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İş Ekipmanları Yönetmeliği-Kazanlar
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toplanan iş ekipmanları konularına de-
ğinilmesi düşünülmektedir.

Yönetmelikte Basınçlı Kap ve Tesisat-
lar aşağıdaki gibi ele alınmıştır:

Madde 2.1.1: Basınçlı kaplarda temel 
prensip olarak hidrostatik test yapılma-
sı esastır. Bu testler, standartlarda aksi 
belirtilmediği sürece işletme basıncının 
1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle 
yapılır. Ancak iş ekipmanının özelli-
ği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu 
şartlar gereğince hidrostatik test yapma 

imkânı olmayan basınçlı kaplarda hid-
rostatik test yerine, standartlarda belir-
tilen tahribatsız muayene yöntemleri de 
uygulanabilir. Bu durumda, düzenlene-
cek periyodik kontrol raporlarında bu 
husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

Madde 2.1.2: Basınçlı kap ve tesisat-
ların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 
tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yö-
netmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönet-
meliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde 
yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine 
aykırı olmayan hususlar saklı kalmak 
kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen 
kriterlere göre yapılır.

Madde 2.1.3: Basınçlı kap ve tesi-
satların periyodik kontrolleri, makine 
mühendisleri ve makine tekniker veya 

1. YÖNTEMELİKTE BASINÇLI KAP VE 
TESİSATLAR 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde 
(25.4.2013-28628) iş ekipmanı, “İşin 
yapılmasında kullanılan herhangi bir 
makina, alet, tesis ve tesisatı” olarak 
tanımlanmıştır. Aynı yönetmeliğin EK-
III’ünde Periyodik kontrole tabi iş ekip-
manları aşağıdaki gibi 4 grup altında 
toplanmıştır: 

1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar
2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları
3. Tesisatlar
4. Tezgâhlar

Daha önceki yazılarımda Yapı İske-
leleri ve Güvenlik Ağları konularına 
değinilmişti (Bkz. Mühendis ve Maki-
na 657 ve 660. sayı). Bundan sonraki 
yazılarda, bu yönetmelikte belirtilen ve 
yukarıda belirtildiği gibi 4 ana başlıkta 

 
Resim 1. Kazanın Temsili Gösterimi
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ların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 
tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yö-
netmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönet-
meliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde 
yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine 
aykırı olmayan hususlar saklı kalmak 
kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen 
kriterlere göre yapılır.

Öyleyse, bir Bakanlık tarafından çıka-
rılan yönetmeliğin başka bir Bakanlı-
ğın çıkarttığı Yönetmelik ile çeliştiğini 
söyleyebiliriz. Bu arada, Yönetmelikte 
standartlara da bir atıf yapılmaktadır. 
Bir mevzuat bu şekilde çıkarılabilir mi? 
Burada yapılması gereken, ilgili Bakan-
lıkların ve Kuruluşların bir araya gelip 
konuyu netleştirmeleridir. Bunu bir ör-
nekle anlatalım.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’nin 
(22.1.2007-26411) EK-I, Temel Em-
niyet Gerekleri alt başlığında yer alan 
İMALAT alt başlığının 3.2.2 maddesi-
nin Dayanıklık Testi paragrafına bakıl-
dığında; “Basınçlı  ekipmanın son de-
ğerlendirmesi, basınç yönünden de bir 
test içermelidir. Bu uygun olduğu yer-
de  hidrolik basınç testi şeklinde olur, 
gerektiğinde madde 7.4’te bildirilen 
değerde veya en azından eşit değerde 
olmalıdır.” denilmektedir. Burada belir-

tilen, madde 7.4’te yer alan Hidrostatik 
Test Basıncı’na bakıldığında; 

•	 Basınçlı	 kaplar	 için,	 madde	 3.2.2	
de	bildirilen	hidrostatik	test	basıncı,	
aşağıdakilerden	 daha	 az	 olmamalı-
dır.

•	 Azami	izin	verilebilen	basınç	ve	aza-
mi	 izin	 verilebilen	 sıcaklığı	 dikkate	
alınarak	 hizmetteki	 basınçlı	 ekip-
manın	maruz	kaldığı	azami	basıncın	
1,25	katsayısı	ile	çarpılmasına	denk	
gelen	değer,	veya		

•	 Daha	 yüksek	 değerler	 için	 azami	
izin	verilebilir	basıncın	1,43	ile	çar-
pılmasına	denk	gelen	değer.”	

denildiği, yani İş Ekipmanları Yönet-
meliği 2.1.1’de belirtilen 1.5 katından 
daha düşük bir değer verildiği görül-
mektedir.  

Madde 2.1.3: Basınçlı kap ve tesi-
satların periyodik kontrolleri, makine 
mühendisleri ve makine tekniker veya 
yüksek teknikerleri tarafından yapılır. 
Söz konusu periyodik kontrollerin tah-
ribatsız muayene yöntemleri ile yapıl-
ması durumunda, bu kontroller sadece 
TS EN 473 standardına göre eğitim al-
mış mühendisler ve aynı eğitimi almış 
tekniker veya yüksek teknikerler tara-
fından yapılabilir.

İş ekipmanlarının periyodik kontrol-
leri ciddiye alınması gereken bir konu 
olup, sulandırılmamalıdır. Hatta, sade-
ce ilgili konuda uzmanlaşmış Makina 

Mühendisleri bu kontrolleri yapabilme-
lidir. Keza, tahribatsız muayene (NDT) 
yöntemlerini uygulayacak Makina Mü-
hendisleri de konularında uzmanlaşmış 
olmalıdır.

Tablo 1’e bakıldığında;

1. Buhar Kazanları Periyodik Kontrol 
Kriterleri hanesinde, “TS 2025 ve TS 
EN 13445-5 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır.” 

2. Kalorifer Kazanları Periyodik Kont-
rol Kriterleri hanesinde de “TS EN 
12952-6 standardında belirtilen kriter-
lere uygun olarak yapılır.” denildiği 
görülmektedir. Şimdi bu standartlara 
kısaca bakalım.

2. BUHAR KAZANLARI 

TS EN 13445-5 standardına bakıldığın-
da, Ocak 2010 tarihini taşıdığı ve “Alev 
Almayan Basınçlı Kaplar–Bölüm 5: 
Muayene ve deney/Unfired pressure 
vessels-Part 5: Inspection and testing” 
başlığını taşıdığı ve İngilizce olduğu 
görülmektedir. İnternetten bu standarda 
baktığımızda ise bunun yürürlükte ol-
madığı, 19.01.2010 tarihinde de İPTAL 
edildiği anlaşılmaktadır. 

İptal edilen bu standardın yerine, “TS 
EN 13445-5:2014”ün geçtiği yine bu 
sayfadan görülmektedir. Standardın 
kapsamı ise aşağıdaki gibidir. 

“Bu standard, genelde çevrimsel olma-
yan (500 tam eş değer basınç çevrimi 

yüksek teknikerleri tarafından yapılır. 
Söz konusu periyodik kontrollerin tah-
ribatsız muayene yöntemleri ile yapıl-
ması durumunda, bu kontroller sadece 
TS EN 473 standardına göre eğitim al-
mış mühendisler ve aynı eğitimi almış 
tekniker veya yüksek teknikerler tara-
fından yapılabilir.

Madde 2.1.4: Madde 2.1.1’de belirti-
len kriterler saklı kalmak kaydı ile bir 
kısım basınçlı kap ve tesisatın periyo-
dik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri 
Tablo 1’de belirtilmiştir.

Burada, Yönetmeliğin 2.1.4. maddesin-
de yer alan Tablo 1’deki verilerin bir 
kısmına değinilecektir.

Her şeyden önce, çıkarılan Yönetme-
liklerin net olması ve bir kavram karga-
şasına neden olmaması gerekir. Bu ko-
nuya Mühendis ve Makina Dergisinin 
655 ve 656. sayılarında da değinilmiş-
tir. Yönetmeliğin yukarıda verdiğimiz 
maddesini ele alacak olur isek;

Madde 2.1.1’de, “… Ancak iş ekip-
manının özelliği ve işletmeden kay-
naklanan zorunlu şartlar gereğince 
hidrostatik test yapma imkânı olmayan 
basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine 
standartlarda belirtilen tahribatsız mu-
ayene yöntemleri de uygulanabilir…” 
denilmektedir.   

Bu cümleden ne anlaşılmaktadır, herkes 
kendine göre yorum yapar ise nasıl bir 
yöntem izlenecektir? Sadece bu madde-
deki cümlelere bakıldığında, kafalar ka-
rışmakta ise de Tablo 1’ de parantezler 
[(4), (5)] içerisine gizlenmiş cümleler 
konuya farklı bir boyut getirmektedir. 
Yani Tahribatsız muayene yöntemleri 
“Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve 
depolar” için kullanılabilecektir. Her ne 
kadar bu yorum yapılmış ise de konuyu 
netleştirmek amacı ile ilgili Bakanlığa 
sorulmuş ve gelen cevap aşağıda veril-
miştir.

Madde 2.1.2: Basınçlı kap ve tesisat-

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU
(Azami Süre) 
(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı 
kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
 (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Buhar kazanları
Standartlarda süre belirtilmemişse
1 Yıl

TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen 
kriterlere uygun olarak yapılır.

Kalorifer kazanları
Standartlarda süre belirtilmemişse
1 Yıl

TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uy-
gun olarak yapılır.

Tehlikeli sıvıların(4)  bu-
lunduğu tank ve depolar 

10 Yıl(5)
API 620,  API 650, API 653, API 2610 standartlarda 
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 

(4)  Tehlikeli sıvılar: Aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.  
(5)  Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup, burada belirtilmeyen ya da 
Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

Tablo 1. Basınçlı Kap ve Tesisatın Periyodik Kontrol Süreleri ve Kontrol Kriterleri
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• Başbakanlık iletişim merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz Genel Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumlulu-
ğu çerçevesinde incelenmiştir. 25/04/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanımı 
tehlikeli tank ve sıvıların bulunduğu iş ekipmanları için zorunludur. Diğer iş ekipmanlarında tahribatsız muayene 
yöntemini kullanmanızda bir sakınca yoktur ancak zorunluluk yoktur. Ek-III’de yer alan Tablo içindeki (5) numaralı 
açıklama doğru yerdedir.

BİMER Başvurusuna Gelen Yanıt
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altında çalışan kaplar) çalışmaya ma-
ruz kalan EN 13445-2’ye uygun çelik-
lerden yapılan, münferit ve seri olarak 
imal edilen basınçlı kapların muayene 
ve deneyini kapsar. Çevrimli çalışma 
için özel hükümler EN 13445-3’te ve 
bu standarddaki Ek G’de verilmiştir. Bu 
standard, EN 13445-3 Ek B’nin Analiz-
le Tasarım – Doğrudan Yol (DBA) için 
muayene ve deney hükümlerini kapsa-
maz. Not – Uygunluk değerlendirme 
işlemlerindeki tarafların sorumlulukları 
97/23/EC sayılı AB Direktifi 1’de veril-
mektedir. Bunun hakkında yardım CR 
13445-7’den bulunabilir.” denilmekte-
dir. 

Buradan çıkartacağımız sonuç şudur: 
Yönetmelikte belirtilen standartların 
sürekli değişeceğidir. Böylece, her 
standart değişikliğinde Yönetmelikte-
ki bilgilerin de  “eskiyeceğidir!” Do-
layısıyla, Yönetmeliklerde belirtilen 
bu referansların her an değişeceği göz 
önünde bulundurularak bunların Yönet-
melik yerine, “Tebliğler”de yer alması 
daha uygun olacaktır. Ancak, önemli 
olan bir nokta da 10 binlerce İSG Uz-
manının bu standartlardaki bilgilerden 
nasıl ve ne ölçüde yararlanabileceğidir. 
Şüphesiz, İSG Uzmanları Periyodik 
Kontrol yapmayacaktır; ancak çalışma 
ortamının gözetiminden de sorumlu tu-
tulmaktadır. Bu nedenle ÇSGB, daha 
önceki yazılarımızda da belirtildiği 
gibi, bu konularda bültenler/yayınlar 
çıkarmalı ve İSG Uzmanlarına somut 
bilgiler vermelidir. Periyodik Kontrol 
süresinin YILDA BİR yapıldığı göz 
önüne aldığımızda, aradan geçen süre 
zarfında, işletmede görevi devam eden 

İSG Uzmanına ise her an görev/sorum-
luluk düşmektedir. İSİG Tüzüğünde net 
olarak ifade edilen ibareler, bugüne ka-
dar etkili bir şekilde kullanılmış, buna 
göre kontroller yapılmış, raporlara yan-
sıtılmış, işverenler uyarılmış ve gerekli 
düzeltmeler yapılabilmiştir. Örneğin 
Tüzükte geçen; “Md.204-Kazanın en 
yüksek çalışma basıncının 2 katını gös-
terecek şekilde taksimatlı manometresi 
olacak ve bunun en yüksek çalışma ba-
sıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi 
ile işaretlenmiş olacaktır!” ibaresi, her-
kes tarafından net olarak ifade edilen 
bir cümle/bilgi olduğundan etkin bir 
şekilde kullanılabilmiştir. 

Standardın adının Alev Almayan Ba-
sınçlı Kaplar olduğunu belirtmiştik. 
Yani bu standart, Basınçlı Kaplara ait 
bir standarttır; ancak Tablo’1 de veril-
diği gibi, Buhar Kazanlarına ait olma-
yan bir standarttır ve üretim aşamasın-
da takip edilmesi gereken muayene ve 
deneyleri kapsamaktadır. Bu konulara 
Mühendis ve Makina Dergisinin Ağus-
tos 2014 tarihli 655. sayısında da deği-
nilmiştir.

TS 2025-Ekim 1983 tarihinde yayımla-
nan, “Buhar kazanları işletme, muayene 
ve bakım genel Kuralları (General Ru-
les for Operation Inspection and Main-
tenance of Steam Boilers)” standardın, 
buhar kazanları ile bunların yardımcı 
donanımlarının işletme, muayene ve 
bakım kurallarına ait olduğu görülmek-
tedir. Bu Standard, katı, sıvı veya gaz 
yakan tüm kazanları kapsamaktadır.

Kazan işletme kurallarında, kazanın 
işletmesi ile görevlendirilecek persone-

lin; her şeyden önce bütün donanımın 
görevleri, çalışma özelikleri, çalışma 
basınç ve sıcaklığı, akış miktarları 
hakkında tam bilgili olması, sistemde 
bulunan tüm kontrol devreleri ve ölçü 
aletleri ile elektrikli güvenlik donanı-
mın görev ve çalışmasını iyi bilmesi is-
tenilmektedir. Ayrıca ortaya çıkabilecek 
acil duruma müdahale edebilmesi de 
istenilmektedir. Yani kazanı işletecek 
personel (kazancı) bu konuda eğitimli, 
dolayısıyla sertifikalı olmalı ve işleti-
len kazan hakkında çok iyi donanımlı 
olmalıdır. Genelde eğitimlerde yüzey-
sel bilgiler verildiğinden ilgili kazan 
imalatçısından da detaylı bilgi-eğitim 
alınmasında fayda vardır ve yeni kazan 
alımlarında şartnameye “pratik eğitim” 
şartı da konulmalı, firmalardan istenil-
melidir.

İmalatçılardan istenilmesi gereken di-
ğer bilgi/belge de İşletme Talimatları 
olmalıdır. Günümüzde kazanlarda oto-
matik yakma sistemleri kullanılmakta-
dır. Otomatik yakma sistemlerinde bir 
arıza olması durumunda, bu kazanlar 
manuel (el ile) olarak da çalıştırılabil-
mektedir. Dolayısıyla kazancının bu 
konuda da eğitilmesi gerekmektedir.

Izgara üzerinde ateşlenen katı yakıt-
ların (kok kömürü, linyit, odun, odun 
artıkları ve diğer çeşitli artık maddeler) 
ateşlenmesinde yakıt, ızgara yüzüne 
ince ve eşit kalınlıkta bir tabaka halinde 
serilmelidir. Kazan, odun vb. çabuk ya-
nabilen bir madde veya kor halinde kö-
mür ile tutuşturulmalıdır. Kazanı ateş-
leme amacı ile benzin, tiner vb. uçucu 
yakıtlar kullanılmamalıdır.
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1- Gövde
2- Namlu
3- Yanma Başlığı
4- Türbülatör
5- Motor
6- Trafo
7- Hava Presostatı
8- Hava Fanı ve Ayar Klapesi
9- Beyin
10- İyonizasyon
11- Brülör Gazyolu Armatürleri
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Resim 3. Üflemeli (Cebri) Brülör

ATEŞLEME ELEKTRODU

İYONİZASYON ÇUBUĞU

ALEV BORUSU
GAZ

ÜFLEME TÜRBÜLATÖR
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emniyetli bir sıcaklığa düşene kadar 
korunmaya çalışılmalı (en çok 15 
dakika), daha sonra su beslemesi tü-
müyle kapatılmalıdır.

• Toz kömür, gaz veya yağ-yakıt ya-
kan kazanlarda bir borunun tehlike-
li biçimde delinmesi halinde, alev 
hemen söndürülerek yakıt vanası 
kapatılmalı ve hava üfleyicileri dur-
durulup buhar çıkışı kapatılmalıdır. 
Kazana besleme suyu girişi de kapa-
tılmalıdır.

3. KAZAN DONANIMI İŞLETME, 
MUAYENE VE BAKIM KURALLARI

Yüksek Basınçlı Buhar Kazanının yan-
dan ve boyuna kesit görünüşü aşağıda 
gösterildiği gibidir. Kazan üzerinde yer 
alan numaralar da aşağıda tanımlan-
mıştır.  

Yağ-yakıt kullanılan kazanlarda, ilk 
ateşlemeden önce yakıt devresine ait 
bütün tank, ısıtıcı, pompa, vana ve boru 
sistemi gözden geçirilmeli, iyi durum-
da oldukları ve normal çalıştıkların-
dan emin olunmalıdır. Tank dibinde 
çökelmiş su varsa da boşaltılmalıdır. 
Yağ-yakıt kullanılan kazanlarda oldu-
ğu gibi, gazın yakıt olarak kullanıldığı 
donanımda da ateşlemeden önce gaz 
borusundaki vanalar, flanşlar vb. bütün 
ekleme noktalarında gaz kaçağı olup 
olmadığı kontrol edilmeli, gaz kaçağı 
varsa da derhal giderilmelidir. Şüphe-
siz, kazan dairelerinde kullanılan gazın 
yoğunluğu göz önünde bulundurularak 
“gaz algılayıcıları”nın uygun yerler 
yerleştirilmesi de gereklidir.

Toz kömür ile yakıt gazı veya gaz yakan 
bütün kazanlarda, hangi nedenle olursa 
olsun, alevin birdenbire sönmesi halin-
de, ocakta patlayıcı karışımın meydana 
gelmemesi için gereken güvenlik önle-
mi alınmalıdır. Bu amaçla, her brülör 
fotoelektrik alev gözleyicileri ile dona-
tılmalı ve bunlar diğer güvenlik kilitle-
me devrelerine bağlanmalıdır. Bununla 
birlikte, otomatik koruma donanımının 
her an arıza yapabileceği göz önünde 
tutularak alevin kararlılığı sürekli ola-
rak izlenmelidir.

Standart’da, “…yeni kazanlar veya 
basınçlı kısımları geniş ölçüde onarım 
görmüş kazanlar sürekli çalışmaya gir-
meden önce, çalışma basıncının 1,5 katı 
basınçla hidrostatik deneyden geçiril-
melidir.” denilmektedir. İş Ekipmanları 
Yönetmeliğine göre de kazanlar yılda 
bir Periyodik Kontrole tabi tutulmalıdır.

Kazana, yapımcısının önerdiği sevi-
yeye kadar, gerekli kimyasal koşullara 
uygun su doldurulmalıdır. Kazana ilk 
verilen su soğuk olmamalı ve sıcaklığı, 
kazan metal sıcaklığından en çok 10°C 
farklı olmalıdır. Ana buhar basınç gös-
tergesi muayene ve kalibre edilmiş du-
rumda olmalıdır.

Kazan işletmesi sırasında su seviyesi-
nin istenilen değerde, olabildiği kadar 
sabit tutulması gereklidir. Büyük kapa-
sitede ve buhar çekişinde sürekli deği-
şiklikler olan kazanlarda su seviyesini 
otomatik kontrolü sağlanmalıdır. Bu-
nunla birlikle, otomatik cihazların her 
an arıza yapabileceği düşünülerek, su 
seviyesinin durumu kazancı tarafından 
da sürekli olarak izlenmelidir.

Kazan besleme suyu Besleme pompa-
larının çalışması sırasında gözaltında 
bulundurulmalı, ortaya çıkabilecek 
bir arıza halinde hemen yedek pompa 

devreye alınarak besleme suyunun ke-
silmesi önlenmelidir. Yani kazan susuz 
bırakılmamalıdır.

Kazanda asılı haldeki katı maddeler 
konsantrasyonunun istenilen sınırlar 
içinde tutulması, kazan suyu sürekli 
analiz edilerek ve bu maksatla konul-
muş blöf borusundan sürekli blöf ya-
pılarak sağlanabilir. Şimdi şu sorunun 
cevabını verelim: Hangi durumlarda 
kazanın ateşlemesi durdurulmalıdır? 

• Hangi nedenle olursa olsun, su sevi-
yesi gösterge camının görüş seviyesi 
altına düşerse, kazan hemen durdu-
rularak buhar çıkışı kapatılmalı, son-
ra su seviyesindeki düşmenin neden-
leri araştırılmalıdır.

• Bunun için durdurulmuş bir kazana 
su seviyesini tekrar eski durumuna 
çıkarmak için hemen su vermek teh-
likelidir. Bir miktar soğuduktan son-
ra, kazana azar azar su verilmelidir.

• Izgaralı veya bunlar gibi ateşin bir-
den söndürülemediği yakma dona-
nımlı kazanlarda, işletme sırasında 
büyük ölçüde bir boru delinmesi 
meydana geldiğinde, yakıt ve hava 
beslemesi hemen kesilerek ateş sön-
dürülmeli ve dom su seviyesi kararı 

 
 

Kazanın Yandan Görünen Parçaları:
1. Kazan gövdesi (yalıtılmış)
2. Kazan kaidesi 
3. Brülör
4. Otomatik çalıştırma komuta tablosu
5. Elektrikli besleme tulumbaları 
6. Besleme pompası otomatik şalteri en az su düze-

yi güvenlik düzeni ile 
7. Su eksilmesine karşı 2. güvenlik düzeni
8. Besleme suyu kapama vanası
9. Besleme borusu, manometre ile 
10. Yedek bağlantı ağzı (kör flanşlı)
11. Güvenlik vanası
12. İki adet su düzey göstergesi 
13. Manometre 
14. Üç adet presostat
15. Buhar vanası
16. Çamur alma otomatı
17. Çamur gözetleme camı
18. Duman sürgüsü
19. Duman çıkış ağzı
20. Kontrol ve temizleme deliği
21. Adam deliği
22. İki adet vinç halkası
23. Su alma musluğu (deney için)Resim 4. Kazanın Yandan Görünüşü

 
 

Kazanın Boyuna Kesit Parçaları
1. Kazan gövdesi (içten)
2. Kazan kaidesi
3. Brülör
4. Alev borusu (1. çekiş)
5. Arka duman hücresi
6. Duman boruları (2. çekiş)
7. En az su düzeyi güvenlik aygıtı bağlam flanşı
8. Besleme bağlantı flanşı
9. Besleme suyu haznesi
10. Yedek bağlantı flanşı

11. Güvenlik vanası bağlantı flanşı
12. Buhar alma ağzı
13. Manometre bağlantı yeri
14. Adam deliği kapağı
15. Denetim ve temizleme deliği
16. Duman çıkış ağzı
17. Çamur alma ağzı
18. İzolason
19. Su deneyi
20. Vinç halkası

Resim 5. Kazanın Boyuna Kesiti

Ölçü Aletleri:

Bu standarda göre, genellikle kazan 
ölçü aletleri panosu, kazan önünde bir 
yerde, kazancının tablonun başından 
ayrılmadan seviye camlarını ve brülö-
rü alev gözleme deliklerini görebilece-
ği şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. Bir 
buhar kazanında, yerinde veya panoda 
yerleştirilmiş olarak en az aşağıdaki 
ölçü aletleri bulunmalıdır:

a) Dom buhar basınç göstergesi: Bu 
gösterge, kazancının sürekli olarak 
izleyebileceği şekilde kontrol pano-
su üzerinde veya kazan önünde bu-
lunmalıdır.

b) Besleme suyu basınç göstergesi
c) Ocak emiş hava basıncı göstergesi
d) Kazan hava vantilatörü basınç gös-

tergeleri

e) Baca girişi gaz basınç göstergesi
f) Buhar akış miktarı gösterge ve kay-

dedicisi
g) Kazana verilen hava miktarı göster-

gesi veya kaydedicisi
h) Kızgın buhar üreten kazanlarda bu-

har çıkış sıcaklık termometresi ve 
kaydedicisi

i) Hava ısıtıcısı olan kazanlarda, ısıtıcı 
çıkış hava ve gaz sıcaklıkları göster-
geleri

j) Ara ısıtıcısı olan kazanlarda ara ısı-
tıcı buhar giriş ve çıkışında sıcaklık 
ve basınç göstergeleri 

k) Besleme suyu giriş sıcaklığı termo-
metresi

l) Toz kömür yakan kazanlarda, öğü-
tücüdeki basınç düşmesini gösteren 
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Ayarladığımız noktada, kontak vererek 
brülörün devreden çıkmasını ve ayarla-
dığımız fark basıncı kadar sonra tekrar 
devreye girmesini sağlar. 

Seviye Gösterge Camları:

Kazanlarda dom su seviyesini sürek-
li gözlemek için bir seviye göstergesi 
olmak üzere, en az 2 tane seviye gös-
tergesi bulunmalıdır. Seviye göstergesi 
camları temiz tutulmalı işletme sırasın-
da görülecek kaçaklar giderilmelidir. 
Seviye gösterge camının blöf hattı ucu, 
blöf yapan kazancının blöf akışını gö-
rebileceği şekilde açık olmalıdır. Sevi-
ye gösterge camı yağmur, don, kar vb. 
dış etkenlere karşı korunmuş olmalıdır. 
Kazan durduğu sırada gösterge camı 
muayene edilmeli, çatlak olanlar değiş-
tirilmelidir. Kazana hidrostatik deney 
uygulanırken, seviye gösterge kapatma 
vanaları tam kapatılmış ve seviye gös-
terge camlarının blöfü açılmış olmalıdır. 

Su Seviye Göstergesi: Kazan içindeki 
su seviyesini gösteren ve devamlı takip 
edilmesi gereken cihazlardır.

Blöf Donanımı:

Kazandaki bütün blöf boru donanım ve 
vanaları sağlam olmalı (sızıntı yapma-
malı) ve blöf boruları ağzı, kaçakları 
saptayabilmek için görülebilir şekilde 
açık bırakılmalıdır. 

Güvenlik Valfleri (TS 494):
• Genellikle buhar domu üzerinde iki 

emniyet valfi, kızdırıcı olan kazan-
larda, kızdırıcı çıkışında bir veya iki 
güvenlik valfi bulunmalıdır.

• Güvenlik valfleri her zaman iyi ça-
lışır durumda bulunmalıdır. Güven-
lik valfi dış etkenlere açık bir yerde 
monte edilmişse, valfin serbestçe 
çalışmasını sağlayacak şekilde saç-
tan yapılma bir koruyucu muhafaza 
içine alınmalıdır. 

• Güvenlik valfleri yılda en az bir kez 
sıcak deneyden geçirilerek açma ve 
kapama değerlerinin etiket değerle-
rine uygunluğu kontrol edilmelidir. 

• Yeni durumdaki güvenlik valfleri-
nin yapımcı tarafından ayarlanmış 
olmasına bakılmaksızın etiketindeki 
değerlerin mutlaka kontrolü yapıl-
malıdır.

• Çalışma sırasında güvenlik valfin-
de bir kaçak olduğu görülürse, valf 
sökülür ve onarılır. Kaçak yapan 
güvenlik valflerinde kaçağın gide-
rilmesi amacı ile yay basıncı arttırıl-
mamalıdır.

• Güvenlik vanaları açma deneyinde 
aşağıdaki toleranslar geçerlidir.

Güvenlik Vanaları Basınç ve 
Toleransları:

Açma Basıncı Tolerans
1-5 bar (kgf/cm2)  ± 0,15 bar (kgf/cm2)
5-20 bar (kgf/cm2)  ± 3 bar (kgf/cm2)
20 bar (kgf/cm2)  ± 0,75 bar (kgf/cm2)
dan büyük  

• Güvenlik valfi yayı arasına toz, pis-
lik veya yabancı maddelerin girme-
si önlenmeli, valf ve çevresi temiz 
tutulmalıdır. Emniyet valfleri hiçbir 
şekilde kazan buhar basıncını dü-
şürmek amacı ile kullanılmamalı, 
yıpranan valf parçalan zamanında 
değiştirilmelidir.

• Kazana 
hidrostatik 
deney uy-
gulanırken 
güvenlik 
valfleri 
sökülerek 
yerlerine 
kör flanş 
takılmalıdır.

Kazan Besleme Pompaları:
• Pompa çalışmakta iken yatak yağ 

sıcaklığının emiş ve çıkış basınçları 
vb. değerler sürekli kontrol edilme-
lidir. 

• Pompa, kavrama ve pompa ile ilgili 
tüm donanımın periyodik bakımları 
yapılarak iyi durumda bulunmaları 
sağlanmalıdır. 

manometre ile öğütücüden çıkan toz 
kömür ve hava karışımı sıcaklık ter-
mometresi. Bu değer için bir sıcak-
lık alarmı da eklenmelidir.

m) Yağyakıt yakan kazanlarda, brülör 
önündeki yakıt basıncı manomet-
resi, ağır yağyakıt brülörleri varsa, 
yağyakıt sıcaklığı termometresi ve 
atomize buhar (veya basınçlı hava) 
basıncı göstergeleri.

n) Uygulamaya göre gerekli olan diğer 
ölçü aletleri.

Bütün ölçü aletleri, kazan ilk işletme-
ye alınmadan önce, gerekli şekilde ka-
libre ve muayene edilmiş ve yerlerine 
takılmış olmalıdır; en az yılda bir kez 
muayene edilmelidir. Çalışma sırasında 
arızalananlar sökülüp onarılmalı veya 
değiştirilmelidir.

Basınç Göstergeleri:

Basınç göstergeleri, dikkatli kullanıl-
malı ve doğrulukları sık sık muayene 
edilmelidir. Gösterge camları sürekli 
olarak temiz tutulmalı ve basınç gös-
tergelerinin çevresi iyi aydınlatılmış 
olmalıdır. Gösterge camı gevşek olma-
malı ve kırıldığı takdirde yenilenmeli-
dir. Don yapan bölgelerde buhar kazanı 
devre dışı edildiğinde basınç göster-
gelerindeki su boşaltılmalıdır. Kazan 
domu ana buhar basınç göstergesinin 
arızasız durumda olması sağlanmalıdır. 
Kazandaki bütün basınç göstergeleri en 
az yılda bir kez sökülerek kalibre edil-
melidir. Göstergeler yağmur, kar vb. dış 
etkenlerden korunmuş olmalıdır.

Sıcaklık Göstergeleri:

Sıcaklık göstergelerinin doğrulukları 
yılda en az bir kez kontrol edilmelidir. 
Sıcaklık göstergelerinin takıldığı kısım-
lar, iyi aydınlatılmalı ve dış etkenlerden 
korunmuş olmalıdır.

Kontrol Sistemleri:

Genellikle bir buhar kazanında aşağıda-
ki kontrol sistemleri bulunmalıdır:

• Yanma kontrolü: Kazan buhar ba-
sıncının sabit tutulması gereken du-
rumlarda uygulanır.

• Besleme suyu kontrolü: Kazan 
dom su seviyesinin sabit tutulması 
amacıyla uygulanır.

• Sıcaklık kontrolü: Buhar çıkış sı-
caklığının sabit tutulması amacıyla 
uygulanır.

Kontrol sistemleri ve elemanları yılda 
en az bir kez ayar ve fonksiyon muaye-
nesinden geçirilmelidir.

Otomatik Kilitleme ve Koruma 
Donanımı:

Kazanlar, güvenle çalışmaları için tip, 
kapasite ve özeliklerine göre güvenlik 
kilitleme sistemleri ve alarm devreleri 
ile donatılmalıdır. Bir kazanda en az şu 
kilitleme elemanları bulunmalıdır:

a) İlk ateşleme alevini sürekli izleye-
rek alev sönmesi halinde, ana alevin 
meydana gelmesini sağlayan ateşle-
me devresini durdurma

b) Ana brülör alevini sürekli izleyerek 
alevin sönmesinde veya ocaktaki 
aşırı dumanlı yanmada yakıtı kesip 
alevi söndüren bir fotoelektrik göz-
leyici

c) Aşırı buhar basıncında yakıt kesen 
ayarlı bir basınç şalteri (presostat)

d) Dom su seviyesinin aşırı düşmesin-
de yakıtı kesen bir seviye aygıtı

e) Yağ-yakıt yakan kazanlarda yakıt 
pompası çıkış basıncının düşmesi 
halinde, yakıtı kesen ayarlı bir ba-
sınç şalteri

f) Ön ısıtma gereken ağır yağ-yakıt 
yakan kazanlarda yakıt sıcaklığının 
düşmesi halinde, yakıt yağını kesen 
ayarlı bir sıcaklık şalteri (termostat) 

g) Kazan yakma havasının birden ke-
silmesi halinde, yakıtı kesen bir ba-
sınç şalteri

h) Yağ-yakıt yakmada bir atomizasyon 
var ise atomizasyon ortamı (buhar 
veya basınçlı hava) basıncının düş-
mesi halinde, yakıt kesen donanım

i) Gaz yakan kazanlarda gaz basıncı-
nın düşmesi halinde, yakıtı kesen 
ayarlı bir basınç şalteri

j) Bunlardan başka uygulamaya göre 
gerekli koruma elemanları

Bir kazanda bulunması gerekli alarm 
elemanları şunlardır:
a) Alçak ve yüksek dom su seviye 

alarmı
b) Alev sönme alarmı
c) Toz kömür yakan kazanlarda, brü-

löre gönderilen hava-toz yakıt karı-
şımı yüksek sıcaklık alarmı

d) Bunlardan başka uygulamaya göre 
gerekli başka alarm donanımları

Kazanda bulunan bütün kilitleme, alarm 
ve koruma devreleri yılda en az bir kez 
fonksiyon ve ayar muayenesinden geçi-
rilmelidir. Kazan ilk ateşlemeden önce 
bütün koruma donanımı kusursuz ça-
lışır durumda 
olmalıdır.

Presostat: Ka-
zan içindeki ba-
sıncı belirli bir 
noktada tutma-
mızı sağlayan 
ve basınç sin-
yalini elektrik 
sinyaline çevi-
ren elemandır. 

Resim 6. Kazan İçerisindeki Buhar Basıncını 
Gösteren Manometre

Resim 7. Kazan İçindeki Buharın Sıcaklığını 
Gösteren Termometre
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4. KALORİFER KAZANLARI 

TS EN 12952-6 standardına bakıldı-
ğında, “Su borulu kazanlar ve yardımcı 
tesisatları- Bölüm 6: İmalat sırasında 
muayene; Basınca maruz kalan parçala-
rın dokümantasyonu ve işaretlenmesi” 
başlığını taşıdığı, 2007 versiyonunun 
31.1.2012 tarihinde iptal edilerek 2012 
versiyonunun (kabul tarihi: 27.12.2012) 
bunun yerine geçtiği görülmektedir. 

EN 12952 standartları, “Su borulu ka-
zanlar ve yardımcı tesisatlar” genel 
başlığı altında aşağıdaki bölümlerden 
oluşmaktadır:

1. Genel
2. Kazanların ve aksesuarların basın-

ca maruz kalan parçaları için mal-
zemeler

3. Basınca maruz kalan parçaların ta-
sarım ve hesaplamaları

4. Kazanın çalışma ömrü hesapları
5. Kazanın basınca maruz kalan par-

çalarının işçiliği ve yapımı
6. İmalat sırasında muayene, basınca 

maruz kalan parçaların doküman-
tasyonu ve işaretlenmesi

7. Kazan donanımı için özellikler
8. Sıvı ve gaz yakıtlı kazanların yak-

ma sistemlerinin özellikleri
9. Kazan için pulverize edilmiş katı 

yakıt yakma sistemlerinin özellik-
leri

10. Aşırı basınca karşı koruma kural-
ları

11. Kazan ve aksesuarların sınırlandır-
ma cihazları için özellikler

12. Kazan besleme suyu ve kazan su-
yunun özellikleri

13. Baca gazı arıtma sistemlerinin 
özellikleri

14. Basınçlı amonyak ve amonyak-su 
çözeltileri kullanılan baca gazın-
daki azot oksitlerini azaltma DE-
NOX sistemlerinin özellikleri

15. Kabul deneyleri
16. Kazanlarda katı yakıtlar için ızga-

ralı ve sıvı-yataklı yakma sistemle-
rinin özellikleri CR 12952-17: Su 
borulu kazanlar ve yardımcı tesi-
satlar

17. İmalatçıdan bağımsız muayene 
kuruluşunun müdahil olması için 
kılavuzluk.

NOT: Hem standardın kapsamından 
hem de ilgili bölümlerinden de anlaşıla-
cağı üzere bu standart, İMALAT SIRA-
SINDAKİ muayeneleri kapsamaktadır! 

Yukarıda yoğunlukla kazanlar konu-
sundaki standartları ele aldık ve bazı 
yorumlar yaptık. Ancak İş Güvenliği 
açısından konu ele alındığında, bu stan-
dartlar dışında da bazı konulara değin-
mek gerekmektedir.

Bunların başında CE işareti gelmek-
tedir. Basit Basınçlı Kaplar, Basınçlı 
Ekipmanlar, Gaz yakan aletler vb. CE 
işareti iliştirilmesi zorunlu olan ürün 
grupları içerisinde yer almaktadır. Mev-
zuatta da buna yer verilmiştir. Konuyu 
detaylı inceleyeceklerin bu mevzuata 
da göz atmaları gerekecektir. 

İSİG konusunda görev alan mühen-
dislerin “Çalışma Ortamı Gözetimi”ne 
ilişkin görevleri arasında, “…işyerinde 
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gere-
ği yapılması gereken periyodik bakım, 
kontrol ve ölçümleri planlamak ve uy-
gulamalarını kontrol etmek …” cümle-
sinin yer aldığı unutulmamalıdır. Dola-
yısıyla bu konuda çalışan mühendisler, 
işyerindeki basınçlı kapların/kazanların 
güvenli çalıştırılması amacı ile işvereni 
uyarmak ve uygulanıp uygulanmadığı-

nı da kontrol/takip etmek zorundadır-
lar. Örneğin kazanlarda yılda bir kez 
yapılması gereken hidrostatik testini 
bizzat kendileri yapmayacaktır; ama 
bunu planlayacak ve sonucunu da ta-
kip edecektir. Sonucu denildiğinde ise 
periyodik kontrolün yaptırılıp yaptırıl-
madığının yanı sıra, eğer yapılmış ise 
yetkili mühendis tarafından periyodik 
kontrolü yapılmış kazan için düzen-
lenen Raporun SONUÇ bölümünün 
de kontrol edilmesidir. Yani “Periyo-
dik kontrole tabi tutulan iş ekipmanı-
nın görevini güvenli bir şekilde yapıp 
yapamayacağı”na da bakılmalıdır!

Çalışma ortamının gözetimi denildiğin-
de, işyerlerinde sadece bağımsız olarak 
kazanları ele almak da yeterli olmaya-
caktır. Bu nedenle, bahsedilen standart-
ların dışında da bazı bilgilere gerek du-
yulacaktır. Yani kazanların bulunduğu 
Kazan Dairesi, Yakıt Depolama alanları 
veya Tankları, Tesisat vb. durumlara da 
göz atmak gerekecektir. Burada, yaygın 
olarak kullanılan doğalgaz yakıtı kul-
lanan kazanlar ve tesisleri ele alınmış 
olup, aşağıda kısaca değinilmiştir:

Kazan Dairesi: 
• Kazan dairesi kapıları yangına daya-

nıklı olmalı ve kapılar içeriden dışa-
rıya açılacak şekilde yapılmış olma-
lıdır.

• Kazan dairelerinde katı, sıvı, gaz ya-
kıt bulunmamalı, varsa bir duvar ile 
gaz yakıtlı kazan dairesinden ayrıl-
malıdır.

• Tehlikelere karşı kazan dairesi dışı-
na, kazan dairesinin tüm elektriğinin 
kesilmesini sağlayacak bir şalter veya 
tesisatı konulması gerekir.

• Kazan dairesi bir depo gibi kullanıl-
mamalı, yangın yükünü arttıracak 
malzemeler (yağ varilleri, ahşap-
plastik paletler, sandıklar vb.) kesin-
likle burada bulunmamalıdır.

• Kullanılan yakıt türüne uygun ve 
gerekli miktarda yangın söndürme 

cihazları uygun yerlerde konumlan-
dırılmalıdır.

• Kazan dairesine acil durumda yapıl-
ması gerekenler, emniyet kuralları 
ve cihazların kullanım talimatları da 
mutlaka asılmalıdır.

• Gaz hattında, Selenoid Vana ile bağ-
lantılı alev sızdırmaz (exproof) Gaz 
Alarm Cihazı olmalıdır. Bu vana, ola-
sı bir gaz kaçağında kazan dairesine 
gelen gaz girişini engelleyecektir.

• Kazan Daireleri çok iyi havalandı-
rılmalıdır. Hem kazan dairesinde 
bulunan insanların ihtiyacı olan taze 
havayı sağlamak hem de yanma için 
gerekli olan oksijen için bu gereklidir. 
Kazan dairelerinde alt ve üst olmak 
üzere iki adet havalandırma yapılır. 
Bunlar doğal veya mekanik (cebri) 
olabileceği gibi; bunların alt kısmı 
mekanik, üstü de doğal olabilir.

Elektrik Tesisatı:
• Ana Kumanda Panosu kazan dairesi 

içerisinde ise etanj tipi alev sızdır-
maz olmalıdır. Kumanda butonları 
pano ön kapağına monte edilmiş ol-
malı ve kapak açılmadan butonlar ile 
açma/kapama yapılabilmelidir.

• Ana kumanda panosu ile brülör ku-
manda panosu arasındaki kablo, yan-
maz tip TTR kablo olmalıdır.

• Kazan dairesi elektriğini kesen bir 
ana şalter olmalı ve bu kazan dairesi 
dışında olmalıdır.

• Brülör ve kazan üzerindeki ekipman-
ların elektrik bağlantısı NYA kablo 
ile yapılmalı, üzeri spiral koruma kı-
lıfı veya galvaniz boru içinden geçi-
rilerek korunmalıdır.

• Kazan dairesinin aydınlatmasını sağ-
layan aydınlatıcılar etanj tip (suya/
toza karşı korumalı) veya contalı 
glop tipi armatür olmalı, açık tip star-
terli cihazlar kullanılmamalıdır. Tüm 
aydınlatma tesisatı antigron kablo ile 
tesis edilmeli, aydınlatma yeterli ol-
malıdır.

• Kazan daireleri, binalardan bağımsız 
olarak ayrıca topraklanmalıdır.

Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipman-
ları:

Brülör Vanası: Her brülör gaz kontrol 

hattı girişine konulan küresel bir vana-
dır. 

Esnek Boru-Kompansatör: Borularda 
oluşabilecek ısıl genleşmeleri karşıla-
mak için de kullanılır. 

Gaz Basıncı Ölçme Cihazı-Manomet-
re: Hat üzerindeki gaz basıncını ölçmek 
için kullanılır.

Filtre: Gaz kontrol hattı ekipmanlarını 
kirlilikten korumak amacı ile kullanılır.

Gaz Basınç Regülatörü: Gaz kontrol 
hattı girişindeki gaz basıncını, brülör 
için gerekli basınca düşüren ekipmandır. 

Relief Valf-Emniyet Tahliye Va-
nası: Sistemi aşırı basınca karşı 
koruyan, anlık basınç yükselme-
lerinde fazla gazı sistemden tah-
liye ederek regülatörün devre dışı 
kalmasını önleyen ekipmandır. 

Minimum Gaz Basınç Algılama 
Tertibatı-Minimum Gaz Basınç 
Presostatı: Regülatör çıkışındaki 
gaz basıncının brülörün normal 
çalışma basıncı altında kalması 
durumunda, selenoid valfe ku-
manda ederek akışın kesilmesini 
sağlayan ekipmandır.

Maksimum Gaz Basınç Algılama 
Tertibatı: Minimum Gaz Basınç Algıla-
ma Tertibatının tersi durumunda devre-
ye giren ekipmandır. 

Otomatik Kapama Valfi-Selenoid Valf: 
Sistemin devre dışı kalması gerektiğin-
de, aldığı sinyaller doğrultusunda gaz 
akışını otomatik olarak kesen ve ilk 
çalışma esnasında sistemin emniyet-
li olarak devreye girmesini sağlayan 
ekipmandır. 

Sızdırmazlık Kontrol Cihazı-Valf Doğ-
rulama Sistemi: Otomatik emniyet 
kapama valflerinin etkin bir şekilde ka-
panıp kapanmadığını kontrol eden ve 
valflerdeki gaz kaçaklarını belirleyen 
ekipmandır.

Opsiyonel Gaz Yolu Armatürleri:
Yangın Emniyet Ventili: Yangın vb. ne-
denler ile ortam sıcaklığının belirli bir 
değere yükselmesi durumunda gaz akı-
şını otomatik olarak kesen ekipmandır.

Deprem Emniyet Ventili: Yangın yö-
netmeliği gereğince; 1 ve 2. derece 
deprem bölgelerinde bulunan otel-mo-
tel gibi konaklama tesisleri, toplanma 
amaçlı binalar, sağlık, eğitim, ticaret ve 
sanayi binaları ile yüksek binaların ana 
girişlerine yerleştirilen ventil, binalarda 
sarsıntı olduğunda (5.4 veya daha üze-
rinde bir depremle bina sarsıldığında) 
gaz akışını kesen bir cihazdır. Mekanik 
veya elektronik olmak üzere iki çeşidi 
bulunan ventil, gaz dağıtım şirketi veya 
yetkili kıldığı kuruluş tarafından yaptı-
rılmalı ve gaz dağıtım şirketi tarafından 
kontrol edilmelidir. 

Binaların yangından nasıl korunması 
gerektiği metin içinde geçmekle bir-
likte, “Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik”in bazı madde-
leri üzerinde durmak faydalı olur. 

Madde 54: Kazan Daireleri: Bu mad-
denin 5, 6, 7 ve 8. bentleri aşağıdaki 
gibidir:

5) Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW ara-
sında olan kazan dairelerinde en az bir 
kapı, döşeme alanı 100 m2’nin üzerin-
deki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın 
üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 
çıkış kapısı olur. Çıkış kapılarının ola-
bildiği kadar birbirinin ters yönünde 
yerleştirilmesi, yangına en az 90 dakika 
dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendili-
ğinden kapanabilecek özellikte olması 
gerekir.

6) Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dö-
külmemesi için gerekli tedbir alınır ve 

SONUÇ : 
Kontrolü Yapan Yetkili Makina Mühendisinin İMZA ONAY
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dökülen yakıtın kolayca boşaltılacağı 
bir kanal sistemi yapılır.

7) Sıvı yakıtlı kazan dairesinde en az 
0.25 m3 hacminde uygun yerde beton-
dan pis su çukuru yapılır. Zemin suları 
uygun noktalardan bodrum süzgeçleri 
ile toplanarak pis su çukuruna akıtılır ve 
bu pis su çukuru kanalizasyona bağla-
nır. Kot düşük ise, pis su çukuru pompa 
konularak kanalizasyona bağlanır. Sıvı 
yakıt akıntıları yakıt ayırıcıdan geçiril-
dikten sonra pis su çukuruna akıtılır ve 
kontrollü bir şekilde kazan dairesinden 
uzaklaştırılır.

8) Kazan dairesinde en az 1 adet 6 
kg’lık çok maksatlı kuru kimyevi tozlu 
yangın söndürme cihazı ve büyük kazan 
dairelerinde en az 1 adet yangın dolabı 
bulundurulur.

Madde 55: Doğalgaz ve LPG Tesisatlı 
Kazan Daireleri

Bu maddenin 3, 5, 10 ve 12. bentleri 
aşağıdaki gibidir:

3) Herhangi bir tehlike anında gazı kese-
cek olan ana kapama vanası ile elektrik 
akımını kesecek ana devre kesici ve ana 
elektrik panosu, kazan dairesi dışında 
kolayca ulaşılabilecek bir yere konulur. 
Gaz ana vanasının yerini gösteren plaka, 
bina girişinde kolayca görülebilecek bir 
yere asılır.

5) Kazan dairesinde doğalgaz veya LPG 
kullanılması hâlinde, bu gazları algıla-
yacak gaz algılayıcıların kullanılması 
şarttır.

10) LPG kullanılan kazan daireleri bod-
rum katta yapılamaz. Bodrumlarda LPG 
tüpleri bulundurulamaz.

12) Yetkili bir kurum tarafından veri-
len kazan dairesi işletmeciliği kursunu 
bitirdiğine dair sertifikası bulunmayan 
şahıslar, kazan dairesini işletmek üzere 
çalıştırılamaz. 

Madde 56: Yakıt Depoları

Bu maddenin 1, 4 ve 7. bentleri aşağı-
daki gibidir:

1) Yakıt depoları, yangına dayanıklı 
bölmelerle korunmuş bir hacme yerleş-
tirilir. Yakıt deposu ile kazan dairesinin 
yangına 120 dakika dayanıklı bir böl-
me ile ayrılmış olması gerekir. Depoda 
yeterli havalandırmanın sağlanması ve 
tank kapasitesinin en az üçte birini ala-
cak şekilde havuzlama yapılması şarttır. 
Yakıt tankları, ilgili Türk Standartlarına 
göre hesaplanır ve yerleştirilir.

4) Kazan dairesi kapısının, kaçış merdi-
venine veya genel kullanım merdiven-
lerine doğrudan açılmaması ve mutlaka 
bir ortak hol veya koridora açılması 
gerekir.

7) Kömürlük; kazan dairesine bitişik, 
taban kotu el ile veya stoker ile yükle-
me ve boşaltmaya elverişli olarak tesis 
edilir. Kömürün rahat taşınabilmesi ve 
cürufun kolay atılabilmesi gerekir. Kö-
mürlük alanı 1,5 m kömür yüksekliği 
esas alınarak hesaplanır. 

Madde 22: Aynı Yönetmeliğin 54 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. Binaların Yan-
gından Korunması Hakkında Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik- 9 Eylül 2009, 27344.

Konuyla ilgili yasa ve yönetmelikler 
değişmesine rağmen, gündelik haya-
tımızın her alanında iç içe olduğumuz 
kazanların patlaması sonucu, yalnızca 
maddi hasarlar oluşmuyor, aynı zaman-
da insanlar sakat kalıyor ve hayatlarını 
yitiriyor. Örneğin yakın bir tarihte böyle 
bir olay meydana gelmiştir: “Antalya’da 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fab-
rikada kazan patlaması sonucu ilk be-
lirlemelere göre iki işçi öldü, ayakta 
tedavi gören 4 kişi ile birlikte 17 kişi 
yaralandı. Olay, Antalya- Burdur kara-
yolu üzerinde bulunan Organize Sana-
yi Bölgesi’ndeki Beyazz Endüstriyel 
Tekstil Yıkama Fabrikası’nda meydana 
geldi. Fabrikanın çamaşırhanesinde-
ki kazan, saat 08.30 sıralarında büyük 
gürültüyle patladı” (Resim 4). Böylesi 
olaylar medyada yer aldığında sahici 
olmayan bir duyarlılık da geliştiriyoruz. 
Oysaki sahici olmak, bu olaylar meyda-
na gelmeden, medyada haberleştirilme-
den tedbirler almakla olur. 

KAYNAKÇA

 1. İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönet-
meliği (25.4.2013-28628).

 2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
 3. TS Standartları, TS 2025, TS EN 

13445-5, TS EN 12952-6.
 4. Yazıcı, M. 2014. “İş Ekipmanları 

Yönetmeliği ve Kaldırma Araçları-
nın Kontrol Periyodlarına Bir Ba-
kış,” Mühendis ve Makina, cilt 55, 
sayı 655, s. 30-36.

 5. Yazıcı, M. 2014. “İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği, Periyodik Kontrollerde 
İSG Uzmanlarının Görevi ve Dene-
tim Sorunu,” Mühendis ve Makina, 
cilt 55, sayı 656, s. 14-20.

 6. MMO 2002. Sanayi Kazanları ve Ek 
Donatım İşletme El Kitabı, 110-7, 
TMMOB MMO Yayını, Bursa.

 7. MMO 2014. Doğal Gaz İç Tesisat 
Uygulama Esasları, MMO/575/3, 
TMMOB MMO Yayını, Ankara.

 8. Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik (19.12.2007-
26735).

 

Resim 14. Tekstil Yıkama Fabrikası’nda Meydana Gelen Patlama Sonucu Oluşan Tahribat 

Kaynak: http://cep.hurriyet.com.tr/gundem/27606991, son erişim tarihi:17.02.2015


