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lis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC), Tür-
kiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı (ITG) ve 
Bakü-Tifl is-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı’na 
(BTE) ek olarak projelerine başlanan üç yeni 
hat üzerinde çalışılıyor. Bunlar, Trans-Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Rusya Fede-
rasyonu-Karadeniz Türkiye-Avrupa Doğalgaz 
Boru Hattı (Türk Akımı) ve Türkiye-Bulga-
ristan Doğalgaz Boru Hattı (ITB) projeleridir. 
Bunların içerisinde ciddi ilerleme kaydedilen 
TANAP üzerinden ilk aşamada Azerbaycan’ın 
Şahdeniz sahasının 2. Fazından üretilecek 16 
milyar m3 gazın 6 milyar m3’ü Türkiye’ye, kalan 
10 milyar m3’ü Avrupa’ya taşınacak. 2015 yılında 
inşaatına başlanan TANAP’ın Şahdeniz Sahası-
nın 2’inci aşama üretimine paralel olarak 2018 
yılı Türkiye’ye 2019 yılı içinde Avrupa’ya gaz 
arzının başlatılması öngörülüyor. Türkiye’nin 
2023 hedefl eri doğrultusunda koyduğu enerji 
talebinin karşılanması için yaklaşık 110 milyar 
dolarlık yatırım yapılması gerekiyor.”
Türkiye üzerinden geçecek 1850 kilometrelik 
boru hattı üzerinde bulunan iki kompresör istas-
yonu ve dört ölçüm istasyonunun mühendislik, 
tedarik ve yapım işi için ön yeterlik almış yerli 
ve yabancı 11 fi rmanın 26 Haziran 2015 tari-
hinde davet edilmesi ile başlayan ihale süreci 
sonuçlandı. İhale sonucunda Tekfen İnşaat ve 
Tesisat A.Ş. ile sözleşme imzalandı.
Yapılan son yasal düzenlemeler de göz önünde 
bulundurulduğunda, enerji yatırımlarının daha 
uzun süre cazibesini koruyacağı bir gerçek... TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

2015’te inşaat malzemeleri 
ihracatı geriledi; 2016’da 
enerji sektörü hareketlenecek
Türkiye İMSAD tarafından her ay 

düzenli olarak gerçekleştirilen inşaat 
sektör raporunun Aralık ayı sonuçları 

açıklandı. Sektör raporunun Aralık ayı sonuç-
larına göre; 2015 yılında genel olarak ihracatta 
önemli bir gerileme yaşandı. Bu gerileme ile 
birlikte yılın ilk 11 ayında yıllık ihracat yüzde 
16,5 düşerek 17,56 milyar dolar oldu.
2013 yılı ile 2014 yılı ilk 3 çeyreğinde genel 
ekonominin üzerinde büyüyen inşaat sektö-
ründe, ivme 2014’ün son çeyreğinden itibaren 
tersine dönmeye başladı. 2015 yılı üçüncü çey-
reğinde inşaat sektörü yüzde 1,9 ile yine genel 
ekonominin altında büyüdü. İnşaat sektöründe 
istihdam, Ekim ayında 2,05 milyon kişi oldu. 
2015 Ekim ayında inşaat sektöründeki istihda-
mın toplam istihdam içindeki payı da yüzde 7,6 
olarak gerçekleşti.
Öte yandan, enerji ihtiyacı her geçen gün daha 
da artan ve enerjide % 72 dışa bağımlı olan 
Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatmak için 
yeni yatırımlara ihtiyacı var.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023 yılına 
kadar tahmini olarak yılda yüzde 6 oranında 
enerji talebinin artmasını öngörüyor.
ODA Dergisi, Kasım-Aralık 2015 sayısında 
hazırladığı yazıda Abbas Özpınar, şu bilgilere 
yer veriyor: “Türkiye, tüketici olmanın öte-
sinde, jeopolitik avantajlarını kullanarak dev 
petrol ve gaz boru hatları ile hem enerji köp-
rüsü rolünü kuvvetlendirmek hem de fi yatlar 
üzerinde kontrolünü artırmak istiyor. Bu çerçe-
vede Hazar Bölgesi, Ortadoğu ve Orta Asya’nın 
enerji kaynaklarını güvenilir ve sürdürülebilir 
bir şekilde Avrupa’ya ve dünyaya ulaştırmasına 
yönelik projeler ağırlık kazanıyor. Aktif olan 
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, Bakü-Tif-
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Doğa Sektörel Yayın Grubu’nda çalışan tüm arkadaşlarım adına; 
Ankara’da yaşanan saldırıda kaybettiğimiz tüm kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. 

Son olması temennisiyle…
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Carrier'dan Yüksek Sıcaklık Isı Pompası

Çift soğutucu akışkan devreli, inverter 
kompresör teknolojisi ile donatılmış 
Carrier Yüksek Sıcaklık Isı Pompaları, 

ısıtma sisteminin tüm ihtiyaçlarına en verimli 
çözümü sunmak için tasarlandı.

Çevre dostu ve yüksek verimli 
inverter ısı pompası sistemi

Çift soğutucu akışkan çevrimi ile 80 °C’ye kadar 
sıcak su sağlayabilen sistem ısıtma, zemin ısıt-

lerine göre % 65’e kadar tasarruf
•	 Rahatlık
Akıllı uzaktan kumanda ve izleme sistemi 
(opsiyonel)
•	 Az gürültü
Düşük gürültü seviyesi
•	 Kurulum
Kompakt split sistemle kolay kurulum ve bakım

Yüksek sıcaklık ısı pompası 
kullanımı

Yüksek verimli inverter ısı pompası sistemi 
ikili inverter kademeli sıkıştırma teknolojisiyle 
ısıtma ve sıcak su tedariki amacıyla kullanılabilir. 
Inverter teknolojisi, daha az enerji tüketimiyle 
binada oldukça konforlu bir ortam sağlar.

•	 İkili inverter kademeli sıkıştırma 
teknolojisi uygulanır

•	 Ozon delici özelliğini artıran R-410A ve 
R-134a soğutucu akışkanları kullanılır

•	 Alışılagelmiş kazan sistemlerinin 
yerini alır. TM 

ması ve kullanım sıcak suyu ihtiyacını tek başına 
karşılayabiliyor. Bunun yanında alışılagelmiş 
fosil yakıtlı elektrikli boylerlere göre daha az 
elek-trik tüketimi yaparken karbondioksit salı-
nımını önemli ölçüde düşürüyor.

Yüksek sıcaklık ısı pompası sistemi 
çalışma prensibi

Inverter HT HP Sistemi, iki kademeli sıkıştır-
malı ve en uygun plakalı ısı transferi teknoloji-
leriyle 80 °C’ye kadar su sıcaklığının gerektiği 
kullanım sıcak suyu üretimi ve mekân ısıtma 
için kullanılabiliyor. Alışılagelmiş fosil yakıtlı 
sistemlere göre daha az elektrik tüketimi ve 
karbondioksit salınımı sayesinde mekân ısıtma 
ve kullanım sıcak suyu üretimi için üstün enerji 
tasarrufl u, çevre dostu ve yüksek verimli bir 
çözümdür. 

Özellikler

•	 Ekonomik
Yüksek verimlilikte alışılagelmiş kazan sistem-

İmeksan’dan Paket Tip Hijyenik Klima Santralleri (PHS)

klimatolojik ihtiyaçlarını karşılamak ve aşa-
ğıdaki fonksiyonları yerine getirmek üzere 
tasarlanmış olup geniş bir seçim yelpazesine 
sahiptir. 

Özellikler 

•	 Klimatize hava ve dönüş/egzoz havasının 
yüksek verimli fi ltrasyonu,

•	 Bütün yıl boyunca mahal sıcaklığının ve 
istendiği takdirde bağıl neminin kontrolü,

•	 Müşteri talebine bağlı olarak, 
ameliyathanelerin kullanımı anında 
% 100, kullanım dışı olduğu anlarda 
ise % 50 taze hava gereksinimlerinin 
karşılanması.

•	 Son derece düşük bir ses seviyesi ve 
titreşimsiz çalışma

•	 Yetkili sağlık görevlileri tarafından 
dokunmatik ekranla uzaktan kumanda 
olanağı

•	 Bünyesinde yüksek verimli plakalı 
ısı eşanjörü bulundurması nedeniyle 
ısıtmada % 50’nin üzerinde ısı geri 
kazanımı ve enerji tasarrufu.

•	 Cihazlarda “ısı pompası” özelliği ve 
bu sayede ilave minimum % 60 enerji 
tasarrufu

•	 İstendiği takdirde elektrikli veya sıcak 
sulu ısıtma sistemi ilavesi

•	 Klimatize mahallerde istenen pozitif 
basıncı temin maksadıyla vantilasyon/
aspirasyon debilerinin otomatik kontrol 
sistemiyle ayarlanması ve kontrolü

PHS serisi paket tip hijyenik klima santralleri 
monoblok “PHS-M” ve split “PHS-S” olmak 
üzere iki değişik tipte üretilir. PHS serisini 
oluşturan her iki tipte de plakalı ısı geri kaza-
nım eşanjörü standart ekipmandır. “PHS-M” 
ve “PHS-S” modellerinin tümü ısı pompalı 
veya klasik DX soğutma artı elektrik/sıcak 
sulu ısıtmalı olarak üretilir. TM 

İmeksan’ın PHS modeli hijyenik klima 
santralleri; özellikle ameliyathaneler, 
doğum odaları, yoğun bakım odaları, 

elektronik ve optik sanayi gibi yüksek iç hava 
kalitesi (IAQ) ve partiküllerden arındırılmış 
ortam gereksiniminde olan mahallerin ihti-
yaçlarını karşılamak üzere tasarlanır ve üretilir. 
Cihazlar; US Federal Standart 209E’ye, EN 
ISO 14644-1’e veya Alman VDI 2803/1’e 
göre sınıfl andırılmıştır. PHS serisi cihazlar, 
ameliyathane ve benzeri temiz odaların tüm 
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Hayatı Kolaylaştıran Seri: ERC 21 X
Soğutmanın konforunu ERC – 21 X 
ile deneyimleyin

• Voltaj koruması özelliği ile rakipsiz
• Sıfır çapraz teknolojisi ile daha uzun kullanım süresi
• Tüm sensörlerle uyumlu
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su kaynağı kadar steril nemlendirme olanağı
mevcuttur.

* Fog sisteminde geri dönüş suyu kullanılmaz, 

- %100 Hijyenik nemlendirme*
- Tamamı paslanmaz santral içi 
   kaset sistemi
- %99,7 nemlendirme oranı
- Diğer nemlendirme cihazlarına 
  göre %90’ a  kadar enerji tasarruf
- İ- İnverter ve selenoid valf 
   yardımıyla hassas kapasite  kontrolü
- Tek santralde 3.000 lt/h
   kapasite olanağı
- Modbus haberleşme olanağı

YÜKSEK  BASINÇLI 
KLİMA  SANTRALİ 
NEMLENDİRME  ÜNİTESİ

AWARDED ITEMwww.timfog.comAWARDED ITEM

RAM Ölçü ve Kontrol Sistemleri’nin 
Türkiye temsilciliğini yaptığı Bronk-
horst High-Tech, çok geniş kapsamlı 

gaz ve sıvılarda kütlesel debimetreler ve kon-
trolörler sunuyor. Laboratuvar uygulamaları, 
endüstriyel ve tehlikeli ortamlardaki uygu-
lamalar için standart ve özel yapım olarak 
çok çeşitli ürünlere sahiptir. Laboratuvar ve 
enstrümantasyon için EL-FLOW serisi, gaz 
uygulamalarında kütlesel debi ölçer ve kon-
trolör, laboratuvar ve temiz proses koşullarına 
uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Opsiyo-
nel çoklu ölçüm aralığı/Çok gaz seçim fonk-
siyonu, hızlı tepki vermesi, analog ve dijital 
iletişime geçmesi özelliklerinden birkaçıdır. 
EL-FLOW serisi cihazlar 0….0,7mIn/dak 
ile 0….1670In/dak debi aralığında ve vakum 
ile 400 bar basınç aralığında kaliteli kontrol 
sağlar. Bu debi aralığındaki ve çalışma şart-
larındaki çok yönlülük, EL-FLOW serisini 
farklı kılan bir özelliktir. Düşük basınç ölçümünde LOW-∆P-
FLOW serisi kütlesel debimetreler, kontrolörler EL-FLOW 
serisinden gelmektedir. Sensör ve akış kısıtlayıcının özel yapısı 
bu seriyi düşük basınçlı uygulamalar için uygun kılar. Geniş akış 
kanalları tıkanma riskini minimize eder ve LOW-∆P-FLOW 
cihazların temizlenmesini sağlar. Bu seri aşındırıcı gazlar için 
uygundur. OEM çözümler; standart uygulamalara ek olarak 
Bronkhorst High-Tech OEM sistemleri için kullanıcıya özel 
eksiksiz akışkan kontrol çözümleri sağlar. Kompakt manifold veya 
ray sistemi ile birden çok kütlesel debi veya basınç sensörü ile 
kontrol vanası, kesme vanası, karışım odaları, filtreler veya diğer 
fonksiyonel modüller birleştirilmiştir. RAM Ölçü ve Kontrol 
Sistemleri bu ürünleri; önceden test edilmiş ‘tak-çalıştır’ üniteler, 
kompakt modül yapısı, çeşitli fonksiyon kombinasyonları, kolay 
montaj ve cazip fiyatlar ile sunuyor. El-PRESS serisi elektronik 
basınç ölçer ve kontrolörler kendini ispatlamış kompakt akışı 
engellemeyen dizaynı ile 0….100 mbar’dan 0….400 bar’a kadar 
ölçüm aralıklarına sahiptirler. Aynı zamanda 0….15 bar arası 
far basınç transmitteri de mevcuttur. Basınç kontrolleri yüksek 
kararlılık ve tekrarlanabilirlikle çalışırlar. Gazlar ve sıvılar için 
uygundur. LIQUI-FLOW serisi 0…5g/saat ile 0…20 kg/saat 
arasında sıvı debisi için kütlesel debi metreler ve kontrolörler 
sağlanır. LIQUI-FLOW debimetreler çok düşük fark basıncı 
gerektirir. Direkt ölçüm yapısına rağmen, akışkandaki ısı yükselişi 
minimumdur (yaklaşık 1…5°C). Buharlaşma tehlikesi bozulmayı 
sınırlandırır. Hızlı ve doğru ölçüm sinyali analog ve dijital ile-
tişim, akışı engellenmeyen ölçüm özellikleri ile endüstriyel tipi 
mevcuttur. TM 

RAM Ölçü ve Kontrol 
Sistemleri’nden 
Bronkhorst High-Tech 
Debimetre ve 
Kontrolörler
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Baymak’tan Yeni Ürünler 

Premix Yoğuşmalı Kombi: idee

idee bilinen kombiler-
den oldukça küçük, 
sessiz ve dar alanlara 

bile monte edilebilme 
özelliğiyle fark yaratan 
bir tasarıma sahip. idee, 
tüm bu özellikleri ile 
premix yoğuşmalı kom-
bide yeni bir dönemin 
başladığına işaret ediyor. 
Yüksek performansı, 
küçük ve estetik tasarımı, sessiz çalışma 
özelliği ile idee, teknolojiyi ve estetiği bir 
araya getiriyor. Ultra kompakt ve hafif dizaynı 
sayesinde, dar alanlara bile monte edilebilen 
idee sadece 26 kg, ebatları ise 541x368x364 
mm (YxGxD). Kompakt ve hafif, tak-çalıştır 
imkânı veren tasarımı ile nakliye ve montaj 
sırasında da avantaj sunar. Oda termostatla-
rıyla opsiyonel olarak kullanılabilen cihaz, çok 
sayıda gelişmiş fonksiyona sahip Opentherm 
kontrol cihazları ile hassas kontrol sağlıyor. 
idee’nin 24-28 kW modelleri için maksimum 
güçteki ses seviyesi sadece 38 desibel. Üstelik 
Baymak’ın Hollanda teknolojili bu ürünü, 
parçalarına önden ulaşılabilmesi avantajıyla 
servis kolaylığı sağlıyor. Doğalgaz ve Propan 
ile çalışma olanağı da sunan ürün, standart 
dahili emniyet ventiline de sahip.

Özellikler

•	 Premix Yoğuşmalı Kombi - Idee
•	 Kompakt ebatlar (Yükseklik x Genişlik x 

Derinlik 54,1 cm x 36,8 cm x 36,4 cm) 
•	 Mekândan Tasarruf, Montaj ve Servis 

Kolaylığı
•	 % 109,2 değerlerine Varan Isıtma Verimi 

( 92/42/EEC Normuna göre )
•	 Üstün kalite ve Yüksek Performans
•	 Diğer kombilere göre çok daha hafif (24-

28 kW 26 kg , 35-39 kW 28,5 kg)
•	 Oda termostatları ile opsiyonel kullanım
•	 Maksimum güçte düşük ses seviyeleri 

(24-28 kW 38 dBA, 35-39 kW 42 dBA)
•	 Aşırı Isınma Emniyeti
•	 Standart Dahili Emniyet Ventili
•	 Doğalgaz ve Propan ile çalışma imkânı

normal kazanlardaki yanmaya göre yüzde 80 
daha az CO2 gazı salınımı yapar. Bu oran NOX 
gazında ise yüzde 90’a ulaşır. CO2’de ise yüzde 
20 daha az emisyon değeri sağlar.

Magnus Yer Tipi Premix Yoğuşmalı 
Kazanlar

Baymak Mag-
nus tıpkı diğer 
Baymak ürün-
leri gibi ileri 
teknoloji ile 
üretilmiştir ve 
% 109,6’lara 
varan (DIN 
4702-8 nor-
muna göre) 
verimlilik değerlerine sahiptir. Magnus kazan-
lar, Baymak’ın piyasaya sürdüğü duvar tipi 
Lectus kazanlar ile benzer özellik ve ekipman-
lara sahip olup, daha yüksek kapasite gerek-
sinimlerine karşılık verebilecek özelliktedir. 
Tek cihazla 285 kW kapasiteden 1300 kW 
kapasiteye kadar 12 değişik modelde, binanın 
ısı ihtiyacına cevap verebilen Magnus, kapa-
site ihtiyacına bağlı olarak; tek kazan kontrol 
paneli ile beraber 15 adet kazanı kaskad olarak 
çalıştırabilir. Magnus kazanlar 7 bar kazan su 
çalışma basıncı sayesinde 20-23 katlı binalar 
veya daha yüksek katlı binaların ısıtması için 
kullanılabilir. Yüksek kapasitesine rağmen 
kompakt boyutlara sahiptir, nakliye esnasında 
tekerlekleri sayesinde kolay taşımaya imkân 
verir. Zemine sabitleme ayakları mevcuttur. 
Magnus kazanlar, düşük emisyon değerleri 
ile çevre dostudur. Magnus’un kontrol panosu 
üzerindeki dijital ekranı sayesinde çalışma/
arıza ve kazan set değerleri kolayca görülebilir. 
Dış hava ve oda sıcaklığı referans alınarak, 
kaskad veya tek kazan olarak kullanılabilir, 
modülasyonlu olarak kontrol edilebilir. Bilgi-
sayar sistemine bağlanarak uzaktan erişim ile 
kazan değerleri ve ayarları kolayca değiştirile-
bilir. Silindirik paslanmaz brülörü ve modü-
lasyonlu fan kontrol sistemi ile beraber enerji 
tasarruflu sağlayarak sessiz çalışır. Kazanlar ısı 
gücü kapasitesine bağlı olarak % 13-100 oran-
larına varan değerlerde modülasyon yaparak 
yakıt tasarrufu sağlar. TM 

Lectus Duvar Tipi Yoğuşmalı 
Kazanlar

Lectus 65, 90 ve 115 modelleri ile kapasite seçi-
minde esneklik sağlamanın yanında % 111,3’e 
varan kazan verimliliği ile (DIN 4702-8 nor-
muna göre 40/300C’de kısmi yükteki verim) 
yakıt tasarrufunu en üst noktaya taşımıştır. 
Lectus Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar; düşük 
emisyon değerleri ile çevre dostu ve kompakt 
ölçüleri (500x500x750-GxDxY) sayesinde, 
kazan dairesi kurulumunda kolaylıklar yara-
tarak beklentilere tam anlamıyla cevap verir. 
Premix teknolojili Lectus, bir birim gaz için 
eşit düzeyde havayı alıp önceden karıştırır ve 
böylece ideal yanma sağlar. Dolayısıyla Lectus 
kazanlar, eski kazanlarla karşılaştırıldığında 
ilk yatırım maliyetini, düşük işletme mali-
yeti ile kısa sürede amorti eder. Doğalgaz ve 
LPG ile kullanıma uygun Lectus Yoğuşmalı 
Kazanlar, TS EN ve CE belgeleri, üretici firma 
ISO 9001 kalite belgesine sahiptir. Lectus 
Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar yüksek kazan 
verimi sağlarken, düşük emisyon değerleri ile 
çevre dostudur. Lectus Yoğuşmalı Kazanlar 
Al-Mg-Si döküm eşanjör, paslanmaz fiber 
kaplı brülör grubu, premix yanma grubu, gaz 
valfi ve kullanım kolaylığı sağlayan geniş LCD 
ekrandan oluşur. Ayrıca kaskad sistemlerde 
otomasyon için RVS kontrol paneli ile farklı 
sayılarda kazanların kontrolü ve farklı zonların 
otomasyonu sağlanır. Tüm servis hizmetleri ile 
cihaza önden açılan kapağı sayesinde montajı 
sağdan, soldan ve arkasından sıfır olarak yapı-
labilir. Lectus, eski tip kazanlara göre yüzde 30 
daha verimli ve sadece 45 desibel ses seviye-
sine sahiptir. Siemens tarafından Baymak için 
üretilen ve RVS olarak adlandırılan kaskad 
kontrol paneliyle 15 adet yoğuşmalı Lectus 
kazanlar tam otomasyona bağlı olarak kontrol 
edilebilir ve her kazan da kendi içinde modüle 
edilir. Ayrıca ısıtma, kullanım sıcak suyu veya 
farklı zonlar ayrı ayrı kontrol edilebilir ve ayrı 
ayrı günlük ve haftalık programlama yapıla-
bilir. Lectus kazanlarda emisyon değerleri, 
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ürünler

Viessmann Vitocell 340-M Çok Yönlü Kullanımlı Kombi Boyler

Airplus’tan Düşük Gürültü Seviyeli Kompakt Isı Geri Kazanım Cihazı

V   itocell 340-M kombi boyler aynı 
anda hem kullanma suyu hem de 
mahal ısıtmasına olanak sağlar. Kul-

lanma suyu ısıtma sistemi ve ısıtma suyu 
deposu aynı cihaz içerisinde bulunduğun-
dan dolayı yerden tasarruf sağlanır. Kombi 
boylerin içinde ısı pompaları veya kazanlarla 
bağlantılı olarak ısıtma suyu depolanır. Boy-
lerin alt tarafında güneş enerjisi devresine 
bağlı bir serpantin bulunur. Güneş enerjisi bu 
serpantin üzerinden kombi boyler içerisin-
deki ısıtma suyuna aktarılır. Kombi boylerin 
içinde en alttan en üste kadar yerleştirilen 
kullanma suyu serpantini ise depolanan 
ısıtma suyunun ısısından faydalanarak kul-
lanma suyunun ısıtılmasını sağlar. Ondüleli 
ve paslanmaz çelik bir borudan oluşan bu 
serpantin, kombi boylere elastik ve gerilim-
siz bir şekilde monte edilmiştir. Serpantin, 
yapısının ondüleli olması sayesinde ani basınç 
değişimlerinde (örn. musluğun açılıp kapatıl-
ması) titreşim yapar ve serpantin iç cidarında 
kireç birikmesini önler. 

A   irplus’ın HRVPLUS – 2000 model 
Düşük Gürültü Seviyeli Kom-
pakt Tavan Tipi Isı Geri Kazanım 

Cihazı, kapalı mekânlarda taze hava ve egzoz 
ihtiyacını sağlar. Ürünün tasarım amacı, 
egzoz havasının ısısını (sıcak veya soğuk) ısı 
geri kazanım eşanjörü üzerinden geçirerek 
taze havaya aktarmaktır, bu sayede enerji 
harcayarak şartlandırılan mahal havasının, 
egzoz havasıyla atmosfere atımından tasarruf 
etmektir. HRVPLUS cihazları % 100 taze 
hava ve % 100 egzoz prensibine göre çalışır 
ve bu kombinasyonu üzerinde standart olarak 
bulunan dijital kumanda paneli ile yönetile-
bilir ve fan hızlarını ayrı ayrı kontrol ederek 
mahal istenilen hava dengesinde tutulabilir. 
Opsiyonel olarak ilave edilebilen elektrikli 
rezistans, sıcak sulu serpantin, soğuk sulu 
serpantin ve DX serpantin sayesinde taze 

Avantajlar

•	 Vitocell 340-M – ısıtma suyu deposu ve 
boyler kombinasyonu. 

•	 Birden fazla ısı üreticisi bulunan ısıtma 
sistemleri için. Özellikle Viessmann güneş 
enerjisi sistemleri ile birlikte kullanma 
suyu ve mahal ısıtması desteğinde 
kullanılabilir. 

•	 Uygun boyutlar ve montajda kolaylık – 
Kullanma suyu ısıtması ve ısıtma suyu 
deposu aynı cihaz içerisinde bulunur. 

•	 Boylere elastik ve gerilimsiz olarak entegre 
edilen kullanma suyu serpantini yüksek 
alaşımlı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 

•	 750 ve 950 litre olmak üzere 2 farklı boyler 
hacmi seçeneği:

Isıtma suyu deposu: 708/906 litre
Kullanma suyu serpantini: 30/30 litre
Güneş enerjisi serpantini: 12/14 litre  TM

sayesinde maksimum 48 db (A) gürültü sevi-
yesine sahip olan bu ısı geri kazanım cihazı, 
ayrıca istendiğinde bina otomasyon sistemine 
bağlanabilir ve hava kalite sensörü ile otoma-
tik olarak çalışabilir.  TM

havadan gelen yükler önlenebilir. Airplus’ın 
HRVPLUS – 2000 modelinde bulunan elek-
trikli ısıtıcıyı kademeli çalıştırma özelliği 
sayesinde enerji tasarrufu sağlanır. Çift cidarlı 
yapısı içindeki 30 mm özel ses izolasyonu 
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ürünler

Netes Mühendislik’ten Yeni Fluke Performans 
Serisi Termal Kameralar

Zehnder’den Yucca&Yucca Asym Radyatörler

Y  eni Fluke Performans Serisi Ter-
mal Kameraların dahili performans 
özellikleri sayesinde, maliyeti yüksek 

hatalarla karşılaşmadan, problemler kolay-
lıkla ve hızlıca tespit edilebilir. Uygun tanı 
koyabilmek için ihtiyaç duyulan gelişmiş 
çözünürlüklü doğru görsel kalitesi sağlanır.

Özellikler

•	 2.51 kata kadar fazla piksel ve % 70 daha 
iyi sonuç D:S 

•	 Manuel veya sabitlenen odak opsiyonları 
ile görüntüye odaklanma süresini azaltır 

•	 Herhangi bir yerden alınan görüntüler 
güvenli olarak saklanır ve yönetilir 

•	 WiFi ile Fluke Cloud™ üzerine yükleme 
•	 Fluke Cloud™ üzerinde saklama alanı 
•	 Fluke Connect® ile görüntüleri gerçek 

zamanlı olarak paylaşma 
•	 Çıkarılabilir 4GB mikro SD kart 
•	 Sesli uyarı 

Z  ehnder’in yenilikçi radyatörü 
Yucca&Yucca Asym, 700 farklı 
renk ve yüzey kaplama seçeneğiyle 

sunuluyor. Sıcak sulu modelinin yanında 
hem elektrikli hem de sıcak sulu modeli de 
bulunuyor. Yucca&Yucca Asym, fark yaratan 
tasarımı ile banyolarda yeni bir dekorasyon 
ürünü. Transparan görünüme sahip olması 
sayesinde ortamla bütünlük sağlıyor. Hav-
luların ısıtılıp kurutulmasını sağlayan ideal 
bir radyatör olan Zehnder’in Yucca&Yucca 
Asym modeli, tek ve çift katlı olarak da üre-
tilebiliyor. Zehnder Yucca&Yucca Asym, bir 
radyatörden alınması gereken ısı verimin-
den sonuna kadar yararlanılmasını sağlıyor. 
Yucca&Yucca Asym, değişik projelere uyum 
sağlayabilen üretici teknolojisi sayesinde özel 
ebatlı üretilebildiği gibi duvara dikey mon-
tajla bir seperatör gibi de kullanılabiliyor. 
Kaynak dişlilerinin görünmemesi için rad-
yatörün üretiminde capstan kaynak metodu 
kullanılıyor. Zehnder’in Almanya Lahr’daki 
üretim tesisinde üretilen radyatörlerin polisajı 
Fransa tesisinde, krom kaplaması ise Polonya 
tesisinde gerçekleştiriliyor. TM

•	 Fluke Connect® jobsite ile rapor 
yaratabilme ve e-posta ile gönderebilme

IR-Fusion® Teknolojisi 

Resim içinde resim modu ile anlık gün ışığı 
ve kızıl ötesi görüntülerin karışımını oluştura-
rak problem ve lokasyon sorunlarını kolaylıkla 
açığa çıkarır. 8 yeni kamera, 2.5 kata kadar 
fazla piksel.TM





ürünler

Samsung’un Son Teknoloji, Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Yeni Ürünü: 
DVM Chiller

Samsung’un yeni ürünü DVM Chil-
ler; hava soğutmalı soğutma grubu ile      
Değişken Soğutucu Akışkan Debili 

(VRF) sisteminin avantajlarını bir ünitede 
birleştiren güçlü bir sistemdir. Su kaynaklı 
sistemlere olan talebin artması ve F-gaz sevi-
yeleri konusundaki yönetmeliklerin Avrupa 
Birliği ülkelerinde sıkılaştırılmasının ardından 
Samsung, enerji verimliliği ve kullanım kolay-
lığını yenilikçi kompakt bir dizayn ile sağlayan 
hava soğutmalı bir soğutma grubu tasarladı. 
Sistemdeki soğutucu akışkan seviyelerini bili-
nen soğutuculara göre ciddi şekilde azaltan    
Samsung DVM Chiller, şu anki 2015 Avrupa 
Birliği soğutucu kota seviyelerine uyum sağla-

makla birlikte, gelecek yıllardaki daha düşük 
kota seviyelerine de bağlı kalıyor. (2018’de 
% 35). Samsung DVM Chiller ürününde,  
birinci sınıf BLDC Inverter Scroll Kompre-
söre Flash Enjeksiyon teknolojisini entegre 
etti. Bu sayede   -20 °C   ortam sıcaklığında,   
% 75'in üzerinde ısıtma kapasitesi ve çok daha 
fazla enerji verimliliği sağlamayı garanti ediyor. 
DVM Chiller, kullanıcıların geleneksel cihazlara 
göre yıllık işletme maliyetlerinde % 36’dan 
% 50’ ye kadar tasarruf sağlamalarına olanak 
veriyor. Samsung DVM Chiller; bünyesinde 
bulundurduğu donma kaynaklı arızaları engel-
leyen ısı ve basınç sensörleri ile güçlü ve sürekli 
ısıtma performansı sağlıyor. TM 

W C Öğütücüleri; bodrum katı, çatı 
katı ve gider borusuna uzak kalan 
yerlere, tuvalet veya banyo monte 

etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 11 met-
reye, yatay olarak 110 metreye kadar atıkları 
pompalayabilen öğütücüler; ekonomik, pratik 
ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 
32 mm çaptaki PVC/PPRC borular aracılı-
ğıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku yapmıyor 
ve çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor. Basit 
montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay uygu-
lanabilir bir sistem olup restorasyon ve tadilat 
işlemlerinde kullanıcılarına esneklik sağlıyor.   

                                                             SANICUBIC 2 XL IP68 çalışma 
prensibi

Cihaz 3 adet seviye algılama çubuğu ile dona-
tılmıştır; 2 adedi motorun çalışmasını tetik-
leyen switch’lere, diğeri ise alarm switch’ine 
bağlıdır.

•	 2 algılama çubuğu (uzun)
Normal çalışma modunda hazne içerisindeki 
atık sular belirli bir seviyeye ulaştığında switch’i 
tetikleyip motorun çalışmasını sağlar.
•	 Alarm çubuğu (kısa)
Anormal bir durumda atık sular haznenin 
üst seviyesine ulaşır ve alarm switch’ini tetik-
ler. Elektronik kart her iki pompaya çalışma 

SFA SANIHYDRO WC Öğütücüleri ve Pompaları: SANICUBIC 2 XL IP68
komutu verir. Sesli ve görsel alarm devreye 
girer (cihazın üzerindeki panelin ve harici alarm 
modülünün kırmızı led ışığı yanar). 

Harici kablolu alarm modülü ürünle birlikte 
temin edilir. Kafe, restoran, spor salonu gibi 
mekânlarda yerleri kırmadan kolay ve hijyenik 
bir çözüm sağlar.
                                                                                                                                                                 
SANICUBIC 2 XL IP68 teknik 
özellikleri

•	 Bağlanabilen Üniteler: Maks. 10 klozet, 
banyo, mutfak ve çamaşır odasının atık 
suları,

•	 Dikey pompalama: 10 m’ye kadar, 
•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar, 

•	 Deşarj boru çapı: 100 mm, 
•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35°C,
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 70°C (kısa devreler – 5 

dk. Maks.)
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 

50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi: 2 motor X 2000 W,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 913 x 713 x 404 mm.
•	 Cihaz ağırlığı (tüm aksesuarlar dahil): 

88 kg
•	 Cihaz donmaya karşı korumalıdır
•	 Cihaz IP68 yüksek sızdırmazlık koruma 

sınıfındadır. TM 
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ürünler

MRU’dan Optima7 Baca Gazı Analizörü

MRU Baca Gazı ve Emisyon Ölçüm 
Cihazları Ltd. Şti. tarafından pazara 
sunulan Optima7 Baca gazı anali-

zörü,    5 elektrokimyasal sensör ve 1 NDIR 
infrared bench ile toplamda 7 gaza (O2,CO
,NO,NO2,SO2,CO2(NDIR),CxHy(NDIR)) 
kadar aynı anda direkt ölçüm imkânı sunuyor.  
Cihaz, ayrıca şu özelliklere de sahip; endüs-
triyel yanma, emisyon ve süreç izleme için en 
güçlü taşınabilir çoklu gaz analizörü.

Özellikleri

•	 7 gaza kadar ölçüm imkânı (O2, CO, NO, 
NO2, SO2, CO2 (NDIR), CxHy(NDIR))

•	 Modern ince yapısı ve güçlü mıknatısları 
ile kolay kullanım

•	 LED aydınlatmalı süper parlak, renkli 3,5" 
TFT ekran

•	 Türkçe Menü

•	 mini-USB ile bilgisayar bağlantısı ve şarj 
imkânı.

•	 Uygun USB araç şarjı adaptörü ile araçta 
şarj imkânı

•	 Yüksek hızlı infrared kablosuz yazıcı

•	 Yazıcı kağıdı üzerinde fi rma logosu ve 
iletişim bilgileri ekleyebilme

•	 Cihaz açılış ekranına fi rma logosu 
ekleyebilme

•	 6 saat dayanıklı NiMH şarjlı batarya 
(Opsiyonel 15 dayanıklı Li-Ion bataraya)

•	 Opsiyonel* Bluetooth veri transferi 
(Android cihazlar ve PC ile)

•	 PTFE fi ltre ve LED aydınlatmalı entegre 
nem tutucu

•	 Sağlam paslanmaz çelik gaz bağlantıları

•	 Opsiyonel CO sensör koruma pompası 
(CO purge pump)

•	 Opsiyonel pitot tüp ile m/s hız ve debi 
ölçümü

Ölçüm   Aralıkları 

CO2: (infrared) 0 ... 40 % veya hesaplamalı
O2: 0 ... 21 % (LL uzun ömürlü sensör) 
(4-5 sene ömürlü)
NO: 0 ... 5.000 ppm
NO2: 0 ... 1.000 ppm
SO2: 0 ... 5.000 ppm
CO2 / CxHy (NDIR) ikili bench0 - 40,00 % / 
100 - 40.000 ppm
CO (H2 kompanzasyonlu): 0 ... 10.000 ppm
Fark Basınç: ± 100 hPa
Bacagazı Sıcaklığı: 0…1.100 °C; uygun prob ile
 
Boyut ve Diğer Bilgiler
 
•	 Veri belleği: Dahili ve SD kart üzerine

•	 Veri transferi: Bluetooth ya da USB 
kablosu ile

•	 Ekran: 3,5” TFT renkli

•	 Akış hızı ölçümü: 1…100 m/s

•	 Yanma havası sıcaklığı: K-tipi standart

•	 Batarya çalışma süresi: Lityum-iyon 
pillerle 15 saate kadar durmaksızın çalışma

•	 Ağırlık: Yaklaşık 750 gr

•	 Boyut: 110x225x52 mm (YxGxD) TM 

Kalekim’den Su Yalıtımı 
için Çözüm: 
‘İzolatex Plus’

Kalekim, yapılarda en fazla suya maruz 
kalan alanlar için geliştirdiği ‘İzolatex 
Plus’ ile ideal bir su yalıtımı sağlıyor. 

‘İzolatex Plus’; havuz, su deposu gibi daimi 
ıslak bölgelerin yanı sıra teras, balkon, banyo 
gibi iç ve dış mekânlarda çözümler sunuyor. 
Ekstra elastik, tuzlara karşı etkin bir engel 
oluşturan, çimento esaslı toz bileşen ve emül-
siyon polimer esaslı sıvı bileşenden oluşan 
İzolatex Plus, yüksek performansıyla su yalı-
tımı problemlerine son veriyor. 
İçme suyu depolarında da kullanıma uygun 
olan İzolatex Plus, klor iyonlarına karşı yüksek 
dirence sahip olduğu gibi, betonda karbonat-
laşmayı da engelliyor. Donma ve çözünmeye 
karşı dayanıklı yapısıyla öne çıkan İzolatex 
Plus, kalsiyum ve sodyum klorür gibi buz eri-
tici tuzlara, deniz suyuna ve karbondioksit 
gazına karşı betonu koruyor. 
Kalekim geliştirdiği su yalıtımı çözümleri ile 
ayrıca, yapılara zarar veren, yapıların güven-
liğini ve konforunu olumsuz etkileyen su ve 
nem unsurlarının önüne geçerek sağlıklı yaşam 
alanları sağlıyor. 
Su yalıtımı sayesinde taşıyıcı sistemleri koru-
nan binalar, depreme dayanıklı hale geliyor. TM 
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GMG
Kirli Su ve Foseptik için

Dalgıç

GQS
Kirli Su ve Foseptik için

Dalgıç

VIVACOR
Parçalayıcı Çarklı 

Pompa

VIVAS
Kirli Su Atık

Pompası

GMX
Kirli Su Atık

Pompası

GMN4
Kirli Su ve Foseptik için

Dalgıç

SC
Kirli Su Atık

Pompası

Kirli ve Atık Suların
Tasfi yesinde

İ LERİ TEKNOLOJİLER

yüksek kalite  •  yüksek verimlilik  •  hızlı servis garantisi

K o ç u l l u  M a h .  D o ğ r u  S o k . 
No: 6,  34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30   Faks: (0216) 
660 01 33 • info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitt.com.tr

Ayvaz, yangın ürünleri konusunda atı-
lım yapmaya devam ediyor. Bu ürün 
grubuna son olarak Islak Alarm Vana-

sını dahil eden Ayvaz, vana ve bağlantı ekip-
manlarının tamamını FM onaylı ve UL listeli 
olarak sektöre sunuyor. 

Islak Alarm Vana Sistemi, sprinkler tesisa-
tında ısıtılan hacimler ve suyun +4°C’nin altına 
düşüp donma olasılığı olmayan ortamlarda 
mekanik ve elektriksel alarm vermesi ama-
cıyla tasarlanmıştır. Bu vanalar; depolar, fabrika 
ve atölyeler, hastaneler, alışveriş merkezleri, 
konutlar ve rezidanslarda kullanılır. 3, 4, 6 ve 
8 inç ölçülerinde üretilen Ayvaz Islak Alarm 
Vanası; flanşlı-flanşlı, yivli-yivli ve yivli-flanşlı 
bağlantı alternatiflerine sahiptir. Sprinkler 
hattına dikey olarak monte edilen ürün, 200 
ile 300 psi aralığında onay basıncında çalışa-
bilir. 20 bar pompa basıncına dayanabilecek 
şekilde tasarlanan Ayvaz Islak Alarm Vanası, 
yüksek katlı yapılar için de uygun bir çözüm 
sunar. Bu sistemin önemli bileşenlerinden 
biri ‘Geciktirme Hücresi’dir. Yanlış alarmların 
önüne geçilmesi amacıyla tasarlanan Gecik-
tirme Hücresi, sprinkler sisteminde meydana 
gelebilecek küçük basınç dalgalanmalarından 

kaynaklanabilecek ikazları engeller. Sistemdeki 
diğer bileşen ise ‘Basınç Anahtarları’dır. Islak, 
kuru, baskın ve ön tepkili otomatik sprinkler 
sistemlerinde de yer alan ürün, 4-20 psi aralı-
ğındaki basınç düşüş veya artışını tespit ederek 
elektriksel alarm vermesi amacıyla kullanılır. Su 
motor gongu, ıslak, kuru ve baskın sistemlerle 
birlikte iç ve dış ortamlarda mekanik alarm 

vermesi amacıyla kullanılan yüksek desibelde 
ses üreten bir çandır. Geciktirme hücresi veya 
trim seti ile de kullanılabilir. Duvara ve alarm 
vanası üzerine monte edilebilen olmak üzere 
iki modeli vardır. Alarm vanası veya geciktirme 
hücresinden gelen hat üzerinde önce pislik 
tutucu vana kullanılır. Sonra su motor gongu 
montaj edilir. TM

Islak Borulu Sprinkler Sistemi 
Prensip Şeması

Sprinkler (1)  patlayınca, su akışının başlamasıyla 
alarm vanasının klapesini (2) kaldırır ve su akışı aynı 
anda alarm trim setine (3) doğru ilerlerken oradan 
da geciktirme hücresine (4) gider. Geciktirme 
hücresi saniyeler içerisinde dolarken, önce 
basınç anahtarı (6) sayesinde elektriksel alarm 
verip, sonrasında su motorlu gonga (5) gelen su 
mekanik alarm vererek çanı çaldırır.

Ayvaz Islak Alarm Vanası
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ürünler

KSB’den Tüm Pompalara Dördüncü Endüstriyel Devrimi Getiren Mobil 
Uygulama: Sonolyzer

Merkezi Olmayan Konut Havalandırmasında Holmak’tan Isı Değiştirici

KSB, pompaların tüm kullanım ömrü 
boyunca, tesis işletmecilerinin hem 
üretkenliğini ve şeff afl ığı artırmaları 

hem de rekabet gücünü geliştirmelerine yar-
dımcı olmak için akıllı telefon ve tablet bil-
gisayarlarda çalışan, sabit-hızlı pompaların 
verimini yalnızca 20 saniye içinde belirleye-
bilecek bir mobil uygulama geliştirdi. KSB 
Sonolyzer uygulaması, şimdiye kadar 30.000’in 
üzerinde satılan, ‘PumpMeter’ adlı ürüne 5 
yıldır entegre şekilde çalışan bir algoritmayı 
kendine temel alır. Akıllı telefon temelli uygu-
lama, pompaya ait karakteristik eğri veya bir 
pompa setine ait herhangi ek teknik bilginin 

Yeni TSC 18 serisi plastik ısı değiştirici, 
merkezi olmayan konut havalandır-
ması için önemli ölçüde yerden kaza-

nım sağlıyor. Bunun yanında yüksek enerji 
verimliliği ve sofi stike tasarımı ile kullanıcısına 
avantaj sunuyor. 180 mm çaptaki bu küçük 
cihaz, Hollandalı kuruluş Holmak tarafından 
üretiliyor. Holmak, büyük ölçekli plakalı ısı 
değiştiriciler alanında da yüksek enerji verimli-
liği sağlamayı başarmış bir kuruluş olarak tanı-
nıyor. Hava debisine bağlı olarak egzoz edi-
len havadaki ısı enerjisinin % 80’inden fazlası 
geri kazanılıyor. Bu yönü ile AB’nin 2016’da 
geçerli olacak, ev havalandırma sistemleri test 
gereklerini tamamlayan EN 13141 (2015) 
standardına göre A+ sınıfına karşılık geliyor. 

ölçümüne ihtiyaç duymadığı gibi, diğer üreti-
cilerinin pompalarıyla birlikte de kullanılabilir. 
Kullanıcılar, uygulamayı, sabit-hızlı asenkron 
bir motorla çalıştırılan bütün santrifüj pompa-
ların, hangi yük altında çalıştığını belirlemek 
amacıyla kullanabilirler. Bu işlemi yapabilmek 
için girilmesi gereken bilgiler şunlardır: Motor 
gücü, motorun nominal dönüş hızı, pompa-
nın basma yüksekliği ve debisi. Bu bilgiler, 
her pompanın üzerinde takılı olan etiketten 
okunabilir.
Ölçüm başlatıldığında, akıllı telefon veya tab-
let bilgisayar, üzerindeki mikrofon vasıtasıyla, 
yaklaşık 20 saniye boyunca elektrik motorunun 
fanından çıkan sesi kayıt eder. Daha sonra, bu 
ses spektrumu, pompanın tam hızını saptamak 
ve torku belirlemek için uygulama tarafından 
fi ltrelenir. Uygulama, kullanıcı tarafından 
girilen bilgilerle, üretici tarafından geliştiri-
len hidrolik sistem veritabanındaki bilgileri 
örtüştürüp kıyaslayarak pompanın kısmi yük 
altında çalışıp çalışmadığını belirleyebilir ve 
bu sayede hidrolik sistemin veya sürücünün 
(motorun) optimize edilerek enerji tasarrufu 
sağlanıp sağlanamayacağı bilgisini verir.
KSB Sonolyzer uygulaması, iOS ve Android 
işletim sistemleri için indirilebilir ve uygun 
korumalı akıllı telefon veya tablet bilgisayar ile 
potansiyel patlayıcı ortamlarda bile kullanıla-

Enerji verimliliği kategorisinde Eko-Etiket 
(eco-labels)’e de sahip. Yapıların yalıtımları 
arttıkça ısı kayıpları azalıyor ama iç ortamda 
taze hava ihtiyacı da kritik önem kazanıyor. 
Yeterince iyi havalandırılmayan ortamlar, baş 
ağrısından çeşitli alerjik reaksiyonlara ve astıma 
kadar türlü sağlık sorununa sebep oluyor. Nem 
ve küf de, bina içinde tamirat/tadilat gereksi-
nimini artırıyor. Pencereleri uzunca süre açık 
tutarak yapılacak havalandırmada, ısıtma ve 
soğutma enerjilerinde ciddi kayıplara neden 
oluyor. Pencereleri açarak havalandırma kar-
şısındaki en akılcı çözüm, ısı geri kazanımlı 
havalandırma sistemi olacaktır. Merkezi olma-
yan ev havalandırması, renovasyon pazarının 
da ilgi alanında. TSC 18, komple bir havalan-

bilir. Kimyasal endüstri tesislerinin ortalama 
ömrü 30 yılı aşkındır. Bu sebepledir ki, bu 
tesislerde kurulu olan pompalar çok nadiren 
(ya da hiç) birbirlerine yazılımlar, sensörler 
veya elektronik sistemler ile (IoT**) bağlanır.  
Kullanıcılar çoğu zaman, pompanın hangi 
anlık yük altında çalıştığının farkında bile 
değillerdir.
Bu, bağlantılı olarak; tesisteki kurulu pompalar 
optimize ediliğinde, görmezden gelinemeyecek 
miktarda bir enerji tasarrufu potansiyeline işa-
ret eder. Güvenli bulut ortamına (cloud based 
environment)*** yüklenen analiz değerleri, 
bireylere ait bilgi içermez. Bu bilgiler, ista-
tistiki amaçlara hizmet eder ve sadece mobil 
uygulama tarafından erişilen bulut tabanlı 
aplikasyondaki analiz algoritmasını daha fazla 
geliştirmek ve iyileştirmek için kullanılır. Kul-
lanıcı, yardıma veya desteğe ihtiyacı olması 
durumunda, pompa üreticisi fi rma ile bilfi il 
bağlantıya geçmelidir. TM

dırma sistemi ile birlikte kurulabilir veya bir 
opsiyon olarak sadece by-pass fonksiyonu için 
kullanılabilir. TM

*Industry 4.0: Bilgisayarlaşmış, akıllı, 4. endüstriyel 
devrim (kısaca).
**IoT (Internet of Things): Fiziksel objeleri birbirine 
yazılımlar, sensörler veya elektronik yardımıyla 
bağlayan sistemlerin genel adı.
***Cloud Based Environment: Bilişim aygıtları arasında 
ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen 
genel ad.
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Kampanya, Ticari Usta Kartlarla mağazamızdan yapılan tüm batarya ve tesisat reyonu alıșverișlerinde 29 Șubat 2016 tarihine kadar geçerlidir. 
Kampanya, internet mağazamızdan yapılan alıșverișlerde ve telefonla siparișlerde geçerli değildir. Koçtaș, kampanya koșullarını değiștirme hakkına 
sahiptir. SMS’le aktivasyon yapmayan kartlar kampanyadan faydalanamaz. Aktivasyon yapmanız halinde Koçtaș’ın kampanya, avantaj ve 
bilgilendirmeler sunmak amacıyla kısa mesaj, e-posta, telefon gibi kanallardan sizinle iletișime geçmesine izin vermiș olacaksınız.

TİCARİ KART
AktİvasyonUNUZU

yapın, 
kampanyalardan

faydalanın.



söyleşi

Mehmet Tayfun Başaran 
DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü

DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş., 2009 yılında tamamen Türk sermayesi ile kurulan 
bir firma. 2015 yılının Kasım ayında Danfoss ile DAF Enerji San. ve Tic. 
A.Ş., ısı istasyonları ve ısı sayacı konusunda güçlerini birleştirdi. DAF Enerji 

San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Tayfun Başaran, “Yapımızı ısı istasyonları 
üretimini, pazarlamasını ve satışını yapan DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş. ve ısı 
istasyonlarının servis hizmetinin yanında, ısı gider paylaşımı uzaktan okuma hizmeti 
veren, ısı gider paylaşım sisteminin doğru kurulumu için gerekli olan teknik desteği 
sağlayan DAF Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş. olarak böldük” diyor. Başaran, hem 
bu bölünme sürecini hem de Danfoss’un katılımıyla şirketin yeni yol haritasını 
Tesisat Market okurlarına anlattı…

“Uzmanlık alanlarımızı iki   
 farklı çatı altında topladık”
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Uzmanlık alanlarımızı böldük, DAF 
Enerji San. ve Tic. A.Ş. ve DAF 
Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş. 
olarak iki ayrı şirket haline getirdik

Danfoss ortaklığından önce DAF Enerji San. 
ve Tic. A.Ş. olarak iki ana başlık altında hiz-
met veriyorduk. Bunlardan biri; ısı istasyon-
ları üretimi, ısı sayacı pazarlaması ve satışını 
yapmak, diğeri ise; ısı istasyonlarının servis 
hizmetinin yanında, uzaktan okuma hizmeti 
ve gider paylaşım sisteminin doğru kurulumu 
için gerekli olan teknik desteği sağlamaktı. 
Bünyemizde bu iki segmenti zaten iki ayrı şir-
ket gibi yönetiyorduk. İleriye dönük amacımız 
da, bu iki yapıyı yasal olarak kısmi bölünme 
sürecine sokarak iki ayrı şirket haline getir-
mek ve tamamen uzman oldukları konuda 
faaliyet göstermelerini sağlamaktı. Geçen 
yıl iki uzmanlık alanımızı ‘DAF Enerji San. 
ve Tic. A.Ş.’ ve ‘DAF Yönetim Sistemleri 
ve Enerji A.Ş.’ olarak iki ayrı şirket haline 
getirdik. DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş., ısı 
istasyonları üretimini, pazarlamasını ve satı-
şını gerçekleştiriyor. DAF Yönetim Sistemleri 
ve Enerji A.Ş. ise ısı istasyonlarının servis 
hizmetinin yanında, uzaktan okuma hizmeti 
ve gider paylaşım sistemi için gerekli olan 
teknik desteği sağlıyor. 

Isı istasyonları konusunda servis 
hizmeti veren tek firma, DAF 
Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş.

DAF Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş., bün-
yesindeki makine ve yazılım mühendisleriyle 
birlikte toplam 26 kişilik hizmet kadrosuna 
sahip. DAF Yönetim Sistemleri ve Enerji 
A.Ş., DAF markalı ısı istasyonlarının olduğu 
kadar diğer ısı istasyonlarının da satış son-
rası hizmetler merkezi olarak düşünülebilir. 
Bunun yanı sıra DAF Yönetim Sistemleri ve 
Enerji A.Ş. olarak, Enerji Verimliliği Kanunu 
kapsamında merkezi olarak üretilmiş veya 
üretilmeye devam eden yapılarda, her bir bire-
yin tükettiği kadar ödediği ısı gider paylaşım 
sistemlerini uyguluyoruz. Bu kapsamdaki 
bina ve projelerde sistemle ilgili keşif, kuru-
lum, devreye alma, teknik servis, yıllık bakım 
ve uzaktan okuma hizmetlerini veriyoruz. 
Ayrıca ısı istasyonu dışında kalan ve daha 
önce de DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin 
satış programında yer alan ürünlerin satışını 
da DAF Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş. 
olarak yapacağız.

doğal olarak artacak. DAF Yönetim Sistem-
leri ve Enerji A.Ş., ısı istasyonlarının servisi 
konusunda bir pazar oluşturmak için önayak 
olacak.   
Hem DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş. hem 
de DAF Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş. 
tarafında ar-ge yatırımlarına devam ediyo-
ruz. Elektronikle ilgili olarak ar-ge birimi 
gibi çalışan bir şirketimiz daha var. Bu şirket 
üzerinden özellikle sayaç okuma, verilerin 
aktarılması ile ilgili cihazları ve yazılımları 
geliştiriyoruz. Bu konuda globalde birçok 
firma ile temas halindeyiz. Amacımız, ceviz 
gibi bir yapı oluşturup içindeki ekibin hızlı ve 
tek bir departman gibi hareket edebilmesini, 
donanımının maksimum oranda olmasını 
sağlamak. Bu amaç doğrultusunda yolumuza 
devam ediyoruz.  

Danfoss’un tecrübesi ve 
yetkinlikleri ile işlerimizi daha da 
güçlendireceğiz

Bu bölünme sürecinde üç yıl önce Danfoss 
ile tanıştık ve birbirimizi yakından takip 
etmeye başladık. Bölünmemiz sonrasında 
DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş. olarak Danfoss 
ile yaptığımız görüşmelerde belli bir noktaya 
geldik, ısı istasyonları ve sayaçları konusunda 
güçlerimizi birleştirdik. Kasım ayında anlaştık 
ve Aralık ayında da tüm prosedürlerimizi 
tamamladık. Anlaşma şartlarına göre Dan-
foss hisselerimizin % 60’ını satın aldı, kalan 

DAF Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş.’de 
ısı istasyonları servisi, uzaktan okuma ve ısı 
gider paylaşım hizmeti ile ilgili olarak çok 
hızlı bir yapılanmaya girdik. Halihazırda bu 
üç alanda piyasadaki veriler, pazarın lideri 
olduğumuzu gösteriyor. Çünkü bu alanlarda 
kullanıcılara anında hizmet sunuyoruz. Bizim 
de pazarda en çok tercih edilen marka olma-
mızın başında; satış sonrası hizmetlerimiz-
deki kalite geliyor. Zaten bir markanın iyi ya 
da kötü addedilmesini, satış sonrası hizmetler 
belirliyor. 
DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş. olarak ürettiği-
miz ısı istasyonlarımızın ve Türkiye’de faaliyet 
gösteren tüm ısı istasyonu markalarının satış 
sonrası hizmetlerini, DAF Yönetim Sistemleri 
ve Enerji A.Ş. olarak biz veriyoruz. Sadece 
DAF markalı ısı istasyonlarından bahset-
mediğimizi özellikle vurgulamak istiyorum, 
çünkü Türkiye’de ısı istasyonlarının servisi 
gerçekten büyük bir sıkıntı. Türkiye’de bu 
konuda servis hizmeti veren tek firma DAF 
Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş. ve hede-
fimiz bu konuda bir ihtisas kuruluşu olmak. 
Yani DAF Yönetim Sistemleri ve Enerji 
A.Ş.’nin ana faaliyeti, Türkiye’de ısı istas-
yonları konusunda tüm markalar için servis 
hizmeti vermek. Bu açıdan DAF Yönetim 
Sistemleri ve Enerji A.Ş.’ye çok önem veri-
yoruz. Isı istasyonları konusundaki hizmet 
açığını kapatmak ve kullanıcıları adil paylaşım 
konusunda bilinçlendirmek arzusu içindeyiz. 
Bu cihazlar kullanıldıkça servis ihtiyacı da 
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söyleşi

hisselerimizi de ise önümüzdeki yıllarda satın 
alacak. Satın alma 2018 yılında tamamlana-
cak. Satın almanın avantajlarından tamamıyla 
yararlanabilmek için DAF Enerji San. ve Tic. 
A.Ş. yönetim ekibi olarak, mevcut görevimize 
devam edeceğiz. Aynı şekilde DAF Enerji 
San. ve Tic. A.Ş. çalışanları da şirketteki 
görevlerine devam edecek. DAF markamızı 
da aynı şekilde koruyacağız. Yani Danfoss’un 
katılımı olmadan önce nasıl davranıyorsak, 
bugün de aynı şekilde çalışmalarımızı sür-
düreceğiz. Isıtma pazarında Danfoss’un 

tecrübesi ve yetkinlikleri ile işlerimizi daha 
da güçlendireceğiz. Danfoss birlikteliği ve 
DAF ürün/hizmetlerini mevcut Danfoss’un 
global deneyim ve birikimleri ile birleştir-
mek, Türkiye pazarında bölgesel/merkezi 
enerjiyi tanıtmak yönünde imkân sunacak.
Danfoss ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde 
Danfoss’un teknoloji ve know-how deni-
zinden maksimum oranda faydalanacağız. 
Böylece hem mühendislik algımızın zen-
ginleşmesini sağlayacağız hem de mühendis 
arkadaşlarımızın birikimlerine birikim kata-
cağız. 6-7 yıl önce rahmetli Prof. Dr. Doğan 
Özgür Hocamın da görüşleri doğrultusunda 
DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş.’yi kurarken 
planladığımız şeylerdi bunlar. Bu vesileyle 
kendisini saygıyla anıyorum.  Misyonumuz 
ülkemize katkı sağlamaktı ve bunu Dan-
foss ile gerçekleştirebildiğimiz için büyük 
mutluluk duyuyoruz. Bu yatırımların ısıtma 
pazarının büyümesine de çok büyük fayda 
sağladığına inanıyorum. 

Danfoss ile pazarda birlikte hareket 
etmiyoruz

DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş. olarak yaptı-
ğımız üretim ve pazarlama çalışmalarımıza 
aynı şekilde devam ediyoruz. Danfoss’un 
da yine aynı ürünleri üreten bir fabrikası ve 
pazarlama çalışmaları var. Aslında pazarda 
Danfoss ile rekabetimiz net bir şekilde devam 
ediyor. Çünkü Danfoss ile üretim ve pazar-
lama konusunda bir anlaşma değil bu. Yani 
fabrikamızda sadece DAF markalı ürünler 

23,5 x 33,5 cm

üretilecek. Pazarda birlikte hareket etmiyo-
ruz. Biz çalışmalarımıza DAF Enerji San. ve 
Tic. A.Ş. olarak devam ediyoruz, Danfoss ise 
Danfoss olarak devam ediyor. Pazarda belli 
fi rmalarla rekabet ettiğimiz gibi, Danfoss ile 
de rekabet ediyoruz. Yani iki ayrı marka, iki 
ayrı satış kanalı, iki farklı yönetim şeklinde bir 
süreç işleyecek.

Güç birliğimiz tam bir kazan-kazan 
modeli

Danfoss ile birlikteliğimiz piyasadan hem 
olumlu hem de olumsuz tepkiler aldı elbette. 
Sonuçta bir Türk fi rmasıyla muhatap olan 
pazar o Türk fi rması yabancı bir fi rma ile 
ortaklık yapınca sanki her şey değişecek, artık 
o Türk fi rma piyasada var olmayacak, işler 
artık kolaylıkla halledilemeyecek diye düşü-
nüyor. Çünkü Türk insanı ile işler çok daha 
kolay “hallediliyor”. Yani esnafl ık sistemimiz 
yabancı bir fi rmayla hele ki Kuzey Avrupalı 
bir fi rmayla çok farklı. Dolayısıyla pazarın bir 
bölümü böyle anlaşmalara çekimser bakabili-
yor. Pazarda ayrıca fi yat yapımızın ve hizmet 
mantığımızın değişeceği konusunda da bir 
endişe oluştu. “Artık teklifl eri tek bir nok-
tadan mı alacağız?” gibi sorularla karşılaştık. 
Bunlar gayet doğal. Bunların olmayacağını 
ve eskisi gibi yolumuza devam edeceğimizi 
özellikle vurguladık. Geçen iki aylık süreçte 
de pazardaki davranışımızla bunu ispatladık. 
Pazarın bu algısını değiştirdik ve sektör fi r-
malarımız da bizim DAF Enerji San. ve Tic. 
A.Ş. olarak çalışmalarımıza aynen devam etti-
ğimizi gördü ve haliyle soru işaretleri de yok 
oldu.b Güç birliğimiz tam bir kazan-kazan 
modeli. Danfoss sadece Türkiye’de değil, bölge 
coğrafyada da elini güçlendirecek bir hamle 
yaptı. Güç birliğimizin, Danfoss’un Türkiye 
pazarındaki konumunu sağlamlaştıracağı ve 
güçlendireceğine inancım tam. Çünkü Tür-
kiye, Danfoss Grubu açısından güçlü büyüme 
potansiyeli gösteren ve doğuya açılma konu-
sunda stratejik bir pazar. Aslında hem Tür-
kiye hem DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş. hem 
de Danfoss açısından kazanç sağlayacak bir 
anlaşma bizimkisi. Eğer her şey doğru yapı-
lırsa, Danfoss’un ülkemize olan yatırımlarını 
artıracağını düşünüyorum. Çünkü yatırım 
yabancı veya yerli olsun, ülkeye aynı katma 
değeri, aynı istihdamı sağlayacaktır. Tek mis-
yonumuz; ülkemizin gelişimine katkı sağla-
maktaki sorumluluğumuzu, attığımız adım-
larla yerine getirmektir. TM
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sistem

nin kullanım oranı % 47 olarak gerçekleşmiş-
tir. Üretilen enerjinin büyük kısmı sanayide 
kullanılmaktadır. Burada asıl önemli konu; 
elektrik tüketim oranlarını düşürerek yıllık 
bir büyüme sağlamaktır. Başka bir deyişle 
enerji verimliliği; enerji girdisinin üretim-
deki payının azaltılması, aynı üretimin daha 
az enerji tüketerek gerçekleştirilmesidir. Bu 
da verimliliği artırarak gerçekleşebilecek bir 
durumdur. Bu yazının asıl konusu olan demir 
çelik sektöründe gerçekleştirilebilecek bir ısı 
geri kazanım, şekillerde detaylandırılacaktır. 
Demir çelik sektöründe kullanılan ana ekip-
manların başında ergitme fırınları gelmek-

Bu yazıda yüksek sıcaklıklarda yoğun 
baca gazı salımının olduğu endüstri 
tesislerinde atılan kayıp enerjinin 

ısı geri kazanımı ve kazanılan bu enerjinin 
kullanım potansiyelinin araştırılması amaç-
lanmıştır. Baca gazındaki kayıp enerjinin sis-
temde yeniden kullanılması; kazan verimini 
artıracağı gibi yakıt tasarrufu sağlayacak ve 
bu kayıp enerji mahal ısıtmasında ve sıcak su 
temininde kullanılabilecektir.

Giriş

Ülkemizde enerji ihtiyacı, nüfus artışına ve 

sanayideki gelişmelere paralel olarak her geçen 
gün artmakta ve enerji kaynakları bu ihtiyacı 
karşılayamamaktadır. Bu durum enerji temini 
konusunda yurtdışına bağımlılığı her geçen 
gün daha da artırmaktadır. Ülkemiz zengin 
doğalgaz kaynaklarına sahip olmadığından, 
doğalgazın büyük bir bölümü yurtdışından 
temin edilmektedir. Siyasi ya da diğer sebep-
lerden dolayı doğalgazın temininde her zaman 
riskler ortaya çıkmaktadır. Enerji talebinin 
çoğunu ithalatla karşılayan ülkemizde bu 
durumun kalkınma ve sanayileşmede bir engel 
oluşturmaması için enerjinin verimli kullanıl-
ması önemli hale gelmiştir. Buna göre sanayi-

Endüstriyel Isı Geri Kazanımı 
Sistemlerinde Automated 
Logic Çözümleri

Yazan: Mesut Karadağ - Alarko Carrier BYS Satış Şefi

26 . tesisat market 02/2016



tedir. Ergitme fırınları herhangi bir döküm 
operasyonu için külçelerin ergitildiği fırınlar-
dır. Brülör kapasitesine göre 1,5-7 mton külçe 
saatte ergitilebilir. Bu tip fırınlar sabit tip 
veya devirmeli tip olarak verilebilir. Ergitme 
fırınlarındaki baca gazı sıcaklığı 45°C’lere 
kadar çıkabilmektedir. Bu baca gazı, baca gazı 
ekonomizöründen geçirilerek sıcak su temin 
edilebilir. Baca gazındaki kayıp enerjinin sis-
temde yeniden kullanılması; kazan verimini 
artıracağı gibi yakıt tasarrufu sağlayacak ve bu 
enerji mahal ısıtmasında ve sıcak su temininde 
kullanılabilecektir. (Şekil 1) Sistem şemasın-
dan da anlaşılacağı üzere, ergitme kazanından 
çıkan hava, baca gazı ekonomizörüne girerek 
ısıl enerjisini ekonomizöre bırakarak sıcak 
su temin edilecektir. Sistem çalışma senar-
yosunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi 
gereklidir:
1. Ergitme fırınları normal çalışma modu 

dışında belirli aralıklarla “temizleme 
modunda” çalışmaktadırlar. Temizlik 
modunda olan fırınların baca gazları 
ekonomizörde kullanılmayacaktır. Ergitme 
fırınının hazır olup olmadığı sürekli olarak 
izlenmelidir.

2. Baca gazı sıcaklığı sürekli olarak izlenecek 
ve bu sıcaklığın verimli ekonomizör 
bölgesinde olup olmadığına karar 
verilecektir.

3. Ekonomizör hattındaki su sirkülasyonu 
sistem çalışması için kritik değere sahiptir. 
Susuz çalıştırma kesinlikle olmayacaktır. 
Susuz çalıştırma sistem güvenliği 
açısından çok büyük bir risk taşımaktadır.

4. Hava hattı üzerindeki aspiratör de eş 
zamanlı olarak çalıştırılmalı ve hava hattı 
üzerindeki kritik basınç değerlerinin 
sağlandığından emin olunmalıdır. 
Aspiratörün maksimum çalışma sıcaklığı 
altında kalacak şekilde bir egzoz havası 
çıkışı sağlanmalıdır.

5. Sistemdeki sıcaklıklar yüksek seviyelerde 
olduğundan (450°C) kritik noktalarda 
yapılacak sıcaklık ve basınç ölçümleri için 
uygun sensör seçimleri yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen kritik adımlar, güvenli bir 
şekilde sıcak su üretimi için büyük öneme 
sahiptir. Bundan sonraki aşamalar normal 
bina uygulamalarında yapılan basit bir eşanjör 
kontrolünden öteye geçmeyecektir. Eşanjör 
primer tarafında istenilen su sıcaklık değeri-
nin sağlanamaması durumunda ikinci ergitme 
fırını yukarıda belirtilen kritik adımların aynı 

şekilde gözden geçirilmesi sonrasında devreye 
alınabilir. Detaylı ve kritik aşamaları olan bu 
sistem Automated Logic Bina Otomasyon 
ürünlerinin tercih edilmesiyle kolayca ger-
çekleştirilebilecektir. Şekil 1’de gösterilen akış 
şeması; açık, net ve doğru anlaşılabilir şekilde 
animasyonlarla desteklenmiş olarak ilgili 
skada sisteminde gösterilmelidir. Automated 
Logic WebCTRL yazılımının çok gelişmiş 
grafikleri sayesinde bu durum kolayca sağ-
lanacaktır.
Aşağıda örnek bir baca gazı ekonomizör sis-
tem grafiği görülmektedir. Web-tabanlı bir 
sistem olan Automated Logic WebCTRL 
yazılımı ile birlikte merkezi kumanda odası 
dışında uzaktan erişim de sağlanacaktır. Kul-
lanıcı sayısı ve lisansı sınırsız olan bu sistem 

her türlü veri tabanı (PostgeSQL, MySQL, 
Derby vb) ile çalışma özelliği sayesinde geriye 
dönük yüksek boyutlarda veriler saklanabi-
lecektir. Bu veriler sayesinde binanın enerji 
performansı ölçülebilecek ve çeşitli raporlar 
hazırlanabilecektir. Baca gazı ekonomizör ısı 
geri kazanım sisteminde, birtakım değerler 
kritik öneme sahip olup, yetkili kişiler tara-
fından değiştirilmesi gerekmektedir. Auto-
mated Logic WebCTRL yazılımı ile çeşitli 
kullanıcı yetkilendirilmeleri yapılabilir, sınırsız 
kullanıcı özelliği sayesinde istenilen sayıda ve 
istenilen yetkilerde kullanıcılar yaratılabilir. 
Gelişmiş alarm yönetimine sahip Automated 
Logic WebCTRL yazılımı ile sistemde oluşan 
alarmlar yetkili kişilere mail ile bilgilendirme 
olanağına imkân tanır. TM

Şekil 1. Örnek akış şeması

Şekil 2. Örnek baca gazı ekonomizörü sistem grafiği
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Fahrettin Altıntaş 
Serkon A.Ş. Genel Müdürü

Isıtma, soğutma, havalandırma sektöründe 1992 yılından beri faaliyetlerini 
sürdüren Serkon A.Ş.; Wilo, Buderus, Honeywell gibi uluslararası kabul görmüş 
markalarının yanına yangın algılama ve söndürme alanında İngiltere’nin önde 

gelen üreticilerinden Rapidrop markasını da ekledi ve Rapidrop Global Limited 
Türkiye ve Türki Cumhuriyetler tek yetkili distribütörü oldu. Rapidrop’un İngiltere’de 
bulunan merkez fabrikasında ar-ge çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ve piyasanın 
ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünler ürettiğini söyleyen Serkon A.Ş. 
Genel Müdürü Fahrettin Altıntaş ile Serkon’un faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk…

“Büyüme modelimiz sanayiye  
 doğru yönelmeli”
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Dünden bugüne Serkon

Serkon 1992 yılının Temmuz ayında değerli 
büyüğümüz Sedat Karslı tarafından kuruldu. 
Kuruluş amacımız; isminden de anlaşılacağı 
üzere servis kontrol ekipmanlarının en doğru 
şekilde seçilmesi ve pazara sunulması idi. 
1993 yılında Wilo’nun bayisi olmakla başlat-
tığımız bayilik çalışmalarımız bugüne kadar 
devam etti. 1996 yılında Sayın Harun Serdar 
Sayılgan ve benim Serkon bünyesine katıl-
dıktan sonra sektörümüzde bulunan diğer 
tamamlayıcı malzemelerin de bayiliklerini 
alarak organizasyon alanımızı genişlettik. 
2008 yılı sonunda kurucumuz Sedat Karslı 
şirketimizden ayrıldı ve şirketimiz Serkon 
End. Malz. San. Tic. A.Ş. oldu. Bu değişik-
lik sonrası Karaköy’de bulunan merkezimizi 
satın alarak organizasyonumuzu büyütme 
yolunda ilerledik ve değişik illerde şubeleşme 
yoluna gittik. Rehau yerden ısıtma sistemleri, 
Meksis modüler su depoları, Ayvaz tesisat 
ekipmanları ve Radyal alüminyum bayi-
liklerini bünyemize ilave ederek daha iyi 
hizmet verebilmek amaçlı merkez binamızı 
2013 yılında Bayrampaşa’ya taşıdık. 2014 
yılının Temmuz ayında yangın algılama ve 
söndürme alanında İngiltere’nin önde gelen 

projede tercih edilen Rapidrop ürünleri UL 
/ FM / VDS ve LPCB onaylarına sahip. 
Rapidrop markalı ürün satışlarımız ve refe-
rans projelerimiz gün geçtikçe artıyor.

Mevcut bayiliklerimizi daha güçlü 
hale getireceğiz

2016 yılında yeni bayilikler üzerinde dur-
maktansa mevcut bayiliklerimizi daha güçlü 
hale getireceğiz. 2016 hem dünya hem Tür-
kiye çapında zor bir yıl olacak. 2016’yı tıpkı 

üreticilerinden Rapidrop Global Limited 
firmasının Türkiye ve Türki Cumhuriyetler 
tek yetkili distribütörü olduk. Serkon A.Ş. 
olarak geniş ürün yelpazemiz ile kaliteyi her 
zaman en üst düzeyde tutmayı hedefleyerek 
satış öncesi ve sonrası mühendislik hizmet-
leriyle destek veriyoruz. 

Arkasında durabileceğimiz, 
ürünlerinin kalitesine sonsuz 
güvendiğimiz markalarla çalışıyoruz

Rapidrop’u seçmemizdeki sebeplerin 
başında; firmanın Avrupalı, ürünlerinin kali-
teli, ekonomik ve UL/FM sertifikalarına 
sahip olması geliyor. Amacımız, Türkiye’ye 
UL/FM onaylıymış gibi gelen Çin malları-
nın önünü kesmek ve Rapidrop’un kaliteli 
ürünlerini pazarımıza sunmak. Serkon olarak 
asla “ucuz olsun da bir ürün satalım” man-
tığını gütmüyoruz. Arkasında durabileceği-
miz, ürünlerinin kalitesine sonsuz güven-
diğimiz markalarla çalışıyoruz. Rapidrop’u 
da bu yüzden tercih ettik. Rapidrop üretim 
bandında; Sprinklerler, İzleme Anahtarlı 
Kelebek Vana, Islak Alarm Vanası, Yükselen 
Milli Vana, Sprinkler Bağlantı Hortumu, 
Yükselmeyen Milli Vana, Pislik Tutucu ve 
Yivli Bağlantı Elemanları yer alıyor. Güney 
Afrika bölgesi, Dubai, Rio de Janeiro, Paris, 
New York, Londra ve İstanbul şehirleri başta 
olmak üzere dünya çapında pek çok prestijli 
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2001 krizinde olduğu gibi hiç yara almadan 
atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Şirketimizin genel politikası her zamanki 
gibi önce insana yatırım yapmak, sonra da 
müşterilerimizin istek ve taleplerini en ergo-
nomik şekilde karşılamaktır. Bayiliklerini 
yaptığımız markaları önce kendimiz iyi tanı-
yıp sonrasında piyasaya sürme politikamızda 

hiçbir değişiklik olmayacaktır.

Sanayileşerek büyümeliyiz

Kalifi ye eleman ihtiyacı, sektörün önemli 
sorunlarından biri. Sektörümüzün, işini iyi 
yapan teknik elemanlara her zaman ihti-
yacı var. Ustalık neredeyse bitmiş durumda. 
Yeni nesil ne yazık ki diyalogdan çok uzak. 
Pazarlama yaparken, ürünlerimizi tanıtırken 
karşılıklı konuşarak anlatmak yerine mail 
yoluyla sunumlar yapılıyor. Sektör çalışan-
larımız elektronikleşmeye başladı. Nere-
deyse artık her şeyi bilgisayarlardan bek-
ler duruma geldik. Sektörümüz bu konuda 
duyarlı olmalı, sadece bugünü değil yarını da 
düşünmeli. İnsan ilişkilerinin önemli olduğu, 
tüm çalışanlarımıza şirket kültürü olarak 

verilmektedir. Ayrıca çalışanlarımıza şirket 
sloganımız olan “yarınları olmayan teknolo-
jilere bugünden hayır” kültürünü aşılıyoruz. 
Buradaki ana amaç, inanmadığımız ürünü 
müşterilerimize pazarlamamaktır. 
Sektörün en önemli sorunu ise fabrika yatı-
rımlarının yok denecek kadar azalmış olması. 
Biz eskiden fabrikalara kamyon kamyon 
malzeme gönderirken, şu anda sayı o kadar 
düştü ki… Ülkemiz inşaat sektörüne yöneldi. 
Bu konuda geleceğimiz olan sanayileşmenin 
önemine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü 
fabrikatörlerimiz bile inşaat sektörüne 
yönelmiş durumda. Bu soruna bir çözüm 
bulunmalı. İnşaatta kalkınma modeli bizim 
benimsediğimiz bir şey değil. Sektörümüz de 
buna ayak uydurmaya çalışıyor ama bunun 
yanlış olduğu kanısındayım. Büyüme mode-
limizin sanayiye doğru yönelmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Sanayileşerek büyümeliyiz. 
Fabrika yatırımları artar ve teknolojiyi üreten 
bir ülke haline gelebilirsek, işte o zaman çok 
şey değişecek. TM
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Tesis Yönetimi ve Bakım Teknolojileri Fuarı

“Maintenance Network: 
Tesislerde işlerlik, verimlilik, teknolojik 
devamlılık için sektör platformu”
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bilgi

SPS IPC Sürücülerinde iş ortağı olan 
Eplan, Phoenix Contact ve Rittal 
dijital ürün verisi, yazılım bazlı proje 

planlama ve yeni geliştirilen iklim kontrol 
çözümlerinden oluşan bütünleşik bir kav-
ram olan “Termal Tasarım Entegrasyonu”nu 
sunuyor. Kontrol kabini mühendisliğindeki 
kullanıcılarına; kontrol kabinlerinin tasa-
rımı, soğutulması ve arızasız işlemi alanla-

rında güçlü ve uzun süren gelişmeler sözü 
verir. Tasarımcılar iklim kontrol fikirlerine 
yönelik cihaz düzenlerini doğrulayabilir ve 
etkin bir şekilde muhtemel olan en iyi iklim 
kontrol çözümünü sağlayabilir. Gelecekte 
Eplan Pro Panel’deki sanal 3D tasarım plan-
laması hedeflenen özel işlevler ile genişleye-
cektir. Ana amaç; kontrol kabini tasarımcı-
larına bireysel iklim kontrol sistemi değişik-

liklerinin işlevselliği, performans sınırları ve 
entegrasyon imkânlarını göstermek, böylece 
öngörüsel olarak ve olabildiğince basit bir 
şekilde en etkin iklim kontrol çözümlerini 
geliştirmelerini sağlamaktır.

Sıcak noktaların önlenmesi

Tasarımcıların iklim kontrol öğelerini en iyi 

Termal Tasarım Entegrasyonu
SPS IPC Sürücülerinde işbirliği yapan Eplan, Phoenix Contact ve Rittal, iklim 
kontrol sistemli enerji tasarruflu kontrol kabinlerinin standartlaştırılmış tasarımına 
yönelik yeni imkânlar (Termal Tasarım Entegrasyonunu) sunuyor. Bu entegre 
sanal mühendisliği; şirketlerin iklim kontrol sistemleri ile tasarım hatalarından 
kaçınabileceği, gereksiz arıza sürelerini ve hizmet çağrılarını önleyebileceği ve 
böylece süreç kalitesini artırırken masrafları azaltabileceği anlamına geliyor.
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şekilde yerleştirebilmek için özellikle soğu-
maya ihtiyaç duyan öğelerin kontrol kabini 
içerisinde nerede olduğuna dair bir bilgiye 
ihtiyaçları vardır. Sözde sıcak noktalarından 
başlangıçta kaçınmak önemlidir. Eplan Pro 
Panel; 2016 sonbaharı itibarıyla (kurulan 
öğeleri kurulan öğenin boyuna ilişkin mak-
simum ısı kaybına dayanarak hesaplanan ısı 
yük yoğunluklarına göre farklı renklerde 
boyayan) yeni bir işlevselliğe sahip olacak-
tır. Tasarımcılar aynı zamanda tüm kabin 
boyunca ısı yükü yoğunluğunun dağılımına 
dair bilgi alacaktır. Dağılımda bir denge-
sizlik olması durumunda, bunlar montaj 
düzenindeki hedeflenen değişiklikler ile 
istenildiği zaman düzeltilebilecektir. Tüm 
gerekli bilgiler Eplan DataPortal aracılığıyla 
cihaz verisi olarak mevcut olacaktır. Bunun 
için Phoenix Contact, maksimum ısı kaybı, 
minimum aralıklandırma ve cihazın kendi 
havalandırmasına sahip olması durumunda 
akış yönlerini de içeren öğelerini Eplan 
DataPortal’a entegre edecek olan ilgili cihaz 
verisini sunacak ilk üreticilerdendir.

En iyi iklim kontrolü ve hedeflenen 
soğuma

Tasarımcılar, kontrol kabini içerisinde ideal 
ve sorunsuz hava dolaşımı için öğelerin 

kurulum konumlarını iklim kontrol siste-
minin kararlaştırıcı faktörleri ile karşılaştır-
mak üzere sanal yardıma gerek duyar. Hava 
dolaşımı amaçları için boş kalması gereken 
yerler ve ideal iklim koşullarına yönelik 
alanlar, Rittal iklim kontrolü çözümleri 
kullanılırken grafik şeklinde gösterilmek-
tedir. Hava dağılımı için engellenen aralık-
lar kullanılamaz çünkü öğelerin kurulması 

Resim 1. Bir kontrol 
kabinindeki ısı kaybı 
dağılımının gösterimi. Solda: 
normal olarak görülen 
koruma. Sağda: ısı kaybı 
dağılımının gösterimi. 
Bir öğenin rengi ısı yükü 
yoğunluğuna denktir - kırmızı 
ile gösterilen öğeler tercihen 
soğutulması gerekenlerdir.

Resim 2. Solda: kapı inşası için en iyi iklim kontrollü alan kabin duvarına erişmez. Ortada: soldaki yan 
duvar montajı için tüm öğeler en iyi soğutulan alanda yer alır. Sağda: alanlar hava dolaşımı için kapatılır 
ve engel içermez. 

durumunda iklim kontrol öğeleri gereken 
soğuk hava hacimlerini sağlamakta büyük 
ölçüde zorlanacaktır.

Hava girişinin ve ısı kaybının 
görselleştirilmesi

En iyi şekilde iklimi kontrol edilen alanlar 
bir iklim kontrol cihazının akış oranı kapa-
sitesi nedeniyle bağımlı olarak soğutabile-
ceği alanı tarif eder. 
Eplan Pro Panel bu doğrultuda ilgili cihaz 
parametrelerini görselleştirir - örneğin 
soğutma için maksimum itme mesafesi 
ve cihaz içine ve/veya dışına akan hava-
nın derecesi. Bu, aynı zamanda akış hızı-
nın cihaza olan mesafe ile azaldığı böylece 
cihazın itme mesafesinin sınırlı olduğu ger-
çeğini de göz önünde bulundurur. 
Sadece hava saptırıcı kullanımı aracılığıyla 
türbülans akış bölgeleri ortadan kaldırıla-
bilir böylece soğutucu hava kapıya paralel 
olarak kabine girer. Bunun için gerekli olan 
cihaza özel donatılar, en iyi iklim kontrollü 
alan hakkında bildiride hesaba katılmak-
tadır. Gelecekte, bunun için tüm gerekli 
veriler ve bilgiler ilgili Rittal iklim kon-
trol öğelerinin ürün verisinin bir parçası 
olarak eklenecektir ve Eplan DataPortalı 
aracılığıyla erişilebilecektir. Eplan Pro Panel 
kullanımı tür test çalışmalarının kesin doğ-
rulamasına izin verir. TM
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Salim Çetinkurşun 
Termo Teknik Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü

1966 yılından günümüze kadar sektörde hizmet veren Termo Teknik bugün, Türkiye 
panel radyatör pazarında yüzde 15’lik bir pazar payına sahip. Ürün kalitesi, 
üretim anlayışı ve ar-ge faaliyetleri ile sektöre örnek olmaya çalıştıklarını belirten 

Termo Teknik Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Salim Çetinkurşun, firmanın en 
büyük projesinin ise, ‘dünyanın en büyük panel radyatör üretim tesisine sahip olmak’ 
amacıyla yaptığı yeni yatırım olduğunu söylüyor…

“Yeni yatırımımız ile yıllık 5 milyon  
 metre kapasiteye ulaşacağız”
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Termo Teknik ürünleri, 50’den fazla 
ülkede kullanılıyor

Termo Teknik, Türkiye’nin ilk radyatör fab-
rikalarından biri olarak 1966 yılında İstanbul 
İstinye’de kurulduktan sonra, 1986’da kat 
kalorifer sistemleri üretimine başlayarak ısı 
sistemleri tedarikçisi olmanın ilk adımlarını 
attı. Bu atılım, 1995’te Türkiye’ye doğal-
gazın da gelmesi ile beraber bambaşka bir 
boyut kazanarak doğalgaz yakıtlı kazan ve 
kombi grubuna yönelmesini sağladı. 2009’da 
IDEAL Heating ile başlattığı işbirliğini 
takiben de doğalgaz deneyimi Türkiye’den 
çok daha fazla olan IDEAL kombi ve kazan 
serisini sahiplenerek Türk tüketicisine üstün 
kaliteli ve ayrıcalıklı bir kombi ve kazan serisi 
sunma hedefine doğru yürümeye başladı. 
Kısa sürede sektörünün lider ısı sistemleri 
tedarikçisi konumuna gelen Termo Teknik, 
1991 yılında Türk sanayisinin dönüşümüne 
paralel olarak İstinye’de bulunan fabrika-
sını yeni ve modern Çorlu üretim tesisle-
rine taşımış; 1999’da ise İngiltere’nin ısı devi  
Stelrad Radiators Group’a (SRG) katılımı 
ile birlikte Çorlu’daki üretim tesisi yatırımını 
100 milyon doların üzerine çıkarmıştır. Bu 
zaman zarfı içerisinde 4 kat büyüyen Termo 

Bayilerimizi aileden görüyoruz

Geçen dört yıldaki büyüme rakamlarımıza 
ve pazarda yaşadığımız genişlemeye para-
lel olarak bayi sayımızda hızlı bir artışa ve 

Teknik üretim tesisleri bugün, Türkiye panel 
radyatör pazarında yüzde 15’lik bir pazar 
payı ile 3. sırada yer almaktadır. Bununla 
birlikte 50’den fazla ülkede kullanılan Termo 
Teknik ürünleri; Rusya’dan Antarktika’ya, 
Amerika’dan Avustralya’ya kadar geniş bir 
coğrafi alanda dünya tüketicisine ulaşmak-
tadır.

İç piyasada, önceki yıla göre % 9 
büyüme kaydettik 

Termo Teknik’in ana faaliyet alanı panel 
radyatör üretimidir. Çorlu’da bulunan fabri-
kamızda yüksek kaliteli Termolux, Softline, 
TermoStyle, TermoDesign ve Silüet serisi 
panel radyatörlerimizi üretiyoruz. Ayrıca, 
2011’den bugüne de, Türkiye’den çok daha 
uzun yıllardır doğalgaz deneyimine sahip 
İngiltere’de 6 Sigma ile üretilen nitelikli 
kombi ve kazanlarımızı Türk tüketicisine 
sunuyoruz. Termo Teknik olarak, geçen dört 
yılda iç pazardaki gücümüzü panel radya-
törde yüzde 120; kombi ve kazan grubunda 
ise yüzde 480 artırmakla birlikte, 2015 yılı 
içerisinde elde ettiğimiz 100 milyon TL’yi 
aşan iç piyasa ciromuz ile önceki yıla göre iç 
piyasada yüzde 9 büyüme kaydettik.  
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söyleşi

eğitimlerimizde yoğunlaşmaya gittik, farklı 
taleplere en kısa zamanda yanıt verecek 
güçlü ekipler oluşturduk. Yetkili servisleri-
mize ve bayilerimize yeni çıkan ürünlerimiz 
için fabrikamızda ve sahada ürün üzerinde 
bire bir eğitimler verdik. İnşaat sektörü ile 
yürüttüğümüz işbirliklerimizi artırmak adına 
ekip çalışmaları yaptık. Bayilerimiz ile her 
zaman samimiyete ve açıklığa dayalı bir ile-
tişimi tercih ediyoruz. Böyle bir iletişim ve 
ticaret prensibi, güvenli ve sağlam bir büyü-
menin temel taşıdır. Termo Teknik olarak 
bayilerimizi aileden görüyoruz ve gelecek 
planlarımızı birlikte oluşturuyoruz.

Dünyanın en büyük panel radyatör 
üretim tesisine sahip olmayı 
amaçlıyoruz 

2015 yılı içinde iç piyasa aksiyonlarımız içe-
risinde en önemli hedefimiz ürünlerimizin 
iç pazarda dengeli ve homojen bir şekilde 
dağılması ve 10’a yakın yeni iş ortağının 
Termo Teknik ailesine katılması idi. Bunları 
da öngördüğümüz ölçülerde gerçekleştirdi-
ğimiz için de çok mutluyuz. 2015 yılında 
güvenle büyümeye devam ederken, odak-
landığımız en önemli projemiz, dünyanın en 
büyük panel radyatör üretim tesisine sahip 
olmak amacıyla yaptığımız yeni yatırımımız-

dır.  2016 yılı içinde tamamlamayı hedefle-
diğimiz yeni yatırımımız ile yıllık 5 milyon 
metre kapasiteye ulaşacağız. Aynı zamanda 
yine bu yatırım ile birlikte tesisimizin alanı 
7.000 metrekare artarak 42.000 metrekareye 
ulaşacak. Bu kapsamda tesis içerisinde yeni 
binaların da inşaatı söz konusu olacak.

İnşaat sektörü önümüzdeki 10 yıl 
daha öncülüğüne devam edecek

Türkiye 2016’da hafif bir duraklamayla kar-
şılaşsa bile; İnşaat sektöründeki istikrarlı 
büyümenin, önümüzdeki 10 yıl boyunca 
devam etmesi bekleniyor. Ayrıca kentsel 
dönüşüm projelerinin önümüzdeki 8 yıl 
boyunca yoğunluğunu artırarak devam ede-
ceğini öngörüyoruz. Bu faktörler hem radya-
tör sektörünü hem de genel anlamda ısıtma 
pazarını büyütmeye devam edecek. Ayrıca 
yeni getirilen enerji verimliliği düzenleme-
leri yüksek enerji verimliliğini destekleyerek 
yüksek verime sahip Termo Teknik ürünle-
rinin önünü açacaktır. Bu yıl yüzde 8’lik bir 
ilave büyüme hedefimizin yanında, yenilikçi 
ve dekoratif bir radyatör serisi ile tüketici-
mizin zevkine daha fazla hitap edebilmeyi 
istiyoruz. Ayrıca İngiltere’de üretilen kombi 
ve kazan grubumuz ile de Türk tüketicisini 
Türkiye’den çok daha uzun yıllardır doğalgaz 
kullanan Avrupa ülkelerinde standartlaşmış 
ürün kalitesiyle buluşturabilmek. 

Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde 
Termo Teknik ürünlerine çok büyük 
ilgi var

Termo Teknik olarak uzun vadeli hedefimiz; 
Türk tüketicisine bugün Avrupa ve Amerika 
dahil dünyanın dört bir yanında kullanılan 
panel radyatörlerimizin uluslararası stan-
dartlar tarafından kabul görmüş kalitesine 
alıştırmaktır. Termo Teknik panel radyatör 
alanında bugün iç piyasadaki öncülüğünün 
yanında, aralarında ABD ve Rusya’nın da 
bulunduğu 50’den fazla ülkeye ihracat yap-
maktadır. İstanbul Maden ve Metaller İhra-
catçı Birlikleri (İMMİB) tarafından veri-
len İhracatın Yıldızları Ödülü” nü “Panel 
Radyatör” kategorisinde ihracat lideri olarak 
2005’ten bu yana 9 kez almıştır. Özellikle 
kaliteye ve iyi hizmete önem veren Batı 
Avrupa ülkelerinde Termo Teknik ürünle-

rine çok büyük ilgi gösterilmektedir. 

Sektöre örnek olmaya çalışıyoruz

Bugün sektörün en önemli sorunu bazı fir-
maların kaliteden taviz vermek zorunda kal-
ması ve Türk üretiminin Avrupa’daki kalite 
algısını olumsuz yönde etkilemesidir. Termo 
Teknik olarak yüksek üretim teknolojimiz 
ve modern yöntemlerimiz, uyguladığımız 
standartlar ve yüksek kaliteli ürünlerimiz ile 
sektöre örnek olmaya ve sektörün kalitesini 
yukarı taşımaya çalışıyoruz. Termo Teknik 
olarak enerji verimliliğine verdiğimiz önemi; 
yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile geliştir-
diğimiz yüksek verimli radyatörlerimiz ve 
satışa sunduğumuz ürünlerde sağladığımız 
verimlilik değerleriyle kanıtladığımızı düşü-
nüyoruz. Yıllardır yüksek verimli ürettiğimiz 
radyatörlerimizi Türkiye’nin en eski ısı sis-
temleri tedarikçilerinden biri olarak yük-
sek verimli kombi ve kazanlarımız ile des-
tekliyoruz. Bu ürünlerden biri, İngiltere’de 
110 yıllık tecrübe ve 6 Sigma ile üretilen; 
yüzde 109’a varan enerji verimliliğine sahip 
olan LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombidir. 
LOGIC 26/35 Yoğuşmalı Kombiler 4 yıl-
dız enerji verimine göre sınıfının en yüksek 
enerji verimliliğine sahiptir. Aynı zamanda 
en düşük atık gaz seviyesi olan Sınıf 5 NOx 
sınıfı ile çevrecidir. Ek olarak, İngiltere iş 
dünyasının en prestijli ödülü “The Queen’s 
Award” sahibi duvar tipi yoğuşmalı kazan 
EVOMAX da yine Termo Teknik tarafından 
Türkiye’ye sunulmaktadır. EVOMAX; ileri 
teknoloji teknik tasarımı ve gelişmiş kon-
trol aksesuarları sayesinde, sabit verimlilikte 
çalışarak istenen sıcaklığı yakalayabiliyor 
ve bu sayede minimum enerji tüketimi ile 
maksimum konfor sağlıyor. EVOMAX, 42, 
65, 90, 105, 125, 160 kW ısıtma kapasite-
leri ile farklı büyüklükteki ısıtma ihtiyaçları 
için de kullanılabiliyor. Talep edildiğinde 
gelişmiş tek kontrol paneli ile 15 adet kazan 
birlikte kaskad (sıralı) çalışarak 2400 kW’a 
varan ısıtma kapasitesine ulaşabiliyor. Termo 
Teknik üstün teknoloji ile yeni ürünler geliş-
tirmeye ve ihraç etmeye, ısıtma sistemleri 
piyasasında dünyanın önde gelen markala-
rının seçkin ürünlerini Türkiye’ye sunmaya, 
iş ortaklarının her zaman yanında olmaya ve 
son kullanıcılara etkili hizmet vermeye 2016 
yılında da devam edecek. TM

Doğa Sektörel Yayın Grubu   Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu  34718 Kadıköy, İstanbul
T: (0216) 327 80 10  F: (0216) 327 79 25  www.dogayayin.com   www.dsygkitabevi.com

Yenilenebilir enerjiler sektörü haberlerine hızla ulaşın :
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makale

Son zamanlarda ülkemizde çok sayıda 
entegre sağlık kampüsü projesi geliş-
tirilmektedir. Sağlık yapıları dışın-

daki herhangi bir kullanım amacına sahip 
bir binada yangın çıktığında insanların tah-
liyesine yönelik temel strateji, sesli ve ışıklı 
uyarı cihazları ile binada bulunan kişilere 
yangın alarmının duyurulması ve insanların 
merdivenleri kullanarak binayı terketmeye 

yönlendirilmesi esasına dayanmaktadır. 
Halbuki sağlık yapılarında, özellikle yatı-
lan katlarda ve ameliyathane ya da yoğun 
bakım odalarının bulunduğu bölümlerde, 
hastaların yataktan kalkamayacak durumda 
olmaları nedeniyle, sağlık personeli veya 
güvenlik persone  linin yardımıyla hastaların 
yataklarıyla birlikte aynı katta güvenli bir 
alana (yatay tahliye alanı) transfer edilme-

leri gerekir. Bunun yanı sıra, yangının mey-
dana geldiği sırada aynı katta devam eden 
bir ameliyat işlemi söz konusu olduğunda, 
hastayı ve sağlık personelini tehlikeye atma-
dan operasyon tamamlanana kadar, ameli-
yathaneye yangının ve dumanın ulaşmasının 
engellenmesi ve işlemin sonunda ameliyat 
ekibi ile hastanın güvenli bir alana ulaşa-
bilmesi gerekir. Hastane binalarında ayrıca 

Yazan: Gökhan Balık, Kazım Beceren

Hastane Binalarının 
Tasarımında Yangın 
Güvenliği*
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medikal gazın tüketildiği yerlerde oksijence 
zengin bir ortam meydana gelebilmekte ve 
bu bölümlerde hem yangın çıkma ihtimali 
hem de yangının büyüme hızı artmaktadır. 
Sağlık yapılarının projelendirme aşama-
sında, gerek mimari düzenlemeler gerekse 
mekanik ve elektrik yangın korunum sis-
temlerinin tasarımı, yangın güvenliği açısın-
dan özel olarak planlanmalıdır. Bu çalışma, 
sağlık yapılarında yangın güvenliği ile ilgili 
uygulanması zorunlu olan hususları ve tav-
siye edilen düzenlemeleri içermektedir. 

Giriş 

Binalarda yangın güvenliği ilgili olarak alın-
ması gereken ilk önlem binada bulunan 
kişilerin bina dışına tahliyesidir. Bunun için 
yangın haber alındıktan sonra binanın tah-
liyesi için sesli ve ışıklı alarm cihazları ile 
tahliye işlemi başlatılır. Hastane binalarında 
ise, yatılan katlarda olduğu gibi yangın alar-
mını duysa bile kendi başına yerini terkede-
meyen hastalar ya da ameliyathane ve yoğun 
bakım ünitelerinin yer aldığı bölümlerde 
olduğu gibi bilinci yerinde olmayan has-
talar bulunur. Benzer şekilde hastanelerin 
bazı tedavi bölümlerinde uygulanan ağır 
tedavi yöntemleri nedeniyle, belirli bir süre 
için yardım almadan yerini terkedemeyecek 
derecede halsiz olabilecek hastalar olabi-
lir. Bu nedenle hastane binalarının yuka-
rıda açıklanan bölümlerinde tahliye işlemi  
an cak sağlık personeli ile güvenlik persone-
linin yardımıyla yapılabilir. Tahliye işlemi-
nin başarıyla yürütülebilmesi için hastane-
nin hizmet verdiği tüm vardiyalarda çalışan 
sağlık personelinin ve güvenlik personeli-
nin önceden bu konuyla ilgili eğitim almış 
olmaları oldukça önemlidir. Öte yandan 
binada yangın anında eğitimli kurtarma 
ekipleri bulunsa bile, özel önlemler alınma-
dığı takdirde yangın durumunda asansörler 
kullanılamayacağı için, kendi başına hareket 
edemeyen hastaların yataklarıyla birlikte 
merdivenler aracılığıyla taşınmaları pratik 
olarak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle 
hastanelerde bu tür yataklı hastaların aynı 
katta yangının ve dumanın etkilerinden 
belirli bir süre korunmuş olan bir alana 
transfer edilmeleri gerekmektedir. Hasta-
nelerde yatılı hastaların yangın durumunda 
yatay transfer esasına dayanan bir strateji ile 
aynı katta güvenli bir alanda bekletilme-

leri, gerek ülkemizde geçerli olan Yangın 
Yönetmeliği'ne gerekse uluslararası stan-
dartlara göre bir zorunluluktur. Bu çalış-
mada ayrıca güvenli alandaki asansörlerin 
kontrollü olarak kullanılmasına ve hasta-
ların diğer katlara ve bina dışına tahliye 
edilmesine yönelik bir strateji önerilmekte 
ve bunun için alınması gereken önlemler 
açıklanmaktadır [1]. 

Mimari Yangın Güvenlik Önlemleri 

Bir sağlık tesisinin hasta yatak katlarında 
veya ameliyathane, yoğun bakım odası gibi 
mekânların bulunduğu alanlarından birinde 
çıkan bir yangın durumunda, kendi başla-
rına hareket etme imkânı olmayan hasta-
lar (yatan hastalar), önceden eğitim almış 
sağlık personeli ve/veya güvenlik personeli 
yardımıyla aynı kattaki bir başka yatay tah-
liye alanına transfer edilmelidir. 
Binaların Yangından Korunması Hak-

kında Yönetmelik’e göre [3], hastanelerin 
ve bakımevlerinin, alanı 300 m2’den büyük 
olan yatılan katlarında, en az iki adet yan-
gın kompartmanı düzenlenmesi ve kom-
partmanlar arasında yatay tahliye imkânı 
oluşturul  ması gerekir. Sağlık hizmeti amaçlı 
kurumsal binalarda uygun yangın korunum 
sistemleri mevcutsa (otomatik algılama, 
yağmur  lama, duman tahliye, vb.), herbir 
kompartmanın alanı 3000 m2’ye kadar çıka-
rılabilmektedir. Yatay tahliye alanlarının 
birbirlerin  den ve diğer zonlardan yangına 
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sından yatılı hasta katları, ameliyathaneler 
ve yoğun bakım ünitelerinde olduğu kadar 
sınırlayıcı önlemlere ihtiyaç olmadığıdır. 
Hasta yatak katlarında, birbirleri için 
yatay tahliye alanı vazifesi görmek üzere 
düzenlenen ve birbirlerinden yangına 1 
saat dayanıklı olarak ayrılan hasta bakım 
zonlarında, yatak odalarının kendi içinde 
ayrı birer yangın zonu olarak düzenlenmesi 
şeklinde bir zorunluluk yoktur. Bu sayede, 
yangın yönetmeliği hükümleri ile bir çelişki 
söz konusu olmaksızın, yatak odalarının 
kapılarında herhangi bir yangın dayanımı 
şartı aranmamakta ve hastane işletmesi tara-
fından yatak odası kapılarının sürekli açık 
tutulması ya da bu kapılarda otomatik kapı 
kapatıcı düzenekleri bulunmaması müm-
kün hale gelmektedir. Ülkemizde geçerli 
olan yangın yönetmeliğinde hasta bakım 
zonlarını ayıran kapıların yangına 1 saat 
dayanıklı olması ger ektiği belirtildiği halde, 
NFPA 101 standardında bu kapının duman 
sızdırmaz özelliği ön planda tutulmuş ve 
yangın dayanımı öngörülmemiştir.

Mekanik ve Elektrik Yangın 
Korunum Sistemleri 

Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik’e göre (2015) sağlık yapılarında 
yapı yüksekliği 30.5 m’yi geçtiğinde, aynı 

en az 60 dakika dayanıklı yapı eleman-
ları ile ayrılması ve yatay tahliye alanına 
duman geçişinin önlenmesi gerekmektedir. 
Ayrı birer yangın kompartmanı şeklinde 
düzenlenmesi istenen yatay tahliye alanla-
rının, binalarda yangının ve dumanın yayıl-
masını önlemek için oluşturulan mimari 
yangın zonları ile karıştırılmaması için, bu 
alanlar bu yazıda “hasta bakım zonu” şek-
linde adlandırılmıştır. Hasta bakım zon-
larında kaçış mesafesi, aynı zon içerisinde 
yer alması gereken korunumlu merdiven 
kapısına veya yatay tahliye alanına götüren 
koridorun çıkış kapısına kadar olan ölçüdür. 
Binanın otomatik yağmurlama sistemi ile 
korunması durumunda, hasta bakım zonu 
içerisindeki her noktadan en yakın çıkışa 
yürüme mesafesi 45 m’yi geçmemeli, tek 
yönlü çıkış mesafesi en fazla 25 m ve ölü 
koridor uzunluğu en fazla 20 m olmalı-
dır. NFPA 99 (Standard for the Health 
Care Facilities, 2015) ve NFPA 101 (Life 
Safety Code) ise bu konuda daha sınırlayıcı 
hükümler içermekte olup, sprinkler sistemi 
ile korunan sağlık yapılarının hasta bakım 
zonlarındaki her noktadan, hem yatay tah-
liye alanına götüren çıkış kapısına hem de 
hasta bakım zonu içindeki merdivene en 
fazla 61 m yürüme mesafesinde ulaşılabil-
mesi istenir [6]. 
Hasta bakım zonları için yukarıda tarif 
edilen düzenlemeler gerek mimari açıdan 
gerekse hasta bakım zonları ile uyumlu 
olması gereken mekanik ve elektrik sis-
temlerin koordinasyonu açısından oldukça 
sınırlayıcıdır. Bu nedenle, sağlık tesisinin 
genelinde yatay tahliye imkânları oluştu-
rulması esas olmakla birlikte, hasta bakım 
zonu tarifi altında belirtilen sınırlamaların 
tamamına uyulması zorunlu olan bölümler 

belirlenirken dikkat edilmelidir. Özellikle 
poliklinik tedavi alanlarındaki hastaların 
genel olarak, yatağa bağlı olmadan hareket 
edebildikleri ve acil bir durumda merdiven-
leri kullanarak bina dışına çıkabilecekleri ya 
da en azın dan merdivenle bir kat aşağıya 
inerek tehlikeli bölgeden kendi başlarına 
uzaklaşabilecekleri bilinmektedir. 
Hatta hastanelerde yangın güvenlik önlem-
lerinin belirtildiği uluslararası standartlarda, 
koltuk değneği ile yürüyen ya da geçici 
olarak tekerlekli sandalyede taşınan has-
talar için bile, yataklı hastalar için zorunlu 
olan yatay transfer stratejisine başvurulma- 
y abileceği ifade edilmektedir [6]. 
Polikliniklerde veya laboratuvarlarda refa-
katçi yardımıyla ya da sağlık personeli 
eşliğinde bu tür tedavi alanlarına yatakta  
ge tirilmiş olan ve yürümesi mümkün olma-
yan hastalar bulunabilir ancak gerek ülke-
miz Yangın Yönetmeliği'nde gerekse NFPA 
99 ve NFPA 101 gibi uluslararası stan-
dartlarda, hastanelerin dört veya daha fazla 
yatılı hasta bulunmayan kısımları için aynı 
katta yatay tahliye yapılması ile ilgili strateji 
zorunluluk olarak gösterilmemiştir. Burada 
vurgulanmak istenen husus, dört veya daha 
fazla hastanın yatırılmadığı poliklinik ya 
da laboratuvar gibi bölümlerde aynı katta 
yatay transfer alanlarının olmasına gerek ol - 
mamasından ziyade, yatay transfer alanına 
ulaşım mesafesi ve kompartman alanı açı-
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zamanda otomatik yağmurlama sistemi ve 
merdiven basınçlandırma sistemi de yapıl-
mak zorundadır. Otomatik yangın algılama 
sistemi ise yapı yüksekliği 6.5 m’yi ya da 
bina toplam kapalı alanı 1000 m2’yi geçen 
tüm yataklı sağlık tesislerinde zorunlu 
hale gelmektedir. Bununla birlikte, özel-
likle hasta bakım zonlarının kompartman 
alanı sınırını 1500 m2 yerine 3000 m2’ye 
çıkara  bilmek ve çıkışlara ulaşım mesafele-
rini artırabilmek için, yapı yüksekliği açı-
sından zorunlu olmadığı halde, otomatik 
yağmurlama sistemleri, otomatik algılama 

sistemleri ve duman kontrol sistemleri tesis 
edilebilmektedir. 
Otomatik sprinkler sistemi ile korunması 
gereken bir hastane binasında, prensip 
olarak tüm mekânlara uygun tip sprinkler 
başlıkları yerleştirilmelidir. Hastanelerde 
yangın çıkma riski en yüksek olan yerler, 
tıbbi mazlemelerin depolandığı odalar ola-
rak düşünülür. Bununla birlikte hastane içe-
risinde hastaların bulunabileceği her yerde 
ve tedavi odalarında bulunan oksijen ve 
nitrik oksit nedeniyle, oksijence zenginleş-
tirilmiş ortamlar yaratılmış olur. Oksijence 
zenginleştirilmiş bir ortamda, normalde zor 
yanıcı olan malzemelerin yanıcı hale gel-
mesi, normalde yanıcı olan malzemelerin 
ise daha kolay tutuşması ve yangının daha 
hızlı ilerlemesi söz konusudur. Bu yüzden 
ameliyathane ve yoğun bakım odaları gibi 
sterilizasyonun önemli olduğu mekânlarda 
kullanılması için özel olarak geliştirilen 
temiz oda tipi sprinkler başlıkları ile MR 
odası gibi tıbbi cihazların bulunduğu odalar 
için MRI tipi sprinkler başlıkları bulun-
maktadır.
Hastane binasında yangının çıktığı bir 
mekânda oksijen veya nitrikoksit gibi medi-
kal gaz kullanımı söz konusu olduğunda, 
yangının daha hızlı ilerlemesini durdurmak 
için bu gazların akışını kesmek gerekebilir. 
Ancak bu işlem otomatik olarak yapıla-  
mayacağı gibi, manuel gaz kesme vanaları 
konumlandırılırken, yetkili olmayan kişi-
lerin erişimine izin verilmemesi oldukça 
önem lidir. Yangına müdahale ekipleri 
tarafından yangının olduğu kata gelin-
diğinde, medikal gaz hattındaki vananın 
manuel olarak kapatılması işleminden önce, 
yangının çıktığı zondaki hastaların tah-
liye edildiğinden veya o sırada ilgili zonda 
gazı kullanmaya devam etmesi gereken bir 
hasta olmadığından emin olunmalıdır. Bazı 
ülkelerde hastane binalarındaki medikal 
gaz tesisatlarının kata girişlerindeki kesme 
vanalarının, itfaiyenin yangına müdaha-
lesi sırasında kolay erişebileceği merdiven 
yuvaları içerisinde kilitli olarak tutulması 
istenmektedir. Ülkemizde geçerli olan yan-
gın yönetmeliğine göre merdiven yuvası 
içerisinde bu tür bir tesisata izin verilme-
mekle birlikte, vanaların merdiven yuvası 
veya yangın güvenlik holü dışında olsa da, 
itfaiyenin erişimi için müsait olan noktalara 
konulması tavsiye edilen bir yaklaşımdır. 

Sağlık yapılarında yangının duyurulması 
konusunda farklı bir yaklaşım söz konusu-
dur. Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri 
gibi yerlerde, uyarıların sadece ışıklı uyarı 
cihazlarıyla yapılmasına izin verilir. Hasta 
yatak odalarında ise, yangının haber alındığı 
sırada sağlık personelinin hastanın yanında 
olması ihtimaline karşılık sesli duyuru 
imkânı olmalıdır. Bununla birlikte, yatılı 
hasta ların bulunduğu katta çıkan bir yan-
gında duyuruların paniğe neden olmaması 
için, standart tahliye anonsları yerine sadece 
görevli personelin anlayacağı bir şifreli 
mesajın bina genelinde yayımlanması daha 
uygun bir yöntemdir. Bu şifreli mesajın 
içinde, yangının hangi katın hangi zonunda 
çıktığı, önceden eğitim almış olması gere-
ken tüm sağlık ve/veya güvenlik personeli 
tarafından anlaşılır olmalıdır. Personelin 
hastaların tahliyesi konusundaki planlaması 
ve koordinasyonu ise, kendi iç haberleşme 
yöntemleriyle veya önceden belirlenmiş bir 
alanda toplanmak suretiyle yürütülebilir. 
Yangın yönetmeliğine göre, hasta bakım 
zonu olarak adlandırdığımız yatay tahliye 
alanlarına duman geçişini önleyecek ted  
birlerin alınması zorunludur. Duman geçi-
şinin nasıl önleneceği konusunda tasarımı 
ilgilendiren detaylara yönetmelikte yer ver - 
ilmediğinden, uygun olan tasarım esasları-
nın belirlenmesi için öncelikle duman geçi-
şinin nasıl önlenebileceği irdelenmelidir. 
Hasta bakım zonu olarak tasarlanan bir 
alanda, ortak dolaşım koridoruna kapı ile 
bağlanan bir odada çıkan bir yangında, du-  
manın koridora yayılmasının önlenmesine 
veya en azından gecikmesine katkıda bulu-
nacak en önemli unsur odanın kapısının 
kapalı olmasıdır. Bu açıdan, hasta bakım 
zonu içerisinde yer alan yatak odaları dışın-
daki depo, temizlik odası gibi odaların kapı-
larının sürekli kapalı tutulması ve zorunlu 
olmadığı halde kapılarında otomatik kapı 
kapatıcı bulunması önemlidir. 
Hasta yatak odalarının kapılarının normalde 
açık durumda tutulabilmesi veya hastane 
işletmesi açısından kapılarında otomatik 
kapı kapatıcı olması istenmemesi nedeniyle, 
hasta yatak odasında çıkan bir yangında 
durmanın koridora sirayet etmesi engel-
lenemez. Koridordaki duman dedektörleri 
algılama yaptığında, öncelikle dumanın 
hasta bakım zonunun dışına sirayet etmesini 
engellemek için, hasta bakım zonlarını ayı-
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anlaşılabilir. Dikkat edilmesi gereken bir 
başka önemli husus da, sprinkler zonları ile 
binanın dilatasyon zonlarını örtüştürerek 
borularının dilatasyon geçişlerinde alınması 
gereken önlemlerden tasarruf sağlamaktır. 
Bütün bu koordinasyon ilkeleri birlikte göz 
önünde bulundurulduğunda, en ideal çözü-
mün hasta bakım zonları ile hem sprink-
ler zonlarını hem de dilatasyon zonlarını 
eşleştirerek elde edilebileceği anlaşılır. Bu 
koordinasyonda dikkate alınması gereken 
bir konu da, hastaların tahliyesinde asan-
sörlerden faydalanılabilmesi için, her bir 
hasta bakım zonunda en az bir adet asansör 
bulunmasıdır. 
Hasta bakım zonları ile havalandırma zon-
larının koordinasyonu da önemlidir ancak 
havalandırma kanallarının hasta bakım zonu 
ayrım duvarlarını geçtiği her noktada bir 
yangın damperinin zorunlu olduğu söyle-
nemez. Uluslararası standartlara göre hava  
landırma kanallarının yangına en az 2 saat 
dayanıklı olması gereken duvarları geçtiği 
noktalarda yangın damperi zorunluluğu söz 
konusuyken, hasta bakım zonu ayrım duvar-

ran sınırlar üzerine yerleştirilen normalde 
açık konumdaki kapıların kapı tutucuları 
serbest bırakılarak otomatik kapı kapatıcı 
ekipmanları ile kapalı konuma geçmeleri 
sağlanmalıdır. Koridordaki dumanın diğer 
yatak odalarına geçmesini engellemek için 
ise, koridor duman egzoz sistemi devreye 
sokulmalıdır. Koridor duman egzoz fanının 
kapasitesi hesaplanırken, bazı uluslararası 
otel zincirlerinin otel yatak katı koridor 
duman egzoz sisteminde olduğu gibi aynı 
anda 3 kattan saatte 10 hava değişimi esas 
alınabilir. Hasta yatak odası kapılarının 
koridorlara açık olması, koridorda halı  
ol maması nedeniyle merdiven kapısı altın-
dan basınçlandırma havası sızıntısının daha 
yüksek olması nedeniyle hasta yatak katı 
koridorlarında tamamlama havası mikta-
rının 2-3 hava değişimi oranında seçilme-
sinin yeterli olacağı söylenebilir. Koridor 
taze hava menfezleri zon geçiş kapısına ve 
merdiven giriş kapılarına yakın konumlan-
dırılmalıdır. 
Hastane binalarında yangın korunum 
sistemlerinin bir parçası olmadığı halde, 
elektrik kesintisi durumunda insan hayatına 
doğrudan etkisi olan kritik fonksiyonlar 
bulunmaktadır. Bu fonksiyonlarla ilişkili 
olan ekipmanların çalıştırılması, bölgele-
rin aydın latılması ve hata durumu izlen-
mesi gibi işlemler için gerekli güç besle-
melerinde, yangın güvenliği açısından “acil 
durum cihazı” olarak isimlendirilen ekip-
manlarda olduğu gibi, elektriğin hem şebe-
keden hem de acil durum güç kaynağından 
güvenilir şekilde sağlanması gerekmektedir. 
Herhangi bir ana elektrik odasında ya da 
güç kablolarının geçtiği ana güzergâhtaki 
bir noktada çıkan bir yangın durumunda, 
gerek yangın güvenliği açısından acil durum 
cihazlarının gerekse hastane için hayati 
önem taşıyan kritik fonksiyonları besleyen 
ekipmanların çalışmaya devam edebilmeleri 
sağlanmalıdır. 
Binaların Yangından Korunması Hak-
kında Yönetmelik’e göre (2015) ya da has-
tane binalarının yangın güvenliği açısından 
uluslararası kabul gören bir standart olan 
NFPA 99’a göre zorunlu olmamasına rağ-
men, her bir hasta bakım zonu içerisinde 
en az bir adet asansör konumlandırılarak 
ve aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılarak 
normal asansörlerin de hastaların tahli-
yesinde kullanılması mümkün hale geti-

rilebilir. Bu sayede, yangının çıktığı hasta 
bakım zonundaki hastaların yatay tahli-
yesi yapıldıktan sonra, gerekli görülmesi 
halinde, henüz dumanın sirayet etmediği 
zonlardaki asansörlerle, hastaların kon-
trollü olarak bina dışına tahliye edilebil-
mesi sağlanabilir. Yangının etkilediği hasta 
bakım zonundaki asansörler ise, görevli 
personel kontrolünde dahi çalıştırılama-
yacak şekilde düzenlenmelidir. Bu amaçla, 
asansörün yer aldığı zondaki herhangi bir 
duman dedektörü algılama yapana kadar, 
asansörün kullanılabilme imkânı otomatik 
olarak sonlandırılmalıdır. Bu sayede, yangı-
nın ilk çıkış noktasından yangına dayanıklı 
olarak ayrılmış olan zona duman yayılımı 
başladığında, ilgili zondaki asansörlerin, 
yangın alarm paneli “reset” edilene kadar 
istense de kullanılamaması sağlanmış olur. 
Yapı yükseliği 51.5 m’yi geçen binalarda 
acil durum asansörünün önündeki yangın 
güvenlik hollerine acil durum telefonları 
yerleştirilerek, yangın alarm ve güvenlik 
merkezi ile iki yönlü güvenilir bir iletişim 
sağlanmalıdır. 
Prensip olarak yangına dayanıklı kablolar 
sadece anons/flaşör sistemi, kontrol modül-
lerinin bulunduğu hatlar gibi yangın sırasın-  
da kontrol edilmeye devam eden cihazlar 
söz konusu olduğunda zorunludur. Örneğin, 
yangının başlangıç aşamasında otomatik 
kapı tutucuyu serbest bırakan sinyal kablo-
lamasının yangına dayanıklı olması zorunlu 
değildir. Öte yandan Yangın Yönetmeliği'ne 
göre sağlık hizmeti amaçlı binalarda, her 
türlü besleme ve dağıtım kabloları ve kablo 
muhafazalarında kullanılan malzemelerin 
halojenden arındırılmış ve yangına maruz 
kaldığında herhangi bir zehirli gaz üretme-
yen özellikte olması gerekir. Hasta bakım 
zonlarını birbirinden ayıran duvarlarda yan-
gına 60 dakika dayanım şartı arandığından, 
hem yangın zonu bütün  lüğünün sağlanması 
açısından hem de tesisatların duvarları geç-
tiği noktaların çevresinde alınması gereken 
pasif yangın durdu rucu önlemleri açısın-
dan söz konusu duvarları geçen tesisatların 
minimize edilmesi önemlidir. Her bir hasta 
bakım zonunun ayrı bir anons zonu olarak 
düzenlenmesine özellikle dikkat edilmelidir. 
Bunun yanı sıra, sprinkler zonlaması yapı-
lırken de hasta bakım zonları ile örtüşme 
sağlanırsa, flow-switch aktivasyonu ile yan-
gının hangi hasta bakım zonunda çıktığı 
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larının yangına 60 dakika dayanıklı olması 
yeterlidir. Bu nedenle havalandırma kanal-
larının hasta bakım zonu sınırlarını ayıran 
yangına 1 saat dayanıklı duvarlardan geçtiği 
noktalarda, kanalın kendisinin de duman 
geçişine karşı bir direnci olacağı düşünüle-
rek, herhangi bir damper ilave edilmesine 
ihtiyaç yoktur. Hastanelerde havalandırma 
tesisatları açısından bir diğer önemli konu 
da, taze hava alış ve egzoz atışları arasında 
sağlanması gereken mesafele rdir. Yangın 
Yönetmeliği'ne göre genel olarak tüm bina-
larda en az 5 m mesafe sağlanması gerektiği 
halde, sağlık yapılarında bu husus çok daha 
kritik bir konu olup, taze hava alış ve egzoz 
atışlarının binanın farklı cephelerinden 
yapılması ve duruma göre bu mesafelerin 
artırılması istenebilmektedir. 

Sonuç 

Sağlık tesislerinin projelendirilmesinde 
gerek mimari açıdan alınması gereken özel 
önlemler gerekse mekanik ve elektrik yan-
gın korunum sistemlerinin tasarımında 
göz önünde bulundurulması gereken özel 
hususlar söz konusudur. En dikkat çekici 
mimari önlemlerden biri, yataktan indi-
rilemeyecek durumda olan hastaların aynı 
katta güvenli bir alana transfer edilmesi 
için yatay tahliye alanları oluşturulmasıdır. 
Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik’e göre otomatik yağmurlama 
sisteminin zorunlu olmadığı yükseklikteki 
sağlık yapılarında, yatay tahliye alanlarının 
sınırlarını iki katına çıkarabilmek için yağ-
murlama sistemi tesis edilmesi tercih edi-
lir ve bu durumda ameliyathaneler, yoğun 
bakım odaları ve MR odaları gibi mekânlara 
da uygun tip sprinkler başlıkları yerleştiril-
mesi gerekir. Özellikle oksijen ve/veya nit-
rik oksit kullanılan ortamlarda, malzemele-
rin yanıcılık özelliklerinin daha da olumsuz 
hale gelmesi nedeniyle, sprinkler sisteminin 
önemi açısından dikkate alınması gereken 
bir husustur. Bununla birlikte yangın algı-
laması du rumunda medikal gaz akışının 
otomatik olarak kesilmesi kabul edilemez 
ve sadece gerekli kontrolleri yapacak yetkili 
kişilerin manuel kesme vanalarına erişimine 
izin verilir. 
Her bir hasta bakım zonunun ayrı bir duman 
kontrol zonu olması ve ayrı bir anons zonu 
olması (ayrı bir anons loop hattı olması) 
zorunlu olmakla birlikte, sprinkler zonla-
rının hasta bakım zonları ile örtüşmesi ve 
bina dilatasyonlarının hasta bakım zonları 
içerisinden geçirilmesi de uygulama aşama-
sında kolaylık sağlayan tasarım önlemleri 
olarak tavsiye edilir. Yataktan indirilemeye  
cek hastaların bulunduğu katlarda tahliye 
anonslarının paniğe neden olmaması için 
sadece personelin anlayacağı bir şifreli me-  
saj yayımlanması önerilir. Aynı zamanda 

ameliyathane ile yoğun bakım odaları gibi 
alanlarda uyarıların sadece ışıklı cihazlarla 
yapılmasına izin verilir. Son olarak, ulusal 
ve uluslararası standartlar açısından zorunlu 
olmamakla birlikte, tasarım aşamasında 
belirli hususlara dikkat edilerek, gerek-
tiğinde yataklı bir hastanın düşey olarak 
tahliye edilebilmesi için normal asansörle-
rin kul  lanılması mümkündür. Bunun için, 
hasta bakım zonlarının bulunduğu katlarda 
yangın nerede çıkarsa çıksın, güvenli bir 
alandaki en az bir adet asansöre ulaşım sağ-
lanmalıdır. 
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yeniden yapılandırma çalışmalarının koşturma-
cası arasında, İstanbul’da yaşayanların cılız bir 
fısıltısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İstanbul dev 
bir şantiye alanına dönüştü”, “Adım atacak yer 
yok”, “trafi k sorununa bir çare…” 
Dev projelerin reklam fi lmlerinde duyuyoruz: 
“Kombinizi evinize varmadan çalıştırabiliyor-
sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-
cih ettiğinizi hatırlayıp evinizi o ısıda tutuyor, 
hatta içeride kaç kişisiniz, kim nerede oturuyor 
bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 
ayarlıyor. Otoparkınız aracınızı tanıyor, siz eve 
girer girmez akıllı eviniz ışıkları yakıyor, sıcak 
suyunuzu hazırlıyor vesaire, vesaire…” Adeta bir 
popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 
Tabii evinize ulaşmayı başarabilirseniz... O koca-
man projeler yapılırken; üstyapı ve altyapı çalış-
maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-
ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İstanbul’u bir 
“çilehane”ye çeviriyor.
İşler öyle karışık hale geldi ki, artık “dev 
şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. Mesela 
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
mün İstanbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 
ve İstanbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

İstanbul’da nereye dönsek, karşımıza kent-
sel dönüşüm kapsamında yenilenmek üzere 
parsellenmiş bölgeler ve tabelalar çıkıyor; 

“fi lanca yapı kentsel dönüşüm alanı” diye… 
Çarpık kentleşme, sadece İstanbul’un değil, 
neredeyse Türkiye’nin her ilinin en ciddi sorun-
larından biri. Düzeltilmesi için atılan adımlar 
da oldukça faydalı çalışmalar ve desteklenmeli. 
Sağlam ve sağlıklı binalara, çevre düzenlemesi 
yapılmış projelere kimin itirazı olabilir ki? İçinde 
yaşayanlar için de kuşbakışı fotoğrafını çekenler 
için de evine ulaşmak isteyenler için de memnu-
niyet verici ise bir proje; sonuna kadar destek-
lenmeli elbette. Ama gerçekte neler yaşıyoruz? 
Bu kadar proje; bu kadar yenileme, güzelleştirme, 

olmadığını söylüyor. Yapılanın kentsel dönüşüm değil, 
binasal dönüşüm olduğunu belirten Erkurtoğlu, “Afet 
Yasası sayesinde binalar sağlamlaştırılıyor, depreme 
dayanıklı hale getiriliyor. Ama İstanbul’a ve özellikle 
de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 
baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitirdiğini 
görüyorum. Yeşil alanlar beton yığınlarına dönüşmeye 
başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı binayı yıkıp 
yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 
değildir” diyor. Erkutoğlu; “İnsan ve trafi k yoğunluğu 
hesaplandığı zaman kentsel dönüşümde bu yoğun-
luğu kaldıracak altyapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon 
alanları yaratılmıyor. Dolayısıyla İstanbul’un her tarafı 
maalesef beton yığını haline gelecek. Yazın camlarımızı 
açtığımızda bile bir rüzgâr esintisi hissedemeyeceğiz. 
Çocuklarımıza yeni oyun alanları yaratılmamış olacak. 
Umarım mevcut alanları koruyabiliriz. İmar Yasası’nın 
yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.” diyor ve yanlış 
kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 
İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 
haline geleceğini sözlerine ekliyor.
Bu kapsamda altını çizmek istediğimiz bir önemli 
husus da şu: Şehirler, kendi dokularıyla, sahip oldukları 
geçmişle, içinde yaşayan farklı kültürlerin izleri ile bir 
değerler bütünü haline gelir. Yapılan çalışmaların da o 
değerlere saygılı olması; projelerin, kentin dokusuyla 
uyumlu yapılması gerekiyor. 
Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 
Sultanahmet Camisi’nin muhteşem minarelerinin 
arkasında dev kuleler görüyorsak, bir yanlışlık var 
demektir!  TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

ABONE SERVİSİ

Tel. :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 120 TL
Dijital Dergi / 60 TL
Basılı + Dijital Dergi / 150 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 110 TL
Dijital Dergi / 55 TL
Basılı + Dijital Dergi / 135 TL

ISK TEKNİK (6 Sayı)
Montaj, servis ve 
uygulama tekniği dergisi

Basılı Dergi / 50 TL
Dijital Dergi / 25 TL
Basılı + Dijital Dergi / 60 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 90 TL

E-BELEDİYE (6 Sayı)
Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 90 TL

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına yönelik 
tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim banka hesabınıza havale ettim. 

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

 Yapı Kredi Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26

 Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01

 Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

Lütfen faturayı     V.D.      no’lu hesaba kesiniz.

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen 
okurların 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan 
koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir





 . Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
 . Sistemlerinize özel çözümler
 . Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
  . Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
 . Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

Wilo bakım hizmetleri
Wilo ürünlerinizin bakımlarını düzenli yaparak sistemlerinizin güvenli bir şekilde ve uzun dönem çalışmasını garanti altına 
alıyoruz. Bunu yapabilmek için de bakım servisimizi bireysel talepleriniz ve ürünlerinize göre şekillendiriyoruz.

Sistemlerinizi  
uzun süre ve sorunsuz  
kullanabilmeniz için 
7/24 yanınızdayız...

 

Daha fazla bilgi için: www.wilo.com.tr
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