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27/11/2007 tarihinde yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmeliğe göre;

MADDE 87 - İklimlendirme ve havalandırma tesisatının duman kon-
trolünde kullanımı ile ilgili (Yangın/Duman damperinin kullanımına
yönelik maddeler); 
(4) Kanal kaplama malzemesinin, en azından zor alevlenici malzemeden

olması gerekir. 
(5) Havalandırma ve duman tahliye kanallarının, kaçış merdivenlerinden ve

yangın güvenlik hollerinden geçmemesi asıldır. Ancak, çeşitli sebepler-
den dolayı, kanalın bu bölümlerden geçmesi hâlinde, geçtiği bölümün
yapısal olarak yangına dayanım süresi kadar yangına dayanacak bir
malzeme ile kaplanması şarttır. 

(6) Aynı hava santrali ile birden fazla yangın kompartımanının havalandırıl-
ması veya iklimlendirilmesi yapılıyor ise, yangın kompartımanları arası
geçişlerde, üfleme ve emiş kanallarında yangın damperi kullanılması
gerekir. 

(8) Havalandırma ve duman tahliye kanallarının yangın kompartımanı
duvarlarını delmemesi gerekir. Kanalın bir yangın kompartımanı
duvarını veya katını geçmesi hâlinde, kanal üzerine yangın kompartı-
manı duvarını veya katını geçtiği yerde yangın damperi konulması
gerekir. Havalandırma kanalı korunmuş bir şaft içinden geçiyor ise, şafta
giriş ve çıkışta yangın damperi kullanılması şarttır. 

(9) Basınçlandırma sisteminin kanallarında yangın damperi kullanılmaz. 
(11) Yangının yayılmasında rol oynayan tesisat bacasının ve kanallarının,

yangın kompartımanları hizasında olması ve kompartımanın yangın
dayanımını azaltmayacak şekilde yalıtılması gerekir. Havalandırma
kanal ve bacalarının yangın kompartımanlarını aşmalarına özel detaylar
dışında izin verilmez. Hava kanallarının, yanmaz malzemeden yapıl-
ması veya yanmaz malzeme ile kaplanması şarttır. 

Yangın Damperleri
Yangın damperleri test ve onay gerektiren ürünlerdir. Hem global hem de
lokal standart ve şartlara uygun olarak üretilmeleri gerekmektedir. Böylece
yangın damperlerinin fonksiyonu ve güvenilirliği belgelenmiş olunur.

EN 1366:2 test standardı kapsamında yangın damperimizin yangın dayanım
testleri gerçekleştirilmiştir. Yangın damperimize EN 13501-3 standardına
göre EIS120 sınıflandırılması yapılmıştır. Yangın damperimize aralık ayı
içersinde, çalışmalarına başladığımız EN 15650 ürün standardı kapsamında
CE belgesini alacağız. 

Yangın Damperinin Yapısal Özellikleri
Yangın damperimizin kasası 1,5 mm galvanizli sacdan imal edilmektedir.
Tüm motor-kanat güç aktarım elemanlarında çelik, kanatta 30 mm kalın-
lığında inorganik dolgulu kalsiyum silikat levha ve iki kasanın birleşim
yerinde bulunan kısımda intumescent malzeme kullanılmıştır. Ayrıca iki
kasanın arasında ısı izolasyonu için seramik malzeme bulunmaktadır. 

Yangın damperlerimiz servomotor ile tahrikli olarak üretilmektedir. Damper
servomotorları 24V ya da 230V yay geri dönüşlüdür. Emniyet açısından ser-
vomotora entegre 72 °C sıcaklıkta otomatik olarak kapanmayı sağlayan ETR
(Electrical Thermal Release) mekanizması da bulunmaktadır. Yangın
damperlerinin servomotorları uzaktan kumanda edilebilir ya da bir duman
dedektörü ile de kapatılabilir.EN 1366:2 Test standardı kapsamındaki Yangın
Damperlerimiz 250 x 250 mm ile 1000 x 800 mm arasındaki tüm ölçüleri
kapsamaktadır. 

Yangın Damperlerinin Uygulanması
Yangın damperleri havalandırma ve hava iklimlendirme sistemlerinde yangın
bölgesinin otomatik olarak izolasyonunun sağlanması için tasarlanmıştır.

Yangın damperleri belirlenmiş bir sıcaklık aşıldığında (genellikle 72 ºC)
binanın bir bölümünü yangın ve dumanın yayılmaması için kapatmak duru-
mundadır.

Termal kapanmayı tetikleyen sıcaklık sınırının aşılmadığı durumlarda da

duman yayılmasını önlemek için yangın damperleri isteğe bağlı bir duman
detektörü ile de kapatılabilir.

Yangın Damperlerinin İşlevi
Yangın duvarlarının bütünlüğünü sağlamak. Bu tanım gereği öncelikle
yangın kompartmanları konusunu incelemekte fayda var.

Yangın kompartmanları pek çok yönetmelikte can güvenliğiyle ilgili temel
zorunluluklardandır. Kompartmanların boyutları ve direnç süreleri farklı olsa
da temel prensip tüm Dünya'da benzerlik gösterir; bir yangın sırasında hem
güvenli tahliye, hem de itfaiyenin verimli müdahalesi için yangını başladığı
bölümde hapsedecek yapısal tedbirlerin alınmasıdır.

Kompartmanlar arası duvarlar yangın sırasında beklenen sıcaklığa dayanacak
malzemeden imal edilir. Elektrik kablosu, boru gibi tesisat için açılan delik-
ler yangına dayanıklı malzemeler ile doldurulur. İnsan geçişinin gerektiği
noktalarda yangın kapıları kullanılır. Normalde açık kalması gereken hava-
landırma kanallarında ise yangın sırasında otomatik kapatacak yangın
damperleri kullanılması zorunludur. 

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak yangın damperleri hakkında aşağıdaki
genellemeleri yapabiliriz;
• Yangın damperi, yangın duvarının bir parçasıdır. Yangın damperlerinin

öncelikli görevi kanal içersindeki sıcaklık 72 ºC’ye ulaştığında kapanarak
yangın duvarının bütünlüğünü sağlamaktır. Montaj esnasında yangın
duvarıyla yangın damperi arasında hiçbir boşluk olmamalı ve sıkı bir yapı
oluşturulmalıdır. 

• Yangın damperi termik elemanlı (termal sensör) olmalıdır. Yangın
damperinin kanal içersindeki sıcaklık 72 ºC’ye ulaştığında kapalı konuma
gelebilmesi termik eleman sayesinde gerçekleşmektedir. Yangın damper-
leri daha erken tepki vermek için dumana duyarlı yangın algılama sistem-
lerine de bağlanabilir. Ancak bu ilave tedbir, esas işlevin yerini almamalı,
damperlerin sıcaklık artışında kapanmasını sağlayacak termik düzenekler
mutlaka kullanılmadır.

• Yangın damperi, yangın sırasında mutlaka kapalı duruma gelmelidir. Kanal
içersindeki sıcaklık yükselene kadar damperler kapalı veya açık konuma
getirilerek duman kontrolüne yönelik bazı senaryolar ve konfora yönelik
senaryolar için kullanılabilir. Ancak sıcaklığın yükselmesiyle birlikte
damperler kapalı konumunu alarak yangın duvarı bütünlüğünü sağla-
malıdır. Enerji kesilmesi durumunda da yangın damperleri kapalı konuma
gelmelidir. Yangın damperinin kapandıktan sonra uzaktan müdahale ile
açılmasına izin verilmez.

• Yangın damperlerinin düzenli bakımları yapılmalıdır. Normal zamanlarda
çalışmayan bu damperlerin arızaları testleri yapılmadığı sürece fark edile-
mez. Bu yüzden bütün yangın damperlerinin belirli sürelerde kapatılıp
açılarak test edilmeleri gerekmektedir.

Yangın Damperinin Duvara Montajı

Destekleyici yapıyla yangın damperi arasında hiçbir boşluk olmamalı ve sıkı
bir yapı oluşturulmalıdır. Motor termik elemanı yukarıda şekildeki gibi üst
tarafta olmalıdır. Ayrıca damper montaj edilirken yangın damperi klapesi
destekleyici gaz betonun tam ortasında olmalıdır. Yangın damperi destek-
leyici duvar yapıya tam dik olarak monte edilmelidir.

Dikdörtgen Kesitli Yangın Damperleri

Mak. Yük. Müh. Emre ÇINLAR (BSK Havalandırma Ekipmanları A.Ş.) 

Sektörden
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Sektörümüz duayenlerinden birini daha uğurladı. Genel
Mühendislik’in kurucusu ve sektörümüzün duayenle-
rinden Makina Yüksek Mühendisi Baycan Sunaç 15
Şubat 2014 tarihinde vefat etti. 

Baycan Sunaç ile ilgili arşivlerimizdeki sektörel yayın-
ları araştırdığımızda karşımıza çıkan satırları sizlerle
paylaşmak istedik. Hem Sunaç’ı anmak, hem de tecrü-
belerini bir kez daha aktarmak için…

TTMD’nin 2007’yi uğurlayıp 2008’i kutladığı yıl, aynı
zamanda 15. yaşını da kutladığı yıldı. TTMD bir
‘Duayenlerle Sohbet Toplantısı’ düzenlemişti. Orada
Moderatörlük görevini yapan Cafer Ünlü, toplantının
ilk konuşmacısı Baycan Sunaç’ı şöyle takdim etmişti:
"Makina Yüksek Mühendisi Baycan Sunaç, 1940 yılın-
da doktor olan babasının o yıllarda görev yaptığı
Iğdır’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi 6 Fen B sınıfından
mezun olan Sunaç, İTÜ Makina Fakültesi’nden 1963
yılında mezun oldu. İlk işyeri, Türk Otomotiv
Endüstrisi Tuzla Fabrikası’ydı. 1963-64 yılları arasında
TOE’nin Etüd-Proje bölümünde görev aldı. Kariyerine
otomotiv endüstrisinde devam eden Sunaç, askerlik
hizmetinin ardından Çiftçiler-Wolkswagen temsilcili-
ğinde mühendis, Jeep Tuzla Fabrikası’nda kalite kont-
rol şefi, Genoto Kamyon Fabrikası’nda etüd proje şefi
olarak çalıştı. 1971-1978 döneminde çalıştığı Alman
kuruluş Lois Berger GmbH ile mekanik tesisat projeci-
liği de başlamış oldu. Frankfurt’ta bulunan Lois
Berger’den ayrılıp Türkiye’ye dönen Sunaç, 1979
yılında kendi firması Genel Mühendislik Ltd.’i kurdu.
Önemli projeleri arasında Kemer’de Robinson Club, İş
Bankası Kuleleri ve Rusya’nın Kazan kentindeki
Basketbol salonu yer alıyor."

Bu takdimin ardından sözü alan Baycan Sunaç, sohbe-
tinde özetle şu anılarına yer vermişti: "TOE’de işe gir-
diğim dönemde Türkiye’de özel sektörün kontrolünde-
ki sanayi, oldukça zayıftı. Yapılan işler, ileri teknoloji
gerektirmeyen, basit işlerdi. Traktör, kamyonet gibi
otomotiv ürünlerinin basit parçaları Türkiye’de üretili-

BAYCAN  SUNAÇ’ı  Kaybettik

Mekanik tesisat sektörünün Duayenlerinden Baycan Sunaç, 15 Şubat 2014

tarihinde aramızdan ayrıldı. Ailesi, yakınları, tanıyanlara, 

sektörümüze ve camiamıza başsağlığı dileriz.

• 1940 yılında Iğdır’da doğdu. 
• 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina

Fakültesi’nden mezun oldu.
• 1963-1964 yılları arasında TOE Tuzla Fabrikası

Etüd-Proje Bölümü’nde görev yaptı.
• 1966-1967 yıllarında Çiftçiler Firmasında (o tarihte

Volkswagen temsilcisi) çalıştı.
• 1967–1968 yılları arasında Tuzla Jeep Fabrikası

Kalite Kontrol Şefliği görevini yaptı.
• 1968–1971 yılları arasında Genoto Kamyon Fab.

Etüd-Proje Bürosu Şefliği yaptı.
• 1971–1978 yılları arasında Frankfurt/Almanya’da

Louis Berger GmbH mimarlık ve mühendislik fir-
masında, ısıtma, havalandırma ve sıhhi tesisat
proje mühendisi olarak çalıştı.

• 1979 yılında Genel Mühendislik Ltd. Şti’ni kurdu. Bu
güne kadar kendi şirketi adına, Mekanik Tesisat
(ısıtma, havalandırma, klima, sıhhi tesisat, yangın-
dan korunma, endüstriyel tesisat vb.)  konularda
tasarım, mesleki kontrol ve danışmanlık hizmet-
lerinde bulundu. Onlarca önemli projeye imza attı.

• MMO’nun birçok komisyonunda görev aldı.
• 2011-2013  dönemi TTMD Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcılığı görevinde bulundu.

TMMOB–MMO, ASHRAE ve TTMD üyesiydi. 

sektörden:Sablon  04.03.2014  14:44  Page 63



64 Tesisat Mühendisliği - Sayı 139 - Ocak/Şubat 2014

Sektörden

yordu. TOE’de şefimiz Tuğrul Bayramcı idi. İtalya’da
FIAT fabrikasında çalışmış, modern yöntemler uygula-
maya çalışan bir kişiydi. ‘Metod Mühendisliği’ kavra-
mını ondan duyduk. Bir gün bana bir parçayı verdi,
eksantrik preste kalıp yapacağımızı, gereken hesapları
yapmamı söyledi. Her bir noktaya gelen kuvveti hesap-
layacağım. Hesapları titizlikle yaptım. Ortaya küçücük
bir parça çıktı. Tuğrul Bey, baktı ve güldü; ‘bu oyuncak
gibi, narin bir şey olmuş. Her şey hesapla bitmez, bazı
şeyleri öngörebilmek gerekir’ dedi ve benim milimetrik
hesaplarımı bir kenara atarak neredeyse ‘santimetrik’
bir hesap çıkardı. Ortaya çıkan parça, benimkinin iki
katı... Tecrübenin önemine şahit olmuştuk. Sonraları da
iyice anladık ki sadece rakamlar ve hesaplara güvene-
miyorsunuz, bazen de tecrübe, ön planda belirleyici
olabiliyor. 60’lı yılların sonlarına doğru, makine
mühendisliğinin itibar ve gelir olarak belki de en parlak
dönemiydi. Makine mühendisleri ayda 2000 lira maaş
alabiliyordu. Düşünün babam kaç yıllık doktordu ve
maaşı 800 liraydı. Bense ayrıldığım her işten bir diğe-
rine maaşım artarak geçiş yapıyordum ve çok da iyi bir
ücretim vardı. 70’lerin başında hava değişmeye başla-
dı. Bu sıralar kalorifer tesisatı zorunluluğu başlamıştı
ve projelerde bir makine mühendisinin imzasının
bulunması şarttı. Makine mühendisleri de bu işi 1000
lira gibi bir bedelle yapıyorlardı. Fena para değildi.
Bana da ‘yapar mısın?’ dediler. İki proje yaklaşık bir
maaş daha demekti. ‘Yaparım’ dedim ama nasıl? Bir
örneğini görmem lazımdı. Cengiz Dazkır ve ortağı bu
işi yapıyordu. Onlardan bir örnek proje istedim. Bu
yolla öğrendiklerimle birkaç kalorifer tesisatı projesi
yaptım. Almanya’da Lois Berger firmasına iş başvuru-
sunda bulunduğumda proje referanslarınız var mı dedi-
ler, ben de bu projeleri gönderdim. İşe kabul edilince
çok sevindim; demek ki Almanlar tarafından kayda
değer projeler yaptığımı sandım. Sonraları fark ettim ki
o dönemde personel ihtiyaçları öylesine büyükmüş ki,
dünyanın her yerinden kim olsa işe almışlar. Ama pro-
jeciliğimin başlangıcını yine o projelere bağlarım. İTÜ
Makine Fakültesi’nde okuduğum dönemde, mezun
olana dek yaklaşık olarak 60 ders alınırdı. Betonarme
ve elektrik dersleri bile alırdık. Sistem, görevli olarak
Türkiye’nin herhangi bir yerine gittiğinizde, gerekmesi
halinde iki kata kadar inşaat yapmamızı öngörerek
yapılandırılmıştı. Biz de çok fazla şey okuyup, derin-
likli bir bilgiye sahip olamadığımızdan endişe ederdik.
Almanya’ya gittiğimde dünyanın pek çok yerinden

mühendislerle birlikte çalıştım. Daha çok Hitler döne-
minden kalma Alman kışlalarının modernizasyonu
yapılmaktaydı. Prototip projeler sayılırdı. Başımızda
bir Alman mühendis vardı ve bir gün onunla DIN 4701
üzerinde bir tartışmaya girdik. Tereciye tere satmak
gibi bir şeydi... Tartışmaya nokta koyabilmek için kita-
ba baktık, ben haklı çıktım. Kendime güvenim güçlen-
di. Aldığımız eğitimin önemli olduğunu düşündüm.

Eşim ve ben, Almanya’da geçen yedi yılımızın ardın-
dan, Almanya’da doğan kızımızla birlikte Türkiye’ye
döndük. Almanya’da iş hayatımızda insanlar arası diya-
log oldukça seviyeliydi. Sözlerin, vaatlerin karşılıkları
vardı. Türkiye’ye döndüğümde farklı üsluplarla karşı-
laşmaktan endişe ettim. Zaten çok fazla iş seçeneği de
yoktu. Kendi firmamı kurdum. Aldığım bir işte elektrik
sorunu çıktı, elektrik şalterleri atmaya başladı, çağırdı-
lar. Bir elektrikçi buldum, ‘merak etme abi, çok kolay,
hemen hallederiz’ dedi. Güvendim. Adam tesise gitti ve
ne yaptıysa bu kez şalterler atmadı, elektrik motorları
yandı. O günden beri ‘kolay abi, hallederiz’ diyenlere
kuşkuyla baktım.

Galiba 1990 senesiydi. Metro Gross Market’in ilk işin-
de aramızda bazı uzlaşmazlıklar oldu. İkinci işlerinde,
Kozyatağı’nda açılacak marketlerinin projesini
Almanlara verdiler. Alman bir mühendis, pek çok kez
geldi, gitti ve çalışmasını tamamladı. Proje belediyeye
verilecekti ve benim imzam gerekiyordu. Tetkik ettim
ve genleşme deposunun hesabında yanlışlık olduğunu
fark ettim, geri çevirdim. Adam da inatlaştı; ‘bilerek
öyle yaptım, doğrudur’ diye. Neticede haklı olduğumu
kabul etti ve düzeltti. Pek çok kişinin gözündeki
‘yabancıysa muhakkak iyisidir, doğrusudur’ anlayışını
çürüten, şahsen yaşadığım bir örnekti. Bunu yaşayan
pek çok arkadaşım var ve bu ön yargıyla mücadelemiz
‘yabancı düşmanlığı’ gibi algılanmamalı. Bizim müca-
delemiz; yabancılar konusundaki tutuculuğa karşıydı.

Yakın dönemde Arnavutluk’ta bir proje aldık, Tiran’da,
halen sürmekte olan bir alışveriş merkezi projesiydi bu.
Oraya gittik, ne söylesek ‘siz daha iyisini bilirsiniz’ diyor-
lar. Arnavutluk’un en büyük elektrik tesisatı müteahhidi
geldi, o da benzer şekilde konuşuyor. Sorduk ‘estağfurul-
lah, neden böyle söylüyorsunuz?’ dedik. Adamlar ‘siz
bizden en az 20 yıl öndesiniz’ dedi. Hep tersini duymaya
alışmışız, öylesine gururumuz okşandı ki.."

sektörden:Sablon  04.03.2014  14:44  Page 64


