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Yangına Karşı 
Güvenli Kablolar 



• Binalarda meydana gelen yangınlar, toplam 
yangınların %37’sini oluşturmaktadır.

• Tüm yangınlarda;

ü Ölümlerin %78’i,
ü Maddi hasarların %49’u, binalardaki yangınlarda 

meydana gelmektedir. 

Kaynak: www.NFPA.org, Trends and Patterns of U.S. Fire Losses in 2015

Bunları Biliyor Muydunuz?

http://www.nfpa.org/


• 2020 yılında 4.536 adet elektrik kaynaklı yangın 

meydana geldi

• 2020 yılında elektrik kaynaklı yangınlar tüm 

yangınların %22 ’sini oluşturuyor.

Kaynak : İstanbul İtfaiyesi

İstanbul’da İtfaiyenin Müdahale Ettiği Yangınlar...



SORU
NASIL DAHA 
GÜVENLİ HALE 
GETİREBİLİRİZ?



• Halojenden arındırılmışlık

• Alev iletmeme

• Düşük duman yoğunluğu

• Alev altında akım iletme (FE 180)

AfumexTM Özellikleri



Amaç: Yanma esnasında asidik gazların açığa çıkması, insanların zarar görmesine ve elektronik cihazların
çalışmamasına yol açar. Kablodan beklenen özellik, korozif gaz emisyonunun çok düşük seviyelerde olmasıdır.

Testler: IEC 60754-1 ve IEC 60754-2 
Kabloların yanma esnasında açığa çıkardığı gazların korozifliğini, pH ve iletkenlik cinsinden ölçmek için yapılır.

IEC 60754-1 ve IEC 60754-2

Fırın
Hava

0,5 ≤P≤1 g 
numune

IEC 60754-1     IEC 60754-2

Halojenden Arındırılmışlık



Alev İletmeme



Amaç: Yangının büyümesini önlemektir. Alevi iletmeyen bir kablo, yangın yayılımına engel olur.

Testler: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 CAT.C 
Dikey bağlı kablo veya kablo demetine alev uygulanarak alevin ne kadar ilerlediği ölçülür.

Alev İletmeme



Alev İletmeme

IEC 60332-1-2  Tek Kablo Yanma Testi

IEC 60332-3-24 Cat.C Demetlenmiş Kablolarda Yanma Testi



Alev İletmeme (IEC 60332-3-24 Cat.C)



Daha Fazlası…



Düşük Duman Yoğunluğu
Amaç: Yanma esnasında açığa çıkan duman, görüş derecesini düşürerek, tahliye ve müdahale işlemlerini engeller.
Ayrıca sağlık için zararlıdır. Kablolardan beklenen özellik, yangın esnasında düşük yoğunlukta duman yaymasıdır.

Testler: IEC 61034
Kapalı bir ortamda (3x3x3 m) numune kablo yakılır. Işık kaynağından, ışık alıcısına başlangıçta %100 olan ışık 
geçirgenliği, kablo yanması ve dumanın birikmesiyle düşer. Test sonunda alıcıya gelen ışık yüzdesi değerlendirilir.



Düşük Duman Yoğunluğu

IEC 61034-1/2 Duman Yoğunluğu Testi 



Alev Altında Akım İletme (FE 180)
Amaç: Alarm ve acil durum sistemleri yangın halinde dahi çalışmayı sürdürmelidir. Kablolardan beklenen özellik,
yangın esnasında belirli bir süre boyunca çalışmasına devam ederek, kritik sistemleri (yangın alarm-havalandırma
ve jet fanları-yangın söndürme su pompa ve sprinkler sistemleri, aydınlatma...) çalışır durumda tutmaktır.

Testler: IEC 61034
Kapalı bir ortamda (3x3x3 m) numune kablo yakılır. Işık kaynağından, ışık alıcısına başlangıçta %100 olan ışık 
geçirgenliği, kablo yanması ve dumanın birikmesiyle düşer. Test sonunda alıcıya gelen ışık yüzdesi değerlendirilir.



Prysmian Kablo Farkı…



Yönetmelikler
• Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Madde 58) KABLOLAR
a-10) Yer durumu

Kablolar döşenecekleri yerlerin özelliklerine uygun tipte seçilmelidir. İnsanların yoğun bulunduğu,
paniğin yaşanabileceği tüm yapılar, yüksek katlı binalar, hastaneler, tüneller, tiyatrolar, okullar, alış-veriş
merkezleri gibi yapı ve yerlerde yangın anında az duman çıkaran, halojensiz özellikli kablolar kullanılmalıdır.

• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

(5) (Ek: 09/09/2009-27344 R.G./31. m.d)

Sağlık hizmeti amaçlı binalarda, 100’den fazla kişinin bulunduğu konaklama amaçlı binalarda ve
kullanıcı sayısı 1000’i geçen toplanma amaçlı binalarda her türlü besleme ve dağıtım kabloları ve kablo
muhafazalarında kullanılan malzemelerin halojenden arındırılmış ve yangına maruz kaldığında herhangi bir
zehirli gaz üretmeyen özellikte olması gerekir.



RUSYA

TÜRKİYEAMERİKA

İNGİLTERE ANTARTİKA

DUSSELDORF

Yangın : Küresel bir sorun



EN 50575 – CPR
Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği



CPR 
NEDİR?

EN 50575 EN 50399 CE ETİKETİ PERFORMANS
BEYANI (DoP)

GÜNCEL 
DURUM

CPR – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Kablo Sektörü



• Yüksek binalar / yangın riski artıyor

• Güç, kontrol ve iletişim kabloları

• Yangına tepki performansı

• CPR – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

ü EN 50575
ü EN 50399

CPR – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - Giriş



• Yapı malzemelerinin performans beyanının nasıl düzenleneceğini belirlemek.

• Ürünlere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturmak.

• Yapı malzemelerinin piyasaya arzı ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

• Yapı malzemelerinin performansları ile ilgili olarak güvenilir bir bilgi kaynağı oluşturmak.

CPR – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - Amaç



Türkiye’de bu görev Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndadır. Bakanlık;

• Kabloların yangın anındaki performanslarını ulusal seviyede düzenler ve yönetir.

• Hangi uygulamada hangi performans sınıfının geçerli olacağına karar verir.

• Ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) performanslarını kullanır.

• Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini yürütür.

CPR – Yükümlülükler – Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar



• Performans beyanı düzenleyerek ürettiği ürünün beyan ettiği performansa

uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu üstlenmek.

• Performans beyanının elektronik veya yazılı kopyasını hazır bulundurmak.

• Beyan edilen performansın tüm seri üretiminde aynı kalmasını sağlamak.

• CE işaretini ve beraberindeki bilgileri ürünün üzerine veya etiketine iliştirmek.

CPR – Yükümlülükler – Üreticiler



• CPR ve ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) gerekliliklerini bilmek.

• Ürünlerin piyasaya arz edilmesinde yasal sorumluluğu olduğunu bilmek.

• Piyasaya sevk ettiği tüm ürünlerde CE etiketinin bulunmasını sağlamak.

• Yeni CE etiketi hakkında bilgi sahibi olmak.

• Uygun ve doğru ürünlerin piyasaya arz edilmesini sağlamak.

CPR – Yükümlülükler – Satıcılar & Dağıtıcılar



• Ortak Avrupa Sınıfı (Euroclasses) performanslarını ve yasal gereklilikleri bilmek.

• DoP – Performans Beyanı’nın elektronik veya yazılı ortamda erişilebilir olduğunu bilmek.

• Ürün performanslarına göre en uygun seçimi yapmak.

CPR – Yükümlülükler – Son Kullanıcılar



CPR – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği  - EN 50575

CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin kablo sektöründeki uzantısı “EN 50575”

Yayınlanma tarihi : 1 Temmuz 2015 (OJEU)

• Herhangi bir yapıda kullanılan “güç, kontrol ve iletişim” kabloları

• Yangına tepki performansı

• Performans beyanlarını ve CE işaretlemesi,

• EN 50575 sadece “yangına tepki” (reaction to fire) performansı ile ilgilidir.



CPR – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği  - EN 50399



EN 50399

• Yangına tepki performanslarının ölçülebilmesi

• Merdiven üzerine yerleştirilmiş grup halindeki kabloların yanma

davranışlarının ölçülmesi

• Açığa çıkan ısı miktarı, duman üretimi, oksijen tüketimi, CO2 üretimi, çıkış borusundaki hacim akışı

• Tüm verilerin detaylı olarak ölçülmesi ve kaydedilmesi



YANGINA TEPKİ
YÜKSEK 

PERFORMANS
Sistem 1+

Sistem 3

EN 50399



CE Etiketi



EN 50575 ve Alçak Gerilim Direktifi

• Yapı malzemelerinde Alçak Gerilim Direktifi (LVD) altında yıllardır CE işaretlemesi yapılıyordu.

• LVD, yanma performansı ile ilgili gereklilik ve yaptırımlar konusunda herhangi bir bilgi içermemekle birlikte; ürünlerin

yangına tepki performanslarına göre sınıflandırılması, üretim denetimi, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve

doğrulanması (PDDD) gibi bilgileri de kapsamamaktadır.

• LVD altında yapılan CE işaretlemesi, üreticinin sadece kendi beyanı esas alınarak yapılıyordu.

• LVD altında yapılan CE işaretlemesi devam ederken; CPR altında yapılacak olan CE işaretlemesi ise, kabloların yangına tepki

performanslarını belirlemek, yangın anında alev ve dumanın üretiminin ve diğer yapılara yayılımının sınırlandırılmasını

amaçlamaktadır.



CE İşareti
• Ürününmevzuata uygun olduğunu gösterir

• 10 Haziran 2016 - geçiş dönemi - 1 Temmuz 2017 tarihinde zorunlu oldu

• Sadece bir adet CE işareti konulması yeterlidir.

• Kangal veya makarada kolayca görülebilir, okunabilir ve silinmeyecek şekilde

• CE işareti formata ve içeriğe uygun olarak hazırlanmalıdır.

• CE işaretinin dili hakkında bir sınırlama yoktur,

• (DoP) hazırlanmadan CE işareti ürüne veya etiketine iliştirilemez.



1) Kablo etiketi üzerinde CE işareti bulunuyor mu?
Üretici, Performans Beyanı (DoP) hazırladığı ürün üzerine veya etiketine CE işaretini iliştirmelidir.

2) Kablo etiketi üzerinde CE işareti basım yılı bulunuyor mu?
Ürüne iliştirilen CE işaretinin yıl olarak son 2 hanesi belirtilmelidir.  

3) Kablo etiketi üzerinde üretici firma bilgileri bulunuyor mu?
Üretici firma ünvanı ve açık  adresi veya firma logosu etiket üzerinde yer almalıdır.  

4) Kablo etiketi üzerinde ürüne ait tanımlayıcı bir barkod bulunuyor mu?
Ürüne ait herhangi bir barkod varsa etiket üzerinde kullanılabilir.

5) Kablo etiketi üzerinde Performans Beyan (DoP) numarası bulunuyor mu?
Ürün etiketinde sunulan tüm bilgiler Performans Beyan (DoP) belgesi ile aynı olmalıdır.

6) Kablo etiketi üzerinde Yangına Tepki sınıfı bulunuyor mu? 
Beyan edilen tepk i sınıfı, uygulanmak istenilen sınıfı ile aynı veya daha iyi ise kablo kullanılabilir. 

7) Kablo etiketi üzerinde harmonize standart bilgileri yer alıyor mu? 
EN50575:2014 + A:2016

8) Kablo etiketi üzerinde onaylanmış kuruluş bilgileri yer alıyor mu? 
PDDD (Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması) Sistem1+ / Sistem3 / Sistem4

9) Kablo etiketi üzerinde kullanım amaçı ile ilgili açıklayıcı metin yer alıyor mu?
Yapılarda kullanılan ve yangına tepk i performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

Etiket Kontrolü



Performans Beyanı(DoP)
1. Üretici, ürünün beyan edilen performansa uygun olduğunun sorumluluğunu

üzerine alır.

2. (Euroclasses) haricinde herhangi bir performans beyanına izin verilmez.

3. Sistem 1+ için Onaylanmış Kuruluş’un ismi,

4. Sistem 3 için Onaylanmış Test Laboratuvarı’nın ismi bulunmalıdır.

5. DoP hazırlanmadan CE işareti ürüne veya etiketine iliştirilemez.

6. Her bir malzemenin ürün kodu DoP üzerinde bulunmalıdır.

7. DoP , ücretsiz ve sürekli olarak, 10 yıl boyunca bulundurulmalıdır.

8. DoP belgesinin dili, ülkenin diline uygun olmalıdır.



Performans Beyanı (DoP), kolay ve anlaşılabilir bir
şekilde, ürünün pazarlandığı, satıldığı veya
dağıtıldı ülkenin dilinde uygun olmalıdır.

• DoP numarası
• Ürün kimlik kodu
• Kullanım amacı
• İmalatçı firma bilgisi
• PDDD sistemi
• Harmonize standart
• Onaylanmış  kuruluş bilgisi
• Performans beyanı
• Sorumluluk deklarasyonu
• İmzalayan bilgisi
• İmza
• Yer
• Tarih

Performans Beyanı Kontrolü



• İmalatçı firma adı veya markası
• Kablo rumuzu ve detayları
• Kabloya ait standart bilgileri
• CE işareti
• Yangın tepki performansı (DoP ile aynı olmalıdır.)
• DoP No / Performans beyan numarası (isteğe bağlı)

Kablo Kontrolü



Performans Beyanı (DoP) Nasıl Temin Edilir?

Makara

Kangal

Dış Kılıf

DoP No
1000380



Performans Beyanı(DoP)



CPR – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği – Özet

§ CPR, yangına karşı performans beyanlarını ve CE işaretlemesini zorunlu
kılar.

§ CE işareti 10 Haziran 2016’da kullanılmaya başlandı ve 1 Temmuz 2017
tarihinde zorunlu hale geldi.

§ Avrupa Birliği ülkelerine kablo satmak veya dağıtımı yapmak isteyen
firmalar, üreticilerden Performans Beyanı (DoP) talep ediyorlar.

§ Ürünlerini Avrupa Birliği’ndeki ilgili ülkeye sokmak isteyen ithalatçı veya
dağıtıcı da aynı sorumlulukları üstlenmektedir.



Tavsiye Edilen CPR Sınıfları



CPR – EN 50399  Ek Sınıflandırma Kriterleri



CPR Sayfamız



Bir Sertifika, Bir Ağaç…



~ TEŞEKKÜRLER ~

Can SAĞKOL
Ürün Müdürü

can.sagkol@prysmiangroup.com
0531 680 53 88


