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DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine
ve Tesislerine ‹liflkin Hususlar

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Genel Hükümler
Genel

Madde 53- Binalar›n yang›n bak›m›ndan kritik özel-
likler gösteren kazan daireleri, yak›t depolar›, sobalar
ve bacalar, s›¤›naklar, otoparklar, mutfaklar ve çat›lar,
asansörler, y›ld›r›mdan korunma tesisat›, transforma-
tör, jeneratör gibi k›s›mlarda al›nacak önlemler bu k›-
s›mda gösterilmifltir. Bu yerlere yan›c› madde at›lma-
s› veya depolanmas› yasak olup, belirli aral›klarla te-
mizlenmesi zorunludur ve bina sahip ve/veya yöneti-
cisi bunu sa¤lamakla yükümlüdür.

‹K‹NC‹ BÖLÜM: Kazan Daireleri
Genel 

Madde 54- Kazan dairelerinin ilgili TSE standartlar›-
na uygun olmas› gerekir.
Kazan dairesi, binan›n di¤er k›s›mlar›ndan, yang›na
en az 120 dakika dayan›kl› bölmelerle ayr›lm›fl olarak
merkezi bir yerde ve bütün halinde bulunur. Bina di-
latasyonu kazan dairesinden geçemez.
Kazan dairesi kap›s›, kaç›fl merdiveni veya genel kul-
lan›m merdivenlerine direkt olarak aç›lmay›p, mutla-
ka bir güvenlik holüne aç›l›r.
Is›l kapasiteleri 50 kW-350 kW aras›nda kazan dairele-
rinde en az bir kap›, döfleme alan› 100m2’nin üzerinde-
ki veya ›s›l kapasitesi 350 kW’›n üzerindeki kazan da-
irelerinde en az 2 ç›k›fl kap›s› olacak ve ç›k›fl kap›lar›
olabildi¤i kadar birbirinin ters yönünde yerlefltirilecek,
yang›na en az 90 dakika dayan›kl›, duman s›zd›rmaz ve
kendili¤inden kapanabilecek özellikte olacakt›r.
Kazan dairesi taban›na s›v› yak›t dökülmemesi için
gerekli önlem al›n›r ve dökülen yak›t›n kolayca boflal-
t›laca¤› bir kanal sistemi (drenaj) gerçeklefltirilir.
S›v› yak›tl› kazan dairesinde en az 0,25 m3 hacminde
uygun yerde betondan pis su çukuru yap›lmal›, zemin
sular› uygun noktalardan bodrum süzgeçleriyle topla-
narak pis su çukuruna ak›t›lmal› ve bu pis su çukuru
kanalizasyona (kot düflük ise pompa konularak) ba¤-
lanmal›d›r. S›v› yak›t ak›nt›lar› yak›t ay›r›c›dan geçi-
rildikten sonra pis su çukuruna ak›t›l›r ve kontrollü bir
flekilde kazan dairesinden uzaklaflt›r›l›r.
Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg’l›k çok maksatl›
kuru kimyasal tozlu yang›n söndürme cihaz› ve bü-
yük kazan dairelerinde en az 1 adet yang›n dolab›
bulundurulmal›d›r.

Do¤al Gaz ve SPG Tesisatl› Kazan Daireleri

Madde 55- Do¤algaz ve SPG kullan›m› halinde, bu
madde ile Sekizinci K›sm›n ilgili hükümleri uygula-
n›r. Kazan dairesi do¤algaz ve SPG tesisat›, projesi,
malzeme seçimi ve montaj› ilgili standartlara ve gaz
kurulufllar›n›n teknik flartnamelerine uygun flartlarda
yap›lmal›d›r.
Sayaçlar kazan dairesi d›fl›na yerlefltirilmelidir.
Herhangi bir tehlike an›nda gaz› kesecek olan ana ka-
pama vanas› ile elektrik ak›m›n› kesecek ana devre ke-
sici ve ana elektrik panosu kazan dairesi d›fl›nda ko-
layca ulafl›labilecek bir yere konulmal›d›r. Gaz ana
vanas›n›n yerini gösteren plaka, bina giriflinde kolay-
ca görülebilecek bir yere as›lmal›d›r.
Gaz kullan›lan kapal› bölümlerde, gaz kaça¤›na karfl›
do¤al veya mekanik havaland›rma yap›lmal›d›r. Ka-
zan dairesinde s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz› (SPG) veya
do¤algaz kullan›lmas› durumunda bu gazlar› alg›laya-
cak gaz detektörleri kullan›lacakt›r.
Bina yüksekli¤i 21,50 m’yi aflan veya 32 ba¤›ms›z bö-
lüm içeren binalar›n ›s›tmas›n›n merkezi sistem ile ya-
p›lmas› zorunludur.
Kazan dairesi topraklamas› Elektrik Tesislerin-
de Topraklamalar Yönetmeli¤ine uygun flekilde
yap›lmal›d›r.
Kullan›lan gaz›n özelli¤i dikkate al›narak ayd›nlatma
ve açma kapama anahtarlar›yla panolar kapal› tipte
uygun yerlere tesis edilmelidir.
Kullan›lan gaz›n özelli¤i dikkate al›narak tüm elektrik
tesisat› (tablolar, anahtar, prizler, borular vb) ilgili yö-
netmeliklerine ve Türk Standartlar›na uygun olarak ta-
sarlanacak, tesis edilecektir. Bu tesisat ve sistemlerde
kullan›lacak her türlü cihaz ve kablolar ilgili Türk
Standartlar›na veya EN’e uygun olacaklard›r. 
Kazan dairesi tavan› mümkün oldu¤u kadar düz olma-
l›, gaz s›z›nt›s› halinde gaz›n birikece¤i ceplerin bu-
lunmamas›na özen gösterilmelidir.
SPG kullan›lan kazan daireleri bodrum katta yap›la-
maz. Bodrumlarda SPG tüpleri bulundurulamaz.
SPG kullanan ›s› merkezlerinde, gaz alg›lay›c›n›n or-
tamdaki gaz kaça¤›n› alg›lay›p ve uyarmas› ile devre-
ye giren ve bina giriflinde gaz ak›fl›n› kesen emniyet
vanas› (otomatik emniyet vanas›, ani kapama vanas›)
bulunacakt›r.
Kazan dairesini iflletecek personel mutlaka yetkili bir
kurum taraf›ndan verilen kazan dairesi iflletmecili¤i
kursunu bitirdi¤ine dair sertifikalar› olmal›d›r. Bunun
uygulanmas›nda bina yöneticisi sorumludur.

XV. BÖLÜM
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yak›t Depolar›
Yak›t Depolar›

Madde 56- Yak›t tanklar› ilgili Türk Standartlar›na
göre hesaplan›r ve yerlefltirilir. Akaryak›t depolar›
yang›na dayan›kl› bölmelerle korunmufl bir hacme
yerlefltirilmelidir. Yak›t deposu ile kazan dairesi yan-
g›na 120 dakika dayan›kl› bir bölme ile ayr›lm›fl olma-
l›d›r. Depoda yeterli bir havaland›rma sa¤lanmal›d›r.
Tank kapasitesinin en az üçte birini alacak flekilde ha-
vuzlama yap›lmal›d›r.
Akaryak›t depolar›; merdiven alt›na, merdiven bofllu-
¤una, mutfak, banyo, yatak odas›, teras ve balkon gibi
yerlere konulamaz.
Kalorifer yak›t› olarak kullan›lan s›v› yak›tlar, afla¤›-
daki flekil ve miktarlarda depolanabilir:
- 1.000 litreye kadar, bodrumda ve varil içinde,
- 3.000 litreye kadar, bodrumda,  s›z›nt›s›z sac

kaplarda,
- 12.000 litreye kadar bina içinde bodrum katta

yang›na 120 dakika dayan›kl› kâgir odada, s›z›n-
t›s›z sac depolar›nda; s›z›nt›s›z yeralt› ve yerüstü
tanklar›nda,

- 40.000 litreye kadar bina içinde bodrum katta ye-
ralt› tanklar›nda veya bina d›fl›nda yeralt› ve yerüs-
tü tanklar›nda,

- Stok ihtiyac›n›n 40.000 litreden fazla olmas› halin-
de,  yak›t tanklar›, binadan ayr› ba¤›ms›z tek katl›
bir binaya yerlefltirilir ve Yönetmeli¤in Sekizinci
K›sm›nda gösterilen emniyet tedbirleri al›n›r.

- Akaryak›t depolar›n›n metal bölümleri, ilgili yö-
netmeliklere göre statik elektri¤e karfl› topraklan›r.

Akaryak›t yakan kat kaloriferinin yak›t depolar› daire
içinde merdiven boflluklar›nda, mutfak, banyo, yatak
odas› ve balkon gibi mahallere konulamaz. Bu depolar
bu Yönetmelikteki ilgili hususlara ve ilgili standartlara
uymak kayd›yla, bodrumda en fazla 2.000 litre hacmin-
de yap›labilir. Günlük yak›t deposu ise en fazla 100 lit-
re olmak üzere daire içinde kapal› bir hacimde yap›la-
bilir. Günlük yak›t deposu sadece haval›k ile atmosfere
aç›lmal›, taflmas› ana yak›t deposuna olmal›d›r.
Kat kaloriferi tesisat› bulunan veya gazya¤› kullanan
binalarda en az 1 adet 6 kg'l›k kuru ABC tozlu el yan-
g›n söndürme cihaz› bulundurulacakt›r.
Kömürlük, kazan dairesine bitiflik, taban kotu elle ve-
ya stokerle yükleme ve boflaltmaya elveriflli olarak te-
sis edilir. Kömür rahat tafl›nabilmeli ve cüruf kolay
at›labilmelidir. Kömürlük alan› 1,5 m kömür yüksek-
li¤i esas al›narak hesaplan›r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Mutfaklar, Çay Ocaklar›,
Sobalar ve Bacalar
Mutfaklar ve Çay Ocaklar›

Madde 57- Al›flverifl merkezleri ve konutlar harici
yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar, yemek fab-
rikalar› ile bir anda 100' den fazla kifliye hizmet veren

mutfaklar›n davlumbazlar›na otomatik söndürme sis-
temi yap›lmal› ve ocaklarda kullan›lan gaz›n özellik-
lerine göre gaz alg›lama,  gaz kesme ve uyar› tesisat›
kurulmal›d›r.
Mutfaklar›n bodrumda olmas› ve gaz kullan›lmas› du-
rumunda havaland›rma sistemleri yap›l›r. ‹kinci bir ç›-
k›fl tesis edilmeden gaz kullan›lmas› yasakt›r.
Mutfak ve çay ocaklar› binan›n di¤er k›s›mlar›ndan en
az 120 dakika süreyle yang›na dayan›kl› bölmeler ile
ayr›lm›fl biçimde konuflland›r›l›r. Bölme olarak ahflap
ve di¤er kolay yan›c› maddeler kullan›lamaz.
SPG kullan›lan mutfaklarda SPG tüpleri bodrum katta
bulundurulamaz. SPG kullanan mutfaklar›n bodrum
katta olmas› halinde; gaz alg›lay›c›n›n ortamdaki gaz
kaça¤›n› alg›lay›p ve uyarmas› ile devreye giren ve gaz
ak›fl›n› kesen emniyet vanas› (otomatik emniyet vanas›,
ani kapama vanas›)  ve havaland›rma bulunacakt›r. 
Mutfaklarda do¤al gaz kullan›lmas› halinde 113. mad-
dedeki esaslara uyulacakt›r.

Sobalar ve Bacalar

Madde 58- Baca tesisat›, ilgili Türk standartlar›ndaki
esaslara uygun olmal›d›r. Her kazan için tercihen ayr›
bir baca kullan›lacak, soba ve flofben borular› kazan
bacalar›na ba¤lanmayacakt›r. 
Kazan dairesi için ayr›ca havaland›rma bacas› yap›la-
cakt›r. Bacalar komflu yüksek binan›n etkisiyle baca
çekiflini azaltmamak için mümkünse bu binalardan en
az 6 m uzakl›kta bulunacak ve ait oldu¤u bina mahya-
s›n›n en az 0,8 m üzerine kadar ç›kar›lacakt›r. 
Kazan baca duvarlar› 500°C s›cakl›¤a dayan›kl› olan
malzemeden yap›lacak, delikli tu¤la ve briket kulla-
n›lmayacakt›r.
S›cak baca gazlar›n›n yalad›¤› baca iç yüzeylerinin s›-
vanmamas› halinde projelendirmede en uygun derzlen-
dirme biçiminin seçimi gibi önlemler al›nacakt›r. Baca
duvarlar›n›n d›fl yüzeyleri uygun biçimde s›vanacakt›r.
S›v› ve kat› yak›tl› kazanlar›n bacalar›n›n alt›nda bir
kurum temizleme menfezi bulunacak, y›lda en az 2 kez
yetkili kiflilere temizletilecektir. Bacalar›n temizli¤in-
den bina sahip ve yöneticisi sorumludur.
Is›tma arac› olarak soba kullan›lan yerlerde, soba tahta
ve boyal› k›s›mlara zarar vermeyecek flekilde alt›na me-
tal kapl› tabla, mermer veya benzeri malzeme konula-
rak kurulur. Taban beton ise, bu önlem zaruri de¤ildir.
Ba¤dadi duvardan boru geçirmek mecburiyeti has›l
olursa, duvar›n ya¤l› boya veya ahflap gibi çabuk ya-
n›c› k›sm›na künk veya büz yerlefltirilir ve boru bu de-
likten geçirilir.
Odada baca yoksa soba borusu, sac konan pencereden
ç›kar›l›p, saçaktan 25 cm aç›kta ve 50 cm yüksekte,
ucunda flapka kullan›larak kurulur. Borular›n birleflti-
¤i yerler çemberle kapat›l›p, bu çemberden duvar ve
tavana ba¤lanmak suretiyle birbirinden ayr›lmas› ve
devrilmesi önlenir.
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Kullan›m esnas›nda soba kapaklar› aç›k b›rak›lmaz,
alt›nda ve yanlar›nda odun, ç›ra, kömür, kibrit, benzin,
gaz ve benzeri yan›c› ve parlay›c› madde bulundurul-
maz. ‹çindeki atefl, gerekti¤inde kapakl› mangala al›-
n›r. Soban›n, kullan›lmad›¤› mevsimde kald›r›lmas›
gerekir. Soban›n kald›r›lmad›¤› yerlerde, kapaklar
aç›lmayacak flekilde telle ba¤lan›r.
Odun ve kömür gibi kat› yak›tlarla yüksek oranda is
b›rakan s›v› yak›tlar kullan›ld›¤› takdirde borular ayda
bir, bacalar 2 ayda bir temizlenir.
Baca temizli¤i, mahallin itfaiye teflkilat› taraf›ndan
yap›l›r. Ancak, bu konuda itfaiye teflkilat›ndan ald›¤›
izinle ve belediye encümeninin belirledi¤i fiyat tarife-
si üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar varsa, te-
mizlik onlara da yapt›r›labilir.

BEfi‹NC‹ BÖLÜM: S›¤›naklar, Otoparklar ve 
Çat›lar
S›¤›naklar

Madde 59- S›¤›naklarla ilgili mevzuata uygun olarak
yap›lan ve 50'den fazla insan›n bar›nd›r›laca¤› s›¤›-
naklarda Yönetmeli¤in Alt›nc› K›s›m ‹kinci Bölümü-
ne uygun duman tahliye sistemi yap›lmas› ve Üçüncü
K›s›m ‹kinci Bölümde belirtilen esaslara uygun en az
2 ç›k›fl›n sa¤lanmas› zorunludur.
Bu Yönetmeli¤e göre alg›lama, uyar› ve söndürme
sistemlerinin yap›lmas› mecburi olan binalar›n s›¤›-
naklar›nda da bu sistemlerin yap›lmas› zorunludur.

Otoparklar

Madde 60- Motorlu araçlar›n park etmeleri için kulla-
n›lan otoparklar›n d›flar›ya olan toplam aç›k alan›, dö-
fleme alan›n›n  %5’inden fazla ise ve bu aç›k alan› her
birinde en az yar›s› (%2,5) kadar olmak üzere karfl›l›k-
l› iki cephede bulunuyorsa bu aç›k otopark, aksi halde
kapal› otopark kabul edilir. Araç kapasitesi 20’den
fazla olan veya birden fazla bodrum kat kullanan ka-
pal› tip otoparklarda otomatik ya¤murlama sistemi,
yang›n dolap sistemi ve itfaiye su alma a¤›zlar› yap›l-
mak zorunludur.
Yap› inflaat alan› 2.000 m2 yi aflan bodrumlardaki ka-
pal› otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi zo-
runludur. Duman tahliye sistemi binan›n di¤er bölüm-
lerine hizmet veren sistemlerden ba¤›ms›z olmal› ve
saatte en az 9 hava de¤iflimi sa¤lamal›d›r.
Araçlar›n asansörle al›nd›¤› kapal› otoparklarda do¤al
veya mekanik havaland›rma sistemi yap›lacakt›r.

Çat› Aralar›

Madde 61- Çat› aralar›nda yan›c›, parlay›c› ve patlay›-
c› madde bulundurulamaz. 
Is›tma, so¤utma, haberleflme ve iletiflim al›c›, verici ci-
hazlar›n›n yerlefltirilmesi zorunlu oldu¤u hallerde çat›
aras›na elektrikli cihazlar yerlefltirmek gerekirse yang›-
na karfl› ilave tedbirler al›narak (yang›na dayan›kl›

kablo kullan›lmas›, çelik boru içerisinden geçirilmesi
vb) yetkili kifliler eliyle ilgili yönetmeliklerine uygun
elektrik tesisat› çekilebilir.
Çat› girifl kap›s› devaml› kapal› ve kilitli tutulur. Çat›-
ya bina sahibi, yöneticisi veya bina yetkilisinin izni ile
ç›k›labilir. Çat› aralar› periyodik olarak temizlenir.

ALTINCI BÖLÜM: Asansörler
Genel

Madde 62- Asansör sistemleri, Asansör Yönetmeli¤i-
ne ( 95/16/AT ) uygun olarak imal ve tesis edilecektir.
Asansör kuyusu ve makine dairesi yang›na en az 60
dakika dayan›kl› ve yan›c› olmayan malzemeden
yap›lacakt›r.
Ayn› kuyu içinde üçten fazla asansör kabini düzenle-
nemez. Dört asansör kabini düzenlendi¤i takdirde iki-
flerli gruplar halinde ayr›larak, aralar› yang›na 60 da-
kika dayan›kl› bir malzeme ile ayr›lacakt›r.
Asansör kuyusunda en az 0,1 m2 olmak üzere kuyu
alan›n›n 0,025 kat› kadar bir havaland›rma ve du-
mandan ar›nd›rma bacas› bulundurulmal› veya kuyu-
lar bas›nçland›r›lmal›d›r. Ayn› anda bodrum katlara
da hizmet veren asansörlere, bodrum katlarda korun-
mufl bir koridordan veya bir yang›n güvenlik holün-
den ulafl›lmal›d›r. Asansörlerin kap›lar›; koridor, hol
ve benzeri alanlar d›fl›nda do¤rudan kullan›m alanla-
r›na aç›lamaz.
Yüksek binalarda ve topluma aç›k yap›larda kullan›-
lan asansörlerde afla¤›daki esaslar aran›r.
- Yang›n uyar›s› ald›klar›nda kap›lar›n› açmadan

do¤rultular› ne olursa olsun otomatik olarak acil
ç›k›fl kat›na dönecek ve kap›lar› aç›k bekleyecek,
ancak, asansörler gerekti¤inde yetkililer taraf›n-
dan kullan›labilecek elektriksel sisteme sahip
olacakt›r.

- Asansörler yang›n uyar›s› ald›klar›nda kat ve kori-
dor ça¤r›lar›n› kabul etmeyecektir.

- Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulu-
nan yüksek binalarda deprem sensörüyle asansör-
ler deprem s›ras›nda durabilece¤i en yak›n kata gi-
dip, kap›lar›n› aç›p, hareket etmeyecek tertibat ve
programa sahip olacakt›r. 

Asansör kap›s›, yang›n merdiven yuvas›na aç›lamaz.
Yang›n güvenlik holüne aç›lan asansör kap›lar›n›n
yang›na en az 30 dakika dayan›kl› ve duman s›zd›r-
maz olmas› gerekir.

Acil Durum Asansörü

Madde 63- Acil durum asansörü bir yap› içinde,
yang›na müdahale ekiplerinin ve bunlar›n kulland›k-
lar› ekipman›n üst ve alt katlara makul bir emniyet
tedbiri dahilinde h›zl› bir flekilde tafl›nmas›n› sa¤la-
mak, gerekli kurtarma ifllemlerini yapmak ve ayn›
zamanda engelli insanlar› tahliye edilebilmek üzere
tesis edilir. 



483

Asansör ayn› zamanda normal koflullarda binada bulu-
nanlar taraf›ndan da kullan›labilir, ancak bir yang›n ve
acil durumda, asansörün kontrolü yang›na müdahale
ekiplerine geçer. Yap› yüksekli¤i 51,50 m’den daha faz-
la olan yap›larda acil durumlarda kullan›lmak üzere en az
1 asansör acil durum asansörü olarak düzenlenecektir.
Acil durum asansörleri önünde ayn› zamanda kaç›fl
merdivenine de geçifl sa¤layacak flekilde her katta 6m2

den az 10 m2 den çok ve herhangi bir boyutu 2 m’den
az olmayacak yang›n güvenlik holü oluflturulacakt›r.
Acil durum asansörünün kabin alan› en az 1,8 m2, tafl›-
ma kapasitesi en az 630 kg, h›z› zemin kattan en üst ka-
ta 1 dakikada eriflecek h›zda olacak ve enerji kesilmesi
halinde otomatik olarak devreye girecek özellikte jene-
ratöre ba¤l› olacakt›r. Acil durum asansörleri her kata
hizmet edecek ve normalde de kullan›labilir olacakt›r.
Bu asansörlerin elektrik tesisat ve kablolar› yang›na
karfl› en az 60 dakika dayan›kl› olacakt›r. Asansör
bofllu¤u içindeki tesisat sudan etkilenmeyecektir.
Acil durum asansörünün makine daireleri ayr› olacak
ve asansör kuyusu bas›nçland›r›lacakt›r. Bu asansör,
yap›n›n genel elektrik beslemesinin kesilmesinden et-
kilenmeyecek ve en az 60 dakika çal›fl›r durumda kal-
mas›n› sa¤layacak bir acil durum jeneratöründen bes-
lenecek flekilde tesis edilecektir.

YED‹NC‹ BÖLÜM: Y›ld›r›mdan Korunma Tesisat›,
Transformatör ve Jeneratör
Y›ld›r›mdan Korunma Tesisat› 

Madde 64- Binalar›n y›ld›r›m tehlikesine karfl› korun-
mas› için ilgili yönetmelik ve standartlar›n gere¤i ye-
rine getirilecektir. Elektrik yükünün yap› veya yap›
içindeki di¤er tesisatlar üzerinde risk yaratmaks›z›n
topra¤a iletilebilece¤i yeterli ba¤lant› sa¤lanmal›, bir
toprak sonland›rma a¤› oluflturulmal›d›r.

Transformatör

Madde 65- Herhangi bir binada ya¤l› tip transforma-
tör kullan›lmas› gerekti¤i taktirde afla¤›daki önlemler
al›nacakt›r.
- Transformatörün kurulaca¤› odan›n tüm duvarlar›,

taban› ve tavan› en az 120 dakika süreyle yang›na
dayanabilecek flekilde yap›lacakt›r.

- Ya¤ toplama çukuru yap›lacakt›r.
- Transformatörün içinde bulunaca¤› odan›n bina

içinde konuflland›r›lmas›, bir yang›n durumunda
transformatörden ç›kan dumanlar›n ve s›cakl›¤›n
binadaki kaç›fl yollar›na sirayet etmeyecek ve ser-
best hareketi engellemeyecek flekilde yap›lacakt›r.

- Otomatik yang›n alg›lama ve söndürme sistemi
yap›lacakt›r.

- Temiz su, pis su, patlay›c› ve yan›c› s›v› ve gaz te-
sisat› donan›m ve ekipmanlar› bu mahallerden ge-
çirilmeyecektir ve üst kat mahallerinde ›slak hacim
düzenlenmeyecektir.

Jeneratör

Madde 66- Birincil veya ikincil enerji kayna¤› olarak
jeneratör kullan›lan tüm bina ve yap›larda afla¤›daki
önlemler al›nacakt›r.
- Jeneratörün kurulaca¤› odan›n duvarlar›, taban› ve

tavan› en az 120 dakika süreyle yang›na dayanabi-
lecek flekilde yap›lacakt›r.

- Jeneratörün içinde bulunaca¤› odan›n bina içinde
konuflland›r›lmas›, bir yang›n durumunda ç›kan
dumanlar›n ve s›cakl›¤›n binadaki kaç›fl yollar›na
sirayet etmeyece¤i ve serbest hareketi engelleme-
yece¤i flekilde yap›lacakt›r.

- Jeneratörün ana yak›t deposunun bulunaca¤› yer
için 56. maddedeki kurallara uyulacakt›r.

ALTINCI KISIM: Duman Kontrol

Sistemleri

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Genel Hükümler
Genel

Madde 85- Binalarda duman kontrol sistemi olarak
yap›lan bas›nçland›rma, havaland›rma ve duman tah-
liye tesisat›, binada bulunanlara zarar vermeyecek, pa-
nik ç›kmas›n› önleyecek ve binan›n emniyetli bir fle-
kilde boflalt›lmas›n› sa¤layacak güvenli bir ortam›
oluflturacak flekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve ça-
l›fl›r durumda tutulacaklard›r.
Kurulmas› gereken bas›nçland›rma, havaland›rma ve
duman tahliye tesisatlar›n›n yerlefltirilmeleri, kullan›-
lacak teçhizat›n cins ve miktarlar›, binan›n kullan›m
s›n›f›, tehlike s›n›f›, binada bulunanlar›n hareket kabi-
liyeti ve binada bulunan yang›n önleme sistemlerinin
özelliklerine göre belirlenecektir.
Her türlü bas›nçland›rma, havaland›rma ve duman
tahliye tesisatlar›, ilgili yönetmeliklere, Türk Stan-
dartlar›na ve Avrupa Standartlar›na uygun olarak ta-
sarlanacak, tesis edilecek ve iflletilecektir.
Bu Yönetmeli¤in gerekli gördü¤ü her türlü sistem, ci-
haz ve ekipmanlar›n montaj ve iflletme süresince per-
formans ve çal›flma süreklili¤i sa¤lanacak flekilde  ka-
bul testi yap›lacak, periyodik kontrol, test ve bak›ma
tabi tutulacakt›r.  
Binalarda kurulacak bas›nçland›rma, havaland›rma ve
duman tahliye tesisat›, binan›n yang›n sorumlusunun
gözetiminde test ve bak›ma tabi tutulacakt›r.
Duman tahliyesinde kullan›lacak fanlar›n ve bas›nç-
land›rma fanlar›n›n besleme kablolar› yang›na en az
60 dakika dayan›kl› olacak ve jeneratörden beslenecek
flekilde tesis edilecektir. 

‹K‹NC‹ BÖLÜM: Duman Kontrolü
Duman Kontrol Esaslar›

Madde 86- Do¤al duman tahliyesi yap›labilecek yer-
lerde duman çekifl bacalar›, duman kesicileri ve du-
man bölmeleri kullan›lacakt›r. 
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Mekanik duman kontrol sistemleri olarak iklimlendir-
me sistemleri özel düzenlemeler yap›larak kullan›la-
cak veya ayr› mekanik havaland›rma ve/veya duman
kontrol sistemleri kurulacakt›r.
Duman tahliye a¤›zlar› ya¤murlama sistemi olmayan
binalarda daima aç›k olabilece¤i gibi, yang›n s›ras›n-
da elle kolayl›kla aç›labilen mekanik düzenlerle de ça-
l›flt›r›labilirler. Ya¤murlama sistemi kurulmufl binalar-
da duman tahliye kapaklar›n›n aç›lmas› ya¤murlama
sisteminin çal›flmas›ndan sonra olacak flekilde ayar-
lanmal›d›r. Her iki durumda da bu tür mekanizmalar›n
sürekli bak›mla ifller durumda tutulmalar› zorunludur.
‹klimlendirme ve havaland›rma tesisat›n›n duman
kontrolünde kullan›m› söz konusu olabilir.
Madde 87- Bir yang›n esnas›nda, mevcut iklimlen-
dirme ve havaland›rma tesisat› duman kontrol siste-
mi olarak da kullan›labilir. Bu durumda Yönetmelik-
te mekanik duman kontrol  sistemi için istenilen bü-
tün gerekler iklimlendirme ve havaland›rma sistemi
için aranacakt›r.
Mekanik duman kontrol sistemleri için tesis edilen ha-
valand›rma ve tahliye kanallar› çelik, alüminyum ve
benzeri malzemeden yap›lm›fl olmal›d›r.
Bütün mekanik havaland›rma ve duman tahliye siste-
minde kullan›lacak kanallar yeterli say›da ask› ele-
manlar› ile ba¤lanmal›d›r.
Kanal kaplama malzemesi en az zor alevlenici malze-
me olmal›d›r.
Havaland›rma ve duman tahliye kanallar› kaç›fl merdi-
venlerinden ve yang›n güvenlik hollerinden geçme-
melidir. Elde olmayan nedenlerden dolay›, kanal›n bu
bölümden geçmesi durumunda geçti¤i bölümün yap›-
sal olarak yang›na dayan›m süresi kadar yang›na da-
yanacak bir malzeme ile kaplanmal›d›r. 
Ayn› hava santral› ile birden fazla yang›n kompart›ma-
n› havaland›r›lmas› ya da iklimlendirilmesi yap›l›yor-
sa, yang›n kompart›manlar› aras› geçifllerde, dönüfl ve
toplama kanallar›nda yang›n damperi kullan›lmal›d›r. 
Asma tavan aras›, yükseltilmifl döfleme alt› gibi ma-
hallerin plenum olarak kullan›lmas› durumunda; bu
bölümler içerisinden sadece; mineral, alüminyum ve-
ya bak›r z›rhl› kablolar, rijit metal borular ve s›v› s›z-
d›rmaz esnek metal borular geçirilebilir. Bilgisayar,
televizyon, telefon ve iç haberleflme sistemleri kablo-
lar›n›n, yang›n korunum sistemi borular› ile alevlen-
meyen s›v›lar tafl›yan yanmaz malzemeden borular›n
kullan›lmas›na izin verilir.
Havaland›rma ve duman tahliye kanallar› yang›n
kompart›man› duvarlar›n› delmemelidir. Kanal›n bir
yang›n kompart›man› duvar›n› veya kat›n› geçmesi
durumunda, kanal üzerine yang›n kompart›man› du-
var›n› veya kat›n› geçti¤i yerde yang›n damperi ko-
nulmal›d›r. E¤er, havaland›rma kanal› korunmufl bir
flaft içinden geçiyorsa flafta girifl ve ç›k›flta yang›n
damperi kullan›lmal›d›r.

Bas›nçland›rma sistemine ait kanallarda yang›n dam-
peri kullan›lmaz.
Duman kontrol  sistemi uzaktan elle kumanda edilerek
ve/veya yang›n alg›lama ve uyar› sistemi taraf›ndan
otomatik olarak devreye sokulabilir.
Yang›n›n yay›lmas›nda rol oynayan tesisat baca ve
kanallar›, yang›n kompart›manlar› hizas›nda, kom-
part›man›n yang›n dayan›m›n› azaltmayacak flekil-
de yal›t›lacakt›r. Havaland›rma kanal ve bacalar›-
n›n yang›n kompart›manlar›n› aflmalar›na özel de-
taylar d›fl›nda izin verilmez. Hava kanallar›, yan-
maz malzemeden yap›lmal› veya yanmaz malzeme
ile kaplanmal›d›r.
Kazan dairesi, jeneratör odas›, mutfak, otoparklar ve
tah›l depolar›nda duman kontrolü 
Madde 88- Dizel pompa ve acil durum jeneratörünü
çal›flt›rabilmek için mekanik havaland›rman›n gerek-
li oldu¤u yerlerde, bu bölümlerin duman tahliye sis-
temleri di¤er bölümlere hizmet veren sistemlerden
ba¤›ms›z olarak dizayn edilmeli, hava do¤rudan d›-
flardan ve herhangi bir egzoz ç›k›fl noktas›ndan en az
5m uzaktan al›nmal› ve mahallin egzoz ç›k›fl› da do¤-
rudan d›flar›ya ve herhangi bir hava girifl noktas›ndan
en az 5m uza¤a at›lmal›d›r.
Bir otel, restoran, kafeterya benzeri yerlerin mutfak-
lar›ndaki piflirme alanlar›n›n mekanik egzoz sistemi
binan›n di¤er bölümlerine hizmet veren sistemlerden
ba¤›ms›z olmal› ve egzoz kanallar›, korunmam›fl ya-
nabilir malzemelerden en az 500 mm aç›ktan geçme-
li, egzoz do¤rudan d›flar›ya at›lmal› ve herhangi bir
hava girifl aç›kl›¤›ndan en az 5 m uzakta olmal›d›r,
mutfak d›fl›ndan geçen egzoz kanal› geçti¤i bölümün
veya mutfak bölümünün yap›sal olarak yang›na da-
yanma süresi kadar bir malzeme ile kaplanmal›, e¤er
kanal bir tu¤la flaft› içerisinden geçiyorsa flaft›n di¤er
bölümlerinden ve di¤er kanallardan veya servis ele-
manlar›ndan ayr›lmal›d›r. Mutfak egzoz kanallar›na
yang›n damperi konulmamal›d›r.
Yap› inflaat alan› 2.000 m2’yi aflan; kazan daireleri,
kapal› otopark alanlar› ve bodrum katlardaki depolar
için mekanik duman tahliye sistemi zorunludur. Du-
man tahliye sistemi binan›n di¤er bölümlerine hiz-
met veren sistemlerden ba¤›ms›z olmal› ve saatte en
az 9 defa hava de¤iflimi sa¤lamal›d›r.
Un, tah›l, kepek, niflasta ve fleker gibi parlay›c› orga-
nik tozlar meydana getiren maddelerin imal edildi¤i,
ifllendi¤i veya depo edildi¤i yerlerde, bu maddelerin
tozlar›n›n toplanmas›n› önleyecek özel havaland›rma
tertibat› yap›lmas› zorunludur. Bu yerlerde soba, ocak
ve benzeri aç›k atefl kayna¤› bulundurulmas› ve önlem
al›nmaks›z›n kaynak yap›lmas› yasakt›r.
Do¤al gaz, SPG veya tehlikeli maddelerle çal›fl›lan
yerlerde fan ve havaland›rma motorlar› patlama ve k›-
v›lc›m güvenlikli (ex-proof) olacakt›r. Kablo ve pano
tesisatlar› da k›v›lc›m güvenlikli (ex-proof) olacakt›r.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bas›nçland›rma Sistemi
Bas›nçland›rma Sistemi

Madde 89- Konutlar hariç bütün binalarda merdiven
yuvas› yüksekli¤i 30,5m’den fazla ise kaç›fl merdiven-
leri bas›nçland›r›lacakt›r. Bodrum kata ve üst katlara
hizmet veren kaç›fl merdiveni ayn› yuvada olsa bile
zemin seviyesinde, yang›na 120 dakika dayan›kl› ve
duman s›zd›rmaz bir duvarla ayr›lm›fl ve ayr› ç›k›fl dü-
zenlenmiflse, merdiven yuvas› için üst katlar›n yük-
sekli¤i esas al›n›r.
Bodrum kat say›s› 4'den fazla olan binalarda bodrum
kata hizmet veren kaç›fl merdivenleri bas›nçland›r›l-
mal›d›r. Yap› yüksekli¤i 51,5m’den yüksek olan ko-
nutlar›n kaç›fl merdivenleri bas›nçland›r›lacakt›r.
Yang›n an›nda acil durum asansör kuyular›n›n yang›n
etkisi alt›nda kalmamas› için acil durum asansörü ku-
yular› bas›nçland›r›lmal›d›r.
Bas›nçland›rma sistemi çal›flt›¤› zaman, bütün kap›-
lar kapal› iken bas›nçland›r›lan merdiven yuvas› ile
bina kullan›m alanlar› aras›ndaki bas›nç fark› en az
50 Pa olmal›d›r. Aç›k kap› durumu için bas›nç fark›
en az 15 Pa olmal›d›r.
Bas›nçland›rma sisteminin yang›n güvenlik holüne de
yap›lmas› durumunda, merdiven taraf›ndaki bas›nç
yang›n güvenlik holü taraf›ndaki bas›nçtan daha yüksek
olacak flekilde bir bas›nç da¤›l›m› oluflturulmal›d›r.
Hem bas›nçl› havan›n hem de otomatik kap› kapat›c›-
n›n kap› üzerinde yaratt›¤› kuvveti yenerek kap›y› aç-
mak için kap› koluna uygulanmas› gereken kuvvet
110 Newton’u geçmemelidir. 
Operasyon s›ras›nda bas›nçland›rma sistemi aç›k bir
kap›dan bas›nçland›r›lm›fl alana duman giriflini engel-
leyecek yeterlilikte hava h›z›n› sa¤layabilmelidir. Ha-
va h›z› birbirini takip eden iki kat›n kap›lar› ve d›flar›
tahliye kap›s›n›n tam olarak aç›k olmas› hali için sa¤-
lanmal›d›r. Ortalama h›z büyüklü¤ü her bir kap›n›n
tam aç›k hali için en az 1 m/s olmal›d›r.
En az iki iç kap› ve bir d›flar›ya tahliye kap›s›n›n aç›k
olaca¤› düflünülerek dizayn yap›lmal› ve bina kat say›-
s›na göre aç›k iç kap› say›s› artt›r›lmal›d›r. Bas›nçlan-
d›rma havas› miktar›, s›z›nt› alanlar›ndan çevreye olan
hava ak›fllar›n› karfl›layacak mertebede olmal›d›r.
Merdiven içerisinde oluflacak afl›r› bas›nç art›fllar›n›
bertaraf edecek afl›r› bas›nç damperi, frekans kontrol-
lü fan gibi sistemler düflünülmelidir.  
Bas›nçland›rma havas› do¤rudan d›flardan al›nmal›
ve egzoz ç›k›fl noktalar›ndan en az 5 m uzakta olma-
l›d›r. Yüksekli¤i 25m’den fazla olan kapal› merdi-
venlerin bas›nçland›r›lmas›nda birden fazla nokta-
dan üfleme yap›lacakt›r. ‹ki noktadan üfleme yap›l-
mas› durumunda üfleme yap›lan noktalar aras›ndaki
yükseklik en az merdiven yüksekli¤inin yar›s› kadar
olacakt›r. Yap› yüksekli¤i 51,5m’den fazla olan bi-
nalarda her kattan veya en çok her 3 katta bir üfle-
me yap›lmal›d›r.

Bas›nçland›rma fan›n›n d›flardan hava emifline alg›la-
y›c› konulmal›, duman alg›lanmas› durumunda fan
otomatik olarak durdurulmal›d›r.
Bas›nçland›rma sistemi yang›n alg›lama ve uyar› sis-
temi taraf›ndan otomatik olarak çal›flt›r›lmal›d›r.
Bas›nçland›rma fan›n› elle çal›flt›r›p durdurabilmek
için bir açma kapatma anahtar› olmal›d›r. 
Kaç›fl merdivenlerinde bas›nçland›rma yap›lmam›fl
ise; merdiven bölümünde aç›labilir pencere veya mer-
divenin üzerinde devaml› havaland›rmay› sa¤layacak
tepe penceresi bulunacakt›r.

YED‹NC‹ KISIM: Yang›n Söndürme 

Sistemleri

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: Genel Hükümler
Genel

Madde 90- Yang›n söndürme sistemleri, bu Yönetmelik
kapsam›ndaki tüm yap› ve binalar ile tünel, liman, dok,
metro, aç›k arazi iflletmeleri gibi yap›larda yang›n önce-
si ve s›ras›nda kullan›lan sabit söndürme tesisatlar›d›r.
Binalarda kurulan söndürme tesisat›, binada bulunan-
lara zarar vermeyecek, panik ç›kmas›n› önleyecek ve
yang›n› söndürecek flekilde tasarlanacak, tesis edile-
cek ve çal›fl›r durumda tutulacaklard›r.
Yang›n söndürme sistemleri her yap›da oluflabilecek
yang›n› söndürecek kapasitede ve yap› ekonomik
ömrü boyunca, sistem gerekti¤inde otomatik ve/veya
elle devreye gereken h›zda girerek görevini yerine
getirebilmelidir.
Kurulmas› gereken sabit yang›n söndürme sistemleri
ve tesisat›n›n nitelikleri, kullan›lacak teçhizat›n cins
ve miktarlar›, yerlefltirilmeleri, binan›n ve binada bu-
lunabilecek malzemelerin yang›n türüne göre belirle-
necektir. Sistem ve/veya sistemlerde kullan›lacak tüm
ekipmanlar sertifikal› olacakt›r.
Her türlü yang›n söndürme sistemleri, ilgili  yönetmelik-
lere,  Türk Standartlar›na ve Avrupa Standartlar›na uy-
gun olarak tasarlanacak,  tesis edilecek ve iflletilecektir.
Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasar›m ve
uygulamas› yetki sahibi merci taraf›ndan kontrol ve ona-
ya tabi olacakt›r.  Periyodik kontrol, test ve bak›m gerek-
tiren sistemleri ve cihazlar› bina sahibi, yöneticisi veya
bunlar›n yaz›l› olarak sorumluluklar›n› devretti¤i bina
yetkilisince periyodik kontrol, test ve bak›m› yapt›r›l›r.

‹K‹NC‹ BÖLÜM: Sulu Söndürme Sistemleri
Genel

Madde 91- Sulu söndürme sistemleri sabit boru tesisa-
t› ve yang›n dolaplar› sistemi, hidrant sistemi, ya¤-
murlama sistemi için yap›lm›fl hidrolik hesaplar neti-
cesinde gerekli olan su bas›nç ve debi de¤erleri mer-
kezi veya flehir flebekeleri taraf›ndan karfl›lanam›yor-
sa; kapasiteyi karfl›layacak yang›n pompa istasyonu ve
deposu oluflturulmal›d›r.
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Su depolar› ve Kaynaklar

Madde 92- Sistemde en az bir güvenilir su kayna¤›
bulunmal›d›r.
Sulu söndürme sistemleri için kullan›lacak su depolar›n›n
yang›n rezervi olarak ayr›lm›fl bölümleri baflka amaçlar
için kullan›lmayacak, sadece söndürme sistemlerine hiz-
met verecek flekilde düzenlenecektir.
Sulu söndürme sistemleri tasar›m›nda dikkate al›nacak bi-
na tehlike s›n›flar› 19’uncu madde de tan›mlanm›fl ve bi-
na tehlike s›n›flar› Ek-1a, b ve c’de verilmifltir. Su depo-
su hacminin tayininde gerekli süre düflük tehlike için 30
dakika, orta tehlike için 60 dakika ve yüksek tehlike için

90 dakika al›nacakt›r. Yap›da ya¤murlama sistemi bulun-
mas› durumunda, su Tablo 15.1 ve 2’deki de¤erden az ol-
mayacakt›r. Birim alan için dizayn debi de¤erleri (tasar›m
yo¤unlu¤u) için TS EN 12845 esas al›nacakt›r. Ya¤mur-
lama söndürme sistemi yan›nda bina içi yang›n dolaplar›
ve bina d›fl› hidrant sistemi mevcut ise bu durumda ya¤-
murlama söndürme suyu debisine Tablo 15.3’te belirtilen
de¤erler ilave edilerek su depo kapasitesi belirlenmelidir.
Yap›da sulu söndürme sistemi olarak sadece yang›n do-
laplar› sistemi mevcut ise su kapasitesi, TS EN 671-1 ve
TS EN 671-2’ye uygun sistemlerde Madde 94’de verilen
tasar›m debi de¤erlerinin tehlike s›n›flar› için Tablo
15.3’te verilen sürelerle çarp›m› ile hesaplan›r.
Yap›da sadece çevre hidrant sistemi bulunmas› durumun-
da su ihtiyac› en az 1900 l/dak debiyi 90 dakika süre ile
karfl›layacak kapasitede olmak üzere bina tehlike s›n›f›na
göre yap›lacak hidrolik hesaplar ile belirlenecektir.

Grup
En Alttaki ve En Üstteki 

Ya¤murlama Bafll›klar› Aras›ndaki Yükseklik
h (m)

Düflük Tehlike –

Islak veya Ön Uyar›l›

Orta Tehlike 1 –

Islak veya Ön Uyar›l›

Orta Tehlike 1 –

Kuru veya Alternatif

Orta Tehlike 2  –

Islak veya Ön Uyar›l›

Orta Tehlike 2  –

Kuru veya Alternatif

Orta Tehlike 3  –

Islak veya Ön Uyar›l›

Orta Tehlike 3  –

Kuru veya Alternatif

Orta Tehlike 4 –

Islak veya Ön Uyar›l›

Orta Tehlike 4 –

Kuru veya Alternatif

h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45

h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45

h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45

h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45

h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45

9

10

11

55

70

80

105

125

140

135

160

185

160

185

200

Hidrolik hesap kullan›l›r

Su Deposu En Az Hacmi
(m3)

Tablo 15.1. YA⁄MURLAMA S‹STEM‹NDE 
DÜfiÜK TEHL‹KE VE ORTA TEHL‹KE ‹Ç‹N SU DEPOSU EN AZ HACM‹

Birim Alan ‹çin Tasar›m Debisi
(Tasar›m Yo¤unlu¤u) l/dak/m2

Su Deposu En Az Hacmi (m3)

Islak Sistem Kuru Sistem

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

225

275

350

425

450

575

650

725

800

280

345

440

530

560

720

815

905

100

Tablo 15.2. YA⁄MURLAMA S‹STEM‹NDE
YÜKSEK TEHL‹KE ‹Ç‹N 

SU DEPOSU ENAZ HACM‹

Bina Tehlike S›n›f›

‹lave Edilecek
Yang›n Dolab›

Debisi 
(l/dak)

‹lave Edilecek
Hidrant 
Debisi
(l/dak)

Süre
(dak)

Düflük Tehlike

Orta Tehlike 1

Orta Tehlike 2, 3 ve 4

Yüksek Tehlike

100

100

100

200

400

400

1.000

1.500

30

60

60

90

Tablo 15.3. YANGIN DOLAPLARI VE 
H‹DRANT S‹STEM‹ ‹Ç‹N 

‹LAVE ED‹LECEK SU ‹HT‹YAÇLARI
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Pompalar

Madde 93- Yang›n Pompalar› : Sulu söndürme sistem-
lerine bas›nçl› su sa¤layan, anma debi ve anma bas›nç
de¤eri ile ifade edilen pompalard›r. Pompalar, kapal›
vana (s›f›r debi) basma yüksekli¤i anma basma yük-
sekli¤i de¤erinin en fazla %140’› kadar olmal› ve
%150 debideki basma yüksekli¤i, anma basma yük-
sekli¤inin %65’inden daha küçük olmamal›d›r. Bu tür
pompalar, istenen bas›nç de¤erini karfl›lamak koflu-
luyla, anma debi de¤erlerinin %130’u kapasitedeki
sistem talepleri için kullan›labilir.
Sistemde bir pompa kullan›lmas› halinde ayn› kapasite-
de yedek pompa olmal›d›r. Birden fazla pompa olmas›
halinde toplam kapasitenin en az %50 si yedeklenmek
flart›yla yeterli say›da yedek pompa kullan›lacakt›r.
Pompan›n çevrilmesi elektrik motoru yan› s›ra içten
yanmal› motorlar veya türbinler ile olabilir.
Yedek dizel motor tahrikli pompa kullan›lmad›¤› tak-
dirde yang›n pompalar›n›n enerji beslemesi güvenilir
kaynaktan sa¤lanarak, binan›n genel elektrik sistemin-
den ba¤›ms›z beslenecektir. Yang›n pompalar›n›n,
otomatik hava boflaltma valf›, sirkülasyon rahatlama
valf› gibi yard›mc› elemanlar› bulunmal›d›r. 
Her pompan›n ayr› bir kumanda panosu olmal›d›r. Pa-
no kilitli olmal›d›r. Elektrik kumanda panosu, faz ha-
tas›, faz s›ras› hatas›, kumanda faz› hatas›, bilgi ›fl›kla-
r›yla donat›lmal›d›r. Pano ana girifl devre kesicisine
pano kilidi aç›lmadan eriflilememelidir.
Her pompan›n ayr› bir kumanda bas›nç anahtar› olma-
l›d›r. Bas›nç anahtarlar›, kumanda panosunun içine
yerlefltirilmifl, su bas›nc›n› boru ba¤lant›s›yla hisse-
den, su darbelerine karfl› korumal›, alt ve üst de¤erler
ayr› ayr› ve ba¤›ms›z olarak ayarlanabilir ve ayarlan-
d›ktan sonra kilitlenebilir olmal›d›r.
Pompa kontrolü bas›nç kumandal› tam (otomatik bafl-
la-otomatik dur) veya yar› otomatik  (otomatik baflla-
elle dur) olabilir.
Pompa odas› veya pompa istasyonunda elektrik mo-
tor tahrikli pompalar için +4°C ve dizel motor tahrik-
li pompalar için +10°C üzerinde s›cakl›¤›n sürekli
sa¤lanabilmesi için uygun gereçler sa¤lanacakt›r.
Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerek-
tiren cihazlar›n çal›flma alan› etraf›nda acil ayd›nlat-
ma sa¤lanacakt›r.
Zemin yeterli bir drenaj için e¤imli olarak haz›rlana-
rak pompa, sürücü, kontrol panosu gibi kritik cihazlar-
dan suyun uzaklaflt›r›lmas› sa¤lanacakt›r.

Sabit Boru Tesisat› ve Yang›n Dolaplar› 

Madde 94- Tesisat›n amac›, bina içinde yang›nla mü-
cadelede güvenilir ve yeterli suyun sa¤lanmas›d›r.  
a. ‹tfaiye Su Alma Hatt› (Bina ‹çi): Yüksek binalar ile
kat alan› 1000 m2 den fazla olan al›flverifl merkezleri,
otoparklar ve benzeri yerlerde ›slak veya kuru sabit
boru sistemi üzerinde, itfaiye ve e¤itilmifl personelin

kullan›m›na olanak sa¤layan ba¤lant› a¤›zlar› b›rak›l-
mal› veya bu ba¤lant› a¤›zlar› kaç›fl merdiveni veya
yang›n güvenlik holü gibi korunmufl mekanlarda ol-
mal›d›r. Herhangi bir noktadan su alma a¤›zlar›na
olan mesafe 60 m’den fazla olmamal›d›r.
Sabit boru tesisat› üzerinde bulunan bütün hortum
ba¤lant›lar›, itfaiyenin kulland›¤› normlarda storz tip
50 mm veya 65 mm çap›nda olacakt›r. Ba¤lant› a¤›z-
lar›, binan›n ya¤murlama ve yang›n dolaplar› sistemi-
ne de suyu sa¤layan sabit boru tesisat›nda b›rak›lmas›
durumunda, bu ba¤lant›lar ana kolonlar üzerinden
do¤rudan yap›lacakt›r.
b. Yang›n Dolaplar›: Yang›n dolaplar› tesisat›, bina
içindeki kiflilerin yak›ndaki küçük bir yang›n› kontrol
etmesini ve söndürmesini sa¤layabilmek için bina içi-
ne tesis edilen sabit bir tesisatt›r. Tesisat duvarlar üze-
rine veya kabinler içine monte edilmifl ve kal›c› olarak
bir su temin tesisat›na ba¤lanm›fl olan sabit birimler-
den oluflur.
1. Yüksek binalar ile, toplam kapal› kullan›m alan›

1.000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel,
motel, sa¤l›k, toplanma ve e¤itim binalar›nda ve
kapal› kullan›m alan› 2.000 m2’den büyük bütün bi-
nalarda yang›n dolab› yap›lacakt›r.

2. Yang›n dolaplar› her katta ve yang›n duvarlar› ile ay-
r›lm›fl her bölümde aralar›ndaki uzakl›k 30 m'den
fazla olmayacak flekilde düzenlenecektir. Yang›n
dolaplar› mümkün oldu¤u kadar koridor ç›k›fl› ve
merdiven sahanl›¤› yak›n›na kolayl›kla görülebile-
cek flekilde yerlefltirilecektir. Binan›n ya¤murlama
sistemi ile korunmas› ve katlara itfaiye su alma a¤-
z› b›rak›lmas› durumunda yang›n dolaplar› ›slak tip
ya¤murlama branflman hatt›ndan beslenebilir ve
aralar›ndaki uzakl›k 45 m'ye kadar ç›kar›labilir.

3. Hortumlar›n sakland›¤› dolap ve kabinler gerekli
cihazlar›n döflenmesine izin verecek büyüklükte
olacakt›r. Bunlar yang›n s›ras›nda hortum ve ci-
hazlar›n kullan›lmas›n› zorlaflt›rmayacak flekilde
tasarlanacak ve sadece yang›n söndürme amac›
için kullan›lacakt›r.

4. Hortumlar, serme ve ba¤lama gibi becerilere sahip
e¤itilmifl personel veya itfaiye görevlisi olmayan
yap›larda, yuvarlak yar›-sert hortumlu yang›n do-
laplar› TS EN 671-1’e uygun olmal›d›r. Hortum,
yuvarlak yar›-sert TS EN 694 normuna uygun, çap›
25 mm olmal› ve hortum uzunlu¤u 30 m'yi aflmama-
l›d›r. Lüle (Lans) kapama, püskürtme ve/veya f›ski-
ye yapabilmelidir. 

5. ‹çinde ‹tfaiye su alma a¤z›  olmayan yuvarlak yar›-
sert hortumlu yang›n dolaplar›nda tasar›m debisi
100 l/dak ve lüle (lans) giriflindeki bas›nç 400 kPa
olmal›d›r. Lüle (lans) giriflindeki bas›nc›n 700 kPa’›
geçmesi durumunda bas›nç düflürücüler kullan›lma-
l›d›r. Bu tip sistem tek bafl›na sadece Düflük Tehlike
ve Orta Tehlike-1 tehlike s›n›flar›nda kullan›labilir.
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6. Yetiflmifl yang›n söndürme görevlisi bulundurmak
zorunda olan yap›larda kullan›labilecek yass› hor-
tumlu yang›n dolaplar› TS EN 671-2 standard›na uy-
gun olmal›d›r. Yass› hortum anma çap› 50 mm’ yi ve
hortum uzunlu¤u 20 m’yi geçmemelidir. Lüle (lans)
kapama, püskürtme ve/veya f›skiye yapabilmelidir.
Dolap dizayn debisi 400 ll/dak ve lüle giriflindeki ba-
s›nc› 600 kPa olmal›d›r. Lüle (lans)  giriflindeki ba-
s›nç 900 kPa’› geçmesi durumunda bas›nç düflürücü
kullan›lmal›d›r.

7. Binalarda bulunan yang›n dolaplar› ve hortum ma-
kara sistemlerinin, bina sahibi, yönetici veya so-
rumlu bina yetkilisi taraf›ndan TS EN 671-3 stan-
dart›nda belirtilen periyodik bak›mlar›n›n yapt›r›l-
mas› zorunludur. 

Hidrant Sistemi

Madde 95- Yap›lar›n yang›ndan korunmas›nda, ilk
müdahalede söndürülemeyen yang›nlara d›flar›dan
müdahale edebilmek için mümkün oldu¤unca ya-
p›n›n veya binan›n tüm çevresini kapsayacak flekil-
de tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yer-
lefltirilecek hidrantlar, itfaiye ve araçlar›n›n kolay
yanaflabilece¤i ve ba¤lant› yapabilece¤i flekilde
düzenlenmelidir.
Hidrant sistemi dizayn debisi en az 1.900 ll/dak olma-
l› ve debi binan›n tehlike s›n›f›na göre artt›r›lmal›d›r.
Hidrant ç›k›fl›nda 700 kPa bas›nç olmal›d›r. 
Hidrantlar aras› uzakl›k çok riskli bölgelerde 50 m,
riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m,
az riskli bölgelerde 150 m al›nmal›d›r. 
Normal flartlarda hidrantlar korunan binalardan or-
talama 5-15 m kadar uza¤a yerlefltirilmelidir. Hid-
rant sistemine suyu sa¤layan boru donan›m›nda
ring sistemi mevcut de¤ilse kullan›labilecek en dü-
flük boru çap› 100 mm olmal› ve hidrolik hesaba gö-
re belirlenmelidir.
Sistemde kullan›lacak hidrantlar yer üstü yang›n hid-
rant› ilgili TS standartlar›na uygun olmal›d›r. Hidrant
sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bak›m ifllemleri-
nin yap›lmas›n› kolaylaflt›racak uygun noktalarda ve
yerlerde yer alt› ve/veya yer üstü hat kesme vanalar›
temin ve tesis edilmelidir. Planlama alan› 5.000 m2

den büyük olan ve içerisinde her türlü kullan›m alan›
bulunan yerleflim alanlar›nda d›fl hidrant sistemi yap›l-
mas› zorunludur.
Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçla-
r›n giremeyece¤i ya da manevra yapamayaca¤›
ulafl›m imkan› olmayan yerleflim mahalleri olan
belediyeler buralarda meydana gelebilecek yan-
g›nlara etkili bir müdahale bak›m›ndan bu yerle-
flim yerlerinin uygun yerlerine yerüstü yang›n hid-
rantlar› veya pompa ile teçhiz edilmifl yeterli ka-
pasitede yang›n havuzlar› ve sarn›çlar› yapt›rmak
zorundad›rlar.

Ya¤murlama Sistemi

Madde 96- Bir ya¤murlama sisteminin amac›, yang›na
erken tepki verilmesinin sa¤lanmas› ve yang›n›n kontrol
alt›na al›nmas›/söndürülmesi için belirli bir süre içerisin-
de tasar›m alan› üzerine belirlenen miktarda suyun bo-
flalt›lmas›d›r. Ya¤murlama sistemi ayn› zamanda bina
içindekilere alarm verilmesi ve itfaiyenin ça¤›r›lmas› gi-
bi çeflitli acil durum fonksiyonlar›n› da aktif hale getire-
bilir. Ya¤murlama sistemi; ya¤murlama bafll›klar›, bo-
rular, ba¤lant› parçalar› ve ask›lar, tesisat kontrol vana-
lar›, alarm zilleri, ak›fl göstergeleri, su pompalar›, acil
durum güç kayna¤› gibi elemanlar› içerir. Ya¤murlama
sistemi elamanlar› TS EN 12259’a uygun olmal›d›r. 
Afla¤›da belirtilen yerler otomatik ya¤murlama siste-
mi ile korunmak zorundad›r:
- Yap› yüksekli¤i 30,50 m’den fazla olan konut ha-

ricindeki bütün binalar,
- Yap› yüksekli¤i 51,50 m' yi veya 17 kat› geçen konutlar,
- Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla

bodrum kat› kullanan kapal› otoparklar ve 10’dan faz-
la arac›n asansörle al›nd›¤› kapal› otoparklarda,

- Birden fazla katl› bir bina içerisindeki yat›lan oda
say›s› 100’ü veya yatak say›s› 200’ü geçen otel,
pansiyon, misafirhanelerde ve yap› yüksekli¤i
21,5 m’den fazla olan tüm yatakl› tesislerde,

- Yap› inflaat alan› 2.000 m2’nin üzerinde olan katl› ma-
¤azalar, al›flverifl, ticaret, e¤lence ve toplanma yerleri,

- Yap› inflaat alan› 1.000 m2’den fazla olan, kolay
alevlenici ve parlay›c› madde üretilen, bulunduru-
lan yap›lar.

Yan›c› malzeme içermeyen ve yan›c› malzeme depo-
lanmayan ›slak hacimlere, yan›c› malzeme içermeyen
ve yang›na dirençli yap› elemanlar› ile ayr›lan yang›n
merdiveni yuvalar›na, kapal› düfley flaftlara (asansör
kuyusu veya servis flaftlar gibi) ve  di¤er otomatik sön-
dürme sistemleri (gazl›, kuru toz, su sprey vb) ile koru-
nan mahallere ya¤murlama sistemi yap›lmayabilir. 
Su ile geniflleyen veya reakasiyona girerek yang›n›n
büyümesine sebep olabilecek maddelerin bulundu¤u
mahallere ya¤murlama sistemi yap›lmaz. Ya¤murla-
ma sistemi tasar›m› TS EN 12845’e göre yap›lmal›d›r. 
Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, sismik
hareketlere karfl› ana kolonlar›n her hangi bir yöne sü-
rüklenmemesi için dört yollu destek kullan›lmal›, 65
mm ve daha büyük nominal çapl› borular›n katlardan
ana da¤›t›m borular›na ba¤lanmas›nda esnek ba¤lant›-
lar ile borular›n tavanlara tutturulmas›nda 2 yollu en-
lemesine ve boylamas›na sabitleme ask› elemanlar›
kullan›larak borular›n k›r›lmas› önlenmelidir. Dilatas-
yon geçifllerinde her üç yönde hareketi karfl›layacak
detaylar uygulanmal›d›r.
Ya¤murlama sistemi ana besleme borusu birden fazla
yang›n zonuna hitap ediyorsa; her bir zon veya kolon
hatt›na ak›fl anahtarlar›, test ve drenaj vanas› ve izle-
me anahtarl› hat kesme vanas› konulmal›d›r.
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Muhtemel küçük çapl› yang›nlarda ya¤murlama bafll›-
¤›n›n patlamas› veya birkaç›n›n hasara u¤ramas› duru-
munda hemen de¤ifltirilecek ve yang›n güvenlik siste-
minin süreklili¤ini sa¤lamak için 6 adetten az olma-
mak kayd›yla sistemin büyüklü¤üne göre yeterli mik-
tarda yedek ya¤murlama bafll›klar› ve bafll›klar›n de-
¤ifltirilmesi için özel anahtarlar bulundurulacakt›r.
Ya¤murlama sistemini besleyen borular üzerinde kesme
vanalar› bulunmal›d›r. Boru hatlar›nda bulunan vanala-
r›n, bölgesel kontrol vanalar›n›n ve su kayna¤› ile ya¤-
murlama sistemi aras›nda bulunan tüm vanalar›n de-
vaml› aç›k kalmas›n› sa¤layacak önlemler al›nmal›d›r.
Sistemde bas›nç düflürücü vana kullan›lmas› duru-
munda, her bir bas›nç düflürücü vanan›n önüne ve ar-
kas›na birer adet manometre konulmal›d›r.

‹tfaiye Su Verme Ba¤lant›s›

Madde 97- Yüksek binalarda, bina oturma alan› 1000
m2 den büyük binalarda ve cephe geniflli¤i 75 m’yi
aflan binalarda, itfaiyenin sisteme d›flar›dan su basa-
bilmesi için sulu yang›n söndürme sistemlerine en az
100 mm nominal çap›nda itfaiye su verme ba¤lant›s›
yap›lacakt›r. ‹tfaiye su verme ba¤lant›s›nda iki adet
65 mm storz tip rakor ve sistemde çek valf bulunacak
ve çek valf ile itfaiye ba¤lant›s› aras›ndaki borularda-
ki suyun otomatik olarak boflalmas›n› sa¤layacak ele-
manlar konulacakt›r. ‹tfaiye araçlar›n›n ba¤lant› a¤z›-
na ulaflma mesafesi 18 m’den fazla olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Köpüklü, Gazl› ve Kuru Tozlu
Sabit Otomatik Söndürme Sistemleri
Köpüklü, Gazl› Ve Kuru Tozlu Sabit Otomatik

Söndürme Sistemleri

Madde 98- Köpüklü, gazl› ve kuru tozlu sabit otomatik
söndürme sistemleri, tesisin nitelik ve ihtiyaçlar›na ba¤l›
olarak uygun, güncel, sertifikal› ve ilgili Türk Standartla-
r›na ve  Avrupa Standartlar›na göre tasarlanacakt›r.
Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmedi¤i veya su
ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulundu¤u, de-
poland›¤› ve üretildi¤i hacimlerde uygun tipte söndür-
me sistemi tesis edilir.
Gazl› Yang›n Söndürme Sistemlerinin tasar›m›nda TS
ISO 14520 standard› esas al›nacakt›r. Her türlü gazl›
söndürme sistemleri kurulurken, otomatik gaz boflalt›-
m› esnas›nda veya sistemin aktive oldu¤unu iflletici ve
mahalde çal›flan personele bildiren ve kiflilerin sön-
dürme mahalini tahliye etmesini sa¤layacak sesli ve
›fl›kl› uyar›lar temin ve tesis edilmek zorundad›r.
Gazl› yang›n söndürme sistemi uygulanacak hacimlerde-
ki, do¤al havaland›rma amaçl› pencerede, kap›da veya
duvarda bulunan menfez ve varsa havaland›rma bacalar›-
n›n yang›n alg›lama ve gaz boflal›m an›nda otomatik ola-
rak kapanacak flekilde dizayn edilmesi gerekmektedir.
Halon alternatifi gazlar ile tasar›m› yap›lm›fl gazl› yan-
g›n söndürme sistemlerinde kullan›lan söndürücü

gaz›n, yerel ve uluslararas› yönetmelik ve standartlarla
belgelenmifl uzun süreli kullan›m geçerlili¤i olmal›d›r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tafl›nabilir Söndürme Tüpleri
Tafl›nabilir Söndürme Tüpleri

Madde 99- Tafl›nabilir söndürme tüplerinin tip ve say›-
lar› mekanlarda var olan durum ve risklere göre belir-
lenir. A s›n›f› yang›n ç›kmas› muhtemel yerlerde çok
maksatl› kuru kimyevi tozlu veya sulu, B s›n›f› yang›n
ç›kmas› muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu, kar-
bondioksitli veya köpüklü, C s›n›f› yang›n ç›kmas›
muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondi-
oksitli, D s›n›f› yang›n ç›kmas› muhtemel yerlerde ise
kuru metal tozlu söndürme tüpleri bulundurulur.
Düflük tehlike s›n›f›nda beher 500 m2, orta tehlike ve
yüksek tehlike s›n›f›nda beher 250 m2 yap› inflaat ala-
n› için 1 adet olmak üzere uygun tipte 6 kg’l›k yang›n
söndürme tüpü bulundurulmas› esas al›n›r. Söndürme
tüplerine ulaflma mesafesi en fazla 25 m olacakt›r.
Otopark, depo, tesisat daireleri ve benzeri yerlerde ay-
r›ca tekerlekli tip söndürme tüpü bulundurulur.
Söndürme tüpleri d›flar›ya do¤ru, geçifl boflluklar›n›n
yak›n›na ve dengeli da¤›t›larak görülebilecek flekilde
iflaretlenerek her durumda kolayca girilebilir yerlere
yang›n dolaplar›n›n içine veya yak›n›na yerlefltirilir. 
Tafl›nabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duva-
ra ba¤lant› asma halkas› duvardan kolayl›kla al›nabile-
cek flekilde ve zeminden asma halkas›na olan uzakl›¤›
yaklafl›k 90 cm' yi aflmayacak flekilde montaj yap›l›r.
Bütün arabal› yang›n söndürücüler TS 11749-EN 1866
kalite belgeli olacak ve di¤er tafl›nabilir yang›n söndür-
me tüpleri TS 862- EN 3 kalite belgeli olacakt›r.
Bütün yang›n söndürücülerin periyodik kontrol ve
bak›m› TS 11748 standard›na göre yap›lacakt›r. Sön-
dürücülerin bak›m›n› yapan üretici veya servis fir-
malar› Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n dolum ve ser-
vis yeterlilik belgesine sahip olmal›d›r. Servis veren
firmalar istenildi¤inde müflterilerine belgelerini gös-
termekle yükümlüdürler. Söndürme tüpleri 6 ayda
bir kontrol edilecek, y›ll›k genel bak›mlar› yap›lacak,
standartlara uygun toz kullan›lacak ve 4 y›l sonunda
toz de¤ifltirilecektir.
Binalara konulacak yang›n söndürme tüplerinin cins,
miktar ve yerlerinin belirlenmesi konusunda gerekirse
mahalli itfaiye teflkilat›n›n görüflü al›nabilir.

BEfi‹NC‹ BÖLÜM: Periyodik Testler ve Bak›m
Periyodik Testler ve Bak›m

Madde 100- Bu Yönetmelikte gerekli görülen tüm
yang›n söndürme sistemleri bina sahibi, yöneticisi
veya bunlar›n yaz›l› olarak sorumluluklar›n› devretti-
¤i bina yetkilisinin sorumlulu¤u alt›nda Türk Stan-
dartlar›nda veya Avrupa Standartlar›nda belirtilen
sistemin gerektirdi¤i  periyodik kontrol, test ve bak›-
ma tabi tutulacakt›r.
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Bina Tehlike S›n›fland›rmas›

Okullar ve di¤er e¤itim kurumlar› (belli alanlar›* ),  bürolar (belli alanlar›* ),  hapishaneler 

* Kullan›m alanlar›, Ek -1 b ve c kapsam›na girmeyen alanlar.

KULLANIM TÜRÜ Orta Tehlike 1 Orta Tehlike 2 Orta Tehlike 3 Orta Tehlike 4

Cam ve seramikler
Kimyasallar

Mühendislik

Yiyecek ve içecekler

Çeflitli

Ka¤›t

Lastik ve plastik

Dükkanlar ve ofisler

Tekstiller ve
konfeksiyon

Kereste ve tahta

Çimento iflleri

Metal levha üretimi

Mezbahalar, mand›ralar

Hastaneler, oteller,
lokantalar, kütüphaneler
(kitap depolar› hariç), okullar,
bürolar

Bilgisayara veri iflleme
ofisleri (veri saklama odalar›
hariç)

Foto¤raf laboratuarlar›,
foto¤raf film fabrikalar›

Otomotiv fabrikalar›,
tamirhaneleri

F›r›nlar, bisküvi, çikolata,
flekerleme imalathaneleri,
bira fabrikalar›

Fizik laboratuarlar›,
çamafl›rhaneler, otoparklar,
müzeler

Deri eflya fabrikalar›

Cam fabrikalar›
Boyama ifllemleri, sabun
fabrikalar›

Elektronik fabrikalar›,
buzdolab› ve çamafl›r
makinesi fabrikalar›
Hayvan yemi fabrikalar›,
meyve kurutma, suyu
ç›kar›lm›fl sebze ve çorba
fabrikalar›, fleker
imalathaneleri, tah›l
de¤irmenleri
Radyo ve televizyon,
yay›nevleri, tren istasyonlar›,
tesisat odalar›

Cilthaneler, mukavva
fabrikalar›, ka¤›t fabrikalar›,
bask› iflleri ve matbaalar
Kablo fabrikalar›, plastik
döküm ve plastik eflya
(köpük plastik hariç), kauçuk
eflya fabrikalar›, sentetik lif
(akrilik hariç) fabrikalar›,
vulkanize fabrikalar›,
büyük ma¤azalar
Al›flverifl merkezleri

Hal› fabrikalar› (kauçuk ve
köpük plastik hariç), kumafl
ve giysi fabrikalar›, fiber
levha fabrikalar›, ayakkab›
imalathaneleri, triko (örgü),
ev tekstili (bez) fabrikalar›,
yatak, flilte fabrikalar› (köpük
plastik hariç), dikim ve
dokuma atölyeleri, yün ve
yünlü kumafl atölyeleri
Ahflap iflleri fabrikalar›,
mobilya fabrikalar› (köpük
plastikler hariç), mobilya
ma¤azalar›, koltuk kanepe
vb döflemelerinin (plastik
köpük hariç) imalathaneleri

Mum ve balmumu
fabrikalar›, kibrit fabrikalar›,
boyahaneler

Alkol dam›tma

Sinemalar, tiyatrolar, konser
salonlar›, tütün fabrikalar›

At›k ka¤›t iflletmeleri

Halat fabrikalar›

Sergi salonlar›

Pamuk iplikhanesi, keten
ve kenevir haz›rlama
tesisleri

Odun telafl› fabrikalar›,
yonga levha fabrikalar›,
kontrplak levhalar›

Yüksek Tehlike 1 Yüksek Tehlike 2 Yüksek Tehlike 3 Yüksek Tehlike 4

Döflemelik kumafl ve muflamba
fabrikalar›, kumafl ve muflamba yer
döflemeleri imalat› 
Boya, renklendirici ( ahflap
renklendirici ve koruyucular›-
pnoteks) ve vernik imalat›
Yapay kauçuk, reçine, lamba isi ve
terebentin imalat›
Talafl fabrikalar›, odun yünü imalat›

Ayd›nlatma fifle¤i fabrikalar›

Plastik köpük ve sünger 
imalathaneleri, lastik köpük
eflyalar›,
Katran dam›tma

Otobüs ambar›, yüklü kamyonlar
ve vagonlar, otobüsler, yüksüz
kamyonlar ve demiryolu vagonlar›
için depolar

Selüloz nitrat fabrikalar› Havai fiflek fabrikalar›

EK-1a.  Düflük Tehlike Kullan›m Alanlar› 

EK-1c. Yüksek Tehlike Kullan›m Alanlar› 

EK-1b. Orta Tehlike Kullan›m Alanlar›
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B‹R‹MLER VE BÜYÜKLÜKLER

Çevrimi

1 m = 39,37 in 1 in = 25,4 mm

1 m = 3,281 ft 1 ft = 30,48 cm

1 m2 = 1.550 sq in 1 sq in = 645,16 mm2

1 m2 = 10,764 sq ft 1 sq ft = 0,0929 m2

1ha = 10.000 m2 1 acre = 0,40468 ha

1 ha = 2,471 acre 1 sq mile = 2,58999 km2

1 m3 = 1.000 L

1 L = 61,024 cu in 1 cu in = 16,3971 cm3

1 L = 0,2642 gal 1 cu ft = 0,02831 m3

1 m3 = 35,315 cu ft 1 gal = 3,78541 L

1 kg = 35,274 oz 1 oz = 28,3495 g

1 kg = 2,2046 �b 1 Lb = 0,4539 kg

1 m3/kg = 16,0185 cuft/Lb

1 m/S = 196,85 ft/min

1 m3/S = 3.600 m3/h

1 m3/h = 0,5886 cfm

1 cfm = 1,699 m3/h

1 Pa = 1 N/m2 1 mbar = 100 Pa

1 bar = 100.000 Pa 1 bar = 14,504 psi

1 mbar = 100 Pa 1 mbar = 2,089 Lb/ft3

1 bar = 0,981 atm 1 mbar = 0,4019 ih H2O

1 mbar = 10,19 mmSS 1 kPa = 7,50062 mmHg

1 mmSS = 9,80665 Pa 1 ›nSS = 249,089 Pa

1 kWh = 3.600 kJ 1 kJ = 0,2388 kcal

1 kcal = 4,1868 kJ 1 kWh = 860 kcal

1 kJ = 0,948 Btu 1 Btu = 1,055 kJ

1 kW = 1 kJ/S 1 HP = 735,5 W

1 kW = 860 kcal/h 1 HP = 632 kcal/h

1 kW = 3.412 Btu/h 1 Btu/h = 0,252 kcal/h

1 kW = 1,341 HP 1 kcal/h = 3,97 Btu/h

1 kJ/kgK = 4,187 kcal/kg°C

1 kJ/kgK = 0,2388 Btu/Lbf

1 W/m2 = 3,6 kJ/m2h

1 W/m2 = 0,86 kcal/m2h

1 W/m2 = 0,317 Btu/hft2

°C = (°F-32) x 5 / 9

K = 273 + °C

°F = °C x 9 / 5 + 32

Büyüklük

Uzunluk

Alan

Hacim

Kütle

Yo¤unluk

H›z

Debi

Bas›nç

Enerji

Güç

Özgül Is›

Is› Ak›s›

S›cakl›k

Gösterimi

L

A

V

m

d

V

Q

P

E, M, Q

P

C, Cp

q

T

SI

m

m2

m3

g

kg

kg/m3

m/S

m3/S

Pa

bar

mbar

N/m2

kJ

kWh

kJ/h

kW

kJ/kgK

kJ/m2h

W/m2

K

Birimi

Metrik

m

m2

ha

m3

L

g

kg

kg/m3

m/S

m3/h

m3/S

L/S

kg/cm2

kg/m2

mm/SS

atm

kcal

kcal/h

kcal/kg°C

kcal/m2h

°C

‹ngiliz

in

ft

sq in

sq ft

acre

cu in

cu ft

gal

oz

Lb

cu ft/Lb

ft/min

cfm

psi

in H2O

Lb/ft2

Btu

Btu/h

HP

Btu/LbF

Btu/hft2

°F



493

SEMBOLLER
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DENGE KABI BOYUTLARI
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EMN‹YET VENT‹L‹ VE GENLEfiME TÜPÜ ÖLÇÜLER‹
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