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Makina Mühendisleri Odası

   Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, ülke genelinde en gelişmiş bilim ve teknolojinin uygulanmasını 
hedefleyen, bilgi deneyim ve birikimlerini halkı, ülkesi ve insanlık yararına kullanmayı görev kabul eden mühendis ve 
mimarların demokratik meslek örgütüdür. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Odaları ve üyeleri halkımızı en 
modern üretim araç ve teknikleri ile buluşturmak ve bu süreçte onlara önderlik etmek görevi ile yükümlü olduklarının 
bilincindedirler. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimi, yaşamının bu vazgeçilmez senfonisinin 
icrasında orkestra şefi görevini üstlenmek durumundadır.

   İçinde yaşadığımız coğrafya, Kıbrıs’ın bir ada olması, dünyanın değişen iklim kuşakları vb. nedenlerden ileri gelen 
su sorunu, yönetenlerin başarısız yönetimi ile büyük boyutlara ulaşmıştır. 1974 savaşı sonrasında Kıbrıs’ın kuzeyinde 
kurulan yeni yapı kamuya ait tüm kaynakları tüketme ve popülist anlayışlarla dağıtma anlayış ve uygulamaları içinde su 
kaynaklarımızın da büyük tahribata uğramasına neden olmuştur. KTMMOB, ülkenin bu koşullara itilmiş su kaynaklarının 
bu yapısı ile sürdürülebilir olamayacağının bilincindedir. KTMMOB bugüne kadar gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarda 
ülkenin bu konudaki sorunlarını aşmada alınması gereken önlemleri göstermesine karşın bu önlemlerin yaşama 
geçirilemedikleri ortadadır.  Gelinen noktada Türkiye’den Kıbrıs’a boru ile su akıtma projesi ortaya çıkmış ve günün 
sudan sorumlu Bakanımız Kıbrıslıların (bizim) bu taşınan suyu (75 milyon ton/yıl) yönetemeyeceğimizi ilan etmişti. 
KTMMOB bu noktada ortaya çıkıp tarihsel misyonunun gereğini yerine getirerek bu suyu yönetebileceğimizi belirterek, 
günün hükümetinin de onay kararı ile (Y(K-I) 408-2015) bu görevde çalışacak bir ekip oluşturulmuş ve DSİ ile beraber 
bu ekibi eğiterek teknik açıdan suyun yönetimine ve işletmesine hazır duruma getirmiştir. Tesislerde iş başında bulunan 
ekip, KTMMOB’nin bu ekibidir. Finansal açıdan projenin yönetimi konusunda ise açıktır ki yatırımlar için ihtiyaç duyulan 
finansmanın suyun işletmesinden elde edileceğidir.  KTMMOB su konusunda yeni bir yasal çerçevenin oluşturulması, su 
konusundaki kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması ve genel olarak su politikaları çalışmaları için su komitesini 
oluşturmuştur. Komite su işletmeleri ve su yönetimi konusunda yeni bu düzenlemenin yolunu açacak çalışmaları 
tamamlayarak yetkili makamlara ulaştırılmıştır. Bu çalışmalarda insanımızın iyi suya erişme hakkından su yönetiminin 
özerk kamu kurumları eliyle yürütülmesine kadar vazgeçilmez koşullarının düzenlemesine çözümler üretilmiştir. 

   Su konusunda kuşku yok ki yolun başındayız. Türkiye’den gelen su konusunda imzalanan protokol tartışmalarının sonu 
değil tam tersine başlangıcıdır. Potansiyel su kaynaklarını aramak, bulmak, geliştirmek, halkın ve ülkenin kullanımına 
sunmak görevi önümüzde durmaktadır. İçme ve sulama suyu projelerinin eksikliklerin tamamlanması görevi ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

   KTMMOB olarak, Türkiye’den Kıbrıs’a akıtılan su dahil tüm su kaynaklarının, uluslar arası standartlar içerisinde, kesintisiz 
ve ödenebilir ücretle her vatandaşa ulaştırılması ve bunun da yasal çerçevede yurttaşlara verilmesi gereken bir taahhüt 
olarak düzenlenmesi gerektiği konusu bizim için açıktır ve bundan vazgeçmemiz hiçbir koşulda mümkün değildir.  Bu 
hassasiyetimizin kurumların veya kişilerin insafına bırakılamayacağını hatırlatmak isteriz. KTMMOB Türkiye’den akıtılan 
suya bakılmaksızın su kaynaklarımızın geliştirilip, ülkemizin ve halkımızın geleceğe yönelik kaygılarına çözümler 
üretilmesi gereğine inanmaktadır. KTMMOB kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması yasal çerçevenin yeniden 
düzenlenmesi gerektiği inancındadır. KTMMOB geleceğe yönelik potansiyel su kaynaklarının planlanmasında ısrarlıdır.  
KTMMOB ülkede su yönetiminin özerk bir kurum eliyle gerçekleştirilmesinin gereğine inanır. 

   KTMMOB üyeleri hayatın her alanında üretim süreçlerinin her aşamasında halkına ve ülkesine karşı olan 
sorumluluklarının bilincindedir. Su konusu da elbette bu sorumlulukların dışında bir konu değildir.  

Değerli Makina Mühendisi arkadaşlarım,

Ahmet HÜDAOğLu
KTMMOB Genel Başkanı
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“MAKİNA” dergisi üçüncü sayısıyla yine sizlerin karşısına çıkmış bulunuyor. Her ne kadar da bu sayıyı zamanında 
sizlerle buluşturmak için söz verdiysek de ülkemizin özel durumu ve herkesin birden çok iş ile meşgul olmasından dolayı 
yine çıkış günümüzü aksattık. Umarım anlayışla karşılarsınız.

Dergimizin bu sayısı da yine dopdolu yine renkli ve odadan haberlerle sizlere ulaşmakta. Geçtiğimiz bahar, tüm 
odaların ve Birliğin Genel Kurullarını yaptığı dönemdi. Bizler de Genel Kurul’umuzu yaptık ve yeni yönetimimizi 
belirledik. Yeri gelmişken şahsıma gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür ederim. Genel Kurul’umuza davetimiz 
üzerine ilk kez yurt dışından TMMOB Makina Müh. Odası Başkanı sayın Ali Ekber ÇAKAR da katıldı ve bir de konuşma 
yaptı. 

Bu sayının konusu olarak halen güncelliğini koruyan ve epey bir süre daha gündemde olacak olan Türkiye’den su 
temini konusunu seçtik. Çok değerli görüş ve makalelerle bu konuyu etraflıca tartışmaya çalıştık.

Türkiye’den ülkemize getirilen su konusunda toplumda farklı görüşler mevcut. Kimilerine göre bir an önce halka 
su verilmeli, kimilerine göre su makul bir fiyattan verilmeli kimilerine göreyse suyun özelleştirimesine sebep olacak 
herhangi bir girişim yapılmamalı. Öncelikle belirtmekte yarar var ki kimse Kıbrıs Türk halkına “Su ister misiniz?” diye 
sormadı. Elbette herkesin suya ihtiyacı var, özellikle yazları kurak geçen bizim coğrafyada iseniz. Ama şu da bir gerçek ki, 
bizler hiçbir zaman susuz kalmamıştık. Ülkenin mevcut su kaynaklarının rasyonel bir şekilde yönetilmesi, su sıkıntısının 
bölüştürülmesi ve suyun iki toplumlu olarak planlanması ve alternatif kaynak arayışları ile kendi kendimize rahatlıkla 
yetebilirdik. Büyük bir projenin küçük bir etabı olarak bu su, veya daha doğru bir tabirle bu hat ülkemizden de geçmek 
zorunda anlaşılan. 

Türkiye’den getirilen su hakkındaki tartışmalarda odak noktası suyun fiyatı olarak görünmekte oysa Şubat 
ayında imzalanan su temini ve yönetimine ilişkin hükümetlerarası anlaşma öyle maddeler içeriyor ki bunlara 
kapitülasyon dememek elde değil. Bu anlaşma ve sonrasında imzalanacak olan Uygulama Sözleşmesi ile adeta 
suyun özelleştirilmesine kapı açılıyor. Sıradan bir vatandaşın dahi okuduğu zaman ‘bu kadarı da olmaz’ diyebileceği 
anlaşmanın bir ilginç yanı ise anlaşmadaki hususların ve taahhüt edilenlerin yerine getirilmemesi halinde bırakın 
feshetme hakkını itiraz dahi edilemeyeceği gerçeğidir.

Makina Mühendisleri Odası olarak “su bir insan hakkıdır ve kesinlikle özelleştirilemez” görüşündeyiz. Su, ticari bir mal 
değil tüm canlıların yaşamını sürdürebilmek için ulaşmaya hakkının olduğu doğal bir varlık ve ekolojik sistemin bir 
parçasıdır. Tüm canlıların yaşam kaynağı olan SU, sadece enerji kaynağı ve para kazanma aracı olarak görülemez!.. 

Emir TAŞcIOğLu
MMO Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım;
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Değerli okurlar,

Oda yönetimi ve yayın komitesi olarak, Makina Dergisi’nin her sayısında ülkemiz için son derece önemli 
olduğuna inandığımız bir başka güncel konuyu ele almaya özen gösteriyoruz. 

Türkiye ile Kıbrıs arasına çekilen su boru hattı bir süredir gündemimizi bir çok yönü ile meşgul etmektedir. 
Teknik konular, idari konular, yapılan anlaşmalar, politik görüşler derken uzayıp giden tartışmalar dergimizin 
bu sayısının “su” olmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. 

Neolitik çağdan yakın geçmişimize kadar adamızdaki su tarihini, KKTC Su Temin Projesi’nin detaylarını, ada 
ülkelerde genellikle karşılaşılan su sorunlarını ve suyun yönetim şeklini, diğer yandan KKTC - TC arasında 
yapılan su temin ve yönetimi ile ilgili anlaşmayı ilgiyle gözden geçireceğinizi düşünüyorum.

Su hayattır... Suyun etkin kullanılması ve her türlü kaynağın değerlendirilmesi bir insanlık görevidir.

Yrd. Doç. Dr. Ali EvcİL
Editör

Tekrar Merhaba,
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Makina Mühendisleri OdasıODA BAŞKANLARIMIZ

Yücel Zeka  
1971-1973 

Tanser H. Nizam 
1984-1986

Çetin Mazharoğlu  
2000-2001      

Kamuran Haktanır  
1973-1977

Halil Yalkın   
1979-1984
1986-1991

Hasan Hacışevki 
2001-2005

Necdet Mındıkoğlu 
1977-1979

uğur Atikol           
1991-1996

İzzet volkan 
2005-2010

Halil Yalkın           
1979-1984 

Tezel Baykent 
1996-2000            

Emir Taşcıoğlu   
2010-…..

ESKİ ODA BAŞKANIMIZ
NEcDET MINDIKOğLu
Necdet Mındıkoğlu, 22 Temmuz 1947 yılında Gazimağusa’da dünyaya geldi. 
Annesi Meryem Mındıkoğlu, babası Kasım MındıkoğluduR.  8 Ağustos 
1973 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesinin Makina Yüksek Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. yabancı dil olarak ingilizce bilmektedir. 

Okul sonrası Karayolları Dairesi’nde arazi mühendisi olarak çalıştı. 

26 Mart 1977’de Oda başkanlığına ilk kez seçildi. Dönemin yazmanı Halil 
Yalkın, veznedarı Atay Cafer, Faal üyeler ise Fikret Tamer ve Aktan Sadık’tı. 
26 Mart 1978 tarihinde yeniden Oda başkanlığına seçildi. Oluşan yönetim 
kurulunda fazla bir değişiklik olmadı. Sadece Fikret Tamer’in yerini Yılmaz 
Deveci aldı.
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Komite ve Kurullar
1. vİZE KuRuLu
Hasan Karaoğlan

2. ARAÇ KOMİTESİ       
Doç. Dr. Hasan Hacışevki
Ömer Özgencil
Serhat Mahan
Ayer Yarkıner
Ahmet Günbay
Sümer Kaya
Mert Yarkıner

3. YAYIN KOMİTESİ
Yrd. Doç. Dr. Ali Evcil 
Meryem Baltacı
Nursel Talhaoğlu
Nafi Cabacaba
Evren Cem
Turgut Karahüseyin
Mehmet Çaltınoğlu

4.LABORATuvAR 
İNŞAAT KOMİTESİ
Emir Taşcıoğlu
Coşkun Akyüz
Ali Keskinköz

5.MMO YETKİ KuRuLu
Yrd. Doç. Dr. Ali Evcil
Hasan Çoban
Emir Taşcıoğlu

6.KTMMOB BİLİR KİŞİLİK 
KOMİSYONu
Nafi Cabacaba

7. ENERJİ KOMİTESİ
Prof. Dr. Uğur Atikol
Doç. Dr. Serkan Abbasoğlu
Dr. Ozan Erenay
Dr. Murat Özdenefe
Tamer Zaim
Nafi Cabacaba
Emir Taşcıoğlu
Mustafa Kanlı 
Turgut Karahüseyin

8. TÜZÜK vE YÖNETMELİK 
KOMİTESİ
Doç. Dr. Mustafa Dağbaşı
Emir Taşcıoğlu
Coşkun Akyüz
Hüseyin Savaş
Yunus Terlik
Berk Aktuğ

9. KTMMOB ENERJİ İHTİSAS 
KuRuLu
Nafi Cabacaba
Murat Özdenefe

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

11. KTMMOB 
Su İHTİSAS KuRuLu 
Memduh Aybar
Çağan Oyaltan

12.KTMMOB TRAFİK 
İHTİSAS KuRuLu
Sümer Kaya
Hasan Karaoğlan
Omaç Öke

13. ASANSÖR KOMİTESİ
Tezel Baykent
Meryem Baltacı

14. TEKNİK vE SOSYAL İŞLER 
KOMİTESİ
Ahmet Ulubay
Nafi Cabacaba
Meryem Baltacı
Mehmet Çaltınoğlu
Nursel Talhaoğlu

15. ÖğRENcİ İŞLERİ KOMİTESİ
Nafi Cabacaba
Berk Aktuğ
Mehmet Ekin
Kemal Maşera
Aziz Baykent

16. MESLEK İÇİ EğİTİM 
KOMİTESİ
Doç. Dr. Mustafa Dağbaşı
Doç. Dr. Hasan Hacışevki
Yrd. Doç. Dr. Ali Evcil
Emir Taşcıoğlu
M. Akif Yazgan
Yunus Terlik

41. Dönem (2016-2018) Yönetim Kurulu 

Oda Başkanı : Emir Taşcıoğlu        
Oda Yazmanı : Coşkun Akyüz          
Oda Saymanı : Yunus Terlik             
Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi : Meryem Baltacı
     

Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi : Nafi Cabacaba           
Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi : Mustafa Metbulut        
Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi : Serhat Mahan
Denetim Kurulu : Serkan Abbasoğlu, M. Akif Yazgan
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BİNALARDA YAğMuR 
SuYuNuN KuLLANILMASI

   Su, yenilenebilir bir kaynak olmasına rağmen nüfus 
artışı, çevre kirliliği, maliyet, bilinçsiz su tüketimi, 
iklim şartlarındaki değişim gibi sebeplerden ötürü 
çevrimini tamamlamadan tüketilmektedir. Dünya’daki 
tatlı su kaynaklarının sadece küçük bir bölümünün 
kullanılabilmesi ve su kaynaklarının nüfus yoğunluklarına 
göre dağılımının eşit olmaması gibi sebeplerden ötürü 
özellikle bazı bölgelerde yoğun olarak su sıkıntısı 
yaşanmaktadır. 

   Tüm dünya’da toplam su tüketiminin önemli miktarı 
binalarda içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır. 
Son yıllarda binalarda su korunumu teknolojilerinden 
olan ve kullanımı giderek yaygınlaşan, yağmur suyunun 
toplanılarak kullanılması ile binalarda kullanılan içme 
suyu tüketimi oldukça azaltılmaktadır. Gelişmiş yağmur 
suyu toplama tesisatı; toplama yüzeyi, yatay ve dikey 
oluklar, filtreler, pompa, yağmur suyu deposu ve dağıtıcı 
sistemlerden oluşmaktadır. Binalarda kullanım ihtiyacına 
göre suyun niteliği, içme ve kullanma suyu (içme suyu 
kalitesinde olmayan su) olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Çatılardan toplanan su, genellikle kullanım suyu olarak 
kullanılmakla birlikte, arıtılarak içme suyu seviyesine de 
getirilebilmektedir.

   Binalarda kullanım ihtiyacına göre suyun niteliği, içme 
ve kullanma suyu (içme suyu kalitesinde olmayan su) 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Kullanım suyu ihtiyacının 
olduğu alanlar, ev temizliği, yangın söndürme, çamaşır 
yıkama, bahçe sulama, havuz doldurma, tuvalet yıkama, 
araç yıkama, soğutma kuleleri ve endüstriyel işlemlerin 
gerçekleştirildiği alanlardır. 

   İçme suyu ihtiyacının olduğu alanlar ise, yemek 
pişirme, banyo-duş, bulaşık yıkamadır. Yağmur suyu bina 
içinde ya da bina dışında kullanım suyu amaçlı olarak 
kullanılabilmektedir. Basit bir yağmur suyu deposu 
ile araba yıkama, yüzme havuzu ya da süs havuzunu 
doldurma, ek boru tesisatı ile bahçe sulama, tuvalet 
rezervuarlarında kullanım, suyun kalitesi için yapılan 
dikkatli kontroller ve arıtma ile çamaşır makineleri ile 
duş ve banyolarda kullanım işlemleri gerçekleşmektedir. 
Yağmur suyu bina dışında; bahçe sulama, araç yıkama 
ve süs havuzlarını doldurma, bina içerisinde ise çamaşır 
makineleri ve tuvalet rezervuarlarında kullanılmaktadır.  
Konutlarda, kullanma suyu miktarı evsel kullanım 
miktarının %78’ini oluşturmaktadır. Bu oranın %59’u 
konut dışında bahçe sulamasında, %19’luk kısmı ise 
konut içerisinde kullanılmaktadır. Konut içerisinde tesisat 

maliyeti, yağmur suyunun konut dışında kullanılmasını 
daha uygun duruma getirmektedir. Bu nedenle yağmur 
suyunun basit bir şekilde toplanılarak bahçe sulamasında 
kullanılması daha yaygındır.

   Çatı yüzeyinden toplanan yağmur suyu oluklardaki 
filtreden geçerek yağmur suyu deposunda 
toplanmaktadır. Yağmur suyu buradan dalgıç pompa ile 
depo dışına bahçeye verilmektedir. 

Binalarda Yağmur Suyunun Kullanilmasina İlişkin 
Gelişimler
   Ticari ve endüstriyel binalarda genellikle yağmur suyu 
kullanım suyu olarak tuvalet rezervuarlarında, yangın 
söndürme ve yeşil alan sulamasında kullanılmaktadır. 
Sistem olarak küçük ölçekli binalarda kullanılan 
sistemlerle aynı olmakla birlikte sistem kapasitesindeki 
artış maliyetin artmasına neden olmaktadır. Ancak yağmur 
suyunun toplandığı çatı alanının daha büyük olması ve 
potansiyel kullanım suyu ihtiyacının daha fazla olması 
gibi sebeplerden dolayı yağmur suyu toplama sisteminin 
büyük ölçekli binalarda kullanılması daha çok tercih 
edilmektedir.

   Binalarda suyun korunumu konusunda, ülkemize oranla 
daha fazla suya sahip olan Avrupa Ülkelerinde uzun zaman 
önce önlemler alınmaya ve yeni teknolojiler geliştirilmeye 
başlanmıştır. “Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri”  ve bu 
sertifikaya sahip binaların her geçen gün artması da 
bunun en somut örneğidir. Su tüketiminin azaltılması 
konusunda gelişen teknolojiler ile birlikte her ülke, 
yönetmelik, standart ya da bilimsel nitelikteki kılavuzlar 
ile bu teknolojilerin kullanım şeklini belirlemiş ve 
kullanımının yaygınlaşmasını sağlamıştır.  Farklı ülkelerin 
belirlediği finansal teşviklere son zamanlarda oldukça 
gündemde olan “Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri” 
de eklenmiştir. Bu sistemlerde elde edilen sertifikanın 
derecesine göre yapının, maddi değeri artmakta olup 

Nursel TALHAOĞLU
Makina Mühendisi
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bunun yanısıra yapı, teknolojik binalar arasında da prestij 
sahibi olmaktadır. Yeşil bina değerlendirme sistemlerinin 
temeli sürdürülebilir tasarımlara dayanmaktadır. Binalarda 
sürdürülebilir kaynakların sürekli tüketilmesi yerine tüm 
kaynakların mümkün olduğunca az tüketilmesi, tekrar 
kullanılması ya da geri dönüştürülmesini kapsayan 
değerlendirme sistemleri farklı ülkelerde farklı isimlere 
sahiptir.  1990 yılında İngiltere’de kullanılmaya başlanılan 
BREEAM ile 1998 yılında A.B.D.’de yürürlüğe giren LEED 
değerlendirme sisteminin ön gördüğü kriterlere göre 
sertifikalandırılmış binalar bulunmaktadır. Bu sertifika 
programlarında binalarda su korunumuna ilişkin kriterler 
de yer almaktadır. Bu kriterler, gri suyun dönüştürülerek 
tekrar kullanılması, yağmur suyunun kullanılması gibi 
teknolojilerin kullanılması ile binalardaki su tüketiminin 
azaltılmasına ilişkindir. Sertifika programında belirlenen 
şartların yerine getirilmesi ile daha yüksek puan 
alınabilmektedir. 2008 yılından itibaren Breeam’in, 
Breeam Avrupa ve Breeam Körfez Ülkeleri şeklinde 
uluslararası versiyonları çıkartılmıştır. Su kriterine ilişkin 
puan ağırlığı su sıkıntısının daha yoğun hissedildiği 
Breeam’in Körfez Ülkeleri için olan versiyonunda %30 
iken Breeam Avrupa’da bu oran %6’dır. Leed ve Breeam 
gibi yeşil bina değerlendirme sistemlerinin hergeçen gün 
daha da artmasından dolayı binalarda yağmur suyunun 
korunumuna ilişkin teknolojiler her geçen gün daha da 
fazla önem kazanmaktadır.

   Ülkemizde henüz mevcut bir Yeşil Bina Değerlendirme 
Sistemi bulunmamakla birlikte, su korunumuna ilişkin 
teknolojilerden binalarda yağmur suyunun kullanılması 
henüz yaygınlaşmamıştır. Dünya’daki örneklere kıyasla, 
ülkemizde binalarda yağmur suyu kullanımına ilişkin 
oldukça az sayıda olan bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
Su, insanın temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında 
gelişmenin de kaynağıdır. Sürekli bir döngü içinde 
yenilenebilen bir kaynak olmasına rağmen; endüstriyel 
kirlilik, nüfus artışı, 
su kaynaklarının 
bilinçsizce kullanılması 
ve kirletilmesi, yanlış 
tarımsal uygulamalar, 
su kaynaklarına ve su 
havzalarına zarar veren 
yanlış ve hızlı kentleşme 
ve iklim şartlarındaki 
değişimler nedeniyle 
çağımızda birçok ülke 
su fakiri haline gelmiştir. 
Bu tablo içinde Türkiye 
bölge ülkelere nazaran 
daha iyi durumda 
görünmekle birlikte 
kişi başına düşen 
su miktarı ile dünya 
ülkelerinin gerisinde 
kalmaktadır. Ancak hızlı kentleşme ve nüfus artışı 
nedeniyle yerleşmelerin artması ve buna bağlı olarak 
da binalarda su tüketiminin artması bu sürecin doğal 
bir sonucudur. Binalarda su korunumu teknolojileri 
dünyanın pek çok yerinde yaşanılan su sıkıntılarına 
çözüm olabilmesi için her geçen gün geliştirilmekte 

ve yenilenmektedir.Binalarda su tüketimini azaltmak 
amacıyla su korunumu stratejilerinden yağmur suyunun 
kullanılmasına ilişkin Türkiye’deki örneklerin oldukça 
kısıtlı olduğunu görmekteyiz. Tüm dünya’da kullanımı 
giderek yaygınlaşan bu teknolojinin ülkemizdeki 
kullanımının da artması için; kendimize  ait bir yeşil 
bina değerlendirme sistemi oluşturulması, bu sistem 
oluşturulurken başka ülkelerin değerlendirme sistemlerini 
kendimize uyarlamaya çalışmak yerine kendi ülkemize 
ilişkin iklim, kültür, tarih, coğrafya, yönetmelikler, politik 
kararlar, inşaat uygulamaları ve malzemeleri, altyapı gibi 
faktörler göz önünde bulundurularak yerel bir sertifika 
sistemi oluşturulması ve bu değerlendirme sisteminin 
alt başlıklarında “binalarda su korunumu” başlığı altında 
yağmur suyunun kullanılmasına ilişkin kredilerin 
bulunması, Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde 
kullanılması ve su tasarrufunun sağlanması açısından 
binalarda yağmur suyunun kullanılması teknolojisinin 
yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. Binalarda yağmur 
suyunun toplanılarak kullanılmasına ilişkin teknolojilerin 
geliştirilmesi ve desteklenmesi, ekolojik dengenin 
korunması, insan topluluklarının sürdürülebilir gelişiminin 
sağlanması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması 
için önemli bir adım atılmasını olanaklı kılabilecektir.

LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design)  

   Leadership in Energy and Environmental Design; (Türkçe 
açılımıyla Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) 
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC: en:U.S. Green 
Building Council) tarafından oluşurulmuş sürdülülebilir 
yeşil bina sertifikasyonudur.
Bir başka tanımla;
LEED (Leadership in Energy and Efficiency Design / Enerji 
ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik), Amerika Birleşik 
Devletleri Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından 
geliştirilmiş çevreye duyarlı yapı sertifikasıdır. Tasarım, 
yapım ve işletme performanslarının kabul edilen ölçütlere 
göre karşılaştırılması prensibine dayanan bu sistem bina 
sahiplerine ve işletmecilere binanın performansını ölçme 
imkânı vermektedir. LEED sürdürülebilirlik konularında altı 
ana alanda tüm binayı incelemektedir; 
o Sürdürülebilir Araziler
o Su kullanımında etkinlik 
o Enerji ve Atmosfer 
o Malzeme ve Kaynaklar 
o İç Hava Kalitesi 
o Yeni metotlar ve Tasarım 
   Bugün LEED, dünyada en yaygın, en güvenilir ve 
en geçerli “Yeşil Bina Sertifika Sistemi”dir. Amacı, 
insana ve doğaya saygılı yeşil binalar ve yerleşkeler 
yaratarak dünyamızın daha yaşanabilir olmasını 
sağlamaktır. Gönüllü bir sertifika sistemi olan “Yeşil Bina 
Derecelendirme Sistemi” ile yapılarda ölçülebilir oranlarda 
verimliliğin arttığı bilimsel verilerle ortaya konmuştur.
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KIBRIS’TA SuYuN TARİHİ

   Neolitik cağda Kıbrıs’taki ilk yerleşimin Limasol’da 
Milattan Önce 8500 olduğu tahmin edilmektedir. 
Yerleşimler ağırlıklı olarak güney ve kuzey kıyılarında pınar 
ve nehirlere yakın olan yerlerde bulunmaktaydı. 1977-
1996 yılları arasında yapılan kazılar Baf bölgesinde Neolitik 
cağa ait altı adet, derinlikleri üç metreden fazla olan 
kuyuları ortaya çıkardı.

   Tunç cağına gelindiğinde adanın zengin bakır kaynakları 
adaya yerleşen nüfusun artmasına ve suya olan talebin 
daha da büyümesine sebep oldu, buna paralel olarak 
pınarlardan daha fazla miktardaki suyun yerleşim yerlerine 
kayadan yapılan tas blokların içerisinde taşınmasının 
örnekleri mevcuttur.

   Adanın Büyük İskender tarafından fethinden sonra 
suyun temininde farklı yöntemlere başvurulduğu 
görülür. Bunların başında at arabalarıyla taşınan 
su gelmekteydi. Helenistik cağa gelindiğinde halk 
hamamları dikkat çekmekteydi. Romalılar adayı ele 
geçirdiklerinde su ihtiyaçlarını gidermek için pınarlardan 
kilometrelerce uzunluğunda kum ve çamurdan yapılmış 
borular, kemerlerin üzerindeki hendeklerden taşınması 
sağlamışlardır. Taşınan su daha sonra 8.5m uzunluk ve 
6.5m genişliğe kadar varan sardıçlarda depolanmaktaydı. 
Roma imparatorluğu bölündükten sonra Bizans 
imparatorluğuna geçen Kıbrıs, gerileme surecine girmiş 
başka ulusların adaya düzenlediği sürekli saldırlar ada 
halkının kıyılardan uzaklaşmasına sebep oluş ve yasayış 
tarzlarına farklı bir yön vermiş, su kaynaklarından 
uzaklaşmalarına sebep olmuştur dolayısıyla  yerleşim 
alanlarına hayvan derisinden yapılan kapların içerisinde 
su taşımışlardır. Adada suyun büyük çaptaki tarımsal 
faaliyetlerde kullanılması için yaptırılan kemerler Lüzinyan 
ve Venedik döneminde görülmeye başlanmış halkın su 
temini için kullandığı yöntemlerde herhangi bir değişiklik 
görülmemiştir. 

   1571’de adanın Osmanlı egemenliğine geçmesiyle 
birlikte adada bulunan mevcut kaynakların artırılması ve 

altyapıdaki sıkıntıların giderilmesi için vakıflar kurulmuş  
ciddi miktarlarda para harcanmıştır.  Kıbrıs yönetimine 
atanan idarecilerin büyük çoğunluğu adadaki su sıkıntısını 
gidermek adına katkılarda bulunmuştur. Bunlardan 
bazıları;

    Ebubekir  Paşa’nın yaptığı çalışmaların başında Trimito 
deresindeki kaynaklardan ve  açtırdığı kuyulardan 
çıkarılan suyun kasabaya aktarılması için evlekler arazinin 
düz olmadığı yerlerde kemerler yaptırarak Larnaka’nın 
çeşitli bölgelerinde bulunan çeşmelere su sağlayarak 
halkın su ihtiyacını gidermeye çalışmıştır. Yapılan kemerler 
ve hendekler 1939 yılına kadar kullanılmıştır.

   O dönemlerde Lefkoşa’nın su ihtiyacı  Arap Ahmet Pasa 
suyu olarak bilinen ve ana kaynağı ise Lefkoşa’nın güneyi 
ve güneybatısında bulunan kuyulardan karşılanmaktaydı. 
Kuyulardan çıkan sular kanallarla şehre girer ve surların 
çevresinden dağıtım noktası olan çeşmelere, çeşmelerden 
halka dağıtılırdı. 1864 yılında Lefkoşa’da toplam 62 
dağıtım noktasına toplam 118 masura ( Masura su ölçü 
birimi 4.5lt/dk. Günde 764m3 su) su  gelmekteydi.

    İngiliz dönemine gelindiğinde çoğu köyde su ihtiyacı 
köy meydanında sağlığa elverişli olmayan kuyulardan 
karşılanmaktaydı. Köy içerisinde herhangi bir kuyu 
bulunmadığında ise civardaki kuyu ve pınarlardan 
hayvanlar kullanılarak su taşınmaktaydı. Zengin köylerde 
su galvaniz borularla köy depoları ve çeşmelerine 
taşınarak köy halkının kullanımına sunuldu. 1940-1945 
yılları arasında 647 köyden yalnızca 100 tanesine yeterli 
miktarlarda su verilebiliyordu.

   Lefkoşa’nın su ihtiyacı 1933 yılına kadar su kemerlerleri 
yardımıyla temin edildi, 1933 yılına gelindiğinde su 
kemerleri borularla değiştirildi. Lefkoşa surlar içersindeki 
temini yasalar göre Lefkoşa su komisyonu tarafından 
gerçekleştirilmekteydi. 1935’lere kadar Lefkoşa’nın 
su ihtiyacı Arab Ahmet ve siliktar kuyularından 
karşılanmaktaydı. 1935’lerden sonra Lefkoşa’nın su 

Kapak Konusu
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kaynaklarının zenginleştirilmesi için şehrin çevresinde çok 
sayıda kuyu açıldı ve çıkarılan sular şehrin çeşmelerinde 
halkın kullanımına sunuldu.

   Mağusa’nın su ihtiyacı Varosia bölgesinde bulunan 
Panayia pınarından 16 km uzunluğundaki su kemerleriyle 
şehre taşınmaktaydı. Yaz aylarında buharlaşmanın artması, 
mevcut sızıntılardan doğan kayıplar ve suyun taşındığı 
hattın üstünden sağlanan kacak kullanımlar kaynakta 
450m3/günde olan su üretimi şehre ulaştığında yârı yarıya 
düşmekteydi. Mağusa şehrine su sağlamakla yükümlü 
olan belediye su kemerlerinin yerine boru döşenmesinin 
külfetli ve pahalı olacağından şehre iki adet kuyu açtırarak 
700m3/g su elde edilmesini sağladı.

    Girne’ye temin edilen suyun tamamı üç adet zincir 
kuyudan sağlanmaktaydı. Yerleşiminin zamanla kuyulara 
yaklaşması sebebiyle bu kuyular kullanılamayacak 
derecede kirlendi ve 1940-1945 yılları arasında kazılan 
kuyunun tamamlanmasıyla  şehir yeniden temiz suya 
kavuştu. Bunuyanında 2. Dünya savasının bitmesiyle 
birlikte Pedhoulas, Agros, Athienou and Polis köylerinde 
evlere boru hatları döşenerek su taşındı.

   1950’li yıllarda, İngiliz hükümeti, nüfus büyümesine ve 
turizmin gelişmesine paralel olarak artan su ihtiyacını 
karşılamak amacı ile “water supply law” olarak anılan 
yasayı çıkarttı. Böylece, sunun kontrolü belediyelerden 
alındı ve Lefkoşa, Limasol ve MAğusa’da kurulan su idare 
birimlerine verildi. Yönetimde üç hükümet temsilcisi ve üç 
adet ilgili belediyeler tarafından seçilen kişiler yer aldı.

 Kıbrıs hükümetinin kurulmasıyla en fazla ağırlık verilen 
konulardan biriside su olmuştur. 1967 yılına gelindiğinde 
de bütün şehir ve köylere borularla su taşındı.  Suyun 
kaynağından tüketim noktalarındaki depolara 
oradan da  boru hatlarıyla evlere kadar su tasındı. O 
dönemdeki borular da asbestos beton, galvanize çelik 
ve sert poliviniklörür (unplasticized polyvinyl chloride) 
depolamada ise güçlendirilmiş beton kullanılmıştır.

   1974 yılına kadar Kıbrıs’taki kullanım suyu yeraltı 
kaynaklarından karşılanırken tarımda kullanılacak suyun 
çoğunluğu yerüstü kaynaklarındankarşılanmıştır. Yer altı 
kaynaklarının aşırı biçimde kullanılması bazı Akifelerin 
tükenmesine, deniz kenarında bulunan bazı Akifelere 
ise deniz suyunun karışmasıyla oluşan su sorununa 
çare olarak yüzey sularının geliştirilmesiyle çare arandı.  
Günümüzde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi baraj kapasitesini 
1960 -1996 yılları arasında 50 katı artırmıştır.

   GKRY su dağılımı %10 yeraltı kaynaklarından %26 
yüzey suları ve geriye kalan %64 ise arıtma suyundan 
karşılanmaktadır.

Kaynakça
Evolution of Water Supply throught hemillenmia andreas Nangelakis et al Publishedby IWA Publishigng 2012, United 
Kingdom

http://www.academia.edu/10993115/Osmanl%C4%B1_D%C3%B6nemi_K%C4%B1br%C4%B1s_Su_
Vak%C4%B1flar%C4%B1_1800-1878_

https://www.cyi.ac.cy/system/files/Kotsila_Water_Development_Cyprus_thesis_Sep2010.pdf
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Genel olarak adaların tümünde ‘’su’’ önemli bir sorundur. 
Akarsuyu bulunmayan, Doğu Akdeniz’de, yazları kurak 
ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı bir ada olan ülkemiz, bütün 
adaların ortak ve en büyük sorunu olan “su sorunları” ile 
boğuşuyor.  Ada genelinde yağış ortalaması 500 mm, 
KKTC’de 350 – 400 mm dolayındadır. Adada son yüz yıl 
içinde yağışlar % 14, son otuz yıl içinde % 40 oranında 

azalmıştır. Bu durum adadaki su sorunlarının boyutunu 
açıkça göstermektedir. 

KKTC su ihtiyacını genel olarak yeraltı suları ile 
karşılamaktadır. Bunun için kullanılan iki önemli aküfer 
Güzelyurt ve Beşparmak dağları aküferidir. Yukarıda 
verilen rakamlardan da anlaşılabileceği gibi çekimin 

KTMMOB vE KuZEY KIBRIS’IN Su SORuNu 

Bektaş GÖZE
KTMMOB 

Yüksek Onur Kurulu Başkanı
Su Komitesi Başkanı

Kapak Konusu
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beslenmeden fazla olması nedeniyle sorun giderek 
büyümüş ve ülkede yeni kaynak yaratmak bir zorunluluk 
haline gelmiştir. 

Kıbrıs’ta su sorununun gündeme gelmesi İngiliz sömürge 
dönemine kadar uzanmaktadır. Bugün gerçekleşen 
Türkiye’den Kıbrıs’a boru ile su taşıma projesi fikrinin 
bu dönemde (1959 yılı) yapılan bir çalışmada bir Alman 
Şirketi tarafından gündeme getirildiği bilinmektedir. 
Cumhuriyetin kurulmasından sonra, 1960 – 63 döneminde 
ve 1970’li yıllarda da konu zaman zaman gündeme 
gelmiştir. 

1976 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti tarafından 
yaptırılan bir çalışmada boru ile taşımanın yanı 
sıra tankerlerle su taşımanın da gündeme geldiği 
bilinmektedir. Ancak uygulamaya yönelik herhangi bir 
girişimde bulunulmamıştır. 1990’lı yılların ikinci yarısında 
balonla su taşıma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Bugün gerçekleşen proje ile su borularla Türkiye’den 
Kuzey Kıbrıs’a akıtılmaya başlamış bulunmaktadır.

Su yaşam için vazgeçilmezdir. Su yaşamın ana 
koşullarındandır. Bugün uzayda yaşam için uygun koşullar 
arayan insanoğlu atmosferin yanı sıra su araştırması 
yapmaktadır. Dünyada ilk uygarlıkların başladığı yerler 
suyun bulunduğu yerlerdir. Mezopotamya ve Mısır gibi. 

 Tarihte suyun taşınması her zaman insanın önemli 
bir adımı olmuş ve uygarlığın bir simgesi olarak 
değerlendirilmiştir. Roma İmparatorluğundan 
Osmanlı İmparatorluğuna kadar pek çok devlette su 
taşındığını biliyoruz. Kıbrıs’ta bunun örnekleri hala 
ayaktadır. Güney’de Bekirpaşa su kemerleri, Kuzey’de 
Gaziköy (Afanya) yanı başındaki kemerler örnek olarak 
gösterilebilir. Suyun bir ülkeden başka ülkeye taşınması, 
insanlığın kullanımına sunulması ayni zamanda barışın da 
bir göstergesidir. Barış ve uygarlık yolundaki bu adımlar 
hiçbir zaman bir hegemonya oluşturma aracına, bir silah 
olarak kullanılmaya dönüştürülemez. Su yaşam için birinci 
koşuldur ve her insanın suya – temiz suya – erişimi en 
temel insanlık hakkıdır.

2010 yılında yeniden gündeme gelen ve Ekim 2015’te 
yapımı tamamlanıp Kıbrıs’a suyu ulaştıran projenin 
çalışmalarının sürdüğü dönemde ülkemizin siyasi 
yöneticileri, tarihsel süreç içinde gösterdikleri su 
yönetimini sürdürmüş ve ülkeye akıtılması öngörülen 75 
milyon ton/yıl suyu bizim yönetemeyeceğimizi ilan ederek 
ülkeyi yönetmeye ne kadar yabancı olduklarını açık seçik 
ortaya koymuşlardır. 

1974 yılından sonra örgütlenmesini tamamlayan Kıbrıslı 
Türk mühendisler süreci çok ciddi bir şekilde izleyerek 
suya ilişkin önerilerini düzenledikleri bilimsel ve teknik 
toplantılarla gündeme taşınmışsa da günün siyasi 
iktidarları tarafından ciddiye alınmamıştır.  K.T. Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği, suyu biz yönetemeyiz diyen 
politikacılara, biz bu suyu yönetiriz diyerek üstüne 
düşen görevi bir kez daha omuzlayacağını bildirmiş ve 
hükümetle yapılan bir protokolle suyu yönetmek üzere bir 

teknik birim oluşturarak DSİ yönetiminde suyun sevk ve 
idaresini başarı ile yürütmeye başlamıştır. 

Bu arada ülkedeki su yönetiminin yeniden yapılandırması 
için yasal düzenleme çalışmaları yaparak hükümete 
sunmuştur.

KTMMOB yaptığı çalışmalarda şu ilkelerden hareket 
etmiştir:  
- Kaliteli suya erişim hakkı en temel bir insanlık hakkıdır. 
- Su insana karşı silah olarak kullanılamaz. 
- Suyu taşımak bir barış ve uygarlık göstergesidir ve 
hegemonya oluşturma aracına dönüştürülmemelidir. 

Bu noktalardan hareketle:
-   Önceliğin insan olduğu,
-   Çevreye saygı esasları temelinde,
-  Katılımcılığa olanak veren şeffaflık ana ilkesine dayalı,
-   Uluslararası standartlara uygun kesintisiz ve 
herkesin alabileceği bir maliyette su verecek bir sistem 
oluşturulmasını önermiş ve çalışmalarını bu yönde 
yapmıştır. 

Suyun teknik açıdan sevk ve idaresinin Kıbrıslı Türk teknik 
elemanlar tarafından başarı ile yürütülebileceğinin ortaya 
çıkmasının ardından gündeme getiren mali yönetime 
ilişkin itirazlar hakkında da KTMMOB üyelerinin yaptığı 
çalışma ve öneriler konuya ilişkin çözümleri açık bir 
biçimde gösteriyor. Yapılacak yatırımların kaynağının 
suyun ücretlendirilmesinden sağlanacağı ortada 
olduğuna göre kaynak aranıyor görüntüsü doğru olamaz .

KTMMOB su yönetimi hakkında ülkede yeni bir 
düzenlemeye gidilmesi bu yönetimini üstlenecek 
kurumların yeniden yapılandırılması gerektiğine 
inanmaktadır. Bu bakımdan yeniden gözden geçirilen 
su kurumu yasa tasarısı süratle meclise sevk edilip 
yasallaştırılmalıdır. 

Türkiye’den akıtılacak yılda 75 milyon ton su KKTC’nin 
günümüzdeki su ihtiyacının önemli bir bölümünü 
karşılamaktadır. Ancak geleceğe yönelik olarak ve 
bu suyun işletmesinin kimin tarafından yapılacağına 
bakılmaksızın ülkenin su potansiyelinin geliştirilmesi en 
önemli görev olarak önümüzde durmaktadır. 

KTMMOB ülkemizdeki su kaynaklarının korunması 
kullanılması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi su ile ilgili 
bilgilerin toplanması, izlenmesi, havza esasında inceleme 
ve planlamaların hazırlanması su yönetiminde etkinlik 
ve katılımın geliştirilmesi için önlemler alınması adına 
çalışmaları önermektedir.

Türkiye’den Kıbrıs’a akıtılacak suyun işletmesine 
ilişkin imzalanan protokol su konusundaki tartışmayı 
sonlandırmış değildir. Tartışma ve sorgulama şimdi 
başlıyor. Yeni dönemde KTMMOB’ye, oluşturduğu su ile 
ilgili örgütlere, Odalarına ve üyelerine büyük görevler 
düşmektedir. 
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GÜNEY KIBRIS ‘TA Su YÖNETİMİ 
Su yönetimi, politik, sosyal, ekonomik, ve idari yapının 
su kaynaklarını geliştirilmesi ve yönetilmesini kapsar. 
Kurumsal yapı ve isleyişi  su yönetiminde önemli role 
sahiptir. 

Su ile ilgili yasalar ve tüzükler  koloni döneminde 
düzenlenmiş ve kısıtlı değişiklik ve e klemelerle günümüze 
kadar gelmiştir. Bu yasaların en önemlisi olan
Government Waterworks Law’a göre (cap 341) Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hukumeti yeraltı ve yerüstü su
kaynaklarının tek sahibidir.

1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla  “Water 
Development Department” (WDD) Tarım, Çevre ve Doğal 
Kaynaklar bakanlığına bağlı olarak ülkenin su ile ilgili 
politikalarını yürütmekle sorumlu kurumu oldu. Daha 
sonra 2010 da çıkarılan bir yasayla su kaynaklarının 
korunması  sürdürülebilir  şekilde büyütülmesi  ve 
yönetimi tamamen WDD’ye geçti.  WDD’nin başlıca 
sorumlulukları:

1-   İhtiyaç halince, baraj, göleti, kanalizasyon, atık su 
ve deniz suyu arıtma tesislerinin tasarlanması, inşaası, 
yönetilmesi ve bakımı.
2-   Yeraltı ve Yerüstü su kaynaklarının korunması 
ve zenginleştirilmesi için projeler geliştirmek ayrıca 
uygulamasını yapmak.
3-   Kuraklık yönetimi planları oluşturmak.
4-   Halkta su farkındalığı oluşturmak.
5-   Tüketicileri ülkenin su kaynaklarının korunmasının  
önemi  ile ilgili eğitmek

GKRY hükümetinin 1963’den günümüze 
yapmış olduğu projeler

Hirsofu Projesi: 
 Bu projenin amacı  Kirsofu Bölgesindeki yeraltı 
ve yerüstü kaynakların geliştirilmesi ve 3100 
hektarlık alanın sulanmasını sağlamaktır.
Ilk ayağı 1984 yılında başlandı ve  1988 de bitirildi. 
Toplam maliyeti  18milyonC£’dur. “Evretou” 
barajının yapımını  su nakil hatlarının ve dağıtım 
hatlarının yapılması ayrıca yeraltı kaynaklarının 
kullanılması için yeni su kuyuları açılmasını kapsar. 
İkinci asama ise Argaka ve Pomos arasindaki  1100 
hektarlık alanın sulanmasından oluşturmaktadır.

Baf Projesi:
Baf bölgesindeki su kaynaklarının geliştirilerek tarımda 
kullanılmak için su kaynağı üretilmesi adına yapılmış 
projedir. 1976 yılında başlanılıp 1983’de tamamlanmıştır.  
Xeropotamos nehrinin üzerine asprokremmos barajının 
yapılması, kanal pompalama istasyonu, boru hatlarını 
kapsar. 
Güney Şeridi Su Toplama Projesi

(Southern Convoyeur Project)
Bu projenin amacı denize akan suları toplayıp depolayarak 
hem konutlarda ve tarımda kullanılmasını sağlamaktı. 
Projenin kapsamında Limasol ve Magusa arasındaki sahil 
şeridindeki tarımsal arazilerin su ihtiyacını ayrıca Limasol 
Larnaka Magusa ve Lefkoşa Bölgelerinin, sanayi ve turistik 
tesislerinin su ihtiyaçlarını karsilamakti.
 
1. Aşamasına 1984’de başlanmıştır.  Kouris baraji, 
110km’lik ana 

Turgut KARAHÜSEYİN
Makina Mühendisi

Kapak Konusu
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su irsaliye hattı ve altına biriktirme rezervini kapsar. 1994 
yilinda tamamlanmış ve 67 milyon C£ mal olmuştur.

2.  Aşama Dhiarizos nehrinden suyun 14.5 km 
uzunluğundaki tünel hattıyla Kouris barajına aktarılması, 
4159 hektarlık alanın sulanması, Kouris barajından 
Tersephanou arıtma tesislerinde suyun arıtılarak 
Tersephanou-Lefkosa arasındaki 36.5 km uzunluğundaki 
irsaliye boru hattıyla Lefkoşa’ya su taşınması ve ayrıca 
Kouris barajından Limasol arıtma tesislerine oradan 
da Limasol ve Limasolun batısında kalan köylere içme 
suyunun teminini kapsar. 1. & 2. aşamanın toplam maliyeti 
165mC£  civarındadır.

Vasilikos-Pentaschoinos Projesi: 
Vasilikos-Pentaschoinos projesinde temel amaç Lefkoşa 
Mağusa ve Larnaka bölgelerindeki tarıma uygun alanlar 
için su kaynağı yaratmak ve yukarıda sözü gecen üç büyük 
şehir için su kaynaklarını artırmaktır.

Proje 1980-1987 yılları arasında yapılarak hayata geçirildi     
ve 27 milyon C£ mal oldu.
Kıbrıs’taki su kaynakları dağılımına bakılacak olunursa, 
yıl bazında kaynağın oldukça değişken bir yapıya sahip 
olduğu gözlenebilir. Bu yapıyı etkileyen en önemli 
faktör m2 ye düsen yağmur miktarı, adadaki dağılımı ve 
şiddettir. Kısacası iklimsel değişikliklerdir. Bu sebepten 
dolayı Southern Convoyeur projesinde 2000 yılı ele 
alınacak olursa projeden beklenen suyun sadece %35’i 
toplanabilmiştir. Dolayısıyla yağış miktarının az olduğu 
senelerde yerüstü kaynaklarından alınan verimin düşmesi 
ve yeraltı kaynaklarının sınırlı olması sebebiyle hükümet 
su kaynaklarının hava koşullarına bağlı kalınmaksızın 
istikrarlı olması yönünde adımlar atmış ve ilk deniz suyu 
arıtma tesisi 1997 yılında operasyona başlamıştır. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Arıtma tesisleri
Yukarıda tablolara ek olarak Baf Deniz suyu arıtma tesisiyle  
(30000 m3/gün) birlikte tesisler tam kapasitede çalıştırılırsa 
272000 ton/gün temiz su üretebilecek. Türkiye'den 

KKTC'ye gelecek olan su ise 205500 ton/gün olarak 
belirtilmiştir. 

Konut ve Tarımsal sulamadaki yapı ve ücretler 

Konut
Suyun köyler ve şehirlerde tüketiciye ulaştırılmasında 
bölgesel su servis sağlayan yönetimler oluşturulmuştur.
Şehirlerde, şehir su yönetimi, köylerde, köy su birimleri  
vs.  Bu kurumların amaçları halka su sağlamaktır.  
Sağladıkları su kendi kaynakları  (WDD izin alınarak 
kazılan kuyular, pınarlar vs. kuyulardan çıkarılabilecek 
suya hükûmet limit koyar), veya  WDD’nin belirlediği ve 
bütün adada değişmeyen fiyattan su satın alabilirler. 
(WDD’nin su kaynakları barajlar,  kuyular ve deniz 
arıtma tesisleri.)  Satılan suyun fiyatlarına ada genelinde 
bakılacak olduğunda farklılıklar gösterdiği görülür. 
Belediyeler satılacak olan sunun fiyatını belirlemekte 
serbesttir ve su ücretlerinden sağlanan geliri istedikleri 
şekilde kullanabilirler.  Diğer taraftan şehir su yönetimi 
ise uygulayacağı su fiyatlarını  bakanlar kurulu onayına 
sunmak zorundadır. Fiyatlarda oluşan farklılıkların 
bir diğer sebebi ise bölgedeki su kurumlarının 
kontrolünde bulunan su kaynaklarının zenginliklerinden 
oluşur. WDD’den alınan su fiyatları geleneksel yeraltı 
kaynaklarından çıkarılan su fiyatlarına  kıyasla pahalı 
kalmaktadır.

Tarimsal sulama 
Tarımsal sulamada ihtiyacın %50si  Water Development 
Departmente bağlı Devlet Su İşleri tarafından yönetilir, 
geriye kalan kısmı ise sayıca 10 veya daha fazla arazi 
sahipleri tarafından oluşturulan yerel sulama komiteleri 
tarafından yönetilir. Komite yapım, işletme, bakim ve 
onarım masraflarından sorumlu tutulur. Hükümet yaptığı 
hibelerle komitelerin desteklenmesine ve kalkınmasına 
yardımcı olur.
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Sulama maksadıyla kullanılan su eğer devletin yapmış 
olduğu projelerden sağlanıyorsa su birim fiyatı için 
ödenen miktar 0.24€/m3  eğer suyun kullanılacağı alan 
golf sahaları, spor aktiviteleri, otel yada sanayi amaçlıysa  
maliyetin tamamı kullanıcıdan tahsil edilir. Devlet’in 
sağladığı su dışında, devletin izinlendirmesiyle açılan 
kuyulardan çıkarılan su, sulama maksadıyla  kullanılabilir 
yada satılabilir. Kullanılan suyun ücreti 0.11€/m3 olup 
kuyunun açılması, elektriğin kuyulara sağlanması ve su 
boru hatlarının döşenmesi kullanıcı tarafından karşılanır.

Kaynakça 
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/WDD.nsf/0/8178831B22DD87F2C2256EAC0038E2CE/$file/
Pages%201-9.pdf 
http://www.cyprus.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/mission_en/mission_en?OpenDocument 

http://www.cyprus.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/0/D2F5B04A2D87B63BC2257376003283FB/$file/
Total%20unit%20cost%20of%20irrigation%20water%20vFinal%20v5.pdf  
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/booklets_en/1D64A24E7DE808F7C2256E850048EF13/

$file/pages%201-24%20(2.37MB).pdf 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/8EEF9F39E5340593C2256DEF0035466E?OpenDoc
ument 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/8EEF9F39E5340593C2256DEF0035466E?OpenDocument 

http://www.cyprus.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/0/D2F5B04A2D87B63BC2257376003283FB/$file/Total%20unit%20
cost%20of%20irrigation%20water%20vFinal%20v5.pdf 
 
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/976F9C1E98086281C22578E2002B9D1B/$file/SUMMARY.
pdf?openelement 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/booklets_en/DAEF71F997D25DF9C2256E85004B1583/$file/
pages%201-23%20(2.41MB).pdf aritma 

http://www.nwpipe.com/wp-content/uploads/2014/10/Lake-Texoma-Outfall-Water-Pipe-Fast-Paced-Large-Diam-
Project-2014.pdf

http://www.water.ca.gov/wateruseefficiency/agricultural/agmgmt.cfm 

http://www.wsc.com.mt/Facilities/Training-Facilities 

https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-water-and-sewerage-
services/2010-to-2015-government-policy-water-and-sewerage-services#appendix-3-water-resource-
management-current-system 
http://www.truthaboutpipes.com/wp-content/uploads/2012/07/Kyle-Haas-Lifecycle-Plastic-Pipeline-Performance.
pdf 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/WDD.nsf/dams_en/dams_en?OpenDocument 
 
https://www.cyi.ac.cy/system/files/Kotsila_Water_Development_Cyprus_thesis_Sep2010.pdf 
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/WDD.nsf/0/8178831B22DD87F2C2256EAC0038E2CE/$file/Pages%201-9.pdf 

http://www.cyprus.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/all/BBFE6DE20F690CC9C22576E1003C15D7/$file/SUMMARY_engl.
pdf?openelement 

http://www.nwpipe.com/wp-content/uploads/2014/10/Lake-Texoma-Outfall-Water-Pipe-Fast-Paced-Large-Diam-
Project-2014.pdf 

https://www.environment.gov.au/science/soe/2011-report/4-inland-water/4-effectiveness/4-1-water-
management 

MALTA’DA SU DURUMU
Su yönetimini daha yüzeysel bir sekilde inceleyeceğimiz 
bir diğer ada Akdeniz’in ortasında bulunan Malta’dır. 
Nufus bakımından da KKTC’ye oldukça benzerlik 
göstermektedir (420,000).

Malta yönetimine baktığımızda içilebilen, kullanilabilen 
ve atık suların tamamı kamuya ait olup, “Water Service 
Corptoration (WSC)” adlı kurumun kontrolündedir. Diğer 
bir değişle, Malta’daki içilebilir  kullanılabilir suyun üretimi 
ve dağıtımı ayrıca atık suların toplanması ve arıtılması WSC 
tarafından yapılmaktadır.

Ülkenin su tüketimi ağırlıklı olarak yeraltı kaynakları ve 
reverse osmosis tesisleri tarafindan karşılanmaktadır. 
Yapılmakta olan projeler mevcut reverse osmosis 
tesislerinin geliştirilmesi, kapasitelerinin artırılması ve üç 
adet yeni atık su arıtma tesisinin inşaası olarak sıralanabilir.
Reverse osmosis tesisleri ve ürettikleri su miktarları ise 
şu şekildedir: Cirkewwa (18600m3/gün), Pembroke 
(54000m3/gün) ve Ghar Lapsi (24000m3/gün).
Tüm tesislerin maksimumda çalıştırıldığında toplamda 
96600m3/gün) gibi bir kapasitesi olduğu görülmektedir. 
Ayrıca üretilen bu su Türkiye’den gelecek olan toplam 
suyun neredeyse yarısı kadardır.

Aşagıdaki fiyat tablosu wsc.com sitesinde oluşturulmuştur. 
Çıkan sonuçlara bakacak olursak Malta’daki fıyatların 

tüketim arttıkça artan bir yapıya sahip olduğunu 
görebiliriz. Aylik 10 ton su kullanan bir ailenin ton başına 
ödediği bedel bütuü vergiler dahil olmak üzere 1.881 € 
iken bu rakam 20 tona çıktığında ödenen miktarda 3.351 € 
düzeyine çıkmaktadır.

Malta Su Fiyatlari
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yarı kurak iklim 
özelliği olan bir ada ülkesidir ve su kaynakları sınırlıdır. 
Yağışların giderek azalma özelliği göstermesine karşın, 
su ihtiyacı artan nüfus su kayıpları ve diğer problemler 
nedeni ile artmaktadır.

KKTC’de su kaynakları yapılan su göletleri (barajlar) 
ve yeraltı katmanlarında (aküiferlerde) biriken yer altı 
suyudur. Yağışların azalması ve diğer yapılaşma nedenleri 
ile yeraltı suyunun beslenmesi giderek azalırken deniz 
suyunun kıyı şeridinden içeriye doğru girişinden 
(salt water intrusion) dolayı yeraltı suyu tuzlanmış ve 
kalitesinde bozulmalar yaşanmaktadır.

Şu an itibari ile su kaçakları, kullanma ve içme su 
ihtiyacı önemli derecede artmıştır. Nüfusun artması, 
kentleşme, turizm ve öğrenci artışları gibi nedenler ile de 
tüketim ve tarımsal ürüne sağlanması gerekli su ihtiyacı 
karşılanamaktadır.

Su kaynaklarının geliştirilmesi ve yeni kaynakların 
yaratılması zorunlu hale gelmiştir. İhtiyaçların en 
başında gelen su miktarı ve kalitede beklenen artışı 
karşılayabilmek amacı ile genel plan kapsamına önemi 
artmış ve KKTC’nin başta gelen politikasını oluşturmuştur.
Adadaki su problemlerinin nedenleri kısaca sıralanacak 
olursa:

•   Tarımsal suyun kontrolsüz kullanımı
•   Yanlış ürün desenin seçimi geleneksel metotlarını 
kullanıyor olması
•   Amaç dışı kullanım
•   Atık suların değerlendirilememesi
•  Su kullanıcılarının  yeterli duyarlılık göstererek su 
tasarrufunun sağlanamaması
•   Aşırı yer altı suyunun çekilerek kirlenmesi
•   Yüzey suyunun yeterince barajlar veya göletlerde 
depolanamaması
•   Su yasasının tamamalanamaması

Bu tür sorunların giderilebilmesi için birkaç yol denenmiş, 
en nihayetinde Türkiye’den bir su boru hattının 
çekilmesine karar verilmiştir. Yılda 75 milyon metreküp 
su deniz altına döşenecek boru hattı ile taşınacak, 
hem içme hem de tarım için kullanılacaktır. Gerekli 
finansın sağlanması ile 4 yılda 1,5 milyar TL harcanarak 
tamamlanmıştır.  Adanın yüz ölçümününün yarıdan 
fazlası tarımsal arazi ve kalan %40’lık hektarı da tarım 
dışı olduğu ve tarımsal arazilerinin de dört sınıf altında 
toplanabileceği söylenir. Sulama suyunun sağlanması 
halinde arazilerin %50’sinde sulu tarım yapılma olanağı 
vardır. Şu anda yapılan tarım alanları Narenciye, meyva 
ağaçları, seralar, sebze olmak üzere 7400 hektar 

civarındadır. Su hattı projesi ile 
getirilmiş olan 75 milyon metreküp 
suyun 37.76 milyonu içme ve 
kullanma suyu olarak tahsis edilecek 
bu miktarın da 2045 yılına kadar 
yetebileceği planlanmıştır. Tarıma 
ayrılan suyun üretim kalitesini ve 
verimini artacağı düşünülmektedir. O 
halde asrın projesi diye nitelendirilen 
deniz geçişi isale boru hattından 
bahsedilmesi bu yazının esas temasını 
oluşturmaktadır.

Su boru hattı projesi, Türkiye 
tarafından Anamur Çayı üzerminde 
inşa edilen barajda depolanarak suyun 
Türkiye tarafı 23 km, deniz geçişi 80 
km ve KKTC de ise 3 km olmak üzere 
toplam 106 km uzunlığundadır. 
Çapı 1400 mm olup deniz yüzeyinin 
altından tabana oturtulmadan 
projelendirilmiş ve KKTC’de inşa 
edilen ve gövde yüksekliği artırılarak 
üç kademede su alma özelliğne 
sahip Geçitköy barajına aktarımı 
sağlanmıştır. 
Böylece hem içme hemde kullanma 
ve sulama suyunun yeterince 
sağlanması ile adanın önemli ölçüde 
problemlerini çözecek ve ekonomik 
katkı sağlayacağı açıktır. Türkiye 
yakasında Alaköprü Barajı, dengeleme 
deposu ve iletim hattı ile deniz geçişi 
sağlanmış ve Güzelyalı pompa istasyonu ve terfi hattı ile 
ana dağıtım şebekesine su temin edilmiştir. Bu projede 
Girne, Gazimağusa ve Dipkarpaz bölgeleri içmesuyu 
isale hattına kavuşmuş ve 2045 yılına kadar KKTC’nin su 
ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Aynı zamanda sulu tarım 
ile de gelir artışı elde edilecek yılda 2 veya 3 kat ürün 
alınma imkanı sağlanmış olacaktır. Bu proje, özelleştirme 
ile orta yol bulunarak yap-işlet ve devlet modeli ile 
taraflar anlaşmaya varmış olması nedeni ile de KKTC’ye 
hayırlı olması temenni edilmektedir. KKTC sınırına kadar 
güvenlik Türkiye ye ait olup adadaki güvenlik ise KKTC’ye 
ait olacaktır. Kamu-özel yolu ile dağıtım şebekesinin 
altyapısı taşeron şirket tarafından yürütülecektir. 

Bunun için yaklaşık 700 milyon TL altyapı yatırımı 
gerekecektir. Bunun için suyun işletmesi ihale yolu ile 
yapılacak ve altyapı yenilenecektir. Suyun yönetiminde 
kurulacak üst yapıda Kamu Kurumları, Belediyeler 
ve yerel yönetimler su konusunda söz hakkına sahip 
olacaktır..

KKTc’NİN BuGÜNKÜ Su DuRuMuNuN 
DEğERLENDİRİLMESİ vE Su BORu HATTI 
PROJESİNE GENEL BAKIŞ

Yakın Doğu Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Başkanı
Prof. Dr. Ali Ünal ŞORMAN

Kapak Konusu
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KKTC su temin projesi Türkiye’den KKTC’ye yılda 75 milyon 
m3 su transferini amaçlayan, deniz geçişinin önemli bir 
kısmının askılı boru sistemi ile gerçekleşen ve bu nedenle 
dünyada ilk olan bir projedir. 

KKTC su temin projesi Türkiyetarafı, deniz geçişi, KKTC 
tarafındaki terfi istasyonları, arıtma tesisi ve su dağıtım 
şebekesi olmak üzere dört bölüme ayrılmaktadır. Proje 
kapsamında Türkiye tarafında inşa edilen Alaköprü 
barajından alınan su denizden geçirilerek KKTC 
tarafındaki Geçitköy Barajı’na aktarılmaktadır. Geçitköy 
Barajı’ndan alınacak su Çamlıbel’de bulunan arıtma 
tesisinden geçirildikten sonra dağıtım şebekesi aracılığı ile 
konutlarımıza ulaştırılacaktır.

Türkiye Tarafı
Projenin Türkiye tarafında Mersin’in Anamur ilçesindeki 
Dragon çayının üzerine temelden yüksekliği 93 metre, 
akarsu tabanından yüksekliği 88 metre toplam 130,5 
milyon m3 depolama hacmine sahip Alaköprü barajı ve 
baraj eteğinde 26 MW kurulu güce sahip hidroelektrik 

santrali bulunmaktadır. Projenin Türkiye tarafının diğer 
aşamalarını sırasıyla 23 km uzunluğunda 1,500 mm 
çapında düktil borularla döşenmiş isale hattı, 10,000 m3 
hacminde Anamuryum dengeleme deposu ve deniz 
girişi vana odalarını kapsamaktadır. Projenin deniz geçişi 
bölümü deniz girişi vana odaları kısmında başlamaktadır.
 Deniz geçişi isale hattının başlangıcında izin verilen 
maksimum basınç 76 m olduğundan dolayı (projede 
kullanılan HDPE boru için izin verilen maksimum basınç) 
deniz geçişi vana odaları dâhilinde bulunan akım kontrol 
vanası ile 76 m üzerindeki basınçlar kırılarak deniz geçişi 
isale hattının emniyeti sağlanmıştır.

Deniz Geçişi
Projenin deniz geçişi ayağı toplamda 80 km 
151 m uzunluğunda olup 1,600 mm çapında, et kalınlığı 
minimum 63 mm olan yüksek yoğunluklu polietilen 
(HDPE) borulardan oluşmaktadır. Deniz geçişi isale 
hattının güzergâhı yapılan Jeofizik, Jeoteknik ve Jeolojik 
araştırmalar sonucunda belirlenmiştir.

KKTc Su TEMİN PROJESİAli ÇAYÖNLÜ
Makina Yüksek Mühendisi

KTMMOB Su Birimi Üyesi

Salih DERYAGİL
Makina Mühendisi

KTMMOB Su Birimi Üyesi

Kapak Konusu
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Deniz geçişinde kullanılan 1,600 mm çapındaki yüksek 
yoğunluklu polietilen borular, Türkiye ve KKTC kıyı 
kesimlerinde 20 m su derinliğine ulaşıncaya kadar gömülü 
olarak, 20 m ile 280 m su derinliği stabiliteleri beton 
ağırlıklarla sağlanmak suretiyle deniz tabanı üzerine 
döşenmiştir. 280 m su derinliğine ulaşılan ilk noktada 
askılı boru sistem dizaynına geçilmiştir. Deniz geçişi 
kısmının 66.5 km lik önemli bir bölümünü oluşturan 
askılı sistemde boru birleşim elemanı olan Y parçalara bir 
askı halatı, yüzdürme tankı ve ankraj kütlesi bağlanmak 
suretiyle deniz tabanına ankrajlanmıştır. Sistemde 
kullanılan Y parçalar boruları bir birlerine bağlamak ve 
ankraj sisteminin deniz tabanına bağlanmasını sağlayan 
bileşen olup çelik malzemeden yapılmıştır. Ayrıca her Y 
parçası üzerine yerleştirilen düşük enerjili vericiler, boru 
hattı elevasyonunu izlemek için iç ve dış basınç sensörleri, 
askı halatı hasarlarını tespit etmek için her Y-parçası 
üzerine monte edilen sensörler ve su sızıntı tespiti için 
boru giriş ve çıkışlarında tuzluluk sensörleri kullanılmıştır. 
Bu sensörlersayesinde sistemde oluşabilecek muhtemel 
hasarların önceden tespit edilerek zamanında müdahale 
edilinebilmesi amaçlanmaktadır. Projede 132 adet tam Y, 2 
adet yarım Y ve toplamda 134 adet Y parça kullanılmıştır. 
Y parçalara katotik koruma yapılarak korozyondan 
korunması amaçlanmıştır. Deniz geçişinde kullanılan 
yüksek yoğunluklu polietilen borular (HDPE) 50 yıl tasarım 
ömrüne sahiptir.

Askılı sistemi oluşturan bir diğer önemli parça ise 
yüzdürme tankıdır. Yüzdürme tankı sistemin yanal 
stabilitesini artırmak için kalıcı yüzdürme kuvveti sağlayan 
bileşen olup içi köpük dolu polietilen malzemeden 
yapılmıştır. Her bir yüzdürme tankının çapı 3 m ve 
yüksekliği 5.7 m olup projede 132 adet kullanılmıştır. 
Yüzdürme tanklarının dış kabuğu minimum 24 MPa 
çekme dayanımı, kopmada minimum 150% uzama, 
940 kg/m3  yoğunluğa sahip olup,  minimum çekme 
kuvveti 1,000 kN, polietilen kaplama kalınlığı 14 mm, 
maksimum çalışma derinliği 340 m ve net yüzdürme gücü 
20 tondur. 

Askılı sistemde askıdaki boruları ankraja bağlayan 
askı halatı 16 cm çapında olup polyester malzemeden 
yapılmıştır. Halatın yük taşıma kapasitesi normal işletme 
yükü 600 kN, maksimum geçici yükü 800 kN ve askı halatı 

minimum kopma yükü 3,600 kN olacak şekilde üretilmiştir. 
Deniz geçişi kısmının askılı sistem bölümünde askı halatı 
ve deniz tabanı arasında bağlantı sağlamak için 4 farklı 
tip ankraj kullanılmıştır. Ankrajlar normal halat yükünün 
iki katına dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Projede 
kullanılan ankrajlar; ağırlık ankrajı, etekli ağırlık ankrajı, 
kazıklı ağırlık ankrajı ve gömülü ankrajlardır. 

Ağırlık ankrajları deniz tabanı eğiminin 7.5 dereceye 
kadar olduğu bölümlerde kullanılmış olup toplamda 
proje dâhilinde 104 adet kullanılmıştır. Etekli ağırlık 
ankrajı deniz tabanı eğiminin 7.5 ile 15 derece arasında 
olduğu noktalarda kullanılmış olup toplamda 22 noktada 
kullanılmıştır. Kazıklı ağırlık ankrajı boru hattının deniz 
tabanına yatırılmış olduğu noktalardan askılı sisteme 
geçiş kısımlarında kullanılmış olup toplamda 2 adet kazıklı 
ağırlık ankrajı kullanılmıştır. Kazıklı ağırlık ankrajlarında 
30 metre uzunluğunda kazık kullanılmıştır. Gömülü 
ankraj deniz tabanı eğiminin 15 dereceden daha fazla 
olduğu ve ağırlık ankrajının kullanılamayacağı 6 noktada 
kullanılmıştır. 
Ağırlık ankrajları beton ve çelikten kompozit olarak, 
gömülü ankrajlar ise çelik malzeme kullanılarak 
üretilmiştir. 

KKTC Tarafı
Projenin KKTC tarafında, Türkiye’den adaya gelen suyu 
Geçitköy barajına ulaştıracak Güzelyalı terfi istasyonu, 
3 km 157 m uzunluğunda 1,400mm çapında düktil 
borudan oluşan terfi hattı bulunmaktadır. Yine projenin 
KKTC tarafında temelden yüsekliği 65 m, akarsu 
tabanından yüksekliği 58 m olan ve toplamda 
26.5 milyon m3 su depolama hacmine sahip Geçitköy 
barajı, barajdan alınan suyu Çamlıbel arıtma tesisine 
terfi ettirecek Geçitköy pompa istasyonu ve toplam 475 
km uzunluğunda Lefkoşa, Girne sahil şeridi, Mağusa ve 
Dipkarpaz isale hatları bulunmaktadır. 

Türkiye’den adamıza gelen su ilk önce 5,000 m3 
hacmindeki Güzelyalı terfi istasyonu pompaj havuzuna 
girmektedir. Pompaj havuzundan alınan su Güzelyalı 
terfi istasyonu vasıtası ile Geçitköy barajına iletilmektedir.  
Güzelyalı terfi istasyonunda bulunan pompaların 
özellikleri aşağıdaki gibidir;
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   Geçitköy barajından alınan suyun Çamlıbel içme suyu 
arıtma tesisine iletilebilmesi için Geçitköy barajı eteğinde 
bulunan Geçitköy terfi istasyonu kullanılmaktadır. 
Geçitköy terfi istasyonunda bulunan pompaların teknik 
özellikleri aşağıdaki gibidir;

  

Güzelyalı ve Geçitköy pompa istasyonlarında pompaların 
hareketini sağlayan indüksiyon elektrik motorlarının 
herbiri 1.6 MW gücündedir. Bu motorlar frekans 
konvertörleri ile çalışmaktadır. Frekans konvertörü 
indüksiyon motorunun hızını kontrol etmek için kullanılan 
bir yol verme yöntemidir. Frekans konvertörleri sabit 
frekanslı AC güç girişini değişken frekanslı çıkışa çeviren 
elektronik cihazlar olup motora sağlanan elektrik gücün 
frekansını kontrol ederek alternatif akımın döner hızını, 
böylece de motorun hızını kontrol edebilmek için 
kullanılmaktadırlar.

Çamlıbel İçme Suyu Arıtma Tesisi
K.K.T.C su temin projesi kapsamında projelendirilen içme 
suyu arıtma tesisinde;
1.   Kaskat havalandırma
2.   Ön ozonlama
3.   Hızlı karıştırıcı
4.   Yavaş karıştırıcı
5.   Lamella tipi durultucu
6.   Hızlı kum filtreleri
7.   Klorlama
aşamalarından meydana gelen oldukça klasik bir proses 
uygulanmıştır.Ön ozonlama aşamasının, prosesin ilk 
kademesinde yapılması uygun görülmüştür. İleride gerek 
görülmesi durumunda granül aktif karbon ve ozonlama 
üniteleri için de yeterli bir alan bırakılmıştır. Aynı zamanda 
ayrılmış olan bu alan ileri teknoloji membran sistemlerinin 
kurulabilmesi için uygun alan ve konumada sahiptir.

Tesise ulaşan ham suyun işlenmeden, tesisi by-pass 
ederek direk olarak arıtılmış su hattına verilebilmesi 
de mümkündür. Bu amaçla arıtılmış su hattı ile terfi 
merkezlerinden gelen hattın birbirine çok yaklaştığı bir 
noktada vanalar ve kısa bir boru hattından oluşan bir yapı 
inşa edilmiştir.

Ham su, arıtma tesisine Geçitköy barajı yanındaki pompa 
istasyonundan gelmektedir. Arıtma tesisi tek kademeli 
olarak yapılmış olup kapasitesi aşağıdaki şekildedir.
Arıtma tesisi kapasitesi; Q = 200, 000 m3/gün = 
8333.33 m3/sa =2.315 m3/sn

Ünite kapasitelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan proses 
hesaplarında; tesis içi su kayıpları, filtre geri yıkama suyu 
ve durultucu çamur arıtma sisteminden dönen debiler de 
göz önünde bulundurulduğunda kullanılacak debi olarak 
tesis kapasitesinin %5 fazlası dikkate alınmıştır. 

Bu değer;
Q = 210,000 m3/gün = 8,750 m3/sa = 2.43 m3/sn’dir.

Kaskat Havalandırma Yapısı
Geçitköy terfi merkezinden arıtma tesisine ulaştırılan 
su, izolasyon vanaları ve elektromanyetik debimetderen 
geçtikten sonra kaskat havalandırma yapısına 
ulaşmaktadır. Tesis tek aşamalı olarak dizayn edilmekle 
birlikte, kaskat havalandırma yapısı iki gözlü olarak 
tasarlanmıştır. Gerektiğinde gözlerden biri bakım için 
devre dışı bırakılabilmektedir. 

Kaskat havalandırma yapısı sudaki oksijen miktarını 
artırmak suretiyle demir ve manganı okside ederek 
çökeltmek ve hidrojen sülfür ile karbondioksitin 
giderilmesini sağlamaktadır.Her biri 50cm’lik düşü 
sağlayan 4 kademeli savaktan oluşan kaskat havalandırma 
ile %60’ lık oksijen konsantrasyonu sağlanmaktadır.

Kaskat kademelerinin boyutlandırılması aşağıdaki gibidir;
Savak uzunluğu        : 34 m
Basamak sayısı         : 4 adet
Basamak yüksekliği   : 0.50 m
Toplam statik düşü     : 2.00 m 
Basamak genişliği      : 0.60 m

Kaskat havalandırma yapısı giriş kanalı bir taşkın savağı ile 
donatılmıştır. Bu yapı tesise aşırı akım gelmesi ve akımın 
blokesi halinde seviyeyi kontrol eden taşkın görevini 
görmektedir. Havalandırma yapısı gerektiğinde by-pass 
edilebilecek şekildetasarlanmıştır. Su havalandırma 
yapısının her iki gözünden birer adet delikle çıkış 
kanalına geçmekte buradan da bir boru vasıtasıyla 
hızlı karıştırıcı yapısına iletilmektedir. Bu boru hattının 
bitişiğinde paralel olarak ön ozonlama temas tankı yer 
almaktadır. Ön ozonlama ünitesi üzerindeki giriş ve çıkış 
kanalları kapaklarının açılması  ve kapanmasıyla su temas 
tankından geçerek veya by-pass edilerek hızlı karıştırıcıya 
ulaşır. Ön ozonlama sistemi çalıştığı zamanlarda ön 
klorlama işlemi yapılmamaktadır. Aynı zamanda ön 
ozonlama işlemi yapılmadığı durumlarda ön klorlama 
işlemi mutlaka yapılmaktadır.

Geçitköy Pompa İstasyonu
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Ön Ozonlama
Arıtma tesisinde ön dezenfeksiyonu sağlamak, çeşitli 
kirlilik parametrelerini oksitlemek ve klorlamadan 
kaynaklanan trihalometan oluşumunu engellemek 
amacıyla havalandırma yapısından sonra ön ozonlama 
ünitesi bulunmaktadır. Ön ozon temas tankının özellikleri 
aşağıdaki gibidir;

Debi : Q = 8,750 m3/sa = 2,43 m3 / sn
Ozon dozlama miktarı: 2 mg/l = 0.002 kg/m3

Ön ozon temas tankı herhangi bir arıza veya bakım 
çalışması sırasında sistemi kesintiye uğratmamak 
maksadıyla 2 paralel gözlü olacak şekilde 
boyutlandırılmıştır.

Su yüksekliği: Hsu = 6 m

Bir tank brüt hacmi :  V = 12m x 5.5m x 6m = 396m3 

Beton savak perdeleri v.s. hesaba katılınca gerekli net 
hacim yaklaşık olarak 370 m3

Toplam hacim :  740 m3

Gerekli ozon miktarı = 8,750 m3/sa x 0.002 kg/m3 ≈ 17.5 kg 
O3/sa.

Ozon temas tankı, ozon dozlama boruları ve difüzörleri; 
artık ozon imha ünitesi, basınç dengeleyici vana ile teçhiz 
edilmiştir.

Tesiste kullanılan ozon, ozon jeneratörleri vasıtasıyla 
üretilmektedir. Bu jeneratörler ve gerekli diğer ekipman 
temas tankları yanına inşaa edilen betonarme bir yapı 
içerisine monte edilmiştir. Ozon ihtiyacı 17.5 kg O3/sa’tir. 
Bu ihtiyacı karşılamak için 10 kg/sa’e kadar ozon üretimi 
yapabilen 2 adet jeneratör kullanılmıştır. Üretilen ozon 
kompresör ile basınçlandırılarak ozon temas tankına 
iletilmektedir. Hava içerisinde bulunan nem kompresör 
verimini olumsuz etkilediği için, hava kompresöre 
verilmeden önce kurutucudan geçirilip kurutulmaktadır.

Hızlı Karıştırıcı
Kaskat havalandırma yapısından çıkan su ön ozon temas 
tanklarından geçerek 1,500 mm çapındaki çelik boru 
vasıtasıyla hızlı karıştırıcı ünitesine aktarılmaktadır. Hızlı 
karıştırıcı 2 gözlü bir ünite olarak tasarlanmış olup, yavaş 
karıştırma yapılarına bitişik şekilde projelendirilmiştir. 
Öngörülen bekletme süresi 60 saniyedir. Hamsuya 
koagülant olarak FeCl3 dozlanmaktadır. Karıştırma türbin 
tipi karıştırıcılar ile sağlanmaktadır. Ünitenin verimi; pH, 
karıştırma etkisi ve süresine bağlıdır.
Tank sayısı : 2 gözlü tek tank
Bekletme süresi : 60 sn 
Hızlı karıştırıcı sayısı : 2 adet
Sabit hız gradyanı (G) : 500 sn-1
Suyun viskozitesi : 1.31x10-3 kg/m.sn  (10 ºC)
Q =  2.43 m³/sn 
Toplam hacim = 2.43 m³/sn x 60 sn =  145.8 m³
Bir tank için gerekli hacim:  72.9 m3

Su derinliği 4.6 m, ünite ebatları : 4 x 4 m 
Ebatlar ve hacim : 4 x 4 x 4,6 m = 73.6 m3
Her bir hızlı karıştırıcıda 30kW gücünde türbin tipi 
karıştırıcı bulunmaktadır.

Yavaş Karıştırıcı
Hızlı karıştırıcı ünitesinden çıkan su bitişiğinde bulunan 
yavaş karıştırıcı tankları giriş ve dağıtım kanalına gelir. 
Burada toplam debi 6 adet yavaş karıştırıcı ünitesine 
dağıtılır. Dağıtım kanalının boyu 120 metre olup, debinin 
ünitelere eşit dağılmasının sağlanması için girişteki 6 
adet kapak kullanılmaktadır. Diğer tüm ünitelerde olduğu 
gibi bu ünitede de 2 adet by-pass kanalı bulunmaktadır. 
Bu kanallar kullanılarak su doğrudan filtre ünitesine 
alınabilmektedir. Yavaş karıştırıcı ünitesinin özellikleri 
aşağıdaki gibidir;

Karıştırıcıya gelecek debi = 2.43 (m3/sn) / 6 = 0.405 m3/sn 
Bekletme süresi = 30 dak.
Flokülasyon tankı hacmi = 0.405 (m3/sn) x 1,800 (sn) = 
729 m3

Tank uzunluğu = 19 m
Tank genişliği = 8.5 m
Su yüksekliği  H = 4.50 m
Bir tank hacmi;  V = 19 x 8.5 x 4.50 = 727 m3

Bir bölme hacmi; V1 = 727 / 2 = 363.5 m3

Durultucu Ünitesi
Arıtma Tesisinde dikdörtgen planlı Lamelli tip durultucu 
kullanılmıştır. Her durultucu tankı prizmatik PVC 
plakalardan oluşan 60º eğimli lamel modülleriyle teçhiz 
edilmiştir ve üstü açık durumdadır. Tanka suyun giriş ve 
çıkışı dikdörtgenin uzun kenarlarından olacak şekildedir. 
Böylece suyun tank tabanındaki katedeceği mesafe daha 
kısa olacağından daha üniform bir dağılım sağlanmıştır.  

Filtre Tesisi
Arıtma tesisindeki filtre üniteleri sabit hızlı ve sabit seviyeli 
çift bataryalı (gözlü) hızlı kum filtreler tipinde yapılmıştır. 
Filtre geri yıkama sistemi devreye girmesi tıkanma sürecini 
esas alıp, ancak acil durumlarda da zaman ve manuel 
müdahale yapılabilecek şekilde otomasyonu ve SCADA 
sistemi tasarlanmıştır. Yıkama sistemindeki ekipmanlar 
otomasyona ve SCADA’ya bağlı olarak otomatik devreye 
girebilmektedir. Filtre ünitesi özellikleri aşağıda verildiği 
gibidir;

Güzelyurt Pompa İstasyonu
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Ünite sayısı     : 12 adet

Filtreleme hızı :  

Debi                :  

12 ünitenin 10 tanesinin çalışması durumunda (1 adet 
yıkamada ve 1 adet bakımda);

Havuz ebatları;
Boy : 15 m
En : 2 x 3,9 m (her kompartmanın genişliği)
Filtre yüzey alanı: 15 x 2 x 3.9 = 117 m2

Filtreleme Hızları;
•   12 ünitenin 10 tanesi devrede iken; 7,48 m3/m2.sa
•   12 ünitenin tamamı devrede iken;

Filtre ünitesinde her tankta (117 m2) 7,140 adet nozül 
bulunmaktadır. Dolayısıyla her metrekarede 61 adet nozül 
bulunmaktadır. Tüm tesisteki toplam nozül sayısı 85,680 
adettir. Filtreler, filtrelenmiş su ile geri yıkanmaktadır. Bu 
amaçla filtre boru galerisinin bitişiğinde geri yıkama suyu 
stok havuzu konumlandırılmıştır. Bu tankta her zaman 
3 adet filtreyi geri yıkamaya yeterli su hacminin garanti 
altına alınması için tank çıkışında savak kontrollü bir 
dengeleme havuzu tesis edilmiştir. Tank hacmi; 1,602 m3

Filtre geri yıkama suyu pompaları 90 kW gücünde 2 asıl + 
1 yedek olacak şekilde kullanılmıştır.

Klor Temas Tankı
 Filtre ünitesinden gelen su klor temas tankına ulaşır. 

Temiz su deposu ve klor temas tankı 2 gözlü olarak 
tasarlanmıştır. Bunun amacı gözlerden birinin bakım 
veya tamir amacıyla devre dışı bırakılmasına olanak 
sağlamaktır.
Klor temas tankının toplam hacmi ; 4,200 m3 

Temiz Su Tankı
Temiz su tankı klor temas tankına bitişik, 2 gözlü prizmatik 
manevra odalı ve betonarme olarak inşa edilmiştir. Klor 
temas tankından, su savaklanarak temiz su tankına geçiş 
yapmaktadır. Temiz su tankı 10,000 m3 kapasiteli olacak 
şekilde inşaa edilmiştir.
Tank sayısı : 1
Göz sayısı : 2
Bekletme süresi : 1.2 saat
Debi : Q = 8,333 m3/sa  
Su hacmi : 10,000 m3

Su yüksekliği : 5 m
Yüzey alanı : 2,000 m2

Kimya Binası
Kimya binası kimyasalların kısmi depolanması, 
çözeltilerinin hazırlanması ve depolanması, tatbiki için 
gerekli bütün tankları, borulamayı, vanaları, pompaları, 
ölçüm cihazlarını, servis suyu temin edilmesini, kontrol 
odalarını, personele ait bölümleri ve ilgili elektrik-mekanik 
teçhizatı içerisine alacak şekilde planlanmıştır. Kimya 
binasındaki tartı sistemi ile tesise giren veya dozlanan 
kimyasallar kontrol ve kayıt altına alınarak bilgiler 
SCADA merkezine gönderilmektedir. Kimyasal dozlama 
ekipmanları frekans çeviricilidir ve dozaj bilgilerini 
SCADA merkezine gönderecek şekilde tasarlanmıştır. 
Acil müdahale durumunda manuel olarak kumanda 
edilebilmektetir.Aynı zamanda dozaj pompaları dijital 
model olup SCADA sisteminden kontrol edilebilmektedir.   
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Kapak Konusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Nisan 2016 tarihli Ellialtıncı
Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Temini ve Yönetimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan
olunur.

Makina Mühendisleri Odası
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Kapak Konusu
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KTMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) olarak, yaz 
sıcaklarının iyice hissedildiği bu günlerde evlerimizde, 
ofislerimizde ve arabalarımızda klima kullanımı 
konusunda birtakım uyarılarda bulunmayı kamu yararı 
uyarınca kendimize bir görev sayıyoruz. Bu uyarıları 
dikkate almak, hem klimalarımızın veriminin artmasına ve 
doğal olarak daha az enerji tüketmelerine katkı sağlayacak 
hem de kişisel sağlık sorunları yaşama olasılığını en aza 
indirecektir. Klima kullanırken dikkat edilecek hususlar:

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 ortam 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 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. 

Uyarılarımızın dikkate alınacağını ümit eder herkese iyi 
tatiller dilerim.

Emir TAŞCIOĞLU
Oda Başkanı

KLİMA KuLLANIRKEN 
DİKKATLİ OLALIM

MMO klima kullanımı konusunda uyarılarda bulundu
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HAvuZ BAKIMI

Havuz bakımı genellikle mevsimlere göre yapılır. Bakımları 
yapılan havuzların bu dönemler içerisinde ihtiyaca 
göre yeniden tasarlanması da gerekebilir. İnsan sağlığı 
açısından önemli olduğu için havuz bakımının dikkatli bir 
şekilde yapılması gerekir.

Havuz bakımı yaparken dikkat edilmesi gereken en 
önemli hususlardan biri, havuzun tadilattan sonra su 
geçirmeyecek şekilde yalıtılmasıdır. Yüzme havuzlarında 
betonarme duvar ve zemin, tek başına su sızıntısını ve 
kaçağını engelleyecek özellik taşımaz. Su tahliye delikleri, 
su girişleri, pencereler, beton yapıdaki duvar ve zemin 
birleşim yerleri gibi özel noktalar sızdırmazlık açısından 
zayıftır. Ayrıca betonarmede oluşabilecek çatlaklar da 
su sızıntısını kolaylaştırır. Havuz içi yüzeylerine yapılacak 
seramik türü kaplama uygulaması ise tek başına su 
yalıtımı sağlamaz. Bu nedenle, su basınca dayanıklı etkin 
bir yalıtım uygulaması gerçekleştirilmelidir. Havuzların 
bakım işlemlerini genel olarak üç başlık altında toplamak 
mümkündür:

1 Sezon Öncesi Bakım
Öncelikle kıştan kalan su boşaltılarak havuz duvarları 
ve tabanı bol su ile yıkanır. Daha sonra hidroklorik asit 
bir plastik kova içinde ¼ oranında sulandırılarak bir fırça 
yardımıyla sürülür. Burada dikkat edilmesi gereken en 
önemli hususlar şunlardır:
•   Plastik kovanın içine ¾’ü kadarına su koyduktan sonra 
asit ilave edilmelidir. Tersi tehlikelidir.
•   Kova temiz olmalı ve içinde başka kimyasal 
bulunmamalıdır.
•   Mutlaka maske veya nemli havlu ile ağız ve burun 

kapatılmalıdır. Çıkan klor gazı solunmamalıdır.
•   El ve ayaklarda asit yanığı oluşmaması için plastik 
eldiven ve bot giyilmelidir.

Bir fırça yardımı ile asitli su duvarlara sürülür, bu esnada 
hidroklorik asit, havuz duvarında oluşmuş kişiri (Kalsiyum 
ve Magnezyum karbonatları) çözer. Asitli suyun fazlası, 
derzleri de sökeceği için duvarın 2 metresine asitli su 
sürüldükten sonra taze su ile durulama yapılmalıdır. 
Böylece asitli su yalnızca kişiri çözer ve derze zarar 
vermeden nötralize  edilir. Eğer derz tamiratı yapılacaksa, 
asitin derzleri çıkarması için 1/1 oranında kullanılması 
gerekir. Asitli su ile temizlik bittikten sonra su havuzdan 
bertaraf edilir ve 100 tonluk bir havuz için yaklaşık 2.5 lt 
yosun önleyici bolca suya katılarak bir fırça yardımıyla 
duvarlara sürülür. Bu işlemin ardından havuza su 
doldurulmaya başlanır. Denge tankının temizliği yalnızca 
su ile yapılır. Denge tankı içinde temizlik için asit veya 
klor kullanılmaz. Çünkü denge tankı kapalı bir ortamdır; 
asit veya klor ile yapılacak temizlikte, temizliği yapan 
kişinin bu kimyasalların çıkardığı gaz sonucu zehirlenme 
riski yüksektir. Havuz temizliği yapılırken basma hattının 
içinde kalmış olan pis su da mutlaka boşaltılmalı ve 
basma hattına da temiz su bir hortum vasıtası ile basılarak 
içinin temizlenmesi sağlanmalıdır. Aksi halde havuz ilk 
çalıştırıldığı anda basma hattındaki pis su havuz suyuna 
karışır. Havuza su doldurulması esnasında, suya klor 
ilavesi yapmak gereklidir. Havuz çalıştırılmadan önce kum 
filtresi mutlaka gözden geçirilmeli, filtre içinde kumlar 3 
yıl kullanıldıktan sonra mutlaka değiştirilmeli veya filtre 
içinde kum eksilmesi varsa eksilen kum ilave edilmelidir. 
Havuz pompalarının kontrolü için konusunda uzman bir 
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operatör veya bobinaj ustasına müracaat edilmeli, pompa 
difüzörleri rulmanları gözden geçirilmelidir.

Konusunda uzman bir elektrikci tarafından da havuz 
pompaları kontrol paneli (termik, kondaktör, timer, faz 
koruma rölesi ve grup otomatlar), topraklama hattı, 
sualtı lamba armatürlerinin su izolasyonları ve trafolar da 
mutlaka kontrolden geçirilmelidir.

Bütün bu kontrolden sonra havuza su alınabilinir. Havuza 
su dolarken mutlaka makina dairesi kontrol edilmeli ve 
havuzdan makina dairesine  su gelip gelmediği tespit 
edilmelidir. Aksi halde makina dairesinin su altında kalma 
riski vardır.  Suyun havuza dolması esnasında suya biraz 
klor ilave edilmesi gerekir. Aksi halde havuz tam olarak 
dolup devreye alınana kadar geçen zaman içinde suda 
bakteri üreyebilir. Havuzumuz su ile dolduktan sonra önce 
ters yıkama ile filtre temizlenir ve havuz sistemi filtreleme 
konumuna getirilerek çalıştırılır. Bundan sonra yapılacak 
işlem havuz suyunun Ph’ını 7.0-7.4 aralığına getirerek klor 
şoklaması yapmaktır.

2.Sezon İçi Havuz Bakımı
Sezon başında yapılması gereken kontroller ve 
uygulamalardan sonra sezon sonuna kadar havuzu 
mükemmel bir durumda tutmanın sırrı, doğru koruma 
bakımı uygulamaktır. Bunun için rutin olarak her sabah 
erken saatte (havuz kullanıma açılmadan 1-2 saat öncesi) 
su karakterleri ölçümlerinin yapılarak ideal değerlerle 
kıyaslanması, ihtiyaç duyulduğunda yeterli oranlarda 
kimyasal kullanılması tavsiye edilmektedir.

3. Kışlık Bakım
   Sezon bittikten sonra havuz kullanılmayacak olsa da 
yapılması gereken bakım vardır.

Havuzların kış bakımında nelere dikkat etmek gerekir?

•   Kışın açık havuzların dolu tutulması tavsiye edilir. 
Böylece dış etkenlere karşı havuz yüzeyi ve yapısı daha iyi 
korunur. 

•   Kışın don olabilen bölgelerde yapılan havuzların iç 
kaplamalarında su emme özelliği çok düşük olan porselen 
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havuz kaplama malzemeleri kullanılmalıdır. 

•   Dolu havuz dış etkilere karşı daha duyarlı olacağı gibi, 
yabancı maddelerin havuz içine düşmesi dolayısıyla 
havuz kaplamasının zarar görmesi de söz konusu olamaz. 
Ayrıca havuzun kış boyu bakımının yapılması havuzun 
sezona hazırlanmasında maddi ve manevi daha az bakım 
gerektirir.

•   Açık yüzme havuzlarında kışın ve ısının ‘’0’’ C’nin altına 
düştüğü zaman oluşacak ‘’don’’, kaplama malzemelerinin 
zarar görmelerine neden olabilir.
Donun olumsuz etkilerini yok etmek için bazı önlemler 
almak faydalı olacaktır:

•   Havuz suyu, yüzeyinden yaklaşık 30 cm aşağı indirilir. 

•  Havuz yüzeyinde oluşabilecek buz tabakasının önlemek 
için havuz suyu yüzeyine esnek buz basınç yastıkları asılır. 
Buz basınç yastıkları sayısı havuzun alan büyüklüğüne 
bağlı olarak belirlenir ve özel bir dizayn ile yerleştirilir.

•   Dolu bırakılan havuzlarda ilkbahar temizliğini 
kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır. (yosun oluşumu ve kireç 

çökmelerinin önlenmesi gerekir.) Kış koruyucusu, havuz 
suyunu kış boyunca koruyan, ilkbahar temizliğine kolaylık 
sağlayan, yosun oluşumunu, kir ve kireç çökmelerini 
önleyen bir malzemedir.

•   Havuz suyu, havuz dip emişinden emilerek sirküle 
edildikten sonra 10-15 °C ısıtılarak havuza verilir. 
Sirkulasyon normal işletme koşullarının yaklaşık dörtte  
biri seviyesinde yapılır. 

   Yukarıdaki dört önlem alındıktan sonra ek olarak 
havuz üstü, branda veya ısı korumalı branda benzeri ile 
kapatılabilir. 

Kaynak:
Tesisat Market Aralık 2012 Sayı 167, p68

Dünyanın en derin kapalı havuzu

Dünyanın en derin kapalı yüzme havuzu, Belçika’daki Nemo 33 dalış havuzu. 33 metreden fazla derinliğe sahip 
havuz, 2,500,000 litre klorsuz suyla kaplı. Havuzun 10 metre derinliklerinde yapay su altı mağraları yer alıyor. 
Sıcaklık seviyesi 30 °C olan havuzda birçok minik pencere var; böylece dışarıdaki misafirler farklı derinliklerde 
havuzun içini izleyebiliyor. 

Brüksel’in Uccle bölgesinde yer alan ‘’Nemo 33’’, bilimsel araştırmalar ve profesyonel dalgıçlık eğitimi amacıyla 
kullanılıyor. Havuzun içinde dalgıçlar için 100 metreye ulaşan görüş mesafesi ve denizin doğal ortamını yansıtan 
dekorlar bulunuyor. Bu havuzun yapımı ise, 3.2 milyon Euro’ya mal olmuş.

Teknik Bilgi
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   Pepper Robot Japonların yaptığı bir robot. 
İnsanlarla iletişim kurabildiği için humanoid olarak 
da sınıflandırılıyor. Sizinle iletişim kurmakla kalmıyor, 
yüzünüzün ifadesinden mutlu, mutsuz, kızgın olup 

olmadığınızı hatta şaşırdığınızı bile anlayabiliyor. 
Japonya’da piyasaya çıkış fiyatı yaklaşık 6.000 Türk Lirası 
olarak öngörülüyor.

2016 
TEKNOLOJİK 
GELİŞMELER

“
“

Pepper Robot

Evren CEM
Makina Mühendisi
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    Dikkatler 2016 Mart ayına kilitlendi, Tesla 3 tanıtılacak. 
Elektrikli otomobilin özelliği, bir BMW3 ile her anlamda 
kapışacak performansa sahip olması iddiasından 
kaynaklanıyor. Fiyatı da 35.000 dolar.

   Genelde sıradışı ve rekorlar kıran binalarla adından söz 
ettiren Dubai, dünyanın ilk üç boyutlu yazıcı çıktısıyla 
üretilecek ofis binasını duyurdu. Tamamen fonksiyonel 
olacak ofis binası, Birleşik Arap Emirlikleri Bakanlarından 
ve Ulusal Yenilikçilik Komitesi Başkanı Mohamed Al 
Gergawi tarafından sunuldu. Tek kattan oluşacak prototip 
bina 185 metrekare büyüklüğünde olacak. Katman 
katman gerçekleşecek baskı işlemini 6 metre yüksekliğe 
sahip üç boyutlu yazıcı gerçekleştirecek. Ardından arazide 

haftalar süren çalışmayla monte edilecek. İç kısımdaki 
mobilyalar ve binaya yönelik bileşenler de aynı şekilde 
yazıcıdan çıkacak. Yazıcıda malzeme olarak fiberglas 
ve plastik harmanlanacak. Açıklamaya göre inşa süresi 
yarıya düşecek ve maliyetler ile ortaya çıkan çöp azalacak. 
Şimdiye kadar yazıcı çıktısıyla altı katlı bina bile yapmış 
olan Çin merkezli 3B baskı firması Winsun Global ile 
anlaşma yapılmış durumda.

Tesla 3

3B Yazıcı Çıktısıyla Ofis Üretilecek!
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    Son kullanıcıların alıp kullanabildiği dört motorlu 
quadcopter olarak adlandırılan insansız hava araçları son 
zamanlarda epey ilerleme gösterdi ve fiyatlar bin dolar 
altına indi. Bu cihazlar özellikle içerdikleri kameralar 
ya da kamera beşikleriyle ideal bir görüntüleme ve 
video çekim aracı olabiliyor. GPS sistemleri sayesinde 
stabil kalabiliyor ve istenen yörüngede gidebiliyorlar 
ama kullanıcının kumandayla yönlendirmesi gerekiyor. 

Alanda söz sahibi DJI firması hızlı biçimde ilerliyor ve 
piyasa değerini arttırıyor. Firma son olarak kullanıcı girdisi 
olmadan engelleri algılayabilen ve bunlara çarpmadan yol 
alabilen Matrice 100 modelini geliştirdi. Ultrasonik alıcılar 
ve kamera sistemi içeren cihaz, nesneleri 20 metreden 
algılayıp uzak durabiliyor. Amazon Prime üyelerine paket 
dağıtımı yapacak drone’ların denemelerinin yapıldığı şu 
günlerde bu sistemler sayesinde işlem kolaylaşacak.

Engelleri Görüp Aşabilen Hava Aracı

Sony, LED Ampüle 
Hoparlör Ekledi

   Japon teknoloji devi Sony, hayatın vazgeçilmez 
unsurlarından aydınlatma ve seslendirme konularına son 
nesil ve estetik bir doku kazandıran Bluetooth hoparlörlü 
LED ampülü duyurdu. Enerji tüketimi düşük LED esaslı 
ampüller yaygın ama ilk kez Bluetooth hoparlör içeren 
bir model görüyoruz. Böylece salon, oturma odası ya 
da her ne mekan olursa olsun müzik keyfi kablo ya da 
fiş derdi olmadan entegre edilebiliyor. Klasik tip E22 
ampül yuvasına yerleştirilebilen sistem 360 lümene kadar 
aydınlatma yapabiliyor. İlgili akıllı telefon uygulaması 
kurulunca hem parlaklık, hem de ses kontrol edilebiliyor. 
NFC üzerinden eşleştirilebilen özel kumanda da sunuluyor. 
İlk aşamada Japonya’da 199 dolardan satışa sunulacak.
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   Avrupa Birliği tarafından onaylanan yeni acil durum 
sistemi sayesinde 31 Mart 2018’den itibaren tüm arabalar 
ve minibüslerde eCall adı verilen otomatik acil servis 
arama özelliği zorunlu hale gelecek. Araçlara eklenen 
hava yastığını açan türden özel alıcılar, kaza durumunda 
otomatik olarak acil servisi arayacak. Ardından araç türü, 
yeri, kaza zamanı gibi bilgiler gönderilecek, sesli bağlantı 

kurulacak. Sürücü ve görgü tanıkları da gerektiğinde 
araçtaki bir butona basıp eCall servisini aktifleştirebilecek. 
Araç türü ve fiyatı ne olursa olsun bu servisin kullanımı 
ücretsiz olacak. Üreticilerin araçlara bu servisi eklemesinin 
bedeli yaklaşık 100 Euro olacak gibi görünüyor. Senede 
2500 yaşamın bu sistem sayesinde kurtulabileceği 
düşünülüyor.

    Bu yıl Viyana’da gerçekleştirilen öncüler festivalinde 
oldukça ilginç bir araç tanıtımı yapıldı.  AeroMobil 3.0 adı 
verilen araç, normal arabalar gibi şehir trafiğinde hareket 
edebiliyor, bunun yanında uçabiliyor da.  Havadayken 
200 km hız yapabilen araç, havada 4 saat kalabiliyor. Araç 
yerdeyken 160 km hıza ulaşabiliyor.
Geleceğin otomobili olarak adlandırılan araç, dolu 
bir depo ile 875 km gidebiliyor. AeroMobil 3.0,  sürüş 
testlerinden başarıyla geçmiş durumda. Stefan Klein 
ve Juraj Vaculik adlı iki mühendis tarafından tasarlanan 
AeroMobil, geleceğin otomobil anlayışını değiştirmeye 
aday gözüküyor.

Kazada Otomatik Arama Yapan Araçlar

Uçan Araba
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Odamızın geleneksel yeni yıl kokteyli bu yıl 13 Ocak 2016 
Çarşamba günü KTMMOB Lokali’nde gerçekleşmiştir. 
Gecede üyelerimizin adına özel yaptırılmış roller kalem, 
seramik bardak, takvim ve ajanda tüm üyelerimize 
hediye olarak verilmiştir. Gelenek haline gelmiş ve zengin 
hediyeleri bulunan piyango çekilişinde de üyelerimize 
çeşitli hediyeler armağan edilmiştir. Ayrıca gecede 
meslekte 25 yılını doldurmuş Hasan Gencer’e  ve 50 
yılını doldurmuş Ümit Bardak’a plaketleri verilmiştir. 
Üyelerimizin yanında geceye farklı odalardan, Birlikten ve 
birlikte çalışma yaptığımız misafirlerimiz de katılmıştır.

Geleneksel Yeni Yıl Kokteyli 

ODADAN HABERLER“ “
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5 Mart 2016 tarihinde Buhar Kazanı Operatör Kursu, 12 
Mart 2016 tarihinde ise sınavı yapıldı. Kursu üyemiz M. Akif 
Yazgan verdi. Kursa çeşitli firmalardan olmak üzere 21 kişi 
katıldı. 

5 Mart 2016 tarihinde yapılan TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası’nın 45. Olağan Genel Kurulu’na 
davet edilen0 Oda Başkanı Emir Taşcıoğlu, Genel Kurul’a 
katılarak bir de konuşma yapmıştır. Hem mesleki hem 
de toplumsal sorunlarda ve bunlara çözüm önerilerinde 
ortaklaştığımız TMMOB MMO’ya dayanışma ve destek 
belirten Emir Taşcıoğlu, odaya çalışmalarında başarılar 
diledi.

Buhar Kazanı Operatörü Kursları

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Genel Kurulu 
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41. Olağan Genel Kurul

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 41. Olağan 
Genel Kurulu yapıldı.

KTMMOB Konferans Salonu’nda yer alan Genel Kurul’da 
Divan Başkanlığı’na Aziz Gürpınar, sekreterliklere ise Murat 
Özdenefe ve Çağan Oyaltan getirildi.

Oda Başkanı EmirTaşcıoğlu Genel Kurulda yaptığı 
konuşmada , suyun bir insan hakkı olduğunu ve 
özelleştirilemeyeceğini vurguladı.

41. Genel Kurul’da tek aday olarak Emir Taşcıoğlu 4. Kez 

Oda Başkanlığına seçildi. Yapılan seçimde ise Yönetim 

Kurulu asil üyeliğine Yunus Terlik, Meryem Baltacı, Coşkun 

Akyüz, Nafi Cabacaba; Yedek üyeliklere ise Mustafa 

Metbulut ile Serhat Mahan seçilmiştir.

Denetim Kurulu asil üyeliğine Serkan Abbasoğlu ile M. Akif 

Yazgan yedek üyeliğe ise Memduh Aybar seçilmişlerdir.
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2016 İstanbul Sodex Fuarı Ziyareti

“Döşemeden Isıtma” Semineri

MMO 2016 yılı Geleneksel Pikniğimiz

Yeni dönemin ilk 
semineri, 1 Haziran 
2016 tarihinde Apsis 
Teknolojik Tesisat ve 
Danfoss işbirliği ile 
Döşemeden Isıtma 
olarak düzenlendi.  
Seminerde ayrı ayrı 
Elektrikli Döşemeden 
Isıtma Sistemleri 
ve Sulu Sistem 
Döşemeden Isıtma 
sunumu yapıldı. 

4-7 Mayıs tarihlerinde Istanbul da yapılan 
SODEX Fuarına Odamz bir ekiple katıldı. 
Katılan ekipte yer alan 3 meslektaşımız kura 
sonucu belirlenmiş olup gidiş dönüş biletleri 
odamız tarafından karşılanmıştır. Katılan 
üyelerimiz Evren Cem, Serhat Mahan ve Berk 
Aktuğ olmuştur.

Geleneksel Pikniğimiz 22 
Mayıs Pazar, saat 11.00 da 
Pınarbaşı (Çınar) Piknik 
alanında düzenlenmiştir. 
Üyelerimizin Masa ve 
Kömür ihtiyaçlarının Oda 
tarafından karşılandığı 
piknikte tombala çekilişi 
de yapılmıştır. Katılan 
tüm üyelerimize teşekkür 
ederiz. 
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MMO Komiteleri Kokteylde 
Biraraya Geldi

MMO İş Güvenliği Semineri

Oda bünyesinde oluşturulan teknik komitelerde, görev 
almak üzere atanan üyelerimizin katılımı ile 14 Haziran Salı 
akşamı KTMMOB Lokali’nde bir kokteyl düzenlendi. Üyeler 
arasındaki bağların pekiştirildiği kokteylde, hem komite 
çalışmalarına ait hem de güncel mesleki sohbetler yapıldı 
ve aramıza yeni katılan üyelerimiz de bir birini tanıma 
fırsatı buldular.

Yeni dönemin ikinci Semineri 15 Haziran Çarşamba 
günü saat 18.30’da İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda  
Başkanımız Emir Taşçıoğlu’nun sunumu ile düzenlenmiştir. 
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Makina Mühendisleri Odası, 3 Eylül 2016 Cumartesi günü 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği adı 
altında panel düzenledi. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği’nde gerçekleşen panelin açılışında konuşan 
Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşcıoğlu, 
enerjinin bir ada ülkesi için öneminin yadsınamayacağını 
belirtti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine işaret 
eden Taşcıoğlu, özellikle güneş enerjisinden faydalanmak 
gerektiğinin altını çizdi. Enerji yasasının yürürlükte 
olduğunu bugünlerde tüzük değişikliğine gidilebileceğini 
belirten Taşcıoğlu, tüzüğe yararı olması açısından bu 
paneli, gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Enerji Araştırma Merkezi 
Başkanı Prof.Dr. Uğur Atikol, KKTC’de Güncel Enerji 
Durumu ve yapılabilecekler, Makina Mühendisleri Oda 
Başkanı Makina Y. Mühendisi Emir Taşcıoğlu, “Yenilenebilir 
Enerji Kurulu Mevzuatı ve Uygulama Prosedürü”, Girne 
Amerikan Üniversitesi Siyasi Bilimler Akademisyeni 
Emete Gözügüzelli “Enerji Güvenliği ve Deniz Hukuku 
Uyuşmazlıkları”, Makina Y. Mühendisi Nafi Cabacaba da 
“Yenilenebilir Enerji Kurulu Tesisleri ve Enerji Verimliliği” 
konularında sunum yaptı. Enerji arz güvenliğinin 
olmaması, enerjinin çok pahalı olması ve dışa bağımlılık, 
enerji israfının fazla olması, güneş enerjisinin yeterince 
kullanılmaması, plansızlık ve farkındalık eksikliği gibi 
sebeplerin sorun olduğu belirtilen Panelde, kurumsal 
yapılanma, standartlar, uygulama kotaları, sektörde teşvik 
ve cezaların önemine işaret edilerek yeterli olmayan 
enerji konusundaki mevzuatın ise geliştirilmesi gerektiği 
vurgulandı. Panelde enerji verimliliği eylem planının hazır 
olduğu ve uygulanması gerektiği de kaydedildi.

‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji 
Verimliliği’  (YEKEV) Paneli
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Odamızın 2016 yılı seminer programı içerisinde yer 
alan ve elektrik mühendisi Sn. Ali Azimli’nin katkılarıyla 
2 bölümde gerçekleşen  ‘Temel Elektrik Bilgisi’ konulu 
seminerin ilki 7 Eylül ve 2.si ise 5 Ekim tarihinde 
yapılmıştır. Seminerde Tesisat projelerinde veya diğer 
mekanik uygulamalarda karşılaştığımız elektrik terim ve 
kavramları hakkında pratik ve faydalı bilgiler verildi.

Odamızın, WILO Firması işbirliğinde KTMMOB Konferans 
Salonu’nda ‘Santrifuj Pompa Teknolojileri’ konulu 
üyelerimize yönelik kokteylli bir seminer düzenlemiştir.

Temel Elektrik Bilgisi’ Semineri

WİLO ‘Santrifüj Pompa Teknolojileri’ 
Semineri
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Odamıza stratejik plan oluşturmak 
amacıyla Scope Consulting Ltd. 
moderatörlüğünde  Beyin Fırtınası yapıldı
Oda olarak bir süreden beri hem odanın 
faaliyet alanını genişletmek hem de gelir 
kaynaklarını çeşitlendirerek sürekli kılmak 
adına birtakım girişimler yapmaktayız. Bu 
çerçevede AB 6. Hibe Programına yapmış 
olduğumuz “Forklift ve Vinç Operatörlerinin 
Eğitimi” başlıklı proje başvurumuz olumlu 
karşılandığının, bu projenin kontratının da 
imzalandığı müjdesini vermek için ve ayrıca hali 
hazırda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın açmış 
olduğu  “Rekabet Gücünün Artırılması Mali 
Destek Programı” çerçevesinde bir başka proje 
hazırlayıp başvurma düşüncesindeyiz. “Kar 
amacı gütmeyen Kurumların hizmet kalitesinin 
ve üyelerinin kapasitesinin artırılması” genel 
başlığı altında yapabileceğimiz başvurumuzun 
spesifik olarak hangi konu veya konularda 
olması gerektiği noktasında üyelerimizin 
fikirlerine ihtiyaç duymaktayız. Bunu vesile 
sayarak, odamızın bu zamana kadar çözüm 
bekleyen sorunlarına çareler aramak, 
üyelerimizin gelişimini konuşmak, Oda-Devlet 
işbirliğini sağlıklı kılmak, faaliyet alanlarımızı 
çeşitlendirmek, proje uygulamalarımızı 
standartlaştırmak, yasal mevzuat altyapımızı 
geliştirmek, Odamızı kurumsallaştırmak ve 
üyelerimizi AB mevzuatına hazırlamak gibi ana 
başlıklarda özetlenecek konularda bir grup 
üyemizle birlikte bir nevi “BEYİN FIRTINASI” 
yapıldı.

‘İç Hava Kalitesi’ Semineri
25 Ekim tarihinde yine 
KTMMOB Konferans Salonunda  
AIRCUITY Marka merkezi 
sensör sistemi hakkında bilgiler  
verilmiştir. Taze hava ihtiyacını 
belirlemek amacıyla 30 yılı 
aşkın süredir kullanılmakta 
olan CO2 sensörleri aynı 
zamanda bir tasarruf gereci 
olarak tanımlanmaktadır. 
Ancak Amerika Birleşik 
Devletleri Enerji Bakanlığının, 
California Üniversitesi Berkeley 
Laboratuarına yaptırdığı 
araştırmalar sonucunda bu 
tip sensörlerin büyük bir 

çoğunluğunun yanlış ölçümler 
yaptığı tespit edilmiştir. 
Araştırmanın sonucunda 
ortalama %180 oranında 
fazla taze hava akışı yapıldığı 
ölçülmüştür. AIRCUITY yine 
yüksek kalite sensörleri farklı 
şekilde kullanarak doğru bilgiye 
ulaşmayı başararak gerçekten 
ihtiyaç kadar taze hava akışı 
miktarının belirlenmesinde 
mevcut HVAC ve Otomasyon 
Sistemine yardım eden yardımcı 
bir sistem olduğu ile ilgili 
üyelerimize faydalı bilgiler 
verilmiştir.
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Isı Pompası ve Güneş Kollektörü 
Kombinasyon Uygulamaları’ Semineri 
Odamız, Baymak 
firması ile birlikte  
9 Kasım tarihinde 
KTMMOB Konferans 
Salonunda ısı 
pompaları ve 
güneş kolektörleri 
uygulamaları 
konusunda 
üyelerimize kokteylli 
bir eğitim semineri 
düzenlemiştir.

WILO Fabrika Ziyareti
Wilo firmasının Odamıza yapmış olduğu davet 
üzerine, 1 Kasım Cuma günü 10 kişilik bir ekiple 
WILO Pompa’nın Tuzla’daki üretim/eğitim 
tesislerine bir ziyaret gerçekleştirildi. Öğleden 
önce pompa teorisiyle ilgili bilgilerimizi 
tazeledik, öğleden sonra ise pompa 
uygulamalarında görülen arızaları ve yenilikleri 
sebepleriyle birlikte test kitleri üzerinde 
gördük. Bizleri LEED sertifikalı binalarında 
ağırlayan WILO Pompa ekibine; başta Gökhan 
Uzuner olmak üzere eğitimleri veren Dr. Ayhan 
Umay’a ve Hande Muğlalı’ya, ve organizasyonu 
yapan Beste Tınaz’a çok teşekkür ederiz.
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UKÜ Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali 
ve LTB Haspolat Arıtma Tesisi Ziyareti

Projecilik Yetki Belgesi Kursları Yapıldı

MMO olarak bir grup 
üyemizle Uluslararası 
Kıbrıs Üniversitesinde 
oluşturulan Fotovoltaik 
Güneş Enerjisi Santraline 
ve Lefkoşa Türk 
Belediyesi  Haspolat 
arıtma tesisine teknik 
bir gezi gerçekleştirildi. 
Her iki gezide tesisler 
hakkında detaylı bilgi 
alındı ve mühendislik 
uygulamaları yerinde 
görüldü.

Projeciliğe başlayacak 
üyelerimize yönelik 
verilen yetki belgesi 
kursları; Asansör, Yüzme 
Havuzu, Sıhhi ve Isıtma 
tesisatı konularında 
sırasıyla 3 Kasım, 10 
Kasım, 26 Kasım ve 3 
Aralık 2016 tarihlerinde 
düzenlendi. Kuslara ait 
sınavlar ise sırasıyla 9 
Kasım, 16 Kasım, 2 Aralık 
2016 ve 2 Ocak 2017 
tarihlerinde yapıldı.
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KTMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), hem 
üyelerine hem sanayicilere hem de sektördeki ara 
elemanlara yönelik faaliyetlerine devam etti. Bu çerçevede 
16, 17 ve 18 Nisan tarihlerinde üç ayrı seminer ve kurs 
düzenledi.

MMO’nun,16 Nisan tarihinde Üniversal Kazan firması ile 
ortaklaşa düzenlediği seminerde buhar kazanları, buhar 
jeneratörleri ve sanayide enerji verimliliği konularında 
sektördeki ara elemanlara ve firma sahiplerine güncel 
bilgiler aktarıldı.

BuHAR KAZANLARINA YÖNELİK 
SEMİNER DÜZENLENDİ
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İsim Soyisim: Ali H. Soydan
Mezun olduğu okul: Polytechnic Of South Bank 
Mezun olduğu yıl: 1978
Çalıştığı yer: Ali Soydan Engineering LTD.
Hobileri: Yürüyüş yapmak, futbol  ve müzik
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Karpaz
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Molehiya

İsim Soyisim: Mustafa Dağbaşı
Mezun olduğu okul: University Of London
Mezun olduğu yıl: 1977
Çalıştığı yer: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Hobileri: Araştırma yapmak
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Karpaz
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Molehiya

İsim Soyisim: Aysın Yazgın
Mezun olduğu okul: Boğaziçi Üniversitesi
Mezun olduğu yıl: 1978
Çalıştığı yer: Emekli
Hobileri: Yürüyüş yapmak 
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Mağusa
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Makarına Bulli

İsim Soyisim: Salih Deryagil
Mezun olduğu okul: Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mezun olduğu yıl: 2011 
Çalıştığı yer: KKTC Su Temin Projesi 
Hobileri: Satranç, Spor 
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Güzelyurt
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Fırın Kebabı

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM
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İsim Soyisim: Meryem Baltacı
Mezun olduğu okul: University Of Warwick
Mezun olduğu yıl: 2011
Çalıştığı yer: Baltacı Asansör 
Hobileri: Spor yapmak
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Karpaz
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Molehiya

İsim Soyisim: Asım Gülçeken
Mezun olduğu okul: Yakın Doğu Üniversitesi
Mezun olduğu yıl: 2012
Çalıştığı yer: PEKUR LTD 
Hobileri: Offroad yapmak
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Dağyolu
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Molehiya

İsim Soyisim: Ayhan Şarman
Mezun olduğu okul: DAÜ
Mezun olduğu yıl: 2012
Çalıştığı yer: Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi 
Hobileri: Futbol
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Mesarya
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Lalangı

İsim Soyisim: Yılmaz Deveci
Mezun olduğu okul: İstanbul Teknik Üniversitesi
Mezun olduğu yıl: 1974
Çalıştığı yer: Serbest
Hobileri: Aile ile vakit geçirmek
Kıbrıs’ta en sevdiği bölge: Mesarya Bölgesi
En sevdiği Kıbrıs yemeği: Yahnili Makarna

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM
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YÜK vE YOLcu TAŞIMAcILIğINDA 
YENİ STANDARTLAR vE BİLİŞİM ve 
ÜLKEMİZDEKİ MEvcuT DuRuM

Bütün dünyada IT ve küreselleşme ile birlikte 
yeni bir üretim dönemi başlamış ve bu 
dönem nesnelerin birbirleri ile iletişimi , enerji 
kullanım biçimi ve akıllı araçlar ile yeni bir 
aşamaya doğru gidiyor. 20 yüzyılda dünyayı 
değiştiren otomotiv sektörü değiştirdiği 
dünyanın 21 nci yüzyılda yeniden gücünü ve 
rolünü korumaktadır.
Yük ve yolcu taşımacılığında 15 yılda 
sağlanan iyileştirmeler ile çağdaş 
taşıma işletmeleri;  cevreye , ekonomiye  
ve endüstriye çok olumlu katkılar 
sağlamaktadır.Motor emisyon değerlerinin 
sınırlandırılmasına yönelik 1980 li yıllarda 
başlatılan  euro 1 normundan itibaren 
yakıt tüketimi ve karbon dioksit salınımı 
konularında sağlanan kısıtlamalar ile  , çevre 
koruma ve sağlık açılarından çok iyi bir 
performans sağlanmıştır .Motor emisyon Euro 
1 normundan sonraki en önemli iyileştirme 
trafik güvenliğini geliştirmek açısından yapıldı 
. ABS fren sistemleri geliştirildi.Şimdi 3 ncü 
kuşak aktif  fren sistemlerinden bahsediyoruz.
Hatta daha ileri giderek 4 ncü kuşak fren 
sistemlerinin önümüzdeki günlerde 
uygulamaya geçmesini bekliyoruz. 3 ncü ve 
4 ncü kuşak fren sistemleri ile ilgili bilgileri 
bir sonraki dergide yayınlayacağız.Son 15 
yılda yük/yolcu taşıma araçlarında çok büyük 
güvenlik paketleri oluşmasına rağmen KKTC 
de işletmelerde bulunan yük/yolcu taşıma 
araçlarının , 15 yıl öncesine ait güvenlik 
sistemlerine bile sahip olmadıkları , asgari 15 
yıl öncesindeki güvenlik donanımlarına bile 
sahip olmaları için de bir tedbir alınmadığı 
görülmektedir . Aktif güvenlik sistemlerinin 
etkin hale gelmesi nedeni ile avrupada 
ölümlü kazalar azalmıştır. Araçların birbirleri 
ile iletişimi olması nedeniyle yüz yüze veya 
arkadan kazalar da ciddi azalmalar olmuştur.
KKTC de en çok ölümlü kazaya neden olan 
çarpışma tipleri arkadan vurma ve yüzyüze 
çarpışma olduğu bilinmeltedir Bu durumda 
çağdaş güvenlik sistemlerine sahip araçların 
kullanımı ölümlü trafik kazalarını asgari 
seviyelere getireceği aşikardır. 
Ülkemize ithal edilen araçların ürün 
güvenilirliliği , tasarım güvenilirliği , yasal 
sisteme uygunluğu nedir ? Nasıl kontrol 
ediliyor ve trafik güvenliği evsafları nedir , 
kim denetliyor , kimin denetlemesi ve teknik 
sorumluluğunda olması gerekir , makina 

mühendisleri odası konu ile ilgili takipcimi 
? Bu konuda maalesef hiçbir olumlu bir 
değerlendirmede bulunamıyoruz. Ülkemize 
2 nci durumda ithal edilen hatta bir kısım 
yeni ithal edilen yük/yolcu taşıma araçlarında 
üretici standartları ile güvenlik standartları 
ilkel teknik uygulamalarla ortadan 
kaldırılmakta , üstyapılı araçlarda CE güvenlk 
sistemine uygunluk aranmamakta ,otomotiv 
ve yol güvenliği ile ilgili yasal gerekler 
avrupa /Türkiye ile homojenleştirilmemekte 
ve bu konuda da hiçbir gayret denetim 
ve zorlama bulunmamaktadır. Halihazırda 
mevcut trafik mevzuatı ve peyder pey yapılan 
düzenleme adındaki mesnetsiz anti teknik 
komik uygulamalar yeterli olmayıp trafik 
güvenliğini daha karmaşık hale getirmektedir. 
Ülkelere göre standartlar değişebilir , 
fakat tümü de çağdaş teknolojilere ve 
güvenlik standartlarına uygun olarak 
belirlenmektedir. Örneğin ağır hizmet tipi 
araçların azami genişliği avrupada 2.55 m , 
Japonyada 2.50 m ve EPA da ise 2.60 m dir. 
Araçlar bu standartlara uygun boyutlarda 
, kullanım maksatlarında , kullanım 
alanlarında ve belirlenen yol güzergahlarında 
kullanılmak üzere sertifikalandırılmaktadır. 
Bizde 3.00 m genişliğinde çekici araçlar 
klavuz kullanmadan şehir içi trafiğinde 
dolaşabilmektedir.Ülkemizde trafiğin 
yasalaştırılmasında ve trafik güvenliğine 
sahip araçların ithalinde nedeni bilinmeyen 
bir engelleme olduğunu değerlendiriyorum.
Çağımızın en gelişmiş otomotiv teknolojisi 
Otonom sürüş teknolojisidir. Bizim ülkemiz 
için bu teknoşoji çook uzaktır.Ülkemiz için şu 
anda en önemli konular ; yük/yolcu taşıma 
araçlarının boyutlarının standartlarının tespiti 
,kamyonun toplam ağırlık ile faydalı yük 
dengesi , yolcu taşıma araçlarının devrilme 
, yanma , çarpma yolcu taşıma kabiliyetleri  
gibi durumlardaki güvenlik seviyeleri ile 
araç – yol ilişkisinin uyumsuzluğu ve yasal 
mevzuat yetersizliğidir. Tehlikeli madde 
taşıyan kamyonlar ile ilgili hiçbir güvenlik 
mevzuatı bulunmamaktadır. Sağından 
solundan yakıt kaçıran akaryakıt tankerleri 
şehir içinde dolaşmaktadırlar.
Son Sözüm ; Çağdaş teknoloji ve güvenlik 
sistemlerinden gözümüzü ayırmadan 
Ülkemizdeki ihtiyaçları belirleyerek 
sistemimizi sürekli iyileştirmeliyiz.

Mert YARKINER
Makina Mühendisi
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1. Ülkemizde Makina Mühendislerinin geleceği konusunda düşünceleriniz nelerdir?

2. Ülkemizdeki yol ve trafik güvenliği konusunda Makina Mühendisleri nasıl katkı sağlayabilir?

3. LPG li araç kullanımı hakkında düşünceleriniz nelerdir?

4. Odamızın ne tür teknik etkinlikler yapmasını arzularsınız?

5. Sosyal medya kullanımı hakkında düşünceniz nelerdir?

1.   MMO ülke çapındaki mesleki faaliyetlerde daha etkin olmalı. Oda etkinlikler-
ine genç mühendis arkadaşlarımın katılımları sağlanırsa odamızın daha verimli 
çalışmalar yapacağına inanıyorum. Kısaca odamıza sahip çıkmalıyız.

2.   Ülkemizde son yapılan trafik çalıştayı dikkate alınacak olursa MMO olarak katkı 
yapma alanlarımız bellidir. Örneğin araç muayene ve yeni veya ikinci el getirilen 
araçlarda olması gereken donanımların istenilen standartlarda olup olmadığı 
hususu.

3.   LPG li araçlar dünyada bazı ülkeler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Burada ciddi bir fizibilite raporu hazırlanıp MMO’nun koyacağı katkılar belirlenip 

altyapı oluşturma aşamasından başlanmalı, araçlarda standartlara uygun montaj aşaması belirlenip, bu konuda 
ehil olan kurumlarla eğitim olanağı araştırılıp ülkede verimli çalışma ortamı hazırlanmalı.

4.   Odamız öncelikle başlatmış olduğu laboratuvarını biran önce tamamlayıp gerekli alet araç ve gereçleri 
tamamlamalıdır.

5.   Sosyal medyanın dünyada çok etkin bir şekilde kullanıldığı inkar edilmez bir gerçek. Bizler de tek taraflı bilgi 
paylaşımından, çift taraflı bilgi paylaşımına önem vermeliyiz.

Ahmet Günbay

“

1. Ülkemizde sanayi olmadığı için Makina Mühendislerinin iş alanları kısıtlıdır. 
Ya akademisyen olabilirler yada proje işi ile uğraşabilirler. Bunun yanında otel ve 
benzeri tesislerde calişma imkanları vardır.

2. Araçların trafiğe çıkmazdan önce mekanik hava kirliliği ses ve benzeri konularda 
güvenliğini sağlamada yardımcı olabilirler.

3.Şu anda LPG fiyatları mazota göre daha yüksektir. Ama çevre kirliliği açısından 
daha iyidir. Dolayısı ile böyle bir düzenleme sadece çevre kirliliği açısından 
düşünülebilir. Halk arasında yaygın kanı olan “LPG tehlikeli dir” düşüncesininde dikkate alınmasi gerekir.

4. Yeniliklerle ilgili seminer ve eğitimlerin arttırılması, profesyonelliğin teşvik edilmesi.

5. İletişim çağının kaçınılmaz gerçeği. 

Mukaddes Önen
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Makina Mühendisleri Odası5 ÜYE 5 SORU 5 CEVAP“ “1.   Hızla gelişen ekonomiler  ve toplumlar,  bizim ülkemizin de güncel 
konularından  olan, enerji, su ve diğer ihtiyaçlardan dolayı küresel çevre 
baskılarına ve rekabetine katılmaktadır.  Makine Mühendislerinin görevinin 
hem ekonomik gelişmeyi, hem de sürdürülebilirliği sağlayan yeni  teknikler 
ve teknolojiler üretmek olduğunu düşünürsek, taşınırlık, karmaşıklık ve 
sürdürülebilirliğin, geleceğin en büyük problemlerinden biri olduğunu görüyoruz.

   Mühendislere yerel uygun çözümler üretmeyi  öğretmek, sürdürülebilir bir şekilde 
büyümenin anahtarıdır. Büytük sistemler ise tüm dünyayı ilgilendiren enerji, çevre, 
gıda, üretim, ürün geliştirme, lojistik ve iletişimdeki sorunlardır. Öyle bir ülkede 
yaşıyoruz ki, tüm bu gelişmelerin merkezindeyiz. Her iki durumda da mühendisler  
yeni bilgiler ve yetenekler kazanmak zorundalar.

  Mühendislik bilgisinin modern toplumlarda rekabet için çok önemli olduğunu biliyoruz. Sektöre daha çok makine 
mühendisi girmesi, mesleği  daha küresel  ve rekabetçi yapacak.  İşverenler de mühendislerden teknik bilgiden 
daha fazlasını isteyecektir.  Gelecekteki makine mühendisi,  yaratıcı, problem çözebilen, problemleri disiplinler 
arası bir seviyede anlayabilme özelliği taşıyan bir yapıda olmalıdır. Bugünün ve geleceğin mühendisleri  hayat 
boyu öğrenme isteği taşıyan ve üreten  bireyler olmalıdır. Tabi tüm bu oluşumlar, makine mühendislerine ülkemiz  
koşullarında sağlanabilecek nasıl bir  iş ve nasıl bir çalışma imkanı  yaratılabilir konusunu gündeme  getiriyor. 

   Ülkeler arasında sınırlar kalktığı gibi,  mesleklerinde bölgesel  sınırının kalktığını görüyoruz. Rekabetçi, ve 
öğrenme isteği olmayan, çalışmak istemeyen, kendini geliştirmeyen, değişikliklere hızlı  uyum sağlayamayan 
mühendislere  maalesef ülkemizde  ve dış ülkelerde  pek iş  yok.  Dört  yıllık fakülte bitirmek günümüzde artık  pek 
işe yaramıyor.  Mühendislik mesleğinin gerekliliği  yerine getirilemezse,  sıradan teknik görevleri yerine getiren 
teknisyen konumuna düşülebilir. O zaman makine mühendisleri vakitlerinin çoğunu  zorlu  teknik meselelerle 
uğraşarak ve teknisyenlerin işini kontrol ederek geçirirler.

Ülke şartlarının değişmesi, anlaşmaların olması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi,  yetenekli  ve yenilikçi makine 
mühendislerinden istenilecek.  Kontrollü bir şekilde daha fazla  makine mühendisi yetiştirmek  yenilikleri, 
kaliteyi  ve rekabeti  iyileştirir.  Ancak, özel sektör ve dış yatırımcılarında katkılarıyla iş sahası genişler  ve makine 
mühendislerine kendi kuracakları iş imkanları dışında istihdam sağlanırsa. Aksi taktirde eğitimli ancak işsiz 
mühendis ordusu yaratırız.

2.   Ülkemizdeki ulaşımı sağlayan yollar ve alt yapı nitelikleri, yol eğimleri, asfalt kaplamaları, çağdaş  ülkelerden 
farklılıklar göstermekte, şehir  içi ve şehir dışı yolların birbirinden kesin olarak ayrılmaması,  şehirler  arası yollarda 
sürekli kavşakların ve yerleşim yerlerinin bulunması,  gidiş-geliş yolların bariyerlerle ayrılmaması, yeterli  ikaz ve 
aydınlatmanın bulunmaması,  yol bakım onarım çalışmalarının yetersizliği, trafik kazalarında teknik sorun olarak 
gözükmektedir.

    Toplu taşımacılığın yeterince özendirilmemesi ve özel araç kullanımının önemli boyuttaki artışı sonucu, otopark 
sıkıntısı ve altyapı yetersizliği sorunları yaşanmaya başlanmıştır. Şehir içi ulaşım; trafik sıkışıklığı, trafik kazaları 
gibi sorunların yanında ciddi boyutlu çevre sorunlarına da neden olmaktadır. Son yıllarda karayollarımızdaki 
motorlu araç sayısı hızlı bir artış göstermiştir. Gün geçtikçe artan trafik uygun olmayan sürüşler, aşırı gürültü 
sorunlarını ortaya çıkarmıştır.

   Araçlardan kaynaklanan hava ve ses kirliliğini azaltmak için, araçların  emisyon ve ses desibel denetimlerinin 
bağımsız kuruluş olan Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılması sağlanabilmelidir.

   Araç muayeneleri  formalite olmaktan çıkarılmalı, mühendis denetiminde modern cihazlarla kontroller 
yapılmalı, çıkacak sonuçlara göre tedbirler alınıp uygulanmaya konulmalıdır.

   Araç güvenliği yönünden,  araçların güncel normlara uygun olarak  bakımı önemli rol oynamaktadır.  Araçlarda 
kullanılan yedek parça  ithalatı ile mühendislik hizmetlerinin denetlenmesi sağlanmalıdır. Bakım ve onarım 
hizmeti veren işletmelerde teknik hizmet sorumlulukları zorunlu hale getirilmeli ve oda tarafından eğitilip 
belgelendirilmiş oda üyesi  makina mühendislerinin istihdamı bu işletmelerde sağlanmalıdır.

Mehmet Akif Yazgan
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3.   Otomotiv sektörü teknolojik yenilenmenin en hızlı ve en etkin şekilde uygulandığı sektörlerin başındadır. 
Otomobil üretim ve tüketiminin artmasıyla petrol yerine alternatif enerji kaynakları araştırılmış, ancak birçok 
enerji kaynağı henüz petrolün yerini alabilme aşamasına ulaşamamıştır. LPG, kolay bulunması, ekonomik 
olması ve diğer yakıtlara oranla çevreyi daha az kirletme özelliği nedeniyle, birçok ülkede LPG‘nin otomobillerde 
kullanımı özendirerek yaygınlaştırmıştır.

LPG‘nin yanıcı ve patlayıcı bir gaz olması LPG dönüşüm sistemlerinde güvenliği ve denetimi ön plana 
çıkarmaktadır. LPG dönüşüm sistemleri; uluslararası  ve TSE standartlarına uygun olması, montaj firma ve/
veya firmalarının yetkili ve montajı yapan teknisyenin eğitilmiş olması, gerekli bakım ve periyodik kontrollerinin 
yapılması ile çevreci, ekonomik ve güvenli sistemlerdir. LPG tankları binek araçlarda bagaj bölümüne, kendine 
orijinal sehpası üzerine montajı yapılmalıdır. Ayrıca tank en az iki adet orijinal bağlama kayışı ile sıkı sıkıya 
gerdirilerek bağlanmalıdır. LPG tanklarının montajı, dış etkilerden korunması için epoksi boya ile boyanmaktadır. 
LPG‘li araçların dönüşümünde kullanılan tankların kullanım ömrü 10 yıldır. LPG‘nin korozyon etkisi 10 yıl olarak 
belirlendiğinden, ömrü dolan tankın değiştirilmemesi durumunda patlama riski oluşturmaktadır. Kullanım 
ömrü dolan tankların ve diğer gerekli tüm tadilatların yetkilendirilmiş  otogaz dönüşüm firmaları tarafından 
değiştirilmesi gerekmektedir. Değiştirilmeyen her tank,  bomba özelliği taşımaktadır. Bu nedenle ömrünü 
tamamlamış LPG tanklarının kullanımı halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokar.  Tanktan sürekli LPG 
çekişi nedeniyle tank dış yüzeyinde terleme ve nemlenme meydana gelir. Tank boyası herhangi bir nedenden 
dolayı bozulmuş veya yıpranmış ise tankın bu bölgelerinde korozyon oluşur. Bu korozyon zamanla tankın 
delinmesine neden olabilir. Bunun önlenmesi için tankın yıpranan boyaları temizlenerek bu bölgelerin yeniden 
epoksi boya ile boyanması sağlanmalıdır. Aracın hareketli olması nedeni ile LPG tankı her gün sayısız titreşime 
maruz kalır. Bunun sonucunda tankı sabitleyen kayışlarda gevşemeler meydana gelir. Bağlama kayışlarının 
gevşemesi sonucunda LPG tankı hareket ederek bağlantı ayarlarının bozulmasına neden olmaktadır. 

   Bu bilgiler ışığında LPG gazlı araçların kullanımını irdelersek, gerekli  alt yapı çalışmaları ve yasalar yapılmadan, 
halkımızı ve sürücüleri LPG li araç kullanma konusunda  yeterli  bilinçlendirmeye ulaştırmadan ve halkımızın 
yaşam alışkanlıklarını da göz önünde bulundurursak, LPG li araç kullanımının ülkemiz için henüz erken olduğunu 
düşünüyorum. 

4.   Öncelikle ülkemizde bulunan kayda değer  kurum ve kuruluşların ülke ekonomisine sundukları teknik oluşum 
ve imkanları görmek.
      Ülke koşullarımızda uygulanabilirliği olan ve konusunda lider durumda olan dış firmalardan gelecek uzman 
kişilerden teknik uygulamalı bilgiler almak.
      Bugün Makine ve elektrik birbirinden ayrılmaz iki parça. Amaç elektrik mühendislerinin sorumluluğunda olan 
bir işi yapmak olmamakla beraber, çalışılan bir iş yerinde oluşabilecek elektrik arızalarını anlık giderebilecek, 
iki odanın işbirliği çerçevesinde,  makine mühendislerine makinelerde oluşabilecek basit elektrik arızalarını 
bulabilme, kontrol edebilme ve dikkat edilmesi gereken  elektrik konularında temel  elektrik bilgilendirme semineri 
verilebilir.

5.   Telekomünikasyondaki  gelişmelerle iletişimin çok kolaylaştığı ve yaygınlaştığını, dünyanın her tarafındaki 
insanlarla işbirliği yapmanın  mümkün olduğunu görüyoruz. Haber  ve sanal alemlerin gelişmesi de kurumlar 
ve mesleklerin de  işbirliğini kolaylaştırmaktadır.  Mühendisler yarattıkları prototipleri sanal ortamda tartışıp, 
tasarımdaki değişiklikleri anında yapabilmektedirler.

    Kurumlar da sosyal medyanın gücünün farkında olup, tanıtım, satış-pazarlama ve iletişim amaçlı yaygın olarak 
kulanmakta, ayrıca  iş arayanlar   işverenlere, işverenler de adaylara sosyal medya aracılığıyla ulaşabilmektedir. 
Hangi sosyal medya araçları kullanılıyor diye baktığımızda ise, en çok kullanılan sosyal ağlar; Facebook , Twitter  
ve Linkedln  olduğunu görmekteyiz.  İşe alımlarda bir başvuru alınıp ve adayla görüşme yapıdıktan sonra, aday 
hakkında öncesinde sosyal medya araçlarından sıkça faydalanılmakta olduğunu da biliyor ve uyguluyoruz. Sanal 
alemin, iş arkadaşları ile iletişime geçmenin daha da gelişmiş bir yolu olduğunun farkındayız.

   İletişim teknolojisinin bu denli gelişimi sonucu, insanları birbirine olmadığı kadar yaklaştıran sosyal medya 
kullanımı artarak devam edecek ve şimdiden vazgeçilmez olarak görülmektedir. Sonuç olarak da, makine 
mühendisleri  geleneksel çalışma alanlarının dışına çıkmak zorunda kalacak gibi görülmektedir.
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Makina Mühendisleri Odası5 ÜYE 5 SORU 5 CEVAP“ “1. Ülkemiz üzerinde kara bulut olarak bulunan ambargolar kalkmadığı sürece 
gerek bireysel olarak gerekse tüm makine mühendisleri olarak belli bir yere kadar 
gelişebiliriz. Ambargolar dışında en basit örnek olarak, adaya su getirmek için 
gerçekleştirilen proje sonrasında işletmesini ve kontrolünü Kıbrıslı mühendislere 
vermeyen zihniyetlere sahip insanlar olduk sonra mesleğimizin gelişmesi oldukça 
yavaş olacaktır. 

2. Tabiki trafik ve yollar ülkemizde büyük bir sorundur. Halkında bıktığı 
sorunlardan biridir. Bu konuda ne kadar yetersiz olduğumuz, yeni dökmüş 
olduğumuz yolları defalarca kazmamızdan fark edilmektedir. Bunun nedeni 
ise detaylı ve ileriye dönük bir altyapı çalışmamız bulunmadığından olsa gerek. 

makine mühendisleri olarak, altyapı çalışmalarını ve projelendirme işlemlerini üstlenebiliriz.  Fakat güvenlik 
konusunda en büyük söz mühendislerde değil, biz vatandaşlardadır. 

3. LPG patlama ve yangın riski yüksek olan bir gaz olduğundan çok dikkat edilmelidir. Bazı Avrupa ülkelerinde LPG 
ile çalışan araçların üretimi başlamıştır. Fabrika çıkışı LPG’li olan bir aracın gerekli testler yapılıp, önlemler alınarak 
üretildiğinde tehlike arzetmediğini düşünmekteyim. Fakat Türkiye’de yaygın olan ve sonradan 10 yıllık araçlara 
entegre edilen LPG sisteminin sağlıklı ve güvenli olduğunu düşünmemekteyim.  Hatta LPG’nin sağladığı yanma ve 
ekonomi göz önüne alındığında, benzinden ucuz bir yakıt olan LPG neden kullanılmasın.

4. KTMMO’sı üyesi olarak mesleğimizin gelişmesini engelleyen olumsuzluklar karşısında, makina mühendisliği 
mesleğini ve bireysel gelişimimize yardımcı olacak her türlü etkinliğe katılmak isterim. Yapılan seminerler ve 
kurslar dışında etkinlik olarak canlı birebir uygulama yapabileceğimiz etkinliklerin ve kursların yapılmasını tercih 
etmekteyim. 

5. Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi sosyal medyanın da fazlasının zarar olduğunu herkes gibi bende 
düşünmekteyim. Bize sağladığı birçok imkan vardır. En basit örnek olarak düşünürsek her an herkesle iletişim 
kurma imkanımız var. insanların birbiriyle bilgi paylaşmasını sağlayan internet siteleri sayesinde, herkes ulaşmak 
istediği bilgiye kolaylıkla ulaşabilmektedir. Doğru şekilde, amacını aşmadan kullandığımız takdirde zarar yerine, 
herkesin verim alabileceğini düşünmekteyim. 

1. Gelişmekte olan ülkemizde, yapılması gerekli olan ve ihtiyaç duyulan bir çok 
proje var. Proje demek A’dan Z’ye mühendislik demektir. Makina Mühendisliği 
günümüz koşulları ile en değerli mesleklerden biri olup gelecek vaat ediyor. Mevcut 
görevlere ilave dünyada olan ve ülkemizde uygulanmayan sorumluluklara da 
sahip olunabilecek bir meslek dalımız var.

2.  Maalesef ülkemizde araç ve yol kıyaslaması yapıldığında alt yapımız araç 
sayımıza göre yetersiz ve geliştirilmesi gereken bir konudur. Yaşanan sel baskınları 
yapılmamış su tahliye sistemlerinden kaynaklanır. Nasıl ki bir konut yapılmadan 
önce yağmur suyu ve atık su düşünülüp hesaplanıp projelerle tahliye ediliyorsa 
yollardan da tahliye edilmesi gerekmektedir. 

3. Petrolden daha ucuz olmasından dolayı alternatif yakıt olarak kullanılmaya başlayan LPG doğru şekilde 
kullanılmazsa inanılmaz bir teklikeye sebep olabiliyor. Bu durumu engellemek tüketiciye düşmektedir. 

4.  Odamızın veridği seminerleri ve kursları yeterli buluyorum. Üyelerle samimiyeti geliştirmek adına yapılacak iş 
çıkışı etkinlikleri aracılığı ile meslektaşlarımı  daha yakından tanımak istiyorum.

5.  Sosyal medya doğru şekilde kullanılırsa aslında insanın işini kolaylaştırıp, dünyada yaşanan olayları, 
gelişmeleri etkinlikleri daha hızlı öğrenmemize yarar. Sosyal medyayı yanlış kişiler yanlış amaçlar için kullanınca 
ise en tehlikeli silah haline gelmektedir. Özellikle gelişme çağında olan çocuklara doğru sosyal medya kullanımı ve 
denetimi uygulanmalıdır.

Mehmet Çaltınoğlu

Meryem Baltacı 
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• Aşırı su kullanımının önlenmesi, 
• Sulamanın çevresel etkilerinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi, 
• İklim değişikliklerinin bitkinin gelişimine, su tüketimine 
etkilerinin araştırılması, 
• Su kalitesinin iyileştirilmesi ve korunması, 
• Su kalitesinin izleme ve değerlendirilmesi, 
• Sulama ile ilgili kuruluş ve organizasyonlar ve farklı iklim 
senaryoları için su yönetim rehberlerinin oluşturulması, 
• Basınçlı sulama yöntemlerine göre sulama sistemlerinin 
projelendirilmesi, 25 KOP Bölgesi’ne Havza Dışından Su 
Temini Önerileri 
• Alternatif su kaynaklarının (atık suların geri kazanımı, 
yüzey sularının suyun kıt olduğu alanlara yönlendirilmesi, 
su tasarrufu sağlayan sulama yöntem ve tekniklerinin 
geliştirilmesi, atık sulardan ve drenaj sularından 
yararlanma olanakları) geliştirilmesi, 
• Su dağıtım kayıplarının en aza indirilmesi için açık 
sistemlerden vazgeçilerek kapalı borulu sistemlerin 
yaygınlaştırılması,
 • Hacim esasına dayalı bir fiyatlandırma modeli (bitki-alan 
yerine, su miktarı) oluşturulması, 
• Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması,
 • Çiftçilerin su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi, 
• Su kaynaklarının etkin bir şekilde korunması ve 
kullanılması hususlarında kapsamlı bir su yasasının 
çıkarılması, gerekmektedir

Ülkemizde su kaynaklarının sürdürülebilir ve 
rasyonel kullanımı için; 
• Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetiminde 
ulusal devlet politikası oluşturulmalı, 
• Ülke genelinde sürdürülebilir bir havza yönetimi 
yönünde kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalı, 
• Ulusal veri tabanı oluşturulmalı ve bilgi akışı sağlanmalı, 
• Sınır asan sular için ulusal çıkarlar gözetilerek gerekli 
önlemler alınmalı, 
• Su kaynaklarının kullanımı planlanmalı, 
• Su kullanıcı örgütlerinin zayıf ve güçlü yanları 
belirlenerek örgütlenmeyle ilgili yeni yapılanma kriterleri 
belirlenmeli, 
• Düzenli izleme ağı oluşturulmalıdır.

Su kıtlığına neden olan aşağıdaki gibi belli başlı 5 
faktör vardır: 
1. İklim şartları,
2. Kuraklık (kuru dönemlerin görülme sıklığı ve şiddeti), 
3. Çölleşme ve ormansızlaşma, 
4. Su stresi (yüksek nüfus, yoğun sanayi nedeniyle aşırı su 
talebi, kaçak yer altı kuyularının kullanımı), 
5. Çevre tahribatı, su havzalarının amaç dışı kullanımı, 
kirlilik ve küresel iklim değişimi.

Kaynak: http://www.konyasuariza.com/Su_tasarrufu_nasil_yapilir.html

SuLAMADA ETKİN Su KuLLANIMI
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Girne dağ yolundaki kaza ile ilgili MMO açıklama yaptı 

Önceki gün Girne-Dağyolunda meydana gelen feci trafik 
kazası, tüm toplumu olduğu gibi bizleri de tarifsiz bir 
acıya boğdu. Meslek olarak araç ve tarfikle çok yakın bir 
ilgimiz olduğundan bu acı daha da artmakta ve öfkeye 
dönüşmektedir. Çünkü yıllardır yaptığımız ikazlar gözardı 
edilmekte, göz göre göre kazalar olmakta ve can kayıpları 
yaşanmaktadır.
Yıllardan beri meydana gelen kazalarda yapılan 
tespitlerde araç teknolojileri sürekli göz ardı edildi. 
Kötü yol koşullarının etkisini azaltmak ve sorumsuz 
araç operatörlerinin kaza yapmasını engellemek için 
“akıllı araçlar” yapıldı. Akıllı araçların sahip olduğu 
takometrelerle aracın 3-4 gün öncesine kadar hangi 
operatörle kaç km hızda kullanıldığı tespit edilebiliyor. 
Bu araçlar, kaygan zemin üzerinde güvenli kullanımın 
sağlanabilmesi için operatöre hız yapma imkanı vermiyor. 
Binek otolarda 3 yaştan 5 yaşa çıkarılan ithalat şartı; iş 
araçlarında, kamyon tipi ağır araçlarda, yolcu taşıma 
araçlarında 12 yaş olarak uygulanmakta böyle olunca 
da yurt dışından 2. el durumda ithal edilen kamyonlar 
büyük oranda ekonomik ömrünü doldurmuş, yardımcı 
fren sistemlerinden yoksun ve ucuz olduğu için 
ülkeye getirilmektedir . Bu tip ithallerin durdurulması, 
azami 3 yaşından büyük iş araçlarının, yardımcı 
fren donanımınından yoksun kamyonların, yolcu 
güvenliğinden yoksun yolcu taşıma araçlarının ithali 
durdurulmalıdır. 
Kaza sonrası resimlerden araçların konumları ve hasar 
derecelerine bakıldığında bu kazanın oluş sebebinin 
kamyon araçtaki frenleme zaafiyetinden kaynaklandığı 
değerlendirilmektedir. Bu konunun teknik olarak kontrol 
edilmesi gerekir. Araç lastiklerinin kavrama yeteneğinin 
incelenmesi gerekir. Bu kamyonda eğer kaymayı önleyici 
ASR sistemi veya dengeli fren yapmayı sağlayan ABS 
sistemi bulunsaydı belki de bu kaza yaşanmayacaktı.
Harfiyat kamyonlarına hız limiti şartı konması gerekir, 
KKTC trafik tüzüğnde de hız limiti vardır. Binek otolar ile 
40 ton yük taşıyan araçların hız limitleri aynı olamaz ancak 
yolda yapılan kontrollarda araç segmentine bakılmadan 
radar ile hız tespiti yapılıyor. Günümüzde trafik birimleri 

hareketsiz araçları dahi takometrelerinden kontrol ederek 
öncesinde yapılan hız aşımları tespit edilebilir. Ama 
ülkemizde maalesef takometre uygulaması yoktur.

Araçlar ve trafik konusunda ülkemizde gözlemlenen 
anomaliler ve bunlardan dolayı bilzeri bekleyen muhtemel 
tehlikelerden bir kısmı aşağıda belirtilmiştir:
• ADR sistemi olmayan akaryakıt tankerleri, her an 
patlayabilecek bir bomba gibi sokaklarda dolaşmaktadır.
• Yolcu güvenliği olmayan otobüsler yolcu taşıma 
hizmetinde kullanılmaktadır. Şu anda kullanımda olan 
otobüslerin yaklaşık %90’ında yangın/devrilme gibi 
kazalarda yolcuların zarar görmeden tahliyesine imkan 
sağlayacak donanımlar yoktur.
• Ekonomik ömrünü doldurmuş ağır iş makinaları 
denetlenmeden ülkemizde hizmet vermektedir. Birkaç yıl 
önce yine beşparmak dağlarında excavatör uçurumdan 
yuvarlanmış ve operatörü ölmüştü. O kazada eğer iş 
aracında arazi seviye tespit sensörü olsaydı o kaza da 
yaşanmayacaktı.
• İmalatçının tasarladığı araçların KKTC’de 
tadil edilerek kapasitesinin 2 kat fazlası bir yük altında 
kullanılmakta olduğu odamız tarafından tespit edilmiştir. 
• Aşırı ağırlıktan dolayı araç şasileri kopmakta ve 
bu şasiler donanımsız atölyelerde hiçbir denetim olmadan 
uydurma yöntemlerle tamir edilmektedir.
Biz makina mühendisleri araçların kaza yapmasına sebep 
olan yol şartlarının etkisini, kullanıcı sorumsuzluğunu 
ve hatalarını asgari seviyeye indirmek için “akıllı 
araçların” kullanılması gerektiğini savunuyoruz. Yurt 
dışından ikinci el durumunda ithal edilen tüm araçların 
fabrikasyon tasarımlarına uygun olduğu hususnda 
Makina Mühendisleri Odasından teyid alınmalıdır. Odamız 
bu hizmeti verebilecek kapasitededir. Bu kamyonların 
yürüyen aksamları, yardımcı fren donanımları 6 ayda 
bir mutlaka denetlenmelidir. Takometresiz iş aracı 
kullanılmamalı ve trafik kontrollarında denetlenmelidir. 

Emir TAŞCIOĞLU
Oda Başkanı
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Yapı Birim Maliyetleri ve Mekanik Proje 
Ücret Oranları
1 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 Tarihleri arasında geçerlidir.

Tablo 1: Sıhhi Tesisat projelerinde uygulanacak olan Yapı Birim Maliyetleri

“Güçlü Bir  Oda İçin 
Aidatlarımızı Ödeyelim” 

Yapı Sınıfları Yapı Birim Maliyetleri

Konut (II. Sınıf) 1,365 TL/m2

Konut (III. Sınıf) 1,700 TL/m2

Apartman Tipi Konut 1,330 TL/m2

Otel I 1,690 TL/m2

Otel II 1,930 TL/m2

Otel III 2,160 TL/m2

Bungalow 1,435 TL/m2

Ofis Tipi Binalar (Standart) 1,130 TL/m2

Ofis Tipi Binalar (Özellikli) 1,430 TL/m2

Sendeli Dükkan 1,330 TL/m2

Sendesiz Dükkan 1,160 TL/m2

Yurt 1,450 TL/m2

Okul 1,185 TL/m2

Sinema, Çok Maksatlı Salon 1,900 TL/m2

Gazino, Lokanta 1,620 TL/m2
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Tablo 2: Yapı Sınıfları ve Ücret oranları

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

Tablo 4: Havuz Projesi Ücret Oranları

Tablo 5: Asansör Projesi Ücret Oranları

Tablo 6 : Gümrük giriş kontrol raporu ücretleri Tablo 7: Diğer Hizmetler

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

Yapı Alanı 
A(m2)

1. Sınıf/4.Sınıf 
S1 /S4 (%)

2. Sınıf
S2 (%)

3. Sınıf
S3 (%)

Sıhhi Tesisat Proje 
Ücreti
(TL)

0-300 0.19 0.32 0.38
301-600 - 0.29 0.32 (A)x(YBM)*x(Si)
601-900 - 0.26 0.29
901-üzeri - 0.25 0.26

Isıtma veya 
Soğutma 
Yükü (Y)

Isıtma ve/veya soğutma yükü 
birim maliyetleri

(KBM)

İmalatın 
yaklaşık 
maliyeti

Ücret Oranları
(Ü)
%

 Proje Ücreti

kW Isıtma 
(TL/kW)

Isıtma/Soğutma
(TL/kW) TL Isıtma Isıtma/

Soğutma TL

0-25 532 1,633 6.0 4.0
26-50 508 1,525 5.0 3.7
51-100 490 1,416 (Y)x(KBM) 4.5 3.3 (Y)x(KBM)x(Ü) 

101-250 470 1,307 4.3 3.0
251-500 446 1,195 4.1 2.8
500 üzeri 418 1,100 4.0 2.5

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

101 – 250 m3

251 – 600 m3

3 Stg / m3

2 Stg / m3

1.5 Stg / m3

P = T x BM

Fonksiyonlu Havuzlar 5 Stg / m3

Çocuk (Çırpınma) Havuzları 4 stg / m3

Yarı Olimpik havuzlar 3 stg / m3

Eğlence havuzları 7 stg / m2

Fıskiyeli süs havuzları 13 stg / m2

Yapay dere ve gölet tipi havuzlar 2 stg / m2

Masaj havuzları
Dört kişiden küçük
Beş kişiden büyük

100 Stg
50 Stg

Havuza ısıtma eklenmesi 1 Stg / kW

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

Cihaz Türü Rapor ücreti
Araç Üstü Vinç 600 TL + KDV

Gırgır Vinç 250 TL + KDV
Mobil Vinç 900 TL + KDV

Proje Keşif Bedeli 
(TL)

Proje Ücreti 
(TL)

P P x (0.02-0.15)
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1- 8. Enerji verimliliği fuarı
Tarih: 11.01.17-12.01.17 
YER:  İstanbul WOW Kongre Merkezi
Bilgi Almak İçin: www.dorakmice.com , info@
dorakmice.com

2- 4. PNEXT Jeotermal, Biogaz depolama, 
Hidrojen, Nükleer, Kömür Enerji Teknolojileri ve 
uzaktan Kontrol, Takip Sistem Ekipman ve Buhar 
Teknolojileri Fuarı
Tarih:12.01.17-14.01.17 
YER: İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
Bilgi Almak İçin: www.demosfuar.com.tr, info@
demosfuar.com.tr

3- IHS Adana 2017 10. Isıtma,soğutma, 
havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi, Tesisat ve 
Yalıtım Fuarı
Tarih:16.01.17-19.01.17 
YER: Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
Bilgi Almak İçin:  www.tuyap.com.tr,  tuyapadana@
tuyap.com.tr

4- WIN Hydraulic and Pneumatic , 14. Akışkan 
Gücü Teknolojileri Fuarı
Tarih:16.03.17-19.03.17 
YER: Tüyap  Fuar ve Kongre Merkezi , İstanbul
Bilgi Almak İçin:  www.win-automation.com, info@
hf-turkey.com

5- 15. uluslararası Asansör Fuarı
Tarih:23.03.17-26.03.17 
YER: Tüyap  Fuar ve Kongre Merkezi , İstanbul
Bilgi Almak İçin:  www.ifo.com.tr , ifo@ifo.com.tr

6- REW İstanbul 2017, 13. uluslararası Geri 
Dönüşüm, Çevre Tekonolojileri ve Atık Yönetimi 
Fuarı
Tarih:16.03.17-19.03.17 
YER: Tüyap  Fuar ve Kongre Merkezi , İstanbul
Bilgi Almak İçin:  www.ifo.com.tr , ifo@ifo.com.t

7- EQuIP AuTO ALGERIA 2017 | 27 Şubat – 2 Mart 
2017 | Cezayir / Cezayir
Fuarda Sergilenecek Ürün Grupları:
Parça ve Şasi Sistemleri,
Elektrik ve Elektronik Sistemler,
Aksesuarlar ve Tuning,
Onarım ve Bakım,
IT ve Yönetim,
Servis İstasyonları ve Araç Yıkama.
Bilgi Almak İçin: info@meridyenfair.com

8- TÜRKMENİSTAN TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FuARI | 
21 – 23 Şubat 2017 | Aşkabat / Türkmenistan
Fuarda Sergilenecek Ürün Grupları:
Yapı İnşaat,

Moda,
Tekstil,
Ev Tekstili,
Otomotiv,
Tarım, Gıda,
Mobilya,
Makine,
Kozmetik,
Genel Ticaret Bölümü.
Bilgi Almak İçin: info@meridyenfair.com

9- EQuIP AuTO ALGERIA 2017 | 27 Şubat – 2 Mart 
2017 | Cezayir / Cezayir
Fuarda Sergilenecek Ürün Grupları:
Parça ve Şasi Sistemleri,
Elektrik ve Elektronik Sistemler,
Aksesuarlar ve Tuning,
Onarım ve Bakım,
IT ve Yönetim,
Servis İstasyonları ve Araç Yıkama.
Bilgi Almak İçin: info@meridyenfair.com

10- BALKAN TEXTILE | 9 – 11 Mart 2017 | Belgrad / 
Sırbistan
Fuarda Sergilenecek Ürün Grupları:
Kumaş,
İplik,
Düğme,
Fermuar,
Tekstil makinaları,
Tela ve Her Çeşit Tekstil Aksesuarı
Bilgi Almak İçin: info@meridyenfair.com

11- Konelex Konya 12. Elektrik, Elektronik, 
Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı
TARİH:27 - 30 Nisan 2017

ZİYARET SAATLERİ :27,28,29Nisan2017:10.00–19.00,
30 Nisan 2017 : 10.00 – 18.00

YER:K.T.O. - Tuyap Konya International Fair Center Fevzi 
Çakmak Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi No:8 / 1 
Karatay/KONYA 16250 Osmangazi / BURSA

12- 50. FIA INTERNATIONAL EXPO 2017 | 8 – 13 
Mayıs 2017 | Cezayir / Cezayir
Fuarda Sergilenecek Ürün Grupları:
Yapı İnşaat,
 Moda,
Tekstil, 
Ev Tekstili,
Otomotiv, 
Tarım, Gıda,
Mobilya,
Makine, 
Kozmetik,
Genel Ticaret Bölümü

Seminer Ve Fuar Takvimi


