama 
sistemine ilişkin diğer arıza kontaklarının da aynı şekilde yangın alarm sistemi tarafından 
sürekli olarak denetlenmesi gerekir. Boru hatlarında bulunan vanaların, bölgesel kontrol 
vanalarının ve su kaynağı ile yağmurlama sistemi arasında bulunan bütün vanaların devamlı 
açık kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerekir[1]. 
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Şekil 12. Pompa  
 
 
Su deposu ile yağmurlama sistemi arasında bulunan yükselen milli ve kelebek vanaların 
devamlı açık kalmasını (elektriksel ya da kilitleme vb.) sağlayacak önlem alınmadığı şekil 12’de 
görülmektedir. 
 
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 konulmalıdır. 
 

 

Şekil 13. Yağmurlama sistemini besleyen kat detayı 

Şekil 13’te test drain hattı montajı yapılmadığı görülmektedir. Sırasıyla izlenebilir kelebek vana, 
akış anahtarı(flow switch) ve test drain hattı olması gerekmektedir. 
 
 
 
 
8. SPRİNKLER(YAĞMURLAMA) 
 
Aksi belirtilmedikçe sprinkler aralığının bütün ölçmeleri, yatay düzlemde yapılmalıdır. Çatı ve 
tavan sprinkler gruplarının saptırıcısı altında, en az aşağıdakiler kadar belirgin bir aralık 
bulunmalıdır. DT ve ST sınıfı tehlike durumlarında kullanılan sprinkler grupları için: 
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Düz püskürtücü sprinkler grubu için 0,3 m, 

1. Diğer bütün durumlarda 0,5 m. 
2. YTİ ve YTD’sı için: 1,0 m. 

 

Sprinkler grupları, tedarikçisi tarafından belirtildiği şekilde monte edilmelidir. Kuru asılı model 
sprinkler gruplarının kullanıldığı durumlar dışında, kuru boru, değişken ve ön etkili 
tesisatlardaki sprinkler grupları, yukarı yönlü olmalıdır. Yukarı yönlü sprinkler, boruya paralel 
bilezik kollarla tutturulmalıdır. 
 
Sprinkler başına düşen azami kapsama alanı, yan duvar tipi sprinkler grupları için, Çizelge 2’ye 
ve duvar dışındaki sprinkler grupları dışındaki sprinkler grupları için, Çizelge 1’e göre tayin 
edilmelidir. 
 
Örnekler Şekil 14’ te verilmiştir. Bu şekilde S ve D ebatları karşılıklı düzlemlerde, sprinkler 
grupları arasındaki mesafedir. 

 
Açıklama 
 
S Sprinkler grupları arasındaki mesafe D Sprinkler grupları arasındaki mesafe 
 

Şekil 14. Tavan tipi sprinklerlerle ilgili mesafeler 
 
 
Çizelge 1. Yan duvar dışındaki sprinkler grupları için en fazla kapsama alanı ve boşluk 

 
Tehlike sınıfı 

Sprinkler başına 
düşen azami alan 

(m2) 

Şekil 14’ te gösterilen azami 
mesafe (m) 

Standard döşeme 
S ve D 

Kademeli döşeme 
S D 

DT 21,0 4,6 4,6 4,6 
ST 12,0 4,0 4,0 4,0 
YTI ve YTD 9,0 3,7 3,7 3,7 

 
 
Yağmurlama başlıklarının yerleştirilmesi, kullanım alanının tehlike sınıfı ve yağmurlama 
başlığının koruma alanı dikkate alınarak yapılmalıdır. Bir adet standart yağmurlama başlığı 
alanı en fazla;  Düşük tehlike için 21 m2, Orta Tehlike için 12 m2  ve Yüksek Tehlike için 9 
m2 olması gerekir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte, Düşük Tehlike ve 
Orta Tehlike-1 kullanım alanlarında, bir adet standart yağmurlama başlığı en çok 21 m2 alanı 
koruyacak şekilde yerleştirilebileceğini belirtmektedir. 
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Çizelge 2. Yan duvar sprinkler grupları için azami kapsama ve mesafe 

 
Tehlike 
sınıfı 

Sprinkler 
başına 
azami 

alan (m2) 

Duvarlar boyunca mesafe  
Oda 

genişliği 
(w) 
(m) 

 
Oda 

uzunluğu (l) 
(m) 

 
Duvar 

sprinkler 
grupları 

Mesafe 
yapısı 
(yatay 

düzlem) 

Sprinkler 
grupları 
arasında 

(m) 

Sprinklerden 
duvar 

sonuna 
kadar 
(m)

 
 
 

DT 

 
 
 

17,0 

 
 
 

4,6 

 
 
 

2,3 

w  3,7 Herhangi bir 1 Tek hat 

3,7<w7,4 
 9,2 2 Standard 
> 9,2 2 Kademeli

w>7,4 Herhangi bir 2(Not 1) Standard 

 
 
 
 
ST 

 
 
 
 
9,0 

 
 
 
 
3,4 (Not 2) 

 
 
 
 
1,8 

w  3,7 Herhangi bir 1 Tek hat 

3,7 <w7,4 
6,8 2 Standard
> 6,8 2 Kademeli

w>7,4 Herhangi 
bir 
değer 

2 Standard 
(Not 1) 

Not 1 - Çatı veya tavan tipi sprinkler gruplarının ilave sırası veya sıraları gerekir.
Not 2- Tavanın yangına karşı 120 mindan az olmayan bir dayanıma sahip olması şartıyla bu 3,7 m’ye yükseltilebilir. 
Not 3 - Sprinkler saptırıcıları tavanın altında 0,1 m ve 0,15 m arasında ve duvardan yatay olarak 0,05 m ve 0,15 m 

arasında bir mesafede yerleştirilmelidir. 
Not 4 - Duvara 1,8 m dik ve sprinklerin her iki tarafında 1,0 m boyunca uzayan bir kare içerisindeki tavanda engel 

olmamalıdır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Saha kontrolleri kapsamında yangın tesisat uygulamasında tespit edilen temel hataların, 
yönetmelik ve standartlara göre uygun olmayan uygulamaların görselleri yer almaktadır. İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-3’te belirtilen yılda 
bir kez periyodik kontrol yapılması zorunlu olduğu belirtmektedir. Periyodik kontrol, yangın 
tesisatı hataların montajını önemli ölçüde minimize ettiği görülmektedir. Bu anlamda 
projelendirme, uygulama, bakım ve denetimin yangın tesisat sistemin verimli çalışabilmesi için 
bir bütün olarak ele alınması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.  
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