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   Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) güzide odalarından biri olan  Makina 
Mühendisleri Odası’nın (MMO) dergisinde sizlere bir kez daha sesleniyor olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum.

   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. Diğer taraftan da gelinen noktada insanlığın konfor olarak 
kabul ettiği bir yaşam tarzı ortaya çıktı. Bundan da geriye gidiş beklenmemelidir.

   Dergimizin bu sayısının konusu Konutlarda Enerji Verimliliği. Konu bu olunca yaşamımızın büyük 
oranda geçtiği mekanlar olan konutlarda  konforlu yaşamak için yeterli miktarda enerji kullanmamız 
gerektiği gün gibi ortadadır. Ancak yeterli miktarın ne olduğu enerjiyi doğru kullanıp kullanmama 
ile ilgildir.

   Ülkemizde genel olarak doğayı dikkate almadan yaptığımız uygulamalardan dolayı kullanmamız 
gereken enerjinin kat kat fazlasını kullanarak konfora ulaşmaya çalışırız. Yaz aylarında butün gün 
güneşin etkilerine maruz bıraktığımız odaları soğutmaya çalışırız. Keza kış aylarında da yeterli ve 
teknik izolasyonları yapmadan konutları ısıtmaya çalışırken aslında gökyüzünü ısıtmaya çalışırız. 

   Yukarıda basitce değinmeye çalıştığım konulardan dolayı enerji verimliliğini sağlamamıza imkan 
yoktutr. KTMMOB olarak ilgili tüm odalarımızın katılımı ile hazırlanacak “Isı İzolasyonu Yönetmeliği” 
acilen hayata geçirilmelidir görüşündeyim.

   İlk günlerini yaşamakta olduğumuz 2016 yılının doğayı bozmadan, dünyamızı tüketmeden, enerji 
üretmenin yollarının bulunacağı bir yıl olmasını diliyorum.

Değerli Makina Mühendisi arkadaşlarım,

Ahmet Hüdaoğlu
KTMMOB Genel Başkanı
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    ‘’MAKİNA’’ dergisinin ikinci sayısıyla yine sizlerleyiz. İkinci sayının çıkması öngördüğümüzden 
de geç oldu bunun için de sizlerden özür diliyoruz. Odamızın dergi tecrübesinin olmayışı, komite 
üyelerinin yoğunluğu vs. bu gecikmenin başlıca nedenleridir. Üçüncü sayımızı zamanında sizlerle 
buluşturmak için elimizden geleni yapacağız.

   Bu sayının konusu olarak ‘Konutlarda Enerji Verimliliği’ni seçtik. Çok geniş bir kapsamı olan enerji 
verimliliğini konutlar özelinde ele alıp; ısıtma-soğutma, ev aletleri ve aydınlatma, yalıtım ve su ısıtma 
alt başlıklarında bilgiler aktarmaya çalıştık. Ülkemiz maalesef bu konuda da geriden gelmektedir. 
Yıllar önce (Odamızın da katkı koyarak) hazırlanan ‘Enerji Verimliliği Yasası’ taslağı maalesef hasıraltı 
edilerek gündemden düşürüldü. Nihayet geçen yıl Başbakanlık bünyesinde oluşturulan iki komite 
ile bu konuya eğilindi ve önce durum tespiti yapılarak strateji eylem planı oluşturuldu. Çok olumlu 
bulduğumuz bu çalışmayı destekliyor ve devamında ‘Enerji Verimliliği Yasası’ için hızla çalışmalara 
başlanmasını bekliyoruz. En azından yeni yapılacak konutlarda ısı yalıtım zorunluluğunun 
getirilmesi, birim alana düşen ısı kaybının sınırlandırılması ve tesisat yalıtımı zorunlu hale 
getirilmelidir. Sanayide ve ulaşımda enerji verimliliği konularını başka sayılarda irdeleyeceğiz. 

   Türkiye’den gelecek olan suyun teknik bakımdan yönetilebilmesi için sınavla makine mühendisi ve 
makine teknisyeni istihdam edilmesi, odamızın geçmiş dönemde yaptığı faaliyetlerdendir.

   Forklift operatörlerinin eğitilip yetkilendirilmesi için AB’ye yaptığımız hibe projesi başvurusu 
olumlu bulunup kabul edildi. Yakında bu projenin uygulanmasına başlıyoruz. Oluşturduğumuz ‘Araç 
Komitesi’ bu dönemde seri çalışmalar yaparak ‘’Trafik Çalıştayı’nın’’ yapılmasına ciddi katkılar yapmış 
ve sivil toplumdan gelen görüş taleplerine yanıt vermiştir.

   Gördüğünüz gibi odamızın toplum için yapacağı birçok çalışma bulunmaktadır. Bunların 
üstesinden gelebilmek için ciddi insan kaynağına ihtiyacımız vardır. Buradan tüm üyelerimize 
çağrıda bulunuyorum; Odamızın çalışmalarına katkıda bulunmak ve toplum içinde hak ettiği yeri 
almasını sağlayarak mesleğimizin gelişmesine yardımcı olmak için lütfen odamıza katılalım ve sahip 
çıkalım.

   Dergimizin bu sayısının hazırlanmasında emeği geçen herkese, özellikle MMO Yayın Komitesi’ne 
çok teşekkür eder, hepinize mutlu ve huzurlu bir 2016 yılı diliyorum.

Sevgili Meslektaşlarım;

Emri Taşcıoğlu
MMO Başkanı
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Dergimiz Makina’nın bu ikinci sayısında tekrar beraberiz.

İlk sayımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı siz okurlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Birinci sayıda olduğu 
gibi, dergimizin bu ikinci sayısı için katkı ve emeklerini esirgemeyen değerli üyelerimize ve yayın 
komitesindeki arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim.

Bilindiği gibi, dünya nüfus artışına paralel olarak enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Enerji 
ihtiyacının giderilmesi için kullanılan petrol ürünleri bir yandan azalırken diğer yandan da küresel 
ısınma ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu krizin 
aşılması için son derece önemlidir. Bu nedenle dergimizin ilk sayısının ana konusunu ‘Yenilenebilir 
Enerji’ olarak belirlemiştik.

Yenilenebilir enerji kaynakları kadar önemli bir diğer konuyu ise ikinci sayımızın ana konusu olarak 
seçmeyi uygun bulduk: ‘Enerji Verimliliği’.

Bu sayımızda, ana konumuz kapsamında enerjinin etkin kullanımı ile ilgili detaylı bilgilerin yanı 
sıra ülkemizde enerji verimliliğini konu alan akademik çalışmaları bulabilirsiniz. Dünyadaki 
teknolojik gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Odamızla ilgili haberler, düzenlenen kurslar ve 
seminerler, yapılan faaliyetler ve üyelerimiz hakkında bilgiler de göz gezdirebilecekleriniz arasında 
yer alıyor. Üyelerimizin güncel konular ile ilgili düşünceleri ise 
5 üye 5 soru 5 cevap köşesinde.

Dergimizi her sayısında daha ileriye taşımak, içeriğini siz değerli okur ve üyelerimizin istekleri 
doğrultusunda genişletmek amacı ile değerli katkılarınızı bekler, mutlu yıllar dilerim.

Keyifle okumanız dileği ile,

Tekrar Merhaba,

Yrd. Doç. Dr. Ali Evcil
Editör
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ESKİ ODA BAŞKANIMIZ 
KAMURAN HAKTANIR
   Kamuran Haktanır, 29 Kasım 1934 yılında Limasol’da dünyaya geldi. Annesi 
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Tech ve Borough Polytechnic’de HNC makina mühendisliği, diploma refrig 
mühenisliği ve sanayi idaresi okudu. İngilizce ve rumca yabancı dillerini 
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   Okul sonrası Draughtsman Londra’da designer olarak, Dikelya Teknik 
okulda öğretmenlik, Dikelya Elektrik Santralinde makina mühendisi ve K.T 
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başkan seçildi. Dönem yönetim kurulu sekreterliğini Halil Yalkın, saymanlığını 
Yılmaz Hasan yaparken, Necdet Mındıkoğlu ile Bekir Şener ise faal üyeydi. 
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Genel
   Enerji verimliliginin temel amacı enerji 
tasarrufu ve yaşadığımız binalarda rahat yaşam 
koşulları sağlamaktır. Diğer bir deyişle konfordan 
taviz vermeden daha az enerji kullanmaktır. 
Avrupa ve dünyada enerji verimliliği çalışmaları 
yaparak binlara Enerji Performnas belgesi (EPB) 
verilmektedir.  Bir çok ülkede bu konuda %75’e 
varan hibe programları yer almakta ve çesitli 
oranlarda enerji tasarrufu elde edilmeketdir. 

   Yanıbaşımızdaki Güney Kıbrıs ‘ta, ev ve iş 
yerlerinde %40 üstünde enerji verimliliği 
sağlayanlara %50 ve neredeyse sıfır enerjili 
binalara ise %75’e varan hibeler vermektedir.  
Maksimum hibe miktarı, evlerde 25,000 Euro 
ile iş yerlerinde 200,000 Euro’dur. Hibeden 
yararlanabilenler Aralık 2007 öncesi inşaat ruhsatı 
ve kalıcı oturma izni sahipleridir.

Konutlarda enerji verimliliğinde önemli olan başlıklar;
Isıtma ve soğutma sistemleri, Aydınlatma, Isı Yalıtımı ve 
Su Isıtmadır.

Isı Pompası 
   Isı pompası adından da anlaşılacağı gibi ısıyı belirli 
şartlarda bir yerden başka bir yere aktaran makinadır.
Isı pompası son yıllarda adını konut ısıtmasında sıkça 
duyduğumuz ve ülkemizde de gittikçe yaygınlaşmaya 
başlayan bir iklimlendirme sistemidir.Daha  aşina 
olduğumuz klima, chiller ve evlerimizde kullandığımız 
buzdolapları da aslında birer ısı pompasıdır. Isı pompası 
kavramı, Carnot Çevrimi’nin ters çalıştırılması ile ısının 
çevreden çekilip yüksek sıcaklık bölgesine transfer 
edilebileceği fikri ile ortaya çıkmıştır. Sistemin temel 
çalışma prensibi kış aylarında düşük sıcaklık kaynağı 
olarak kullanılan dış havadan, topraktan veya bir su 
kaynağından (nehir, göl, vb.) alınan ısının ısıtılması 
hedeflenen mahallere ve yaz aylarında ise soğutulması 
hedeflenen mahallerden alınan ısının yüksek sıcaklık 
kuyusu olarak kullanılan dış havaya, toprağa veya su 
kaynağına transfer edilmesidir. Sistemde genel olarak tüm 
soğutma çevrimlerinde yer alan kompresör, evaparatör, 
kondenser, genleşme vanası ve sistemde dolaşan bir 

soğutucu akışkan gibi temel elemanlar kullanılmaktadır.
Termodinamiğin II. Yasası, ısının düşük sıcaklık  
seviyesinden yüksek sıcaklık seviyesine aktarılması için 
dışarıdan sisteme verilmesi gereken bir enerjinin olması 
zorunluluğunu ortaya koyar. Isı pompalarında bu enerji 
mekanik, elektrik veya termal olarak karşılanmaktadır.
Isı Pompaları genel olarak villa, ev, otel, işyerlerinin 
ısıtılması ve soğutulması için kullanmaktadır. Bu sistem 
aynı zamanda havuz ısıtması ve sıcak su ihtiyacınızı da 
karşılayabilmektedir.Fosil yakıtlardan tamamiyle bağımsız 
olarak çalışan ısı pompaları, herhangi bir emisyon açığa 
çıkarmadan çalışır.

   Bu sayede kombi ve klima yerine tek bir cihazla tüm 
ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.Bu sistem doğa dostu 
olmasının yanı sıra %78’e varan tasarruf sağlamaktadır.

   Fosil yakıtlarin tükenmekte olması ve her geçen gün bu 
yakıtlarin fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması ayrıca çevre 
bilincinin gelişmesi gibi birçok sebepten ısı pompasının 
çok yakın bir gelecekte ülkemizde de yaygınlasması 
kaçınılmaz bir sonuçtur. Soğutma makinaları ısıtma veya 
ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılırlarsa ısı pompası adını 
alırlar. Örnek olarak evlerimizde kullanılan buzdolaplarını 
alalım. Buzdolaplarında yiyeceklerin bulunduğu iç ortam 
soğuktur ve arkasındaki borular oluşan ısıyı ortama 

KONUTLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Nafi CABACABA
Yüksek Makine Mühendisi
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bıraktıklarından sıcaktır. Hemen hemen her kişi bu 
olayın farkındadır ve bu ısının nereden geldiğini merak 
etmektedir.

   Enerji tasarrufu sağlar ve zararlı emisyonlar üretmez. 
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik gücü temin 
edildiğinde,  ısı pompaları, tek gerçek“SIFIR EMİSYON” 
cihazlardır.

   Herşey güneşin doğuşu ile başlar. Güneş, atmosferimizi 
ve yer kabuğunun dış katmanını ısıtır. Bir yılda güneş 
tarafından dünyaya gönderilen enerji, gezegenimizde 
tüketilen enerjinin 50 katından daha fazladır.

Nasıl Çalışır?
   Alkol su karışımı ile doldurulmuş polietilen boru hava 
ile motor arasında ısı alışverişinin gerçekleşmesini 
sağlar. Sirkülasyon pompası, alkol su karışımını, dışhava 
ile ısı pompası arasında dolaştırır. Alkol su karışımı, 
ısı enerjisini havadan alır, buharlaştırıcıya transfer 
eder ve ısı pompasının işletilmesi için gerekli enerjiyi 
sağlamış olur. Buharlaştırıcıya aktarılan enerji sayesinde 
soğutucu akışkan (R410A) buharlaşır. Soğutucu akışkan, 
kapalı bir devre içinde ve basınç altında dolaştırılır. 
Soğutucu akışkanın basıncı arttırıldığında sıcaklığı 
da yüksek mertebelere ulaşacaktır. Soğutucu akışkan 
buharlaştırıcıdan gaz halinde çıkarak kompresöre ulaşır. 
Kompresörde sıkıştırılan gaz halindeki soğutucu akışkanın, 
basıncıyla birlikte sıcaklığı da artar. Kompresörden geçen 
soğutucu akışkan, yoğuşturucuya ulaştığında ısısının 
büyük bir kısmını, plakalı ısı değiştiricileri yardımıyla, 
ısıtma tesisatı çevrimine aktarır. Soğuyan akışkan yoğuşur 
ve sıvı faza geçer. Daha sonra genleşme valfinde basıncı 
düşürülür ve düşük sıcaklıktaki soğutucu akışkan çevrimin 
başına dönmüş olur. 

VRF/VRV Klima sistemi
   VRF Klima sistemi ya da diğer adıyla VRV nedir? Tek bir 
merkeze bağlı olarak soğutma veya ısıtma yapabilen 
birbirinden bağımsız, çok sayıda ünitenin olduğu 
klima sistemidir. İsmi ingilizce “Variable Refrigerant 
Flow” (değişken debili soğutucu akış) kelimelerinin baş 
harflerinden doğmuştur. VRV ise Variable Refrigerant 
Volume (değişken debili soğutucu hacim) kelimelerinden 
gelmektedir.

   Merkezi panel tarafından kontrol edilen ve güç alan 
her bir ünite ayrı ayrı programlanabilir. Yani bağımsız 
bölmelerden oluşan odalar yada ofisler, aynı anda farklı 
set sıcaklıkları girilerek kullanılabilir. Bu özellik

 sayesinde her kullanıcı istediği oda sıcaklığını bağımsız 
olarak ayarlayabilir. Merkezi iklimlendirme sistemlerinde 
arzu edilirse her bir ünitenin tükettiği enerji miktarı 
hesaplanabilir. Böylece tek tek faturalandırma mümkün 
olur.

   Tasarımı ve yapısı sayesinde çok katlı binalardan tek 
katlı bir villaya kadar geniş bir alanda kullanılabilir. VRF 
(VRV) Klima sistemi sahip olduğu üstün teknoloji ile akıllı 
binaların, şirketlerin, otellerin ve lüks villaların yıllardır 
ihtiyaç duyduğu sistemdir. Aynı zamanda ticari firmaların 
ve mühendislik şirketlerinin en çok kullandığı merkezi 
klima düzeneğidir.
VRF Klima Sistemlerini, klasik split klimalardan ayrılan 
en büyük özelliği; değişken gaz debisi sayesinde enerji 
tasarrufu ile birlikte çalışıp kullanıcıların konforunu en 
yüksek seviyede tutmasıdır. Çevreye maksimum özen 
ve saygı gösteren sistem, enerji tasarrufuna odaklanmış, 
gelişmiş uygulama esnekliği sağlar. Çok katlı bir plazadan, 
bir tek villaya kadar yeni yapılan veya mevcut her türlü 
yapıda tam bağımsız kontrol imkanı sağlamaktadır.
 
   VRF Klima Sistemleri; gelişmiş kontrol ve akış denetim 
üniteleri ile donatılmıştır. Gerektiği kadar soğutucu 
akışkan, doğru faz ve doğru zamanda ihtiyaç duyulan 
yere sevk edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılması 
sağlanmaktadır. VRF Klima Sistemleri; alışılmış split klima 
sistemlerinden bir soğutucu hattında isteğe bağlı olarak 
farklı HP kapasite aralığında ki bir dış ünite ve birden fazla 
iç üniteye bağlanabilmektedir.

   Soğutucu akımı inverter kontrollü bir kompresör veya 
kompresörlerle çeşitlendirilerek, havası şartlandırılmış 
mekanlara göre soğutucu akışkanın uyum göstermesi 
sağlanır. İleri düzey bir kontrol sistemi ısıtma ve soğutma 
modları arasında geçiş sağlar. VRF Klima Sistemleri 2 farklı 
sistemden çeşidi vardır. Heat Recovery VRF (aynı anda 
hem ısıtma, hem soğutma) Heat Pump VRF (aynı anda 
sadece ısıtma yada sadece soğutma) VRF Klima Sistemleri; 
ofisler, alışveriş merkezleri, lüks apartmanlar, villalar, 
restoranlar, plazalar, oteller gibi birbirinden bağımsız 
havalandırma uygulamalarının kullanılmasının gerektiği 
yerlerde başarıyla kullanılır. 

Aydınlatma
   Aydınlatma armatürleri ve ampullerin doğru seçim , 
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doğru ve dengeli aydınlatma 
ve enerji tasarrufu için en 
önemli adımlardan biridir . 
Kalite , fonksiyonellik ve onların 
minimum enerji tüketimi ve 
uzun ömrü dikkate alınarak 
yüksek performanslı LED 
lambaları son derece yararlı bir 
seçim ve uzun vadeli avantajları 
ile bir yatırımdır
Doğru yalıtım malzemesi 
kullanımı
   Konutlardaki  duvar yalıtımı ve 
sertifikalı yüksek performanasa 
sahip düşük ısı kondaktiviteli 
kapı ve pencere sistemleri 
ile  50%’ye varan ısı yalıtımı 
elde etmek mümkündür. 
Isı yalıtımı ile birlikte duvar, 
kapı ve pencerelerden kaçan 
ısıyı limitlemiş olup, ideal ısı 
konforunu sağlamak ve büyük 
miktarda ekonomi yapmak 
mümkündür. Konutlara yapılan 
ısı yalıtımlarının faydaları 
aşağıda belirtilmiştir;
•   Yüksek kalitede bir yalıtım, 
kışın evinizin ilik ve yazınsa 
serin olmasını sağlar
•   Yaşanabilecek herhangi bir ısı 
kaybını önler
•   Su geçirmezliği artırır
•   Isı kayıplarının azaltılmasında 
dolayı, iç mekanda yaşanabilecek küflenme olaylarını 
minimize eder
•   Duvarlardaki çatlamayı önler
•   Isıtma/Soğutma ve dış duvarlarda oluşabilecek 
bakımların azaltılmasında dolayı ekonomi sağlar.

Enerji kimlik belgesi (EKB)
   Enerji kimlik belgesi alabilmek için öncelikle binanıza 
yetkili kişiler tarafindan Enerji analizi yapılması 
gerekmektedir. Bina Enerji Kimlik Belgesi analizi yapacak 
kişi veya kişiler Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi 
Odalar Birliği ve Enerji Bakanlığı ortaklığında düzenlemiş 
olan kurs ve  sınavlara katılıp yetki almış sertifikalı 
uzman ve eğitimli kişiler olmalıdır. Bina Enerji Kimlik 
Belgesi”konforlu, güvenilir ve sürdürülebilir bir yaşam 
için gereken enerji tüketim seviyesini göstermektedir. 
Burada yapılan değerlendirme sonucu daha konforlu 
ve sürdürülebilir bir yaşam için alabileceğiniz önlem ve 
öneriler yer alacaktır. Bina Enerji Kimlik Belgesinde yer alan 

enerji tüketimi tahmini hesaplama modellemesi, binanın 
şekli, kullanılan inşaat malzemeleri yanı sıra elektrik ve 
mekanik hizmetleri gibi 
binanın tüm özelliklerini içeriyor. Enerji tüketim seviyesini 
hesaplamak için gerçek zamanlı bilgi kullanılmalı ve 
enerji verimliliğini artırabilecek, ayni zaman da ekonomik 
olabilecek çözümler üretilmelidir.
   Konutlarda enerji denetimi, enerji tüketimini optimize 
etmemize yardımcı olur ve aşağıdaki durumlarda 
yapılması tavsiye edilir;
•   Elektrik veya gaz faturalarn yüksek olması durumunda
•   Binaya yenileme yapmadan önce
•   Isıtma ve Soğutma Sistemi ve pencere yenilemeden 
önce
•   Yenilenebilir Enerji Sistemi kurulumundan önce 

Fotovoltaik Sistemler
   Fotovoltaik solar enerji sistemleri güneş ısınımını 
elektriğe dönüştürür. Kullandığınız enerjiye baglı olarak 
fotovoltaik solar sistem kapasitesi değişiklik gösterir. 

Solar enerji de ürettiğiniz elektriğin bir kısmını 
evinizde kullanırken kalan üretimi şebekeye/Kıb-Tek’e 
vererek, gece geri alabiliyor ve mahsuplasma yapmış 
oluyorsunuz.

   Fotovoltaik solar sistemler, yenilenebilir enerji 
teknolojisi olarak geçer ve elektrik ihtiyacının kısmen 
veya tamamen karşılar. Yaklaşık Sıfır Enerji Binaları 
oluşturulmasına olumlu katkıda bulunur.
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   Evlerde harcanan elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 
20’sini aydınlatma amaçlı kullanım oluşturuyor. Bir akkor 
lamba, kompakt floresan lamba ile değiştirildiğinde yüzde 
80 kadar aydınlatma maliyeti azalıyor. Ev içerisindeki 
odalar gün ışığından mümkün olduğunda faydalanılacak 
şekilde tasarlanırsa aydınlatma maliyetinden bir miktar 
daha tasarruf edilebilir. Duvarlar ve tavanlar açık renkli 
boya ile boyanmalı, dekorasyon eşyaları mümkün 
olduğunca açık renk seçilmeli. Lamba ışığı verimli olarak 
kullanılmalı. Daha fazla ışığa ihtiyaç duyulan bölümlerde 
çok sayıda düşük güçlü lamba yerine daha yüksek güçlü 
tek bir lamba kullanmak daha verimli bir aydınlatma 
sağlar. Dekoratif lambalar ışığı sizin istemediğiniz yönlere 
gönderir. Açık renk, şeffaf gölgelikli abajurlar ışığı daha 
iyi geçirirler. Fotoselli lambalar da aydınlatmanın kontrol 
edilmesini sağlayarak enerji tasarrufuna imkan sunar.

Tasarruf için yapılabilecekler listesi
Bulaşık makinaları
*   Bulaşık makinası yerleştirilirken çevresinde en az 5 cm 
boşluk bırakılarak, ısınmadan dolayı oluşan sıcak havanın 
kolayca dağılması sağlanmalı.
*   Yaz aylarında ısı ve nemi azaltmak için sabah ve akşam 
saatlerinde yıkama yapılmalı.
*   Bulaşıkları ön durulamaya tabi tutmak gereksizdir, 
gerektiği durumlarda sıcak su yerine soğuk su kullanılmalı.
*   Bulaşıkların sanitasyonu için yüksek sıcaklıkta yıkama 
arzu edilmedikçe 55 derece su sıcaklığı yeterlidir.
*   Tam kapasite dolmadıkça makina çalıştırılmamalı.
* Bulaşıkları, bulaşık makinasına koymadan önce soğuk 
suda çalkalayın.
*   Makinayı yarı dolu veya aşırı dolu şekilde kesinlikle 
çalıştırmayın.
*   Makina çalışırken mümkünse banyo ve mutfakta aşırı su 
kullanmayın.

Çamaşır makinaları
*   Yüksek sıcaklıkta yıkamak yerine ılık suyla yıkamak, 
durulamanın ise soğuk su ile yapılması gerekiyor. Ayrıca, 
yıkama programları tam kapasite çalıştırılmalı. Eğer 
mümkünse çamaşırlar dışarıda güneş ve rüzgardan 
yararlanarak kurutulmalı. Bu arada, önden yüklemeli 
makinalar, üstten yüklemeli makinalara göre daha az 
enerji tüketiyorlar.

*   Çamaşır makinalarını tam doluyken çalıştırın.
*   Çamaşırları yıkarken sıcak su yerine ılık su kullanın. 
Elektrik enerjisinin yüzde 90’ı suyu ısıtmada harcanır. 30-
40 derece su sıcaklığı, çamaşır için en uygun sıcaklıktır.
*   Çamaşırlar için doğru programı seçin. Çamaşırları 
aşırı kurutmayın. Fazla harcanan enerjinin yanında aşırı 
kurutma elbiseyi tüylendirir ve yıpratır.
*   Aşırı köpüren deterjan kullanmayın. Az veya fazla 
miktarda deterjan kullanımı verimsiz temizleme demektir.
*   Her yıkamadan sonra kurutucudaki filtreyi temizleyin.
*   Soğuk suda temizleme yapan deterjanlar kullanın.

Buzdolabı ve derin dondurucular
*   Buzdolaplarının verimli kullanılmasında öncelikle 
düzenli olarak bakım yaptırmak gerekiyor. Ayrıca, 
buzdolabının etrafının toz ve hava sirkülasyonunu 
etkileyici diğer maddelerden ve ısı kaynaklarından uzak 
tutulması gerekiyor.
*   Dolabınızı, soba, radyatör, bulaşık makinası ve ocak gibi 
ısıtıcı kaynaklardan uzak yerlere yerleştirin böylece enerji 
tüketiminizi yüzde 10-15 oranında azaltabilirsiniz.
*   Buzdolabının sıcaklığını +5 derecede, derin 
dondurucunun sıcaklığının ise -18 derecede tutmak 
gereklidir çünkü daha düşük sıcaklık enerji israfıdır.
*   Yemeklerinizi dolaba koymadan önce oda sıcaklığında 
soğutun.
*   Buzdolabının kapılarının hava sızdırmaz olmasına dikkat 
edin. Sızdırmazlık kontrolü için beyaz temiz bir kâğıdı, kapı 
contası ile dolap kabinesi arasına koyun ve kapatın. Eğer 
kâğıt çok kolayca çekilebiliyorsa, buzdolabınız veya derin 
dondurucunuz hava alıyor demektir.
*   Derin dondurucuda buz kalınlığının 7 milimetreden 
fazla olmasına müsaade etmeyin.
*   Dolabın altında veya arkasında bulunan bobinleri yılda 
iki defa temizleyin. Temizlemediğiniz zaman, yüzde 25 
daha az fazla enerji tüketerek ancak uygun sıcaklığı elde 
edebilirsiniz.
*   Buzdolabını evinizin en sıcak yerine koyarsanız toplam 
enerji tüketiminiz yüzde 25 artar.
*   Derin dondurucudan alacağınız bir kase buz parçasını 
dolabınızın ortasına koyun. Böylece 3-4 gün süre ile yüzde 
5 daha az enerji harcarsınız.
*   Buzluktan çıkardığınız yiyeceği dolapta eritin, bu durum 
dolabınızın daha az enerji harcamasını sağlar.

Evren CEM
Makina Mühendisi
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*   Buzdolaplarını çok fazla doldurmayın, dolaba sıcak 
yiyecek-içecek koymayın.
*   Sıvı yiyecekleri kabın ağız kısmında 1.5 cm boşluk 
kalacak şekilde dondurun.

Ütü
*   Ütü yapmadan önce çamaşırlarınızı düzgün şekilde 
askıya asmanız çamaşırlarınızı ütülerken daha az elektrik 
harcamanızı sağlar.
*   Ütü alırken kurutucu gücü düşük, buhar kapasitesi 
yüksek olanları seçmek daha az enerji tüketmenizi 
sağlayacaktır.
*   Çamaşırları nemli olarak ütüleyin, buhar ve termostatlı 
ütülerin kullanılması enerji tasarrufu açısından önemlidir.
*   Ütüleme işinin bitimine yakın ütüyü prizden çekin ve 
son parçayı ütünün içinde kalan ısıyla bitirin.
*   Ütüleme işini, ütüyü yeniden ısıtmak gerekmeyecek 
şekilde yapmayı planlayın.

Elektrikli süpürge
*   Elektrikli süpürgenin torbası sık sık boşaltılmalı. Bu 
işlem, süpürgenin emme gücünü yükselteceğinden 
daha verimli ve daha çabuk temizlemeyi sağlıyor. Ayrıca 
yılda en az bir kez motor bölümü açılıp, buradaki toz ve 
pamukçukların temizlenmesi gerekiyor.
*   Sağlıklı ev temizliği için, temizlik robotu kullanmanızı 
tavsiye ederiz.

Klimalar
*   İhtiyaçtan çok büyük bir klima enerji kaybına 
sebep oluyor. Evin güneş alan kısımlarının ağaçlarla 
gölgelenmesi, cam filmleri, pencere ve duvar tenteleri 
pasif soğutma yöntemlerinin uygulanması da klimanın 
soğutma yükünü azaltıyor, dolayısıyla daha az enerji 
kaybına sebep oluyor.

Saç kurutma makinası
*   Saçlarınızı havlu ile iyice kuruladıktan sonra saç 
kurutma makinası kullanın. Böylece daha az enerji 
harcarsınız. Unutmayın, saç kurutma makinasının 10 
dakika çalışması 60 watt’lık bir lambanın 3 saat yanmasına 
eşdeğer elektrik tüketir.

Ocak, fırın ve yemek pişiriciler
*   Ocak ve fırınları yiyeceğin pişmesine birkaç dakika 
varken kapatın.
*   Pişirme sırasında tencere kapağını veya fırın kapağını 
sık sık açmayın.

*   Yiyecekleri fazla pişirmeyin.
*   Yakıt tasarrufu için ocak üzerindeki pişirmelerde, 
mümkün olduğunca basınçlı tencere kullanın.
*   Fırında yemek pişirirken fırının kapağının her açılması 
yüzde 20’lik bir enerji kaybına sebep olur.
*   Eğer evde birkaç tane fırın varsa daima küçük olanı 
tercih edilmesi gerekiyor. Çok gerekli değilse ön ısıtma 
yapılmaması, yapılsa bile bu süre 10 dakikayı geçmemesi 
gerekiyor.
*   Yemek pişirirken düdüklü tencere kullanın. Bu yolla 
hem enerji tasarrufu sağlayacak hem de yiyeceklerinizin 
besin değerini korumuş olacaksınız.
*   Yemeklerinizi ocakta pişirmeyi tercih edin. Ocaklarda 
yemek pişirmek, fırında yemek pişirmekten daha 
ekonomiktir.
*   Tencerede pişirdiğiniz yiyecekler kaynama sıcaklığına 
ulaştığında, ocağın alev ayar düğmesini en kısık pozisyona 
getirin, yüksek ateşte kaynama yiyeceğin pişmesini 
hızlandırmaz.
*   Pişirme işlerinde alt kısmı düz olan tencere ve tava 
kullanın. Bu, ısınma süresini kısaltır.
*   Büyük bir ateşin üstüne küçük kap koymayın. Aksi 
durumda enerji kaybına neden olursunuz. Ayrıca kabın 
altının temiz olmasına dikkat edin.
*   Yiyeceklerinizi ağzı açık kaplarda pişirmeyin. Kapalı 
kaplar içinde yemek daha çabuk pişer, dolayısıyla daha az 
enerji harcanmış olur. Kapaksız kapla yemek pişirirken 3 
kat daha fazla enerji tüketirsiniz.
*   Fırında, bir yerine birden fazla yemek pişirmeye çalışın. 
Düşük sıcaklıkta pişeni diğerlerinden önce çıkarıp, fırının 
sıcaklığını düşürüp, yükseltmeden daha az enerji harcayın.
*   Fırınınızda gerekli olmadığı durumlarda ön ısıtma 
yapmayın. Ön ısıtma yapmanız gerekiyorsa 10 dakikayı 
geçirmeyin.
*   Mikrodalga fırınlar da pişirme ve ısıtma süreleri çok 
kısadır (pişirme 10-15 dakika, ısıtma 2-3 dakika). Klasik 
fırına göre yaklaşık yüzde 50-60 daha az enerji tüketerek 
önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlarlar.
*   Yiyecekleri küçük parçalara bölerek pişirin veya ısıtın. 
Bu, pişirme sürenizi kısaltacaktır.
*   Yemekleri pişirirken çok fazla su kullanmayın. Yemeğin 
üstünü kaplayacak kadar su yeterlidir. Fazla miktarda su 
kullanmanız daha fazla enerji harcamanıza neden olur.
*   Donmuş bir yiyeceği fırında pişirmeden önce 
çözülmesini sağlayın.
*   Tüketeceğiniz miktarda yemek pişirin.
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Aydınlatmada enerji tasarrufu
*   Bir akkor lamba, kompakt fluoresan lamba ile 
değiştirildiğinde yüzde 80 kadar aydınlatma maliyeti 
azalır.
*   Odadan ayrılırken lambalar kapatılmalıdır. Aile 
bireylerine odadan ayrılırken lambaları kapatmalarını 
hatırlatacak notlar konması faydalı olacaktır.
*   Gün ışığından mümkün olduğunca faydalanılmalıdır. 
Odalar doğal aydınlık avantajını daha iyi kullanacak 
şekilde düzenlenmelidir. Pencere yakınına bir masa ve 
sandalye yerleştirerek elektrik faturalarında gerçek bir 
azalma sağlanabilir.
*   Dış kapı ışıldakları halojen lambalarla değiştirilebilir. 50-
90 watt’lık bir halojen lamba, iki kat fazla watt’lı standart 
bir reflektör lamba yerine takılırsa yine aynı aydınlatma 
elde edilir.
*   Lambaların ve armatürlerin periyodik olarak bakımları 
yapılmalıdır. İyi yapılmayan bakım sonucunda lamba 
üzerinde biriken tozlar faydalı ışık miktarını azaltır.
*   Duvarlar ve tavanlar açık renkli boya ile boyanmalı, 
dekorasyon eşyaları mümkün olduğunca açık renkli 
seçilmelidir.
*   Lamba ışık çıktısı verimli olarak kullanılmalıdır.
*   Daha fazla ışığa ihtiyaç duyulan bölümlerde çok sayıda 
düşük güçlü lamba yerine daha yüksek güçlü tek bir 
lamba kullanmak daha verimli bir aydınlatma sağlar.
*   Dekoratif lambalar ışığı sizin istemediğiniz yönlere 
gönderir. Açık renk, şeffaf gölgelikli abajurlar ışığı daha iyi 
geçirirler.

* Zamanlayıcılar, fotoseller, ya da yaklaşım sensörleri 
vasıtasıyla aydınlatmanın kontrol edilmesi de enerji 
tasarrufu sağlar.
*   Ütünün fişi 5 dakika önce prizden çekilerek mevcut ısı 
ile ütüleme yapılması halinde bir ampulün bir saat daha 
fazla aydınlatması sağlanabilir.
*   60 watt’lık ampülün işini 18 watt’lık tasarruf ampülü 
de görebilir. Pahalı gibi görünen bu ampüller kısa sürede 
kendisini amorti eder.
*   Elektrikli ev aletlerinin kullanım sonrasında fişten 
çıkarılması gerekir. Mesela, “Bir bilgisayar işlem yaparken 
140-150 watt çeker, işlem yapmazken 25-30 watt elektrik 
çeker, kapalı olmasına karşın fişi çekilmediği durumda 
da 5 wat elektrik çeker. Bu hemen hemen tüm elektrikli 
aletlerde geçerlidir. Bu gizli tüketim önlenirse yüzde 2 
civarında tasarruf sağlanır.
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   Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının 
sınırlandırılması için yapılan isleme “ısı yalıtımı” denir. 
Teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam 
arasında ısı geçişini azaltmak için uygulanır. Isı yalıtımı 
yaparak binanın ömrünü uzatmak, kullanıcıya sağlıklı, 
konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım 
aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde büyük kazanım 
sağlamak mümkündür. Yalıtım;

•   Binaların çatı ve duvarlarına
•   Toprak temaslı mahaller
•   Katları ayıran döşemelere
•   Tesisat boruları ve havalandırma kanallarına
•   Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvarlara 
yapılır.

   Ayrıca özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı 
doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden oluşan ısı 
kayıpları azaltılır, yazın binaya güneş ısısı girişi sınırlanır.  
İzolasyon, mantolama, dış cephe yalıtım, dış cephe 
mantolama uygulamaları en temel ısı yalıtım sistemleridir.

A -Binalarda ısı yalıtımı
   Isı yalıtımı yapılmasıyla, binadan dışarıya olan ısı kaybı 
yalıtımsız duruma göre azalır, dolayısıyla ısınma için 
tüketilen yakıt miktarı da azalmış olur. Bu azalma miktarı, 
binanızın bulunduğu iklim bölgesine göre değişmekle 
birlikte %50 - %70 arasındadır. Yani yalıtımsız bir eviniz 
varsa ve kışın evinizi ısıtmak için ayda 100 birim yakıt 
tüketiyorsanız, evinizi yalıtarak bu tüketimi 50 birime 
hatta 30 birime düşürebilirsiniz. Başka bir ifadeyle ayda 
100 TL yakıt faturası yerine, ayda 50 TL hatta 30 TL fatura 
ödersiniz. 

   Bina yalıtımı yapılırken ısı kaybına müsait geniş 
yüzeylerin (duvarlar, çatı, zemin) yanı sıra muhtemel 
ısı köprülerine de (subasman, kirişler, lento, radyatör 
muhafazaları, parapetler, donatılı beton sütunlar, pencere 
denizlikleri, pencereler arasındaki taşıyıcılar, duvar dış 
köşeleri, duvar birleşim yerleri) gereken önem verilmelidir. 
Isı köprülerinin yalıtılmaması ciddi miktarda ısı kaybına 
neden olmanın yanısıra yoğuşma, küflenme, çatlak 
oluşmasına yol açar. (Şekil 01)

   Eğer bir fayda-maliyet karşılaştırması yapılırsa, ısı yalıtımı 
hem ekolojik hem de ekonomik açıdan yararlı ve çok 
kısa sürede geri kazanılan bir yatırımdır. Bununla birlikte 
inşaatın fiziksel ve teknik prensiplerinin incelenmesi ve 
yüksek kalitede uygun yalıtım malzemesinin kullanımı 
önemlidir.

   Isı yalıtımı yapılmamış bir binada, ısı kayıplarının 
%20 - %25’i izole edilmemiş (yalıtılmamış) çatılarda 
oluşmaktadır. Çatılarda ısı yalıtımı, yalıtım malzemesinin 
mertek altına, arasına veya üstüne uygulanmasına göre 
farklı yalıtım malzemeleri kullanılabilir.

   Örneğin 3,73 W/m²K toplam ısı geçiş katsayısına sahip 
çatı betonarme döşemesinin 0,040 W/m²K ısı iletkenlik 
grubundaki camyünü şilte ile 12 cm kalınlıkta yalıtılması, 
çatı betonarme döşemesinin toplam ısı geçiş katsayısını 
0,31 W/m²K’ye düşürmektedir.

B- Tesisatta ısı yalıtımı
   Tesisatta ısı yalıtımı,  teknik yalıtım ya da endüstriyel 
yalıtım olarak uygulanmaktadır. Yalıtımın tesisattan ayrı 
düşünülmesi olanaksızdır.  Klima tesisatı , ısıtma tesisatı, 
soğutma tesisatı yalıtımı tamamlanmadan devreye 
alınmaz.  Burada,  özellikle dikkat edilmesi gereken 
nokta , hangi durumda, hangi yalıtım malzemesinin nasıl 
kullanılacağıdır. Akışkan sıcaklığına bağlı olarak malzeme 
ve kalınlık seçimindeki hatalar, başta yoğuşma olmak 
üzere birçok problemi ortaya çıkarmaktadır.

Şekil 01. Yapılarda Isı kayıpları

Nursel TALHAOĞLU
Makina Mühendisleri
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   Tesisatta ısı yalıtımı yapılmaması , konutlarda olduğu 
gibi tesisattada büyük parasal kayıplara yol açmaktadır. 
Yalnızca borularda değil, vana ve çeşitli armatürlerde, 
klima tesisatı ve yüksek sıcaklıkta çalışan çeşitli 
cihazlarda yapılacak olan iyi bir yalıtım, çeşitli işletme 
problemlerini ortadan kaldırmanın yanısıra  parasal 
kazanç da sağlayacaktır. Yüksek sıcaklıkların söz konusu 
olduğu tesisatlarda yalıtım daha büyük ısı ve parasal 
kazanç sağlamaktadır.  Yalıtım kalınlığı arttıkça tasarruf 
artmakta, ancak yatırım maliyeti de yükselmektedir .  
Isı yalıtım malzemesinin cinsi ve kalınlığı belirlenirken, 
optimum yalıtım kalınlığı hesabı yapılmalıdır.  Tesisat 
yalıtımının bina yalıtımlarından en önemli farkı, tesisatta 
karşılaşılan sıcaklık seviyelerinin, binalardaki sıcaklık 
seviyesinden çok daha yüksek olmasıdır .Binalarda iç 
ortam sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı arasındaki fark 30-40 
°C olmasına karşılık tesisatta karşılaşılan sıcaklıklar bunun 
çok üzerindedir. Dolayısıyla tesisatta yapılacak iyi bir 
yalıtımla binalardakilerden çok daha fazla enerji tasarrufu 
sağlanması söz konusudur. Bina ve ısıtma tesisatındaki 
yalıtımın, tesisata yönelik diğer bir sonucu, ilk yatırım 
maliyetlerinin düşmesi olarak ortaya çıkar. Yalıtım, kazan 
kapasitesini, radyatör sayısını ve boru çaplarını düşürür. Bu 
da parasal kazanç demektir. Düşük sıcaklıkların söz konusu 
olduğu borularda, genellikle dış ortam sıcaklığı, borunun 
dış yüzey sıcaklığından yüksek olmaktadır. Ortamın 
sıcaklık ve nemine bağlı olarak, boru dış yüzey sıcaklığı 
öyle bir kritik değere gelir ki, bu değerin altında olunması 
durumunda yüzeyde terleme başlar. Bu durumda yalıtım 
yapılmazsa, boru yüzeyinde yoğuşma ortaya çıkar. Eğer 
kullanılan yalıtım malzemesi ya da kalınlığı uygun değilse, 
yalıtım malzemesinin dış yüzeyinde veya bünyesinde 
yoğuşma oluşur. Tesisatta kullanılan yalıtım malzemesinin 
difüzyon direnç faktörü (μ) değeri de önem taşımaktadır. 
Düşük difüzyon direnç faktörlü malzeme kullanılması 
durumunda da malzeme içinde yoğuşma problemi ortaya 
çıkar.

   Düşük sıcaklıkların söz konusu olduğu borularda yalıtım 
yapılmaması durumunda ortaya çıkabilecek diğer bir 
problem de “donma”dır. Su sayaçlarının yalıtılmaması da 
bunların kışın patlamasıyla sonuçlanır. Donmaya karşı, 
tüm tesisat ve armatürlerin yalıtılması çok önemlidir.

   Sistem devreye alındıktan sonra, yanlış uygulamalardan 
ve ses köprülerinden dolayı gürültü problemleri ortaya 
çıkmaktadır. Tesisatta titreşime yönelik yalıtım yapılması, 
makina ve tesisat ömrünün yanısıra, gürültüyü önlemesi 
nedeniyle insan sağlığı açısından da önemlidir.

   Tesisatta ısı yalıtımı, sıcak hatlarda ısı kayıplarını, 
soğuk hatlarda ısı kazancını önlemek için yapılır. Tesisat 
ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan ısı yalıtım 
malzemeleri genel olarak; Polietilen Köpük, Kauçuk 
Köpüğü, Camyünü, Poliüretan, Camköpüğü ve Kalsiyum 
Silikat’tır.
Tesisatta Kullanılan Isı Yalıtım Malzemesi Seçilirken Dikkat 
Gereken Temel Özellikler:
1.   Isı İletim Katsayısı (l)
2.   Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (μ)
3.   Yangın Dayanımı

4.    Korozyon Riskinin Az 
Oluşu
5.   Uygulama Kolaylığı
6.   Ekonomiklik

Isı İletkenlik Hesap 
Değeri (λ):
   Isı yalıtım malzemelerinin 
seçiminde en belirleyici 
özelliktir. Zira ısı iletkenlik 
hesap değeri ne kadar 
düşükse sistemler o derece 
yüksek ısı yalıtım direncine 
sahip olmaktadır. Burada 
dikkat edilmesi gereken 
husus, yalıtım malzemesinin 
cins ve kalınlığının seçimidir. Seçimde ilk yatırım maliyeti 
ile elde edilen enerji kazanım oranlarından uygun olan 
seçilmelidir. Buradan çıkaracağımız  kalorifer tesisatında 
(90/70) kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin kalınlıkları 
seçilirken“Isı Kayıp Hesapları” yapılmalı ve optimum 
yalıtım kalınlığı belirlenmelidir. 

Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı
   Nasıl ısı sıcak taraftan soğuk tarafa geçerse, su buharı da 
sıcaklığa ve bağıl neme bağlı olarak, kısmi buhar basıncı 
yüksekten aza doğru ilerler ve ilerlerken de bir direnç ile 
karşılaşır (Buhar Difüzyon Direnci). Her yapı malzemesi 
kalınlığına bağlı olarak buhar difüzyonuna karşı koyar. 
Bu direncin havanın su buhar difüzyon direncine 
oranlanmasına Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı 
denir. Su buharının tamamen geçmesi halinde μ=1, hiç 
geçmemesi halinde μ=∞ ile ifade edilmektedir.

   İçinden düşük sıcaklıkta akışkan geçen boru hatlarının 
(Örneğin fan coiller-klima kanalları) dış yüzey sıcaklığı, 
genelde ortam sıcaklığının çok altında olmaktadır. Boru 
hattının bulunduğu ortamın sıcaklığına ve bağıl nemine 
göre bulunan öyle kritik bir sıcaklık vardır, ki bu sıcaklığa 
Terleme Sıcaklığı denir. Boru hattının veya klima hattının 
dış yüzey sıcaklığı terleme sıcaklığının altına düşerse 
mutlaka yoğuşma olur. Eğer kullanılan yalıtım malzemesi 
su alabilecek nitelikte ise ve buhar geçişine karşı bir önlem 
alınmamışsa o takdirde yalıtım malzemesinin içi de ıslanır 
ve çeşitli sakıncalar yaratır.
•   Isı yalıtımı hiç yapılmaz ise boru hattının yüzeyinde,
•   Yetersiz yapılırsa (yoğuşmayı önleyen kalınlıktan 
daha az) yalıtım malzemesinin dış yüzeyinde yoğuşma 
olmaktadır.

   Ancak, burada kullanılan ısı yalıtım malzemesinin Su 
Buharı Difüzyon Direnç Faktörü (μ) önem kazanmaktadır. 
Özellikle soğuk hatlarda, buhar geçişini önleyecek bir 
malzeme ile kaplanmamış Lifli malzemeler gibi μ’sü 1.1 
olan (yani su buharı difüzyonuna hiç karşı koyamaz) 
yalıtım malzemelerinin kullanılması durumunda yüzeyde 
yoğuşma olmamasına karşın, yalıtım malzemesinin 
içine su buharı girer ve malzemenin içinde yoğuşarak 
su haline gelir. Bazı durumlarda donarak buz haline de 
gelebilmektedir.
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  Isı yalıtım malzemesinin bünyesindeki su ise sisteme iki 
türlü zarar vermektedir:
1.   Isı yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik katsayısını arttırır 
ve yalıtım özelliğini azaltır.
2.   Isı yalıtım malzemesinin içindeki su korozyona sebep 
olur, yalıtımın üzerindeki kaplamanın bazen de boru 
hattının değişmesi gerekebilir.
  Bu sorunları önlemenin ise iki yolu vardır:
1.   Kapalı gözenekli malzemeleri (su buharı difüzyon 
direnç faktörü yüksek malzemeler) kullanmaktır.
2.   Özellikle soğuk hatlarda açık gözenekli malzemelerin 
kullanılması durumunda (su buharı difüzyon direnç 
faktörü düşük malzemeler) iyi bir buhar kesici ile 
korunması gereklidir; ancak pratikte bu, işçilik açısından 
sorunlar çıkarmaktadır.

Yangın Dayanımı
   Kullanılacak olan yalıtım malzemesinin, yangın dayanımı 
değerleri normlara uygun olarak verilmelidir.

Korozyon Riskinin Az Oluşu
   Isı yalıtım malzemesi, içerdiği kimyevi maddeler 
nedeniyle uygulandığı metal yüzeylerde korozyona sebep 
vermemelidir. Ayrıca, su buharı geçişine karşı dirençli 
olmalıdır. Çünkü su buharı geçişi yine metal yüzeylerde 
korozyona neden olur. 

Uygulama Kolaylığı
   Isı köprüleri oluşturmayacak şekilde, tam sızdırmaz 
olarak ve kolay uygulanabilmelidir. Yapılacak işin niteliğine 
göre seçilecek olan yalıtım malzemesi hafif, kolay taşınır, 
kolay depo edilir, kolay kesilir ve en az işçilik gerektirecek 
vasıfta olmalıdır.

Ekonomiklik
   Yalıtım malzemesinin uygulanmış halinin maliyetinin az 
olması gerekmektedir.

   Tesisatta ısı yalıtımı teknik bir konu olup, hangi şartlarda, 
hangi malzemenin kullanılacağının iyi bilinmesi gerekir.
Bilinçsiz yapılan tesisat yalıtımı boşa yapılan bir harcama 
durumuna gelebilir. Bu nedenle boruların soğuk, ılık ve 
sıcak olması durumuna göre farklı malzemeler kullanılır. 
Ayrıca yalıtımdan önce, kritik yalıtım kalınlığı hesabı da 
yapılmalıdır.

Borularda Yalıtım
   Boru yalıtımı da kendi içerisinde çeşitli bölümlerde 
incelenir.
1.   Soğuk su borularının yalıtımı (soğuk hatlar)
2.   Sıcak su ve kalorifer borularının yalıtımı (ılık hatlar)
3.   Buhar, kızgın su vs. borularının yalıtımı (sıcak hatlar)

   Türkiye’de şu anda yaygın olarak düşük yoğunluklu, sıkı 
sarıldığında kalınlığı çok incelen, gevşek sarıldığında ise 
yeterli miktarda sertlikte olamayan bakalitli rulo camyünü 
sarılarak boru yalıtımı yapılmaktadır. Bu konunun yanlışlığı 
henüz kavranmamıştır. Bu tür yalıtımda rulo camyününün 
yoğunluğu düşük olduğundan (14 kg/m3) boruya sıkıca 
sarıldığı zaman kalınlık kaybetmesi nedeniyle yanlış bir 

uygulama olmaktadır. Yeterli kalınlığı elde edebilmek 
için aynı malzemenin aynı yere birkaç kat sıkıca sarılması 
gerekir, ki bu durumda da rulo camyününün birim 
maliyeti prefabrik boru camyününden de fazla olmaktadır. 
Ayrıca işçilik süresinin de uzayacağı düşünülürse bu 
yöntemin uygun olmadığı ortaya çıkmaktadır.

Soğuk Su Borularının Yalıtımı
   Boruların içinden soğuk sıvıların akışından dolayı boru 
yüzeyi de soğuk olur. Bu soğuk yüzeye temas eden, 
mekan içindeki havada bulunan su buharı, temas eder 
etmez yoğuşarak sıvı haline dönüşür. Yoğuşma, korozyon 
- paslanma ve enerji kaybına sebep olabilir. Doğru bir 
uygulama ile bu durum ortadan kaldırılabilir. Soğutmaya 
yapılan harcamaların, ısıtmaya yapılan harcamalara göre 
kat kat fazla olması, soğuk hatların yalıtımına verilmesi 
gereken önemi ortaya koymaktadır. Soğuk hatların 
yalıtılmasının bir diğer getirisi, mekanik sistemlerin 
ömrünü uzatarak uzun yıllar sistem performansını 
korumasıdır. Bu sayede yaşanan mekanlar daha sağlıklı 
ısıtılıp soğutulacak ve ideal bir ısıl konfor elde edilecektir.

Sıcak Su ve Kalorifer Borularının Yalıtımı
   Bu tür boruların yalıtımı için genelde kullanılan 
malzemeler yüksek sıcaklık dayanımına sahip camyünü, 
taşyünü şilteler ve prefabrik boru yalıtım malzemeleri 
ile prefabrik boru polietilen, kauçuk köpüğü, poliüretan 
esaslı ısı yalıtım malzemeleridir. Bu tür boru yalıtımlarında 
önemli olan dış havanın içeriye nüfuz etmesini 
engellemektir. Çeşitli boru yalıtımı uygulama örnekleri 
aşağıda verilmiştir.

Buhar, Kızgın Su vs. Borularının Yalıtımı
   Prefabrik camyünü, işletme sıcaklığı +250 °C’yi 
geçmeyen boru yalıtımlarında kullanılabilir. +250 °C’den 
+550 °C sıcaklığa kadarki bölümde ise mukavvaya 
veya galvanizli tele dikili beyaz camyünü veya taşyünü 
kullanılır. Bu malzemelerin üzerine de galvaniz sac, 
alüminyum veya PVC kaplanır. Mukavvalı camyünü 
kullanılacaksa mukavvanın yanıcılığı dikkate alınmalı ve 
yalıtım yüzey sıcaklığı mukavvaya zarar vermemelidir. 

    Vana ve Armatürlerde Yalıtımdan bahsetmek gerekirse; 
Isıtma ve soğutma tesisatında vana, çek valf, pislik 
tutucu ve flanşlar toplam tesisat içinde dikkate değer 
bir oranda ısı kaybı yüzeyi oluşturmaktadırlar. Söz 
konusu tesisat elemanları ileri teknolojilerin kullanıldığı 
binalarda çeşitli uygulamalarla yalıtılmakta, fakat maalesef 
çoğunlukla çıplak bırakılmaktadır. Vana ve armatürlerin 
yalıtılmamasının başlıca nedeni esasen maliyetten 
kaynklanır.
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Bölgeden bölgeye değişik özelliklere sahip olmalıdır. 
doğru bölgede istenilen verim alınamayabileceği gibi 
arızalar da oluşabilmektedir.  

   Bu sebeple seçim iyi yapılmalıdır.
Biliyorsunuz ki insanlar bir şeyleri tercih ederken öncelikle 
fiyatına ve kendisinin maddi imkanlarına bakarlar. Bu 
durum özellikle ucuz maliyetli olduğu için düzlemsel 
kollektörlü sistemlerin daha çok tercih edilmesini 
sağlamıştır.

1-) Doğal dolaşımlı sistemlerin avantaj ve 
dezavantajları
a-   Basit tasarıma sahip olup pompasız çalışırlar. Küçük 
sistemlerde otomatik kontrol sistemine gerek yoktur, 
büyük sistemlerde ise buna gerek vardır. Eğer varsa 
da basit bir düzenektir.Isı değiştirici koymaya gerek 
yoktur. Bu nedenle maliyeti oldukça düşüktür.
b-   Donma tehlikesinin olmadığı yerlerde ya da az olduğu 
yerlerde kullanılabilirler.
c-   Depo tankının kollektörden daha yükseğe konması 
gerekir. Bu sebeple çatının ya da deponun konulduğu 
katın iyi desteklenmesi gereklidir.
d-   Sıcak su üretme kapasitesi düşüktür. Kollektördeki su 
dolaşımı yavaş olduğundan dolayı daha sıcak su üretir ve 
bu nedenle verimi düşük olur.

2-) Pompalı(Zorlamalı dolaşımlı) sistemlerin 
avantaj ve dezavantajları
a-   Sistemde pompa ve otomatik kontrol ünitesi olduğu 
için fiyatı yüksektir.
b-   Bu sistemlere antifiriz eklenebildiği için kış aylarında 
donmaya karşı dayanıklıdırlar. Bu sebeple uzun ömürlü 
olurlar.
c-   Gerekli olan sirkülasyonu sağlamak üzere yerleştirilen 
pompa ve otomatik kontrol sistemi sayesinde sürtünme 
kayıpları azdır ve bu nedenle verim yüksektir. 
d-   Bu sistemde ısı değiştirici olduğu için kayıplar yaşanır 
ve verim düşebilir.

3-) Vakum tüplü sistemlerin avantaj ve 
dezavantajları
a-   Sistem iç içe geçmiş iki cam tüpten oluşmaktadır. Isı 
kaybını önlemek için tüpler arasındaki hava vakumlaştırı

lmıştır(boşaltılmıştır). Bu da ısı kaybını azaltmıştır. Dıştaki 
cam her türlü hava koşuluna dayanıklı olup; içteki cam 
güneş ışınlarını en iyi emebilmek için özel üretilmiş ve dışı 
siyah bir maddeyle kaplanmıştır.
b-   Sıcak su tankını izole etmek için 50 mm poliüretan 
kullanılmıştır. Bu da depodaki suyun soğumasını geciktirir.
c-   Cam tüplerin yuvarlak olarak üretilmesi sayesinde 
günün her saatinde güneş ışınlarını dik alır. Dik alınan 
güneş ışınlarının yansıması çok az olduğu için yüksek bir 
verime sahip olur. Sıcak su kış aylarında 58 dereceye, yaz 
aylarında ise 97 dereceye kadar çıkabilmektedir.
d-   İki cam arasındaki vakum sayesinde kış aylarında -20 
dereceye kadar antifirize gerek duymadan donmaya karşı 
dayanıklı olur.
e-   Bu sistemler yüksek teknolojisi sebebiyle düz 
kollektörlere oranla daha pahalıdır. Bu sistemlerin iki 
çeşidi mevcuttur. Isı borulu olmayan sistemlerin bulutlu 
havalarda beklenilen verimi vermemesi, suyun sadece 
cam tüp içerisinde doğal sirkülasyona maruz kalması 
pahalı olan bu sistemlere olan ilgiyi düşürmüştür. Isı 
borulu olan sistemlerin ise maliyetinin çok yüksek olması 
dolayısıyla pek ilgi görmemiştir ve kullanım alanı sınırlıdır.

  Kısaca vakum tüp teknlojisi ile oluşturulan güneş enerjisi 
panelleri, düzlemsel panellere göre pek çok üstünlüklere 
sahiptir. Bunlar;
•   Yüksek Performans sağlaması
•   Soğuğa karşı dayanıklılığı
•   Uzun ömürlü olması
•   Üretilen sıcak su hijyenik olması

Meyrem BALTACI
Makina Mühendisi
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•   Nakliye ve depolamasının kolaylığı
•   Montajı Kolaylığı
•   Düzlemsel panellere göre daha az montaj alanına 
ihtiyac duyması
•   Paslanma ve tıkanmanın olmaması
•   Sızdırmaz özellikte olması
•   Isı Kaybı çok düşük ve sistem veriminin çok yüksek 
olması
•   Güneş ışınlarını her zaman dik olarak alması
•   Kapasitesinin kullanım ihtiyacına göre ayarlanabilmesi
•   Görüntü kirliliğine sebep olmaması
•   Dış etkenlere karşı çok dayanıklı olması
•   Düzlemsel kolektörler gibi kış aylarında ısıtmaya ara 
vermemesi
•   Poliüretan dolgusu sayesinde ısı yalıtımının iyi olması.
http://www.yenilenebiliryasam.com/

Vakum Tüplü Su Isıtıcıları
•   Kışın dahi verimi yüksektir. Sıcak su ihtiyacınızı 
karşılamaya devam eder. İki cam tüp arası vakum edildiği 
için ısının soğuk havaya geçmesi engellenmiştir. Bu 
özelliginden dolayı kış aylarında da verimi yüksektir.
•   Her mevsim verimi yüksektir. %93 oranında güneş 
ışınlarını emen özel kaplamalı yüzeye sahiptir.Ayrıca 
yuvarlak tüpler günün her saati ışınları dik olarak alır.
•   Ömrü uzundur.-30°C de dahi çalışır. Antifriz 
gerektirmeyen yapıya sahiptir.
•   Su ile temas eden bölümler 304 kalite paslanmaz krom-
nikel malzemeden yapılmıştır.
•   Sıcak su kazanının izolasyonu 6 cm kalınlığındaki 
poliüretan ile sağlanır.
•   Depo ve tüpler ile estetik bir görüntüye sahiptir.
•   Montaj kolaydır.
 
Vakum Tüplerinin Özellikleri
   İç içe geçmiş iki adet cam tüp şeklindedir. İç tüpün 
dış yüzeyi güneş ışınlarını çok yüksek oranda emen 
sellektif bir kaplama ile kaplıdır. Dış tüpten içeri giren 
ışınlar selektif yüzey vasıtası ile %93 oranında emilmekte 

ancak %7 oranında dışarıya yansıtmaktadır. İki cam 
tüp arasındaki boşluk ise selektif yüzey üzerinde 
biriken   ısı enerjisinin, taşınım yoluyla dışarı kaçmasını 
da engellemektedir (Kullandığımız termoslarda 
olduğu gibi). Bu sayede ısı kaybı minimum düzeye 
inmektedir. Bu durum kış aylarında sistemin verimini 
çok yükseltmektedir. Ayrıca vakum tüplerinin yuvarlak 
oluşu, gün boyunca güneş ışınlarının daima dik olarak 
alınmasını da sağlamakta, Solar Sistemin verimine katkı 
sağlamaktadır. Standart ve uzun olarak iki ayrı tipi vardır. 
Vakum tüpler 25mm çapındaki doluya dayanıklıdır. 
Tüplerin değiştirilmesi çok kolaydır.

   Herbir vakum tüpü, iç içe geçmiş 2 cam tüpten oluşur. 
Bu tüpler oldukça güçlü ve saydam camdan yapılır. 
Ayrıca dıştaki bu cam tüp 25 mm. çapındaki doluya 
bile dayanabilecek mukavemettedir. İçteki tüp, özel bir 
seçici yüzeyle kaplanmıştır. Bu seçici yüzey sayesinde, 
tüpe gelen güneş ışınlarının %93’ü mükemmel bir 
şekilde emilip ısıya çevrilmekte ve güneş ışını yansıması 
minimuma (%7) indirilmektedir. İç içe geçmiş bu iki tüpün 
arasındaki hava vakumlanmıştır. Bu yüzden suyu taşıyan 
içteki tüpün iletimle ve taşınımla ısı kaybı minimum 
dereceye indirilmiştir.

Teknik özellikler
   Suyun doğal devir-daim Sisteminin çalışması için 
ilave bir güç kaynağına gerek yoktur. Havası alınmış tüp 
içersindeki soğuk ve sıcak suyun doğal döngü özelliği ile 
tüpün içerisindeki ısınan suyun yoğunluğu azalacağından 
üstte bulunan sıcak su tankına doğru hareket edecektir. 
Sıcak su tankındaki suyun yoğunluğu daha fazla 
olacağından aşağıya giderek yukarı gelen sıcak su ile 
yer değiştirecektir. Böylece doğal devir-daim sağlanır ve 
tankın içersindeki su ısıtılarak depolanır.
•   Dış tüp darbelere dayanıklı bir malzeme olan 
borosilikattan yapılmıştır. 25 mm çapındaki doluya 
ayanıklıdır. İç tüpte ayı malzemeden üretilmiş, ancak özel 
bir selektif yüzey (Al-N/Al) ile kaplanmıştır. Bu çok özel 
kaplama sayesinde güneş ışınları %93 e yakın verimle 
emilerek suya iletilmektedir.
•   İçteki depo, 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
•   İzolasyon malzemesi poliüretan köpüktür.
•   Sızıntı koruyucusunun malzemesi silika-jeldir, uzun 
ömürlüdür..
•   Sistemlere isteğe bağlı elektrikli ısıtıcı (rezistans) 
takviyesi sağlanabilir.

Vakum Tüplü kollektörlerin düz kollektörlere göre 
avantajları
   İki tüp arasında vakum olduğundan iletimle ve taşınımla 
ısı kaybı ihmal edilecek mertebededir. Soğuk, yağmurlu, 
karlı ve rüzgarlı havaların tüp içindeki ısıyı alması vakum 
sayesinde önlenmiştir. Vakum özelliğinden dolayı 
sistem tüm yıl boyunca kullanılabilmektedir. Eski model 
kolektörlerde vakum olmaması nedeniyle soğuk havalarda 
ısı kaybı çok yüksektir. Bu da verimi oldukça düşürmekte 
ve tüm yıl boyunca kullanılmasını engellemektedir. Vakum 
tüplü güneş kolektörlerine antifriz koymaya gerek yoktur. 
Sistem -18°C sıcaklıkta ve açık bulutlu havalarda bile sıcak 
su üretmektedir. 
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   Eski model kollektörlerde soğuk havalarda suyun donma 
tehlikesine karşı ilave antifriz koymak gerekmektedir. Buna 
rağmen 0°C nin altında ki sıcaklıklarda bu sistemler verimli 
çalışmamaktadırlar.  Eski model günes enerjilerinde 
kullanılan malzemelerden dolayı zamanla paslanma 
kireçlenme, tıkanma problemleri de olmaktadır. 

   Vakumlu sistemlerde, sıcak su tankında ısı iletim 
katsayısı çok düşük olan 60 mm kalınlıgında poliüretan 
kullanılmaktadır. Bu sayede soguk havalarda tanktaki 
sıcak su uzun süre muhafaza edilebilmektedir. Eski model 
güneş enerjisi sistemlerinin kazanlarında genellikle cam 
yünü kullanılmaktadır. Bunların ısıyı tutma özellikleri 
poliüretana göre çok daha düşüktür. Silindir şeklindeki 
vakum tüplerimiz; güneş ısınlarını tüm gün boyunca 
dik olarak almakta ve özel kaplaması sayesinde yansıma 
minimuma indirilmektedir. Bu sayede su sıcaklıgı yaz 
şartlarında 95°C ye kadar, kış şartlarında ise 55°C ye 
kadar çıkmaktadır. Eski model güneş enerjileri sadece 
gün ortasında güneş ışınlarını dik almaktadır. Cam panel 
kollektörlü sistemlerde sıcaklık daha düşük seviyelerde 
kalmaktadır.

Isı Pompasının avantajları ve dezavantajları 
   Genellikle üreticiler ve satıcılar ürünler ve hizmetlerin 
avantajlı bölümlerini ön plana çıkarırlar , dezavantajlar 
genellikle anlatılmaz.

   Isı pompaları doğru etüd yapılmaz ise fayda yerine zarar 
getirecektir. Sistem için iyi bir enerji verimliliği etüdü 
bağımsız bir mühendisce yapılmalıdır.

Isı Pompasının avantajları
   Mevcut bütün isinma sistemleri arasinda en tasarruflusu 
yerden /duvardan ısıtma ile isi pompalı sistemlerdir.
Türkiye’de en ucuz isinma sekli olan dogalgazli sistemlere 
karsi bile an az % 40-50 daha tasarrufludur.Tek bir sistemle 
evinizi kisin isitip, yazin serinletebilir ayrica sürekli olarak 
sicak su ihtiyacinizi karsilayabilirsiniz.

   Fosil yakitlara bagimli olmaktan kurtulursunuz. 
Dogalgazin kaç yil ömrü kaldigini, dogalgazi temin 
ettigimiz ülkelerle siyasi iliskilerimizin ne durumda 
oldugunu, evinizin bulundugu bölgeye dogalgazin henüz 

ulasip ulasmadigini, yakit zamlarinin bu hizla devam edip 
etmeyecegini düsünmek zorunda kalmazsiniz.

   Isı pompaları bir kaynaktan diğer kaynağa ısı transferi 
yaparken bir miktar elektrik harcarlar. Isıtmak için 
herhangi bir şekilde direkt elektrik harcamazlar. Adı 
üstünde ısı pompası , görevi ısıyı pompalamaktır. Güneş 
dünyaya hergün enerji bırakmaktadır. Bu enerji havada 
, toprakda yada suda depolanmaktadır. Isı pompasının 
görevi bu depolanan enerjiyi bina içine taşımaktır. 
Cihazlar kapasitelerine ve COP değerlerine göre elektrik 
harcarlar. Kullanılan termal enerji kaynağına bağlı olarak 
cihazların harcadığı elektrik miktarı değişiklik gösterir.

   Isı pompalarının hiçbir tehlikesi yoktur. Diğer yakıtlarla 
ısınmanın birçok tehlikesi mevcutdur. Doğalgaz 
patlamaya meyilli bir yakıtdır. Dökme gaz çok kontrollu 
olarak yakılmak zorundadır. Mazot , fuel oil gibi yakıtlar 
hem bir depolama alanına ihtiyaç duyarlar hemde yanıcı 
patlayıcı özellikler taşırlar. Bütün bu olumsuzluklar ısı 
pompasında mevcut değildir. Isı pompasında bir iç ünite , 
hava kaynaklı ise bir dış ünite bulunur. Eğer sıcak suda ısı 
pompası ile sağlanıyorsa birde boyler dediğimiz sıcak su 
deposu bulunur.

   Isı pompası ile güneş enerjisi sistemi beraber akuple 
kullanılırsa çok daha fazla tasarruf sağlanır. Bir binanın 
toplam enerji harcamasının yaklaşık % 70 i ısıtma ile 
harcanır. Isıtma için harcayağınız enerjiyi ne kadar 
düşürürseniz toplam harcamalarınız o oranda düşecektir.
Evinizin içinde ve yakinlarinda her an patlayabilecek 
bir bomba bulundurmaktan ve gaz kaçagi riskinden 
kurtulursunuz. Isi pompali sistemler tamamen 
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güvenliklidir. Dogaya ya da insana zarar verecek hiçbir öge 
içermezler.

   Basit ve estetik tasarim özelliklerinden dolayi, binanin 
mimari yapisiyla uyum içerisindedirler.Modüler sekilde 
imal edildikleri için fazla yer isgal etmezler.

   Karmasik yapili cihazlar olmadiklari için, her insan 
tarafindan kolaylikla kontrol ve kumanda edilebilirler.
Tesisatin kurulup devreye alinma süresi oldukça kisadir.
Servis ve bakim hizmeti çok daha düşüktür.Sistem 
tamamen kapalı döngü olarak çalışır..

Isı Pompasının dezavantajları
   Isı pompası sistemleri iyi bir etüd gerektirir. Amacınız 
sadece çevreye katkı sağlamak , karbon salınımını 
azaltmak ise etüde gerek kalmadan ısı pompası sistemi 
kurdurabilirsiniz. Fakat ben ısı pompası ile evimi yada 
işyerimi ucuza ısıtmak ve serinletmek istiyorum diyorsanız 
bu durumda enerji verimliliği etüdü yapılmalıdır. Bu 
durumda hem çevreye katkıda bulunacak hemde daha 
az enerji bedeli ödemeniz garanti altına alınacaktır. Kış 
boyunca dış hava sıcaklığı sürekli olarak - değerlere sahip 
bir bölgedeki tesise hava kaynaklı ısı pompasını uygun 
gördüyseniz sadece çevreye katkıda bulunur cebinize 
büyük oranda zarar verirsiniz.

   Isıtma sezonunda sürekli + 5 ve üzerinde dış hava 
sıcaklığındaki bölgede düşük enerji ihtiyacı olan bir 
binada derin sondajlı toprak kaynaklı ısı pompası 
kuruyorsanız yine cebinizi değil sadece doğayı korumaya 
biraz katkıda bulunuyorsunuz demektir.
   Isı pompalarının uluslararası bağımsız testleri , COP 
ve EER performansları belirli kriterlerde yapılır. Şöyle 
düşünebilirsiniz : araç testleri 90 km. sabit hızda , rüzgarsız 
ve yüksüz olarak düz yolda yapılır ve 100 km.deki 
tüketimler yazılır , fakat gerçekte bu oranları kimse 
tutturamaz.

   Isı pompası testleri Fransada EUROVENT (www.eorovent.
eu) Ensitüsü tarafından bağımsız olarak yapılmaktadır. 
Lütfen alacağınız cihazların verimlerini buradan kontrol 
ediniz.Isı pompası ısıtma testleri + 35 C çıkış suyu 
sıcaklığına göre yapılır. Hava kaynaklı cihazlar +2 C dış 
hava ve + 35 C besleme suyu sıcaklığına göre test edilir. 
Bazı uzakdoğu kökenli ısı pompalarında test sıcaklığı dış 
havada + 7 olarak alınmıştır , buda gerçek tüketimlerin çok 
artması demektir.

   80 C çıkış sıcaklığında çift kompresörlü bir ısı pompasının 
COP değeri 2.5-3 arasıdır. Eğer çıkış sıcaklığını 55 C ye 
çıkartırsanız ortalama COP değeri 3-3.5 arasında olacaktır 
buda istenen ekonomiyi sağalamayacaktır . O halde doğru 
çözüm nedir ? Düşük sıcaklıkla ısıtma sağlayan sistemler 
kurmak. Düşük sıcaklıkla ısıtma sağlayan sistemler ise : 
duvardan ısıtma / serinletme yada yerden ısıtmadır.
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   Isıtma Sistemlerinde membranlı genleşme tankları 
yaklaşık elli yıl önce hayatımıza girip hala önemini 
koruyabilen bir unsur olmayı başarmışlardır. Günümüzde 
bir senede yüz binleri bulan sayıda genleşme 
tankaları ısıtma, soğutma ve içme suyu tesisatlarında 
kullanılmaktadır. Bu makalede ısıtma sistemlerinde 
genleşme tanklarının kullanımı konusu ele alınacaktır.

   Su ısıtma sistemlerinde genleşme tankları
Su ısıtma sistemleri açık ve kapalı sistem olarak farklılık 
gösterebilmektedir. Altmışlı yıllardan beri binaların üst 
kısmında bulunan açık genleşme tankları neredeyse 
tamamen yerlerini kapalı genleşme tanklarına bırakmış 
olsa da ülkemizde halen açık genleşme tanklarının 
kullanıldığı da görülmektedir. Bu makalede kapalı 
genleşme tankları ele alınacaktır. Kapalı genleşme 
tanklarının avantajı doğrudan atmosfer ile temas halinde 
olmamasıdır, zira böylece havadan gelen oksijen alımı 
kesilmiş olup bununla bağlantılı korozyon problemlerinin 
önüne geçilmiş olur. Kapalı genleşme tanklarının tamamı 
bugün neredeyse membranlı olarak sunulmaktadır.
Membranlı genleşme tanklarında basınç ‘sabit’ bir gaz 
tamponu ile oluşturulmaktadır. (yardımcı enerji olmadan 
basınç dengeleme). Diğer bir seçenek ise pompa ve 
kompresör yardımı ile (aynı dinamik basınç dengeleme) 
yapılan yöntemdir.Bunlar daha ziyade yüksek kapasite 
gerektiren tesisatlarda kullanılmaktadır.

Membranlı genleşme tankları
   Isıtma sistemlerinde kullanılan diyaframlı genşleşme 
tankları bugün piyasada 8 litreden başlayan ölçülerle 
10.000 litreyi bulabilen boyutlarda sunulmaktadır. Bu 
tankların avantajı tabii ki sağlam bir yapıya sahip olmalıdır. 

Bu tanklar içerisinde yer alan membranlar bugün sabit ve 
değiştirilebilir seçenekler olarak sunulsa da değiştirilebilir 
membranlar avantajı, herhangi bir arıza durumunda 
tankın tamamını değil de sadece içindeki membranın 
değiştirilmesine imkan sağlamasıdır.Bu tanklarda su 
saçla temas etmez ve daima membranın içinde bulunur. 
Genleşm tankları, üretici firma dolum ventili aracılığıyla 
belirli bir ön basınç ile doldurulur. Genelde burada 
azot veya hava kullanılmaktadır. Genleşme hacmine 
göre gaz burada sıkıştırılmaktadır. Böylece tesisata 
verilen suyun derecesine göre basınç artar ve azalır. 
Membranlı genleşme tanklarının burada üç önemli görevi 
bulunmaktadır:
•  Sıcaklık farklılıklarından doğan hacim farklılıkları ve su 
kayıplarını kompanse etmek.
•   Azmi bir çalışma basıncın çalışması
•   Tesisattaki basınç aşımlarını engelleyerek ısıtıcıların 
emniyet ventilinin çalıştırılmasını önlemek.

Membranlı genleşme tanklarının kurulumu
   Membranlı genleşme tanklarının kurulumu, üretici 
firmanın sağlamış olduğu kullanım kılavuzundaki montaj 
talimatlarına göre yapılmalıdır. Bu kılavuzda genelde 
hangi kurulum şeklinin ve hangi kullanımın geçerli olduğu 
belirtilmektedir. Genelde firmalar ürünlerini 10 bar olarak 
sunmakla beraber piyasada 10, 16 ve 25 bar’lık genleşme 
tankları üretimi yapabilen firmalar mevcuttur. Dolayısıyla 
genleşme tankları, yeterli bir çalışma basıncı için seçilmiş 
olup amacını yerine getirecek şekilde kullanılmalıdır. 
Isıtma tesisatındaki hacim farklılıkları, genelde kazanın, 
çalışma şekline göre belirlenmektedir. Burada sisteme 
giren suyun derecesi arttığında genleşme tankı, su 
almalıdır. Derece düştüğünde ise tank, suyu boşaltmalıdır. 

ISITMA 
TESİSATLARINDA 
MEMBRANLI 
GENLEŞME TANKLARI

Teknik Bilgi
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Bu yüzden her ısı üretici unsur en azından bir genleşme 
hattı aracılığıyla bir veya birden fazla genleşme tankına 
bağlı olmalıdır. Yani genleşme tankı daima ısı üreticisinden 
(kazan) sonra gelmelidir. Genleşme tankları daima 
bakımı ve boşaltma işlemleri için erişebilir bir şekilde 
kurulmalıdır. Burada özellikle önemli olan, tankların tesisat 
sisteminde doğru şekilde yerleşimidir, zira membranlar 
için sürekli kullanımda azami 70 0C öngörüldüğünden 
artan sıcaklıklarda membranın dayanıklılığı da azaltacaktır. 
Bu yüzden membranlı genleşme tanklarının daima ısı 
tesisatların dönüş hattında kurulumu tavsiye edilmektedir. 
Diğer önemli konu da tabii ki tankın sirkülasyon pompası 
ile ne şekilde bağlanması geretiğidir. Burada göz önünde 
bulundurulması gereken, tankın daima sirkülasyon 
pompasının ‘emme tarafında’ monte edilmesi gerektiğidir. 
Böylece çalışan sirkülasyon pompasında statik bsıncın 
bütün sistemde artması garanti altına alınır ve böylece 
havanın emilmesi de engellenmiş olur. Eğer genleşme 
tankı sirkulasyon pompsının basınç farkı ısıtma tesisatına 
göre %60-%100 artırılmalıdır.

Tankların bakım çalışması
   Genleşme tanklarının bakım çalışması, genelde yılda bir 
defa uzman bir tesisatçı tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu 
bakım çalışmaları esnasında şu noktalara dikkat edilmesi 
gerekmektedir:
1.   Harici Kontrol: Tankın yüzeyinde herhangi bir arıza 
veya korozyon var mı?
2.   Membran arızası: Tankın içi suyla dolmuş mudur veya 
ventilden su gelmekte midir?
3.   Basınç ayarı: Gaz ön basıncı doğru yapıldı mı? 
Sızdırmazlık testi yapıldı mı?
Ne yazık ki günlük hayatta gördüğümüz genleşme 
tankları hala düzenli olarak bakım görmemektedirler. Bu 
yüzden ancak sistemlerde herhangi bir çalışma bozukluğu 
olduğunda tankların bakımı akla gelmektedir.

•   Herhangi bir sızdırmazlık sorunu olmadan devamlı su 
verilmesi (su, emniyet valfından sızmakta)
•   Üst kısımlarda bulunan radyatörlerde hava toplanması, 
ses çıkması ve dolaşım arızaları
•   Düzgün çalışmayan (pompada hava) veya bozulan 
sirkulasyon pompaları.

   Bu tarz arızaların önlenmesi için genleşme tanklarının 
bakım çalışmasının düzenli olarak yapılması yavsiye 
edilmektedir.

Teknik Bilgi
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   Radyatörler bilindiği gibi ısıtma ve soğutma amaçlı 
olarak termal enerjiyi bir ortamdan diğerine transfer eden 
ısı dönüştürücüleridir. Merkezi ısıtma sistemlerinde, sıcak 
su veya buhar, genellikle bir kazanda üretilerek pompalar 
yardımıyla radyatörlere gönderilir. Tek borulu ve çift 
borulu olmak üzere iki tür radyatör sistemi vardır. Tek 
borulu radyatörler buharla, çift borulu radyatörler buhar 
veya sıcak su ile çalışır.

   Günümüzde görsel açıdan her zevke hitap edebilecek 
çeşitleri ile radyatörler, kendi içlerinde bir estetik yarışında. 
Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı radyatör firmalarında, özel 
taşlardan yapılan, desenli, renkli, aynalı, farklı geometrik 
şekilli, hatta TV üniteli olanların ilgilendiği bir ürün 
haline getiriyor. Bugünün tasarımları ile binaların içinde 
ultramodern seçenekler sunabilen radyatörler, aslında 
tarihin çok eski dönemlerinden beri kullanımda… 

   Bu yazıda, radyatörlerin ve kalorifer tesisatının dünü 
ile ilgili küçük bir yolculuk yapacağız. Kaloriferin tarihine 
göz atarsak ilk ısıtma sistemlerinin yaygın olarak Roma 
İmparatorluğu’nda kullanıldığını görürüz. Kazanlarda 
ısıtılan sudan elde edilen sıcak hava, o dönem binalarının 
yeraltındaki boşluklarına ve ‘hypocaust’ sistemi adı verilen 
duvarlardan geçirilen borular vasıtasıyla ısıtma amaçlı 
kullanılmış. Hypocaust sisteminde buhar veya duman 
seçeneğinden biri kullanılabildiği gibi her ikisi de birlikte 
kullanılabilir. Hypocaust dikmelerinin taşıdıkları zemin 
düzgün bir eğime sahip olmalı ve ısıyı tutan malzemeden 
inşa edilmelidir. Hypocaust dikmelerini oluşturan 
tuğlalar tercihen yuvarlak olmalıdır. Çünkü dumanın 
olabilmesi için baca gerekiyor ve buharın olabildiğince 
engellenmemesi gerekiyor. Bu yuvarlak tuğlalar, hem ısıyı 
tutuyor hem de zemin altında gezinen sıcak su buharı ve 
dumanın dolaşımını engellemiyor. 

   Bu aşamada Tubuli sistemine de değinmekte fayda 

var. Bu sistemde de hamamların yan duvarları içinde 
sıcak havanın gezinebileceği uygun boşluklar yaratılır. 
Bu boşlukları yaratabilmek için tubuli tuğlası olarak 
adlandırılan içi boş tuğlalardan veya daha ekonomik 
bir yöntem olarak tubuli plakası ve tubuli çivisi denilen 
elemanlardan yararlanılır. Künk dediğimiz pişmiş toprak 
borular da aynı amaç için kullanılabilir. Tubuli sisi ile 
hamamın yan duvarları içinde boşluklar yaratılır ve bu 
boşluklardan sıcak su buharı ya da duman geçirilerek 
hamam, yan yüzeylerinden de ısıtılır. Sıcaklığın sürekli 
olması için buhar ya da dumanın hareket halinde olması 
gerekir. Hypocaust sistemi ile ilişkilendirilen Tubuli 
sistemi içinde gezinen buhar ya da dumanın, hareketli 
veya hareketsiz kalması, çatıda yer alan ve yine sistemle 
bağlantısı bulunan bacaların açılıp kapatılmasıyla sağlanır. 

   Buna benzer bir ısıtma sistemi olan ‘ondol sistemi’nin 
örneklerini ise antik çağda Kore’de görmek mümkün. 
Ondol, Kore geleneksel mimarisindeki adıyla gudeul, 
kalın bir duvar döşemenin alt tarafında yakılan ateşten 
çıkan ısının transferiyle sağlanan yerden ısıtma sistemidir. 
Geleneksel ondolun ana bileşenleri soba (baca) ve ateştir. 
G enellikle mutfak ya da yatak odasına erişebilecek 
yakın bir yerde dikey duran bir bacadan yükselen ısınan 
dumanın ağır zeminin altından yatay geçişlerle ulaşarak 
zemini ısıtması yapının taslağını oluşturur. Isıtmalı 
zemin, taş iskele veya taş döşeme kil ve yağlı kağıt 
geçirimsiz bir tabaka ile kaplıdır ve dumanı dağıtmak 
için perdeler tarafından desteklenmektedir. Ondol’un en 
erken kullanımının, günümüz Kuzey Koresi’nde yapılan 
arkeolojik kazı sırasında bir sitede olduğu saptandı. Ondol 
Kuzey Kore’de yapılan arkeolojik kazılarda yaklaşık M.Ö. 
1000 yıllarına ait Tunç çağını yaşamış site olan Unggi, 
Hamgyeongbuk-do’da bir dairede ortaya çıktı. Ayrıca 
yine M.Ö. 1. ve 2. yüzyıllarda nüfusu 200 bin olduğu 
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belirtilen Efes antik kentindeki evlerde kalorifer sisteminin 
kullanıldığı biliniyor. 

   Çanakkale’nin Biga İlçesindeki Parion antik kenti 
kazılarında, 2 bin yıllık bir Roma villasının bugünküne çok 
benzer kalorifer sistemine sahip olduğu ortaya çıktı. Kazı 
başkanı Prof. Dr. Cevat Başaran, 2006 yılında antik tiyatro 
sahnesinin karşısında yapılan kazı çalışmalarında kalıntıları 
ortaya çıkarılan iç avlunun, revaklı bir Roma villasına 
ait olduğunun belirlendiğini açıkladı. Prof. Dr. Başaran, 
villanın Roma Döneminin gösterişli hayatını yansıtan 
bir mimari yapıya sahip olduğunu söylüyor. Villanın 
yapımında kullanılan malzemelerin hepsinin birinci sınıf, 
kaliteli mermer ve taşlardan oluştuğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Cevat Başaran, bu yapının en önemli özelliğinin 
ısıtma sistemi olduğunu vurguluyor. Başaran, ‘Bu ısıtma 
sisteminde, ateşin yandığı bir merkez var. Burada ısıtılan 
su ya da ortaya çıkan buhar, duvar ve zemine yerleştirilen 
kanallar yardımıyla binanın içinde sürekli devridaim 
yaparak, sıcaklığın belirli bir oranda tutulmasını sağlıyor. 
Bu sistem günümüzdeki kalorifer sisteminin ilk örnekleri 
arasında’ diyor.

   Kalorifer tesisatına sahip dünyanın ilk sarayı ise yine 
Türkiye’de bulunuyor: Ağrı il sınırları içindeki İshak Paşa 
Sarayı. İshak Paşa Sarayı’nın yapımına 1685’te Doğubeyazıt 
Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa zamanında başlanmış; 
saray; onun oğlu Çıldır Valisi İshak Paşa ve torunu 
Mehmet Paşa tarafından 7.600 m2 bir sahada yapılan 
sarayın inşası 99 yıl sürmüştür. Yapının saray bölümü 
iki kattan oluşmaktadır. 366 oda da bu iki kat içinde yer 
almaktadır. Her odada taştan yapılmış ocaklar vardır. Taş 
duvarlardaki boşluklar bütün yapının merkezi bir ısıtma 
sistemine sahip bulunduğunu göstermektedir. İlginçtir 
ki bundan 4 asır evvel yapımına başlanan sarayda ısıtma 
sistemi merkezidir. Belirli bir yerde ısıtılan suyun sıcaklığı, 

kanallarla tüm odalara ulaştırılmış ve sarayın ısıtılması 
sağlanmıştır. Cami bölümünün ısıtılması ise aynı yöntemle 
‘yerden ısıtma’ şeklindedir.

   Buhar ısıtmalı sistemlerin geliştirilmesi, 1830’lu yıllara 
dayanıyor. 1863 yılında iki mucit Joseph Hason ve Robert 
Brigss, ilk defa döküm tabana vidalanmış dikey demir 
çubuklarla döküm radyatörü ürettiler. 1872’de ise Nelson 
H. Bundy, ‘Bundy Halkası’ ismi verilen ve günümüzde 
de hayli popüler olan demir döküm radyatör tasarladı 
ve üretti. Radyatörlerin yaygınlaşması ise 20. yüzyıldan 
itibaren mümkün oldu. 21. yüzyılın başları ise, radyatör 
ve merkezi ısıtma sistemlerinin popüler olmaya başladığı 
zamanlardır.

Kaynaklar:
1.   www.carisa.com.tr
2.   http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%0shak_Pa%C5%9Fa_
Saray%C4%B1
3.   http://arkeolojihaber.net/2009/07/13/kalorifer-sistemi-2-bin-yil-
once-kullanilmis/more-1545
4.   http://www.korea-fans.com/forum/konu-ondol-
%EC%98%A8%EB%8F%8C-%EA%B5%AC%EB%93%A4-heating-
system.html
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    Motor aracı yağlarının detaylı bir şekilde incelenmesi 
geniş bir konudur ve bu konu ile ilgili yüzlerce sayfa 
yazılabilir. Bu makalede motor yağları ile ilgili viskozite 
sınıflarının nasıl belirlendiği ele alınacaktır zira bir motor 
yağı ile ilgili en önemli unsur o yağın viskozitesidir. 
Hepimiz yağ bidonlarında 5W-30, 10W-40, 20W-50 gibi 
rakamların yazılı olduğunu görmüşüzdür. Bu yazıda bu 
rakamların ne anlama geldiği açıklanmaya çalışılacaktır.

Motor Yağı Nedir?
   Motor yağı kısacası bir motorun iç aksamlarının uyum 
içinde çalışmasını sağlayan sıvıdır. Motor yağının esas 
görevleri motor içerisindeki birbiriyle hareket halinde 
olan aksamları yağlamak, sürtünmeyi azaltmak, parçaları 
korozyona ve aşınmaya karşı korumak, iç aksamları temiz 
tutmak ve son olarak da soğutma görevi yapmaktır.

Motor Yağı Tipleri
   Genel olarak motor yağları mineral/madeni, yarı sentetik 
ve sentetik olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır. Madeni 
yağlar ham petrolün rafinasyonu sonucu elde edilen baz 
yağ maddelere kimyasal katkı maddeleri ilavesi ile elde 
edilen ürünlerdir. Sentetik yağlar suni olarak üretilmiş baz 
yağ maddelerinden üretilmiş yağlardır. Yarı sentetik veya 
kısmi sentetik yağlar ise mineral yağ ve sentetik yağların 
karışımından üretilmiş yağlar olarak düşünülebilir.

Vizkosite Sınıfları
   Bir motor yağı ile ilgili en önemli unsur o motor yağının 
vizkositesi veya bir başka anlamda kalınlığıdır.  Motor 
yağlarının vizkosite sınıfları ‘Society of Automotive 
Engineers’ tarafından düzenlenen ve SAE J300 adı verilen 
bir tablo tarafından belirlenir. Bu tablo aşağıda verilmiştir. 
Bu tablodaki verileri daha detaylı açıklamadan önce motor 
yağlarının tek mevsim (single grade) ve dört mevsim 
(multi grade) olmak üzere iki viskozite sınıfına ayrıldıklarını 
hatırlatmakta fayda vardır. (Özellikle kış ayları aşırı soğuk 
olan ülkelerde kışın ‘kış’ yağlarının, yazın ise ‘yaz’ yağlarının 
kullanılması yetmişli yıllara kadar ender rastlanan bir 
durum değildi. Hatta yetmişli yıllara kadar üretilen bir 
aracın kullanım kılavuzuna bakıldığında, belirtilen 4 
mevsimlik yağ sınıfı ile birlikte ‘kış’ ve ‘yaz’ yağ sınıflarının 
da belirtildiği gözlemlenebilir). Tabloya bakıldığında 
toplam 11 viskozite sınıfı olduğu gözlemleniyor. 

Kinematic Viscosity (Kinematik Viskozite)
   Tablodaki kinematik vizkosite değerleri ASTM D445 
adı verilen bir test metoduyla belirlenir. Bu testte, 100⁰C 
sıcaklıkta ve belirli bir hacimdeki sıvının (motor yağı) 
belirli bir çap ve uzunluktaki, kalibre edilmiş kılcal bir cam 
borudan yer çekimiyle ne kadar zamanda aktığı ölçülerek 
kinematik vizkositesi belirlenir. Mantıken ‘ince’ bir yağ 
‘kalın’ bir yağa göre söz konusu kılcal borudan daha kısa 
bir sürede geçecektir.

CCS (Cold Cranking Simulator) (Soğuk Marşlama 
Simülatörü)
   ASTM D5293 adı verilen bu test bir araç motorunun 
düşük sıcaklılardaki marşlama performansını simule 
ederek motor yağının düşük hava sıcaklıklarındaki mutlak 
viskozitesini ölçmek için tasarlanmıştır. Kısacası testin 
aparatı bir silindir, bir stator ve elektrik motorundan ibaret 
olmaktadır. Stator ve silindir arasında tutulan yağ (krank 
ve yatakların arasındaki yağ gibi)  belirli sıcaklıklılarda ve 
sabit devirde test edilir. Elektrik motorunun ürettiği tork 
ölçülür ve bir kalibrasyon çizelgesi aracılığı ile ölçülen 
torkla alakalı olarak yağın marşlama durumundaki mutlak 
viskozitesi belirlenir. 

MRV (Mini Rotary Viscometer)
   ASTM D4684 adı verilen bu testle bir motor yağının 
pompalama vikozitesi ölçülmeye çalışılır. Basitçe bu testte 
kullanılan aparat bir hazne ve elektrik motoruna bağlı bir 
diskten oluşmaktadır. Belirli bir sıcaklıktaki yağ, haznenin 

MOTORLU ARAÇ 
YAĞLARININ VİSKOZİTE 
SINIFLARI

Hasan Karaoğlan
Makina Müh.



34

Makina Mühendisleri Odası

içerisine yerleştirilir ve belli bir hızla döndürülen diskin 
üzerinde yağın viskozitesinden dolayı oluşan rezistans 
motor şaftının üzerinde bir tork yaratır. Bu tork ölçülerek 
yağın mutlak viskozitesi belirlenir. Şu da ekelnmelidir ki bu 
teste tabi tutulan yağ önce 80⁰C sıcaklığa getirlip kontrollü 
bir şekilde soğutulur ve viskozite ölçümleri yapılırken 
yağ ayni zamanda belirli bir kayma geriliminde (525 Pa) 
tutulur. Bu iki unsurun yağın pompalanabilmesi ile alakalı 
olduğu geçmişte yapılan incelemelerde keşfedilmiştir. 
Tabloya bakıldığında görülecektir ki pompalama 
vizkositesi ölçümleri marşlama viskozitesi ölçümlerinden 
5⁰C daha düşük sıcaklıkta yapılır. Bunun sebebi de yağın 
krank yataklarına ulaşmadan önce yağ pompası tarafından 
pompalanabilmesidir

High Shear rate Viscosity (Yüksek Kayma Hızı Viskozitesi)
ASTM D5481 adı verilen bu testte yağın, yine rotatif 
viskometre cihazı kullanılarak, 150⁰C sıcaklıkta ve 1 x 
10⁶ s-1 kayma hızındaki (shear rate) mutlak viskozitesi 
ölçülür. Yağın bu koşullardaki viskozitesi çok ağır görev 
durumunda yeterli hidrodinamik yağlama yapabilmesi ile 
alakalı olduğundan bu test önemlidir.

Rakamların Anlamları
   4 mevsim yağlar popüler oluncaya kadar (60’lı, 70’li 
yıllar) motorlu araçlarda tek mevsim yağlar kullanılıyordu. 
Sonu W ile biten rakamlarda W’nun İngilizce açılımı 
‘winter’ yani kıştır. Bu yağlar kış mevsimleri (0˚C’nin 
altında) için tasarlanmış yağlardır. Teste tabi tutulan bir 
yağ test sonuçlarına göre SAE J300 tablosundaki hangi 
viskozite sınıfındaki kriterleri karşılarsa,  yağa söz konusu 
viskozite sınıfı (0W, 5W, 10W, 15W, 20W veya 25W) verilir. 
Benzeri bir şekilde, tabloda 25W’dan sonra sadece rakam 
olarak verilen viskozite sınıfları ‘yaz mevsimi’ yağları için 
oluşturulmuş viskozite sınıflarıdır. Yine benzeri şekilde 
Teste tabi tutulan yağın kinematik viskozite sonuçları 
hangi sınıftaki kriterleri karşılarsa, yağa söz konusu 
viskozite sınıfı (20, 30 ,40, 50 veya 60) verilir. Günümüzde 
tek mevsim yağlarının kullanımı enderdir, dolayısıyle 
kullanılan tüm yağların nerdeyse 4  mevsim (multi grade) 
yağ oldukları söylenebilir.  Bu yağlar çift (soğuk ve sıcak) 

viskozite sınıfına sahip yağlar olarak düşünülebilir. Bu 
yağların W ile biten ilk rakamı daha önce açıklanan ‘kış’ 
yağlarının viskozite sınıfının belirlendiği gibi belirlenir. 
Sadece 100⁰C’deki min kinematik viskosite ile alakalı kriter 
‘yaz’ sınıfında ölçüleceğinden kaale alınmaz. Ayni şelide 
W harfinden sonra gelen rakam daha önce belirtilen 
‘yaz’ mevsimi yağlarının viskozite sınıfının beliriendiği 
gibi belirlenir. Örneğin testlere tabi tutulan bir yağ düşük 
sıcaklıktaki testlerde 0W sınıfı kriterlerini sağlasa ve yüksek 
sıcaklık testlerinde 40 sınıfı kriterlerini sağlarsa, söz konusu 
yağa 0W-40 viskozite sınıfı verilir.

Günlük Hayatta ne Demek
   Şu ana kadar bahsedilenler özetlenirse dört mevsim 
bir yağın ilk rakamı (W ile biten) o yağın düşük sıcaklık 
viskozitesini, ikinci rakam ise o yağın yüksek sıcaklık 
viskozitesini belirler. Örnek olarak 0W-40 ile 15W-40 (iki 
yağın da benzer tip, yani ikisininde mineral. Yarı sentetik 
veya sentetik olduğu farz edilirse) kıyaslandığında 0W 
yağ 15W yağa göre düşük sıcaklıklarda daha akışkandır 
dolayısıyle ilk çalıştırmada motorun aksamlarına yağ 
daha çabuk ulaşır. İki yağ da normal çalışma sıcaklığına 
ulaştığında (motor yağları için bu sıcaklık 100˚C olarak 
kabul ediliyor), iki yağ da ‘40’ yağ olduğundan yağların 
bu sıcaklıkta viskoziteleri birbiriyle yakın veya aynıdır.  
0W ve 15W rakamlarının normal çalışma sıcaklığındaki 
viskozite ilen bir alakası yoktur. Çoğu zaman, örneğin bir 
yağ tüketim sorunu olduğunda 10W-40 Yağ yerine 0W-40 
yağ kullanılsın diye tavsiye edilir zira 10W yağ  0W yağa 
göre ‘daha kalındır ve dolayısıyle tüketimi azaltacaktır’ . 
Bu yaklaşım doğru değildir zira bahsedildiği gibi iki yağın 
da normal çalışma sıcaklığındaki viskoziteleri birbirine 
benzerdir.
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   İçtiğimiz suyun temiz olup olmadığını anlamak için 
bir takım biyolojik testler yapılır. Sonuçları alana kadar, 
su kaynağının temiz olup olmadığını bilemezsiniz. 
Danimarka Teknik Üniversitesi’nden bir grup öğrenci 
tarafından son geliştirilen bir sensör eş zamanlı olarak 
sudaki zararlı bakterileri belirleyebiliyor. SBT Aqua adlı 
teknokent şirketi tarafından geliştirilen teknik, akış 
sitometrisinin empedansını ölçüyor. Bu sayede mikro 
akışkan kanaldan devamlı olarak sıvı geçiriliyor. Kanallarda 
multi voltaj elektrik sinyalinin uygulandığı, elektrotlar var. 
Bakteri ve diğer parçacıkların elektrotlardan geçmesiyle, 
empedansta oluşan değişim sensör tarafından tespit 
ediliyor. Çünkü bakterilerin empedansı diğer su kaynaklı 
parçacıklardan farklı olduğundan, numuneye bağlı olarak 

gerçek zamanlı okumalar yapmak mümkün. Aslında 
empedanstaki bu farklılık bakteriden bakteriye bile 
değişiyor. SBT bu teknolojinin, sudaki bakterileri eşzamanlı 
olarak tespit edebileceğini iddia ediyor. Bu amaçla farklı 
konumlarda, el tipi cihazlar kullanılarak, insan analizine 
gerek duymayan birbirine bağlı su test istasyonları 
kurulabilir. Eğer ağdaki kontaminasyon akışı izlenirse, 
zararlı bakteriler tespit edilebilir, alarm durumuna 
geçilebilir. “Bizim ürünümüzün(sensörün) , mikrobiyolojik 
su kalitesi analizlerini kökünden değiştireceğine 
inanıyorum,” diyor SBT-Aqua girişiminin CEO’su Erik Gustav 
Skands Sensör önümüzdeki sene piyasaya sunulması 
bekleniyor.
 

TEKNOLOJİK 
GELİŞMELER“

“
Derleyen

Evren CEM

Akan Sudaki Bakterileri Eş Zamanlı 
Tespit Edebilecek Sensör Geliştirildi
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   Normalde parazitik yakalamaya yarayan doğrultucu 
antenler (rectenna-belki rekten denilebilir) normalde 
radyo frekansını absorblayarak kullanılabilir elektriğe 
çevirir. Geçmişte bu cihazlarla optik dalga boylarını 
yakalamak mümkün değildi. Fakat karbon nanotüpler, 
mikroskopik üretim tekniklerinde yaşanan gelişmeler 
sayesinde; ışığı absorblayarak doğru akıma dönüştürebilen  
rektenler üretildi. Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden 
mühendislerin geliştirdiği bu yeni teknoloji sayesinde 
güneş enerjisi eldesinde verimin iki katına çıkması 
bekleniyor. İlk olarak bundan 40 yıl önce keşfedilen , 
rektenler ışığı almak ve 10 mikrona kadar dalga boylarında 
ışığı dönüştürmek için kullanılıyordu. Konumlanmış 
radyo frekansını yeniden kullanarak yakın alan iletişim 
düzeneklerine(near-field communications –NFC)  güç 
verilebiliyor. Buna rağmen görünür dalga boylarında 
çalışan cihazlar bugüne pek başarı gösterememişti. “Fizik 
ve bilimsel konseptler bir süredir mevcut. Aslında yeni 
şeyler denemenin ve çalışan bir cihaz yapmanın tam 
sırası. Ulaşılan üretim teknolojilerine minnettarız,” diyor 
Yrd. Doç. Dr. Baratunde Cola Bu gelişmeler sayesinde 
araştırmacılar , kimyasal buhar birikimi (chemical vapor 
deposition) tekniğini kullanarak, silikon substrat üzerinde 
milyonlarca dikey hizalanmış karbon nanotüp dizisini 
oluşturmayı başardı. Bu nanotüpler alüminyum oksit 
yalıtımla sırlanarak, tüm dizilim optik açıdan şeffaf ince 
kalsiyum tabakasıyla sonlandırıldı ve alüminyum anot 
yerine geçti. Çok duvarlı karbon nanotüpler gelen optik 
radyasyon salınımına göre ışık enerjisini dizginliyor. 

Böylece içerideki doğrultmaçlardan geçerek alternatif 
akımı doğru akıma çeviriyor. Bu doğrultmaçlar inanılmaz 
hızlardaki salınımlara(petahertz) tepki vererek anahtar 
açıp kapıyor  ve elektronları en üst elektrota doğru iterek, 
küçük miktarda doğru akım yaratıyor. Şimdilik % 1 ‘den az 
verimle çalışan düzenek için Georgia Tech mühendisleri 
optimizasyon teknikleri üzerinde çalışıyor. Bu sayede 
güneş enerjisi teknolojisinde pratik uygulamalara ulaşmak 
istiyorlar. Araştırmacılar güneş pillerine göre 2 kat daha 
verimli ve on kat daha ucuz güneş pilleri yapabileceğini 
savunuyorlar.
 

http://www.gercekbilim.com/kategori/yeni-icatlar

Devrimsel Gelişme : Işığı Elektriğe 
Dönüştüren Doğrultucu Anten Üretildi
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Pil Ömrü Artıyor
   Samsung her zaman için giyilebilir aksesuarlar pazarında 
ön planda olmuştur. Telefonlar, akıllı saatler, aktivite ve 
fitness izleyici genellikle oldukça küçük olduğundan bu 
cihazlara geleneksel pillerin sığdırılması oldukça zor.

   Samsung şimdi kendi cihazlarının pil ömrünü arttırmak 
için şerit şeklinde bataryalar geliştirdi. Samsung SDI, 
Seoul’deki InterBattery 2015 sırasında, giyilebilir cihazları 
için geliştirdiği yeni şerit şeklindeki esnek bataryalarını 
sergiledi. Şirket şerit bataryaların bir akıllı saatin pil 
ömrünü 1.5 kat arttırabileceğini iddia ediyor.

   Samsung, bilek kıvrımlarıyla eşleşen şerit pil modelini 
50 bin kez bükerek test ettiğini söylüyor. Hatta bu sıkı 
testten sonra pilin düzgün şekilde çalışmaya devam ettiği 
bildiriliyor. Bunun yanı sıra şirket tanıttığı iki pil modelini 
kullanan akıllı saat prototiplerini de etkinlikte yer alan 
basın mensuplarına gösterdi.

   Akıllı saat satışlarının 2020 yılında 100 milyon adede 
ulaşması bekleniyor. Esnek bataryalarla birlikte esnek ve 
kıvrılabilen telefonların da önü açılacak.

   Avustralya’da gerçekleşen basit bir hırsızlık olayı, bilim 
insanlarını 100 yıldan uzun bir süredir adli vakalarda 
kullanılan parmak izi toplama yöntemini değiştiren bir 
buluşa yönlendirdi.

   Bilim insanı Dr. Kang Liang’ın evi hırsızlar tarafından 
soyulduğunda eve gelen polisler, parmak izi toplama 
çalışmalarında bir kanıt elde edemedi. Bunun üzerine Dr. 
Liang, suç mahalindeki kanıtları toplamanın daha kolay bir 
yolu olması gerektiğini düşündü ve ürettiği ürünle cevabı 
buldu: Parlayan parmak izleri...

   Avustralya’da CSIRO Araştırma Tesisi’nde bir grup 
bilim insanıyla çalışan Liang, gözenekli yüzeylere de 
uygulanabilen ve siyah ışık altında 30 saniyeden kısa 
bir sürede parlak yeşil parmak izlerini gösteren bir sıvı 
geliştirdi.

   Liang’ın geliştirdiği sıvı, metal organik yapıya sahip 
kristaller içeriyor ve parmak izlerinden kalan, yağ asidi, 
protein, peptid ve tuzlarla bağ kuruyor. CSIRO’ya göre 
bu sıvı, ultra ince bir kaplamayla parmak izinin birebir 
kopyasının ortaya çıkmasını sağlıyor ve böylece kolay ve 
temiz bir şekilde analizler için parmak izi elde ediliyor. 
Ayrıca birkaç kimyasal işlemle parlayan parmak izinin 
rengi de değiştirilebiliyor.

   Evindeki hırsızlık olayı sonrasında polislerin yaptığı 
geleneksel parmak izi incelemelerini gören Dr. Liang, 
kendi yöntemini çok daha hızlı olduğunu ve diğer 
yöntemin kullanılamadığı yerlerde kullanabileceğini ifade 
ediyor.
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   Buhar kazanlarını kullanan operatörlere yönelik, onları 
eğitip, yetkilendirmek amacı ile, 28 Şubat 2015 tarihinde 
KTMMOB Konferans Salonu’nda üyelerimiz, Kemal Beyaz 
ve Mehmet Akif Yazgan’ın anlatımı ile bir kurs düzenlendi. 
Kursun akabinde 7 Mart 2015 tarihinde yetki belgesi 
sınavı yapıldı ve başarı gösteren katılımcılar, “Buhar Kazanı 
Operatör Yetki Belgesi” almaya hak kazandılar. Başarılı 
olmuş tüm katılımcıları tebrik ediyoruz. 

Buhar Kazanı Operatör Kursu 

ODADAN HABERLER“ “
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Kaynakçı Ustaları Eğitimi

   KTMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), 
ülkemizdeki nitelikli ara eleman açığına katkı koymak 
amacı ile İlkay M. Genç şirketiyle birlikte, ayda bir olmak 
suretiyle Kasım ayına kadar süren bir eğitim seminerleri 
dizisi düzenledi. 
Birincisi, 28 Mart Cumartesi günü yapılan eğitim 
seminerinde, kaynağa giriş ve kaynak çeşitleri, ark 
kaynakta güvenlik ile örtülü elektrod kaynağı konuları ele 
alındı.

   MMO Oda Başkanı Emir Taşçıoğlu seminerin açılışında 
yaptığı konuşmada, amaçlarının kaynakçı ustalarının 
bilgilerini pekiştirip onları donanımlı kılmanın yanında 
ileride sınavlar da yaparak onlara yetki belgesi vermek 
olduğunu belirtti. Eğitim seminerleri, deneyimli kaynak 
uzmanı Kimya Yüksek Mühendisi Ahmet Çağansel 
tarafından verildi. Kaynakçı ustalarına yönelik olarak 
başlatılan kurslar dizisinin ikincisi ise 18 Nisan Cumartesi  
günü düzenlendi.

     

   İlkay M. Genç şirketi desteğinde kaynakçı ustalarına MIG/
MAC kaynakları ile ark üflemesi konuları hakkında teknik 
bilgi verildi. 

   Başlatılan bilgi kurslarının üçüncü bölümü 23 Mayıs 
Cumartesi günü düzenlendi. Kaynakçı ustalarına yönelik 
başlatılmış olan kurslar dizisine yaz dönemi nedeni ile ara 
verilerek, Eylül ayı itibarı ile yeniden kalınan yerden devam 
edildi.  

   Dördüncü kurs 5 Eylül Cumartesi günü, yine İlkay M. 
Genç şirketi desteği ile Ahmet Çağansel öncülüğünde 
gerçekleştirildi. Bu kursta alüminyum ve çelik elektrodlar 
irdelenerek, yöntemleri ve faydaları hakkında teknik 
bilgiler verildi.

   Daha önceden başlatılan Kaynakçı Kursu’nun 5.’si 
de tamamlandı. Bu kursta ise TIG Kaynak ve Kaynaklı 
İmalatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ele alındı.
7 Kasım Cumartesi günü Kaynakçı eğitiminin son kursu 
düzenlendi. Bu kursta ise Bakır - Alaşım Kaynakları ve 
Oksi Yakıt ile kesme ve Kaynakta İş Sağlığı ve Güvenliği 
konularından bahsedildi.
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KTMMOB Üyeleri Birlik Balosun’da

Havalandırma Tesisatı Kursu
   Meslek içi eğitim çalışmaları çerçevesinde projeci 
üyelerine yönelik iki günlük bir “Havalandırma Tesisatı 
Kursu” düzenlendi. Türkiye’den Systemair HSK firması 
deteğinde düzenlenen kurs, 8-9 Mayıs 2015 tarihinde 
KTOEÖS  alt salonunda yapıldı. 

   Yoğun katılımla gerçekleşen kursun ilk gününde 
havalandırma tesisatlarında kanal boyutlandırması, 
menfez seçimi ve fan seçimi ile fan eğrileri konularında 
bilgiler sunuldu ve örnek hesaplar yapıldı. İkinci günde 
ise; klima santralleri ve psikometri, AHU komponentleri ve 
kontrol sistemleri ile havalandırma tesisatlarında yangın 
güvenliği konuları işlendi.

   
Üyeler tarafından ilgiyle karşılanan kursun sonunda 
Systemair HSK firması yetkililerine Oda Başkanı Emir 
Taşcıoğlu tarafından anı plaketi takdim edildi. Kursa 
katılan üyelere ise katılım belgeleri ileriki bir tarihte 
verilecek.

   Aralık 2014 tarihinde yapılamayan Birlik Balosu, 4 Nisan 
2015 tarihinde Dome Hotel’de düzenlendi. Güneyden 
konuklarında davet edildiği Balo’da üyelerimizden 
Mahmut Çelebi 25. yıl anı plaketi aldı.
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PV Sistemleri, Panel ve 
Boylerler Semineri
   17 Nisan tarihinde Ezinç Firması desteğinde Şahinsoy firması ile 
ortaklaşa  ‘PV Sistemleri, Panel ve Boylerler’ konusunda kokteylli bir 
seminer düzenlendi. Oldukça ilgi gören eğitim seminerimizde PV 
Sistemlerin tarihsel gelişimi ile Ezinç Firması’nın lider olduğu güneş 
kollektörü ve boylerler hakkındaki son gelişmeler aktarıldı.
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Kaplıca Tesisleri’nde Bahar Gezisi
   Geleneksel hale gelmiş bahar gezisi bu yıl Kaplıca 
Tesisleri’nde 17 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 
Baharı birlikte karşılayan makina mühendisleri ve 
ailelerinin bir araya geldiği gezide, tombala çekilişi ve 
tavla turnuvası düzenlendi. Eğlenceli ve kıyasıya geçen 
tavla turnuvasında birinciliği Burcu Özalp, ikinciliği 
Şadiye Küçük ve üçüncülüğü Meryem Baltacı aldı. 
Tombala çekilişinde birbirinden güzel hediyeleri ise Nafi 
Cabacaba, Burcu Özalp ve Murat Özdenefe kazandı. Tavla 
turnuvasını kazanan yarışmacıları  ve tombalada hediye 
kazananları tebrik ederiz.
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Buhar Kazanları Semineri

   13 Haziran 2015 Cumartesi günü, AYVAZ firması 
desteğinde ‘buhar kazanları, uygulama alanları ve 
armatürleri’ konulu bir eğitim düzenlendi. Piysada 
buhar kazanı kullanan işletmelerin ilgi gösterdiği 

seminerde güncel ve pratik bilgiler aktarıldı. Seminerin 
gerçekleşmesinde katkı koyanlara; başta Süleyman Alço 
olmak üzere teşekkür ederiz.
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Araç Komitesi Çalışmaları

   8 Haziran 2015 günü meslek içi eğitim çalışmaları 
çerçevesinde MMO üyelerine, RES Enerji şirketi desteğinde 
“Isı Pompaları ve Uygulamaları Kursu” düzenlendi.  

Oldukça güncel olan ısı pompası uygulamaları hakkında 
çok yararlı bilgilerin aktarıldığı kursa yaptıkları nedeni ile 
Nurettin Küçükçalı ve Ali Gülgüzel’e çok teşekkür ederiz.

   Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ile asansörler 
konusunda ortak bir eğitim semineri yapılabilmesi 
amacıyla 5 Ekim 2015 tarihinde ortak bir toplantı 
yapıldı. Ocak ayı içerisinde yapılacak asansör eğitimi 

ile başlayan bu ortaklaşmanın ileriki günlerde özellikle 
Enerji konusundaki ortak etkinliklerle devam etmesi 
arzulanmaktadır. 

Bu dönem Araç Komitemizin yoğun çalıştığı bir dönem 
oldu. Trafik çalıştayının hazırlanmasında yoğun mesai 
harcayan komitemiz. takdir edildi. 

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne alınacak araç lastikleri, 
son olarak da motorin - euro dizel değişimi hakkında 

görüşler oluşturan komite ülkede bulunan veya yeni giriş 
yapacak çeşitli tiplerdeki araçlar konusunda yetkililerden 
taleplerde bulunmak için yoğun çalışmalarına devam 
etmektedir. Ayrıca trafik kuralları kitapçığını yenilenmesi 
çalışmalarında odamız adına görüş hazırlamaktadır.  Tüm 
komite üyelerine çok teşekkür ederiz.

EMO İle Ortak Etkinlik
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Meslek İçi Eğitim Kursları 

Projecilik mesleğine girecek yeni meslektaşlarımızı 
bilgilendirmek ve yetki vermek amacıyla Kasım ve Aralık 
aylarında Yüzme Havuzu, Asansör, Sıhhi Tesisat ve Isıtma 
Tesisatı konularında hesaplamalı kurslar düzenlendi. 
Kurslarla ilgili sınavlar Ocak ayı içerisinde yapılacak.

   Oda Başkanı Emir Taşçıoğlu ile temsil edildiğimiz 
Yenilenebilir Enreji Kaynakları (YEK) Kurulu geçtiğimiz 
dönemde oldukça yoğun çlıştı. YEK sistemleri bünyesinde 
kullanılan ekipmanlara ön ital izni veren Kurul, ayrıca bu 

sistemleri kuracak kişilerin başvuruları kabul etmekte 
ve izinlendirmektedir. Kurul ayrıca YEK tüzüğünün 
tadil edilmesi çalışmalarını sıkı bir şekilde yürüttü ve 
sonuçlandırdı.

YEK Kurulu Çalışmaları
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MMO Komiteleri 
Yemekte
   Odamızın farklı komite, kurul ve komisyonunda görev 
alan tüm üyelerin katılımı le 3 Ekim tarhinde bir yemek 
düzenlendi. Üyeler arasındaki bağların pekiştirildiği 
yemekte güncel mesleki sohbetler yapıldı ve bir birini 
tanımayan üyeler tanışma fırsatı buldu.
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KTMMOB Balosu

   Her yıl geleneksel olarak Aralık ayının ilk Cumartesi 
düzenlenen Birlik balosu, bu yıl da 5 Aralık Cumartesi 
günü Salamis Bay Conti Hotel’de tüm odaların katılımı 
ile gerçekleşmiştir. Yoğun bir katılımla gerçekleşen 
etkinlikte üyelerimiz hem yemeklerini yemişler hem 
de meslektaşlarıyla sohbet fırsatı yakalamışlardır. Oda 
başkanımız Emir Taşcıoğlu’nun 25. Yıl anı plaketi aldığı 
gecede üyelerimiz Şükrü Karakaya ve Ali Yenen de 25. Yıl 
anı plaketi alındı.





51

Makina Mühendisleri Odası

Makina 
Mühendislerinden 
Klima Kullanımı 
Konusunda Uyarı
  Makina Mühendisleri Odası (MMO), yaz sıcaklarının 
hissedilmesiyle artan klima kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu.

   Oda Başkanı Emir Taşcıoğlu, uyarılarının dikkate alınmasının 
hem klimaların veriminin artmasına ve doğal olarak daha az enerji 
tüketilmersine katkı sağlayacağını kaydetti.

   Uyarılarının kişisel sağlık sorunları yaşama olasılığını da en aza 
indireceğini belirten Taşçıoğlu, uyarıları şöyle sıraladı:
1.   Ev ve ofislerimizdeki klimalarımızı soğutma moduna almadan 
önce detaylı bir servisten geçirip filtrelerini iyice temizleyiniz.
2.   Ev ve ofislerimizdeki klimalarımızın kumandalarındaki 
soğutulacak dereceyi 24-26 ºC’ye ayarlayınız. Bu sıcaklıktaki bir 
hava hem klima verimliliği hem de sağlık açısından idealdir.
3.   Birçoğunun yaptığı gibi kumandayı 18 ºC’ye ayarlamak, 
klimanın hava sıcaklığını çok uzun sürelerde ve zorlanarak bu 
sıcaklığa indirmeye çalışacağından enerji sarfiyatının artmasına 
neden olacaktır.
4.   Arabalarımızdaki klimaları çalıştırmadan önce arabanın 
pencerelerini açarak bir süre açık tutmak hem içerde oluşan sıcak 
havanın hızlıca tahliyesini hem de bu havayı solumamamızı hem 
de araç klimasına yük binmemesini sağlayacaktır.
5.   Araç klimalarında da termostat değerini 22 ºC’nin altına 
ayarlamayınız.
6.   Sıcak ortamlardan soğuk ortamlara ani girişler soğuk 
çarpmalarına hatta kısmi felçlere neden olabilir. Bu yüzden 
sıcaktan bunalmış olsak dahi, soğuk ortama girdiğimizde hemen 
klimanın esintisinin önünde durmamalıyız.
7.   Klimalarımızın kullanımından dolayı oluşan yoğuşma sularının 
binalarımızda herhangi bir nem problemine sebep olmayacak 
şekilde uzaklaştırınız.
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Vize Bürosuna Tam Zamanlı Teknik 
Eleman

Türkiye’den Gelecek 
Su Yönetimi İçin 
Teknik Eleman 
İstihtamı

  Oda bünyesindeki Vize Bürosunda tam zamanlı 
çalışabilecek bir teknik eleman istihdam etmek 
amacıyla açılan münhalde yapılan yazılı sınav ve 
mülakatta başarılı olan üyemiz Hasan Karaoğlan, 
odamızın ilk tam zamanalı teknik elemanı olmuştur.

   Türkiye’den gelecek suyun idaresi çerçevesinde 
KTMMOB bünyesinde arıtma tesisi, isale hattı ve pompa 
istasyonunda görevlendirilmek üzere Makina Mühendisi 
ve teknisyeni için de münhal açılmıştır. Bu çerçevede 
mühendis ve teknikerleri sınama ve seçme amacı ile Oda 
tarafından sınav komitesi kuruldu. Bu komitede başkan 
Emir Taşcıoğlu, üyelerimiz Hasan Hacışevki, Sümer Kaya, 
Adnan Ertay, Hasan İzkan ve Hüseyin Savaş yer almaktadır.
 

   Açılan münhal ile yapılan başvurular sonucunda 
üyelerimiz Ali Çayönlü ve Salih Deryagil sınavlarda başarılı 
olarak projeye makina mühendisi olarak başlamışlardır.

   Ayrıca Türkiye’den gelecek suyun idaresi çerçevesinde 
KTMMOB bünyesinde arıtma tesisi, isale hattı ve pompa 
istasyonunda görevlendirilmek üzere daha önceden 
açılan Makina Teknikeri 1. münhali için, 27 Ekim tarihinde 
sınav ve mülakatı yapılmıştır. Yapılan sınav ve mülakat 
sonucunda Aylin Akyüz ve İnanç Beyitler istihdam 
edilmişlerdir.
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30 Mart tarihinde Enerji Bakanı ziyaret edildi.

Enerji Bakanı’na Ziyaret

   Makina Mühendisleri Odası (MMO), 8-11 Nisan tarihleri 
arasında İzmir’de düzenlenen Uluslararası Tesisat 
Kongresi’ne (TESKON) katıldı.

   Bu yıl “Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi” konu başlığında 
yapılan etkinlikte, dört gün boyunca “Binalarda Enerji 
Performansı”, “Jeotermal Enerji”, “Termodinamik ve İç Çevre 
Kalitesi” başlıklarında sempozyumlar, çeşitli kurslar ve 
paneller düzenlendi.

   MMO adına kongreye katılan Oda Başkanı Emir Taşcıoğlu 
ve Oda Yazmanı Coşkun Akyüz, kongre süresince TMMOB 
Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB MMO Başkanı Ali 

Ekber Çakar TTMD Başkanı Sarven Çilingiroğlu, Ankara, 
İstanbul, İzmir, Edirne, Kocaeli, Denizli ve Zonguldak şube 
başkanlarıyla görüştü.

   Temaslarda, tesisat sektöründeki sorunlar başta olmak 
üzere binaların enerji performansı, enerji etkin tesisat ve 
bina tasarımı, yenilenebilir enerji kaynakları ve bunların 
uygulaması, makina mühendisliği eğitimi ve bunun 
değiştirilip dönüştürülme çabaları konularında detaylı 
görüş alışverişinde bulunuldu.

ODADAN ZİYARETLER“ “

Makina 
Mühendisleri 
Odası Uluslararası 
Tesisat Kongresine 
Katıldı
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TMMO Bursa Şubesi Ziyareti

   Haziran 2015 tarihinde KTMMO Makina Mühendileri 
Odası adına Oda başkanı Emir Taşcıoğlu, mesleki alanda 
işbirliği imkanları konusunda temaslarda bulunmak üzere 
Türkiye Makina Mühendisleri OdasıBursa Şubesi’nin 
konuğu oldu.

   MMO Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart eşliğinde 
Beşevler Küçük Sanayi Sitesi’ndeki Uygulamalı Eğitim 
Merkezi ziyaret edilerek, burada yapılan çalışmalarla ilgili 
bilgi alış verişi yapıldı. Kıbrıslı meslektaşını ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını dile getiren Mart, oda ile her türlü 
işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Emir Taşcıoğlu da 
mesleki alanda işbirliği için en etkin odanın TMMO Bursa 
Şubesi olduğunu belirterek, İbrahim Mart’a gösterdikleri 
yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Türk Ajans Kıbrıs’ı Ziyaret
   Makine Mühendisleri Odası yetkilileri Türk Ajansı Kıbrıs 
(TAK) Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’yı ziyaret etti.

   Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşçıoğlu, 
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası 
altında kamu yararına faaliyet gösteren bir meslek odası 
olduklarını kaydederek, faaliyet alanları hakkında bilgi 
verdi.

   Taşçıoğlu, yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetlerini TAK 
aracılığıyla kamuoyuna duyurmayı hedeflediklerini belirtti.

TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı ise ziyaretteki 
konuşmasında, Makine Mühendisleri Odası yetkililerine 
nezaket ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, “Sizlerden 
gelecek en doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırabilmek için 
çalışıyoruz” dedi.

   Saygılı, “Gerek bütçe, gerekse personel yetersizliği 
açısından elbette ki sıkıntılarımız var ama buna rağmen 
özverili çalışanlarla kamuoyuna, Kıbrıs Türk halkına katkı 
koymaya çalışıyoruz” ifadesine yer verdi.
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Aziz Gürpınar’a 
Ziyaret

Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakan’ı 
Ziyaret Edildi

   Aynı zamanda Odamızın üyesi de olan İçişleri ve 
Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar’ı hem 1 Mart hem de 1 Eylül 
tarihlerinde ziyaret ettik.

   Bir çok sorunun aktarıldığı ziyaretlerde ana konu olarak 
karkas inşaatı bitmiş olan Alayköy Sanayi Bölgesi’ndeki 
laboratuvar binası inşaatı için destek talep edildi.

   Ayrıca Çalışma Dairesi’nin yapmakla mükellef olduğu 
ancak eleman yetersizliğinden dolayı yapamadığı denetım 
görevlerinin oda tarafından yapılabilirliliği tartışıldı.

   Oda olarak 25 Ağustos tarihinde Bayındırlık Çevre ve 
Kültür Bakanı’nı ziyaret ettik. 

   Ziyarette, Bakandan egzos emisyon testi yapan kişilerin 
düzenli olarak her yıl eğitilmesi ve cihazların kalibre 

edilmesi için bizlere gereken kolaylığın yapılmasını talep 
ettik.

   Talebimiz uygun görülmüş olup bunun formatı üzerinde 
çalışmalar devam etmektedir.
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İsim Soyisim: Mahmut Özateş
Mezun olduğu okul: Ege Üniversitesi 
Mezun olduğu yıl: 1974
Çalıştığı yer: Emekli
Hobileri: Kitap okumak
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Yedidalga
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Çiçek dolması

İsim Soyisim: Ahmet Ulubay
Mezun olduğu okul: Karadeniz Teknik
Mezun olduğu yıl: 1975
Çalıştığı yer: Serbest
Hobileri: Balık tutmak,doğa gezintisi
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Karpaz
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Molehiya

İsim Soyisim: Ekrem Günbay
Mezun olduğu okul: Adana
Mezun olduğu yıl: 1975
Çalıştığı yer: Emekli
Hobileri: Avcılık balıkcılık
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Gazimağusa
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Molehiya

İsim Soyisim: Mustafa Yırık
Mezun olduğu okul: Ortadoğu Teknik
Mezun olduğu yıl: 1975
Çalıştığı yer: Jet-gaz genel müdür
Hobileri: Avcılık balıkcılık
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Gazimağusa
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Molehiya

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM



59

Makina Mühendisleri Odası

İsim Soyisim: Aziz Baykent
Mezun olduğu okul: DAÜ
Mezun olduğu yıl: 2012
Çalıştığı yer: Öğrenci
Hobileri: Futbol
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Lefkoşa
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Molehiya

İsim Soyisim: Evren Cem
Mezun olduğu okul: Yakın Doğu Üniversitesi
Mezun olduğu yıl: 2012
Çalıştığı yer: Serbest
Hobileri: Balık tutmak
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Karpaz
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Şeftali Kebabı

İsim Soyisim: Mehmet Ekin
Mezun olduğu okul: DAÜ
Mezun olduğu yıl: 2012
Çalıştığı yer: Asker
Hobileri: Kitap Okumak
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Gazimağusa
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Molehiya

İsim Soyisim: Musa Beycioğlu
Mezun olduğu okul: DAÜ
Mezun olduğu yıl: 2012
Çalıştığı yer: İşsiz
Hobileri: Spor Yapmak
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Girne
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Şeftali Kebabı

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM
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1.   Makina mühendislerine iş imkanı yaratacak durumda olsanız ne tür (hangi alanda) 
meslekler sağlardınız?

2.   Enerji verimliliği konusunda ülkemiz bağlamında ve mesleğimiz açısından neler yapılabilir?

3.   Yenilenebilir Enerji uygulamaları konusunda ne düşünüyorsunuz?

4.   Odanın ne tür sosyal etkinlikler yapmasını arzularsınız?

5.   Ülkemize Türkiye’den boruyla su getirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

1.   KTMMOB  olarak (bütün odalar)  birer ve/veya iki temsilci saptayarak TSE 
standartlarıyla ilgi çalışma yapıp bir şubesinin KKTC’de çalışabilecek enstitünün 
şubesinin açılması.

2.   Enerji verimliliği ile ilgili ülkemiz bağlamında halkımızın devamlı olarak oda bir-
likleri ve yerel organların da içerisinde olacak şekilde seminerler ve toplantılar organ-
ize etmek. Ayrıca zaman zaman halka enerji verimliliğini basit olarak anlatan broşür 
dağıtımı yapılması.

3.   Yenilenebilir enerji KKTC’de geç kalınmış bir konudur. Yenilenebilir enerji Devlet 
katkısı ve imkanları sağlanmaz ise tamamen insanların parasal gücüne bağlı olarak 
uygulanabilmektedir.Eğer devlet katkısı ve imkanları sağlandığı taktirde ülkemizde kes-

inlikle bu enerji sistemi verimli olarak çalışabilir.

4.  Kış aylarında oda yönetimi bilimsel aylık ve/veya üç ayda bir sinema gececeleri düzenleyebilir. İlk bahar aylarında 
piknik düzenlenebilir. Üye kaynaştırma baloları yapılabilir.

5.   Türkiye Su projesi dünya çapında bir proje olup taktire şayandır. Yalnız proje aşamasında KKTC ve TC hükümetleri 
arasında imzalanan andlaşmalar Kıbrıs meselesinde konu olacaktır.

Ekrem Günbay

1.   İş imkanı yaratacak durumda olsam elektrikli ulaşım araçları ile ilgili, tasarım, üretim 
ve pazarlama alanlarında iş imkanları sağlamak isterdim.

2.   Ülkemiz bağlamında elektrik enerjisi verimliliği adına petrol ürünü ile çalışan 
elektrik santrallerinden vazgeçerek, bunların yerine rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi ile 
elektrik üretme yönünde yatırımların yapılması gerekmektedir. 

3.   Yenilenebilir enerji kaynaklarından, özellikle güneş enerjisinden ülke olarak 
yeteri kadar yararlanamadığımızı düşünüyorum. Bugüne kadar, bu konuda yapılan 
çalışmaların ve teşviklerin yetersiz olduğu kanaatindeyim.

4.   Odanın düzenlemiş olduğu sosyal etkinliklere pek katılamadığımdan dolayı bu 
konuda yorum yapmak istemiyorum.

5.   Türkiye’den boruyla su getirilmesini eğer doğru  yönetilebilirse faydalı buluyorum. bunun yanında elektriğin de 
getirilmesini de isterdim. Çünkü rüzgar ve güneş enerjisi kullanılarak üretilebilecek elektrik enerjisinin fazla olması 
durumlarında, üretilen fazla enerjinin ada dışına satılması sözkonusu olabilir.

Hasan Hocaoğlu

“
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1.   Son yıllarda Üniversite programlarına konan ve popülerlik kazanan Mekatronik 
(Elektromekanik) Mühendisliği mesleğinde iş alanlarının açılmasını sağlamak isterdim. 
Sebebi ise, Mekatronik Mühendisliği çok hızlı gelişen ve geleceği olan bir bölüm olarak 
gösterilmesidir. Mekatronik Mühendisi bütün makine sistemleri, elektrik ve elektronik 
sistemlerin yer aldığı alanlarda aktif olarak görev almaları sağlanmaktadır.  Örneğin; 
Sivil Havacılık Alanında, Askeri Alanda, Tıp alanında ve bunlar gibi geniş alanları 
kapsayan yerlerde aktif olarak çalışma ve kendilerini de geliştirme imkanlarına sahip 
olabileceklerini düşünmekteyim.

2.   Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve 
sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesi olduğuna göre, konu ile ilgili olan tüm birimlerin ktmmob’e bağlı ilgili 
odaların işbirliği çerçevesinde çalışmaları gerekmektedir diye düşünüyorum.

   Ayrıca enerji verimliliği konusunda eğer yoksa hükümetin en erken bir zamanda ilgili odaların da katkı koyacağı bir 
yönetmeliğin çıkarılması konusunda adım atmalıdır. Yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Odamızın da aktif bir 
şekilde çalışması ülkemiz açısından oldukça önemli ve son derece gerekli olduğunu düşünmekteyim.

3.   Yenilenebilir Enerji uygulamaları konusunda çok geniş bir bilgi sahibi değilim fakat Yenilenebilir enerjininsürekli 
devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerji olduğu biliyorum. Bunlar da güneş enerjisi, 
rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi gibi enerjiler olarak sıralanabilir. Yanlışım yoksa Yenilenebilir Enerji 
yasası adı altında bir yasanın olduğunu biliyorum.

4.   Makine Mühendisleri Odamızın yapmış olduğu etkinlikler herkes tarafından beğenilip takdir edilmektedir. Şu 
an için yeterli olduğu kanısındayım fakat yine de değişik fikirleri olan meslektaşlarımız odamıza yön verecektir diye 
düşünüyorum.

5.   Ülkemize boruyla su gelmesi konusu şu günlerde sıkça konuşulmakta ve farklı görüşler ortaya konmaktadır. 
Asıl konu adamıza gelecek olan suyun hangi siyasi amaçla ve ileride sadece Kuzey Kıbrıs haricinde hangi maksatla 
kullanılacağı konusudur diye düşünmekteyim. Kökten bağlı olan ve maalesef yöneticilerimiz ciddi anlamda kötü 
ötesi yönetimlerle Kıbrıs halkını Türkiye cumhuriyeti karşısında zavallı pozisyonda bırakmışlardır. Sonuç olarak, gerçi 
söylenecek çok şey var ama, su konusunda yapılan yapıldı verilen verildi diye düşünüyorum. Halkımızın yeteri kadar 
tepkisi olmadığı bir yerde düşüncesini söylese ne olur söylemese ne olur...

Göktan Azmidolu
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1.  Eğer Makina Mühendislerine iş imkanı yaratacak durumda olsam, devlette 
ülke altayıpısı ile ilgili olan dairelere, trafik mühendisliği, ulaşım mühendisiliği, su 
mühendisiliği, enerji mühendisliği gibi makina mühendisliğinin alt gurupları olan 
meslekleri sağlardım.
Aynı zamanda özel sektördede  bu alanlarda yapılması gereken birçok iş olduğu için 
aynı meslekleri sağlardım.

2.   Enerji verimliliği konusunda dünyada çok ciddi atılımlar yapılmasına rağmen ne 
yazık ki ülkemizde bu konuda henüz kayda değer bir adım atılamamıştır. Yapılan bazı 

çalışmalar ise çok cılız kalmaktadır.
Bir an önce enerji verimliliği yasası çıkarılmalı ve yasanın altı konusunda uzman kişilerce hazırlanacak tüzük ve teknik 
yönetmeliklerle doldurulmalıdır.

   Açıkcası bu alanda çalışacak olan ciddi bir insan kaynağı birikimimizin olduğunu söylemek zor. Enerji verimliliği 
alanında çalışmalar yapacak, tüzük ve yönetmelikler bağlamında iş tutacak olan yetkin insanların yetiştirilmesi için 
çalışmalar yapılmalıdır. Devletin bu konular ile ilgili yapılacak olan lisans, yüksek lisans ve doktora araştırmalarını teşvik 
ve desteklemesi bir elzemdir. Bunun yanında bu alanda çalışan veya çalışacak olan mühendislerin alanlarında uzman 
kurumlar tarafından yetkilendirilmeleri zorunlu kılınmalıdır.

3.   Ülkemizde yenilenebilir enerji uygulamaları yenilenebilir enerji yasası ve tüzüğünün yürürlüğe girmesi ile hız 
kazanmıştır. Yasa, tüzük ve zaman zaman uygulamalardan kaynaklanan sorunlar olmasına rağmen, bu meseleler yapılan 
çalışmalar ile yerleşecek olan teknik çalışma kültürü ile aşılacaktır. Ayrıca uygulama ile tüzük arasında oluşan bazı 
uyuşmazlıklar da tüzüğün tadil edilmesi ile ortadan kaldırılabilir. 
Bunun yanında ne yazık ki yenilenebilir enerji dendiği zaman ülkemizde sadece güneş ışınlarından fotovoltaik hücreler 
vasıtası ile üretilen elektrik enerjisi akla gelmektedir. Halbuki binalarda çokça kullanılan, güneş enerjisinden sıcak su 
üretilmesi ülkemizdeki en yaygın yenilenebilir enerji uygulamasıdır. Bu uygulamalara fotovoltaik uygulamalar kadar 
önem verilmeli ve kullanılan malzemelerin ve ürünlerin kalitesi günümüz koşullarına göre denetlenmelidir. Bunun 
yanında rüzgar,dalga, gelgit, biykütle vb gibi yenilenebilir kaynaklarına da yeterli önem verilmelidir.

4.   Makina mühendisi arkadaşlarımız yoğun çalışma temposundan dolayı genelde iş odaklı konuların hakim olduğu 
toplantılarda bir araya gelebilmektedir. Meslektaşlarımızın mesleki konuların ana gündem olmadığı yemekler (meyhane 
geceleri), spor turnuvaları (halı saha, masa tenisi vb.) gibi sosyal ortamlar oluşturulmasını arzu ederim. 

5.   Maalesef Kıbrıs’ın iklimi yarı kuraktır. Adamızda yıl boyunca akan herhangi bir akarsu da bulunmamasından dolayı 
kullanım ve içme suyu olarak yer altı su kaynaklarını kullanmaya mecburuz. Ülkemizde kontrolsüz nüfüs artışının etkisi 
ile yer altı sularımız hızla tükenmiş ve tuzlanmıştır.

   Devletin halkına kullanılabilecek ve içilebilecek su sağlaması için Türkiyeden gelecek olan su bir seçenektir. Diğer bir 
seçenek ise ülkemizdeki su kaynaklarını düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetip dağıtmaktır. Türkiyeden gelecek 
olan suyun ve mevcut su kaynaklarımızın belediyelerimiz tarafından etkin ve çağın koşulları gözetilecek bir şekilde 
yönetilmesi halinde, hem mevcut su sıkıntımızı çözeriz hemde ülkemizin kaynaklarının idaresini sürdürülebilir bir yapıya 
kavuştururuz. 

Dr. Murat Özdenefe

5 ÜYE 5 SORU 5 CEVAP“ “
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1.  a) İşletmelerde enerji verimliliği 
b) Doğal gaz ve ısıtma 
c) Güneş Enerjisi
d) İklimlendirme ve soğutma

2.   Enerji verimliliği konusu küresel ısınma ile yakından ilgilidir. Bu konuda
Avrupa Birliği uygulamaları esas alınıp gerekli teşvik ve destekler
sağlanmalıdır. Akıllı ve Yeşil Bina uygulamaları özenlendirilmelidir.

3.   Yenilenebilir enerji konusu tüm ülke ve uluslararası kuruluşlarda ilk
gündem maddesi olmaya başlamıştır.Bu konuda Makina Mühendisleri Odası
öncülüğünde çalışmalar teşvik ve desteklenerek toplumsal farkındalık
artırılmalıdır.

4.   3. Ülkelerede sosyal ve teknik gezi imkanları araştırılmalıdır.
5.   Suynun yalnız bugün değil ilerde de son derece önem kazanacağı inkar
edilemez. Ülkemize Türkiye’den getirilen su teknolojik olarak büyük bir proje
olması yanında, ısınan ve çölleşen ülkemiz için büyük bir nimettir
düşüncesindeyim.

Ahmet Ulubay

5 ÜYE 5 SORU 5 CEVAP“ “

Seminer Ve Fuar Takvimi
1.   WIN Metal working 2016: 21. Makine İmalatı ve 
Metal İşleme Teknolojileri Fuarı: (TÜYAP İSTANBUL)
( Tarih: 11.02.16-14.02.16)

2.   WIN Surface treatment 2016: 10. Yüzey İşleme 
Teknolojileri Fuarı: 
(TÜYAP İSTANBUL)( Tarih: 11.02.16-14.02.16)

3.   WIN Welding 2016: 16. Birleştirme, Kaynak ve 
Kesme Teknolojileri Fuarı: (TÜYAP İSTANBUL)( Tarih: 
11.02.16-14.02.16)

4.   ANKA-MAK 2016: 1. Makine ve Makine 
Teknolojileri fuarı: 
(ANFA ALTINPARK)( Tarih: 09.03.16-12.03.16)     

5.   Avrasya Asansör: Avrasya Asansör Fuarı: 
(IFM YEŞİLKÖY)( Tarih: 20.04.16-23.04.16)

6.   New Energy Expo: Biyogaz, Biyokütle, Rüzgar, 
Güneş ve Hidrojen Enerji Teknolojileri Fuarı: 

(CONGRESİUM ANKARA ATO)( Tarih: 21.01.16-
23.01.16)

7.   Rensef: 4. Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve 
Enerji Verimliliği Fuarı: 
(CAM PRAMİT ANTALYA)( Tarih: 20.10.16-22.10.16)

8.   Energy Storage & Smart Grid: Enerji Depolama, 
Akıllı Şebekeler, Enerji İletimi, Dağıtımı, Lojistik 
Kongre ve Fuarı. 
(CONGRESİUM ANKARA ATO)( Tarih: 21.01.16-
23.01.16)

9.   E- WORLD OF ENERGY: Energy and Natural 
Resources Show: 
(ESSEN- GERMANY)( Tarih: 16.02.16-18.02.16)

10.   BİOMASS: Trade Fair of Renewable Sources of 
Energy in Agriculture and Forestry: (Brno- Czech 
Republic)( Tarih: 03.04.16-07.04.16)





65

Makina Mühendisleri Odası

ÖZET
   Günümüzde, fosil yakıt stoklarının azalması ve giderek 
artan küresel ısınma enerji verimliliğinin önemini daha 
da artırmıştır. Konutlardaki ısı kayıpları boşa harcanan 
enerji miktarları içinde büyük bir paya sahipdir. Kötü 
inşa edilmiş yapılar ve yetersiz ısı yalıtımı nedeniyle 
oluşan, yıllık konutsal veya bölgesel ısı kayıpları ısıtma 
için boşa harcanan enerji miktarını vurgulayan önemli 
bir göstergedir. Bölgesel ısı enerjisi ihtiyacını belirlemek 
için, önceden belirlenen herhangi bir model ev kullanmak 
yerine, o bölgedeki evlerin mimari ve ısıl özelliklerini 
yansıtan karakteristik bir evin kullanımı daha doğru 
sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, böyle 
bir evin tanımlanmasında kullanılabilecek bir yöntem yer 
almaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) örnek bir 
çalışma bölgesi olarak ele alınmıştır.  KKTC’deki konutları 
temsil eden KKTC karakteristik konutunun özgül ısı kaybı 
katsayısı 852 W/ºC olarak belirlenmiştir. Derece-gün 
yöntemi, bölgesel nüfus dağılımı ve konutlardaki ısıtma 
tipleri kullanılarak KKTC’deki konutların yıllık toplam ısı 
kaybı 3424 milyon MJ olarak hesaplanmıştır. Bu miktar, 
Avrupa toplamının sadece %0.1’ni oluşturmasına rağmen, 
konutların duvar ve çatılarından kaybedilen enerji 
miktarının Avrupa ülkelerinde tavsiye edilen seviyelere 
göre çok yüksek olduğu belirlenmiştir. Tavsiye edilen 
değerlere ulaşılması için gereken yalıtım kalınlıkları 
hesaplanmıştır. Hasaplanan kalınlıklar, çift camlı PVC 
pencere sistemleri ile birlikte kullanıldığı taktirde bölgede 
%53.5’lik bir enerji tasarrufu sağlanabileceği görülmüştür.

1. Giriş
   Günümüzde, fosil yakıt rezervlerinin gün geçtikçe 
azalması, fosil yakıt kullanımının küresel ısınmaya ve 
buna bağlı olarak da küresel iklim değişikliklerine neden 
olması, tüm dünyada yenilenebilir ve konvansiyonel enerji 
kaynaklarının etkin kullanılmasının önemini artırmıştır. 
Yapılan çalışmalar fosil yakıt rezervlerinin kullanım 
ömrünün uzatılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elde edilen enerjinin daha verimli kullanılmasını ve enerji 
tüketiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 
indirgemesini hedeflemektedir.

    Enerji tüketimi endüstriyel, konutsal, taşımacılık 
ve tarımsal tüketim olmak üzere dört ana başlık 
altında incelenebilir. Birçok ülkede konutsal enerji 
tüketimi toplam enerji tüketiminin en büyük kısmını 
oluşturmaktadır. Konutsal enerji tüketiminde, mahal 
ısıtması için kullanılan enerji miktarı diğer tüketimlerden 
(sıcak su, pişirme, vb.) yaklaşık olarak iki kat daha 
fazladır. Bu nedenle enerji tasarrufu yapmak ve fosil yakıt 
kullanımından kaynaklanan emisyon oranlarını azaltmak 
için binalarda doğru ısı yalıtımı yapılması oldukça 
önemlidir [1].

   Mahallerin ısıtılmasına yönelik mevsimsel enerji ihtiyacı 
ve buna bağlı yakıt tüketimi, önceden belirlenmiş 
mimari tasarım, binaların malzeme karakteristikleri, 
meteorolojik sıcaklık ölçümleri ve bölge nüfusuna bağlı 
olarak belirlenebilir. Belirli bir zaman aralığında bir 
mahalin ısıtılmasına yönelik enerji ihtiyacını öngörme 
yöntemlerinden biri derece-zaman yöntemidir. Yöntem, 
bir mahalin enerji ihtiyacının dış ve iç ortamların sıcak 
farkı ile doğru orantılı olduğunu kabul etmektedir. Enerji 
hesaplamaları, dış ortam sıcaklığının denge sıcaklığı 
denilen önceden tanımlanmış bir sıcaklıktan daha düşük 
olduğu süreler boyunca gerçekleştirilir [2]. Derece-zaman 
kavramı, güç üretimi, enerji ihtiyacı, talep ve tüketimin 
öngörülmesi, optimum bina yalıtım kalınlıklarının 
belirlenmesi gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır 
[1,2]. 

   Belirli bir bölgedeki konutların toplam ısıtma enerjisi 
ihtiyacını belirlemek amacı ile yapılacak çalışmalarda, 
o bölgedeki konutların mimari ve termal özelliklerini 
yansıtan bir model ev seçilmesi, sonuçların doğruluğu 
açısında çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, böyle bir 
model ev seçmek yerine, bölgedeki konutların ortalama 
mimari ve termal özelliklerini yansıtan karakteristik bir 
konutun modellenmesidir. Böylece, konut ısıtmasındaki 
bölgesel enerji kayıplarının daha doğru bir şekilde 
belirlenmesi mümkün olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) örnek bir çalışma bölgesi olarak 
ele alınmıştır. Çalışma, aynı zamanda, Kyoto hedeflerini 
yakalamak adına Avrupa ülkeleri için önerilen konutsal 
enerji kayıpları ile ilgili değerleri baz alarak, KKTC için 
uygun yapı elemanlarını ve ısı yalıtımı kalınlıklarını 
belirlemeyi, böylece konut ısıtma uygulamasında 
tasarruf edilebilecek enerji miktarlarını hesaplamayı da 
amaçlamaktadır.

   Kıbrıs adası ile ilgili fazla miktarda çalışma olmamasına 
karşın, Panayiotis [3], ısı yalıtımı, pencere, termal kütle, 
bina konumu gibi pasif önlemlerin enerji tüketimindeki 
etkilerini incelemiştir. Çalışmasında bir termal simülasyon 
programı kullanarak bir apartman dairesi ve bir müstakil 
konut için söz konusu pasif ölçütlerin enerji tüketimindeki 
etkilerini araştırmıştır. Her iki konut tipi için de en etkin 
yöntemin çift camlı pencereler ve 25 mm’lik duvar ısı 
yalıtımı olduğunu belirlemiştir. Apartmanlarda 60 cm’lik 
duvar termal kütlesi ve müstakil konutlarda ise 25 mm’lik 
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çatı ısı yalıtımı ve 40cm’lik duvar termal kütlesi önerilmiştir.
Florides ve diğerleri [4], Lefkoşa bölgesi için tipik 
meteorolojik yıl ve tipik model ev verilerini kullanarak 
enerji tüketimi analizi yapmışlar ve modern Kıbrıs 
evlerine ait enerji kaybı model ve simülasyonunu 
gerçekleştirmişlerdir. Simülasyon, herhangi bir 
şartlandırma işlemi uygulanmadığı durumda, iç ortam 
sıcaklığının kışın 10 ile 20°C aralığında, yazın ise 30 ile 
50°C aralığında değiştiğini göstermiştir. Çatı ısı yalıtımı 
uygulamasının soğutma ve ısıtma yüklerinde sırasıyla 
%45.5 ve %75’lere kadar varan bir azalmaya neden olduğu 
belirlenmiştir.

Özdeniz ve Hançer [5], Gazi Mağusa’da sıcak iklimlere 
uygun çatı konstrüksiyonu üzerine bir çalışma 
gerçekleştirmişlerdir. Çalışma yıl boyunca termal konforu 
içermekte olup ısı yalıtımını, çatı arası havalandırmasını, 
ışık yansıtıcı yüzeyleri ve yoğuşma riskini göz önüne 
almaktadır. 

2. Yöntem

2.1. Bilgi toplama
   Bölgenin iklim koşılları, bölgedeki konutların genel 
özellikleri, konutlarda kullanılan ısıtma sistemleri 
incelendikten sonra gerekli bilgilerin toplanması için anket 
çalışması yapılmalıdır. Bölgenin nüfus ve konut sayımı 
sonuçları da bilgi toplamada büyük  önem taşır.

2.2. Isı Geçirgenlik katsayısının belirlenmesi
   Yaygın olarak kullanılan yapı elemanlarına ait ısı 
geçirgenlik katsayıları (U-değerleri) belirlenmelidir. 
Kullanılan malzemeler ve bunların uygulama şekilleri göz 
önüne alınmalıdır.

2.3. Karakteristik konuta ait özgül ısı kaybı 
katsayısının belirlenmesi
   En yaygın kullanılan yapı elemanları için U-değerleri 
belirlendikten sonra, karakteristik konuta ait  özgül ısı 
kaybı katsayısı aşağıdaki denklemle hesaplanabilir [6]. 

 
∑ ∑

= =





=

J

j j

I

i
iinet qnAL

1 1  (1)

Burada,
L   : Özgül ısı kaybı katsayısı (W/ ºC)
J   : Konut tipi sayısı
I   : Yapı elemanı kombinasyonu sayısı
Anet   : Her konut tipi için ortalama net alan (m2)
n   : Yapı elemanı kambinasyonu dağılım oranı
q   : Her yapı elemanı kombinasyonu ve konut tipi için 
birim konut alanına düşen toplam özgül ısı kaybı katsayısı 
(W/m2 ºC)

   Birim konut alanına düşen toplam özgül ısı kaybı 
katsayısının (q) hesabı Karakoç’un [7] ısı kayıbı hesapları 
için anlattığı yönteme paralel olarak geliştirilmiştir [6].

2.4. Isıtma sezonu, derece-gün değerlerinin 
belirlenmesi

Bir ısıtma sezonu için ısıtma derece-gün değeri  aşağıda 
belirtildiği gibi hesaplanabilir.
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   Burada Ti, To ve Tb sırasıyla iç ortam tasarım sıcaklığı, 
günlük ortalama dış ortam sıcaklığı ve denge sıcaklığıdır. 
Günlük ortalama dış ortam sıcaklığının denge 
sıcaklığından daha küçük olduğu dönem ısıtma sezonunu 
oluşturur. N ise bir ısıtma sezonunda To ≤ Tb koşulunun 
sağlandığı toplam gün sayısıdır [2]. 

2.5. Bölgesel ısıtma enerjisi ihtiyacı
   Bir bina için sezonluk ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) derece 
gün yöntemi kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

 DDLQ ⋅⋅= 86400 (3)

   Bu denklem kişilerin ısınma alışkanlıklarını içermemekte 
ve To ≤ Tb koşulunun geçerli olması durumunda ısıtmanın 
yapılacağını kabul etmektedir. Bölgesel enerji ihtiyacını 
belirlemek için ise farklı ısıtma sistemlerinin konutlar 
arasındaki dağılım oranlarını, konutların iklimsel bölgeler 
arasındaki dağılım oranlarını ve bölgenin nüfus yapısını 
göz önüne almak gerekir.

3. KKTC Konut Isıl İhtiyacı

3.1. KKTC’de iklim
   KKTC’de tipik bir Akdeniz iklimi hüküm sürer. Uzun, sıcak 
ve kurak yaz Mayıs ayı ortalarından başlayıp Ekim ayı 
ortalarına kadar devam eder. Aralık ayı başından Şubat 
ayı sonuna kadar süren kış mevsimi ılıman ve yağışlıdır. 
Sonbahar ve ilkbahar mevsimleri ise oldukça kısa sürelidir. 
KKTC Meteoroloji Dairesi, adayı Z1 (kıyı şeridi), Z2 (orta 
düzlük alanlar), Z3 (yarı dağlık bölgeler) ve Z4 (dağlık 
bölgeler) olmak üzere dört iklimsel bölgeye ayırmaktadır. 
Bu bölgeler Şekil 1’de gösterilmektedir.

   Bu çalışmada, KKTC’nin diğer yerleşim birimlerine göre 
daha büyük olan şehirlerinden Lefkoşa, Gazi Mağusa ve 
Girne’nin yerel meteoroloji birimlerinden alınan 2006 
ve 2007 yıllarına ait ortalama günlük dış ortam kuru 
termometre sıcaklık değişimleri kullanılmıştır. Örnek 
olarak, Şekil 2’de Lefkoşa için 2007 yılına ait ortalama 
günlük dış ortam kuru termometre sıcaklıkları verilmiştir.

3.2. Konutlar ve ısıtma sistemleri
   Çevreci bir bakış açısıyla bakıldığında, KKTC’deki modern 
denilebilecek bir çok konutun bile ısı yalıtımı yönünden iyi 
bir şekilde inşa edilmediği görülmektedir. Kullanılan ucuz 
ve basit yapı elemanlarından dolayı, hem yaz hem de kış 
aylarında oldukça büyük miktarlarda enerjinin gereksiz 
yere harcandığını söylemek mümkündür. 
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   KKTC konutları, müstakil (A Tipi), yarı müstakil (B 
Tipi) ve apartman daireleri (C Tipi) olmak üzere, üç ana 
sınıfta toplanabilir. Konutların büyük bir kısmı deprem 
yönetmeliklerini karşılayacak şekilde betonarme olarak 
inşa edilmiştir. Dış duvarlar genelde 20 cm kalınlığındaki 
delikli toprak tuğlalardan oluşmaktadır. Benzer şekilde, 
aynı kalınlıkta beton blok tuğlalar da kullanılmaktadır. 
Bu duvarların iç ve dış yüzeyleri yaklaşık olarak 3 cm 
kalınlığında çimento bazlı sıva ile sıvanıp boyaya hazır 
hale getirilmektedir.

Şekil 1. Kıbrıs adasının iklimsel bölgeleri 

Şekil 2. Ortalama günlük dış ortam kuru termometre 
sıcakları (Lefkoşa, 2007)

   Genel olarak beton blok tuğlalarda ısı yalıtımı 
uygulanmamaktadır. Delikli toprak tuğla duvarlarda ise 
ısı yalıtımı nadir olarak uygulanmıştır. Yalıtım malzemeleri 
olarak genellikle 5 cm kalınlığında düşük yoğunluklu 
polistiren kullanılmaktadır. Yalıtım, dikey olarak 
yerleştirilen 10 cm kalınlığındaki iki sıra tuğla arasına 
uygulanmaktadır.

   Konutların çatıları genellikle düz betondur. Eğimli beton 
üzerine kiremit döşenmiş çatılara da rastlanmaktadır. Düz 
beton üzerine ahşap konstrüksiyon kurularak yapılan 
kiremitli çatı sistemleri ise müstakil ve yarı müstakil 
evlerde görülmektedir. Genellikle, çatılara su yalıtımı 
yapılmasına rağmen, ısı yalıtımı uygulamaları çok seyrek 
görülür. 

Dış kapılar için genellikle orta yoğunlukta fiber levhalar 
(MDF) kullanılmakta ve kötü montaj nedeni ile sızdırmazlık 
sağlanamamaktadır. Tek camlı kayar sistem aleminyum 
pencereler en çok görülen pencere sistemlerini 

oluşturmaktadır. Pencere çevresindeki aralıkları kapatmak 
için kullanılan kıllı fitil veya kauçuk bantlar hava 
sızıntılarını engelleyememektedir. Son zamanlarda  PVC 
(polivinil klorür) pencere sistemlerinin kullanımında artış 
gözlenmektedir.
 
3.3. Mimari proje incelemesi
   Gelişi güzel seçilmiş 67 adet mimari proje kullanılarak 
mahal ısıtılmasıyla ilgili enerji tüketimini etkileyen 
birtakım karakteristik özellikler incelenmiştir. Tablo 1’de 
bu incelemeler sonucu elde edilen konutların ortalama 
net alanı (Anet), ortalama dış duvar alanı (AD), ortalama 
pencere alanı (AP), ve AD /Anet ile AP /Anet oranları 
verilmiştir. Dış havanın konut içerisine sızmasına neden 
olan kapı ve pencere ortalama kenar uzunluklarının birim 
ortalama net konut alanına oranı, l = 0.38 m/m2, olarak 
belirlenmiştir. 

Tablo 1. Konut ortalama kullanım ve yapı elemanı alanları

3.4. Anket çalışması
   2006 nüfus ve konut sayımı [8] ve hazırlanıp uygulanan 
anket sonuçları gereken istatistiksel verilerin toplanması 
için kullanılmıştır. Anket KKTC’de değişik bölgelerde 
yaşayan 231 kişiye uygulanmıştır. Katılımcılar seçilirken 
bölgelere göre nüfus dağılımı dikkate alınmıştır. 2006 
nüfüs ve konut sayımı sonuçlarına göre KKTC’de toplam 
265100 kişi yaşamaktadır. Mevcut toplam konut sayısı 
72624, konutlarda yaşayan ortalama insan sayısı ise 3.17 
olarak belirlenmiştir. Anket sonuçları, 2006 nüfus ve konut 
sayımı ile büyük bir uyum içerisindedir. Söz konusu ankete 
göre KKTC konutlarında yaşayan ortalama insan sayısı 
3.5, KKTC’deki toplam konut sayısı ise 75477 olarak elde 
edilmiştir.

   Yapılan anket, konutların %92’sinin duvarlarının delikli 
toprak tuğla kullanılarak inşa edildiğini, %93.5’nin 
ise duvarlarına ısı yalıtımı uygulanmadığını ortaya 
çıkartmıştır. Çatıların, %73 oranında düz beton veya 
üzerine kiremit döşenmiş eğimli beton, yalnızca %18 
oranında bir kısmının ise düz beton üzerine ahşap 
konstrüksiyon kurularak yapılan kiremitli çatı sistemi 
olduğu tesbit edilmiştir. Çatıların %88.5’inde ısı yalıtımı 
hiç kullanılmamıştır. Tablo 2’de KKTC konutlarının 
duvar ve çatı tiplerine, ve yalıtım durumlarına bağlı 
dağılımı verilmiştir. Konutların %84.9’unda tek camlı 
pencere sistemleri bulunmaktadır. Pencerelerin %78.4’ü 
aleminyum, %5.8’i ise PVC malzemeden üretilmiştir. Ahşap 
pencereler artık neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Tablo 
3’de konut yaşlarına göre yalıtımlı duvar ve çatı ile birlikte 
çift cam ve PVC pencere sistemlerinin kullanım oranları 
verilmektedir. Düşük sızıntı katsayısına sahip PVC pencere 
sistemleri kullanımının günümüzde küçümsenemeyecek 
oranda arttığı, ancak duvar ve çatı yalıtımına gereken 
önemin gösterilmediği gözlenmeltedir. 

   2006 nüfus ve konut sayımına göre merkezi ısıtma 
sistemleri ancak konutların %2.61’inde kullanılırken geri 
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kalan konutlar ısıtma ihtiyaçlarını klima ve çeşitli ısıtıcılar 
kullanarak konut içerisinde yerel alanların ısıtılması 
biçiminde gerçekleştirmektedir [8]. Yapılan anket sonuçları 
merkezi ısıtma sistemi kullanım oranını, 2006 nüfus ve 
konut sayımı değerlerine uyumlu bir şekilde, %2.17 olarak 
vermektedir. Buna ek olarak, geriye kalan %97.83’lük 
yerel ısıtma oranının %44.78’inde konutlarda klimaların 
kullanıldığı ve %53.05’lik kısmında ise ısıtma ihtiyacının 
çeşitli ısıtıcılar ile sağlandığı belirlenmiştir. Tablo 4’de KKTC 
konutlarındaki klima sayılarının oranları verilmektedir. 
Tablo 5 ise KKTC konutlarındaki yapı elemanları 
kombinasyonlarının oranlarını özetlemektedir. Müstakil, 
yarı müstakil ve apartman dairesi oranları sırası ile %52.6, 
%5.3 ve %42.1 olarak belirlenmiştir.

   KKTC nüfusunun neredeyse tamamı Z1 ve Z2 iklimsel 
bölgelerinde yaşamaktadır. 2006 nüfus ve konut sayımı 
sonuçları konutların  %31’inin Z1, %69’unun ise Z2 iklimsel 
bölgesinde bulunduğunu göstermektedir [8].

3.5. Isı geçirgenlik katsayıları
   KKTC konutlarında kullanılan yapı elemanlarının 
ısı geçirgenlik katsayıları hesaplanmış ve Tablo 6’da 
sunulmuştur. 

Tablo 2. Duvar, çatı tipi ve yalıtım durumu dağılımı

Tablo 3. Konut yaşına göre yapı elemanı oranları (%)

Tablo 4. KKTC konutlarındaki klima sayıları oranları

Tablo 5. Yapı elemanları kombinasyonlarının oranları (n)

Tablo 6. Isı geçirgenlik katsayıları (U-değerleri) (W/m2ºC)

3.6. Özgül ısı kaybı katsayısı
   KKTC’de bulunan her yapı elemanı kombinasyonu ve 
konut tipi için hesaplanan birim konut alanına düşen 
toplam özgül ısı kaybı katsayısı (q) Tablo 7’de verilmiştir. 
Hesaplamalar duvarlar, pencereler, döşeme ve çatı olmak 
üzere dört değişik yapı elamanı göz önüne alınmış, bina 
yükseklik ve yönleri ihmal edilmiştır. Eşitlik (1) kullanılarak 
KKTC karakteristik konutuna ait özgül ısı kaybı katsayısı, 
L = 852 W/ºC olarak elde edilmiştir. Eşitlikte, I, Tablo 5’de 
verilen 22 farklı kombinasyonu, J ise 3 farklı konut tipini 
göstermektedir.

3.7. Isıtma sezonu ve derece-gün değerleri
   2007 yılı boyunca Lefkoşa meteoroloji istasyonu 
tarafından kaydedilen günlük ortalama dış hava 
sıcaklıkları örnek olarak Şekil 2’de sunulmuştu. Denge 
sıcaklığı, Tb=18ºC için ısıtma sezonunun başlangıcı yılın 
319. günü (15 Kasım), bitişi ise 99. günü (9 Nisan) olarak 
belirlenmiştir. Lefkoşa için 2007 yılında ısıtma sezonu 
145 gün, yılın  % 40’ı, ve ısıtma derece-gün değeri ise 
1323.3ºC-gün olarak hesaplanmıştır. Tablo 8 KKTC ana 
şehirlerinin 2006 ve 2007 yılları için ısıtma derece-gün 
değerlerini ve ısıtma sezonu uzunluğunu özetlemektedir. 
Gazi Mağusa Z1 iklim bölgesinde, Lefkoşa ise Z2 iklim 
bölgesinde yer almasına rağmen, bu iki şehrin derece-gün 
değerlerinin birbirine çok yakın olduğu gözlenmektedir. 
Z2 iklim bölgesi için derece-gün değeri bu iki şehrin 
ortalaması olan 1344.4ºC-gün olarak öngörülebilir. 
Girne’nin derece-gün değeri ise Z1 iklimsel bölgesindeki 
derece-gün değeri olarak alınabilir.
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Tablo 7. Birim konut alanına düşen toplam özgül ısı kaybı 
katsayıları (q) (W/m2 ºC)

Tablo 8.  Isıtma derece-gün (ºC-gün) / ısıtma sezonu 
uzunlukları (gün)

3.8. KKTC ısıtma enerjisi ihtiyacı
   KKTC konutlarının tümünün merkezi ısıtma sistemi 
kullanılarak ısıtıldığı varsayımı ile, eşitlik (3) ve Z1 ve Z2 
iklim bölgelerindeki konutların dağılımı kullanılarak, 
tek bir konut için toplam ısı kaybı 91895 MJ olarak 
hesaplanmıştır. Merkezi ısıtma sistemlerinin konutların 
yalnızca %2.61’lik bir kısmında kullanıldığı ve yerel ısıtma 
için gerekli enerji miktarının merkezi ısıtma sistemleri için 
gerekli enerji miktarının yarısı olduğu kabul edilirse, KKTC 
karakteristik konutuna ait yıllık toplam ısı kaybı 47147MJ 
olarak belirlenir. 2001 yılında yapılan yönetmelikler 
doğrultusunda Avrupa ülkereinde konutlar için ortalama 
yıllık toplam ısı kaybı değerleri ile KKTC karakteristik 
konutunun günümüzdeki yıllık toplam ısı kaybı 
kıyaslaması Şekil 5’de verilmiştir. Avrupa ülkelerindeki ısı 
kayıpları, farklı ülkelere ait gerekli izolasyon kalınlıkları, 
nüfus ve derece-gün yöntemi göz önüne alınarak 
Eurima tarafından elde edilmiştir [9]. Birçok eski binada 
yetersiz yalıtım kullanıldığı veya hiç yalıtım kulanılmadığı 
göz önüne alınırsa, Avrupa ülkelerindeki gerçek ısı 
kayıp değerlerini bulmak için 2-4 arasında bir çarpan 
kullanılabilir [9].

   KKTC’de mahal ısıtması için harcanan yıllık toplam 
enerji miktarı, KKTC karakteristik konutu için belirlenen 
değerin aktif olarak kullanılan 72624 konut sayısı ile 
çarpılarak elde edilebilir. Tüm konutların merkezi ısıtma 
sistemi kullanılarak ısıtılması durumunda ısıtma enerjisi 
ihtiyacı 6674 million MJ olarak hesaplanmıştır. Yerel ısıtma 
etkisinin göz önüne alındığı durumda ise KKTC’de mahal 
ısıtması için gereken yıllık toplam enerji ihtiyacı 3424 
million MJ olarak bulunur. Şekil 6’da gösterildiği gibi KKTC 
yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı Avrupa ülkelerininkine göre 
neredeyse sıfırdır. Bunun nedeni nüfusun az ve iklimin 
ılıman olmasıdır.

4. KKTC Konutlarının Isıtmasında Enerji 
Tasarrufuna Yönelik Bir Öneri
   Toprak ve blok beton tuğladan yapılmış duvarlar ve 
beton çatılar KKTC konutlarında yaygın olarak kullanılan 
yapı elemanlarıdır. Tablo 6’da belirtilen yapı elemanlarına 
ait U-değerleri kullanılarak, KKTC karakteristik duvarının ve 
çatısının U-değerleri 1.38 W/m2°C ve 1.86 W/m2°C olarak 
hesaplanmıştır. Konutların iklim bölgelerine göre dağılımı 
kullanılarak, mahal ısıtma uygulamaları için duvarlardan 
ve çatılardan birim alanda gerçekleşen yıllık toplam enerji 
kaybı sırasıyla 148 MJ/m2-yıl ve 201 MJ/m2-yıl olarak 
hesaplanmıştır.

   Şekil 7 ve Şekil 8 Avrupa ülkelerinde 2001 yılı 
yönetmeliklerine göre inşa edilmiş konutların ve 
KKTC’de halen inşa edilmiş bulunan konutların 
duvar ve çatılarından birim alanda gerçekleşen yıllık 
enerji kayıplarını göstermektedir. Şekillerde, söz 
konusu kayıpların Avrupa için önerilen değerleri de 
belirtilmektedir. Bu değerler duvarlar için 52 MJ/m2-
yıl, çatılar için ise 35 MJ/m2-yıl olarak verilmektedir 
[9]. KKTC’deki her iki enerji kaybı değerinin önerilen 
değerlere göre çok büyük olduğu görülmektedir. Avrupa 
ülkelerindeki gerçek değerleri bulmak için yine 2 ile 4 
arasında bir çarpan kullanılabilir [9]. KKTC’de, Avrupa 
ülkelerinde önerilen ısı kayıbı değerlerini elde etmek için, 
Z1 ve Z2 iklim bölgelerinde gerekli duvar ve çatı yalıtımı 
kalınlıkları hesaplanmış ve Tablo 9’da verilmiştir.

Şekil 5. Avrupa ülkelerinde [9] ve KKTC’de konut başına 
düşen yıllık ısıtma enerjisi kayıpları

Şekil 6. Avrupa ülkelerinde [9] ve KKTC’de yıllık toplam 
konutsal ısıtma enerjisi kayıpları
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Şekil 7. Avrupa ülkelerinde [9] ve KKTC’de konutların 
duvarlarından gerçekleşen enerji kayıpları

Şekil 8. Avrupa ülkelerinde [9] ve KKTC’de konutların 
pencerelerinden gerçekleşen enerji kayıpları

Tablo 9. Isı yalıtımı kalınlıkları, ilgili U-değerleri

   KKTC’deki konutlar Tablo 9’da belirtilen ısı yalıtımı 
kalınlıklarına uygun olarak, çift camlı PVC pencere 
sistemleri ile ve zeminde hiç bir ısı yalıtımı uygulanmadan 
inşa edilirse, Z1 ve Z2 iklim bölgelerindeki karakteristik 
konutlara ait  özgül ısı kaybı katsayıları sırasıyla 416.69 
W/ºC ve 387.17 W/ºC olacaktır. Bu durumda, konutların 
merkezi ısıtma sistemi kullanılarak ısıtıldığı varsayımı ile 
tek bir konut için yıllık toplam ısı kaybı 42725 MJ olacaktır. 
Yerel ısıtma etkisi göz önüne alındığında ise, KKTC 
karakteristik konutunun yıllık toplam ısı kaybı 21920 MJ 
olarak hesaplanabilir. Isı yalıtımları önerildiği gibi yapıldığı 
taktirde, KKTC’de mahal ısıtma uygulamalarındaki yıllık 
toplam ısı kaybı, tüm konutlarda merkezi ısıtma sistemi 
kullanıldığı varsayımı ile 3103 milyon MJ ve yerel ısıtmanın 
etkisi ile, 1592 milyon MJ olarak öngörülmektedir.

   KKTC’de Tablo 9’da belirtilen kalınlıklarda duvar ve 
çatı yalıtımı uygulanması ve PVC çift camlı pencere 
sistemlerinin kullanılması mahal ısıtmasındaki toplam 
ısı kaybı değerini 3424 milyon MJ’den 1592 milyon MJ’e 
indirecektir. Bu da %53.5 gibi önemli oranda bir enerji 
tasarrufu anlamına gelmektedir. Böylece her konut için 
yıllık ortalama 25227 MJ enerji tasarrufu elde edilmiş 
olacaktır.

5. Sonuç
   Bölgesel enerji ihtiyacı veya enerji tüketimi analizlerinde, 
konutların tüm mimari ve termal özelliklerini ve 
bununla birlikte nüfüs dağılımı ve ısıtma yöntemlerini 
içerdiğinden, karakteristik konut modeli yaklaşımının 
model bina yaklaşımına göre daha gerçekci değerler 
vermesi beklenir. İstatistiksel veriler analiz sonuçlarını 
doğrudan etkileyeceğinden verilerin doğruluğu kontrol 
edilmelidir. Çalışmada anket sonuçlarının güvenilirliği 
2006 nüfus ve konut sayımı ve mimari projeler kullanılarak 
teyit edilmiştir. KKTC karakteristik konutu modellenmiş 
ve konutun özgül ısı kaybı katsayısı 852 W/ºC olarak elde 
edilmiştir. Derece-gün yöntemi kullanılarak KKTC’de konut 
ısıtma uygulaması için kullanılan enerji miktarının yıllık 
3424 milyon MJ olduğu hesaplanmıştır. Bu çalışmada 
önerilen yapı elemanlarının kullanılması durumunda 
%53.5 enerji tasarrufu sağlanacağı görülmektedir.
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   ABSTRACT – Energy sources and electricity generation 
and consumption of Turkish Republic of Northern 
Cyprus (TRNC) are examined in this study. It is found that 
energy generation and demand increases continuously 
during last 10 years. Also, it is noticed that TRNC is fully 
dependent on imported fossil fuels. Therefore, energy 
efficiency is proposed as a solution for the increasing 
energy demand. A case study, that includes application 
of some energy conservation measures, is studied in an 
office building of Cyprus International University (CIU). 
Proposed energy efficiency applica-tions are handled 
economically and environmentally. Net Present Value 
(NPV), Saving to Investment Ratio (SIR), Inter-nal Rate of 
Return (IRR), and Simple Payback Period (SPP) methods 
are used for calculating the economic impacts. It is 
found that application of wall and roof insulations are 
economically feasible but windows replacement with low 
trans-mission windows and air conditioning replacement 
with more efficient units are economically infeasible. On 
the other hand, it is clearly determined that all of these 
measures are beneficial for the environment, as all of 
them decreases gas emissions, due to the thermal power 
plant. 

   Keywords: Energy Sources, Energy Generation, Energy 
Consumption, Energy Efficiency, Economic Impact, 
Environment, TRNC. 

INTRODUCTION
   Energy consumption in developed countries grows at a 
rate of approximately 1% per year, and at a rate of 5% per 
year in developing countries [1]. The future demand for 
electricity  assessed from time to time by the International 
Energy Agency (IEA) shows that the world’s electricity 
consumption is expected almost to double by the year 
2020 [2]. Fossil fuels, which have been primarily the only 
source of energy contributing, presently, to 80% of the 
world’s primary energy are facing rapid deterioration, 
and appear to be insufficient to match the near future 
energy demands of the world. Moreover, fossil fuels inflict 
enormous impacts on the environment. Climatic changes 
driven by energy production in particular the production 
of greenhouse gas (GHG) emissions directly impact the 
environment. According to the world health organization 
(WHO), as many as 160,000 people die each year from 
the side-effects of climate change and the numbers 
could almost double by 2020 [3]. Therefore, meeting 
the rapidly increasing global energy needs, without 
irreparable environmental damage require long-term 
potential actions for sustainable development. Countries 
need solutions for energy consumption to support their 
development in the next phases of economic growth. 
In this regard, energy efficiency and renewable energy 
resources appear to be one of the most efficient and 
effective solutions [4, 5]. 

   In various periods of the world history, scarcity and 
pollution of natural resources made societies aware of the 
fact that the economy depends on energy and eco-logical 
services provided by the natural resources [6]. Find a 
bidirectional causality running from energy con-sumption 
to economic growth and vice versa which implies that 
energy shocks in Turkey will have a nega-tive impact on 
economic growth. It is also reported that due to Turkey’s 
dependence on external sources for energy, any energy 
crisis will have negative effects on Turkish development. 
Similar to Turkey, Cyprus is found in important geographic 
and strategic geopolitical locations in terms of energy 
sources. Also, Cyprus has dependence on energy sources 
that are outside their territory and are at the crossroads 
for the energy that stems from Russia and other eastern 
countries. Therefore Cyprus has similar risks as Turkey [7].

   Therefore, energy efficiency should be improved and 
redesigned demand management policies that will re-
duce energy consumption and waste and therefore this 
would not have an adverse effect on economic growth. 
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At the same even if growth is eventually affected, the 
pollution mitigation, air-pollution relevant illnesses and 
the environmental benefits should be considered [8].

   This study summarizes; energy potential and con-
sumption of TRNC to monitor importance of energy 
efficiency. General purpose of this study is minimizing the 
energy consumption without decreasing life com-fort. 
Ad hoc, a case study in an office building is pre-sented 
to show application of different energy conservation 
measures (ECMs); to minimize energy consumption. This 
case study was done in an office building (Çevik Uraz 
Building) of Cyprus International University. No heat 
insulation on roof and walls of this building was observed. 
Therefore, heat insulation is applied to these surface 
areas. As the large amount of heat loss is from windows, 
the windows were renewed with low energy transmitting 
windows. Also, existing Air Conditioners (A/C) are replaced 
with energy efficient A/C units. These ECMs are analyzed 
economically and environmentally through this study. 

A.   Energy Sources and Consumption in TRNC
1.   Energy Source in TRNC
   Energy sources in TRNC are dependent on fuel im-ports. 
Domestic energy resources are bounded by re-newable 
energy sources. These renewable energy re-sources are 
mainly solar energy, wind energy and prob-ably, biomass. 
And there are few sites for small hydro power plants. But, 
energy need is met with fossil fuel. Fossil fuel distribution 
in TRNC is shown in the follow-ing figure. About 44% of 
this imported fossil fuel is used in electricity generation. 
Nearly 52% is used in transportation and other is used in 
heating and industry.

Figure 1 –Fossil Fuel Distribution in TRNC

2.   Electricity Generation in TRNC
   Kıb-Tek (TRNC electricity board) generates, trans-mits, 
distributes and supplies nearly all electricity of TRNC. Total 
installed capacity is 347 MW. A private company so called 
AKSA has 85 MW of this total ca-pacity. 

   Kıb-Tek does not have cheap option power genera-tion. 
Kıb-Tek has to use diesel and heavy fuel oil fired plants 
which are very expensive ways to generate elec-tricity. 
Significant load variations have aroused during the day. 
Under these circumstances, there is a need for flexible 
generation units such as fuel oil/diesel units. Small energy 
demand is stumbling block for applicabil-ity of cheaper 

coal units. Natural gas and Liquid Natural Gas (LNG) are 
not available. Electricity generation from renewable is an 
environmental friendly, domestic source, but not cheaper. 
Therefore, electricity generation will continue to be 
expensive.

3.   Electricity Consumption Trend in TRNC
   The population growth and increase in electricity 
consumption is shown according to years in the follow-
ing figure.

Figure 2 – Electricity consumption and population 
growth of TRNC

   As can be seen in Figure 2, increase in electricity 
consumption has gone parallel with population growth 
in generally. According to the electricity board, Kıb-
Tek, the total number of the residential customers is 
approximately 80,000. Although the rate of increase of 
demand for electricity was 6-7 % until 2004, this figure 
doubled to approximately 13% after that year. This is 
due to the boosting of the construction of new houses 
as the hopes are running high in the solution of Cyprus 
problem. At the moment the installed capacity is 347 MW, 
as indicated above and peak demand is not ex-pected to 
exceed 300 MW in 2010 [9]. 

B.   Energy Policy of TRNC
It is difficult to mention a clear energy policy for TRNC. 
There are some studies on preparation of laws related 
with energy but still, there is not any specific energy law 
also. However, TRNC has expressed a clear desire for a 
future within the EU. It is therefore im-portant that TRNC 
decision makers and other stake-holders have a good 
understanding of the EU policies relating to Energy.

C.   A Case Study About Energy Efficiency
   An office building, Çevik Uraz Building (CUB), is selected 
as a pilot building for energy efficiency appli-cations. 
Architectural plans of this building are shown in the 
Appendix. A walk-trough audit is carried out in CUB. 
During this audit in CUB, it was found out that; 
•   Roof and  wall insulations are missing, 
•   Double-glazed windows are Aluminum (Al)  framed,
•  Some of the A/C units are low efficient ones,
•   Lighting is generally done by Compact Flo-rescent 
Lamps.
Therefore, following ECMs are chosen as suitable;
•   Installation of insulation to roof and external walls of 
CUB, 
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•   Replacement of Al frames with plastics frames for 
windows, 
•   Replacement of low efficient A/C units with efficient 
ones. 
   However, ECM on lighting system of CUB is evalu-ated as 
infeasible because mainly, energy efficient CFL lamps are 
currently used in CUB instead of inefficient incandescent 
lamps.  Calculation of the chosen ECMs are based on the 
following points: 
•   CUB is heated with A/C systems that are working with 
electricity and central heating system fueled with diesel 
and cooled with only A/C systems. 
•   The Heating degree days (HDD) and Cooling degree 
days (CDD) of Cyprus is calculated as 600 and 1.550, 
respectively. [10] For the calculation of the HDD and CDD 
indices, the following equations were used:
HDD = max (T* - T, 0)  (1)
CDD = max (T - T**, 0)  (2)
where T*  and  T**  are the base temperatures for HDD 
and CDD respectively, which can be either the same or 
different and T is the mean daily temperature.
•   Marginal cost of electricity and diesel fuel in TRNC 
market are about 0.40 Turkish Liras (TL) / kWh and 1.80 TL/
liter, respectively. 
•   Energy content of diesel fuel is 9.7 kWh/liter. [11]
•   Boiler Efficiency is assumed as 70%.
•   Electricity production (Teknecik thermal pow-er plant) 
and transmission efficiency is as-sumed as 33%. This 
value will be used during calculation of energy savings at 
source.
•   Emissions produced by complete combustion of 1 kWh 
fuel oil no.6 (used in Teknecik Power plant) are 0.263 kg 
CO2, 0.743 gr. NOx, and 1.47 gr. SOx. 

   Brief summaries of these ECMs are discussed below.

1.   Roof Insulation
Application of heat insulation to CUB’s roof.
Total Investment Cost             = 57,422 TL
Annual Site Energy Savings      = 62,787.013 kWh/yr
Annual Cost Saving             = 18,520.072 TL/yr

   CUB’s roof area is nearly 2000 m2. It was observed that 
water insulation is done but roof’s heat insulation does 
not exist. In order to solve heat loss from the roof, heat 
insulation is recommended. It is assumed that the roof 
will be insulated with 30 mm thick polystyrene foam. 
Thermal conductivity of the polystyrene foam is taken 
from a catalogue as 0.03 W/m. K. [12] Current Heat transfer 
coefficient of the roof is calculated as 2.15 W/m2.˚C and 
after insulation, it was found that heat 
transfer coefficient decreases to 1.00 
W/m2.˚C. The average market price 
of polystyrene foam is taken as 28.75 
TL/m2. According to these values, it is 
found that the electricity consumption 
decreases by 18,520.072 TL/yr, 
annually.

2.   Wall Insulation
CUB’s external walls are heat insulated. 

Total Investment Cost             = 77,980 TL
Annual Site Energy Savings   = 118,868.87 kWh/yr
Annual Cost Saving                = 17,222.700 TL/yr
   External wall area of CUB is measured as 2,228 m2. It 
was observed that insulation process will reduce these 
heat losses from the wall. 50 mm thick Rockwool mate-rial 
will be used. Rockwool material’s thermal conduc-tivity is 
taken from a catalogue as 0.03 W/m. K. [12] Current Heat 
transfer coefficient of the walls is calcu-lated as 1.56 W/
m2.˚C and after insulation, it was found that heat transfer 
coefficient decreases to 0.60 W/m2.˚C. Its average market 
cost is 35 TL/m2. If thermal insulation is applied to the 
external walls’ of this building, annual energy saving will 
be 17,222.700 TL/yr.

3.   Windows Replacement
CUB’s aluminum (Al) framed double-glazed win-dows are 
changed with polyvinyl chloride (PVC) framed double-
glazed windows. In order to increase feasibility of this 
investment, existing double-glazed glasses will be re-
used.

Total investment Cost           = 37,120 TL
Annual Site Energy Savings =14,600.956 kWh/yr
Annual Cost Saving        = 4,306.794 TL/yr
To decrease high amount of heat losses through the 
existing Al framed windows, these windows will be 
re-placed by PVC framed ones.  Total windows area 
is measured as 411.43 m2 and unit price of such a 
re-placement is nearly 90 TL/m2. If the windows are 
changed, 14,600.95 kWh/yr will be saved annually.

4.   Air Conditioning Systems
Existing low efficient (COP and Heating Efficiency) A/C 
units are changed with more efficient units. It is assumed 
that existing A/C units are sold for half price.
Total Investment Cost                   = 18,195 TL
Annual Site Energy Savings         = 60,620.56 kWh/yr
Annual Cost Saving                      = 2,236.42 TL/yr
There are 3 models of A/Cs which could be replaced in 
CUB. These are 9,000 Btu/h, 12,000 Btu/h and 26,000 
Btu/h, totally 27 units. Operation duration of the A/C units 
is obtained by observations. The total annual saving is 
calculated as 2,236.42 TL/yr, after replacement. 

5.   Summary of These ECMs
Economical and environmental summaries of these ECMs 
are presented in Table 1.

Table 1 – Summary of applied ECMs
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D.   Economical Analysis
   Discount rate is the interest rate that an eligible deposi-
tory institution is charged to borrow short term funds 
di-rectly from a Bank. The interest rate used in determin-
ing the present value of future cash flows. In this study 
dis-count rate is assumed as 7%. Residual value is one 
of the constituents of a leasing calculus or operation. It 
describes the future value of a good in terms of percent-
age of depre-ciation of its initial value and residual value 
is 0 in this study. Duration of a project’s terminal element 
is the num-ber of calendar periods it takes from the time 
the exe-cution of element starts to the moment it is com-
pleted. It is accepted as 10 years for this study.

1.   Net Present Value (NPV)
   NPV of the project, which is the value of all future cash 
flows, discounted at the discount rate is calculated. Under 
the NPV method, the present value of all cash inflows is 
compared against the present value of all cash outflows 
associated with an investment project. NPV which is the 
difference between the present values of these cash 
flows determines whether or not the project is generally 
a finan-cially acceptable investment. Positive NPV values 
are an indicator of a potentially feasible project. A project 
is profitable (economically feasible), If NPV > 0. Therefore, 
the application of these four ECMs is feasible as NPV is 
106.2689 TL for total investment. 

However, it will be beneficial to evaluate each ECM sepa-
rately, as follows; 
For Roof Insulation: NPV is 72655 TL, so this investment is 
feasible.
For Wall Insulation: NPV is 42985TL, so this investment is 
feasible.
For Window Replacement: NPV is -6876TL, so this in-vest-
ment is infeasible.
For A/C Replacement: NPV is -2490TL, so this invest-ment 
is infeasible.

2.   Internal Rate of Return (IRR)
IRR represents the true interest yield provided by the 
project equity over its life. It is also referred to as the 
re-turn on investment or the time adjusted rate of return 
and calculated by finding the discount rate that causes 
the net present value of the project to be equal to zero. If 
IRR is equal to or greater than the required rate of return 
then the development of the project will likely be con-
sidered finan-cially acceptable. Therefore, the investment 
is worthwhile (economically feasible), if the IRR ≥ the 
discount rate used in the analysis. So, investment of four 
ECMs together can be considered as economically feasible 
as IRR = 18 % for the entire project. 
However, it will be beneficial to evaluate each ECM sepa-
rately, as follows;
For Roof Insulation: As IRR is 30% (≥ 7%, the discount rate 
used in the analysis), the investment is worthwhile (eco-
nomically feasible).
For Wall Insulation: As IRR is 18% % (≥ 7%), the in-vest-
ment is worthwhile. 
For Window Replacement: As IRR is 3% (≤ 7%), the invest-
ment is not worthwhile.

For A/C Replacement: As IRR is 4% (≤ 7%), the invest-ment 
is not worthwhile.

3.   Saving to Investment Ratio (SIR)
   The Savings to Investment Ratio (SIR) is a dimension-
less measure of performance this means, unlike payback 
which is expressed in years or net saving which is ex-
pressed in TL, it has no units.  To calculate the Net Savings 
we express the ratio of savings to costs by simply dividing 
the future savings by the increased capital investment.  
If the SIR is greater than one then the alternative is cost 
effective.  This means that for each extra TL spent the 
amount saved will be greater. 

  SIR= present value of savings / present value of invest-
ments = PVAS / PVI
 
   If SIR>1.0, a project is profitable (economically feasi-ble). 
SIR may also be important for project owners.

   Therefore, the application of these four ECMs is feasi-ble 
as SIR is 1.6 for total investment. 

   However, it will be beneficial to evaluate each ECM sepa-
rately, as follows; 

   For Roof Insulation: SIR is 2.3, and it is feasible, as 2.3 > 1.

   For Wall Insulation: SIR is 1.6, and it is feasible, as 1.6 > 1.

   For Window Replacement: SIR is 0.8, and it is infeasible, 
as 0.8 < 1.

   For A/C Replacement: SIR is 0.9, and it is infeasible, as 0.9 
< 1.

4.   Simple Payback Period (SPP)
   SPP which represents the length of time that it takes the 
project to recoup its own initial cost, out of the cash re-
ceipts it generates is calculated using the total initial costs, 
the total annual costs (excluding debt payments) and the 
total annual savings. The calculation is based on pre-tax 
amounts and includes any initial cost incentives. The basic 
premise of the payback method is that the more quickly 
the cost of an investment can be recovered, the more de-
sirable is the investment. 

   Therefore, the application of these four ECMs is feasi-ble 
as SPP is 4.5 for total investment. 

   However, it will be beneficial to evaluate each ECM sepa-
rately, as follows; 

   For Roof Insulation: SPP is 3.1 years. As It is not so long 
compared to the life duration of investment (10 years), it 
is feasible.

   For Wall Insulation: SPP is 4.5 years. As It is not so long 
compared to the life duration of investment (10 years), it 
is feasible.
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For Window Replacement: SPP is 8.6 years. As It is so long 
compared to the life duration of investment (10 years), it is 
infeasible.

   For A/C Replacement: SPP is 8.1 years. As It is so long 
compared to the life duration of investment (10 years), it is 
infeasible.

E.   Environmental Analysis
   Green House Gas (GHG) include water vapor, carbon 
dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), ozone 
(O3) and several classes of halo carbons. GHG allows solar 
radiation to enter the Earth’s atmosphere, but prevent 
the infrared radiation emitted by the Earth’s surface from 
escaping. Instead, this outgoing radiation is absorbed by 
the GHG and then partially reemitted as thermal radiation 
back to Earth, warming the surface. GHG that are most 
relevant to energy projects’ analysis are carbon dioxide 
(CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O); these 
gases were considered in GHG emission reduction analy-
sis. Calculation of the annual reduction in GHG emissions 
estimated to occur if the proposed four ECMs study are 
implemented was performed. The highest CO2 emissions 
mitigation nearly 77 tons/year, SOx emissions mitigation 
nearly 431 kg/year and NOx emissions mitigation nearly 
217 kg/year are observed after application of these four 
ECMs in CUB. 

DISCUSSIONS AND CONCLUSION 
    Owing to the population growth, modernization and 
ur-banization, demand on energy increases in TRNC. In 
addition, TRNC is dependent on Non-Renewable energy 
sources, which are limited, costly and environmentally 
hazardous. On the other hand, Renewable energy sources 
are not used effectively in TRNC. In this study, the energy 
profile of TRNC was analysed and energy efficiency is of-
fered as a solution for the increasing energy demand. In 
order to emphasize the importance of energy efficiency, 
a case study is carried out and results of this study are 
examined technically, economically and environmentally.

   In this study, four different types of ECMs are applied; 
Roof and wall insulation, replacement of Al framed win-
dows with PVC framed windows and replacement of low 
efficient A/C unit with efficient ones.  According to the 
economical analysis, it is found that roof and wall insula-
tions’ recovery times are short, SIR values are over 1, NPV 
values are positive and IRR values are over discount rate, 
so these investments are profitable. On the other hand, re-
placement of windows and air conditioners are not found 
feasible as their initial investment costs are high. However, 
applications of all these ECMs are beneficial environmen-
tally as they reduce the gas emissions that lead to climatic 
changes. 

   In addition to decreasing consumption of energy, it is 
clear that energy efficiency has many other benefits. One, 
energy efficiency applications will probably postpone 
con-struction of power plants, so these applications will 
sup-port TRNC’s economy. Second, energy efficiency 
applica-tions improve buildings’ desirability and sale 

value. Third, energy efficiency leads to reduce gas emis-
sions. However, in order to disseminate energy efficiency 
applications, public should be encouraged. This can be 
done by provid-ing financial incentives to the public and 
increasing awareness of the public on energy saving 
issues. There-fore, TRNC government should prepare a 
strategy and action plan on energy efficiency, which is still 
missing. 

   As a conclusion, energy saving is economically, envi-
ronmentally and politically important for a country. How-
ever, if this country is totally dependent on imported fuels 
as TRNC, it is vital.
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APPENDIX
Figure 3 – Plan of ground floor of the Çevik Uraz Building
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Figure 4 – Plan of first floor of the Çevik Uraz building
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   Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, dünyayı etkileyen 
en önemli sorun olmaya ve gittikçe daha hayati bir boyut 
kazanmaya devam etmektedir. Günümüzde klimatologlar 
küresel ısınma konusunda hem fikirdirler ve son 50 yılda 
sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde fark edilebilir etkiler 
oluşturduğu tesbitinde bulunmuşlardır.

   Milyon yılda oluşmuş dağları ve yeşili taş ocakları ile 
yok ederek, zehirli atıklarla denizleri kirleterek insan 
doğadaki dengeye büyük zararlar vermiştir. Dünyada 

yaşayan canlılar içerisinde doğayı her geçen gün geriye 
dönülmez bir şekilde yok etmeye çalışan tek canlı insandır. 
İnsanla doğa arasındaki bu mücadelede bilinmesi gereken 
insanın mağlup olacağının kesin olmasıdır. Yaşayan her 
insanın dünyada yaşayan diğer insanlara ve canlılara 
karşı sorumluluğu olduğunu bilmesi gerekir. Atmosfer 
hareketleri nedeniyle hava kirliliği ülke ve sınır tanımıyor. 
Küreselleşen dünya artık tek pazar haline gelmiş. Bizler 
bu dünyayı gelecek nesillerden ödünç aldık. Acil bazı 
önlemlerin hep birlikte alınması zamanı gelmiş hatta 
geçmektedir. İnsanoğlu yaşam planlamasını özellikle 
enerjide, yenilenebilir enerjiye yönelerek yapmalıdır. 
Petrol ve nükleer enerjiye dayalı enerji politikaları terk 
edilmelidir.

   Bizler evimizde, şehrimizde ve ülkemizde mühendislik 
hizmetlerine önem veren aydın insanlar olarak ilk adımı 
atmalıyız. Temiz bir hava, temiz bir çevre ve temiz bir 
hayat için hep birlikte farkındalık yaratmak için gayret 
göstermeliyiz.
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