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KAZAN DAİRELERİ İÇİN ASGARİ ŞARTLAR TALİMATI 

 

  

1. Elektrik Panolarının önünde yalıtkan paspas bulunmalı,  

2. Elektrik panoları kilitli olmalı, 

3. Elektrik odalarının yerlerinde yalıtkan paspas olmalı, 

4. Elektrik Panolarının üzerlerinde uyarı levhaları olmalı, 

5. Elektrik Odalarının dışına "elektrik odası" olduğunu belirten tanımlayıcı levha 

asılmalı, 

6. Elektrik Kabloları kablo kanalında olmalı. 

7. Kazan dairesinin kapısının üzerine "Kazan Dairesi" olduğunu belirten levha asılmalı. 

8. Kazanların üzerinde, imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka 

konulmalı : 

1) İmalatçı firmanın adı, 2) Kazanın numarası, 3) İmal edildiği sene, 4) En yüksek 

çalışma basıncı. 

9. Kazanların üzerlerinde kontrolüne ilişkin belge bulunmalı. 

10. Kazanların kontrolünün saat başı yapılmalı. Yapılan kontroller kazan defterine 

işlenmeli. 

11. Kompresörlerin ve kazanların periyodik bakımları yapılmalı, bakım kartları kazan 

dairelerinde bulundurulmalı.. 

12. Kazan dairesi çalışma talimatları çalışma ortamında bulunmalı. 

13. Göstergelerin üzerlerinde maksimum sıcaklık veya basıncı gösterecek kırmızı 

işaretleme olmalı.  

14. Kazancıların sağlık muayeneleri periyodik olarak yapılmalı. 
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15. Kazan dairelerinde LPG tüpü, vb. patlayıcı ve yanıcı malzemeler olmamalı. 

16. Buhar ve sıcak su kazanları; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya 

başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan 

sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise 

girmeden önce, kontrol ve deneyleri, Odaya kayıtlı ve yeterli bilgisi olan Makine 

Mühendisleri tarafından yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenmeli. 

17. İşyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya defteri tutulmalı, bunlara, yapılan 

onarım, bakım ve deneyleri, günü gününe işlenmeli. 

18. Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1, 5 katı ile 

yapılmalı, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk 

sağlanıncaya kadar kullanılmamalı. 

19. Kazanlar Kazancı Belgesi olan kişiler tarafından işletilmeli. 

20. Bütün kazanlar, yangına ve patlamaya karşı dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada 

olmalı ve kazan dairesinin üstündeki katta, işçi çalıştırılmamalı. 

21. Kazan dairelerinin tavanı, gerektiğinde kazan üzerine çalışmaya kolaylaştıracak 

yükseklikte olmalı, Kazan daireleri sürekli olarak havalandırılmalı, Tabii 

havalandırmanın yeterli olmadığı hallerde, uygun aspirasyon tesisatı yapılmalı. 

22. Kazan dairelerine sorumlu, ilgili ve yetkililerden başka kimse girmemeli. 

23. Kazanın emniyet supapları, vardiya değişiminde kontrol edilmeli. 

24. Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 120 dakika dayanıklı 

bölmelerle ayrılmış olarak merkezi bir yerde ve bütün halinde bulunmalı. 

25. Sıvı yakıt kullanan kazan dairelerinde yakıt tankları yangından korunmuş bağımsız bir 

bölümde olmalı. 

26. Doğalgaz sayaçları kazan dairesi dışına yerleştirilmeli. 

27. Herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrik akımını 

kesecek ana şalter ve ana elektrik panosu kazan dairesi dışında kolayca ulaşılabilecek 

bir yere konmalı.  

28. Gaz ana vanasının yerini gösteren plaka, bina girişinde kolayca görülebilecek bir yere 

asılmalı. 

29. Kazan dairesi topraklaması standartlara uygun şekilde yapılmalı.  

30. Doğalgazlı kazan dairesini işletecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafından 

verilen doğalgazlı kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikalı olmalı. 
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31. Sıcak ve soğuk su güzergahları işaretlenmeli. 

32. Doğalgaz kullanıldığında "yanıcı madde", "ateşle yaklaşma", "sigara içilmez" uyarı 

levhaları konulmalı. 

33. Kazan dairesinde sıvılaştırılmış petrol gazı (SPG) veya doğalgaz kullanılması 

durumunda bu gazları algılayacak gaz detektörleri kullanılmalı. 

34. Kullanılan Lambalar etanj olmalı. 

35. Camlarda kedi, kuş vb. canlı girmemesi için tel olmalı. 

36. Kazan dairesi tabanına yakıt dökülmemesi için gerekli önlem alınmalı ve dökülen 

yakıtın kolayca boşaltılacağı bir kanal sistemi (drenaj) yapılmalı. Kanalların üzerleri 

ızgaralar ile kapatılmalı. 

37. Kazanlara rahatça ulaşılabilmesi için gerekli kapı bulunmalı. 

38. Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg'lık çok maksatlı kuru kimyasal tozlu yangın 

söndürme cihazı ve büyük kazan dairelerinde en az 1 adet yangın dolabı 

bulundurulmalı. Yangın tüpleri kapı girişlerine yakın yerlerde asılı olarak bulunmalı. 

39. Acil çıkış işaretlemeleri yapılmalı ve çıkış kapıları belirlenmeli.  

40. Kazancılar iş elbisesi, eldiven, maske vb. koruyucu malzeme kullanmalı. 

İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer 

suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. 

İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım. 

 

 TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN  

 ADI SOYADI    ADI SOYADI   

 TARİH     TARİH   

 İMZA    İMZA   

 

 


