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MERDİVEN BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ

1. GİRİŞ
Yüksek katlı bir binada, yangın sırasında kaçış merdiven-
leri genel olarak tek çıkış yolu anlamına gelir. Kaçış mer-
divenlerinin dumandan arındırılmış olması, kullanıcıların 
binadan güvenli şekilde boşaltma hızını artıran tasarım 
gerekliliklerindendir. Bu amaçla binadaki kaçış merdiven-
lerinde, dumanı dışarıda tutmak için merdivenin kovası-
nın basınçlandırılması gereklidir. Başlangıçta hastane gibi 
yerlerde aseptik alanların oluşturulması için kullanılan 
basınçlandırma sistemi günümüzde yangın kaçış yolları-
nı duman ve zehirli gazlardan uzak tutma tekniği olarak 
“basınçlandırma" başlığını almış ve bu işlevi yerine geti-
ren sisteme de “basınçlandırma sistemi” denilmektedir. 
Bu çalışma ile basınçlandırma sisteminin; tarihsel gelişi-
mi, önemi, tasarım yaklaşımları, Kabul prosedürü, periyo-
dik kontrolü ve bakımı hakkındaki özet bilgilerin Makina 
Mühendislerine aktarılması amaçlanmaktadır. 

Merdiven basınçlandırma sistemleri;
• Dumanın merdivenlere, yangın güvenlik hollerine, 

asansör kuyuları gibi benzeri alanlara geçini engelle-
mek,

• Bina tahliyesi için gerekli olan süre boyunca kompartı-
man alanlarında güvenilir ortam yaratmak,

• İtfaiye ekibi için binadaki görünürlüğü artırarak yan-
gın ve kurtarma operasyonunu kolaylaştırmak ve

• Can ve mal kayıplarını azaltma 
amaçları ile tesis edilirler.

Tarihsel olarak bu sistemler uzun süredir kullanılmaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'ların sonlarında, Ulu-
sal Yangın Sigortacıları Kurulu (NBFU), ısıtma, soğutma ve 
iklimlendirme (HVAC) sistemlerinden kaynaklanan duman 
tehlikelerinin kapsamını belirlemek için Ocak 1936'dan 
Nisan 1938'e kadar Amerika Ulusal Yangından Korunma 
Birliği (NFPA) yangın istatistiklerini incelemiş ve çalışmaları, 
bir bina içinde dumanın yayılmasını önlemek için HVAC sis-
temlerinin yangın sırasında kapatılmasını tavsiye etmiştir. 
Sonraki yıllarda HVAC sistemlerinin kapatılması zorunluluk 
haline gelmiştir. Havalandırmanın kapatılma uygulaması, 
binalarda yangın ve duman kontrolüne yardımcı olmak 
için günümüzde hala kullanılmaktadır. Yangın sırasında 
basınçlandırma yönteminin kullanılmasını yönetmelikle-
rine dahil eden ilk ülkelerden birinin Avustralya olduğu 
görülmektedir. 1957 yılında "Fire Protection Code for Bu-
ildings over 150 ft in Height"   başlığı ile eyalet bazında 
bir yönetmelik yayımlanmıştır. Gerekli doğrulama test ve 
incelemeler sonucunda 1974 yılında Avustralya standardı 
olarak AS1668.1 "Fire Precautions in Buildings with Air-
Handling Systems." yayımlanmıştır [1],[2].

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bina içinde duman 
yayılımını sınırlandırmak için duman kontrol sistemle-
rinin kullanılması 1971 yılında ilk olarak Seattle’da inşa 
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2 ASHRAE, American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
3 SFPE, Society of Fire Protection Engineers
4 CEN, European Committee for Standardization

edilen bir binada olduğu düşünülmektedir. Bu sistemde 
AS1668.1’e benzer yaklaşımların kullanıldığı görülmüştür. 
1983'te ASHRAE2 John H. Klote ve John Fothergill çalış-
ması, 1988 yılında NFPA 92A “Recommended Practice for 
Smoke-Control Systems” standardı, 1992 yılında ASHRAE 
ve SFPE3 tarafından John H. Klote ve James Milke çalış-
maları Birleşik Devletler’de yayımlanan önemli çalışmalar-
dandır [1],[2].

Avrupa’da ise ilk olarak İngiltere’de bu çalışmalar 1970 yı-
lında başlanmış; 1972 yılında P.J. Hobson ve L. J. Stewart 
tarafından bir çalışma geliştirilmiş ve bu doğrultuda 1978 
yılında BS 5588, Part 4, “Smoke control in protected es-
cape routes using pressurization" standardı yayımlanmış-
tır. Bu standart sonrasında CEN4 tarafından kabul edilen 
2005 yılında yayımlanan EN 12101-6 “Smoke and heat 
control systems- Part 6: Specification for pressure diffe-
rential systems - Kits” standardına yerini bırakmıştır. Bu 
standard ülkemizde, TSE tarafından TS EN 12101-6  “Du-
man ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 6: Basınç farkı gös-
teren sistemler için teknik özellikler - Kitler" olarak 2006 
yılında yayımlanmıştır. 

Ülkemizde yangın sıranda kullanılan basınçlandırma sis-
temlerinin ulusal ölçekte zorunlu tutulması, 2002 yılında 
yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik”le olmuştur. Yönetmeliğin 89. maddesinde 
hangi merdiven ve asansörler kuyularında basınçlandır-
ma yapması gerektiği ve ne özelliklerde yapılması gerek-
tiği ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

2. YANGIN DURUMUNDA DUMANIN ETKİLERİ

2.1 Dumanın Tehlikeleri

• Yangından kurtulanların %47'si 4 m'den fazlasını göre-
mediğini ifade etmiştir.

• Duman zehirli ve tahriş edici gazlar içermektedir.

• Yangında ölümlerinin 3/4'ü duman zehirlenmesinden 
kaynaklanmaktadır.

• Duman yangın sırasında 0,6 ile 1,2 m/s hızla hareket 
eder. 

• Yangın ölümlerinin yaklaşık %57'sinin, yangının çıktığı 
mahallin dışında meydana geldiği tespit edilmiştir [3].

2.2 Dumanın Yönetimi
Binalarda dumanın hareketini değiştirmek veya etkile-
mek için etkili bir duman yönetimine ihtiyaç vardır. Yan-
gın kaynağına hızlı müdahale ile, dumanı kaynağında 
azaltmak, binayı yangın kompartımanlarına ayırmak, et-
kili egzoz havalandırması yapmak, HVAC sistemi ile du-
manı seyreltmek, metro veya otopark gibi yerlerde hava 
akımı yaratmak ve basınç farkı kullanılarak dumana karşı 
basınç bariyeri oluşturulması prensibine dayanan basınç-
landırma sistemlerini yapmak, duman yönetiminde kulla-
nılan araçlardır.  Bölme, tahliye etme, hava akımı yaratma, 
basınçlandırma ve seyreltme mekanizmaları, yangın du-
rumlarında duman hareketlerini yönetmek için tek başı-
na veya birlikte kullanılabilirler.

3. DUMAN HAREKETİ

Yangın durumunda meydana gelen duman, binada ger-
çekleşen basınç farklılıkları dolayısıyla ana ayrımlarda 
yani kapılar, pencereler, duvarlar ve zeminler arasında 
hareket etmesine neden olur.  Oluşan basınç farkının de-
ğeri, havanın ne kadar ve ne kadar hızlı akacağını belirler. 
Büyük basınç farklılıkları büyük akışlar üretir. Binada ba-
sınç farklılıklarından ve dolayısıyla duman hareketinden 
sorumlu başlıca faktörler aşağıda belirtilmiştir. 

3.1 Bina Boyunca Baca Etkisi (Yığın Etkisi)
Yığın etkisi, bir binadaki hava basıncının dış mekândan 
farklı olması nedeniyle bina içinde ve dışında farklı hava 
yoğunluklarının bir sonucudur. Soğuk iklim şartlarında 
bina içerisindeki hava genelde dış havadan daha sıcak 
ve yoğunluğu daha azdır. Bu durumda bina içerisindeki 
hava yoğunluk farkından dolayı merdiven içinde yukarı 
yönde hareket ederek, merdiven tabanından da boş-
luklar vasıtası ile soğuk hava merdiven içerisine girerek, 
yukarı doğru hava akımı oluşturur. Sıcak iklim şartlarında 
etkili bir iklimlendirme sistemine sahip olan binalarda bu 
durum tersine dönmekte, bina içerisindeki hava dışarı-
dakinden soğuk olabilmektedir. Bu durumda akış tersine 
olur; yani hava yukarıdan emilerek tabandan dışarı atıl-
maktadır. Yangın esnasında bina içerisindeki havanın sı-
caklığı hızla artacak ve bu durum tersine dönecektir. Her 
durumda, dış ve iç hava basınçlarının eşit olduğu bir nötr 
basınç düzlemi oluşmaktadır.
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3.2 Doğal Konveksiyon
Doğal konveksiyon, bir akışkanın iç sıcaklık farklılıkların-
dan kaynaklanır. Bir akışkan ısıtıldığında, kütle aynı ka-
lırken genişler. Azalan yoğunluk (kütle/birim hacim) ısı-
tılmış akışkanın yükselmesine neden olur. Isınan akışkan 
yükselirken, yerine soğuk akışkan akar. Doğal konveksi-
yon yangın sırasında, ısınmış hava ve dumanın yüksel-
mesini sağlayan önemli ısı transferi mekanizmalarından 
biridir. Bu işlem, termal enerji aktarır. 

3.3 Termal Genleşme
Yangın bölmesi içindeki sıcaklık arttıkça, gazlar mutlak 
sıcaklıklarıyla doğru orantılı olarak genişler. Gazların yan-
gından dolayı genleşmesi basınç oluşmasına ve bununla 
birlikte bölmenin dışına sıcak gaz akışına neden olabilir. 
Ancak, çoğu durumda başlangıçtaki genleşme kuvvetleri 
hızla dağılabilir olduğundan ve bu hareket ihmal edile-
bilir. 

3.4 Rüzgâr Kuvvetleri
Rüzgâr hızı, bir bina içinde duman hareketi üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olabilir. Rüzgâr bir binanın yan 
tarafına doğru estiği zaman yavaşlar ve rüzgâr tarafın-
daki yüzeyde basınç oluşur, aynı zamanda rüzgâr yan 
duvarların etrafına ve çatının üzerine doğru sapar ve hız-
lanır, böylece binanın rüzgâr altı tarafında basınç azalır. 
Bu alanlarda emiş meydana gelir. Rüzgârın hızı ne kadar 
çoksa emiş de o kadar fazla olur. Bu basınçların ana etkisi, 
bina içinden rüzgâr tarafından rüzgâr altı tarafına doğru 
yatay bir hava hareketi sağlamaktır. Binanın zarfındaki 
kaçak oranı fazla ise, yani açılabilir kapılar ve pencereler 
varsa, etki daha şiddetli olur. Yangın durumunda binanın 

rüzgâr tarafında kırık bir pencere varsa rüzgâr dumanı 
yatay olarak, bazı durumlarda düşey olarak içeriye zor-
lar. Binalara uygulanacak rüzgâr basınçlarını veya bunun 
sonucunda oluşacak iç hava akışlarını doğru olarak tah-
min etmek zor olabilir. Tam bir çözüm için bilgisayar veya 
rüzgâr tüneli analizi gerekli olabilir.

3.5 Yanma Sonucu Oluşan Gazların Hareketi
Yangın sırasında üretilen sıcak gazlar daha düşük bir yo-
ğunluğa sahiptir ve bu nedenle yoğunluk farkı nedeniyle 
yukarı doğru yükselir. Ancak, duman yangın kaynağından 
uzaklaştıkça, seyreltme nedeniyle sıcaklığını düşürür, do-
layısıyla yoğunluğu artamaya başlar bu nedenle bu etki 
yangından uzaklaştıkça azalır. 

3.6 Isıtma-Havalandırma-İklimlendirme (HVAC) Sistemleri
Mekanik havalandırma ile üretilen hava hareketi, bir bi-
nadaki basınç farklılıklarını doğal kuvvetlere benzer bir 
şekilde oluşturabilir. Isıtma-Havalandırma-İklimlendirme 
sistemleri, yangın bölgesine hava temin edebilir ve yan-
maya yardımcı olabilir veya yangın bölgesinde olmayan 
alanlara dumanı hızla taşıyabilir ve bu sistemler genellik-
le yangın durumunda kapatılır. Ancak bu sistemler, du-
manın yayılmasını sınırlandırmak amacıyla tadil edilebilir 
veya basınç farklı hava besleme ve/veya boşaltma sistem-
leriyle birlikte kullanılabilir. 

4. DUMAN KONTROLÜ YÖNTEMLERİ

Duman kontrolü, yangın hâlinde duman ve sıcak gazla-
rın yapı içindeki hareketini veya yayılımını denetlemek ve 
duman yönetimi amacıyla alınan tedbirlerdir.

Bu sistemler, binalardan ve diğer yapılardan insanların dı-
şarı çıkartılmasını ve dumanın yol açtığı hasarı önleyerek 
yangın hasarını ve ekonomik kayıpları azaltmayı, görü-
nebilirliği iyileştirerek yangınla mücadele için ulaşımı ko-
laylaştırmayı, çatı sıcaklıklarını azaltma ve yangının yanal 
yayılmasını geciktirmeyi kolaylaştırmadaki katkılarından 
dolayı tesis edilirler. 

Duman kontrol yöntemleri, genellikle aktif veya pasif sis-
temler olarak ayrılmaktadır.

• Aktif duman kontrol sistemi, bir yapıdaki dumanın 
yayılmasını kontrol etmek için mekanik donanım kul-
lanır. Basınçlandırma yöntemi, basınçlsızlaştırma yön-
temi, hava akımı yöntemi ve egzoz yöntemini içerir.

• Pasif duman kontrol sistemi, bir yapıdaki dumanın ya-

 

Şekil 1. Yığın Etkisii Basınç Dağılımı [4]
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Şekil 4. Hız Kriteri Uygulanması [4]

yılmasını sınırlamak için yapı malzemelerini kullanır. 
Tipik pasif duman kontrol sistemleri, yangın kompar-
tımanı, yangına dayanıklı duvarlar, bariyerler, duman 
tahliye açıklıkları, şaftları vb. içerir.

Binalarda dumanın kaçış yollarını boğmasını engellemek 
için genellikle aktif ve pasif yöntemler birlikte kullanılırlar. 
Mahaller arasında basınç farkı yaratmak için ise, temelde 
iki yaygın yöntem kullanılmaktadır. Bunlar;

a) Basınçsızlaştırma: 
Yangın bölgesinden sıcak gazların korunan bitişik hacme 
göre daha düşük basınçla boşaltılması.[5].

b) Basınçlandırma:
 Korunan hacimlerde pozitif basınç sağlanması[5].

5. BASINÇLANDIRMA

Ülkemizdeki Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmeliğe göre;

- Konutlar hariç olmak üzere, bütün binalarda, merdi-
ven kovasının yüksekliği 30,50 m’den fazla olan kaçış 
merdivenleri,

- Bodrum kat sayısı 4’ten fazla olan binalarda bodrum 
kata hizmet veren kaçış merdivenleri, 

- Yapı yüksekliği 51,50 m’den yüksek olan konutların 
kaçış merdivenleri,

- Acil durum (yangın asansörü) asansörü kuyularının,
 basınçlandırılması zorunlu tutulmuştur.

Duman kontrolünün iki temel prensibi J.H. Klote tarafın-
dan tanımlanmıştır. Bu yöntem NFPA 92 ve TS EN 12101-6 
standardı tarafından da benimsenmiştir.

a) Hava akımı duman hareketini eğer ortalama hız ye-
terli büyüklükte ise kontrol edebilir. (1 m/s)

b) Bir bariyerin bir tarafı ile diğer tarafı arasındaki basınç 
farkı duman hareketini kontrol etmeye yarayabilir 
(15-50 Pa).  

Her ne kadar bu prensiplerin ikincisi, birincisinin özel bir 
durumu olarak ele alınabilirse de, bu konuları bir mühen-
dislik problemi olarak ele alırken her iki prensibi ayrı ele 
almak kolaylık yaratır. Yani,
Geniş aralıklarda –HIZ
Küçük aralıklarda– BASINÇ

Bunlar duman kontrolü için yapılan basınçlandırma sis-
temlerinin tasarımını belirleyen ve sonuç olarak başarılı 
bir tasarım için gereken temel prensiplerdir. 

 

Şekil 2. Basınçsızlaştırma [5]

 
Şekil 3. Basınçlandırma [5]
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Ülkemizde yasal zorunluluk olan yönetmelikte, basınç-
landırma sistemi çalıştığı zaman açık kapı için kapıdan 
geçen havanın hızı minimum 1 m/s, bütün kapılar kapalı 
iken basınçlandırılan merdiven yuvası ile bina kullanım 
alanları arasındaki basınç farkının 50 Pa olması şartı ve 
açık kapı durumu için ise basınç farkının en az 15 Pa ol-
ması istenmektedir. 

Tahliye sırasında kapılar açıldığında, boşluklar çok daha 
geniş olduğundan, basınç iki bölge arasında eşitlenmek 
eğilimindedir. İyi bir basınçlandırma sistemi tasarımı, mi-
nimum gerekli olan basıncı tutmalı ve merdiven kapısı 
açıldığında hızlı bir şekilde yanıt verecek şartları sağla-
madır. Yapılan çalışmalar, basınçlı mahallerden havanın 

çıkış hızı yeterince yüksekse, dumanı tutabildiğini gös-
termektedir. 

Yangına müdahale sırasında, basınçlandırma sisteminin, 
açık bir kapıdan basınçlandırılmış alana duman girişini 
engelleyecek yeterlilikte hava hızını sağlayabilmesi gere-
kir. Ortalama hız büyüklüğünün her bir kapının tam açık 
hâli için en az 1 m/s olması gerekmektedir. 

Açık kapıdan geçen hava debisi aşağıdaki formülle he-
saplanmaktadır [5].

Q=A x V                                                                                          

Q=Açık kapıdan geçen hava debisi (m³/s)

A= Kapı alanı (m²)

V=Uygulamada istenen hava hızı (m/s) 

Tipik kaçış merdivenleri; Şekil 5’teki gibi; Yangın bölgesi 
koridor alanı "3", yangın güvenlik holü "2” ve kaçış mer-
diveni "1” deki gibi katlar boyunca tekrarlanarak düzen-
lenmektedir.  “1”, “2” ve “3” üç bölgesinin her biri yangına 
dayanıklı duvar ve kapılarla birbirinden ayrılır. Buradaki 
yangın güvenlik holü ve kaçış merdiveni (yeşil işaretli) ka-
çış yolları olarak sınıflandırılmaktadır. 

Hava yüksek basınç alanından düşük basınç alanına akar. 
Bu durumda  kaçış yollarının güvenirliğini ancak duman 
yüklü havanın "3" numaralı bölgeden "2" numaralı bölge-
ye ve oradan da "1" numaralı bölgeye geçişini önlemek 
ile sağlanabilir. Bunu da basınç farkı ile elde edebiliriz. 

Basınçlandırma sisteminin yangın güvenlik holüne de 
yapılması hâlinde, merdiven tarafındaki basıncın, yangın 
güvenlik holü tarafındaki basınçtan daha yüksek olacak 
şekilde bir basınç dağılımı oluşturulması gerekir. Burada 

 

Şekil 5. Basınç Dağılımı [5]

 
Şekil 6. Basınç Dağılımı Limiti [4]
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Pencere tipi
Metre başına 
çatlak alanı 

m²

Menteşeli, hava şartlarına karşı 
korunmamış 2,5 x 10 -4

Menteşeli, hava şartlarına karşı korunmuş 3,6 x 10 -5

Kaymalı 1,0 x 10 -4

Tablo 2. Kapalı Pencereler için Hava Kaçağı Verileri [5]

Yapı elemanı Duvar 
sıkılığı

Kaçak alanı 
oranı ALW/ADuvar 

Bina dış duvarları (inşaat 
çatlakları, pencerelerin 
ve kapıların etrafındaki 
çatlaklar dâhil)

Sıkı 0,7 x 10-4

Orta 0,21 x 10-3

Gevşek 0,42 x 10-3

Çok gevşek 0,13 x 10-2

İç ve merdiven duvarları 
(inşaat çatlakları dâhil, 
pencerelerin ve kapıların 
etrafındaki çatlaklar hariç)

Sıkı 0,14 x 10-4

Orta 0,11 x 10-3

Gevşek 0,35 x 10-3

Asansör boşluğu 
duvarları (inşaat çatlakları 
dâhil, pencerelerin ve 
kapıların etrafındaki 
çatlaklar hariç)

Sıkı 0,18 x 10-3

Orta 0,84 x 10-3

Gevşek 0,18 x 10-2

Tablo 3. Duvarlar için Hava Kaçağı Verileri [5]

“1” bölgesinin basıncı “2” bölgesinden, “2” bölgesinin ba-
sıncının da “3” bölgesinden fazla tutulmalıdır.

Basınç farkı kriterini korumak için gerekli hava miktarı he-
saplanabilir. Bu hesap için HOBSON ve STEWART formülü 
kullanılabilir. [6]  

Q = 0,83 x Ae x ΔP1/R  

Kapıların ve büyük açıklıkların etrafındakiler gibi büyük 
çatlaklar için R değeri 2 alınabilir, fakat pencerelerin et-
rafındaki küçük çatlakların meydana getirdiği dar kaçak 
yolları için uygun R değeri 1,6’dır [5],[6].

Q = Geçen hava debisi (m³/s)

Ae = Efektif sızıntı alanı (m²)

Δp = Basınç farkı (Pa)

Buradaki efektif sızıntı alanın belirlenmesi gerekmektedir. 
Yapı içerisinde dumanın veya hava hareket ederek paralel 
ve/veya seri yol izleyerek dış atmosfere çıkmaktadır.  Yapı 
içerisindeki akış alanlarının her iki tarafında basınç farkla-
rının aynı olması şartı ile alanlar toplamı efektif akış alanı 
olarak değerlendirilmektedir.

AE = A1 + A2 + A3 + A4

   = A1 + A2 + A3 + A4                                                           
   

  
   

  
   

  
   
 
    

 
 
 

Zemin katta dışarıya açılan yangın kapısı veya katlarda-
ki dışarıya açılan pencereler paralel kaçak yola örnektir. 
Aynı şekilde direk dışarıya açılmayan merdiven ile yangın 
güvenlik holü arasındaki kapı, güvenlik holü ile yaşam 
alanı arasındaki kapı seri kaçak yollara örnektir.

Hava, kaçak alanlarında yüksek basınçtan düşük basın-
ca akar ve kaçan havanın debisi akış alanlarının havayı 
tutma direncine bağlıdır. İnşaat kalitesi önem arz et-
mektedir.   Uygulamada kapı ve pencerelerin etrafındaki 
boşluklar, duvar ve döşemedeki çatlaklar önemli oranda 
sızıntı alanları olarak değerlendirilmektedir.  Bu nedenle, 

 

Şekil 7. Paralel Kaçak Yollar [5]

Şekil 8. Seri Kaçak Yollar [5]

 

Tablo 1. Kapalı Kapılar için Hava Kaçağı Verileri [5]

Kapı tipi Kaçak alanı m²

Basınçlandırılmış bir bölüme açılan tek 
kanatlı kapı 0,01

Basınçlandırılmış bir bölümden dışarıya 
açılan tek kanatlı kapı 0,02

Çift kanatlı kapı 0,03

Asansör sahanlık kapısı 0,06
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bu sızıntı yollarının davranışını analiz etmek, binalar için 
basınçlandırma sistemlerinin kapasitesini tahmin etmek 
için en önemli gerekliliktir.

Binaların pencere kapı, duvar ve döşemeler için sızıntı 
alanları NFPA 92 ve TS EN 12101-6 standardındaki tablo-
lardan yaralanarak belirlenebilir. 

5.1 Temel Prensipler 

NFPA 92, TS EN 12101-6 standartları ile Yangın Yönet-
meliği incelendiğinde, maksimum ve minimum basınç 
gereksinmeleri, kapıdaki hava hızı, kapı açma kuvveti, 
senaryoya göre açılacak kapı sayısı prensiplerinde fark-
lılıklar bulunmaktadır. Burada temel alınacak öncelikli 
ölçüt öncelikle Yönetmeliktir. Yönetmelikte bulunmayan 
hususlarda TS EN 12101-6’ya baş vurulmalı,bu standartta 
da yeterli hüküm yoksa uluslararası geçerliği olan diğer 
standartlara bakılması gerekmektedir. Yani uygulanacak 
ölçütlerin en az Yangın Yönetmeliğinin gereklerini karşı-
layacak yeterlilikte olması istenmektedir.

5.1.1 En Düşük ve En Yüksek Basınç Gereksinimleri
Merdiven boşluğunda izin verilen en yüksek basınç, ka-
pıyı yerden merdiven boşluğuna açmak için gereken 
kuvvetle sınırlıdır. Yangın Yönetmeliği, merdiven yuvası 
ile bina kullanım alanları arasındaki basınç farkının 50 Pa 
olması şartı ve açık kapı durumu için ise basınç farkının en 
az 15 Pa olmasını istenmektedir. 

5.1.2 Kapıdaki Hava Hızı
Yangına müdahale sırasında basınçlandırma sisteminin, 
açık bir kapıdan basınçlandırılmış alana duman girişini 
engelleyecek yeterlilikte hava hızını sağlayabilmesi gere-
kir. Yangın Yönetmeliği’ne göre, ortalama hız büyüklüğü-
nün her bir kapının tam açık hâli için en az 1 m/s olması 
gerekir.

5.1.3 Açık Kapıların Sayısı
Yangın Yönetmeliği’nde en az iki iç kapının ve bir dışarıya 
tahliye kapısının açık olacağı düşünülerek, diğer kapalı 

kapılardaki sızıntı alanlarının da eklenerek tasarım yapıl-
masını ve bina kat sayısına göre açık iç kapı sayısı artırıl-
ması istenmektedir.

5.1.4 Kapı Açma Kuvveti
Hem basınçlı havanın ve hem de otomatik kapı kapatı-
cının kapı üzerinde yarattığı kuvveti yenerek kapıyı aç-
mak için kapı koluna uygulanması gereken kuvvetin 110 
Newton’u geçmemesi gerekir [7].

Bir kapıyı açmak için uygulanabilecek kuvvet, ayakkabı-
larla yer döşemesi arasındaki sürtünme kuvvetiyle sınır-
lıdır. Basınçlı hacimlere açılan kapıların yakınında kaygan 
döşeme yüzeyleri olmamasına dikkat edilmelidir. Özellik-
le içinde çocuk, yaşlı veya hasta insanların bulunduğu bi-
nalarda bu hususa dikkat edilmelidir. Tasarım aşamasında 
kapı kapatıcının kuvvetini aşmak için gereken kuvvet bi-
linmiyorsa, tasarım amaçları için azami 60 Pa basınç farkı 
kullanılabilir.  

5.2 Tasarım Hesaplamaları
5.2.1 Tasarım Yöntemi
Çeşitli ülkelerde ASHRAE, NFPA 92A, IBC 909, TS EN 12101-
6 standartlar kullanılarak belirli yaklaşım ve senaryolara 

Tablo 4. DDöşemeler için Hava Kaçağı Verisi [5]

Yapı elemanı Duvar 
sıkılığı

Kaçak alanı 
oranı AFL/

ADöşeme 

Yer döşemeleri (yapı çatlakları 
ve geçme yerlerinin etrafındaki 
çatlaklar dâhil)

Orta 0,52 x 10-4 Şekil 9. Döşemeler için Hava Kaçağı Verisi [5]

 

 

Şekil 10. Kapı Açma Kuvveti [8]
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göre tasarım yöntemleri belirlenmiştir. Bu farklılıklar, kapı-
daki hava hızı, merdiven içi basıncı, tahliye tipi ve tahliye 
senaryosunda açılacak kapı sayıları gibi parametrelerden 
kaynaklanmaktadır. Ülkemizde de yayımlanan EN 12101-
6 standardında A, B, C, D, E, F olmak üzere 6 basınçlandır-
ma sınıfı tanımlanmıştır. Yangın Yönetmeliği’nin 89. mad-
desinde yukarıda bahsedildiği gibi zorunlu parametreler 
belirlenmiştir. Yangın Yönetmeliği’ndeki yaklaşım, kısmen 
farklılıklar olsa da EN 12101-6 F sistemi basınçlandırmaya 
yakındır. Bu yaklaşım kaçış yollarında, yangınla mücadele 
işlemleri esnasında kaçış merdivenlerinin ciddi şekilde kir-
lenmesi potansiyelini asgariye indirmeyi hedeflemektedir.

Bazı yangın durumlarında, hortumları yangın katının lo-
bisine gelen merdivenlerden geçirerek yangının olduğu 
katın veya bir alt katındaki sabit boru tesisatına bağlamak 
zorunda kalınabilir. Bundan dolayı, yangınla mücadele iş-
lemleri esnasında bu lobiler ile merdivenlerin arasındaki 
kapıların kapatılması genellikle mümkün olmaz. Ancak, 
merdiven şaftının ciddi duman kirlenmesinden korun-
ması şarttır. Yangın bölgesinden lobiye ve sonra lobi ile 
merdivenler arsındaki açık kapıya dumanın yayılmasını 
sınırlandırmak için, lobi/kullanma alanı kapısında en az 1 
m/s hava hızının sağlanması gerekir.

Ayrıca, lobi ile kullanma alanı arasındaki kapılarda, hava 
hızının 1 m/s’nin altında olabileceği ve kullanma alanın-
dan lobiye duman girebileceği için bu dumanın lobiden 
çıkarılması gerekir.

Açık merdiven kapısında en az 1 m/s hızın sağlanması için 
kullanma alanından binanın dışına yeterli kaçağın veya 
duman boşaltma vanasının sağlanması gereklidir. Yangın 
gelişiminin sonraki evrelerinde, genellikle dış duvarlarda-
ki camların kırılması ile gereğinden fazla kaçak alan ya-
ratılmış olur. Ancak, itfaiye gelmeden önce pencerelerin 
kırılacağı genellikle varsayılamaz, bundan dolayı dış cep-
hede, havalandırma kanalları ile veya özel olarak tasar-
lanmış duman tahliye sistemleri ile duman boşaltımının 
sağlanması gerekmektedir. 

5.2.2 Yangın Katındaki Duman Boşaltım (Duman Tah-
liye) Açıklığının Büyüklüğü
Duman boşaltma teçhizatının büyüklüğü yangın katı-
na akan net basınçlandırma havasının hacmine bağlıdır 
(asansör şaftları ve tuvaletlerden atmosfere kaçan hava 
hariç). Bu amaçla, açık kapı durumu için uygun hava akışı 
dikkate alınmalıdır.  

Duman boşaltması EN 12101-2 Standardına uygun doğal 
veya EN 12101-3 standardına uygun mekanik (cebri) ola-
rak da sağlanabilmektedir.  

Özel duman tahliyesinin gerekli olduğu durumlarda, kat 
başına etkin alan aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır. 

AVENT = Q / 2,5 (Mekanik) [5]

AVENT  = Q / 2 (Doğal) [5]

A = Kanal kesit alanı (m²)

Q = Yangın katındaki açık kapıdan geçen hava debisi 
(1m/s için) 

Bir basınçlandırma sisteminde iki ve duruma göre üç ça-
lışma şekli olur.

 
Şekil 11. Otomatik Açılan Pencere Örneği [Colt.U.K]  

 
Şekil 12. Otomatik Açılan Pencere Otomasyonu
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5.2.3 “1. Durum – Tespit Evresi”[3] 
Tüm kapılar kapalıyken koruma alanında, merdiven-
lerde, koridorda, vd. yerlerde gerekli miktarda (Yangın 
Yönetmeliği’ne göre 50 Pa) bir basınç farkını yaratmak.

5.2.4 “2. Durum – Kaçış Evresi” [4] 
Yangın katında başka kapılar açık olmak üzere spesifik bir 
hava hızını açık kapılar yoluyla korumak veya yangın katı 
kapıları kapalı ve başka çeşitli kapıların açık kalması halin-
de 15+ Pa'lık bir basınç farkını korumak. 

1. durumda hesaplanan Qkk eklenirken, üç tane kapının 
eksilmiş olması dikkate alınmayabilir. 

5.2.5 “3. Durum – Yangınla Mücadele Evresi” [4] 
Yangın katında Spesifik bir HAVA HIZINI (1 m/s) karşıla-
mak üzere AÇIK KAPILAR yoluyla korumak. 

1. durumda hesaplanan Qkk eklenirken, üç tane kapının 
eksilmiş olması dikkate alınmayabilir. 

5.2.6 Basınçlandırma Fanı Seçimi [3] 
Üç çalışma durumu için yapılan hesaplar sonrasında, eli-
mizde; +50 Pa, +15 Pa ve yangın katındaki kapıda mini-
mum 1m/s hız yaratmak için gerekli Qkk, Qbf ve Qhk debileri 
bulunmaktadır. 

Burada en yüksek hava debisi gereksinimi dikkate alına-
rak fan debisi belirlenmelidir. 

Fan basıncı ise; +50 Pa üzerine havanın taşındığı kanal sis-
teminin kayıpları ilave edilerek belirlenmelidir.

5.2.7 Aşırı Basınç Tahliyesi (Barometrik Damper) He-
sabı [4] 
Aşırı basınç damperi ortam basıncını maksimum +60Pa 
da tutabilecek şekilde hesaplanmalıdır.

Kapalı kapılar durumu için genellikle gerekli debi Qkk ile 
seçilen Qfan debisi arasında geniş bir aralık söz konusu 
olmaktadır. Frekans kontrollü fan, genelde tek başına bu 
aralıkta gereksinimimizi karşılayamayabilir. Bu nedenle 
fanın oransal kontrolüne ek olarak, aşırı basınç boşaltma 

      
 

Kapalı kapıların 
etrafındaki boşlukların 

toplam alanı hesabı,  
A  

Q = 0.83 x A x 50^0.5 
formülü ile kaçan 

havanın debi hesabı 

%50 Emniyet Katsayılı 
kapalı kapılar durumu 

için debi 
Qkk=1,5 x Q 

Şekil 13. Kapalı Kapılar Evresi Hava Dağılımı

Şekil 14. Basınç Farkı +15 Pa Hava Dağılımı

   
 

+15 Pa Basınç farkına göre zemin 
katta dışarıya açılan  kapıdan kaçan 

havanın debisi  
Qz = 0,83 x Azk x 15^0.5  

Katlardaki açık kapı ile bina dış zarfı 
arasındaki efektif kaçak alanının 

hesaplanması Ae 

+15 Pa basınç farkına göre katlardaki 
açık kapı ile bina dış zarfı arasındaki 

efektif kaçak alanından geçen 
havanın debisi  

Qak = 0,83 x Ae x 15^0.5  

üç kapının açık olması halinde +15 
basınç farkı oluşturmak için gerekli 

debiler toplanır  
Qbf = Qz+ 2 x Qak+ Qkk 

   
 

1 m/s hız için yangın katında 
açık yangın kapısından geçen 

havanın debisi hesabı 
 Qh = A x V  

Yangın katında dumanın atılması 
için gerekli minimum vent 

büyüklüğünün hesabı 
Avent = Q / 2,5 (Mekanik) 

Avent = Q / 2 (Doğal) 

Yangın katı kapısı ile  yagın 
katındaki duman tahliye venti 

arasındaki efektif kaçak alanının 
hesaplanması Aye 

Yangın katı kapısından yaşam 
alanına doğru 1 m/s hava hızı 
oluşturmak için gerekli olan 

minumum basınç hesabı 
Pmin = [Q / (0,83 x Aye)]2 

Üç kapının açık olması halinde, 
yangın katında 1m/s hız ve diğer 

açık kapılar için min +15 Pa 
olmak kaydı ile Pmin basınç 
farkına göre gerekli debiler 

hesaplanarak toplanır  
Qhk= Qz+ Qak+ Qh+ Qkk 

Şekil 15. Yangına Müdahale Evresi Hava Dağılımı
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Şekil 17. Sistem Düzenlemesi [4]

damperinin kullanılması gerekmektedir.

Aşırı basınç damperinin alanı aşağıdaki denklem kullanı-
larak hesaplanabilir.

A = (Qfan - Qkk) / (0,83x Δp^0,5)  

A = Aşırı basınç tahliye alanı (m²)

Qfan = Seçilen fanın hava debisi (m³/s)

Qkk = Kapalı kapılar için gerekli hava debisi (m³/s)

Δp = İzin verilen maksimum basınç (60Pa) 

(Emniyet açısından çoğu zaman 50Pa kullanılmakta)

5.2.8 Kapı Açma Kuvveti Hesabı [8]

     
      
       

 

F = İzin verilen maksimum kapı açma kuvveti (N) (<110 N 
Yangın Yönetmeliği)

• Fd = Kendi kendini kapatma mekanizmasının üstesin-
den gelmek için gereken kuvvet  (N)

• W = Kapı genişliği (m)

• A = Kapı alanı (m2)

• ΔP = Kapı boyunca basınç farkı (Pa)

• d = Kapı kolundan kapının kapı kasasına tarafına 
uzaklık (m)

5.3 Sistem Düzenlenmesi [4]
Sistemin düzenlemesi Yangın Yönetmeliği’nde, EN 12101 
standart serisi ve NFPA standardında ayrıntılı olarak açık-
lanmaktadır. Genel olarak;

• Basınçlandırma havasının doğrudan dışarıdan alın-
ması ve alış noktasının egzoz çıkış noktalarının en az 
5 m uzağında olması gerekir.

• Basınçlandırma sisteminin, yangın algılama ve uyarı 

sistemi tarafından otomatik olarak çalıştırılması ge-
rekir.

• Basınçlandırma fanının dışarıdan hava emişine algıla-
yıcı konulur; duman algılanması hâlinde, fan otoma-
tik olarak durdurulur.

• Basınçlandırma fanını el ile çalıştırıp durdurabilmek 
için, bir açma kapatma anahtarının bulunması gerekir.

• Basınçlandırma sistemine ait kanallarda yangın dam-
peri kullanılmaz.

• Merdiven içeri-
sinde meydana 
gelebilecek olan 
aşırı basınç artış-
larını engellemek 
üzere, aşırı basınç 
boşaltma dam-
peri (barometrik 
damper), bypass 
fan sistemi ve 
frekans kontrollü fan gibi sistemlerin yapılması gere-
kir. Aşırı basınç damperi, ortam basıncını en yüksek 
+60Pa da tutabilecek şekilde hesaplanmalıdır.

• Yüksekliği 25 m’den fazla olan kapalı merdivenlerin 
basınçlandırılmasında, birden fazla noktadan üfleme 

 

Şekil 17. Fark Basınç Sensörü [9]

 

Şekil 16. Kapı Açma Kuvveti Hesabı [8]
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yapılır. İki noktadan üfleme yapılması hâlinde, üfleme 
yapılan noktalar arasındaki yüksekliğin en az merdi-
ven yüksekliğinin yarısı kadar olması gerekir. 

• Yapı yüksekliği 51,50 m’den fazla olan binalarda, her 
katta veya en çok her üç katta bir üfleme yapılması 
gerekir.

• Her düşey kaçış veya yangınla mücadele şaftının ken-
di özel basınçlandırma sistemi olmalıdır. Her ayrı dü-
şey şaftı ve/veya lobiyi ve varsa ilgili basınçlandırılmış 
koridorları basınçlandıran hava kanallarının ortak bir 
sistemden gelen hava ile beslenmesine izin verilebilir. 
Lobi, merdiveni besleyen hava kanalından bağımsız 
bir kanaldan gelen basınçlandırma havasıyla beslen-
melidir. Koridor, lobi ve merdiven kaynağından ayrı 
bir hava kanalından gelen basınçlandırma havasıyla 
beslenmelidir.

• Besleme noktası nihai çıkış kapılarının 3 m yakınında 
olmamalıdır.

• Enerji beslemesi güvenilir kaynaktan olmalıdır.

5.4 Kabul Testleri
Binanın tamamlanmasından sonra ve iskân izninden 
önce basınçlandırma sistemlerinin performansını kontrol 
etmek için testler yapılmalıdır. Hava akışı ve basınç farkı 
ölçümleri yapılmadan önce, uygun kapı ve pencerelerin 
takılması ve kapalı konumda olması özellikle önemlidir.  
Basınçlandırma sistemi testleri rüzgâr hızının yüksek ol-
duğu durumlarda ertelenmelidir. Sistemin standartlar-
da belirtilen 60 saniyede devreye girdiği, gerekli basınç 
farkını oluşturduğu, kapıdaki hava hızının en az 1 m/s’yi 
sağladığı, zorunlu olan kapı açma kuvvetini karşıladığı ve 
alarm sistemi ile otomasyonunun uygun olduğunu, bu 
konuda uzman Makina Mühendisi gözetiminde gerekli 
test ve kontroller yapılarak belirlenmeli ve sonucun iste-
nen gerekleri karşılaması halinde sistem kabul edilmeli-
dir. Sistemin devreye alma prosedürleri TS EN 12101-6 ve 
NFPA 92 standardının ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak 
açıklanmaktadır.

5.5 Periyodik Kontrol ve Bakım
Yangın Yönetmeliği’nin 100. maddesinde, sistemlerin 
bina ömrü boyunca sistem gereklerini karşılaması ama-
cıyla periyodik test ve bakımlarının yapılması zorunlu tu-
tulmuştur. Bu kontrol ve bakımlar TS EN 12101-6 ve NFPA 
92-18 standardının ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır.  Sistemin binanın ömrü boyunca düzgün 
çalışmasını sağlamak için gerekli koşulları sağlaması ge-

rekmektedir. Test ve bakım belgeleri, kullanım kılavuzları 
ve talimatları ve hizmet ömrü belgelendirmeleri dosya-
lanmalıdır. 

6. SONUÇ

Yüksek katlı binalarda, özellikle baca etkisi dolayısıy-
la oluşan hava dağılımını düzgün hale getirmek için ve 
dolayısıyla güvenli olarak insanların tahliyesini sağlamak 
için merdiven yuvalarına basınçlandırma sistemi yapmak 
gereklidir. Bu sistemlerin tasarımının, uygulanmasının, 
kabul testlerinin, periyodik kontrolünün ve bakımının bu 
konuda uzman makina mühendisleri tarafından yapıl-
ması gerekmektedir.  Söz konusu sistem, bir bütün olup 
herhangi bir eksik uygulama olumsuz sonuçlar doğura-
bilmektedir. Merdiven yuvasında aşırı basınç yaratmanın 
faydadan çok zarara mal olabileceği unutulmamalıdır. 
Aşırı basınç yüksek kapı açma kuvvetleri yaratarak, insan-
ların merdivene girişini engelleyecek sonuçlar doğurabil-
mektedir.

Basınçlandırma fanının bağlı olduğu elektrik güç kayna-
ğının güvenilirliği mutlaka sağlanmalıdır. Düzenleme ne 
olursa olsun, basınçlandırma fanlarının elektrik kaynağı-
nın kesilmemesi gerekmektedir. 

Yine unutulmaması gereken bir husus, bu sistemlerin 
bina ömrü boyunca sistem gereklerini karşılaması ama-
cıyla periyodik test ve bakımlarının standartlara uygun 
düzgün şekilde yapılması gerekliliğidir.
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