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1. AMAÇ ve KAPSAM 
Bu doküman yeni imal edilecek bacaların kullanımdan önce Teknik Muayene tarafından projesinin ve 
hesaplarının yeterliliğinin raporlandırılması için sunulacak dokümanları, dokümanların içeriğine ilişkin 
bilgileri ve sonrasında yapılacak yerleşim ve sızdırmazlık kontrolleri için imalata yönelik tavsiyeleri 
tanımlamaktadır. 
Baca projelerinin onayı bacanın yapıya uygunluğu, bacanın geçtiği güzergahın mülkiyet durumu, 
bacaya erişim bileşenlerinin yeterliliği ve yapıya uygunluğu hususlarında bir değerlendirme içermez. 

2. SORUMLULUKLAR 
Bu dokümanın uygulanmasından vasıflı muayene personeli, uygulandığının takibinden ilgili teknik 
yönetici sorumludur. 
Doküman Sorumlusu: Baca ve Gaz Yakan Cihaz Kontrolleri Teknik Sorumlusu 

3. TANIMLAR 
Baca TS: Baca ve Gaz Yakan Cihaz Kontrolleri Teknik Yöneticisi 
MP: Muayene Personeli 

Baca: Bir veya daha fazla sayıda duman kanalını çevreleyen duvar veya duvarlardan oluşan yapı 

Baca Astarı: Yüzeyi yanma ürünleri ile temas eden bileşenlerden ibaret baca sistemi duvarı 
Baca Sistemi: Bir veya daha fazla sayıda bacayı çevreleyen duvar veya duvarlardan oluşan yapı 

Tek Duvarlı Baca Sistemi: Baca sisteminin sadece baca astarından ibaret olduğu sistem 

Çok Duvarlı Baca Sistemi: Baca astarına ilâveten en az bir duvarı olan baca sistemi 
Baca Donanımı: Yanma ürünlerini iletmeyen baca bileşeni 

Baca Bileşeni: Bacanın herhangi bir parçası 

Baca Bağlantı Borusu: Isıtma cihazı çıkışı ile bacayı bağlayan bileşen veya bileşenler 
Isıtma Cihazı: Dış atmosfere iletilmesi gereken yanma ürünlerini üreten birim. 

Negatif Basınçlı Baca: Kullanım sırasında baca içerisindeki basınç, baca dışındaki basınçtan daha 
düşük olacak tarzda tasarımlanmış baca 
Pozitif Basınçlı Baca: Kullanım sırasında baca içerisindeki basınç, baca dışındaki basınçtan daha 
yüksek olacak tarzda tasarımlanmış baca 

Kurum Tutuşması: Duman kanalı astarında birikmiş yanıcı kalıntıların yanması 

Destek: Baca bileşenlerinin yükünü sabitleyen veya yapısal elemanlara (bina, direkler vb.) aktarmada 
kullanılan yardımcı elemanlar 
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Baca Sistemi: Bacanın tamamının imalatından sorumlu olan bir imalatçının kendisinden veya verdiği 
talimata göre başka bir kaynaktan temin edilen uygun baca bileşenlerinin bir araya getirilmesiyle tesis 
edilen baca 

Baca Hesabı: EN 13384-1, EN 13384-2 veya EN 13084 standardına göre bacanın göre tasarım hesabı 

Baca Projesi: Bacanın hesabı sonrası seçilen çap ve ürün için montajın yapılacağı yere uygun çizimler  
Baca Astarı: Yüzeyi yanma ürünleriyle temas halinde olan bileşenleri içeren baca duvarı 

Kuru Çalışma: Baca sisteminin, normal olarak baca astarının iç yüzey sıcaklığının suyun çiylenme 
noktasının üzerinde olacak tarzda tasarımlanması 

Yaş Çalışma: Baca sisteminin, normal olarak baca astarının iç yüzey sıcaklığının suyun çiylenme 
noktasının altında olacak tarzda tasarımlanması 
Kurum Tutuşması: Baca astarının iç yüzeyinde birikmiş yanıcı kalıntıların yanması 

Kurum Tutuşmasına Dayanıklı Baca Sistemi: Belirtilmiş yüksek bir ısıl etkiye dayanabilen baca 
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4. UYGULAMA 
4.1. SUNULMASI GEREKEN ZORUNLU DOKÜMANLAR 
4.1.1. Baca proje ve hesabının değerlendirilmesi için aşağıdaki dokümanların iletilmesi zorunludur.  

• Hesaplamalar 
• Çizimler 
• CE Sertifikaları 
• Performans Beyanı 
• Montaj Kılavuzu 

4.1.2. Baca proje ve hesabının değerlendirilmesi için zorunlu dokümanlara ilaveten aşağıdaki 
dokümanların iletilmesi tavsiye edilir. Bu dokümanlar proje ve hesap onayı sonrası aşamalarda talep 
edilecektir. 

• Montaj ve Proje kontrolünü yapacak kişilerin MYK Seviye 3 ve 4 Belgeleri 
• Sertifikalı firmanın Yetki Belgesi 

4.1.3. Gönderilen dokümanların tamamı proje ve hesabı hazırlayan tarafından ıslak olarak imza 
edilmeli ve şirket kaşesi basılmalıdır. Proje ve hesabı hazırlayan imza ederken Adı, Soyadı, Mesleği, 
varsa Oda Sicil Numarası proje ve hesapların üzerinde yer almalıdır. 
4.1.4. Proje ve hesap haricindeki diğer dokümanlar baca firmaları tarafından Teknik Muayene’ye tek 
sefer için elektronik ortamda sunulabilir. Sunulan dokümanlara şirket yetkilisinin imzası ve şirket kaşesi 
bulunmalıdır. Teknik Muayene’ye bu şekilde dosya teslim etmiş baca firmalarının ürünlerinin 
kullanıldığı projelerde aşağıdaki dokümanlar aranmaz. 

• CE Sertifikası 
• Performans Beyanı 
• Montaj Kılavuzu 
• Ürün Kataloğu 

4.1.5. Serbest duran baca kapsamında yapılacak başvurularda aşağıdaki dokümanlarda iletilmelidir. 
Hesapların ve dokümanların varlığı kontrol edilecektir. İmalatın ve statik hesapların doğruluğu firma 
yükümlülüğündedir. 

• Bacanın Statik Hesapları: Statik hesaplar EN 13084-1’de belirtilen yapısal tasarım performans 
kurallarına uygun olmalı, kalıcı yapı elemanlarının ağırlığı, rüzgâr etkileri, sismik etkiler, ısıl etkilere 
karşı standartta belirtilen Eurocode’lara uygun olarak hesaplamalar yapılmış olmalı ve uygunluğu 
belirtilmelidir. 
• Kaynak: Kaynaklı birleştirmeler için malzeme kalınlığı, tipi ve kullanılan kaynak metoduna uygun 
olarak aşağıdaki dokümanlar proje ekinde gönderilmelidir. 
• Kaynak Prosedürü ve Onayları (WPS-PQR) 
• Kaynak Operatör veya Kaynakçı Belgesi 
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4.2. ZORUNLU DOKÜMANLARIN İÇERİKLERİ 
4.2.1. HESAPLAMALAR 
4.2.1.1. Hesaplamalar aşağıdaki tabloya uygun olarak yapılmalıdır. 

Baca Tipi Standart Bilgi 

Hazır Baca Sistemi 
EN 13384 – 1 Bacaya birçok ısıtma cihazından gelen bağlantı borularının gelmesi veya 

bir dizi ısıtma cihazının bir baca bağlı borusuna girmesi durumunda 
hesaplamalar EN 13384-2 standardına göre yapılmalıdır. EN 13384 – 2 

Serbest Duran 
Baca Sistemi 

EN 13384 – 1 Yüksekliği 20 m’den az olan bacalarda, hesaplama EN 13384-1 
standardında verilen şartların uygulanması kaydıyla adı geçen standarda 
göre yapılabilir. EN 13084 – 1 Ek A 

Hazır Baca Sistemi: Baca sisteminin tümünün imalâtından sorumlu olan bir imalâtçının kendisinden 
veya verdiği talimata göre başka bir kaynaktan temin edilen uygun parçaların bir araya getirilmesiyle 
tesis edilen baca sistemi. 

Serbest Duran Baca Sistemi: Serbest duran direklere bağlı bacalar serbest duran baca kabul edilir. 
Çelik halatlarla tutturulan, yandan desteklenen veya bir başka yapıya dayanan bacalar da serbest 
duran baca kabul edilebilir. Binalara bağlanmış bacalar aşağıdaki kriterlerden birini karşılaması 
durumunda, serbest duran baca olarak tasarımlanmalıdır.  

• Yan destekler arasındaki mesafe 4 m’den fazlaysa 
• Yapının en üst bağlantısından itibaren serbest duran kısmın yüksekliği 3 m’den fazlaysa 
• Dikdörtgen en kesitli bacalar için binanın en üst bağlantısından itibaren serbest duran kısmın 
yüksekliği en küçük dış boyutun beş katından fazlaysa 
• Binayla bacanın dış yüzeyi arasındaki yatay mesafe 1 m’den fazlaysa 

4.2.1.2. Hesaplamalarda belirtilmeyen hususlarla ilgili standart esas alınmalıdır. Kontroller standarda 
göre yapılacaktır. 
4.2.1.3. Hesaplamalarda kullanılan yakıcı cihaz bilgileri üreticisinden onaylı olmalı ve aşağıdaki 
bilgileri içermelidir. EN 15287-1 EK B’de baca tasarımı için gerekli ısıtma cihazı veri listesi verilmektedir. 
İmalatçıdan alınan veriler EK B’ye uygun olmalıdır. 
QN - Anma Isı Çıktı (kW): Isıtma cihazının nominal ısı gücü 
Isıtma tertibatının nominal ısı gücü imalatçısı tarafından sağlanamıyorsa ateşleme cihazının 
maksimum ısı gücünün %88’i (1000 kW üstü) nominal ısı gücü olarak alınabilir. Bu durumu ısıtma 
tertibatı üreticisi beyan etmelidir. ÖRN: “ABC marka EFD model buhar kazanının nominal ısı gücü 157 
kW alınmalıdır. Brülör gücü maksimum 180 kW’dir” 

Anma Isı Gücü Buhar Kazanı İçin Verim Değerleri (%) 
50 kW %86,69 
100 kW %87 
250 kW %87,39 
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500 kW %87,69 
800 kW %87,90 

1000 kW ve üstü %88 
Ara değerler için standarttan hesaplama yapılmalıdır. 

nw - Baca Gazı Kütle Debisi (g/s): Bir ısıtma tertibatını baca bağlantı borusundan birim zamanda terk 
eden baca gazının kütlesi 
• Isıtma tertibatının anma ısı çıktısında baca gazı kütle debisi 
• İzin verilebilir en küçük ısı çıktısında baca gazı kütle debisi 

İmalâtçı en düşük ısı çıktısı için veri sağlamazsa, anma ısı çıktısındaki baca gazı kütle debisinin üçte 
birine eşit bir kütle debisi izin verilebilir en küçük ısı çıktısı için kullanılabilir. 
Elde ısıtma tertibatı üreticisinden elde edilebilecek bir veri yoksa baca gazı kütle debisi ve CO2 hacim 
derişimi EN 13384-1 standardı Çizelge B.1, Çizelge B.2 veya Çizelge B.3’teki bağıntılardan 
bulunmalıdır. 
Tw - Baca Gazı Sıcaklığı (°C): Isıtma cihazından çıkan baca gazı sıcaklığı 
• Anma ısı çıktısında baca gazı sıcaklığı 
• Mümkün olan en düşük ısı çıktısında baca gazı sıcaklığı 

İmalâtçı en düşük ısı çıktısı için veri sağlamazsa, anma ısı çıktısındaki sıcaklık değerinin 2/3’üne eşit 
bir sıcaklık mümkün olan en düşük sıcaklık için kullanılabilir. 
Pw - Isıtma Tertibatı Asgari Çekiş (Pa): Isıtma cihazı için asgari çekiş 

Isıtma tertibatının asgari çekiş değeri üretici tarafından beyan edilmelidir. Kazanlar için hiçbir veri yoksa 
EN 13384-1 Çizelge B.2’ye bakılmalıdır. Kazan vb ekipmanlarda brülörün kazan karşı basıncını yendiği 
durumlarda Pw=0 alınmalıdır. 

NOT: Hesaplamalar Doğalgaz H’a göre yapılmalıdır. 
Doğalgaz H için EN 13384-1’e göre örnek olarak oluşturulmuş tablolar aşağıdadır. 
Kuru Baca Gazının Azami CO2 Muhtevası (%) 

Anma Isı Gücü Üflemeli (Cebri Çekişli) Brülör Atmosferik (Tabii Çekişli) Brülör 
10 kW 9,32 5,51 
20 kW 9,57 5,65 
30 kW 9,72 5,74 
40 kW 9,83 5,80 
50 kW 9,91 5,84 
60 kW 9,98 5,88 
70 kW 10,05 5,92 
80 kW 10,10 5,95 
90 kW 10,15 5,98 
100 kW 10,19 6,00 

101 kW ve üstü 10,20 6,00 
Ara değerler için standarttan hesaplama yapılmalıdır. En çok %12 olabilir. 

 
 



   

 

 

Teknik Muayene 
Baca Projesi  

Kabul Kriterleri Yönetmeliği 

 

   

 

 

Bu dokümanın elektronik kopya hali kontrollü olarak yayımlanmaktadır. Güncel dokümana erişim için dokümanların imzasız “Elektronik Kopya” yayını veya basılı, imzalı 
“Kontrollü Kopya” hali kullanılmalıdır. Elektronik kopya dokümanların basılmış hali “Kontrolsüz Kopya” dır.  

Hazırlayan Yeterlilik Onayı Kontrol Yönetim Onayı 

-- -- -- -- 
Doküman Kodu: TM M Y-002; İlk Yayım Tarihi: 14.03.2016; Revizyon Tarihi: 03.08.2018; Revizyon No: 02 
© Teknik Muayene  

Sayfa 6 / 26 
 

Anma Isı Gücü Isıtma Tertibatı Asgari Çekiş (Pa) 
50 kW 25,48 
100 kW 30,00 
250 kW 45,32 
500 kW 56,91 
800 kW 64,77 

1000 kW 68,50 
1200 kW 71,55 
1500 kW 75,28 
1800 kW 78,33 
2000 kW 80,09 
3000 kW 86,87 
5000 kW 95,41 

Ara ve üst değerler için standarttan hesaplama yapılmalıdır. 
 

Baca Gazı Kütle Debisi (g/s) 
Anma Isı Gücü Üflemeli (Cebri Çekişli) Brülör Atmosferik (Tabii Çekişli) Brülör 

50 kW 24,88 40,09 
100 kW 48,39 77,93 
250 kW 120,34 193,96 
500 kW 239,85 386,59 
800 kW 382,84 617,06 

1000 kW 478,01 770,45 
1200 kW 573,61 924,55 
1500 kW 717,01 1155,68 
1800 kW 860,41 1386,82 
2000 kW 956,02 1540,91 
3000 kW 1434,02 2311,36 
5000 kW 2390,04 3852,27 

Ara ve üst değerler için standarttan hesaplama yapılmalıdır. 

 
4.2.1.4. Kullanılan astar malzemenin pürüzlülük değeri EN 13384-1 çizelge B.4’den farklı ise bu değer 
baca imalatçısı tarafından Performans Beyanı ile beyan edilmelidir. 
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4.2.1.5. Kullanılan malzemelerin ısıl iletkenlik katsayısı (W/mK) EN 13384 Çizelge B.5’e uygun olmalı 
veya performans beyanında belirtilmelidir. Eğer bacanın doğrudan ısıl geçirgenlik direnci (m2K/W) 
hesaplamalarda kullanılacak ise bu direnç değeri Performans Beyanında belirtilmeli veya EN 13384 
Ek A’ya uygun olarak hesaplanmalı, hesap raporu proje ekinde sunulmalıdır. 

 
4.2.1.6. Bağlantı borusu ve baca malzemelerinin direnç katsayıları EN 13384 çizelge B.8’e uygun 
olmalıdır. Baca imalatçısı hesaplarında farklı bir veri kullanıyorsa performans beyanında bu 
belirtilmelidir. 

Dirseklerde kullanılan büküm sayıları projede doğru tariflenmelidir. 

 
 

                       
                                α= 30° ise üç büküm                                           α= 45° ise iki büküm 
 

α= 45° ise iki büküm 
α= 30° ise üç büküm 
α= 22,5° ise dört büküm 
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4.2.1.7. Bacanın yapıldığı yerin rakım değeri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bilgileri referans 
alınmalıdır. İstanbul ilçesi için MGM bilgileri aşağıda verilmiştir. 

İSTANBUL İLÇELERİ RAKIM BİLGİLERİ 
Arnavutköy 119 m Çatalca 381 m Pendik 99 m 
Ataşehir 82 m Çekmeköy 94 m Sancaktepe 123 m 
Avcılar 63 m Eyüp 38 m Sarıyer 58 m 
Bağcılar 94 m Esenler 78 m Silivri 54 m 
Bahçelievler 44 m Esenyurt 132 m Sultanbeyli 126 m 
Bakırköy 27 m Fatih 23 m Sultangazi 130 m 
Başakşehir 135 m Gaziosmanpaşa 115 m Şile 88 m 
Bayrampaşa 99 m Güngören 82 m Şişli 88 m 
Beşiktaş 10 m Hadımköy 183 m Tuzla 24 m 
Beykoz 97 m Kadıköy 5 m Ümraniye 123 m 
Beyoğlu 63 m Kağıthane 88 m Üsküdar 146 m 
Beylikdüzü 171 m Kartal 17 m Zeytinburnu 38 m 
Büyükada 236 m Küçükçekmece 72 m   
Büyükçekmece 19 m Maltepe 18 m   

4.2.1.8. Basınç şartı için TL Dış Hava Sıcaklığı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bilgileri referans 
alınmalıdır. İstanbul ilçesi için MGM verilerine göre 23 °C sıcaklık alınmalıdır.  
Konut alanlarında yakıcı cihazın sadece kış aylarında tam kapasite çalışması durumunda dış hava 
sıcaklığı 15 °C alınabilir. Bu durumda Teknik Muayene’den ön onay alınması gerekmektedir. 
4.2.1.9. Sıcaklık şartı için TU Ortam Havası Sıcaklığı için EN 13384 standardı baz alınmalıdır. İstanbul 
için özelleştirilen değerler aşağıdadır. Standarttan farklılaşan durumlarda standart değerler parantez 
ile belirtilmiştir. Resmi bir otorite tarafından alınmış herhangi bir karar yoksa standart değerler baz 
alınmalıdır.  
NOT: Ülkemizde kullanılan bazı yazılım programlarında basınç şartını değiştirmek için sistemin otomatikten 
çıkarılması nedeniyle ortam şartı değerleri projelerde hatalı olabilmektedir. Bu hususa dikkat edilmelidir. 

Ortam Havası 
Sıcaklıkları 

(OHS) 
1. Kriter 2. Kriter 

Tuo 

Baca Ağzında 
OHS 

(Baca Ağzında) 

Tul 

Bina Dışındaki 
Bölgelerdeki 

OHS 
(Dışarıda) 

Tuu 

Bina İçerisindeki 
Isıtılmamış 

Bölgelerin OHS 
(Isıtılmayan Alan) 

Tuh 

Isıtılmış 
Bölgelerdeki 

OHS 
(Sıcak Alanda) 

Baca 
Havalandırılan bir 
Boşluk İçerisinde 

Değil 

Yaş Şartlarda Çalışan Baca -11 (-15) °C  -11 (-15) °C 
0 °C 

20 °C 

Kuru Şartlarda Çalışan Baca 0 °C 0 °C 

Baca 
Bacagazı ile 
Aynı Yönde 

Havalandırılan 
Bir Boşluk 
İçerisinde 

Bina içerisinde ısıtılmayan alandaki 
ve bina dışındaki toplam uzunluk 

5m’yi aşıyor 

Yaş 
Şartlarda 
Çalışan 
Baca 

-11 (-15) °C -11 (-15) °C 0 °C 

Bina içerisinde ısıtılmayan alandaki 
ve bina dışındaki toplam uzunluk 

5m’yi aşmıyor 

0 °C 

15 °C 15 °C 

Bina içerisinde ısıtılmayan alandaki 
ve bina dışındaki toplam uzunluk 

5m’yi aşıyor 

Kuru 
Şartlarda 
Çalışan 
Baca 

0 °C 0 °C 

Bina içerisinde ısıtılmayan alandaki 
ve bina dışındaki toplam uzunluk 

5m’yi aşmıyor 
15 °C 15 °C 
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4.2.1.10. Hesaplamalarda yan binalara olan mesafe dikkate alınmalı PL Rüzgar Hızı Basıncı hesapta 
belirtilmelidir. 

PL Rüzgar Hızı Basıncı Sahil Bölgesi Ülke İçinde Bölge 
40 Pa 25 Pa 

15 m yatay mesafe, alfa, beta açı şartlarının karşılanmaması durumunda hesaba eklenecektir. 

4.2.1.11. Yanıcı Maddelere Uzaklık: Baca seçiminde bacanın montajının yapılacağı güzergah ve 
güzergah içerisindeki yanıcı malzemeler değerlendirilmeli, bacanın yanıcı malzemelere olan mesafesi 
uygun seçilmelidir. 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik yangın sınıflarını tarif ederken yanıcı maddeleri 
odun, kömür, kâğıt, ot, doküman, plastik, benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran, 
asfalt, metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı, hidrojen vb. şeklinde tanımlamıştır. Özellikle 
bacanın yanıcı maddelere olan mesafesi içerisinde kablo, doğalgaz tesisatı, aydınlatma armatürü vb. 
olmamalı, bacanın sıcaklık sınıfı için 20 °C ortam sıcaklığında bu mesafe içerisindeki maddelerin yüzey 
sıcaklıkları 85 °C’yi aşmamalıdır. Projelendirmede bu hususa dikkat edilmelidir. 
 
EN 1856-1 - T400 - P1 - W - Vx - L40045 - G(xx)  

 
4.2.1.12. İstem Dışı İnsan Teması: Bacanın montajının yapılacağı güzergâh içerisinde istem dışı 
temas mümkün ve baca yüzey sıcaklığı 70 °C’nin üzerinde ise bu durumda istem dışı temasın mümkün 
olduğu alanda koruma tedbiri alınmalı ve çizimlerde gösterilmelidir.  
4.2.1.13. Baca hesaplarında bacanın sınıfı eksiksiz olarak tanımlanmalıdır. 

 
 
 

Sıcaklık Sınıfı G:Kurum Tutuşmasına Direnç VAR 
O:Kurum Tutuşmasına Direnç YOK 
XX: Yanıcı maddelere uzaklık mm 
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4.2.1.14. Doğalgaz kullanan yakıcı cihaz için W (Islak) baca seçimi yapılmalıdır.  
D baca kullanımında sıcaklık şartı önem kazanmaktadır. D baca kullanımında baca içerisinde yoğuşma 
olmaması için baca gazının yoğuşma sıcaklığı sınır olarak alınmalı ve EN 13384 Bağıntı B.5, B.6 ve 
B.7 ile hesap yapılarak TP Su Çiylenme Noktası belirlenmelidir. İstanbul ortalama yüksekliği 28 m 
(MGM verileri) için 100 kw üstü cihazlarda su çiylenme noktası 55 °C olarak hesaplanmıştır.  
Yakıcı cihazın rejime geldikten sonra uzun süre çalıştığı, baca astarının sürekli çiylenme noktası 
üzerinde çalışarak sıcak kaldığı durumlarda D baca kullanımına izin verilebilir. Yakıcı cihazın devreye 
girip, çıktığı ve bir periyot içerisinde çalıştığı durumlarda W baca kullanılmalıdır.  
Doğalgaz kullanan yakıcı cihazlarda D baca kullanımına V1, V2, V3 testlerinin yaptırılması önem arz 
etmektedir. 
TS 7363 madde 8.3.1’de “Kullanılacak malzeme, ilgili malzeme standartlarına göre belirlenmiş 
sınıflandırmalara göre doğal gazla çalışma koşullarına uygun olacak şekilde seçilmelidir. Paslanmaz 
çelik uygulamalarda asgari AISI 316L kalitede çelik kullanılmalıdır.” ifadesi yer almaktadır. 
 
4.2.1.15. Yakıcı cihaza bağlı bir eşanjör var ise hesaba dahil edilmeli ve katalog bilgileri sunulmalıdır. 
4.2.1.16. Serbest duran bacalarda bacanın kimyasal etki sınıfına bağlı olarak malzeme ve korozyon 
payları uygun seçilmeli ve hesap detayına ek olarak sunulmalıdır. 
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4.2.1.17. Serbest duran bacaların hesaplarında baca sınıfı eksiksiz olarak belirtilmelidir. 

 
 
4.2.2. ÇİZİMLER 
4.2.2.1. Çizimlerde çevre binalara olan mesafeler belirtilmeli ve çatı detayları gösterilmelidir. Çevre 
binalara olan mesafe 15’den fazla ise “Çevre binalara olan mesafe 15’den fazladır” şekilde bir ibare 
çizimde yer almalıdır. 15’den az bir mesafe olduğunda projede alfa (α) ve beta (β) açıları belirtilmelidir. 
Çevre binalar ile baca arasındaki mesafe ölçümü baca merkezi ile çevre binanın çıkmaları arasında 
kalan minimum mesafe şeklinde belirtilmelidir. 
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4.2.2.2. Projede bacanın yanıcı maddelere ilişkin mesafesi değerlendirilerek güzergâh uygun hale 
getirilmeli ve bu durum “Yanıcı Maddelere Mesafe Uygundur.” şeklinde çizimde belirtilmelidir. 
4.2.2.3. Baca çizimlerinde aşağıda belirtilen müdahale kapaklarının yerleri ve ölçüleri belirtilmelidir. 
TS 7363 madde 6.4.3’te “Metal bacanın periyodik kontrolü ve temizlenmesi amacı ile baca sistemine, 
tam sızdırmazlık sağlanmak şartıyla kontrol ve temizleme parçası tesis edilebilir. Isıtma cihazı 
adaptöründen baca çıkışına kadar tüm baca uzunluğunun muayene edilebileceği ve gerektiği durumda 
bacanın temizlenebileceği şekilde erişim mümkün olmalıdır.” ifadesi yer almaktadır. Baca 
tasarımlarının aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak yapılması önem arz etmektedir. 
• Yakıcı cihazın bitimindeki müdahale kapağı 
• Her 10 m’de bir müdahale kapağı 
• Sistemde fan var ise giriş ve çıkışına müdahale kapağı 
• Baca bağlantı borusunda her dirsekten sonra müdahale kapağı 
• Baca ucundan önce müdahale kapağı 
• Kaskad sistemlerde son yakıcı cihaz bitiminden sonra müdahale kapağı 
• Çatı arası müdahale kapağı 

4.2.2.4. Müdahale kapakları yangın ve patlama riskinin olduğu bölümlere açılmamalıdır. 
4.2.2.5. Anma ısıl gücü 200 kW üzerinde bulunan ısıtma cihazlarının kullanıldığı bacalarda yaş 
çalışma var ise (baca ağzında baca gazı sıcaklığı 60 C’nin altında ise) nötrbox kullanılmalı ve çizimde 
nötrbox’ın yeri belirtilmelidir. 
4.2.2.6. Baca montajlarında kullanılan astar contaları EN 14241-1’e uygun olmalı ve çizimlerde 
kullanılan contaların sınıflandırmaları not edilmelidir. (TS 7363 Md 8.3.1) 
 

Conta Sınıflandırma Örneği: EN 14241-1 T120 W 1 K2 LI 
EN 12241-1 İlgili standardın numarası 
T120 Sıcaklık Sınıfı: T80, T100, T120, T140, T160, T200, T250, T300, T400, T450, T600 
W Yoğuşma direnci: W yaş, D kuru şartlar altında çalışan bacalar için 
1 Korozyon Direnci: Yakıt tipi 1, 2, 3 

K2 Yapı Sınıfı: K1 - Baca gazına ve/veya yoğuşmaya doğrudan maruz kalma yok 
                   K2 - Baca gazına ve/veya yoğuşmaya doğrudan maruz kalma  

LI Konum:  Bacaların (bileşenlerinin) iç kurulumu için LI, 
              Bacaların (bileşenlerinin) iç ve dış kurulumunun her ikisi için LE. 
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4.2.2.7. Baca çizimlerinde aşağıdaki baca bileşenlerinin yerleri belirtilmelidir. 
• Baca şaft içerisinden geçiyorsa çizimlerde belirtilmeli, şaftın formu ve ölçüleri verilmelidir. 
• Baca ucu detayları çizimde belirtilmelidir. 
• Sistemde klape, susturucu vb. var ise çizimde belirtilmelidir. 
• Yakıcı cihaz çizimlerde belirtilmelidir. 
• Kullanılan dirsek vb. elemanlar çizimlerde belirtilmelidir.  
• Baca ve duman kanalının uzunluk ve çap bilgileri 
• Kullanılan bacanın sınıfı 
• Bacanın geçtiği ısıtılan veya ısıtılmayan alanlara ilişkin bilgiler 
• Bacanın mesnetlenmesine ilişkin bilgiler 
• Kelepçe, sehpa vb. bileşenlerin yerleri 
• Ölçüm manşonunun bilgileri 
• Yatay duman kanalındaki eğim 
• Yoğuşma ürünlerinin toplandığı manşon bilgileri 

4.2.2.8. Bacanın çatı detayı ve çıkış konumu EN 15287-1 EK M’ye uygun olmalı ve detaylar çizimlerde 
belirtilmelidir. 
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4.2.2.9. Baca çizimlerinde aşağıdaki ölçülerin belirtilmesi önem arz etmektedir. 
 
• Zeminden tavana kadar olan yükseklik (yapısal veya bitmiş) H1 
• Orta kattan tavana kadar olan yükseklik (yapısal veya bitmiş) H2 
• Çatı sırtı yüksekliği H3 
• Çatı eğimi açısı ɣ 
• Kiriş derinliği ve kalınlığı ile merkezler arası mesafe T1 
• Ahşap kirişin derinliği ve kalınlığı ile merkezler arası mesafe T2 
• Çatı kalaslarının derinliği ve kalınlığı ile merkezler arası mesafesi T3 
• Çatı seviyesi üstündeki baca merkez çizgisi ile bina kalkan duvarı arasındaki yatay mesafe L1 
• Çatı seviyesi üstündeki baca merkez çizgisi ile çatı sırtı arasındaki yatay mesafe L2 
• Baca merkez çizgisinde tavan arasından ölçülen mesafe C1 
• Zeminden baca girişi merkez çizgisine kadar olan yükseklik C2 
• Zeminden astarın dip noktasına kadar olan yükseklik C3 
• Zeminden baca çıkışına kadar olan toplam baca yüksekliği C4 
• Zeminden her bir açıklığın merkezine kadar olan yükseklik C5 
• Zeminden astar merkez hattının yönünü değiştirdiği her bir dirseğin alt bükülme noktasına kadar 
olan yükseklik C6 
• Astar merkez hattının yönünü değiştirdiği her bir dirseğin alt ve üst bükülme noktaları arasındaki 
dikey mesafe C7 
• Her bir dirseğin dikey merkez hatları arasındaki yatay mesafe C8 
• Isıtma cihaz çıkışı merkezinden baca merkezine kadar olan yatay mesafe 1 F1 
• Isıtma cihaz çıkışı merkezinden baca merkezine kadar olan yatay mesafe 2 F2 
• Zeminden ısıtma cihaz çıkışı merkezine kadar olan yükseklik F3 
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4.2.2.10. Serbest duran bacaların çizimlerinde uçak uyarı sistemi ve yıldırımdan korunma belirtilmelidir. 
4.2.2.11. Serbest duran bacaların çizimlerinde temel detayı verilmeli ve temel detayında bacada 
yoğuşma bekleniyorsa yoğuşma ürünlerinin nasıl tahliye edileceği, temel eğitimi ve kaplama gibi 
detaylar çizimde belirtilmelidir. 
4.2.2.12. Serbest duran bacaların çizimlerinden kaynak ve flanş detayları çizimde belirtilmelidir. Flanş 
ölçüleri EN 13084-6 madde 5.4’e uygun olmalıdır. Kullanılan cıvata büyüklükleri minimum M12 
olmalıdır. 

Sınıf H0, deney yapmaya gerek olmaksızın, aşağıdaki yollardan elde edilebilir: 

― Sızdırmaz kaynaklı birleştirmeler, 
― Azamî cıvata aralığı cıvata çapının 5 katı, asgarî flanş kalınlığı cıvata çapının 1,0 katı olan cıvatalı 
birleştirmeler ve birleştirme elemanları. Birleştirme elemanı kullanılırsa, ortam sıcaklığında ve tasarım 
sıcaklığında astar tasarımına uygun olmalıdır. Conta, özel olarak amaca uygun tasarımlanmadıkça 
kullanılmamalıdır. 

 
 
 
4.2.3. CE SERTİFİKALARI 
4.2.3.1. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında baca imalatçısı teknik değerlendirme kuruluşları 
tarafından performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması amacıyla sistem 
oluşturulur. 
4.2.3.2. Fabrika Üretim Kontrol (FUK) Belgeleri ve ekleri mutlaka belgeyi veren Teknik Değerlendirme 
Kuruluşu tarafından onaylı olmalıdır. 
4.2.3.3. FUK belgelerinin bir yıl geçerliliği vardır. 
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4.2.3.4. EN 1856-1 standardında CE sertifikasının içeriği aşağıdaki gibi verilmektedir. 

 
 
4.2.4. PERFORMANS BEYANI: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nde “Yapı malzemesi uyumlaştırılmış 
bir standart kapsamındaysa veya hakkında hazırlanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, 
imalâtçı bu malzemeyi piyasaya arz ederken performans beyanı düzenler.” şeklinde ifade yer 
almaktadır.  
Performans Beyanının yönetmelik Ek-3’teki formata uygun olması ve içeriğinin aşağıdaki maddeleri 
karşılaması gerekmektedir. 
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• Performans beyanının düzenlendiği ürün tipine ilişkin referansı 
• Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına ilişkin 
sistem veya sistemleri 
• Her bir temel karakteristiğin değerlendirilmesi için kullanılmış olan uyumlaştırılmış standardın 
veya Avrupa Teknik Değerlendirmesinin referans numarası ve yayım tarihini 
• Özel teknik belgenin kullanılması hâlinde, bu belgenin referans numarasını ve imalatçının 
ürününün uyduğunu beyan ettiği gerekleri 
• Yapı malzemesinin tâbi olduğu yürürlükteki uyumlaştırılmış teknik şartnameye göre belirtilen 
kullanım amacını veya amaçlarını 
• Beyan edilen kullanım amacı veya amaçlarına karşılık gelen uyumlaştırılmış teknik şartnamede 
yer alan temel karakteristiklerin listesini 
• Yapı malzemesinin beyan edilen kullanım amacı veya amaçlarına ilişkin en az bir temel 
karakteristiğinin performansı 
• Yapı malzemesinin temel karakteristiklerine ilişkin olarak, gerekiyorsa hesaplamaya dayalı, 
seviye veya sınıf veyahut bir tanım olarak performansını 
• İmalatçı tarafından ürünün piyasada bulundurulması hedeflenen ülkenin o ürünün kullanım amacı 
veya amaçları ile ilgili mevcut mevzuatı da dikkate alınarak, yapı malzemesinin kullanım amacına 
veya amaçlarına ilişkin temel karakteristiklerinin performansını 
• Listelenmiş temel karakteristikler arasından beyan edilmemiş performans için NPD (No 
Performance Determined – Performans Belirlenmemiştir) harflerini 
• Bir yapı malzemesi ile ilgili Avrupa Teknik Değerlendirmesi düzenlenmiş ise, yapı malzemesinin 
ilgili Avrupa Teknik Değerlendirmesinde yer alan temel karakteristiklerine ilişkin sınıflar veya 
seviyeler ya da bir tanımda ifade edilen performansını 
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EN 1856-1 standardı Çizelge ZA.1’de Baca için temel gereksinimler aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir. 
Temel gereksinimler performans beyanında yer almalıdır. 
 
 

 
 
 
 



   

 

 

Teknik Muayene 
Baca Projesi  

Kabul Kriterleri Yönetmeliği 

 

   

 

 

Bu dokümanın elektronik kopya hali kontrollü olarak yayımlanmaktadır. Güncel dokümana erişim için dokümanların imzasız “Elektronik Kopya” yayını veya basılı, imzalı 
“Kontrollü Kopya” hali kullanılmalıdır. Elektronik kopya dokümanların basılmış hali “Kontrolsüz Kopya” dır.  

Hazırlayan Yeterlilik Onayı Kontrol Yönetim Onayı 

-- -- -- -- 
Doküman Kodu: TM M Y-002; İlk Yayım Tarihi: 14.03.2016; Revizyon Tarihi: 03.08.2018; Revizyon No: 02 
© Teknik Muayene  

Sayfa 21 / 26 
 

4.2.5. MONTAJ KILAVUZU: EN 1856-1 Madde 7.2’ye uygun bir talimat imalatçı tarafından 
hazırlanmalı ve piyasaya arz yapılacak ülkenin dilinde sunulmalıdır. İlgili talimatta aşağıdaki başlılara 
ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir. 
• İmalatçının tanıtımı 
• Mamulün kısa gösterimi ve açıklaması 
• Malzeme özelliği 
• Rüzgâr yükü direnci 

1. Bacanın açıktaki bölümünün yüksekliğinin sınır değerleri 
2. Yan destekler veya kılavuzlar arasındaki azami mesafe 

• Sıkıştırma direnci 
1. Azami yük 
2. Baca bileşenlerinin kütle ve boyutları 

• Yanıcı malzemelere asgari uzaklık 
• Bağlantı parçalarının ve baca kesitlerinin akış direnç faktörleri 
• m2K/W cinsinden ısıl direnç 
• Bükülme direnci 

1. Azami kayma 
2. Kesitlere ve bağlantı parçalarına azami asılma yükü 

• Tehlikeli maddeler 
• Uygulamaya ilişkin tipik tesis çizimleri 
• Parçaların birleştirilme yöntemi 
• Kesitlerin veya bağlantı parçalarının, desteklerin ve yağışlı hava şartlarına karşı koruyucular da 
dâhil yardımcı elemanların kurulum yöntemi 
• Baca plakasındaki bilgilerin nasıl doldurulacağına ilişkin talimat 
• Akış yönü 
• Depolama talimatları 
• Gereken dolgu elemanının uygulanma yöntemi 
• Montajı yapılmamış durumda teslim edilen tüm bileşenlerin ayrı ayrı montaj talimatları 
• Baca dış yüzeyinin mahfaza iç yüzeyine asgari uzaklığı 
• Temizleme ve muayene için açıklıkların konumu 
• Baca plakasının bacaya, kaplamasına veya mahfazasına monte edilmesi 
• Rüzgarsız durumda basınç düşmesi dâhil olmak üzere, uç noktaların aerodinamik özellikleri 
• İnsanların temas etmesini engelleme ihtiyacı (dış yüzey sıcaklığı deney sonuçları esas alınarak) 
• Kaplama/mahfaza/özellik/sınırlandırma 
• Diğer malzeme özellikleri (örneğin, contalar, yangın durdurucular) 
• Temizleme için özel yöntemler veya tertibatlar 
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4.3. İMALAT SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 
4.3.1. Baca Tanıtma Etiketi: Tasarımcı bacanın temizlik/muayene erişim noktasına, ocak yanına, 
baca girişine veya muhtemel olarak elektrik-gaz-su sayaçlarının bulunduğu yerlere tanıtma etiketi 
asmalıdır. Tanıtma etiketi, etiket kapatılamaz ve tahrif edilemez uyarısı taşımalıdır. Etiket metal etiket, 
baskılı veya yazılı plastik etiket gibi kalıcı ve silinmeyecek şekilde işaretlenmiş olmalıdır. (TS 7363 
8.3.1) 
• Baca imalatçı ve montaj firmalarının tanıtımları (isim/adres/telefon) ve CE işaretleme bilgisi 
• Yapım tarihi 
• Anma çapı, Anma çalışma sıcaklığında ısıl direnç, Yanıcı maddelere minimum uzaklık 
• Ürün gösterimi 
• Baca montaj ve Kontrol personelleri (adı, soyadı, MYK Belge No, imza) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2. Baca Modül Etiketi: Her baca modülü üzerinde etiket olmalıdır. Etikette yetkili kuruluşun tanıtım 
numarası, imalatçının adı veya tanıtıcı işareti, ilgili standardın numarası, mümkünse baca gazı yönünü 
gösteren ok ve ilgili kısa gösterim olmalıdır. 

 

UYARI ! - Bu etiket kapatılamaz veya tahrif edilemez 
 

Baca 
Ürün imalatçısı tanıtımı 

Baca gösterimi: NSB EN 13063-1 T400 – N1 – D – 3 – G50 
Anma ölçüsü: 200 mm 
Isıl direnç: 0,50 m2K/W 
Yanıcı maddelere minimum uzaklık: 200 mm 
Müteahhit/Adres/Tel:_______________________________________________________________ 
Montaj tarihi: _____________________________________________________________________  

 Adı, Soyadı MYK Belge No İmza 
Baca Montaj Personeli    
Baca Kontrol Personeli    
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4.3.3. Baca modülleri üzerine herhangi bir nedenle (müdahale kapağı yeri açmak vb.) imalat sonrası 
kaynaklı işlem yapılmamalıdır. 
4.3.4. Baca montajlarında silikon veya vida kullanılmamalı, tüm bacalar montaj kılavuzlarına uygun 
olacak şekilde kelepçeli bağlantı ile monte edilmelidir. 
4.3.5. Contaların birleşimi için vulkanizasyon ve yapıştırma metotları kullanılmalı, birleştirme yerlerinde 
açıklık kalmamalı, tel (zımba) vb. materyaller kullanılmamalıdır. 
4.3.6. Bacada istem dışı temas mümkün ve bu durum baca imalatçısı tarafından belirtilmişse uygun 
koruma önlemi alınmalı, ayrıca uyarı levhası konulmalıdır. Levhalar uzaktan görünür olmalı, sarı fon 
üzerine yazılmalıdır. Örnekler aşağıdadır. 

             
4.3.7. Bacalar sızdırmazlık testi için uygun olarak üretilmelidir. 

TS 7363 madde 9.4’te bacalarda sızdırmazlık kontrolüne ilişkin olarak;   

“Bacaların pozitif basınca göre tasarlanması halinde sızdırmazlık testi yapılmalıdır.” 
“Negatif basınçlı tasarımlanan bacalarda gaz dağıtım şirketi gerekli görmesi halinde sızdırmazlık 
kontrolünü talep edebilir.” ifadeleri yer almaktadır.  

Yapılacak saha kontrollerinde gaz dağıtım şirketinin talep etmesi halinde negatif basınçlı ve tüm pozitif 
basınçlı sistemlere sızdırmazlık testi yapılacaktır. İmalatçı veya montajcı firmaların bu testler için ön 
hazırlıkları yapması önem arz etmektedir. 

4.3.8. Baca üzerindeki bulunan muayene ve temizleme kapaklarına uygun olarak erişimin sağlanması 
imalatçı firmanın sorumluluğundadır. 
TS 7363 madde 6.4.3’te “Metal bacanın periyodik kontrolü ve temizlenmesi amacı ile baca sistemine, 
tam sızdırmazlık sağlanmak şartıyla kontrol ve temizleme parçası tesis edilebilir. Isıtma cihazı 
adaptöründen baca çıkışına kadar tüm baca uzunluğunun muayene edilebileceği ve gerektiği durumda 
bacanın temizlenebileceği şekilde erişim mümkün olmalıdır.” ifadesi yer almaktadır.  

4.3.9. Serbest duran bacalarda imalar sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
• Cıvatalı bağlantılarda asgari cıvata büyüklüğü M 12 olmalıdır. 
• EN 1856-1’e göre tasarımlanmış prefabrike metal baca elemanları ile inşa edilmiş bacanın azami 
yüksekliği, yer seviyesinden en fazla 30 m olmalıdır. 
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4.3.10. Kara fırın, taş fırın ve lahmacun fırınlarında aşağıdaki değerler baz alınmalıdır. (TS 7363 6.7.3 
ve 6.8) 

Isıtma Tertibatının Asgari Çekişi ve Atık Gaz Sıcaklığı 
Hesaplamalarda Pw=10 Pa, baca gazı sıcaklığı asgari 200 °C alınmalıdır.  

4.3.11. Baca şaftı yanmaz malzemeden yapılmalıdır. 
4.3.12. Baca üzerinde düşey doğrultuda, ancak bir kez 45°’yi geçmeyen sapma olabilir.  

 
 
4.3.13. Yoğuşmalı sistemlerde kullanılacak bacalarının korozyon direnci V2 sınıfında olmalıdır. 
Bu sınıfın belgelendirilemediği durumlarda asgari et kalınlıkları aşağıda belirtilmiştir.  

Çap Asgari Et Kalınlıkları Çap Asgari Et Kalınlıkları 
0 – 300 mm 0,4 mm 601 – 900 mm 0,8 mm 

301 – 450 mm 0,5 mm 901 ve üstü 1 mm 
451 – 600 mm 0,6 mm  

4.3.14. TS 7363 madde 8.3.1’de “Bina dışından montajı yapılan ve atmosfere açık ortamda 
bulunan bacalar çift cidarlı olmalı ve dış cidar paslanmaz çelik malzemeden fabrikasyon olarak 
(modüler monoblok olacak şekilde) imal edilmelidir.” ifadesi yer almaktadır. Dışardan giden 
bacalara Alüminyum gofrajlama yapılmamalıdır. 
4.3.15. Yoğuşmalı cihazlarda pozitif ürün kullanılmalı ve uygun şekilde contalı olmalıdır. 
TS 7363 madde 6.4.3’te “Baca boyutlandırması negatif basınçlı baca sistemine göre yapılabilir 
ancak bağlantı şekilleri pozitif basınçlı baca sistemine uygun olmalı ve baca sisteminde 



   

 

 

Teknik Muayene 
Baca Projesi  

Kabul Kriterleri Yönetmeliği 

 

   

 

 

Bu dokümanın elektronik kopya hali kontrollü olarak yayımlanmaktadır. Güncel dokümana erişim için dokümanların imzasız “Elektronik Kopya” yayını veya basılı, imzalı 
“Kontrollü Kopya” hali kullanılmalıdır. Elektronik kopya dokümanların basılmış hali “Kontrolsüz Kopya” dır.  

Hazırlayan Yeterlilik Onayı Kontrol Yönetim Onayı 

-- -- -- -- 
Doküman Kodu: TM M Y-002; İlk Yayım Tarihi: 14.03.2016; Revizyon Tarihi: 03.08.2018; Revizyon No: 02 
© Teknik Muayene  

Sayfa 25 / 26 
 

kullanılacak malzeme yoğuşan sıvıya mukavim olmalıdır. Paslanmaz çelik uygulamalarda 
asgari AISI 316L kullanılmalıdır.” ifadesi yer almaktadır. 
4.3.16. Baca projelendirmesinde sıcaklık şartına ilişkin hesaplamaların yapılabilmesi için baca 
güzergahının doğru tariflenmesi gerekmektedir. “Baca Boşluğu Üzerindeki Yükseklik” ve “Çatı 
Üzerindeki Uzunluk” ölçüleri çizimlerde belirtilmeli ve hesaplamalara katılmalıdır. 
Isıtılmayan Alandaki Uzunluk: Bacanın ısıtılmayan alandan geçtiği uzunluk hesaplanmalıdır. 
Çatı arası, otopark, tesisat katı, sığınak, bakım odası vb. alanlar bina içerisinde ısıtılmayan alan 
olarak tanımlanır. 
Sıcak Alan: Bina içerisinde herhangi bir ısıtma tesisat sisteminin olduğu alanlardaki baca 
uzunluğudur. Şaft içerisinde giden baca sıcak alanda hesaplanır. 
 

 
4.3.17. Projelendirmede bina içi ve bina dışı uygulama aşağıdaki gibi tariflenmeli ve baca 
şaftının dış ortamla temas ettiği yüzey sayısı hesaplamalara belirtilmelidir.  

 
Bina İçi Uygulama Örneği 
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Bina Dışı Uygulama Örneği 

 
 
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR 
• TM M P-003 Baca Uygunluk Değerlendirme Prosedürü 
• TM M T-005 Baca Proje Onay Talimatı 
• TM M F-007 Proje Ön Kontrol Listesi Formu 
• TM M F-008 Baca Proje ve Çekiş Uygunluk Raporu 
 
6. REVİZYON KAYITLARI 
Revizyon 

No 
Revizyon 

Tarihi Revizyon Nedeni 

00 14.03.2016 İlk Yayım 

01 29.05.2017 2017-12 nolu DÖF kapsamında TS 7363_2017’e göre revize edilmiştir. 

02 03.08.2018 2018-09 nolu DÖF kapsamında TS 7363_2018’e göre revize edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


