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Sevgili Meslektaşlarım,
Makina Mühendisleri Odası (MMO), elinizdeki “MAKİNA” dergisi ile bir 
ilki daha gerçekleştirmektedir. Oda olarak sürekli bir yayına sahip olma 
zamanının çoktan gelip geçtiği tespitini yapan Yönetim Kurulu, 3 ayda bir 
olmak üzere “MAKİNA” isimli bir  dergi yayınlama kararı almıştır. 

İlk sayımızın konusu, hem dünyamızda hem de toplumumuzda son 
derece popüler olan ve günlük hayatımıza da girmiş olan ‘Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları’ (YEK) oldu. Bir ada ülkesi olan ve enerji konusunda 

tamamen dışa bağımlı olan ülkemizin YEK’nın  anası olan Güneş Enerjisi açısından oldukça zengin 
olması, bu kaynağın bir an önce kullanılması gerektiğini zaten dayatıyordu. Geç de olsa bu 
uygulamaya geçmek oldukça olumlu olmuştur. Bu konudaki yetkili ve uzman kişilerin görüşlerini 
sayfalarımızda bulabilirsiniz. YEK Yasası’na göre oluşturulan ve YEK başvurularını değerlendirip, 
uygulamalar konusunda bakanlığa danışmanlık yapacak olan Kurul’da Odamızı temsilen bir üye yer 
alacaktır. Böylece, YEK politikalarının oluşturulmasında Odamızın görüşleri de hayat bulacaktır.

Bildiğiniz gibi Makina Mühendisliği çok geniş bir alana yayılmaktadır. Toplum yaşamında çok 
önemli bir yeri olması gereken odamız, özellikle Sanayi Holding çatısı altındaki fabrikaların 
yağmalanıp kapatılması ve var olan birkaç özel işletmenin de çok gelişmemesi ve küçük ölçekte 
kalması nedeniyle toplumda hak ettiği yeri alamamıştır. Mekanik Tesisat proje ve uygulamalarıyla 
bir çıkış yakalayan Odamız, kurumsallaşma adına sadece yapı sektörüne bağlı kalmamalı ve faaliyet 
alanlarını çeşitlendirmelidir. 

Alayköy Sanayi bölgesinde önceki Başkan İzzet Volkan döneminde alınan arsaya temelini atıp, 
bugün itibarı ile karkas inşaatını tamamladığımız MMO Laboratuvar binası bu amaç için atılmış 
bir adımdır. Laboratuvar binamız tamamlandığında çeşitli seminer ve konferansların yanında, 
cihaz kalibrasyonu, egzos emisyon ölçümü, araç muayene, vs. uygulamalar yapabilecek duruma 
geleceğiz. Yeni oluşturduğumuz Araç Komitesi’nin çalışmaları sayesinde, ülkemizdeki çeşitli araç 
tiplerinde yapılan projesiz tadilatlara ve denetimsiz uygulamalara karşı mevzuat oluşturup bu 
alanlarda da Odamızın etkin denetiminin olmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Tüm üyelerimizin bu dergiyi Odanın bir yavrusu olarak görüp onun gelişmesi ve mesleki konularda 
(tesisat, makina, malzeme, araç, vs.) toplumun bir buluşma platformu olması için gerekli ilgi ve 
çabayı ortaya koyması tek dileğimdir. 

 Dergimizin çıkmasında emeği geçen herkese, özellikle MMO Yayın Komitesi’ne çok teşekkür eder, 
hepinize mutlu, huzurlu ve üretken günler dilerim.

Emir TAŞCIOĞLU
MMO Başkanı

Makina Mühendisleri Odası
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Değerli  Makina  Mühendisi  Arkadaşlarım,
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) güzide 
odalarından biri olan odanız Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 
dergisinde sizlere sesleniyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

“Nükleer enerji” konusunun gündem olduğu bu günlerde, sizlere hitap 
etmiş olmak, sizlerden biri olarak, enerjide gelinen aşamayı bir defa daha 
düşünme fırsatını bana vermiştir. 

Dünya nüfusunun süratle artması ve ayni zamanda da enerjiye olan talebin aşırı artış göstermesi 
bizleri ikilem içerisine sokmaktadır. Enerji her ne şekilde kullanılacaksa kullanılsın dünyada var 
olan potansiyel enerjilerin dönüştürülmesi ile kullanılır hale gelmektedir.  Bunun da doğal olarak 
dünyada var olan doğal dengeleri değiştirerek yapabilmekteyiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
başında gelen Hidro Elektrik Santralleri bile doğal alanlara yapılan müdahalelerden dolayı ciddi 
tahribat yapmaktadır;  keza güneş enerjisinden elektrik üretecek aparatların yapım aşaması da 
doğayı tahrip etme anlamına gelmektedir.

Bugünlerde Mersin’de kurulması tasarlanan “Nükleer Santral” projesi ülkemizde tartışma 
konusudur. En başta gelen sebebi doğal olarak, ülkemize olan yakınlığı nedeniyle bizleri de 
yakından ilgilendiriyor olmasıdır. Nükleer enerji enerjiye olan talebin dizginlenemez olduğu 
zamanlarda kullanılan son çaredir. Bu enerji türünün doğru kullanıldığı düşünüldüğünde çok ideal 
görülebilmektedir. Ancak kontroldan çıkması durumunda ciddi feleketlere yol açmaktadır. Ayrıca 
atıklarını kontrol altında tutma başlı başına bir sorundur. Bu sebeplerden dolayı bizler bu enerji 
türüne yürekten hayır diyoruz. Ancak tam da bu noktada bizlerden talep edilen özellikle elektrik 
enerjisini sağlamak için fosil yakıtlara, derelere, barajlara v.s yöneliyoruz ve bunun da doğayı tahrip 
etmek olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da “mahcup insanlar” durumuna düşüyoruz.

Bu ikilem içerisinde ne yapmalıyız:
1- Üretilebilen enerjiyi sonuna kadar verimli kullanmalıyız
2- Yenilenebilir enerji kaynaklarının doğayı en az tahrip eden türlerine yönelmeliyiz. Bu kaynakların 
kullanılabilir olması için akademik çalışmalara destek vermeliyiz.
3- Bu sorunun dünyanın sorunu olduğunu bilerek dünya ile birlikte hareket etmeliyiz.

Son cümle olarak enerji kullanıcılarına, şimdiki durumda “dönüştürülmüş enerji”nin her şart altında 
doğayı tahrip etmek olduğunu, ne kadar az ihtiyaç varsa o kadar doğaya tahribatın azalacağını 
bıkmadan usanmadan anlatmalıyız.

İlk günlerini yaşamakta olduğumuz 2015 yılının doğayı bozmadan, dünyamızı tüketmeden, tehlike 
yaratmadan elektrik üretmenin yollarının bulunacağı bir yıl olmasını diliyorum.

Ahmet HÜDAOĞLU
KTMMOB Başkanı

Makina Mühendisleri Odası
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Merhaba,
‘Makina’ Dergisi’nin ilk sayısıyla beraber yayın hayatına başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Makina Mühendisleri Odası alanındaki disiplinlerin gereksinimi olan derginin Odamızca çıkarılması 
bugüne kadar hep gündemdeydi.

Makina Mühendisleri Odası 40’ıncı dönem Yönetim Kurulu’nun dergi çıkarma ve bu derginin benim 
başkanlığımda bir Yayın Kurulu tarafından hazırlanması kararı iletildiğinde çekinceli yaklaştık. 
Çünkü genelde ‘çok yoğunuz’ ve ‘zaman sorunu’ yaşıyoruz. Ancak bu tereddüte rağmen Makina 
Mühendislerine  ve kamuoyuna dair bir şeyler yapmak, bilgilendirmek, kaynak yaratmak adına itiraz 
etmeden çalışmaya koyulduk.

3 ayda bir yayınlanması planlanan derginin adını ‘Makina’ koyarak işe başladık.

Yayın hayatına kattığımız Makina Dergisi’nde; bilimsel ve teknolojik çalışmalar, makina mühendisliği 
hizmetleri, mesleki sorunlar, meslekle ilgili planlamalara ışık tutacak görüşler, röportajlar ve sizler yer 
alacaksınız.

Makina’nın 1. sayısında; oda ve üyelerimizin tanıtımı, faaliyetleri, odadan haberler, kuruluşundan 
günümüze kadar başkanları bulabilirsiniz. Makina’da ana konu olarak seçtiğimiz ‘Yenilenebilir Enerji’ 
ile ilgili detaylı bilgi, ülkemizdeki uygulamalar, enerji üretimi ve politikası ile ilgili KIB-TEK’in en üst 
düzeydeki yetkilileriyle röportajlar, mesleki konularda değerli makaleler ve aydınlatıcı bilgiler yer 
almaktadır. 

Makina Dergisi’nin bundan sonraki sayılarında siz değerli üyeler, yayınlanmak üzere mesleki konularda 
ileteceğiniz yazılarla bizlere katkı ve güç vereceksiniz. Oda Yönetim Kurulu’nun  katkılarıyla gönüllü ve 
fedakarca çalışan ve emek harcayan Yayın Kurulu’ndaki arkadaşlarıma teşekkür ederim.

İzzet Volkan
Editör

Makina Mühendisleri Odası
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Makina Mühendisliği, temel fizik prensipleri ve 
malzeme teknolojilerini kullanarak mekanik 
sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı 
ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve 
durumları matematiksel olarak modellemek 
suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen 
mühendislik disiplinidir. Mesleki faaliyetlerimizi 
hep bir arada bulundurmak ve örgütlenmek 
adına Makina Mühendisleri Odası adı altında 
toplanmaktayız.

Odamız  ilk olarak, 1969 yılında yapılan Genel 
Kurul kararı ile Elektrik–Makina Mühendisleri 
Odası ismi altında kuruldu. Artan  üye sayımız ve 
talep artışıyla beraber  kendi bünyemiz altında 
toplandık.  20 Şubat 1971 tarihinde Genel Kurul’da 
hazırlanan Makina Mühendisleri Tüzüğü’nün  kabul 
edilmesinin ardından oda olarak faaliyetlerimize 
bağımsız bir şekilde devam etmeye başladık. 
Makina Mühendisleri Odası olarak 2009 yılında 
Çalışma Tüzüğü Esaslarının tadil edilmesiyle yeniden 
yapılandı. Bazı mühendislik dalları , kendi meslek 
odalarının olmaması veya  Makina Mühendisliği’nin 
alt disiplinleri olması sebebiyle, Makina Mühendisleri 
Odası’na kayıt olmaktadır. 
Toplam 349 kayıtlı Makina Mühendis üyemiz 
olup bunların 223 tanesi doğal, 109 tanesi de 
faal olarak görev yapmaktadır. Geriye kalan 17 

üyemiz ise vefat etmiştir. 
1 Hazıran 2006 tarihinde 
mekanik proje uygulaması 
başladığı andan itibaren 
odamızın sekreterliğini yapan 
Zerhan Özçınar sekreterlik 
görevinin yanında her türlü 
faaliyetimizde yanımızda yer 
almakta ve odamıza en iyi 
şekilde hizmet vermektedir. 
Odamızda;  kurulduğu tarihten 

bugüne özveri ile mesleki konuların ülke genelinde 
uygulanması için mücadele eden ve yönetim 
kurulları ile birlikte odamızı her dönem daha ileriye 
taşıyan çok sayıda değerli başkanlar görev yapmıştır. 

Odamızın Amaç ve Faaliyetleri
• Ülkemizin imar ve sanayi politikasına yönelik 
görüş ve önerilerde bulunmak, teknik ve bilimsel 
araştırmalar yapmak ve bunları üyelerin ve sanayinin 

yararına sunmak, ülkenin çevre sorunlarının 
çözümlenmesine ilişkin görüş ve önerilerde 
bulunmak.
• Meslek alanları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek. 
• Üyelerinin mesleki alanlarındaki ulusal ve uluslar 
arası yeni gelişmeleri, tartışmaları izleyebilmesi ve 
aktarabilmesi, mesleki sorunların dile getirilebilmesi, 
kamuoyunun bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda 
politikaların oluşturulması amacıyla, ulusal ve uluslar 
arası ölçekte kongre, kurultay, sempozyum, fuar, 
sergi vb. düzenlemek
• Üyelerin sosyal-kültürel gelişimine katkıda 
bulunmak için kurs, seminer, söyleşi vb. etkinlikler 
düzenlemek . 
• Meslek alanları ile ilgili teknik şartnameleri, 
tip sözleşmeleri ve benzeri gibi teknik belgeleri 
hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları 
incelemek, geliştirmek, ülke ve toplum yararları 
doğrultusunda önerilerde bulunmak odamızın amaç 
ve faaliyetlerindendir.

Vize Kurulu
Proje üyelerimiz tarafından hazırlanan mekanik 
tesisat, klima havalandırma, asansör, kazan montaj 
vb. projeler mesleki denetim çerçevesinde MMO vize 
kurulu tarafından kontrol edilip vizelenmektedir. 
Vize kurulunda 2008 yılından beri Doç. Dr. Hasan 
Hacışevki ve Tezel Baykent görev yapmaktadır.

Makina Mühendisleri Odası’na yasa, tüzük, 
yönetmelikler ve benzeri yollarla
verilen görevlerin yürütülmesinde etkinliği, 
verimliliği, katılımcılığı ve sürekliliği sağlamak 
amacıyla oluşturulan Komite ve Kurullar önemli 
rol oynar, bu yüzden kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek kuruluşu olan  MMO kendi içerisindeki ihtiyaç 
konularında göre komiteler oluşturmuştur.

Odamız; Makina Mühendisleri Odası
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ODA BAŞKANLARIMIZ

Yücel Zeka  
1971-1973   

           

Tanser H. Nizam 
1984-1986   

        

Çetin Mazharoğlu  
2000-2001      

Kamuran Haktanır  
1973-1977   

 

Halil Yalkın   
1979-1984
1986-1991  

Hasan Hacışevki 
2001-2005  

          

13.02.2012

 Necdet Mındıkoğlu 
1977-1979   

  

Uğur Atikol           
1991-1996  

        

İzzet Volkan 
2005-2010  

Halil Yalkın           
1979-1984   

  

Tezel Baykent 
1996-2000            

Emir Taşcıoğlu   
2010-…..     

Yücel Zeka Kimdir?
Yücel Zeka 5 Haziran 1938 yılında Gazimağusa’da doğdu. 
Annesi Vedia Hanım, Babası ise 1961-1984 yılları arasında 
Kıbrıs Cumhuriyeti adına AİHM’de görev yapan ilk Türk hakim 
olan Başhakim Mehmet Zeka Bey’di. 1961 yılında Manchester 
University BSc Tech Makina Mühendisliği Fakültesinden mezun 
oldu. Inşaat Dairesinde çalıştı ve 1984-1998 yılları arasında Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü.

20 Şubat 1971 tarihinde Makina Mühendisleri ayrı oda kurunca  
Odamıza kurucu başkanlık yaptı. Dönemin yönetim kurulu 
üyeleri ise Engin Salih , Salih M. Bardak ve Onay Fadıl’dı. 1972-
1973 dönemlerinde de oda başkanlığı görevini yürüttü,bu 
dönemde yönetim kurulu Erbil Ahmet, Kamuran Hakkı ve Alpay 
Durduran’dan oluşmuştur.

Makina Mühendisleri Odası
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Komite ve Kurullar
7.MMO YETKİ KURULU
Yrd. Doç. Dr. Ali Evcil
Hasan Çoban
Emir Taşcıoğlu

8.KTMMOB BİLİRKİŞİLİK KOMİSYONU
Yunus Terlik

9. KTMMOB  ENERJİ  İHTİSAS KURULU
Nafi Cabacaba
Murat Özdenefe

10.BAŞBAKANLIK  ENERJİ KOMİTESİ
Prof. Dr. Uğur Atikol
Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu
Emir Taşcıoğlu

9.KTMMOB TRAFİK İHTİSAS KURULU
Sümer Kaya
Hasan Karaoğlan
Omaç Öke

10. KTMMOB SU İHTİSAS KURULU 
Memduh Aybar
Çağan Oyaltan

11. ASANSÖR KOMİTESİ
Tezel Baykent
Ahmet Ulubay

1. VİZE KURULU
Doç. Dr. Hasan Hacışevki
Tezel Baykent

2. ARAÇ KOMİTESİ       
Doç. Dr. Hasan Hacışevki
Ayer Yarkıner
Ahmet Günbay
Kemal Saygınsoy
Mert Yarkıner

3. YAYIN KOMİTESİ
İzzet Volkan
Meryem Baltacı
Nursel Talhaoğlu
Nafi Cabacaba
Evren Cem

4.LABORATUVAR İNŞAAT KOMİTESİ
Yunus Terlik
Ahmet Ulubay
Mehmet Kofalı

5. ENERJİ KOMİTESİ
Prof. Dr. Uğur Atikol
Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu
Dr. Ozan Erenay
Dr. Murat Özdenefe
Tamer Zaim
Nafi Cabacaba
Emir Taşcıoğlu

6. TÜZÜK ve YÖNETMELİK KOMİTESİ
Prof. Dr. Uğur Atikol
Doç. Dr. Mustafa Dağbaşı
Emir Taşcıoğlu

40. Dönem (2014-2016)  

Oda Başkanı : Emir Taşcıoğlu        
Oda Yazmanı : Coşkun Akyüz          
Oda Saymanı : Yunus Terlik             
Oda Yönetm Kurulu Faal Üyesi : Hüseyin Savaş 
     

Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi : Nafi Cabacaba           
Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi : Murat Özdenefe       
Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi : Aysan Cümbezli
Denetim Kurulu : Ahmet Ulubay, Yılmaz Şahinsoy

Makina Mühendisleri Odası
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Sanayiye yönelik araştırma ve geliştirme konularında 
teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, 
gereksinilen ölçüm,test ve kontrolleri yapmak 
ve raporlandırmak,uygunluk değerlendirme ve 
belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak üzere her 
odanın bir laboratuvara ihtiyacı vardır. 2005 yılında 
oda başkanımız İzzet Volkan döneminde  devletten 
tahsis edilen labaratuvar  arazisi, 16 Eylül 2008 
yılında gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, 
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 95 nolu parsel 
üzerinde Sanayi Dairesi ile yapılan yazılı 
ilk sözleşme ile birlikte laboratuvar 
inşaatının temeli atıldı ve odamız ile ilgili 
bir ilke imza atılmış oldu. Daha sonra ise 
4 Kasım 2013 tarihinde üyemiz ve ayrıca 
şu anki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  
Aziz Gürpınar’ın da katılımıyla birlikte 
Laboratuvar Binasının temelleri atılmış 
oldu. Halen inşaat çalışmalarına devam 
edilmektedir.
MMO Başkanı Emir Taşcıoğlu temel atma 
töreninde yaptığı konuşmada, kısıtlı 
kaynakları olan Odanın hizmet alanlarını 
artırmak ve çalışma hayatına katkıda 
bulunmak amacıyla bu laboratuvarı 
yapma kararı aldıklarını söyledi. Taşçıoğlu 
laboratuvar tamamlanınca egzoz emisyon 

testi ve cihaz kalibrasyonu dahil birçok mesleki test ve 
kontrolları yapabilecek durumda olacaklarını belirtti.

Odamızın, bilginin paylaşımı meslektaşlarının ve diğer 
kesimlerin bilgiye kolay ulaşımının sağlanması işin 
yaptığı çalışmalar devam ediyor. Üyelerimize önemli 
bir veri kaynağı olacağını düşündüğümüz önemli bir 
projeyi daha hayata geçirdik bütün temennimiz yeni 
adımlarımızın daha güncel bir hayata yol açmasıdır.

MMO Laboratuvar İnşaatı

Makina Mühendisleri Odası
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İNŞAAT ALANI 
ARSA ALANI= 790 m2
TOPLAM İNŞAAT ALANI= 840 m2
ZEMİN KAT ALANI = 420 m2
SENDE KAT ALANI = 187 m2
1. KAT ALANI = 420 m2
BAHÇE ALANI = 220 m2
OTOPARK ALANI = 150 m2

SENDE KAT
-OFİS= 45 m2-
OFİS WC= 8 m2-
LABARATUVAR= 105 m2

1. KAT
-YÖNETİM KURULU TOPLANTI 
ODASI= 41 m2-BAŞKAN ODASI= 
27 m2-SEKRETER ODASI= 15 m2-
İDARİ OFİS 1= 13 m2-İDARİ OFİS 
2= 15 m2-BAY-BAYAN WC= 18 
m2-FUAYE= 40 m2-ÇOK AMAÇLI 
SALON= 155 m2-DEPO= 12 m2

ZEMİN KAT
-KAFETERYA= 10  m2-
OTURMA SALONU= 80 m2-
BALKON= 52 m2-
KAFETERYA BAY-BAYAN WC= 10 
m2-
LABARATUVAR= 180 m2-
BAY-BAYAN WC-DUŞ-SOYUNMA 
ODASI= 22 m2-DEPO= 12 m2

BİNA ÖZELLİKLERİ
1.OFİS AMAÇLI İDARİ KISIM= 
303 m22.
LABARATUVAR KISMI= 474 m23.
SOSYAL ETKİNLİK ALANI , 
KAFETERYA VE SALON=250 m2

BİNA ÖZELLİKLERİ
-GAZ BETON DUVAR
-ISI YALITIMLI KAPI - PENCERE DOĞRAMALAR 
-ÇİFT CAM-ISI YALITIMLI CEPHE KAPLAMASI
-5 ADET TESİSAT BACASI
-420 m2 ÇATI TERASI
-ÇOK AMAÇLI SALON DOĞAL HAVALANDIRILMASI İÇİN 
ÇİFT KAT PENCERE
-GELENEKSEL GÜNEY CEPHE BALKONU
-BAŞKAN ODASI PASİF ISITMA SİSTEMİ İLE 
DESTEKLENMİŞTİR (TROMB WALL SİSTEMİ)

Makina Mühendisleri Odası
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Yenilenebilir Enerji

Nafi CABACABA
Yüksek Makina Mühendisi
Yenilenebilir Enerji Uzmanı

KIBRIS ADASI, KONUMU İTİBARI İLE GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIMINDAN ZENGİN BİR 
POTANSİYELE SAHİPTİR. DÜNYA ÜLKELERİ GİBİ ÜLKEMİZDE DE BU KONU İLE İLGİLİ 
SON SENELERDE GİRİŞİMLER OLMAYA VE YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİNE BÜYÜK 
ÖNEM VERİLMEYE BAŞLANMIŞTIR. ENERJİ VERIMLİLİĞİNDEN DOĞRU BİR ŞEKİLDE 
YARARLANIP, BUNU YAYGINLAŞTIRMAK VE BU ALANDA BİR GELİŞİM SAĞLAMAK İÇİN 
SADECE ÜLKELERİN DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİREYLERİN DE KİŞİSEL BİLİNÇLENMESI 
ÇOK ÖNEMLİDİR. BU DURUMDA, GÜNEŞ ENERJİSİNİN NE OLDUĞUNU TARİF ETMEK 
DAHİL KONUNUN BAŞLANGICINDAN İNSANLARI BİLGİLENDİRMEK ÖNEMLİ BİR ROL 
OYNAMAKTADIR.  

Güneş enerjisi, güneş ışığından enerji elde edilmesine 
dayalı bir teknolojidir
Güneş enerjisi, güneş ışığından enerji elde edilmesine 
dayalı bir teknolojidir. Güneş enerjisi, güneşin 
çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının 
helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışın enerjisidir. Dünya 
atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, yaklaşık 
olarak 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzüne ulaşan 
miktarı atmosferden dolayı 0-1200 W/m2 değerleri 
arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya ulaşan 
küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji 
tüketiminden kat kat fazladır.

Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek
Fotovoltaik hücreler, yüzeylerine gelen güneş 
ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren 
yarı-iletken maddelerdir. Fotovoltaik hücrelerin 
üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik 
gerilimi oluşur. Hücrenin verdiği elektrik enerjisinin 
kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisidir. Güneş 
enerjisi, fotovoltaik hücresinin yapısına bağlı olarak 
%7 ile %21 arasında bir verimle elektrik enerjisine 
dönüştürülebilir. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok 
sayıda fotovoltaik hücre birbirine paralel ya da seri 
bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir. Bu yapıya 
güneş paneli adı verilir. Güç talebine bağlı olarak 
paneller birbirlerine seri ya da paralel bağlanır. Bu 
bağlantılarla bir kaç Watt’tan MEGA Watt’lara kadar 
sistemler oluşturulur.

“200 bin TL’den fazla tasarruf yapilabilecek bir 
ülkeyiz…”
Güneş enerjisinden olabildiğince faydalanmak 
gerekir. Ülkemizde elektrik üretiminde kullanılan 
fosil yakıtlarının aksine; 

•Solar elektrik yenilenebilir olup çevre dostudur. 
Atmosfere zararlı karbondioksit gazı yaymaz. 
Solar elektrik kullanan ortalama bir ev yılda iki ton 
karbondioksit gazı tasarrufu yapar. Bu da yatırım 
süresinde 40 tondan fazla bir miktara denk gelir.

“Sisteme yapılan ilk yatırımdan sonra elektriğe 
ödediğiniz harcamayı kısa sürede geri alırsınız.”
•Güneş enerjisi bedava olduğu gibi ülkemiz yılın 
330 günü güneşlidir. Sisteme yapılan ilk yatırımdan 
sonra elektriğe ödediğiniz harcamayı kısa sürede 
geri alırsınız. Bugünkü elektrik tarifesi ile sistemin 
ömrünün 40 yıldan fazla olduğu dikkate alınırsa  
hem kendi elektrik ihtiyacınızı karşılarsınız hem de 
200 bin TL’den fazla da tasarruf yaparsınız.

•Güneş enerjisi sonsuz sayılabilecek bir potansiyele 
sahiptir.

Makina Mühendisleri Odası
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•Güneş enerjisi temizdir ve çevre sorunları yaratmaz. 
Dolayısı ile insanların ve canlıların sağlığını tehdit 
etmez.
•Güneş enerjisi dışa bağımlılığı engeller.

Güneş enerjisini nasıl kullanabiliriz?
Güneş hücreleri, elektrik enerjisinin gerekli olduğu 
her uygulamada kullanılabilir. Fotovoltaik modüller 
uygulamaya bağlı olarak, akümülatörler, invertörler, 
akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek 
devreleri ile birlikte kullanılarak bir fotovoltaik 
sistemi oluştururlar. Bu sistemler, geçmiş zamanlarda 
sadece yerleşim yerlerinden uzak, elektrik şebekesi 
olmayan yörelerde, jeneratöre yakıt taşımanın zor 
ve pahalı olduğu durumlarda kullanılırken, artık 
şebeke bağlantısı olan yerleşim yerlerinde de şebeke 
bağlantılı olarak evlerin çatılarına ve büyük ölçekli 
santral uygulamalarında da kullanımı oldukça 
yaygınlaşmıştır. Bunun dışında dizel jeneratörler 
ya da başka güç sistemleri ile birlikte karma olarak 
kullanılmaları da mümkündür.

Şebekeden bağımsız sistemlerde yeterli sayıda 
fotovoltaik modül, enerji kaynağı olarak kullanılır. 
Güneşin yetersiz olduğu zamanlarda ya da özellikle 
gece süresince kullanılmak üzere sistemde aküler 
devrede çalışır. Fotovoltaik modüller gün boyunca 
elektrik enerjisi üreterek bunu akülere depolarken 
ayrıca yüke gerekli olan enerjiyi de sağlar. Akünün 
aşırı şarj ve deşarj olarak zarar görmesini engellemek 
için kullanılan denetim sistemi akünün durumuna 
göre, ya fotovoltaik modüllerden gelen akımı ya da 
yükün çektiği akımı keser. 

On-grid, yani şebeke bağlantılı fotovoltaik 
sistemler büyük güçte santral gibi çalışacağı gibi 
mikrojeneratör olarak binalarda da kullanılırlar. 
Bu mikrojeneratör, bir konutun elektrik ihtiyacını 
karşılarken, üretilen fazla enerji de elektrik şebekesine 
verilir, yeterli elektrik enerjisi üretilmediği şartlarda ise 
şebekeden elektrik enerjisi alınır. On-grid sistemlerde 
enerji depolaması yapma seçime kalmıştır. Akü 
depolama seçeneği eleketrik kesintileri durumunda 
konutta minimum enerji harcayarak buzdolabı, 
aydınlatma ve TV gibi cihazlara enerji sağlar.

“ Tarımda güneş enerjisi yardımı ile 
sulamada, ülkemizde yeni yeni kullanım alanı 
bulunmaktadır.”
Ülkemiz, güneş enerjisi bakımından zengin bir 
bölgede yer almasına karşın, güneş enerjisini 
her alanda kullanma adına yeteri kadar 
faydalanamamaktadır. Tarımda güneş enerjisi 
yardımı ile sulama ise ülkemizde yeni yeni kullanım 
alanı bulmaktadır. Mevcut sulama sistemleri için 
harcanan yakıt, yükselen yakıt fiyatları ile çiftçinin 
sırtına her geçen gün daha fazla yük olmakta, 
üretim maliyetlerini artırmakta ve çiftçinin kazancını 
düşürmektedir. 
Yakıttan bağımsız olarak çalışan güneş enerjili sulama 
sistemleri, kurulum maliyeti dışında hiç bir ek maliyet 
gerektirmeksizin, çiftçiye verimli bir sulama sistemi 
kurma ve kullanma olanağını vermektedir.
  Daha önceki yıllarda kurulum maliyeti yüksek olan 
güneş enerjili sulama sistemlerinin maliyetleri artık 
düşmüş ve tarımda kullanılabilir düzeylere inmiştir.

Makina Mühendisleri Odası
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Yasal mevzuat
Ülkemizde, 2009 yılından beri hükümetin 
gündeminde olan yenilenebilir enerji yasası 2011 
yılında tüzüğüde, geçtiğimiz  Şubat ayı ile birlikte 
yürürlüğe girmiş ve Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 
nezdinde uzmanlardan oluşan Yenilenebilir Enerji 
Kurulu’nun da onayıyla YEK (Yenilenebilir Enerji 
Kurulumu) belgeleri Ağustos 2014 tarihi itibariyle 
verilmeye başlanmıştır. 

KIB-TEK
Kurumun elektrik üretiminde 2000 yılında toplam 
kurulu gücü 160 MW iken, şu anda Aksa ile birlikte 
toplam kurulu gücü 330 MWdir. Her sene nüfus 
artışına bağlı olarak  elektrikli cihazların kullanımının 
artması nedeniyle elektrik tüketiminde 8%’lik bir artış 
meydana gelmiştir.

2014 Aralık ayı itibariyle ülkemizin %5’i güneş 
enerji kullanımına geçmiş durumdadır
Ülkemizin, bulunduğu bölgeye bağlı olarak yazları 
aşırı sıcak olması nedeniyle elektrik kullanımı, yaz 
aylarında tavan yapmakta ve elektrik üretimi yetersiz 

kalmaktadır. Grafikte görüldüğü gibi yaz aylarında 
santrallerimiz full kapasitede üretim yapmak 
zorundadır. O nedenle, bu sene için devreye girecek 
bir başka 35MW Diesel (17.5 MW iki adet jeneratör) 
santral siparişi verilmiştir. 2012 yılına göre ülkemiz 
%100 petrola bağımlı bir ülke iken, 2014 Aralık ayı 
itibariyle ülkemizin %5’i güneş enerjisi kullanımına 
geçmiş durumdadır. Alternatif Enerji sistemlerinin 
çeşitlendirilmesi ve arttırılması ile hem devletin 
dışa bağımlılığı azalacak, hem de halkımızın elektrik 
faturaları ucuzlayacaktır. 

Enterkonnekte sistem kurulmasıyla birlikte tüm 
Avrupa, Asya ve Rusya’ya bağlı olabileceğiz. 
Bir diğer husus ise, Türkiye’den deniz altından 
döşenmesi muhtemel olan ve 2 senedir gündemde 
olan elektrik kablosu projesidir. Söz konusu 
projenin fizibilite çalışması, her kesim tarafından 
farklı yorumlanmakla birlikte, proje ile geldikten 
sonra kullanabileceğimiz, bizim de geriye elektrik 
satabileceğimiz şekilde düzenlemeler yapılırsa, şu 
anda ülke limitimizin teknik sebeplerden dolayı 
% 25Yenilenebilir Enerji Kurulumu kapasitesi, 
%60-70’lere çıkabilecektir. Enterkonnekte sistem 
kurulmasıyla birlikte tüm Avrupa, Asya ve Rusya’ya 
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bağlı olabileceğiz. Böylece, sadece güneş değil, 
biyokütle ve biyogas ile elektrik üretimi de 
yapılabilecektir. 

Kıbrıs, günde 8.8 saat güneşlenme oranına sahip, 
dünyanın en fazla güneş alan ülkelerinden biri ve 
ortalama günlük irridasyon seviyesi 5 kWh/m2. 
gün’dür. (~ 1800 kWh/m2.yıl) 1 kWp’lik bir güneş 
enerji sisteminin üretimi, yıllık1680kWh dir.

Yenilenebilir Enerji Ürünleri İçin 
Gereken Sertifikalar

•PV Paneller için; 
o EN 61730-1:2007 
o EN 61730-2: 2007 
o EN 61215:2005 
o EN 61646 (Flexible Panel) Veya 
o IEC 61730-1: 2004 
o IEC61730: 2: 2004 
o IEC 61215: 2005 
o IEC 61646 (Flexible Panel) Veya
o IEC 61730-1:2013 Veya
o IEC 61730-2:2014 

• Tuz testi için; 
o IEC 61701 (ed.1) Veya
o IEC 61701 (ed.2) 

•İnverterler için; 
o VDE-AR-N 4105:2011-08 (Genelbağlantıkuralları) 
o IEC 62109-1:2010 veya EN 62109-1 (güvenlik-genel) 
o IEC 62109-2:2010 veya EN 62109-2 (güvenlik-
Spesifik) 
o IEC 61000-3 (Harmonikler) 
o VDE0126-1-1 (Voltajveşebeketakibi) 

Hibrid(ON&OFF Grid) Inverterlerin adaya girişi 
yasaklanmıştır.
Ürün ithal etmek için Enerji Bakanlığı’na başvuru 
yapmak gerekir.

YEK prosedürü
Öncelikle evlerine güneş enerjisi takacak olan konut 
sahipleri, evleri için gereken güneş enerjisi sistem 
boyutunu uzman mühendislere ulaşarak hesaplatmalı 
ve devamında sistem başvurusu için anlaşmalıdır. 
Aşağıdaki belgeleri hazırladıktan sonra; belgelerin 
anlaşma sağlanan uzman mühendise verilmesi 
gerekir. 
• Kimlik kartı veya tüzel kişi belgesi fotokopisi (adres 
onay belgesi, şirket onay belgesi, direktör onay 
belgesi ve hissedar onay belgeleri)
• Tapu/koçan fotokopisi
• Elektrik faturası
• Elektrik planı için gereken şartname imzalanması
• Enerji Bakanlığı Başvuru formu için gereken imza
• Side plan 
• Bina sahibinin izni; diğer hissedarlardan veya mal 
sahibinden, muhtardan onaylı dilekçe, başvuru 
sahibi kirada ise kira sözleşmesi ve tapu sahibinden 
muhtardan onaylı yazılı dilekçe yer almalıdır. 
• Yerleşim, operasyon, emniyet proje ve planı KIBTEK 
onaylı Elektrik Planı, Fizibilite raporu ve yıllık elektrik 
harcamasının dökümanı hazırlanmalıdır. 
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’na 3, 4 hafta içerisinde 
başvuru yapılmalıdır.  “Yenilenebilir Enerji Kurulum 
İzni Belgesi” alındıktan sonra kurulum uzman 
mühendis tarafından yapılır. Sonrasında Güneş Enerji 
Sistemi kontrolü Kıb-Tek tarafından yapılır ve bakanlık 
tarafından 20 yıl geçerli olacak şekilde YEK Üretim İzni 
Belgesi verilir. İşlemler, 4 ile 6 hafta arası bir zamanda 
gerçekleşmiş olur. 
Uygulamanın başladığı tarihten Aralık 2014 tarihine 
kadar 290 kişi sistemi kurmak için müracaat 
derken, 160 projeye kurulum izni verilmiş ancak 50 
kurulum yenilenebilir Enerji Üretim izni alabilmiştir. 
Unutmamak gerekir ki, şu anda KKTC’de damlarımızda 
kullanılan su ısıtıcıları da yenilenebilir enerji 
kaynağıdır ve ülkemizin %80’i kullanım suyunu bu 
şekilde ısıtmaktadır. 

Fazla güneş alan ülkelerinden biri ve ortalama günlük 
irridasyon seviyesi 5 kWh/m2.gün (~ 1800 kWh/
m2.yıl)dır. 1kWp’lik bir güneş enerji sisteminin üretimi, 
yıllık 1680 kWh dir. Fazla güneş alan ülkelerinden biri 
ve ortalama günlük irridasyon seviyesi 5 kWh/m2.gün 
(~ 1800 kWh/m2.yıl)dır. 1kWp’lik bir güneş enerji 
sisteminin üretimi, yıllık 1680 kWh dir.

KKTC Güneş Enerjisi Haritası
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Yenilenebilir Enerji Kurulu Üyeleri:
1)Serkan Abbasoğlu (YÖDAK) 
2) Murat Fahrioğlu (YÖDAK) 
3) Emir Taşcıoğlu (Makina Mühendisleri Odası)
4) Osman Eminel (Elektrik Mühendisleri Odası)
5) Ahmet Dargın (K.T Elektrik Kurum)
6) Erkan Okandan (Maliye Bakanlığı)
7) Mehmet Ercilasun (Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı)
8) Hasan Kestigül – Başkan (Gıda Tarım ve Enerji 
Bakanlığı Müsteşarı)

Kurul Sekretaryası
1) Merin Elgin
2) Erkut Uluçam
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Kıb-Tek Her Geçen Gün
Daha İyi Bir Duruma Geliyor

İsmet AKİM

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim’e Kıb-Tek’in ileriye 
yönelik gelişim planlarıyla ilgili sorularımız yönelttik. 

Kıb-Tek’in geleceğe yönelik planları nelerdir?
Kıb-Tek, özünü korumaya ve halka hizmetlerini artırarak 
sunmaya devam ediyor. Alt başlıklar altında anlatmak 
gerekirse Kıb-Tek, elektrik fiyatlarını ucuzlatacaktır. Yapılan 
yatırımlar hep bu yöndedir. Özellikle kullandığı enerji 
sistemine yenilenebilir enerji kaynaklarını da katarak ve 
bu yönde yatırımlar yaparak çevre koruma bilincini de 
yükseltmektedir. Bu durum ise, Kıbrıs Türk toplumunun 
hayatında bir süreklilik arz edecektir. 

Güneş enerjisi hakkında Kıb-Tek’in şu anki politikası 
nedir? 
Kıb-Tek, yenilenebilir enerji konusunda güneşe yatırım 
yapmayı hedeflemiştir. Bu konuda uluslararası bir firmayla 
anlaşması bulunmaktadır. Kıb-Tek, 15-25 MW arasında bir 
yatırımı da 2015 yılında yapmak için programlanmıştır. 
Fizibilite çalışmaları ve projeler elimize geçer geçmez, 2015 
yılı ortasından itibaren bölgeler itibariyle her bölgeye 5’er 
MW’lık güneş enerjisi sistemi kurma hedefindeyiz. 
Kıb-Tek’in mali durumu artık eskisinden de daha iyi 
durumdadır. Ve hergün durumu biraz daha iyileştirilerek 
ilerlemektedir. 2015 yılı itibarı ile ciddi anlamda yatırımlar 
yapacağız ve geri dönüşümü ciddi anlamda pekiştireceğiz. 
Eğer maliyetlerimizi bu düzeyde tutmayı başarırsak 2015 
yılında 30 milyon dolarlık bir yatırımı öngörüyoruz. Ancak 
asgari olarak bu öngördüğümüz yatırımların 20 milyon 
dolarlık kısmını her şartta gerçekleştirmeye kararlıyız. 

Son dönemlerdeki projelerinizden bahsedebilir misiniz? 
Şu anda devam etmekte olan 3 projemiz vardır. Bunlardan 
bir tanesi akıllı sayaç ihalesidir. 66bininci sayaç ihalesini 

bağladık. İlk 33 bin sayacımız geldi ve sisteme dahil edilmeye 
başlandı. Yine bu proje ardından sokak aydınlatması için LED 
ışıklar için de ihaleye çıkıldı. 2 adet dizel jeneratör alımı yaptık. 
Bunlar toplamda 15 milyon Euro’ya malolacak. Bu jeneratörler 
üretime geçtiğinde 26 ay eşit taksitle ödenecek. Yani aslında 
bu jeneratörler, çalışarak kendi kendini ödeyecektir. Bu 
sayede Kıb-Tek’in cebinden bir şey çıkmayacağı gibi, yakıttan 
da tasarruf edilerek bu makineler ödenecek. Bu makineler 
sayesinde elektrik üretiminde ciddi anlamda bir maliyet 
düşüşü sağlayacağız. 
Güneş enerjisi sistemi bahsettiğimiz gibi ilerleyişini 
sürdürmektedir. Bunun yanında hali hazırda bulunan iş 
trafo merkezini tek bir merkezden yönetmek için altyapı 
çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Ve bu projeyi 2015 
yılında sonuçlandırmayı hedefliyoruz. 

2015 yılı sizin için ne ifade ediyor? 
Bizim için 2015 yılı, yatırım yılı olacaktır. 2015 yılından 
başlayarak 2018 yılında sonlanacak olan çokciddi ve aşamalı 
olarak ilerleyecek olan projelerimiz bulunmaktadır. Bunun 
yanında yine Teknecik’ten Lapta’ya 33 km’lik bir yüksek gerilim 
hattının sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için bir yatırımımız 
olacak. Bunun yanında RF bağlantılı haberleşme sistemi 
ile ilgili de yatırımlarımız ve projelerimiz bulunmaktadır. 
Bu sayede gelecekte alternatifsiz kalmayacağımız birkaç 
sistemi bünyemizde barındırmayı hedefliyoruz. Böylece hem 
rekabetçi bir ortamda fiyatları aşağıda tutacağız, hem de 
mevcut iletişim sistemleri bize dayatmalar yapsa da elimizin 
altında mevcut bir sisteme sahip olacağız. 

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

Makina Mühendisleri Odası
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Kıb-Tek ve Ülkemizdeki Enerji

Mehmet Salih GÜRKAN

Kıb-Tek Müdürü Mehmet Salih Gürkan Ülkemizdeki Enerji 
üretimi hakkında bizlere bilgilerini aktardı. 

Şu andaki enerji üretimi ve dağıtımı hakkında bize genel 
bilgi verebilir misiniz?
KKTC’de enerji üretimi, 2 noktadan yapılmaktadır. Birisi 
Teknecik’te diğeri ise Kaleciktedir. Teknecikte 6 tane dizel 
üniteden oluşan jeneratör santralimiz vardır. 6 dizel üniteye 
ek olarak 2 ünitenin daha alımı tamamlanmış bulunuyoruz ve 
toplam 8 ünitelik bir dizel jeneratör santrali oluşturacağız. 

Toplam kapasite ve AKSA’nın üretimdeki payı nedir?
360 MegaWatt civarında toplam bir kurulu gücümüz vardır. 1 
milyar 400 milyon KW/saat enerji üretim seviyesindeyiz. AKSA 
ise bu enerjinin tam yarısını yani, 700 milyon KW’lık kısmını 
sağlamaktadır. 

Kıb-Tek’in kullandığı yakıt türü ve çevreye olan etkilerini 
azaltmak için alınan önlemler nelerdir?
Doğalgaz, kömür gibi enerji kaynaklarının bize uygun 
olmaması sebebiyle, Rum tarafında da kullanıldığı gibi bizde 
%100 sıvı yakıta bağımlı durumdayız. Şu anda kullanmakta 
olduğumuz 6 numara %3.5 kükürt içeren Fueloil ile üretim 
yaparken, buna biraz da yenilenebilir enerji katmaya başladık. 
Özellikle güneşten yararlanarak kullandığımız bu yenilenebilir 
enerji kapasitesini giderek artırmayı hedefliyoruz. Yine bu 
duruma paralel olarak çevreye zararı minimum seviyeye 
çekmek için 2015 yılı ortasından itibaren 6 numara, ancak %1 
kükürt içeren Fueloil’e geçmeyi hedefliyoruz. Böylece doğaya 
kükürt salımını en düşük seviyede tutmayı hedefliyoruz. 

Akıllı sayaç kullanımının Kıb-Tek’e ne gibi avantajları 
ve dezavantajları vardır? İleriye yönelik enerji 
yönetimindeki rolü nelerdir?
Akıllı sayaçlar birçok avantajı olan ve gelişme vadeden 
durumu barındırmaktadır. En önemlisi de birçok analizi 
yapmamızı kolaylaştıran bir sistem olmasıdır. Akıllı-şebeke, 
akıllı-sayaç mantığı ve sistemi, gelecekte tüketilecek olan 
elektrik enerjisinin kalitesi, kesilip bağlanması, tüketim oranı 
gibi birçok değer ve uygulamayı, sistem merkezinden takip 
edebilme olanağı sunmaktadır. Uzaktan kumanda ile bu 
kontroller yapılabilmektedir. Bu sayaçlar bize yeni araştırma 
alanları açıyor ve biz de tüm organizasyonumuzu bu 
doğrultuda oluşturuyoruz. 

Güneş (Solar PV) enerjisinin Kıb-Tek’e olan avantajları ve 
dezavantajları nelerdir?
İlk bakışta güneş enerjisi üretimi Kıb-Tek’e bir dezavantajı 
varmış gibi görünüyor. Sağlanan enerji ile Kıb-Tek’in sağladığı 
enerji oranının, yani satılan enerji oranının düşeceği ve 
gelirlerin azalacağı düşünülmektedir. Bence bu çok dar bir 
bakış açısıdır. Bizce şu an daha çok başında olduğumuz ve 
yetersiz olduğumuz güneşten enerji üretimi, yani yenilenebilir 
enerji üretimini parçalar halinde kurmak bizi aynı oranda 
enerji üretmek için yapacağımız santral yatırımı için ihtiyaç 
duyduğumuz bedelden kurtaracaktır. 
Yine üretim yerinin uzakta kalması, tüketiciye enerjinin 
nakil hatları, trafolar aracılığıyla iletilmesi sonucunda oluşan 
enerji kaybını yaşamak da söz konusudur. Ancak hemen 
tüketicinin yanı başında kullanıma hazır ve uzun bir nakil hattı 
gerektirmeyen, yani yerinde tüketilen enerji ile kayıplar en aza 
indirgenecektir. Bununla birlikte üretim fazlasının, hemen yanı 
başındaki başka bir tüketici grubun enerji kaybı yaşanmadan 
aktarılabilmesi çok önemli bir kıstastır. Çevreci olması ve hiçbir 
zararlı gaz salımı yapmaması da ülkemiz ve doğamız için de 
çok önemli bir durumdur. 

Kıb-Tek’in ileriye dönük enerji planı nedir?
Kıbrıs çok küçük bir adadır. Bizden 5 kat ölçekte büyük olan 
Güney Kıbrıs, doğalgaz ile enerji üretimi ile ilgili belki de 10 
yıldır çalışma yürüttü. Bu doğrultuda doğal gazla çalışan 
santral da yaptılar. Fakat doğal gaz getirme o kadar büyük bir 
sorun ki, bu sorunu aşamadılar. Yıllarca yapımı için uğraştıkları 
doğal gaz santrallerini fuel oil ile çalışan santrallere çevirmek 
zorunda kaldılar. Ancak hali hazırda olan dizel santraller bu 
sonradan dizele çevrilen santrallerden daha ekonomik olması 
nedeniyle, bu santralleri ihtiyaç durumunda yeni enerji 
eksikliğinde çalıştırmayı şu an tercih ediyorlar. 
Kısaca ortada olan koşullarda bizim doğalgaz ile enerji elde 
etmemiz uygun değildir. 

Bir de Türkiye’den kablo ile enerji gelmesi durumu, bir olasılık 
olabilir. Ancak şuan ki mevcut dizel yakıt fiyatları ve kablo 
hattı için harcanacak bedel ya da gelecek enerjinin satış 
fiyatı mevcut enerji üretimimizden daha maliyetli olacaktır. 
Ancak yine de kablo sisteminin yapılması eğer modeli ülke 
çıkarlarına uygun olacaksa bence doğrudur. 

Gelecek olan enerji ile ülkedeki toplam enerji üretimine 
verecek olduğumuz maliyet aynı kalıyorsa ve aynı seviyede 
enerji elde ediyorsak bu akıllı bir yatırım olur. Enerjiyi alıp 
verme, sahip olduğumuz santrallerde oluşabilecek sorunlar 
durumunda ya da yakıt sıkıntısı yaşanması durumunda, bu 
kablo sistemi bir enerji çeşitliliği, ihtiyaç giderici olabilir. 
Yine Türkiye’de kömürden doğalgazdan ve hidroelektrik 
santrallerinden elektrik üretilmektedir. Bu yüzden daha 
avantajlıdır. 

Tüm bu olumlu durumlara rağmen eğer bir kablo yatırımı 
yapılacaksa tüm fizibilite çalışmaları ve ekonomik olup 
olmadığı araştırılarak yapılmalıdır. 

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

Makina Mühendisleri Odası
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“Daha İşin Başındayız”
 

Emir TAŞCIOĞLU
Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşcıoğlu ile yapılan 
röportajda, devletin ve YEK Kurulu’nun süregelen çalışmalarının 
yeterliliği konusu görüşüldü. 

   “YEK konusunda 2014 yılını, farkındalık yaratma ve bu 
uygulamaları topluma tanıtma süreci olarak görüyorum”

Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) ve uygulamaları 
ile yeni yeni tanışıyor. Dolayısıyla işin henüz başında sayılırız. 
Yani uygulama açısından henüz emekleme aşamasındayız. 
Yapılacak çok şey olduğu düşünüldüğünde ise gerek Devlet 
gerekse YEK kurulunda şu ana kadar yapılanların yeterli 
olmadığı sonucu çıkar. 
 
YEK konusunda 2014 yılını, farkındalık yaratma ve bu 
uygulamaları topluma tanıtma süreci olarak görüyorum. Her 
ne kadar yasal mevzuat Şubat 2014 itibarı ile hazır olsa da, 
YEK uygulamalarının başlayıp başlamayacağı, toplum hatta 
birtakım teknik kişi ve kurumlar nazarında bir soru işareti 
olarak duruyordu. Acaba başarılıp uygulanacak mı diye 
bir endişe vardı doğrusu. Süreç içerisinde yeni başlamanın 
verdiği sıkıntılar aşıldı ve uygulama başlayarak ithal ön 
izinleri, kurulum izinleri ve nihayetinde de üretim izinleri 
verilmeye başlandı. Hali hazırda ithalat ön izinlerinde olsun, 
kurulum izinlerinde olsun farklı örnekler ve çeşitli taleplerden 
dolayı ufak tefek sorunlar yok değil. Ama bunların tümü 
aşılabilecek sorunlardır.

“Ülkemizde rüzgar, biyokütle veya biyogas gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili henüz bir çalışma 
yapılmadı”
 
 YEK Kurulu olarak şimdiye kadar PV panel uygulamaları 
ve izinlendirmeleri ile ilgilendik. Oysa YEK sadece PV 

panellerden ibaret değil. Ülkemizde uygulanma imkanı 
olan rüzgar, biyokütle veya biyogas gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarıyla ilgili henüz bir çalışma yapılmadı. Bunlarla ilgili 
tesislerin kurulumu, izinlendirilme prosedürleri, ürettikleri 
enerjinin değerlendirilmesi, şebekeye etkileri vs. çalışılmadı. 
Bunun yanında güneşten sadece elektrik enerjisi değil ısı enerjisi 
de pekala üretilebilir. Bugün çatılarımızda monte edilmiş olan 
güneşlik setleri (güneş panelleri+soğuk su deposu+boyler) birer 
mini YEK tesisi konumundadırlar. Güneş enerjisi ile kullanım 
suyunu ısıtıyoruz. 

“Enerji Verimliliği Uygulamaları hemen hayata geçirilmeli”

Bir başka uygulama ise güneş enerjisi ile buhar üretip, bu buhar 
ile bir türbini çalıştırıp elektrik enerjisi üretmektir. Konsantre 
Güneş Enerjisi (CSP) diye tercüme edebileceğimiz bu uygulama, 
üretilen enerjinin depolanabilme imkanını da sağlayacağından, 
baz yük santralı gibi kullanılabilir. Tüm bu YEK çeşitlerini hayata 
geçirebilecek düzeye getirmek YEK Kurulu’nun önümüzdeki 
süreçte yapması gerekenlerin başlıcalarıdır. Bütün bu uygulama 
çeşitlerinden de öte “En iyi Yenilenebilir Enerji Kaynağı, Enerji 
Verimliliğidir” sözünde de vurgulandığı gibi enerji verimliliği 
uygulamalarını acil olarak hayata geçirebilecek çalışmaları 
tamamlamak, önümüzde duran en önemli görevlerden biridir.

Makina Mühendisleri Odası
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Türkiye’den Kıbrıs’a Su 
Temin Projesi 

Kuzey  Kıbrıs’ın su ihtiyacını karşılamak amacıyla 
bugüne kadar isale hattı, terfi merkezi, depo ve 
Türkiye’den balonla su taşıma projesi gibi bir çok 
proje geliştirilmiştir. Kuzey Kıbrıs’ın su sorununu 
uzun vadede bir çözüme kavuşturmak maksadıyla 
“KKTC Su Temin Projesi” olarak adlandırılan Proje’nin 
uygulanması için çalışmaların sürdürüldüğü 
belirtiliyor. Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a yılda 75 milyon 
metre küp suyun, Anamur’dan Girne bölgesindeki 
Geçitköy Barajına pompalanması hedefleniyor.
Kuzey Kıbrıs’a Anamur (Dragon) Çayı’ndan boru ile 
su getirilmesini öngören Proje ile;  Alaköprü Barajı 
Anamur arası 23 kilometre İsale Hattı,  80 km Deniz 
geçişi, Güzelyurt Terfi İstasyonu, Geçitköy Terfi 
İstasyonu, Geçitköy Barajı – Arıtma Tesisi , 64 km 
Lefkoşa İsale Hattı, 161 km  Girne İsale Hattı, 154 
km Mağusa Hattı ve 95 km Dipkarpaz İsale Hattı’nın 
yapılması amaçlanıyor.
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin 
açıklamasına göre, projenin uygulanması çalışmaları 
sürdürülüyor.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafında barajların 
tamamlandığı, denizde yüzdürme modülü 
(şamandıra) yerleştirilmesi, polyester askı halatı ve 
isale hattı bağlantıları çalışmalarının başlatıldığı 
haberi verildi.
Deniz geçişi isale hattı projesine göre, H at tipi; 
cazibeli, deniz seviyesinden 250 metre derinlikte 
askıda, boru cinsi; yüksek yoğunluklu polietilen 
(HDPE), hat anma çapı; 1.600 mm ve Hat uzunluğu 
80.157 m olarak uygulanıyor.
20 Temmuz 2015 tarihinde adaya su getirilmesinin 
hedeflendiği, alt yapının ve diğer çalışmaların bu 
tarihe kadar tamamlanması için çaba harcandığı 
bildirildi. 

Açıklamaya göre, su getirildikten sonra ilk olarak 
Lefkoşa halkının kullanımına verilecek. Yatırım 
bedelinin 1.3 milyar TL olduğu ve Türkiye’nin bu 
yatırım bedelini  KKTC’den talep etmediği de 
vurgulandı.
İlk kez uygulanacak olan proje sonunda, suyun 
yönetiminin kimde olacağı ve vatandaşa mal oluş 
fiyatı ile ilgili sorulara cevap aranıyor. 
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Enerji Tasarrufunun Önemi
Makina Mühendisi Ahmet Kaymak, daha yeşil bir KKTC ve daha yeşil bir dünya için, enerji kaynaklarını 
doğru kullanmamız gerektiği konusunda bilgi verdi. Boğaziçi Üniversitesi mezunu, Makina Mühendisi 
Ahmet Kaymak, ülkemizde enerjinin (elektrik , su , fosil atık , güneş , rüzgar vs.) etkin ve verimli 
kullanımı için yapılması gerekenler nelerdir sorusuna şu şekilde yanıt verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti enerji verimliliği konusunda en çok çalışması gereken ülkelerden 
birisidir. Şu anda görünen en iyi enerji kaynağı güneştir. Bu konuda hızlı adım atılmalı. Güneş 
enerjisinden elektrik  üretmek için kullanılacak malzeme (Avrupa, Çin, Türkiye)  düşünüldüğünde 
Avrupa en güvenilir ülkedir. Tahmin ederim ki Türkiye 2015 sonu itibari ile malzeme konusunda 
hem fiyat hem de kalite açısından oluşumunu  tamamlayacaktır. KKTC de, Türkiye’den  kolayca 
ucuz ve kaliteli ürün ithal edebilecektir. KKTC’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını aktif olarak 
kullanması için zamana ihtiyacı vardır, ne kadar zorlarsanız taşlar oturmadığı sürece zaman 
gerektirir. Şunu söyleyebilirim ki  KKTC halkı yenilenebilir enerji konusunda çok hassastır ve 
düşünce ve yaklaşımlarında olumludur.

Ahmet KAYMAK
Makina Mühendisi

Konfordan taviz verilmeden, enerji tüketimini 
hemen azaltmamız gerekiyor
Şu anda hemen yapılması gereken, konfordan taviz 
vermeden, enerji tüketimini azaltmaktır.  Örneğin; 
Led teknolojisi kullanılmalı. Kışta elektrikli ve gazlı 
anlık su ısıtıcıları kullanılmalıdır ki, bu cihazlarda 
kayıp sıfıra yakındır. Çatılarda kullanılan termosifon 
elementlerinden vazgeçilmelidir. Bunun dışında, 
mantolama gibi, binalarda ısı kaybını önleyici 
yöntemler kullanılmalıdır. Hidroforlarda, dalgıçlarda 

sıcak su devirdaim pompalarında, klimalarda  ve daha 
birçok debisi ve basıncı değişen elektrikli cihazlarda 
inverter teknolojisi kullanılması gerekiyor. Bu teknoloji 
ile önemli ölçüde tasarruf sağlanabilir. KKTC’de bu 
teknolojiye ulaşmak ucuz ve kaliteli malzeme tedarik 
etmek zordur. Türkiye’nin, bu konudaki oluşumunu 
2015 sonuna kadar tamamlayacağını ümit ederim. 
Böylelikle,  ülkemiz de derin bir nefes alacaktır. 

“Su tasarrufu, enerji tasarrufu demektir”
Bütün bu sayılanlar yanında, su kullanımı çok önemli.
Gereksiz yere israf edilen her m3 su , kullanım alanına 
gelene kadar  birçok pompadan geçer, gider olarak 
da yine pompa ile arıtmaya gider. Su tasarrufu enerji 
tasarrufunu getirecektir. 

Ümit ederim ki Enerji Bakanlığı bünyesinde  kurulacak 
ve halka daha yakın olacak, halkı enerji konusunda 
bilgilendirecek, gerektiğinde teşvik verecek bir 
ekiple KKTC’de  enerji verimliliğinde çok daha iyi yol 
katedilecektir. KKTC’de enerjiyi verimli kullanmamız 
ve doğru yönetmemiz gerekir. Bir de enerji verimliliği 
sağlayacak teknolojileri çok iyi kullanmalıyız. Ama hiç 
vakit kaybetmeden.

Yeşil bir Kıbrıs, yeşil bir dünya için.

Makina Mühendisleri Odası
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Teknik Bilgi

10 Soruda Yoğuşmalı Kombi *

1.Yoğuşmalı Kombi nedir?
Gaz halindeki bir maddenin, çevresine ısı vererek sıvı hale 
dönüşmesine ‘yoğuşma’ denir. Doğalgazın (veya LPG’nin) 
yanması sonucunda ortaya çıkan ve bacadan dışarı 
atılacak baca gazının, su buharındaki enerjiyi özel ısı 
eşanjörü sayesinde geri kazanarak toplam verimi artıran 
cihazlara ise ‘yoğuşmalı kombi’ adını veriyoruz.

2.Neden Yoğuşmalı Kombi tercih edilmeli?
Verimi klasik kombilere göre daha yüksektir. Bu 
sayede daha düşük yakıt tüketimi vardır. Düşük baca 
gazı sıcaklıklarına sahiptir. Alev boyunu ihtiyaca göre 
ayarlayarak, dur/kalk yapmadan modülasyonlu şekilde 
çalışır. Fan modülasyonu sayesinde tüketilen doğalgaz 
(veya LPG) miktarına bağlı olarak yüksek yanma verimi 
elde edilir ve çok daha sessiz çalışma sağlanır. Daha 
düşük emisyon (CO ve NOx) oranları ile daha çevrecidir.

3.Yoğuşmalı Kombi alırken nelere dikkat edilmeli?
Fiyatı yüksek olan ürün, illa ki kaliteli ürün demek değildir. 
Satın alırken klasik kombilere ne kadar az fark öderseniz, 
yapacağınız tasarruf kısa sürede ödediğiniz farkı geri 
almanızı sağlar. Yoğuşmalı cihazlar, ileri teknoloji ürünü 
olduklarından dolayı marka ve üretici firma çok önemlidir. 
Daha az arıza ihtimali olmasına karşın yine de servis ağı 
güçlü bir firma tercih edilmelidir.

4.Yoğuşmalı Kombi, ne kadar zamanda kâr sağlar?
Yoğuşmalı kombi, standart kombiye göre daha düşük gaz 
sarfiyatı yapacağından ilk yatırım maliyetini, kullanıma 
göre değişkenlik göstermekle birlikte, 1-3 yıl gibi kısa bir 
sürede amorti edecek olup, ekonomik ömrü süresince 
daha az gaz faturası ödeyerek kâra geçebilirsiniz.

5.Hangi tip tesisatlarda 
kullanılabilir?
Yerden ısıtma ve 5 metre dahi olsa bile 
radyatörlü sistem gibi her türlü ısıtma 
sistemine uygundur.

6.Ne kadar alan ısıtabilir?
Ülke şartları ve izolasyonu kötü 
olmayan normal konutlar/daireler için 
pratik olarak hesaplanmış ısıtılabilecek 
alanlar şu şekildedir:
140 m2’ye kadar ……….20.000 kcal/h
200 m2’ye kadar……..26.000 kcal/h
Standart kombilere göre %30’a varan 
tasarruf yapacağı için küçük dairelerde 
de kullanımı uygundur. 50°C’nin 

altında çalışması durumunda; normal kombilerde verim 
%79’a kadar düşmekte, yoğuşmalı kombilerde ise %109’a 
kadar çıkmaktadır, bu nedenle %30 tasarruf oluşmaktadır.

7.Nereye ve kimler tarafından monte edilebilir?
Yoğuşmalı kombinin montajının, gaz dağıtım şirketinin 
teknik şartnamesine   uygun olarak, konuyla ilgili eğitim 
almış ve yetkilendirilmiş uzmanlarca yapılması gerekir.

8.Montajda nelere dikkat edilmeli?
Yoğuşma esnasında, bacada oluşacak yoğuşma suyunun 
ortamdan güvenle tahliyesini sağlamak için yoğuşma 
suyunun gidere bağlanması gerekir. Yoğuşmalı kombinin 
balkona takılması durumunda, balkonun kapatılması 
gerekmektedir.

9.Ekonomik ömrü ve garanti süresi ne kadardır?
Genel olarak yoğuşmalı kombiler için belirlenen 
ekonomik ömür 10 yıldır. Fakat pazarda pek çok cihaz, 
düzenli bakım ile çok daha uzun yıllar sorunsuz hizmet 
verebilmektedir. Cihazların yılda en az bir kez yetkili 
servislerce bakımının yapılması, cihazın daha uzun süre 
güvenli kullanımını mümkün kılar.

10.Nasıl Satın Alınır?
Yoğuşmalı kombi çeşitleri pazarda birçok marka 
tarafından satışa sunulmaktadır. 

*Kaynak: Tesisat Market, Ağustos 2012, Sayı: 163
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Teknik Bilgi Teknik Bilgi

Radyatör Sistemi ve Seçimi ile İlgili 
Pratik Notlar *
Sıcak sulu ısıtma tesisatlarında radyatörler, 
tesisatın temel elemanlarından biridir. Bunun en 
önemli nedenleri:
•Isı kaybı en çok cam yüzeylerde oluşmakta, 
dolayısıyla burada soğuk etkisi ortaya çıkmaktadır. 
Radyatörler pencere altlarına konulduğundan soğuk 
hava, kaynağında ısıtılmakta ve en yüksek konfor 
elde edilmektedir. Ayrıca radyasyon etkisi sayesinde 
oda içinde soğuk yüzeylerin oluşumu önlenir. Bu, 
konforu daha da artırır. 
•Sorunsuz bir sistemdir. Isıtma sezonu boyunca 
herhangi bir bakım-servis istemez, işletmede teknik 
personeli gerektirmez.
•Sessizdir. Hareketli bir parça veya elektrik motoru 
içermez. Enerji harcamaz.
•Kolay işletilir ve sürekli ayar gerektirmez.
•Termostatik vana ile her oda farklı sıcaklıkta kontrol 
edilebilir.
•Yatırım maliyeti düşüktür.
•Yer kaybı azdır.
•Montajı kolaydır.

Radyatör seçimi ile ilgili pratik noktalar aşağıda 
belirtilmiştir:
Konforlu ve ekonomik bir ısıtma için uygun radyatör

 seçimi çok önemlidir. Sıcak sulu ısıtma tesisatında 
kullanılabilecek çeşitli tipte radyatör bulunmaktadır. 
Bunları malzemelerine göre çelik, döküm, alüminyum 
gibi gruplara ayırmak mümkün olduğu gibi; 
formlarına göre panel, dilimli gibi sınıflandırmak da 
mümkündür.

Radyatör seçiminde dikkat edilecek unsurlar:
Yer kaybı daha az olmalıdır. Böylelikle;
•Duvardan açıklığı (genişliği) az olur
•Duvar ile radyatör arasında boşluk bırakmaya ihtiyaç 
olmaz.
•Tül veya perde kullanımını kolaylaştırır.

Radyatör arkası net olarak görünmediği için, radyatör 
arkası duvarın boyanma ihtiyacı oluşmaz veya çok 
daha azalır.
•Homojen ve konforlu ısıtma sağlanmalıdır.
•Radyatör arkasındaki duvarda ısı kaybı az olmalıdır. 
•İşletme maliyeti de ilk yatırım maliyeti de ekonomik 
olmalıdır.
•Radyatör yerleşimine dikkat edilmelidir.

*Kaynak: Tesisat Market, Nisan 2013, Sayı:171
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ODADAN HABERLER
40. Olağan Genel Kurul
Makina Mühendisleri Odası’nın  15 Mart 2014 tarihinde yapılan 40. Olağan 
Genel Kurulu’nda Oda Başkanlığı’na Emir Taşcıoğlu 3. kez seçildi. Divan 
Başkanlığı’nı İzzet Volkan’ın, divan sekreterliklerini  Meryem Baltacı ve Nursel 
Talhaoğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu’na, Yunus Terlik, 
Hüseyin Savaş, Coşkun Akyüz ve Nafi Cabacaba asıl üye ve Aysan Cümbezli 
ile Murat Özdenefe de yedek üye olarak seçildi. Denetim Kurulu ise Ahmet 
Ulubay ile Yılmaz Şahinsoy’dan oluştu.

Makina Mühendisleri Odası
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Yeşilırmak’a Ziyaret 
               Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’ne bağlı Makina Mühendisleri Odası, 
22 Nisan 2014 tarihinde geleneksel hale 
getirdiği bahar pikniği yerine çilek diyarı 
Yeşilırmak’a bir bahar gezisi düzenledi. 

Baharı birlikte karşılayan 100’e yakın 
makina mühendisi ve ailelerinin bir araya 
geldiği gezide, tarlalardan çilekler toplandı, 
tombala çekilişi yapıldı, tavla turnuvası 
düzenlendi ve bol bol sohbet edildi. 
Geleneksel hale gelen tavla turnuvasında 
bu yıl sıralama şöyle oluştu: 1. Emir 
Taşcıoğlu, 2. Murat Özdenefe, 3. Halil 
İnsel. Tombala çekilişinde ise kazananlara 
hediyeleri dağıtıldı. 

Makina Mühendisleri Odası
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Pompa Seçim Kriterleri Kursu 
Wilo Türkiye’nin Teknik Desteği ve Odamıza Katkılarıyla,

31 Mayıs 2014 tarihinde yapılan  Pompa Seçim Kriterleri kursu düzenlendi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim 
Öğretmenler Sendikası işbirliğinde yer alan kursta; pompa basma yüksekliğinin hesaplanmasından çalışma 
noktasının belirlenmesine, pompa arızalarından uygulamada karşılaşılan problemlere kadar birçok konu 
ele alındı.

Makina Mühendisleri Odası
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Asansör ve Yürüyen Merdiven Semineri
Schindler Firması, Mimarlar Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası ile ortak şekilde 20 Haziran 2014 KTMMOB 
Konferans Salonu’nda asansör ve yürüyen merdiven semineri yapıldı.  Seminerde binalarda Yürüyen Merdiven ve 
Asansör Tasarımının nasıl yapıldığıyla ilgili temel bilgiler verildi.konulu kokteylli bir Eğitim Semineri düzenlendi.

Makina Mühendisleri Odası
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‘’BIOPIPE’’ Tanıtım Semineri Yapıldı

Odamız, SIBA Ltd. ile birlikte 15 Ağustos’ta, Golden 
Tulip Otel’de “BIOPIPE” Tanıtım Semineri düzenledi.  
Seminerde, atık suların arıtılması ve yeniden 
kullanılmasında yeni döneme girilmesi adına, 
“BIOPIPE” tanıtımı, atık yağların çevreye zararları ve  
atık yağların ayrıştırılması konuları incelendi.

Makina Mühendisleri Odası
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ODAMIZIN ZİYARETLERİ
3 Eylül 2014 tarihinde yapılan ziyaretlerde, 
MMO’nun faaliyetleri hakkında kısa bilgiler 
veren Oda Başkanı Emir Taşcıoğlu, özellikle 
asansörler, egzoz emisyon testleri, proje 
vizeleme, ülkemize ithal edilen ikinci el 
iş araçları, kontrol ve denetimden uzak 
modifiye edilen araçlar ve kamu görevlisi 
olan üyeler hakkında, odanın düşüncelerini 
ve taleplerini aktardı. 

Planlama İnşaat Dairesi Müdürü Hasan 
Çoban, ziyarette yaptığı konuşmada, 
MMO’nun bir üyesi olarak dile getirilen 
sorunların çözümüne katkı koymaya ve 
gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını 
söyledi. Çoban, bunun hem mesleki hem 
de kamuya karşı bir sorumluluk olduğunu 
işaret ederek önemli olanın hizmetlerin 
aksamadan sürdürülmesi olduğunu belirtti.

Karayolları Dairesi Müdürü Hasan 
Nihat Erduran ise ziyaretten duyduğu 
memnuniyet dile getirerek ülkedeki teknik 
konularda mühendislerin fikirler ve çözüm 
önerileri üreterek yol gösterici olmaları 
gerektiğini belirtti. 

Dile getirilen konuların çok önemli 
olduğunu ve daire olarak her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını belirten Erduran, 
Makina Mühendis’lerinin ülkede hakettikleri 
yeri almaları gerektiğini vurguladı.

Emir Taşcıoğlu’nun Başkanlığındaki odamız heyeti, Planlama İnşaat Dairesi ve Karayolları Dairesi’ni 
ziyaret etti.

Makina Mühendisleri Odası
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve 
Fotovoltaik Enerji Sistemleri Semineri
Odamız  17 Eylül 2014 ve 5 
Kasım 2014 ve tarihlerinde, 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
(YEK)  ve “Fotovoltaik Sistemler” 
konulu seminerleri, üyelere 
yönelik temel bir bilgilendirme 
amaçlı olarak düzenledi.  Oda 
üyemiz  UKÜ Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Serkan Abbasoğlu tarafından 
verilen seminerlerin birincisinde 
dünyada ve ülkemizde enerjinin 
durumu, neden yenilenebilir enerji 
kaynaklarına ihtiyaç duyulduğu, 
YEK çeşitleri ve ülkemizde mevcut 
olup faydalanabilecek yenilenebilir 
enerji kaynaklarından bahsedildi. 
İkinci seminerde fotovoltaik 
sistemlerin kurulumu, devreleri, 
devre elemanları, PV paneller ve 
inverterler hakkında üyelere detaylı 
bilgiler aktarılırken seminerler 
dizisinin üçüncüsünün “Rüzgar 
Türbinleri” konusunda olacağı 
saptandı. 

ODAMIZIN ZİYARETLERİ
Makina Mühendisleri Odası
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Projeci Üyelerimizle Toplantı

Odamız, projeci üyelere yönelik dönemin 
ilk toplantısını 30 Eylül tarihinde 
gerçekleştirdi. Toplantıya Yönetim Kurulu 
eşliğinde projeci üyelerimiz katıldı. 
İlk olarak ‘Yapı Denetimi’ konusuna 
değinilerek, bu çerçevede ilerleyen 
dönemlerde kontrollük işlerinin hangi 
kapsamlarda olacağına dair konulardan 
bahsedildi. Daha sonra sırasıyla yükümlü 
kayıt belgelerinin yılbaşı itibarı ile 
yenileneceği, mühendislik büroları 
tüzüğünün hazır olduğu belirtilerek, 
periodik bir dergi çıkarma isteği dile 
getirildi. Yenilenebilir enerji kaynakları 
üzerine yapılacak seminer ve çalışmalar 
da altı çizilen konular arasındaydı. 
Ardından, vize bürosuna sunulan 
mekanik proje uygulamalarındaki 
eksiklikler, üye sıkıntıları ve değişikliği, 
istenilen bazı teknik hususlara da 
değinilerek toplantıya son verildi.  
İkinci toplantı ise 23 Aralık tarihinde 
gerçekleştirildi.

Makina Mühendisleri Odası
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Odamız KALMEM’i Ziyaret Etti
SOLARTR 2014 Konferansı için 19-21 Kasım 
tarihleri arasında İzmir’de bulunan Oda Başkanı 
Emir Taşcıoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Nafi 
Cabacaba, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir 
şubesine bağlı olarak faaliyet yürüten Kalibrasyon 
Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi’ni (MMO 
KALMEM) de ziyaret etti. 

Laboratuvarın çalışmaları ve orada yapılan 
kalibrasyon testleri hakkında detaylı bilgi alan 
Oda heyeti, hali hazırda inşa edilmekte olan 
Oda laboratuarında kalibrasyon testlerinin nasıl 
yapılacağı, hangi kalibrasyon testlerine öncelik 
verilmesi gerektiği, metroloji ve kalibrasyon 
eğitimlerinin ne zaman ve nerede yapılacağı 
konularında bilgiler aldı ve fikir-alış verişinde 
bulundu. MMO KALMEM yetkilileri Odamıza, gerek 
eğitim gerekse diğer konularda her türlü yardımı 
yapmaya hazır olduklarını bildirdiler.

Makina Mühendisleri Odası
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SOLAR TR 
Konferansı’na Katıldık

Fosil yakıtların hem görünür gelecekte bitecek olması, hem de 
çevreye verdiği zarar,  yenilenebilir enerji kaynaklarına (YEK) 
olan ilgi ve talebi artırmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
anası olan güneş açısından ülkemiz oldukça şanslı ve 
zengin. YEK uygulamalarının ülkemizde de hayat bulması 
kaçınılmazdır. Bu konuda çalışmalar yapan KTMMOB Makina 
Mühendisleri Odası (MMO), bu amaçla 19-21 Kasım tarihleri 
arasında İzmir’de düzenlenen SOLARTR 2014 Konferansı’na 
bir heyetle katıldı. 

ABD’den Namibya’ya kadar farklı ülkelerden konuşmacıların 
katıldığı konferansta Güneş Enerjisinden faydalanmanın farklı 
yönleri ve kendi ülkelerindeki uygulamalar hakkında bilgiler 
verildi. PV panellerinin imalat ve performanslarından güneşle 
mekan ısıtma ve soğutmaya, inverterlerin seçim kriterlerinden 
PV sistemlerin test ve akreditasyon uygulamalarının 
tartışıldığı konferansta güneşten daha fazla ve daha etkin 
faydalanmanın yolları arandı ve bu çalışmalarda ortaya çıkan 
teknik ve yasal sorunlarla çözüm önerileri ortaya kondu. 

Odamızın bir heyetle katıldığı konferansta, Ege Üniversitesi 
Güneş Enerjisi Enstitüsü, Türkiye Güneş Enerjisi Derneği 
(GÜNDER) ve TSE ile istişarelerde bulunuldu. Aynı zamanda 
odamızın Enerji Komitesi Koordinatörü olan UKÜ Enerji 
Sistemleri Müh. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu, 
konferans açılışında davetli konuşmacı olarak bir sunum 
yaptı ve KKTC’deki yenilenebilir enerji uygulamaları hakkında 
detaylı bilgiler aktardı.

Makina Mühendisleri Odası
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Yeni Yıl Kokteyli

Makina Mühendisleri Odası (MMO), geleneksel olarak 
düzenlediği Yeni Yıl Kokteyli’ni 9 Ocak 2015 tarihinde 
KTMMOB Lokalinde büyük bir katılımla gerçekleştirdi. 
MMO üyesi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz 
Gürpınar’ın da katıldığı kokteylde, yine oda üyelerimizden
Kıb-Tek Müdürü Mehmet Salih Gürkan, Planlama ve İnşaat 
Dairesi Müdürü Hasan Çoban ve KTMMOB Genel Başkanı 
Ahmet Hüdaoğlu da yer aldı. 

Kokteylde, meslekte 25. yılını tamamlayan üyelere anı 
plaketleri verildi ve MMO’ya çeşitli konularda sponsorluk 
yapan firmalara da teşekkür plaketleri takdim edildi. Sıcak ve 
samimi sohbetlerin yapıldığı gecede ayrıca bir de piyango 
çekilişi yapıldı. 

Makina Mühendisleri Odası
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Ağır Hizmet Tipi Ticari Araç Yönetmeliği İhtiyacı

   

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Dergisi için teknoloji 
ağırlıklı bir yazı hazırlamıştım, fakat Birlik Başkanı Sn. 
Ahmet Hüdaoğlu’nun Odamızın yeni yıl kokteylinde 
yaptığı konuşma ve ülkemizdeki uygunsuzluklarla ilgili 
yaptığı uyarı nedeniyle yazı konusunu değiştirme kararı 
aldım ve  bilgisiz ve standartsız, atölye koşullarında tadil 
edilen araçların sebep olduğu tehlikelere dikkat çekerek 
MMO’nun bu konuda sorumluluk almasına katkı koymak 
istedim.

KKTC’nin tanınmamış bir ülke olması nedeniyle birçok 
alanda olduğu gibi ağır hizmet tipi ticari araç sektöründe 
de standartsızlığın ciddi ve tehlikeli bir boyuta ulaştığı 
gözlemlenmektedir. Bu sektörde hizmet veren ticari 
şirketlerin bir kısmı da bu standartsızlığı suistimal 
ederek, üretici standartlarına aykırı araç tadilatlarını, sırf 
ticari avantaj elde etmek için kurnazca ve mühendislik 
çözümlerine itibar etmeden yurt içinde ve yurt dışında 
tadil ederek ülkemize ithal etmektedirler. Bu husus 
uluslararası teknik kurallara aykırı olduğu gibi “İNSANİ 
BİR AYIPTIR” da. 

Ağır hizmet tipi araçların bu şekilde ithalleri gittikçe 
artmakta ve yollarımız da hunharca artan  tehlikeli bir 
kullanıma doğru kaymaktadır.  Üreticisi tarafından 10 ton 
yük taşıma kabiliyetli olarak tasarlanan ve uluslararası 
yük taşıma lisansı  da azami 10 ton olan bir kamyon 
tadil edilerek, arkasına ilave bir dingil daha monte 
edilerek 26 ton taşıma kabiliyetine ulaştırılmaktadır. Bu 
şekilde yapılan bir tadilat, hali hazırda araç muayene 
ve kayıtlarını yapan resmi kurumlar tarafından 
yasaya uygun olduğu değerlendirilerek trafikte 
dolaşımına hiçbir engel gösterilmeden gerekli tescilleri 
yapılmaktadır. 

Ağır hizmet tipi araçların şasi profilleri arasında ‘cross 
member’ diye ismlendirilen, aracın burulmamasını 
ve fiziki stabilitesini sağlayan ve ara şasi diye de 
bilinen mukavemet donanımları teknik bilgiden ve 
sorumluluktan yoksun kaynakçı atölyeleri tarafından 
kesilerek projesiz ve araç imalat standartlarına 
uygun olmayan bir üstyapı montajı ile su tankerine 
dönüştürülmektedir. Bu tip tadilatlar özel söktörde 
araç sahipleri tarafından bilinçsizce yapılmaktadır fakat 
daha da kötüsü resmi kurumların ihtiyacına binaen 
talep edilen üstyapılı araçlarda da ticari kurnazlık ile bu 
şekilde tadilatlar yapılmaktadır. 

Yapılan uyarılarda ise ihtiyaç makamı olan kurum 
temsilcisi hiçbir teknik muayene yapmadan ve bilirkişi 
değerlendirmesine başvurmadan sırf kişisel menfaatler 
için bu araçların devlet envanterine alınmasına göz 
yummakta “bana zararı olmadan bu iş nasıl halledilirse 
halledilsin” diyerek sorumluluğu alt kademelere 
yükleyerek bu uygulamaya devam etmektedirler. 
Ülkemizde kamyon şasisinde otobüs imal edilmesine 
dahi müsaade edilmektedir. Bu konuda yapılan uyarılar 
firmanın ticari gücüne göre değerlendirilerek eğer 
firma maddi yönden güçlü ve devlet içinde etkin ise 
sorumluluklar sulandırılarak göz yumulmaktadır. Yetkisiz 
usulsüz, uluslararası standartlara uygun olmayan 
tadilatlar sadece kötü bir ürünün yaratılmasına sebep 
olmamakla kalmaz, aynı zamanda cana da  zarar 
vermektedir. 

Ağır hizmet tipi araçların özellikle yokuş aşağı yaptıkları 
kazaların büyük çoğunluğuna, yetkisiz tadilat ve 
aşırı yük nedeniyle ortaya çıkan fren zaafiyeti, araç 
dengesinin bozulması gibi kusurlar neden olmuştur. 
Biz mühendisler insan kusurlarını ortadan kaldırmak 
için akıllı ürün tasarımları yapmamız veya akıllı ürün 
standartlarını belirlememiz gerekmektedir. Böylece 
insan hatalarının ve suistimallerininin önüne geçmiş 
olabileceğiz. Trafik kazaları ile ilgili görüşler ve 
önerilerin bir çoğu cezaların arttırılması, sürücünün 
kontrolü ve yolların güvenliği konularında uyarılarla 
yoğunlaşmaktadır. Ancak bu parametrelerin yeterli 
olmadığı, araçların da trafik güvenliği konusunda 
kabiliyetlerinin olması gerekmektedir. Bu da standartlara 
uygun araç üretim ve ithalini gündeme getirmektedir. 

Örnek olarak güvenli bir sürüşte emniyet donanımları 
tam olan ve üretici tasarımlarına, uluslararası 
standartlara uygun 10 ton üzerindeki bir kamyonun 

Ayer YARKINER
Makina Mühendisi
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80 km hızda ve tam yüklü iken ani frenleme ile 
duruş mesafesi 12 - 19 metre arasındadır. Bu duruş 
mesafesi; frenleme etkinliği, araç üreticisinin 
tasarım uygunluğu ve araç üzerindeki lastiklerin 
de standartlara uygunluğu ile sağlanabilmektedir. 
Tadil edilen veya herhangi bir sebep ile üretici 
tasarım değerlerinin dışına çıkan araçlarda bu 
duruş mesafesi 60 metreye kadar çıkabilir veya 
aracın frenlememesi gibi bir sonuca neden 
olabilmektedir. 

Eğer bu aracın üstyapı modifiyesi veya tadilatı araç 
üretici standartlarında veya mühendislik kriterleri 
dahilinde yapılmamışsa kullanım esnasında 
yol meyillerinden kaynaklanan burulma gibi 
nedenlerle; zamanından evvel şasi çatlaması, 
üstyapı bağlantı kopması ve bilahare de devrilme, 
savrulma, frenleme zaafiyetlerinin ortaya çıkmasına 
neden olacaktır. Halbuki bir aracın yük taşıma 
kabiliyetinin artırılması sadece ilave dingil montajı 
ile mümkün değildir; şasinin yük taşıma kabiliyeti, 
fren donanımının mukavemeti, aracın dinamik 
ve statik dengeleri, yük merkezinin yerden 
yüksekliği gibi aracın trafikte emniyetli seyirleri 
için dikkate alınması gereken teknik hususlardır ve 
bu hususların kontrolü sadece iyi yetişmiş makina 
mühendislerinin etkin denetimi ile mümkündür. 

Yapılan tartışmalarda ağır hizmet tipi inşaat 
kamyonları; makina mühendislerinin dışında, 
otomotiv teknik detayları hakkında bilgisi olmayan 
birimler tarafından ve teknik açıdan yetersiz bir 
şekilde tartışılmıştır. Ağır hizmet tipi ticari araçların 
KKTC’deki tadilatları denetlenmemekte, ülke 
dışında uluslararası standartlardan yoksun olarak 
tadil edilenler de ülkeye girişte hiçbir kontrol 
olmadan adaya ithal edilebilmektedir.

Otobüs araçlarının devrilme, burulma, çarpma, 
süspansiyon, frenleme ve diğer kullanıma özel 
teknik özellikleri ile bunların güvenlik testleri 
kamyon araçlarından farklıdır. Örneğin otobüs 
testlerinde araç komple 3-4 metre yukarıdan, 
düşürülerek çeşitli noktalarındaki stres değerleri 
ölçülmektedir. 

Otobüs aracında şasi donanımı, örme profillerle 
imal edilmektedir ve çarpma anında darbe bu 
profil kafes tarafından büyük oranda absorbe 
edilmektedir. Frenleme kabiliyetleri ile ilgili 
standartlar ve donanımlar kamyonlarınkinden 
daha gelişmiştir. 

Fren donanımlarında çok etkin yavaşlatma 
sistemi (retarder) vardır ve frenler bu sistem 
sayesinde acil kullanım esnasında daha etkin 

görev yapabilmektedir. Retarder fren sistemi uzun 
yol kamyonlarında da mevcuttur. Tamamen farklı 
donanımlara sahip otobüs araçların 22 kişilik ve 
üzerinde kamyon şasi tadil edilerek imali bütün 
dünyada yasak olmasına rağmen KKTC’de böyle 
bir mevzuat olmadığından, tadil edilerek otobüs 
aracına dönüştürülmüş araçlar, hem yol güvenliğini 
hem de taşıdığı insanların güvenliğini ciddi şekilde 
tehlikeye atmaktadır ve bu konudaki uyarılara da 
yetkililer göz yummaktadır. Bu durumda operatör 
ve yol koşulları tamamen uygun olsa da yeterli 
güvenliğe sahip olmayan, insan taşıyan bir araç 
trafikte risk olmaya devam edecektir.

İnsanların kusurlarını ve suistimallerini ortadan 
kaldırmak için güvenli malzeme standartlarını 
belirleyerek tehlikenin boyutu azaltılabilecektir. 
Standartları belirlenmiş, hız limitleri, fren emniyet 
gerekleri, araç takip sistemleri, araç geçiş sensörleri, 
yol ayrılma sensörleri, motor koruma sensörleri 
gibi donanımlar ile kullanıcı hataları ve suistimaller 
önlenmiş olabilecektir. Aksi halde ağır hizmet 
tipi araçların yollardaki azami hız limitlerine ve 
trafik kurallarına uyması veya operatörün kişisel 
hassasiyeti ne olursa olsun standart donanımlar 
yasal hale getirilmeden trafikte güvenli bir kullanım 
mümkün olamayacaktır. 

Trafik güvenliğimiz ile ilgili özelikle kamyon 
ve otobüs üstyapıları için KKTC mevzuatını 
Türkiye mevzuatı ve Avrupa mevzuatı ile eşit 
hale getirmemiz gerekmektedir. Türkiye Ulusal 
mevzuatı; Birleşmiş milletler mevzuatı ile AB 
mevzuatı gereklerini karşılamamaktadır. Bu 
nedenle aynı lisanı da konuşmamız itibarı ile 
Türkiye mevzuatı KKTC özel durumlarına göre 
incelenerek kendi mevzuatımızı yazmamız 
gerekmektedir. 

Yukarıda sunulan ağır hizmet sektöründeki  
araçların tadilatı; projesiz, imar plansız, mühendis 
ve mimar nezareti olmadan inşa edilen bir bina 
kadar kuralsız, tehlikeli ve bunu yapmak da bir 
dolandırıcılık kadar suçtur. Üreticisinin test ve onayı 
olmadan üstyapısı tadil edilen ağır hizmet tipi 
araç; hareketli olması nedeniyle projesi olmadan 
inşa edilen bir binadan daha tehlikeli ve daha 
öldürücüdür. 

Makina Mühendisleri olarak bu konuya müdahale 
etmekte çok geciktik. Otomotiv konusunda geniş 
bilgisi olan uzman ve akademisyenlerden oluşan 
MMO Araç Komitesi bu konuda acilen pozisyon 
almalı, mevzuat oluşturulmasına önayak olmalı ve 
gerekli denetimlerde kurum olarak yer alınmalıdır. 

Makina Mühendisleri Odası
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ÜYELERİMİZİ TANIYALIM

İsim Soyisim: Alpay Durduran
Mezun olduğu okul: İstanbul Teknik Üniversitesi
Mezun olduğu yıl: 1970
Çalıştığı yer: Emekli
Hobileri: Müzik aleti kullanmak
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge:  Trodos
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Molehiya

İsim Soyisim: Yüksel Omağ
Mezun olduğu okul: Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mezun olduğu yıl: 1972
Çalıştığı yer: Omağ Ltd Direktörü
Hobileri: Yürüyüş yapmak
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge:  Girne
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Şiş kebab

İsim Soyisim: Bekir Şener Naci
Mezun olduğu okul: İstanbul Teknik Üniversitesi
Mezun olduğu yıl: 1973
Çalıştığı yer: Kıb-tek emeklisi
Hobileri: Bahçe işi yapmak
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge:  Girne
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Şiş kebab

İsim Soyisim: Güner Tevfik
Mezun olduğu okul: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mezun olduğu yıl: 1974
Çalıştığı yer: Emekli
Hobileri: Gezmek
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge:  Karpaz
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Molehiya
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ÜYELERİMİZİ TANIYALIM

İsim Soyisim: Mustafa Kanlı
Mezun olduğu okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mezun olduğu yıl: 2012
Çalıştığı yer: intergaz
Hobileri: At binmek
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge:  Girne
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Küp kebabı

İsim Soyisim: Nursel Talhaoğlu
Mezun olduğu okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mezun olduğu yıl: 2012
Çalıştığı yer: Önen Mühendislik
Hobileri: Zumba yapmak
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge:  Karpaz
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Molehiya

İsim Soyisim: Yüksel Yükseliş
Mezun olduğu okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mezun olduğu yıl: 2012
Çalıştığı yer: Girne Amerikan Koleji Öğretim Görevlisi
Hobileri: Fotoğraf çekmek
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge:  Balabayıs
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Yahnili tavuk

İsim Soyisim: Turgut Karahüseyin
Mezun olduğu okul: University of Surrey
Mezun olduğu yıl: 2013
Çalıştığı yer: Jetgaz
Hobileri: Spor yapmak
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge:  Ilgaz
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Kleftiko
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DÜNYADAKİ 
TEKNOLOJİK 
GELİŞMELER

“
“

Ağırlık arabanın performansını doğrudan etkiler. Hızlanma, 
frenleme, yakıt tüketimi ve kullanılan lastikler de,  performans 
açısından önemli role sahiptir. Genel olarak daha hafif bir 
arabanın performans üzerinde çarpan etkisi vardır. İngiliz araba 
üreticisi Elemental Motor Şirketi kalabalık otomobil pazarında 
tüysiklet RP-1 otomobil rekabetini başlattı. RP-1’in kuvvetini 
oluşturan özellik, hafif bir karbon fiber yapıya sahip olmasıdır.
 Sadece 450 kilogram ağırlığında olan RP1, heyecan verici birçok 
özelliği ile güçlü bir sürüş sağlıyor. Araç yaklaşık 280 beygir güç 
üreten, 2.0 litre Ford EcoBoost yarış motoruna sahip ve 6 vitesli 
sıralı şanzıman tarafından destekleniyor. RP-1’in maksimum hızı 
250 km / h’ye erişebiliyor. RP-1’in ayrıca tüm lambaları, farları, 
göstergeleri, frenleri, arka lambaları ve gündüz çalışan lambaların 
tamamı LED teknolojisi ile donatılmıştır.

Dünyanın En Hafif Spor Otomobili  RP-1’ 

Derleyen:
EvrenCem ve 

Nursel Talhaoğlu
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Almanya merkezli asansör firması ThyssenKrupp, 
dünyanın ilk yatay da hareket edebilen asansörünü 
geliştirdiğini açıkladı. ‘MULTI’ adı verilen kablosuz 
asansör, ağırlık yerine manyetik güçle hareket 
edecek.

Asansörün çalışma prensibini anlatan bir animasyon 
filminde, tek bir hat üzerinde hareket edebilen 
birden fazla kabinin, binanın belli noktalarında yer 
değiştirebildiği görülüyor.

Şirket yetkilileri, yeni sistemin daha az enerji 
harcarken yüzde 50 daha fazla yolcu taşıyabileceğini 
açıkladı.

Financial Times’a konuşan ThyssenKrupp Ar-
Ge Başkanı Patrick Bass, “Bu teknolojiyle yüksek 
binalardaki sınırlar ortadan kalkacak. Daha önce 
sadece hayal edilebilen futuristik binalar inşa 
edilebilecek” ifadelerini kullandı.

Dünyanın İlk Yatay Asansörü Makina Mühendisleri Odası
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Elektrikli Bisiklet Modası

Yeni bisiklet konseptleri meydana getirmek için ABD, 
Seattle’da düzenlenen Oregon Manifest tasarım yarışmasını 
kazanan model, Teague isimli takımın elektrikli bisikleti oldu. 
Denny kod isimli bu bisiklet, içinde çok sayıda teknoloji 
barındıran ama dışarıdan bakınca çok basit görünen bir 
tasarıma sahip.
Taylor Sizemore’un ürettiği Denny’nin en önemli özelliği, 
otomatik vites sistemi ile desteklenen elektrikli sürüş destek 
motoru. Bu motor sayesinde tepeleri ve yokuşları çıkmak 
çok daha kolay oluyor. Ayrıca motoru besleyen batarya 
sökülüp, istediğiniz yerde kolayca şarj edilebiliyor.

Bisikletin bir diğer özelliği ise çamurluklarının olmaması. 
Yağmurdan etkilenmemesi için, sürüş sırasında tekerleklerin 
üzerindeki suyu dışarı atan özel bir aparat kullanılmış. 
Güvenlik için Denny’nin otomatik devreye giren ön LED 
farları, sağ-sol sinyalleri ve gece ışıkları bulunuyor.

Ayrıca bu tasarımda bisikleti açıkta bir yerlere bıraktığınızda, 
ekstra bir kilit kullanmanıza gerek kalmıyor. Denny’nin 
gidonu yandan açılıp bir kilit mekanizmasına dönüşebiliyor. 
İsterseniz gidonu komple söküp lastikleri ve gövdeyi bir 
yerlere sabitleyebiliyorsunuz.
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İlk Gelişmiş Uçan Otomobil 
‘AeroMobil 3.0’ *

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen teknoloji 
fuarı Pioneers Festivalinde tanıtılan uçan otomobillerin 
ilk gelişmiş örneği AeroMobil 3.0, görücüye çıktı. Slovak 
AeroMobil şirketi, uçan araba konseptini bir adım ileriye 
taşıdı. AeroMobil 3.0 diye adlandırılan ve piyasaya 
sürülen araç 2 kişi taşıyacak kapasiteye sahip. Araç 
standart 91 oktanlık yakıtla 700 kilometreye kadar yol 
yapabiliyor. AeroMobil 3.0’da kullanılan Rotax 912 adlı 
motor bambaşka bir uçan araç adayında da kullanılıyor. 
Uçarken gayet hoş bir tasarıma sahip olan araç 
yollardayken kanatlarını kokpitin arkasına toplayabiliyor. 
Böylece kullanıcıya iyi bir görüş açısı ve parketme 
kolaylığı sunuyor.

*Haberin Tamamı İçin:http://diyalogin.com/aeromobilin-
ucan-otomobili-bu-ay-piyasayi-yikmaya-geliyor.html
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İlk ‘Güneş Bataryası’ Üretildi *

ABD’li araştırmacılar, dünyanın ilk şarj edilebilir 
bataryasını geliştirdiklerini duyurdu. Işık ve hava ile 
kimyasal tepkimeye girerek çalışan cihaz, ‘nefes alan 
batarya’ olarak tanımlanıyor. Ohio State Üniversitesi’nde 
yapılan araştırmada, bilim insanları batarya ve güneş 
hücrelerini tek bir cihazda toplamayı başardıklarını 
açıkladı. Geliştirilen cihazla, güneş enerjisinden elde 
edilen enerji etkinliğinin de artacağı ifade edildi. 
Mevcut teknoloji altında, fotovoltaik paneller güneş 
ışığını yakalıyor ve elektronik cihazlarda kullanılan 
elektriğe çeviriyor. Kullanılmayan elektrik ise daha 
sonra yararlanılmak üzere bataryalarda depolanıyor. 
Ancak güneş panellerinden bataryalara elektronların 
yaklaşık yüzde 80’inin ulaşabilmesi, enerji kaybına 
neden oluyor. Yiying Wu’nun başını çektiği araştırma 
ekibi ise ışığı batarya içinde elektronlara dönüştüren 
cihaz geliştirdiklerini açıkladı. Böylece, enerji verimliliği 
neredeyse yüzde 100’e yükselirken, güneşten enerji 
üretme maliyetinin yaklaşık yüzde 25 azaldığı belirtildi.

*Haberin Tamamı İçin: http://www.aljazeera.com.tr/
haber/ilk-gunes-batary...

Nefes alan bataryanın iç yapısı. [Fotoğraf: Ohio State University]
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Kalp Ritmi Ölçen Araç Koltukları

Özellikle şehirlerarası yolculuklarda karşılaşılan 
ve her yıl onlarca kişinin ölümüne neden 
olan direksiyonda uyuyakalma vakaları, 
hem uyuyakalan sürücü için hem de yolları 
paylaştığı diğer kişiler için çok ciddi bir tehdit 
olmaya devam ediyor. Bu ciddi soruna bir 
çözüm getirmek üzere yola çıkan, Nothingham 
Trent Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, 
sürücü koltuğuna yerleştirilen ve sürücünün 
kalp atışlarını ölçen sensörlerle ilgili çalışmalar 
yapıyorlar.

Nothingham Trent Üniversitesi bu çalışmasında 
İngiliz teknoloji şirketi Plessey Semiconductors 
ile işbirliği yapıyor. Gelinen noktada, sürücü 
koltuğuna monte edilen kapasitif sensörlerle, 
sürücünün kalp sinyallerini ölçebilen ve 
uyuklama anında sürücüyü uyaran bir sistem 
başarıyla üretildi. Şimdiki hedef, sensörlerin 
belirgin olmaması ve sistemin düz görünmesi 
için kumaşa monte edilmiş araçlar yerine; 
sensörlerin özelliklerine sahip kumaşların 
kullanımını sağlamak.
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Şeffaf Güneş Paneli Üretildi *
ABD’li araştırmacılar neredeyse tamamen şeffaf 
olan yeni nesil bir güneş paneli üretmeyi başardı. 
Michigan Üniversitesi araştırmacıları, güneş ışığına 
maruz kaldığı zaman parlayan organik moleküller 
kullanarak enerji üreten güneş paneli geliştirdi. 
Panelin en büyük özelliği, neredeyse insan gözüne 
görünmez olması. Güneş panelleri, kenarlarındaki 
fotovoltaik şeritlerin yardımıyla kızılötesi ışığı 
enerjiye çeviriyor. Panelin kullandığı kızılötesi 
ışınların insan gözüne görünmez olması, panelleri 
de şeffaf kılıyor. Panellerin prototipi, günümüzde 
başta binaların çatılarında kullanılan fotovoltaik 
panellerin minyatürü olacak boyutta üretildi. 
Geçmişte elde edilen ilk şeffafa yakın paneller, 
içerdikleri fotovoltaik tabakalar nedeniyle mozaik 
cam görüntüsü veriyordu. Araştırmacılar, yeni 
panellerin yüzeyine yansıyan ışığın yüzde 1’ini 
enerjiye çevirdiğini, zamanla verimliliği artırmaya 
çalışacaklarını belirtti. Dünyanın en etkin güneş 
panellerinin dönüştürdüğü enerji miktarı yaklaşık 
yüzde 40. 

*Haberin Tamamı İçin: http://www.aljazeera.com.tr/
haber/gorunm...
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Teknik Bilgi

Yakıt Pili Teknolojisi
Yakıt pilleri, temiz, çevreye zarar vermeyen 
ve yüksek verime sahip enerji dönüşüm 
teknolojileridir. Yakıt pili; sisteme sağlanan 
uygun bir yakıt ve oksitleyicinin elektrokimyasal 
reaksiyonu ile elektrik enerjisi üreten bir sistemdir.
Yakıt ile havanın elektrokimyasal tepkimesi 
sonucu, yakıt kimyasal enerjisini doğrudan 
elektrik enerjisine dönüştürmeye yarar. Reaksiyon 
sonucu saf su ve ısı açığa çıkar. Elektrolizin ters 
reaksiyonu olarak da tanımlanabilecek olan yakıt 
pili reaksiyonu sonrası, doğru akım (DC) formunda 
elektrik üretilir. 

Yakıt pilinde doğrudan birincil enerji kaynağı 
olarak, hidrojen kullanılabileceği gibi, dönüştürme 
yapıldığı takdirde, doğalgaz, LPG, metanol, nafta 
veya benzin gibi hidrojen içeren yakıtlar da 
kullanılabilmektedir. Yakıt pilinin anot (negatif ) 
kutbuna gaz yakıt, katot (pozitif ) kutbuna 
ise oksitleyici (hava ya da oksijen) gönderilir. 
Gönderilen bu yakıt ve havanın elektrokimyasal 
reaksiyonu sonucunda anot ve katot arasında 
oluşan potansiyel farkı bir elektron akışını ve 
elektriksel gerilimi meydana getirir. Reaksiyon 
sonrası ısı, saf su ve karbon içerikli bir yakıt 
kullanılıyorsa,  ilave olarak karbondioksit açığa 
çıkar. Temel olarak bir yakıt pili; elektrolit ve 

bunun her bir yüzeyi ile temas halinde bulunan 
geçirgen-gözenekli yapıda bulunan anot ve katot 
elektrotlardan oluşur. Yani elektrotlar geçirgen 
ve gözenekli (poroz) yapıdadır ve elektrotların 
arasında elektrolit yer alır.

Atık olarak su ve ısı elde edilmesi ve özellikle 
minimum seviyedeki emisyonları yakıt pillerini 
avantajlı kılar. İçten yanmalı motorlarda, toplam 
kontrol edilemeyen emisyonlar 2370 ppm, gaz 
türbinli sistemlerde 120 ppm olduğu halde, yakıt 
hücreli sistemlerde sadece 5 ppm’dir. 

1839’da keşfedilmiş, 1932’de üzerinde gelişmeler 
sağlanmış ve 1952 yılında NASA tarafından uzay 
çalışmalarında enerji sağlayıcı olarak kullanılan 
yakıt pilleri, 1960’lı yıllarda ilk yakıt hücreli traktör 
yapımı ile kara ulaşımında kullanıma sunulmuş 
1980’li yıllarda yakıt hücreli tren, 1990’lı yıllarda 
yakıt hücreli denizaltı ve uçak ile gelişim göstermiş 
son yıllarda kara araçlarında ve güç santrallarında 
yaygın araştırma ve uygulama konusudur. 
Dünyanın giderek artan enerji gereksinimini 
çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak 
sağlayabilecek en ileri teknolojinin hidrojen enerji 
sistemi olduğu bugün bütün bilim adamlarınca 
kabul edilmektedir.
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YENİ ÜYELERİMİZ

Mehmet Ekin

Ayhan Şarman

Kemal Maşera Turgut Karahüseyin

Mustafa Kanlı

Ahmet Ballı

 

Halil Portakalcıoğlu

Yüksel Yükseliş
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YENİ ÜYELERİMİZ

Mustafa Kasap

Mehmet Çaltinoğlu Asım Adataş

Memduh Aybar

Musa Beycioğlu

Mert Yarkıner Hakan Özay 
Kıracıoğlu

Adem Beydola
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Makina Mühendisleri Odası
Yapı Birim Maliyetleri ve Mekanik Proje 
Ücret Oranları
1 Ocak 2015 – 31 Mart 2015 Tarihleri arasında geçerlidir.

Tablo 1: Sıhhi Tesisat projelerinde uygulanacak olan Yapı Birim Maliyetleri.

Yapı Sınıfları Yapı Birim Maliyetleri
Konut (II. Sınıf ) 1,365 TL/m2
Konut (III. Sınıf ) 1,700 TL/m2
Apartman Tipi Konut 1,330 TL/m2
Otel I 1,690 TL/m2
Otel II 1,930 TL/m2
Otel III 2,160 TL/m2
Bungalow 1,435 TL/m2
Ofis Tipi Binalar (Standart) 1,130 TL/m2
Ofis Tipi Binalar (Özellikli) 1,430 TL/m2
Sendeli Dükkan 1,330 TL/m2
Sendesiz Dükkan 1,160 TL/m2
Yurt 1,450 TL/m2
Okul 1,185 TL/m2
Sinema, Çok Maksatlı Salon 1,900 TL/m2
Gazino, Lokanta 1,620 TL/m2

“Güçlü Bir  Oda İçin 
Aidatlarımızı Ödeyelim” 

Makina Mühendisleri Odası
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Tablo 2: Yapı Sınıfları ve Ücret oranları

Si: Yapı sınıfına göre ücret oranını belirtir (i = 1, 2, 3 veya 4) 

Yapı Alanı 
A(m2)

1. Sınıf/4.Sınıf 
S1 /S4 (%)

2. Sınıf
S2 (%)

3. Sınıf
S3 (%)

Sıhhi Tesisat Proje 
Ücreti
(TL)

0-300 0.19 0.32 0.38

(A)x(YBM)*x(Si)
301-600 - 0.29 0.32
601-900 - 0.26 0.29
901-üzeri - 0.25 0.26

Tablo 3 : Merkezi Isıtma - Soğutma Yükü birim maliyetleri ve ücret oranları.

Isıtma veya 
Soğutma 
Yükü (Y)

Isıtma ve/
veya soğutma 
yükü birim 
maliyetleri
(KBM)

İmalatın yaklaşık maliyeti Ücret 
Oranları
(Ü)
%

Proje Ücreti

kW Isıtma 
(TL/kW)

Isıtma/
Soğutma
(TL/kW)

TL Isıtma Isıtma/
Soğutma

TL

0-25
26-50
51-100
101-250
251-500
500 üzeri

484
462
445
427
405
380

1,485
1,386
1,287
1,188
1,086
1,000

(Y)x(KBM)

6.0
5.0
4.5
4.3
4.1
4.0

4.0
3.7
3.3
3.0
2.8
2.5

(Y)x(KBM)
x(Ü)

Makina Mühendisleri Odası
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Cihaz Türü Rapor ücreti
Araç Üstü Vinç 600 TL + KDV
Gırgır Vinç 250 TL + KDV
Mobil Vinç 900 TL + KDV

Tablo 6 : Gümrük giriş kontrol raporu ücretleri

Tablo 7: Diğer Hizmetler

Proje Keşif Bedeli (TL) Proje Ücreti (TL)
P P x (0.02-0.15)

Tablo 4: Havuz Projesi Ücret Oranları

Tablo 5: Asansör Projesi Ücret Oranları

Havuz Tipi (T) Birim Maliyetler (BM) Proje Ücreti (P)
Villa ve Site Havuzları
0 – 100 m3
101 – 250 m3
251 – 600 m3 

3 Stg / m3
2 Stg / m3
1.5 Stg / m3

        P = T x BM

Fonksiyonlu Havuzlar 5 Stg / m3
Çocuk (Çırpınma) Havuzları 4 stg / m3
Yarı Olimpik havuzlar 3 stg / m3
Eğlence havuzları 7 stg / m2
Fıskiyeli süs havuzları 13 stg / m2
Yapay dere ve gölet tipi havuzlar 2 stg / m2
Masaj havuzları
Dört kişiden küçük
Beş kişiden büyük

100 Stg
50 Stg

Havuza ısıtma eklenmesi 1 Stg / kW

Sınıf Kapasite Yer Proje Ücreti (Stg)
Sınıf I ( 320 - 1000 kg ) Konutlarda 250
Sınıf II ( 630 - 1600 kg ) İşyerlerinde 250
Sınıf III ( 1600 - 2500 kg ) Hasta Asansörü 400
Sınıf IV ( 630 - 2000 kg ) Yük Asansörü 400
Sınıf V ( 40 - 250 kg ) Servis Asansörü 100

Makina Mühendisleri Odası
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