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SUNUÞ

Deðerli Meslektaþlarýmýz;

VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi'nin baþlamasýna az bir zaman kaldý. 
Kongre programýnýn  kongreden  önce tüm katýlýmcýlara ulaþtýrýlmasý hedefi 
ile Kongre Yürütme Kurulumuz ve Kongre Sekretaryamýz çalýþmalarýný 
sürdürüyorlar. Bültenimizde  hem kongre taslak programýný hem de 
Kongrede sunulmasý kesinleþen bildirilerin özetlerini  inceleme olanaðý 
bulacaksýnýz. 

Bu yýl da seminerleri, kurslarý, konferanslarý, panelleri, bildirileri, forumlarý 
ile dinamik bir kongre programý oluþturmayý hedefledik. Kongre ile birlikte 
düzenlenecek  sergi bu yýl bildiðiniz üzere fuar boyutunda ÝZFAÞ (Ýzmir 
Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.) organizasyonunda, 
Ýzmir'in kent içindeki en geniþ yeþil alaný olan Kültürpark'da yanyana 
salonlarda gerçekleþtirilecek. 

Kongre kapsamýnda kýrka yakýn teknik bildiri sunulmasý hedefleniyor. 
Panellerde ise; “Yetkili/Yetkin/Uzman Teknik Eleman Kanunu ve Mesleki 
Tanýnýrlýlýk” konusu TMMOB Baþkaný Mehmet Soðancý tarafýndan 
yönetilecek panelde ele alýnacak.  “AB Müzakere Süreçlerinde Tesisat 
Mühendisliðinin Durumu”  konusu ise MMO Baþkaný Emin KORAMAZ 
tarafýndan yönetilecek panelde tartýþýlacak. Kongre kapsamýnda “AB 
Sürecinde Tesisat Mühendisliði Ýle Ýlgili Avrupa Birliði Standartlarý ve 
Türk Stadndartlarý” konulu bir konferans düzenlenecek. Kongre açýlýþ 
oturumunda Belgrad Üniversitesinden Prof. Dr. Branislav B.Todoroviç, 
dünyadaki enerji kaynaklarýnýn büyük bir çoðunluðunu tüketen yapý 
sektöründe bina cephelerinin enerji ihtiyaçlarý, malzeme özellikleri, fasat 
konumlarý, geometri ve ortalama ýsý transfer katsayýlarý ýþýðýnda mimari 
karakterlerine göre yapýlarýn özelliklerini aktarak.  Prof. Dr. Marija Todoroviç 
ise sunumunda sürdürülebilir geliþme için son derece önemli olan 
yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn HVAC sektörüne entegre edilmesi, 
mühendislik alanlarýndaki geliþmelerin  doðanýn harmonisini bozmadan 
yapabilmesi için de gereken disiplinlerarasý çalýþma ve sürdürülebilirlik etiði 
kültürü konularýn deðinecek.

Kongre kapsamýnda Sanayide ve Konutlarda Doðal Gaz Kullanýmý, 
Tasarým ve Uygulamalarý,  Jeotermal Enerji, Isýtma ve Soðutma 
Sistemlerinde Bireysel ve Merkezi Sistemlerin Analizi ve  Mekanik 
Tesisatlarda Deprem Güvenliði  konularýnda seminerler düzenlenecek.

Kongre kapsamýnda düzenlenecek kurslar belirlendi. Temel ve Uygulamalý 
Psikrometri, Temiz Oda ve Sanayide Buhar Tesisatý konularýnda kurslar 
düzenlenecek.

Teskon 2005 sabah toplantýlarýnda Mesleki Yetkinlik, Mesleki Tanýnýrlýlýk, 
Tesisat Alanýnda Ara Teknik Eleman Yetiþtirilmesi ve MÝEM Kurslarý, 
MMO'nun Tesisat Alanýndaki Yayýn Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi 
konularý ele alýnacak

Bu yýl Kültürpark Uluslararasý Fuar alanýnda 2-3 nolu hollerde düzenlenecek 
olan fuara ýsýtma, soðutma, klima, havalandýrma, yalýtým, pompa, sýhhi 
tesisat, doðal gaz ve su arýtma teknolojileri konusunda ürün ve hizmet 
üreten 108 firmanýn katýlýmý kesinleþmiþtir. 

Tüm meslektaþlarýmýzý tesisat mühendisliði alanýnda düzenlenen en 
kapsamlý organizasyonlardan biri olan teskon 2005'e davet ediyor, 
bildirileri, panelleri, seminer ve kurslarý ile  yoðun bir hafta geçirmek üzere 
Ýzmir'e davet ediyoruz.

   Kongre Düzenleme Kurulu    Kongre Yürütme Kurulu
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Yayýna Hazýrlayan:

Elif Aydoðdu

Tasarým ve Teknik Hazýrlýk:

Önder Sözen

Baský: 

A VE A Matbaacýlýk Reklamcýlýk Ýth.Ýhr. 

San. ve Tic. Ltd. Þti.
Kazým Dirik Mah. 297 Sk. No: 2/B 

Çamdibi/ÝZMÝR
Tel: 0 232 462 10 74

Adres:
Anadolu Cad. No:40 K:M2
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Tel: 0 232 444 8 666/131-124-150
Faks: 0 232 486 10 50 / 486 20 60

e-posta: teskon@mmo.org.tr
web: http://teskon.mmo.org.tr

Basým Tarihi: 08.11.2005

TMMOB
MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI

Ýzmir Þubesi Aylýk Yayýn Organý Bülten’in 
Ekim 2005 ekidir.
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AKKOÇ, Hüseyin HÝÇSÖNMEZ, Akdeniz

AKSOY, Niyazi IÞIKEL, Korhan 

ALBEYOÐLU, Metin ÝÞBÝLEN, Ýbrahim

ARISOY, Ahmet KAHRAMAN, Nafiz

ARUN, Nuri KANTAROÐLU, Ömer

ATAER, Ö. Ercan KARAKOÇ, T.Hikmet

ATILGAN, Mehmet KARCILI, Uðurhan

AYKEN, Uður KAVURMACIOÐLU,Levent

BAYER, C. Selçuk KORKMAZ, Kani 

BAYGAN, Teoman KORUN, Bedi

BAYGAN, Mustafa KÖKSAL, Yüksel

BAYRAKTAR, Kemal Gani KUMLUTAÞ, Dilek 

BAYÜLKEN, Yavuz KÜÇÜKA, Serhan 

BECEREN, Kazým KÜÇÜKÇALI, Rüknettin

BEÞER, Erkut MARO, Osman Sýrrý

BÝLGE, Z. Düriye OÐULATA, R. Tuðrul

BÝLGE, Mustafa OKUTAN, Celal 

BÝLGÝN, Abdullah ONUR, Mustafa
BOZ, B. Erdinç ÖZ, Etem Sait
BÖLÜKBAÞIOÐLU, Sami ÖZBAKIR, Ethem
BULAK, Süleyman ÖZGENALP, Atila
BULGUN, Ekrem ÖZGÜR, Cahit
BULGUN, Hakan ÖZGÜR, Doðan
BULGURCU, Hüseyin ÖZKAYA, Aydýn 
BURKUT, Enis ÖZKOL, Nuri
CAN, Ahmet PARMAKSIZOÐLU, Ý.Cem
CANSEVDÝ, Bekir PELÝN, Ener
ÇALLI, Ümit SATMAN, Abdurrahman
ÇÝLÝNGÝROÐLU, Kevork SAVAÞ, Sabri
ÇÖLAÞAN, Fatma SERPEN, Umran
DEMÝREL, Ömer SOÐANCI, Mehmet
DOBA KADEM, Füsun SUNAÇ, Baycan

DOÐAN, Veli ÞAHAN, A. Müjdat

DURUK, Ali Metin ÞAHÝN, Önder

EÐRÝCAN, Nilüfer ÞAHÝN, Numan

EMRE, Mithat TOKSOY, Macit

ERDEM, Hüseyin TOPÇU, Durmuþ

ERTAÞ, Erol TOSUN, Levent

ERTÖZ, Özden TÜRKYILMAZ, Oðuz

EYRÝBOYUN, Mustafa UÐURLUBÝLEK, Ramazan

GERELÝOÐLU, Ý. Hakký ULUDAÐ, Üzeyir

GÝRAY, Serper ÜLKÜ, Semra

GÜNGÖR, Ali ÜNLÜ, Cafer

GÜREL, M.Serdar YALÇIN, Melih

GÜRSES, Ali Çetin YAPICI, Hüseyin

HARZADIN, Gazanfer YAÞA, Erol

HEPERKAN, Hasan YILMAZ, Tuncay 

KONGRE DANIÞMANLAR KURULU

Ýlhami TEZGELEN

Metin AKDAÞ

Necdet KAHRAMAN

Nuray BOZOKALFA

Þerif ÖZSAKARYA

Tahsin BAÞARAN

M. Barýþ ÖZERDEM (Baþkan)

Abdurrahman KILIÇ

A. Kirami KILINÇ

Duran ÖNDER

Fasih KUTLUAY

Günay YABAÞ

Hüseyin VATANSEVER

Kongre Sekreteri: Necmi VARLIK
Kongre Sekretaryasý: 

DESTEKLEYEN KURULUÞLAR

Emin KORAMAZ.......................MMO Merkez
Ahmet ENÝÞ..............................MMO Merkez
Ali ÖZDEMÝR........................... MMO Adana Þube
Sezai UYSAL.............................MMO Ankara Þube
Mustafa KARAMAN.................. MMO Antalya Þube
Yusuf ORDU.............................MMO Bursa Þube
Gürsel ERDEMÝR...................... MMO Denizli Þube
Hakan SUBAÞI......................... MMO Diyarbakýr Þube
Cumhur PEKDEMÝR..................MMO Edirne Þube
R. Erhan KUTLU....................... MMO Eskiþehir Þube
Meftun GÜRDALLAR................MMO Ýstanbul Þube
Nuray BOZOKALFA................. MMO Ýzmir Þube
B. Zafer ÝLKEN..........................MMO Ýzmir Þube
Mustafa ÝLBAÞ.......................... MMO Kayseri Þube
Levent TANRISEVER................. MMO Kocaeli Þube
Ahmet GÜVEN.........................MMO Konya Þube
Murat KAYA..............................MMO Mersin Þube
Mehmet MUTLU...................... MMO Samsun Þube
Mehmet Halit SONAT...............MMO Trabzon Þube
Mustafa EYRÝBOYUN................MMO Zonguldak Þube

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE SEKRETERYASI

KONGRE YÜRÜTME KURULU

Elif AYDOÐDU
Asuman MEMEN
Selin ÞENGÜN
H. Ýbrahim GÜNDÜZ

Arzu ÖZGÜLSÜM

Önder SÖZEN

Sungu KÖKSALÖZKAN

T.C. 
T.C. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Balýkesir Üniversitesi 

Celal Bayar Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 

Ege Soðutma Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði 
Fýrat Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 

Harran Üniversitesi 
Ýstanbul Teknik Üniversitesi 

Ýstanbul Üniversitesi 
Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Kýrýkkale Üniversitesi 
Kocaeli Üniversitesi 
Mersin Üniversitesi 

Mustafa Kemal Üniversitesi 
Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Osmangazi Üniversitesi 
Pamukkale Üniversitesi 

Selçuk Üniversitesi
Soðutma, Muhafaza, Taþýma Bilimleri ve Sanayicileri Derneði 

Süleyman Demirel Üniversitesi
Temiz Enerji Vakfý 

Türk Müþavir Mühendisler ve Mimarlar Birliði
Türk Pompa Sanayicileri Derneði 

Uludað Üniversitesi 
Ulusal Havuz Enstitüsü Derneði

Yýldýz Teknik Üniversitesi 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 

Bayindirlik ve Iskan Bakanligi 
Sanayi ve Ticaret Bakanligi



DOĞAL GAZ SEMİNERİ BAŞVURU FORMU

Seminer Yöneticisi: Duran ÖNDER 

Adý Soyadý :..............................................................................................................................................................................

Çalýþtýðý Kuruluþ :..............................................................................................................................................................................

Görev ve Ünvan :..............................................................................................................................................................................
..

Yazýþma Adresi :..............................................................................................................................................................................

Fatura Adresi :..............................................................................................................................................................................

Vergi Dairesi :.............................................................................Vergi No :..............................................................................

Telefon :....................................................................................Faks :...............................................................................

e-posta :

      30.00 YTL. 30.000.000 TL. Delege olan katýlýmcýlar için             

      60.00 YTL. 60.000.000 TL. Sadece seminer katýlýmcýlarý için

Banka Hesap  No: Makina Mühendisleri  Odasý Ýzmir Þubesi - Ýþ Bankasý Alsancak Þubesi 3401 - 765810

Not: Banka dekontunun fotokopisi baþvuru formu ile birlikte gönderilmelidir. Kredi kartý ile yapýlan ödemelerde tahsilat 

makbuzu verilmemektedir. 

Kredi Kartý Ödemelerinde: Aþaðýda kart numarasý belirtilen kredi hesabýmdan .................................................YTL’nin 

Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi’ne ödenmesini kabul ediyorum. Tarih: ......../........../2005

        VISA                      MASTER CARD                                              Kredi Kartý Son Kullanma Tarihi: ......../..........

                ÝMZA

Kredi Kartý Numarasý: .......  .......  .......  .......     .......  .......  .......  .......     .......   .......   .......   .......     .......  .......  .......  ....... 

(*) Katýlýmýn fazla olmasý durumunda seminer, 25-26 Kasým 2005 tarihlerinde tekrarlanacaktýr.
(**) Katýlýmda baþvuru önceliði esas alýnacaktýr. 
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Adý Soyadý

Çalýþtýðý Kuruluþ

Görevi ve Ünvaný

Yazýþma Adresi

Tel

e-posta

:......................................................................................

:......................................................................................

:......................................................................................

:......................................................................................

:.........................................Faks: ......................................

:

Mekanik Tesisatlarda Deprem Güvenliði 

Isýtma ve Soðutma Sistemlerinde Bireysel ve Merkezi Sistemlerin Analizi 

Yazýþma Adresi: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - ÝZMÝR
Tel: 0 232 444 8 666 - 150/124 Faks: 0 232 486 10 50/486 20 60 e-posta: teskon@mmo.org.tr web: http://teskon.mmo.org.tr

Mekanik Tesisatlarda Deprem Güvenliði
24 Kasým 2005, Perþembe / 10.45-12.45
Seminer Yöneticisi: Prof. Dr. Ahmet Arýsoy

Konuþmacýlar: Prof. Dr. Ahmet Arýsoy, Eren Kalafat, Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç

Isýtma ve Soðutma Sistemlerinde 
Bireysel ve Merkezi Sistemlerin Analizi

25 Kasým 2005, Cuma / 10.45-15.45
Seminer Yöneticisi: Erdinç Boz

Konuþmacýlar: Erdinç Boz, Ýsmail Can, Sarven Çilingiroðlu

SEMÝNER BAÞVURU FORMU

Seminerler ücretsiz olup sadece kongre delegeleri katýlabilirler.
Her seminer için katýlým sýnýrlýdýr. Katýlýmda baþvuru önceliði esas alýnacaktýr.

V I I . U L U S A L

M Ü H E N D Ý S L Ý Ð Ý 

K O N G R E S Ý  



makina mühendisleri odasý -10-teskon 2005

 

SANAYÝDE BUHAR 
TESÝSATI

 

25 Kasým 2005 Cuma
10.45-15.45

  

 Kurs Yöneticisi: 
Cafer Ünlü

Ýntervalf Ltd. Þti.

Kurs Ýçeriði:
  

l Buhar Kullanýlan Yerler

l Buhar Hatlarýnýn Dizayný

l Kondens Tahliyesi ve Kondens Hatlarý

l Buharýn Ölçülmesi

Teskon 2005 kurs konularý

Temel ve Uygulamalý 
Psikrometri

 

23 Kasým 2005 Çarþamba
14.15-16.15

 

Kurs Yöneticisi: 
Prof. Dr. Ali Çetin Gürses

 Kurs Ýçeriði:

l Giriþ Tanýmlar

l Termodinamik tanýmlar ve kabuller

l Nemli havanýn termodinamik özellikleri,

l Isýl konforun temel prensipleri,

l Hava kalitesi ve havalandýrma gereksinimi, 

l Psikrometrik Diagram

l Nemli Havanýn Psikrometrik Ýþlemleri, 

l Nemli havanýn karýþýmlarý, 

l Duyulur ýsýtma, 

l Nemlendirme, 

l Nemli havanýn neminin sýkýlmasý, 

l Temel ve Ýklimlendirme Sistemleri Ýçin 

l Psikrometrik Çevrimler, 

l Genel anlamda yaz ve kýþ iklimlendirmesi 
çevrimleri ve tanýmlamalar, 

l Çeþitli iklimlendirme sistemleri için örnek 
psikrometrik çevrimleri  

l Tek kanallý, sabit hava debili çift zonlu 
ýsýtmalý sistemler,

l Çift kanallý, sabit hava debili karýþým, 
hücreli sistemler, 

l Deðiþken hava debili, çok zonlu sistemler, 

l Ýndüksiyonlu sistemler ele alýnacak.

TEMÝZ ODA
 

24 Kasým 2005 Perþembe
09.00-18.00

  

Kurs Yöneticisi : 
Yrd. Doç. Dr. Moghtada Mobedi 

 

Temiz Oda Genel Bilgiler 
Konuþmacý: 

Yrd. Doç. Dr. Moghtada Mobedi 
Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Makina Mühendisliði Bölümü 
  

Temiz Oda Klima ve 

Havalandýrma Sistemleri 
Konuþmacý:  

Ömer Demirel
DTK Ltd.Þti.

  

Temiz Oda Validasyonu 
Konuþmacý: Dilek Sunar  

International Cleanroom Control Engineering 

(ICCE) Türkiye mümessili 

(*) Katýlýmda baþvuru önceliði esas alýnacaktýr.
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Adý Soyadý

Çalýþtýðý Kuruluþ

Görevi ve Ünvaný

Yazýþma Adresi

Fatura Adresi

Vergi Dairesi

Tel

e-posta

:..........................................................................................................

:..........................................................................................................

:..........................................................................................................

:..........................................................................................................

:..........................................................................................................

:...........................................Vergi No:...................................................

:...................................................Faks: ................................................

:

Temel ve Uygulamalý Psikrometri          Temiz Oda          Sanayide Buhar Tesisatý

Yazýþma Adresi: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - ÝZMÝR
Tel: 0 232 444 8 666 - 150/124 Faks: 0 232 486 10 50/486 20 60 e-posta: teskon@mmo.org.tr web: http://teskon.mmo.org.tr

Kurs Katýlým Ücreti: Kongre Delegesi olan katýlýmcýlar için 20.00 YTL.

Sadece kursa katýlacaklar için 40.00 YTL.

Her kurs için katýlým 20 kiþi ile sýnýrlýdýr. Katýlýmda baþvuru önceliði esas alýnacaktýr.

Kurs Yöneticisi: Prof. Dr. Ali Çetin Gürses

23 Kasým 2005 Çarþamba / 14.15-16.15

“Temel ve Uygulamalý Psikrometri”

Kurs Katýlým Ücreti:     Kongre Delegesi (20.00 YTL)              Kurs Katýlýmcýsý (40.00 YTL)

Not: Belirtilen ücretler her bir kurs içindir.
Ödemeler Ýçin Banka Hesap No: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi - Ýþ Bankasý Alsancak Þb. 3401-765810
Not: Banka dekontunun fotokopisi baþvuru formu ile birlikte gönderilmelidir. Kredi Kartý ile yapýlan ödemelerde 
tahsilat makbuzu verilmemektedir.
Kredi Kartý Ödemelerinde: Aþaðýda kart numarasý belirtilen kredi kartý hesabýmdan ................................YTL.’nin
Makina Mühendisleri Odasý izmir Þubesi’ne ödenmesini kabul ediyorum. Tarih: ..../..../2005                ÝMZA
       
      VISA         MASTER CARD                          Son Kullanma Tarihi: ..../....

Kredi Kartý No:  .......  .......  .......  .......     .......  .......  .......  .......     .......   .......   .......   .......     .......  .......  .......  ....... 

K U R S L A R

24 Kasým 2005 Perþembe / 09.00-18.00

“Temiz Oda”

Kurs Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Moghtada Mobedi

25 Kasým 2005 Cuma / 10.45-15.45

“Sanayide Buhar Tesisatý”

Kurs Yöneticisi: Cafer Ünlü
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Yetkili/Yetkin/Uzman Teknik Eleman 
Kanunu ve Mesleki Tanýnýrlýlýk

 

Panel Yönetici: Mehmet Soðancý                   
(TMMOB Yönetim Kurulu Baskaný)

Panelistler: 
Nusret Bayraktar 

(TBMM Bayýndýrlýk, Imar, Ulastýrma ve Turizm Komisyonu)
 

Hüseyin Ilter 
(Bayýndýrlýk ve Iskan Bakanlýðý, Yüksek Fen Kurulu Baskanlýðý)

 

Prof. Dr. Hayrettin Köymen 
(Bilkent Üni. Elektrik Elektronik Böl. Öðretim Üyesi)

 

Emin Koramaz 
(Makina Mühendisleri Odasý)

AB Müzakere Süreçlerinde 
Tesisat Mühendisliðinin Durumu 

  

Panel Yönetici: Emin Koramaz                         
(Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baskaný)

Panelistler:
Celalettin Kýrbaþ 

(Bayýndýrlýk ve Iskan Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlügü)
 

Yrd. Doç. Dr. Kurtulus Boran 
(Türk Standartlarý Enstitüsü)

 

Hüseyin Erdem 
(Türk Tesisat Mühendisleri Dernegi)

 

Kaya Eflanilioðlu
 (Makina Mühendisleri Odasý)

AB Sürecinde Tesisat Mühendisliði ile Ýlgili
Avrupa Birliði Standartlarý ve Türk Standartlarý

 Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç
Teskon 2005 Yürütme Kurulu Üyesi- ÝTÜ Makina Fakültesi

Teskon 2005 Panelleri

Konferans

Avrupa standartlarý nedir, neden, nerede, kimler, nasýl standardizasyon kurumlarý CEN, CENELEC, ETSI. Üye 
hazýrlýyor?  Avrupa teknik direktifleri nelerdir?  ülkelerin standartlarýn hazýrlanmasýnda etkisi. Türk 
Avrupa standartlarýnda Avrupa Komisyonunun rolü. Standartlar Enstitüsü. 
Klasik yaklaþým, yeni yaklaþým ve modüler yaklaþým Ayna Komiteleri. Tesisat Mühendisliði ile ilgili 
kriterleri. Tesisat Mühendisliði Teknik komiteleri. Avrupa uyumlaþtýrýlmýþ Türk Standartlarý. 

çýkartýldýðýndan bu yana pul 
koleksiyonculuðu, dünyanýn dört bir 
köþesinde milyonlarca insanýn baþlýca 
hobilerinden biri haline geldi. Posta 
pullarýnýn üzerlerindeki görsel 
zenginlik, yazýlý bilgilerin verdiði 
mesajlar ansiklopedik bir deðer, baþlý 
baþýna bir kültür hazinesi oluþturu-
yor. Öyle ki mektuplarýn üstüne 
yapýþtýrýlmýþ posta pullarýndaki 
albenili görüntülere baktýðýmýzda, 

geldikleri ülkelerin para birimlerini, hangi yönetim 
sistemiyle idare edildiklerini, bayraklarýnýn renklerini, 

 devlet baþkanlarýný, danslarýný, giysilerini, kýsacasý folklor 
Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongreleri her yýl farklý bir zenginliklerini, tarihi ve arkeolojik bilgileri, coðrafyalarý 
sosyal etkinliðe ev sahipliði yapýyor. Bu yýl filatelistlerin içinde var olan bitki ve hayvan türlerini, yeraltý ve 
kongre katýlýmcýlarý ile buluþmasýný hedefleniyor. Ayrýca yerüstü zenginliklerini, bugün kullandýðýmýz pekçok  
teskon 2005 onuruna ÝLK GÜN ZARFI hazýrlanacak ve  makina, teknolojik yeniliði ve daha sayamayacaðýmýz 
23 Kasým 2005 günü Kongre açýlýþýnda kolleksiyonerlerin birçok deðerleri görüp öðrenebilmekteyiz.
ve katýlýmcýlarýn ilgisinine sunulacak. Ýletiþim: Yýlmaz Bozarslan             Abdurrahman Atalar
Ýlk posta pulunun 1841 yýlýnda Ýngiltere'de piyasaya                0 542 241 22 65             0 532 261 39 48

TESKON'da PUL SERGÝSÝ
Kongre kapsamýnda bilim ve teknoloji pullarý sergisi düzenleniyor

Teskon 2005 kapsamýnda  PTT 
onayýyla Konak Filateli Derneði iþbirliði 
ile baþta Bilim ve Teknoloji Pullarý olmak 
üzere Atatürk Pullarý, Ege Bölgesi tarihi 
ve turistik bölgelerininde içinde yer aldýðý 
Türkiye Turizm ve Tanýtým Pullarý, Doða 
ve Çevre Pullarý, Spor Pullarý konulu bir 
sergi düzenlenecek. “Ellerinde sergilen-
meye deðer pullarý bulunan” üyelerimizi 
ve kongre katýlýmcýlarýný da sergiye 
katýlmak için Konak Filateli Derneði ile 
iletiþime geçmelerini bekliyoruz.
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ASHRAE'nin IV. Denizaþýrý 
Bölgeler (RAL-Region At 
Large) toplantýsý Yunanistan 
Þubesi tarafýndan 25-27 Eylül 
2005 tarihleri arasýnda Atina'da 
gerçekleþtirildi. 

tarafýndan yapýlan toplantýya Profesör Branislav   Doç.Dr. Barýþ Özerdem
Todoroviç ve Carl N. Lawson  “Seçkin Konuþmacýlar” Teskon 2005 Yürütme Kurulu Baþkaný
statüsünde çaðrýlmýþlardý.  Profesör Branislav   Todoroviç 
sabah oturumunun ilk konuþmasýný yaparak deðiþik 
mimarilere sahip bina cephelerinden olan ýsý kayýp ve 
kazançlarýný içeren bir konferans verdi.  Carl N. Lawson 
ise öðleden sonraki oturumun ilk konuþmacýsý idi ve 
bina tesisatlarýnýn tasarým aþamasýndan baþlýyarak test, 
balanslama ve bakým süreçlerine kadarki periyotta 
profesyonelce yapýlmasý gereken iþlemleri anlattý. 
Toplantýda sunulan diðer bildiriler enerji etkin 
iklimlendirme cihazlarý, iç hava kalitesi, ýþýklandýrma 
tasarýmý, Temiz odalarda kontrol, yenilenebilir enerji 
kaynaklarýnýn iklimlendirme sistemlerine entegrasyonu Toplantýya Amerika ve Yunanistan dýþýnda Britanya, 
konularýnda idi. Toplantýnýn son faaliyeti olarak yapýlan Portekiz, Romanya, Hýrvatistan ve Ýskandinav 
panelde ise binalarýn enerji performansý ile ilgili Avrupa ülkelerinin yanýsýra  Hindistan, Pakistan, Mýsýr, Kuveyt, 
Direktiflerinin uygulanmasý konusu tartýþýldý. Bu panele; Lübnan, Suudi Arabistan Sri Lanka,  Birleþik Arap 
ilgili bakanlýk temsilcileri,  mühendis ve mimar odalarý Emirlikleri gibi pek çok Ortadoðu, Afrika ve Asya 
temsilcileri ile emlakçý ve emlak sahipleri dernekleri ülkesinden gelen yaklaþýk 200 delege katýldý. Toplantý 
temsilcileri katýldý.Sonuçta, mevcut durumda hala teknik ve iþ oturumlarý olarak iki alana bölünmüþ olarak 
mevzuat açýsýndan çok þeyin belirsiz olduðu ve Avrupa devam etti. Teknik oturumlarýn ana baþlýðý “Enerji Etkin 
Birliði'nin 2006 yýlýndan baþlayarak binalarda enerji ve Ýnsan Dostu Binalar” olarak belirlenmiþti.
performansý açýsýndan uyulmasýný zorunlu tuttuðu pek 

Bilindiði üzere Denizaþýrý Bölgeler (RAL-Region At 
çok hususun en azýndan Yunanistan tarafýndan daha bir 

Large) Temmuz 2002'de  ASHRAE Yönetim Kurulu'nun 
süre uygulanamayacaðý vurgulandý.

aldýðý bir kararla kurulmuþtu. Halihazýrda 14 yerel þube 
Ayrýlýk vakti gelipte, beni toplantýya davet etmiþ ve 21 öðrenci üye þubesi ile hizmet vermektedir. Böyle 
bulunan ASHRAE öðrenci  üye þubeleri baþkaný dostum bir oluþuma gitmenin amacý, ASHRAE Yönetim 
Dr. Costas Balaras ile vedalaþýrken bana söylediklerini Kurulu'nda ve Konseyi'nde temsil edilemeyen denizaþýrý 
sizlerle paylaþmak istiyorum. Þöyle ediyordu Dr. Balaras ASHRAE üyelerini karar mekanizmalarý içerisine 
“ Avrupa Birliði ile teknik konulardaki  müzakere alabilmektir.
süreçlerinde yaptýðýmýz hatalardan lütfen dersler çýkarýn 

Açýlýþ konuþmasý ASHRAE Baþkaný Lee Burgett 
ve siz bunlarý yapmamaya çalýþýn”.  

ASHRAE'nin 2005 Yýlý Denizaþýrý Bölgeler 

(Region At Large) Toplantýsý Yapýldý



teskon 2005 makina mühendisleri odasý -16-

gruplarý sadece soðutma modunda iþletilmektedir. Ýlave POMPALAR VE POMPAJ SÝSTEMLERÝNDE ENERJÝ 
ýsýtma, 4 adet yoðuþmalý kazanlar ile saðlanmaktadýr.  VERÝMLÝLÝÐÝ
Isýtýlan/soðutulan yapý sayýsý 8 adet olup,  toplam yüzey 

A. Özden ERTÖZ 2
alaný 80 000 m 'dir.

Dünyayý tehdit eden iklim deðiþikliklerinin 
Mevcut çalýþmanýn, ülkemizde bu gibi kampus ve 

yavaþlatýlmasý hatta önlenmesi için atmosfere atýlan CO  2 benzeri yapýlar  için uygulama bakýmýndan olanaklar 
ve SO  gibi gaz emisyonlarýnýn kontrolu ve gereken 2 oluþtururken, bu konuda uðraþan  araþtýrmacýlara ve 
önlemler Kyoto protokolu gibi uluslararasý anlaþmalarla 

özellikle HVAC mühendislerimize yararlý olacaðý 
koordine edilmeye çalýþýlmaktadýr. Bugün için 

beklenmektedir. 
alýnabilecek en etkili önlem fosil yakýtlarý en geniþ çapta 
kullanan enerji santrallarýna olan ihtiyacýn azaltýlmasýdýr. DOÐAL HAVALANDIRMA YAPABÝLEN ÖRNEK 
Diðer bir deyiþle enerji tüketen proseslerin verimlerinin BÝR OFÝS BÝNASINDA KLÝMA SÝSTEM TASARIMI
arttýrýlmasý yolu ile konfor ve geliþmenin daha az enerji 

Ahmet ARISOY - Görkem ÇÝLEKtüketerek sürdürülmesidir. Elektrik tüketen makinalar 
Bu çalýþmada Ýstanbul'da bir örnek ofis binasýnda doðal arasýnda yapýlan bir araþtýrmada pompalar %20 ile baþta 
ve mekanik sistemin birlikte uygulandýðý hybrid bir geldiði için pompalarýn uygun kullanýmý ve pompaj 
klima tesisatýnýn tasarýmý yapýlmýþtýr. Binaya kontrol sistemlerinin enerji verimliliði önemle ele alýnan bir 
edilebilen hava besleme ve atýþ açýklýklarý yerleþtirilerek konu olmuþtur. Konuya biraz daha yakýndan 
doðal havalandýrma imkaný getirilmiþtir. Sistemin bakýldýðýnda pompa verimlerinin üst sýnýrýna yaklaþýldýðý, 
entegrasyonu için bir otomasyon senaryosu yapýlacak iyileþtirmelerin birkaç puandan fazla 
oluþturulmuþtur.Hem sistemin tasarýmýnda yardýmcý olamayacaðý görülmekte ise de pompaj sistemi verim 
olmasý ve hem de sistemin performansýnýn iyileþtirmelerinin pompalarýn uygun kullanýmý, 
incelenebilmesi amacýyla bir bilgisayar programý borulardaki basýnç kayýplarýnýn optimuma getirilmesi, 
geliþtirilmiþtir. Açýklýklarýn boyutlarý bu program deðiþken debili sistemlerin ve otomasyonda kullanýlan 
yardýmýyla belirlenmiþtir. Yapýlan simülasyon çalýþmalarý dizayn sistemlerinin iyileþtirilmesi yolu ile elde edilecek 
bu binada doðal havalandýrma yoluyla, sadece enerji tasarrufunun %30 civarýnda olacaðý 
tüketilen soðutma enerjisinden yýllýk %39 hesaplanmýþtýr [1]. Bildiride pompa ve pompaj 
mertebelerinde tasarruf yapabilme olanaðýnýn sistemlerinde enerji tasarrufu yöntemleri konusunda 
bulunduðunu göstermiþtir. bilgi aktarýlmaya çalýþýlacaktýr.  

SOÐUTMA SÝSTEMLERÝNDE BORULAMADA 
KANADA'NIN EN BÜYÜK KUYU ÝÇÝ ISIL ENERJÝ 

DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR
DEPOLAMA SÝSTEMÝ : BÝR UYGULAMA

Mert MÝRZA - Ali GÜNGÖR
Ýbrahim DÝNÇER - Arif HEPBAÞLI

Bu çalýþmada R-22, R-134a ve R-502 soðutucu 
Bu çalýþmada, Kanada'daki University of Ontario 

akýþkanlý soðutma sistemlerinin boru hatlarýnýn 
Institute of Technology (UOIT)' de 2004 yýlýnda 

boyutlandýrýlmasýnda dikkat edilmesi gereken önemli 
iþletmeye sokulan, kuyu içi ýsýl enerji depolama sistemi 

noktalar, basýnç kayýplarýnýn soðutma kapasitesine olan 
(KIEDS) ele alýnmaktadýr. Baþka bir deyiþle, Kanada'daki 

etkileri açýklanmýþ ve pratikte kullanýþlý olan ölçülendir-
en büyük ve Kuzey Amerika'daki ikinci en büyük 

me yöntemleri tablo ve þekillerle anlatýlmýþtýr. Emme, 
jeotermal ýsýtma/soðutma sistemiyle ilgili yürüttüðümüz 

sývý ve boþaltma hatlarýnýn nasýl boyutlandýrýlacaðý 
çalýþmalardan elde edilen birikimler, bu konuda 

ayrýca belirtilmiþtir. 
çalýþanlar ile paylaþýlmaktadýr. UOIT'nin merkezi tesis, 
KIEDS'yle büyük ölçüde tüm kampusün ýsýtma ve SIÐINAKLARDA HAVALANDIRMA VE 
soðutma sistemini saðlamaktadýr. Bu sistem; kuyu içi ýsý 

FÝLÝTRASYON SÝSTEMLERÝ
deðiþtiricileri (KIDleri), ýsýtma/soðutma üniteleri  ve ýsý 

2 Atila ÖZGENALPdaðýtým alt sisteminden oluþmaktadýr. 128x64 m 'lýk 
sahada, her biri 190 m derinlikte konmuþ, tek U-borulu Bu çalýþmada,3194 sayýlý Ýmar kanununa göre daha 
ýsý deðiþtiricinden oluþan 384 adet  KID'ci önce düzenlenmiþ olan Ýmar Yönetmeliklerinde, savaþ 
bulunmaktadýr.  Isýtma/soðutma üniteleri; her biri 7 ve saldýrý durumlarýnda ortaya çýkan basýnç,Biyolojik ve 
modülden oluþan, iki ýsý pompasý grubu ve bir soðutma kimyasal maddeler ve Nükleer serpin tilerden 
grubu (chiller)ndan oluþmaktadýr. Isý pompalarý hem korunmak amacýyla yapýlmasý gereken Sýðýnaklarda 
ýsýtma ve soðutma modunda çalýþýrken, soðutma uygulanacak havalandýrma Sistemleri 

Teskon 2005’te sunulacak bildiri konularý
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incelenmesiyle,havalandýrma için gerekli taze hava KULLANIMININ SÝSTEM PERFORMANSINA 
debilerinin gerekenden çok fazla olduðu anlaþýldý. Bu ETKÝLERÝ
konunun araþtýrýlmasý ile Sýðýnak havalandýrýlmasý için 

Etem Sait ÖZ - Emrah DENÝZ - Engin ÖZBAÞ
gerekli olan kiþi baþýna asgari Hava debilerinin gerçekte 

Bu çalýþmada, vakumlu termosifon tip güneþli su ýsýtma çok daha az olduðu sonucuna varýldý. Bu duruma göre 
sistemlerinde çalýþma akýþkaný olarak antifiriz-su Sýðýnaklarýn havalandýrýlmasý için planlanan havalandýr-
karýþýmý kullanýmýnýn kollektör performansýna etkileri ma Sistemlerinin tasarým kriterlerinin yeniden belirlen-
araþtýrýlmýþtýr. Yapýlan çalýþmada vakumlu termosifon tip mesi sonucun da,Filitrasyon için gerekli Kum Filitresi 
ve doðal dolaþýmlý güneþli su ýsýtma sistemlerinden birer büyüklükleri,Havalandýrma fan debileri ve havalandýr-
prototip hazýrlanarak ayný koþullarda denenmiþtir. ma kanal ölçülerinde azalmalar olduðu belirlendi.

 Deneylerden elde edilen sonuçlar karþýlaþtýrýldýðýnda 
vakumlu sistemin doðal dolaþýmlý sisteme göre daha YIL BOYUNCA SOÐUTMA SUYU KULLANAN 
verimli olduðu ve sýcak su ihtiyacýný daha etkin bir TESÝSLER ÝÇÝN ENERJÝ EKONOMÝSÝ 
þekilde karþýlayabileceði sonucuna ulaþýlmýþtýr.

Bekir CANSEVDÝ - Özay AKDEMÝR -                  
  

Ali GÜNGÖR BASINÇLI HAVA KURUTUCULAR:GENEL 
Enerji dünyamýzdaki kýt kaynaklardan biridir. Bilinen TANITIM
fosil yakýtlý enerji kaynaklarýnýn dünyamýzda ki azalma 

Erol ERTAÞ
sürecinin önümüzdeki birkaç yýl içinde baþlayacaðý 

Yazýda, basýnçlý havanýn kurutulmasýnýn önemi ve bilinen bir gerçektir.
faydalarý açýklandýktan sonra; basýnçlý hava kurutma 

Fosil kaynaklý yakýt türlerinin azalmasý ile birlikte 
prensipleri ve uygulanýþ þekilleri þema ve diyagramlarla 

elektrik enerjiside olmak üzere enerji maliyetlerinde 
açýklanmaktadýr. Uygun basýnçlý hava kurutucu tipinin 

ciddi artýþlar beklenmektedir. Yüksek performanslý ve 
seçimi ve kuru basýnçlý havaya gereksinim duyulan 

iþletme maliyeti düþük cihazlarýn geliþtirilmesi  bütün 
uygulamalardan örnekler verilmektedir. Son kýsýmda, 

dünyanýn uðraþýsýdýr.
basýnçlý hava kurutucularýn basýnçlý hava þebekelerine 

Bu çalýþmalar dan bir kýsmýda soðutma suyu kullanan baðlanmasý hakkýnda örnek ve öneriler  ele alýnmaktadýr.
tesislerde  soðutma suyunun  maliyetinin  

düþürülmesidir. Bu bildiride iþletme maliyetlerinde VAKUMLU TERMOSÝFON TÝP GÜNEÞLÝ SU 
ciddi tasarruflar saðlayan doðal soðutmalý sulu ISITMA SÝSTEMLERÝNDE ANTÝFRÝZ-SU KARIÞIMI 
ekonomizer çevrimleri“ (free cooling ) tanýtýlmaktadýr. KULLANIMININ SÝSTEM PERFORMANSINA 
Dünyada sulu ekonomizer çevrimli sistemlerinin birçok ETKÝLERÝ
uygulamasý bulunmaktadýr. Bu makalede sulu 

Etem Sait ÖZ - Emrah DENÝZ - Engin ÖZBAÞ
ekonomizer çevrim sistemlerinin genel tanýtýmý 

Bu çalýþmada, vakumlu termosifon tip güneþli su ýsýtma yapýlmakta ve bunlarýn özel bir uygulamasý olan soðuk 
sistemlerinde çalýþma akýþkaný olarak antifiriz-su su üreten cihazlarda sulu ekonomizer çevriminin 
karýþýmý kullanýmýnýn kollektör performansýna etkileri kullanýmý hakkýnda bilgi verilmektedir. Bu sistemlerin 
araþtýrýlmýþtýr. Yapýlan çalýþmada vakumlu termosifon tip muhtelif dünya þehirlerinde yapýlan uygulamalarýnda 
ve doðal dolaþýmlý güneþli su ýsýtma sistemlerinden birer saðlanan tasarruf oranlarý verilmekte ve Türkiye 
prototip hazýrlanarak ayný koþullarda denenmiþtir. koþullarý dikkate alýnarak bazý büyük illerimizde bu 
Deneylerden elde edilen sonuçlar karþýlaþtýrýldýðýnda sistemlerin uygulanmasý durumu incelenerek 
vakumlu sistemin doðal dolaþýmlý sisteme göre daha saðlanabilecek enerji tasarruf oranlarý belirlenmektedir.  
verimli olduðu ve sýcak su ihtiyacýný daha etkin bir 

BUHAR JETÝ SU SOÐUTMA SÝSTEMÝNÝN þekilde karþýlayabileceði sonucuna ulaþýlmýþtýr.
  ÝNCELENMESÝ VE GAZLI SOÐUTMA YAPAN 

 YER ALTI RAYLI SÝSTEM ÝSTASYONLARINDA SÝSTEMLERLE ENERJÝ TÜKETÝMÝ YÖNÜNDEN 
ISITMA, HAVALANDIRMA, KLÝMA TESÝSATIKARÞILAÞTIRILMASI

Ethem ÖZBAKIRErkin Yekda GEDÝK
Kentlerin büyümesi ile birlikte oluþan kent Bu çalýþmada; ÝSDEMÝR A.Þ.'de proses gereði üretilen 
merkezlerindeki ulaþým talebindeki artýþ; metro, hafif artýk ýsýdan (buhar) faydalanýlmak maksadýyla kurulan 
metro, veya raylý sistem olarak nitelenen ve genellikle toplam 12.000.000 Kcal/h kapasiteli buhar jeti su 
yer altý güzergahý ve istasyonlarýný kullanan raylý soðutma sisteminin, ekipmanlarý, çalýþma rejimleri, 
sistemleri zorunlu kýlmaktadýr.iþletme-bakým þartlarý, enerji tüketimleri incelenerek 

ayný þartlarda çalýþacak gazlý soðutma yapan sistemlerle Ülkemizde de, geç de olsa bir raylý sistem yatýrým 
kýyaslamasý yapýlacaktýr. seferberliði baþlamýþ ve büyükþehirlerimiz yatýrým 
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bütçelerinin en büyük payýný bu alana tahsis etmeye YAPI KABUÐUNDA ISI KAYIPLARININ AZAL-
baþlamýþlardýr. TILMASI VE BÝR ÝYÝLEÞTÝRME PROJESÝ ÖRNEÐÝ

Yer altý raylý sistem istasyonlarýnýn, gerek iþlevlerini Hakan ÜNALAN - Emrah GÖKALTUN -    
uygun þekilde yerine getirmesi, gerekse yolcularýn ve Ramazan UÐURLUBÝLEK
personelin konforunu saðlamak için bir dizi ýsýtma, 

Isý enerjisi kaynaklarýnýn saðlanmasý açýsýndan dýþa 
havalandýrma ve klima tesisatý ile donatýlmasý gerekir.

baðýmlý olan ülkemizde, ýsý enerjisi tüketimi ve 
Bu teblið ile, yer altý raylý sistem istasyonlarýnda, acil binalarda ýsý korunumu oldukça önemli bir konudur. 
havalandýrma tesisatý dýþýnda kalan ýsýtma, havalandýrma Bu baðlamda yapýlan çalýþmada da, Eskiþehir Anadolu 
ve klima sistemleri incelenmektedir. Önce istasyonlarda Üniversitesi Lojmanlarý ele alýnarak, lojmanlarýn dýþ 
bulunan mahaller kýsaca tanýmlanarak ýsýtma, duvarlarýnda meydana gelen ýsý kayýplarý analiz edilmiþ 
havalandýrma, klima gereksinimleri açýklanmýþtýr. Daha ve ýsý kayýplarýnýn azaltýlmasýna yönelik bir iyileþtirme 
sonra, kullanýlabilecek tesisat sistemleri irdelenerek projesi hazýrlanmýþtýr. Ýyileþtirme için üç farklý ýsý yalýtým 
elektriksel ve elektronik odalar ile personel mahalleri ve malzemesi (expande [EPS] ve extrude [XPS] sert köpük 
ýslak hacim tesisat planlarýndan örnek verilmiþtir. Son ile taþ yünü) seçilmiþ ve söz konusu bu malzemelere 
olarak ýsýtma, havalandýrma, klima tesisat tasarýmýnda göre de, üç farklý öneri geliþtirilmiþtir. Çalýþmanýn 
yararlanýlabilecek kriterler özetlenmeye çalýþýlmýþtýr. sonucunda, proje örneðinde önerilen farklý ýsý yalýtým 

 

malzemeleri için, optimum ýsý yalýtým kalýnlýklarý hesap-
TEKSTÝL ÝÞLETMELERÝNDE TESÝSAT ISIL YALITIMI lanarak, bulunmuþ ve bu kalýnlýklara göre yeniden 

Füsun DOBA KADEM - R. Tuðrul OÐULATA - düzenlenecek olan yapý kabuðunun, ýsý geçiþ katsayýlarý 
açýsýndan TS 825'e uygunluðu kontrol edilmiþtir.Mustafa Gökhan KADEM
 Günümüzde enerji kaynaklarýndaki azalmalarýn, enerji 

BÝR GÜNEÞ TOPLACININ DENEYSEL ANALÝZÝmaliyetlerinin artmasýna neden olacaðý gerçeðinden 
hareketle, mevcut enerjiyi daha verimli kullanabilmek Gülay ZORER GEDÝK - Ahmet KOYUN -       
için uygulanabilir tasarruf programlarýnýn oluþturulmasý Tamer YILMAZ - Ersin KARADUMAN
ve yeni enerji kaynaklarýnýn araþtýrýlmasý çalýþmalarýnýn 

Bu çalýþma, TÜBÝTAK tarafýndan desteklenen bir 
ivmelendirilmesi gerekmektedir. Enerji tasarrufu 

araþtýrma projesi kapsamýnda, Ýstanbul-Küçükyalý'da yer 
saðlamak amacýyla en çok uygulanan ve ilk akla gelen 

alan Rezzan Has Lisesi'nin güneye bakan 
önlem, yalýtýmdýr. Yalýtým uygulamada etkin olmasý 

dersliklerinden birinin penceresinin arkasýna uygulanan 
kaydýyla, enerji tasarrufu, mevcut tesisatýn korunmasý, 

güneþ toplacýnýn dersliðe yerleþtirilmeden önce yapýlan 
iþletme giderlerinin azaltýlmasý, çevre kirliliðinin 

deneysel analiz sonuçlarýný içermektedir. Uygulanan 
önlenmesi gibi bir çok açýdan önem arz etmektedir. 

sistem, güneþli saatlerde taþýným akýmlarýyla dersliðe 
Özellikle sanayide, bu kapsamda en çok ýsý yalýtýmý 

anýnda ýsý aktarýmý saðlarken, kapalý gök koþullarýnda 
dikkat çekmektedir. Geliþmiþ ülkelerde, enerji tasarruf 

ise cam yüzeyden olan ýsý kayýplarýný azaltmaktadýr. 
kurallarý fazlasýyla önemsenip etkin olarak 

Toplacýn performansý, laboratuvar ortamýnda yapay 
uygulanabiliyorken, ülkemizde bu anlamda yeterli 

radyasyon kaynaklarý kullanýlarak test edilmiþtir. 
hassasiyet, yeni yeni görülmektedir.

Toplaca yapýlan ýsý transferi miktarlarý deðiþtirilerek 
Kaðýt, petrokimya, gýda, ilaç gibi enerji gereksiniminin toplacýn buna tepkisi ölçülmüþtür. Bu amaçla toplaç 
yüksek düzeyde olduðu sanayi dallarýndan biri olan giriþinde ve çýkýþýnda hýz ve sýcaklýklar ölçülmüþtür. 
tekstil sektöründe de, enerji taþýyýcý olarak genelde  

buhar kullanýlmaktadýr. Terbiye iþletmeleri tekstil 
DOÐAL GAZLI SOÐUTMA

sektöründe, enerji kullanýmýnýn en yoðun olduðu  
Halim ÝMANiþletmelerdir. Tekstil terbiyesi; farklý þekil ve formlarda 

(elyaf, iplik, kumaþ vb.) tekstil ürünlerine  deðer katmak Özellikle yaz aylarýnda klima ve soðutma cihazlarýnýn 
ve kaliteyi artýrmak amacýyla uygulanan iþlemler olup, devreye girmesinden dolayý elektrik endüstrisindeki 
burada en önemli enerji taþýyýcýsý, buhardýr. Bu talebin artmasý farklý elektrik tarifelerinin uygulanmasý 
kapsamda, terbiye dairelerinde etkili yalýtým ve yeniden yapýlanma; bazý bölgelerde üretimde 
uygulanmadýðýnda iþletmelere ciddi kayýplar daralmalara sebep olmaktadýr. Doðal gazlý soðutma; 
yüklenmekte ve ekonomik olarak bu kayýplar yüksek soðutma yüklerinin en yüksek olduðu zamanlarda, 
rakamlara çýkmaktadýr. elektrik sarfiyatýný düþürmek suretiyle ticari ve 

endüstriyel kullanýcýlarýn enerji maliyetlerini düþürmeye Bu çalýþma ile tekstil terbiye iþletmelerinde (özellikle 
yardýmcý olmaktadýr. Burada iþletme maliyetleri; klasik tekstil boyahanelerinde), tesisatlardaki buhar kayýplarý 
elektrik tahrikli soðutma gruplarýna göre %30-60 üzerinde durularak, bu kayýplarýn giderilme veya 
azaltýlabilmektedir. yeniden deðerlendirilme yöntemlerine deðinilmiþtir. 
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 alaný, kazan gücü, kazan hacmi, geri dönüþüm sýðasý ve ADSORPSÝYONLU ISI POMPALARI
ön ýsýtmalý depo hacmi bilgileri de verilmiþtir. Sývý Hasan DEMÝR - Moghtada MOBEDÝ -          
akýþkanlý güneþ enerjili sisteminin hesabýnda f-chart 

Semra ÜLKÜ
yöntemi kullanýlmýþtýr. 

Bu çalýþmada ýsý pompalarýnýn genel tanýmý, çalýþma 
prensibi ve tipleri özetlenmiþ olup, adsoprsiyon ýsý TEKSTÝL ÜRETÝM VE DEPO ALANLARINDAKÝ 
pompalarýnýn tarihçesi, çalýþma prensibi ve sistemin SÖNDÜRME SÝSTEMLERÝ UYGULAMALARI
uygulama alanlarý aktarýlmýþtýr. Adsorpsiyonlu sistemin 

Ýbrahim Utku BAÞYAZICIavantaj ve dezavantajlarý diðer ýsý pompalarýyla 
Günümüzün rekabetçi üretim koþullarýnda firmalarýn kýyaslanmýþtýr. Literatürdeki çalýþmalar ve endüstriyel 
ayakta kalmasý kalite, verimlilik  ve etkinliðe baðlý uygulamalar anlatýlmýþtýr. 
olduðu kadar firmalarýn üretim süreçlerindeki riskleri 
minimize etmelerine de baðlýdýr. Endüstriyel ortamlarda UÇAKLARDA ÝÇ HAVA KALÝTESÝ VE NEDEN 
proses özelliklerinden dolayý varolan en büyük OLABÝLECEÐÝ PROBLEMLER
risklerden biri yangýn riskidir. Yangýn riskinin minimize 

T. Hikmet KARAKOÇ - Burhan IÞIKLI -         
edilmesi özellikle tekstil sanayi gibi ülkemize katma 

Ferhat ATMACA - Serkan TOKA - Þenol KABA
deðeri çok yüksek sektörlerde kritik önem arz 

Uçuþ sýrasýnda kabinde bulunan insanlar; düþük nem, etmektedir.
düþürülmüþ hava basýncý, çeþitli hava kirleticileri (ozon, 

Tekstil hammaddelerinin iþlenmesi sýrasýnda 
CO, çeþitli organik kimyasallar, biyolojik yapýlar vb.) gibi 

sürtünmeyle meydana gelen statik elektriklenme ciddi 
atmosfer faktörlerinden etkilenmektedirler.

yangýn tehlikesi oluþturabilmektedir. Ayrýca neredeyse 
Belirtilen bu faktörlerin seviyelerindeki ani deðiþiklikler, tüm tekstil ürünleri ve hammaddeleri kolayca 
yetersizlikler ya da bunlarýn birbirleriyle olan yanabilmektedir. Bunun yanýnda tekstil 
etkileþimleri, kabin içi hava kalitesinin bozulmasýna ve hammaddelerinin yanmasý sonucu ortaya çýkan yoðun 
buna baðlý olarak da uçak içerisinde bulunan yolcu ve duman yangýna müdahaleyi zorlaþtýrmaktadýr. Tekstil 
uçuþ ekibi saðlýðý üzerinde olumsuz etkilere yol fabrikalarýndaki geniþ depolama alanlarýnýn varlýðý da 
açabilmektedirler. düþünülürse yangýn riskinin boyutlarý artmaktadýr.

Günümüzde uçaklarda kabin içi hava kalitesi Tekstil endüstrisinde etkili bir yangýn güvenliði yaklaþýmý 
konusunda uyulmasý gereken standartlar tam olarak oluþturabilmek için proses ekipmanlarýna entegre 
oluþturulmamýþtýr. Bu nedenle kabin içi havalandýrma söndürme ve algýlama sistemlerinin  dizayn edilmesi 
özelliklerinin ve deðerlerinin uçak üreticisi ve ayrýca depolama alanlarýndaki yüksek risklerin de 
iþleticisinin inisiyatifinde olduðu ve þirketlerin maliyeti hammadde özelliklerine göre minimize edilmesi 
azaltmak amacýyla bu konuya çok fazla önem gereklidir. 
vermedikleri görülmektedir. 

Bu makalede yukarýda belirtilen ihtiyaçlarý 
Uçaklarda iç hava kalitesi, özellikle son yýllarda ön karþýlayabilecek söndürme sistemlerinin seçimi ve bu 
plana çýkmýþ olup ASHRAE tarafýndan da bu konuda sistemlerin proses ekipmanlarý ile entegrasyonunun 
çeþitli çalýþmalar yapýlmýþtýr. nasýl saðlanacaðý ve insan faktörünü göz ardý etmeden 

tekstil fabrikalarýnda yangýn riski yönetiminin nasýl Bu çalýþma ile iç hava kalitesi ile ilgili olarak þimdiye 
yapýlacaðý anlatýlacaktýr. kadar yapýlmýþ olan çalýþmalarýn bir deðerlendirilmesi 

yapýlmýþtýr. Bu çalýþmanýn bir sonraki aþamasýnda ise 
ENDÜSTRÝ TESÝSLERÝNDE GÜRÜLTÜ Türk Hava Yollarý ile ortaklaþa bir proje ile anket ve 

KONTROLÜ VE UYGULAMALARIölçüm çalýþmalarý gerçekleþtirilecektir.  

Korhan IÞIKEL
BÝR ÖÐRENCÝ YURDU BÝNASI ÝÇÝN GÜNEÞ 

Ýþ yerlerinde bir tehlike olan, iþçi verimini büyük ölçüde 
ENERJÝLÝ VE SIVI YAKITLI SICAK SU SÝSTEMÝ 

azaltan gürültüyü azaltmak için birçok ülkede yasalar 
TASARIMI

oluþturulmuþtur. Bu yazýmda; Avrupa standardlarýnýn 
Hüseyin GÜNERHAN gürültü önlemleri için, göz önünde bulundurulmasý 

gerekenler ve genel stratejiler yansýtýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bu çalýþmada, bir öðrenci yurdu binasýnýn güneþ enerjisi 
Ana ilke olarak; iþ yerinde gürültü kontrolü konusunda destekli su ýsýtma sisteminin tasarýmýna ait bilgiler ve 
özet bilgi vermek, gürültü kontrolu için mevcut Avrupa hesaplama yöntemleri adým adým verilmiþtir. Tasarým 
standardlarýnýn özetlemesini yapmak ve bu konuda sonunda, istenen sýcak su gereksinimimin %40 kadarýný 
çalýþacak teknik elemanlarýn karar vermesinde yardýmcý güneþ enerjili sistemden, diðer kýsmýný da sývý yakýtlý 
olmak esas alýnmýþtýr. Bu çalýþmadan mimarlar, sistemden saðlayacak olan tesisata ait toplam kolektör 
tedarikçiler, endüstri mühendisleri, yöneticiler, saðlik ve 
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güvenlik elemanlarý yarar saðlayabilir. Amaç bir c. Yenilenebilir enerji kaynaklarý (güneþ enerjisi, rüzgar 
iþyerindeki gürültü problemini belirtildiði þekilde, enerjisi, vb)
ölçümü ve önlemlerin yetkili kiþilerce alýnmasý ve iþ 2. Yakýtýn kullanýlma þekli ve verimi,
bitiminde kontrolün saðlanmasýdýr. 

3. Enerjinin taþýnma maliyeti,
 

4. Üretilen enerjinin kullaným yerlerinde ölçülebilirliði,ENDÜSTRÝ TESÝSLERÝNDE YANGIN ÖNLEYÝCÝ 
BÖLMELER 5. Ýþletme ve bakým maliyetleri olarak sýralanabilir.

6. Ayrýca sistemlerin kuruluþ maliyetleri, amortisman Korhan IÞIKEL
süreleri, ömür ve konfor seviyeleri sistem seçiminde Yangýna karþý koruma, anayasaya dayalý, kiþinin 
önemli faktörlerdir. dokunulmazlýk ile, can ve mal güvenliði haklarýný 

güvenceye almaya yönelik  amaçlarý olan bir alandýr. 
BÝR OFÝS BÝNASININ DEÐÝÞKEN HAVA DEBÝLÝ 

Can güvenliði gibi  bu konuda gerekli koruma hedefleri, 
ÝKLÝMLENDÝRME SÝSTEMÝNÝN birçok yönetmelikte yer almaktadýr. Ancak '' Dumandan 

MODELLENMESÝ VE KONTROLÜkorunma ve önlenmesi '' ne iliþkin korunma hedefi 
henüz üzerinde durulmayan konudur. Sami YILMAZ - Afþin GÜNGÖR -                   

Þeniz F. ERTUÐRUL - Nurdil ESKÝNBu bildirimde, endüstri tesislerinde, yapýnýn taþýyýcý 
özelliðini,tesisatýn fonksiyonunu yerine getirmesini  Bu çalýþmada bir ofis binasý için deðiþken hava debili 
sürdürecek, yapý iç mekanlarýnda  patlama sonucu iklimlendirme sisteminin modellemesi simülasyonu ve 
oluþacak hasarlarý önleyecek, yangýndan koruyucu kontrolü yapýlmýþtýr. Yapýlan modelde göz önüne alýnan 
bölmeler , yangýndan korunma yönetmeliði, yapý ofis binasýný oluþturan tüm zonlar, soðutucu ve nem 
malzemeleri yönetmeliði ve AB Yangýn sýnýflandýrmalarý alýcý serpantin, soðutma ünitesi, fan ve kanallar için 
çerçevesinde  ele  alýnarak uygulamaya dönük olarak bünye denklemleri çýkarýlarak alt modeller 
irdelenecektir. oluþturulmuþ ve deðiþken havalý iklimlendirme 

sisteminin tüm modeli elde edilmiþtir. Modellerin 
MEKANÝK TESÝSATTA EKONOMÝK YALITIM bilgisayar ortamýna aktarýlmasýnda, Matlab\Simulink 

KALINLIÐI programlama dili kullanýlmýþtýr. Matlab\Simulink 
program dilinde modellere ve kontrol sistemine ait blok Mustafa ÖZDEMÝR-Ý. Cem PARMAKSIZOÐLU
diyagramlar oluþturularak bir bilgisayar programý 

Önceki çalýþmamýzda, ekonomik analizin tanýmlarý, 
hazýrlanmýþ, oluþturulan blok diyagramlarý birbirleri ile 

maliyetlerin bulunmasýna yönelik veriler ve ekonomik 
iliþkilendirilerek tüm sistem modelinin bilgisayara 

analiz yöntemleri, bir cihaz seçimi ve tesisat tasarýmý 
aktarýmý gerçekleþtirilmiþtir. Sistemin zamana baðlý anlýk 

örneði ile açýklanarak verilmiþti [1]. Bu çalýþmada,  
çözümleri, her zonun ve modelde göz önüne alýnan 

önceki çalýþmada açýklanan, geri ödeme oraný, geri 
her iklimlendirme sistemi cihazýnýn giriþ ve çýkýþ 

ödeme süresi, net bugünkü deðer ve iç verim oraný 
deðerlerinin, belirlenen konfor þartlarýna göre kontrolü 

yöntemleri en uygun boru ve kanal yalýtým kalýnlýðýnýn 
göz önüne alýnarak elde edilmiþtir. Simülasyon 

bulunmasýna uygulanmýþtýr. Ayrýca, boru ve kanal 
sonucunda sistemde, her noktada ve her zaman 

yalýtýmý hesabýnda ayný zamanda göz önüne alýnmasý 
adýmýnda sýcaklýk, nem deðerleri, enerji miktarlarý, 

gereken, yüzey sýcaklýðý kontrolü ve terleme gibi 
hava ve su debileri ve zonlardaki konfor þartlarýnýn 

hesaplar ve gerekli bilgiler uygulamaya yönelik olarak 
saðlanmasý için gerekli damper açýklýk oranlarý 

verilmiþtir.  Sonuçlar, standart ve yönetmenliklerle 
bulunmuþtur. Elde edilen sonuçlar grafikler halinde 

verilen ve önceki yöntemlerle bulunan deðerlerle 
sunulmaktadýr. 

karþýlaþtýrýlmýþtýr. 
 

ENDÜSTRÝYEL YAPILARDA YANGIN MERKEZÝ VE BÝREYSEL SÝSTEMLERDE ENERJÝ 
DUMANININ CEBRÝ VE DOÐAL YOLLA TAHLÝYE TÜKETÝMÝ

KRÝTERLERÝ
Rüknettin KÜÇÜKÇALI

Serdar GÜLTEK - Ufuk SELVÝ
Mekanik tesisatlarda seçilecek sistemlerin enerji 

Yangýn sýrasýnda oluþan duman ve sýcak gazlar, ýsýnan tüketimlerini belirleyen bir çok faktör vardýr. Bunlardan 
havanýn ataletinden dolayý yanma bölgesinden dik bazýlarý:
yönde yükselerek, tavanda yatay yönde yayýlma eðilimi 

1. Kullanýlacak yakýtýn (enerji kaynaðýnýn) cinsi ve satýn 
gösterirler.

alma maliyeti,
Yapýsal elemanlarda kullanýlan malzemelerin taþýma 

a. Fosil yakýtlar (kömür, fuel-oil, motorin, doðal gaz, LPG, vb)
kapasitesini ve dayanýmýný tehdit ederek yangýnýn 

b. Elektrik yayýlmasýna sebep olan dumanýn belli noktalardan 
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uzaklaþtýrýlmasý gerekir. týkanmasýný önlerler.
 

Endüstriyel yapýlarýn görece büyük alanlara sahip 
ISITMA, HAVALANDIRMA, ÝKLÝMLENDÝRME 

olmasý nedeniyle oluþan duman tabakasýnýn tahliyesi 
SÝSTEMLERÝNDE TEST, AYAR VE BALANSiçin binalarda zonlama yapýlmasý ve bunun için uygun 

yangýn kompartýman alanlarýnýn belirlenmesi gerekir Nuri ÖZKOL- Tacettin PÝRÝNÇCÝOÐLU

Bir noktada biriken dumanýn kalýnlýðý ve hangi Isýtma, havalandýrma, iklimlendirme sistemlerinin iyi ve 
koþullarda tutulduðunun bilinmesi ile, zararýn þiddeti detaylý projelendirilmesi, uygun ve kaliteli cihaz ve 
azaltýlýr. Binanýn tahliyesi ile beraber, yangýnla malzemelerin kullanýlmasý, teknoloji ve þartnamelere 
mücadele için gerekli ekipman ve personelin, yangýn uygun montajý sistemlerden arzulanan sonuçlarýn 
mahalline gelmesi için gerekli zaman kazanýlýr. alýnmasý için yeterli olmamaktadýr. Sistemden istenilen 
Uzaklaþtýrýlacak gazlarýn hacmi ve sýcaklýðý; yangýnýn ýsý uygun konfor þartlarýnýn, prosesin doðru çalýþmasýnýn 
yayma oraný ve yükselen dumana giren taze havanýn saðlanmasý ve sürdürülmesi için sistemin montajýndan 
bir fonksiyonudur. sonra test, ayar ve balans iþlemlerinin yapýlmasý gerekir. 

Ayrýca, bu iþlemlerin yapýlmasý sistemin ekonomik Cebri ve/veya doðal yolla saðlanacak havalandýrma 
olarak çalýþmasý için zorunludur.koþullarý, oluþturulacak tesisatýn tasarým kriterlerine, 

havalandýrma sistemini harekete geçirecek algýlama Montajý müteakip sistemin as-built projelerinin 
sistemine, korunacak hacimde bulunan kapý ve hazýrlanmasý sonrasýnda yapýlan bu iþlemlerde; 
pencere açýklýklarýna, tesisat elemanlarýnýn ýsýl ve sistemdeki elemanlarýn çalýþma performanslarý ve proje 
korozif etkilere karþý dayanýmýna baðlý bir bütünleþik ile uyumu test edilmeli, sistemdeki vantilatör, aspiratör, 
sistem olarak ele alýnmalýdýr. pompa gibi cihazlarýn debi ve basýnçlarý projeye uygun 

olarak ayarlanmalý ve hava, su daðýtým sisteminin bütün 
YENÝ NESÝL, KESÝNTÝSÝZ ÇALIÞAN, OTOMATÝK bölümlerindeki akýþ miktarlarý projedeki deðerlere 

BERNOULLI FÝLTRELER VE UYGULAMA uygun hale getirilerek balanslanmalýdýr. Test, ayar ve 
balans sonrasý hazýrlanacak raporlar kabul komisyonuna ÖRNEKLERÝ
yardýmcý olmalýdýr.M. Serdar GÜREL
Yabancý ülkelerde test, ayar ve balans iþlemleri uzman 

Kesintisiz çalýþan yeni nesil otomatik filtreler, elek 
mühendis veya firmalar tarafýndan yapýlarak gerekli 

temizliði için Bernoulli prensibinden faydalanýyor. 
raporlarý hazýrlanmamýþ binalarýn kabul iþlemleri 

Daniel Bernoulli'nin 1738'de, ideal sývýlar için ortaya 
baþlatýlmamaktadýr. Ülkemizde de bu iþlemlere önem 

koyduðu kurallar, filtrelemede baþarý ile kullanýlmaya 
verilmesi gerektiðine inanmaktayýz.

baþlandý. BERNOULLÝ filtrelerde, özel elek ve bir 
 

klapenin geometrisi ile oluþturulan yapý sayesinde, sývý 
 POMPA TASARIMININ GELÝÞTÝRÝLMESÝNDE 

akýþkan içinde bulunan kir parçacýklarý, eleðin üst 
HESAPLAMALI AKIÞKANLAR DÝNAMÝÐÝNÝN 

kýsmýnda belirlenmiþ bir bölgeden baþlayarak, aþaðý, 
KULLANILMASI

filtre giriþine doðru, elek iç yüzeyine oturur. Filtre 
Yýlmaz KARAMANOÐLU - Moghtada MOBEDÝ - giriþinde statik basýnç, fark basýnç þalteri, otomatik 

A. Özden ERTÖZtemizleme iþlemini baþlatma sinyali verinceye kadar 

yükselir. Kir deþarj vanasý açýlýr. Pnömatik bir silindir ile Bilgisayar teknolojisindeki hýzlý geliþmeler ve saðladýðý 
tahrik edilen özel forma sahip temizleme klapesi, elek kolaylýklar, ürün tasarým ve geliþtirilmesinde yönelik 
içinde hareket ettirilir. Klape sýyýrma yapmaz, elek hazýrlanan bilgisayar yazýlýmlarýn kullanýlmasýný 
içinde akýþ kesidini daraltýr. Böylece, klape ve elek iç kaçýnýlmaz hale getirmiþtir. 
yüzeyi arasýnda kýsmi olarak akýþ hýzý artar. Bu bölgede Hesaplamalý akýþkanlar dinamiði (Computational Fluid 
statik basýnç, akýþ hýzý artýþý ile oldukça düþük seviyelere Dynamics-CFD) yazýlýmlarý ise özellikle akýþkan ve ýsý 
iner. Oluþan kýsmi basýnç düþümü, elek iç yüzeyinde bir transferi ile ilgili olan ürünlerin analizlerinin yapýlmasýna 
“emme” etkisi yaratýr. Elek, Bernoulli prensibinden ve performansýnýn sýnanmasýnda kullanýlmaktadýr. Bu 
faydalanýlarak, temizlenir. Filtreleme kesintiye uðramaz. programlar kullanýlarak, süreklilik, momentum ve enerji 
Gerekli filtre çalýþma basýncý çok düþüktür. 0,3 bar (3 denklemleri bilgisayar ortamýnda sayýsal olarak 
mSS) yeterlidir. Bu, pompa enerji maliyetlerini ciddi çözülmekte, sýcaklýk ve akýþ ile ilgili verilere ulaþýlmakta 
olarak düþürmektedir. BERNOULLÝ filtreler; eþanjörlerin ve deðiþik parametrelerin daðýlýmlarýnýn (örneðin hýz, 
kirden korunmasý, kullanma suyu filtrelenmesi, ters basýnç, sýcaklýk ve benzeri parametrelerin 
osmos ön filtreleme, vb. konularda verimli filtreleme daðýlýmlarýnýn) elde edilmesine olanak saðlamaktadýr. 
ya-parlar. Deniz ve nehir suyunun soðutma için Bu makalede, pompa tasarýmý ve tasarlanan pompanýn 
kullanýldýðý durumlarda, midye oluþumunu mekanik denetlenmesinde hesaplamalý akýþkanlar dinamiðinin 
özel yapýlarý sayesinde engelleyerek, eþanjörlerin kullanýlmasý ele alýnmýþtýr. Pompa tasarýmý safhasýnda,
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tasarýmcýlarýn en çok merak ettiði konu, tasarlanan yenilenebilir enerji kaynaklarýndan yararlanmasý 
pompadaki akýþýn formu ve akýþ ile ilgili veriler (debi, konusunda yeteri kadar duyarlý davranýlmamaktadýr. 
basýnç, tork, verim) deðerleridir. Bu makalede, Bunun sonucunda, enerji etkinliði için ileri teknolojik 
pompalardaki akýþ için geçerli olan süreklilik, sistemler kullanýlmýþ akýllý binalarda bile yeterli enerji 
momentum, türbulans denklemleri ve sýnýr koþularý ile verimliliði saðlanamamaktadýr. 
ilgili özet bilgiler verilmekte, çözüm yöntemleri ve Bu bildiride; enerji etkin akýllý binalarda tasarým 
doðru çözümler elde edilebilmesi için dikkat edilmesi parametrelerinin rolü ele alýnmýþ ve yenilenebilir enerji 
gereken hususlar üzerine durulmaktadýr. Çözüm aðýnýn kaynaklarý içerisinde en önemlisi olan güneþ enerjisinin 
oluþturulmasý, çözümün elde edilmesi safhasýnda  etkin kullanýmý için bu parametrelerin doðru 
karþýlaþýlan zorluklar ve edinilen tecrübeler   deðerlerinin belirlenmesinde izlenmesi gereken 
aktarýlmýþtýr. yöntemlere örnekler üzerinden deðinilmiþ ve 

ülkemizden örnek olarak Ýþ Kulelerinin enerji verimliliði 
üzerine yapýlmýþ bir çalýþmanýn sonuçlarýndan konu ile ISI GERÝ KAZANIM CÝHAZLARININ BAZI 
ilgili olanlarýna yer verilmiþtir.ÞEHÝRLERDEKÝ YILLIK TOPLAM ISITMA VE 
  

SOÐUTMA KAZANÇLARI SU SOÐUTMA GRUPLARINDA ISININ GERÝ 
Serhan KÜÇÜKA KAZANIMI

Klima santrallarý bünyesinde bulunan veya Erkut BEÞER
havalandýrma sistemine baðýmsýz olarak tesis edilen ýsý 

Bu çalýþmada soðutma gruplarýnda toplam ve kýsmi  
geri kazaným cihazlarýnýn ýsýtma/soðutma kazançlarý, dýþ 

geri kazaným uygulamalarý tartýþýlmýþtýr. Konuyla ilgili 
sýcaklýða baðlý olarak deðiþmektedir. Isý geri kazaným 

çeþitli tanýmlar verildikten sonra hava soðutmalý 
cihazýnýn kullanýlmasý ile Ankara, Ýstanbul, Ýzmir ve 

kondenserli ve su soðutmalý kondenserli soðutma 
Antalya þehirleri için ýsýtma ve soðutma tasarým 

gruplarý için kýsmi ve toplam geri kazaným  
yüklerinin ne oranda deðiþtiði gösterilmiþtir.  Dýþ sýcaklýk 

uygulamalarý kapsamlý þekilde anlatýlmýþ ve 
için saatlik veriler kullanýlarak bölgelere ve çalýþma 

karþýlaþtýrýlmýþtýr. Sonuç olarak kýsmi ýsý geri 
saatlerine göre deðiþen yýllýk toplam ýsý(soðu) kazancý 

kazanýmýnýn özellikle otel uygulamalarýnda kullanýlmasý 
miktarlarý hesaplanmýþtýr. Ayrýca ýsý geri kazaným cihazý-

tavsiye edilmiþtir. 
nýn kullanýlmasýnýn ekonomik getirisine deðinilmiþtir.  

GÜNEÞ KOLLEKTÖRÜ UYGULAMALARI ÝLE 
AKILLI BÝNALAR VE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ

ÝLGÝLÝ EKONOMÝK ANALÝZLER
Zerrin YILMAZ

Levent ÇOLAK - Ali DURMAZ
Bilindiði gibi, gerek binalarýn pasif sistem olarak 

Turistik Oteller, hastaneler ve birçok endüstriyel sanayi 
gösterdikleri enerji performansý ve gerekse binadaki 

tesisi için buhar üretimi ve soðutma ciddi bir ihtiyaçtýr. 
mekanik ve elektrik-elektronik sistemlerin enerji 

Günümüzde özellikle tekstil sektörünün ihtiyacý olan 
verimliliði, binaya iliþkin mimari tasarým 

buhar, yüksek maliyetli LPG veya elektrik enerjisi ile 
parametreleriyle doðrudan iliþkilidir. Bu parametreler 

üretilmekte olup, merkezi soðutma uygulamalarýnda ise 
içerisinde en önemlileri olarak, binanýn yeri, diðer 

genellikle elektrik tüketimi fazla olan kompresörlü veya 
binalara göre konumu, yönü, formu ve bina kabuðu 

vidalý soðutma gruplarý kullanýlmaktadýr. Güneþ enerjisi 
sayýlabilir. Bu parametrelerin her biri enerji etkin bina 

ile buhar üretimi son derece ekonomik olup, buhar 
tasarýmýnda, dolayýsýyla akýllý bina tasarýmýnda önemli 

girdisi ile iþletilen soðurmalý soðutma gruplarýnýn 
rol oynayan ve binanýn enerji performansýna etkileri 

kullanýmý, konvansiyonel soðutma sistemlerindeki 
birbirleriyle baðlantýlý parametreler olup, her birisinin 

elektrik enerjisi ihtiyacýný da büyük ölçüde 
deðeri binanýn yenilenebilir enerji kaynaklarýndan 

azaltmaktadýr.
optimum yararlanma-sýný gerçekleþtirecek þekilde 

Güneþi tek eksende takip eden, çizgisel odaklamalý, birbirleriyle iliþkili olarak belirlenmelidir. Akýllý binalarýn 
parabolik oluk tipi güneþ kollektörleri ile buhar üretimi en önemli hedefi binalarýn enerji etkin olmasýný 
ve soðurmalý soðutma sistemi uygulamalarýnda, ihtiyaç saðlamak olduðuna göre; akýllý binalarýn tasarýmýnda bu 
duyulan enerjinin büyük bir kýsmý güneþ kollektörleri mimari tasarým parametrelerinin önemi yadsýnamaz. 
tarafýndan saðlanýrken, güneþ enerjisinin sürekliliðinin Aksi takdirde bina sadece otomasyon ile mekanik ve 
olmamasý sebebiyle, geri kalan kýsmýnýn mevcut elektrik-elektronik sistemlerin kontrolü saðlanmýþ klasik 
sistemler tarafýndan karþýlanmasý gerekmektedir. Güneþ bir bina olmaktan öteye geçemez.
kollektörleri sisteminden elde edilen kýzgýn su ile buhar 

Binalarda kullanýlan enerji sistemlerinin 
jeneratöründe elde edilen buhar, soðurmalý soðutma 

boyutlandýrýlmasý genellikle ortalama meteorolojik 
gruplarýnýn ýsý girdisi, çamaþýrhanelerin buhar ihtiyacý 

verilere dayandýrýlmakta ve özellikle ülkemizde binanýn 
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veya endüstriyel mutfaklardaki buhar ve sýcak su modüllerinin kullanýlabilir enerjiyi nasýl tükettiðini ve 
ihtiyacýnýn karþýlanmasý gibi birçok uygulamada bunu en aza indirmek için nelerin yapýlmasý 
kullanýlabilmektedir. gerektiðinin bilinmesi gerekir.

Güneþ takipsiz düz güneþ kollektörleri sadece güneþ Bu çalýþmanýn amacý, soðutma elemanlarýyla hissedilir 
öðlesinde 3-4 saat, güneþi tek eksende takip eden soðutma iþleminde, ekserji kaybýný (tersinmezliði) en 
çizgisel odaklamalý güneþ kollektörleri güneþ doðuþu ile aza indirmek için gerekli temel prensipleri özetlemek 
batýþý arasýnda yeterli etkinlikte, güneþi iki eksende ve bununla ilgili tasarlanmýþ bir model ile elde edilmiþ 
takip eden noktasal odaklamalý güneþ kollektörleri ise deneysel verilere göre sonuçlarý irdelemektir.    

 gün boyunca en etkin biçimde ýþýn emmekte ve 
KAPALI YÜZME HAVUZLARIN NEM KONTROLU güneþsel ýsý üretmektedir. Ekonomik sektörler ile ilgili 

teknik uygulamalarda sistemlerin gece gündüz ayrýmý VE EKONOMÝK OLARAK ÝKLÝMLENDÝRÝLMESÝ
yapýlmaksýzýn öngörülen tasarým ve iþletme koþullarýnda Mustafa SEÇÝLMÝÞ - Müslüm ARICI
sürekli iþletilmesi istenir. Güneþsel ýsýnýn depolanmasý 

Kapalý yüzme havuzlarýný farklý þekillerde tekniklerinin henüz geliþtirilemediði günümüzde, güneþ 
iklimlendirmek mümkündür. Bunlardan en kolay ýsýsal sistemler yalnýz gündüzleri, deðiþken yerel ýþýn 
yöntem, enerji geri kazanýmý uygulamadan direkt yüklerine baðlý olarak düþük iþlerlik faktörleri ile 
olarak havalandýrmaktýr. Enerji maliyetlerin yüksek çalýþtýrýlmak zorundadýr. Sistemlerin ekonomik 
olduðu günümüzde, kapalý yüzme havuzlarýnýn analizlerinde sadece güneþ doðuþu-güneþ batýþý arasý 
iklimlendirilmesinde enerji geri kazanýmý saðlayan gündüzleri oluþan gecesiz yük faktörleri yerine, 24 
sistemler üzerinde durulmasý gerekmektedir. Özellikle saatlik yük faktörleri esas alýnmalýdýr. 
kullanýlacak olan iklimlendirme cihazlarý dönüþ 

Bu tür uygulamalarda amortisman süresinin azaltýlmasý havasýndan ýsý geri kazanýmý saðlamalý, dýþ hava ihtiyacý 
güneþ enerjisi kullaným yük faktörünün artýrýlmasýna iç ortam ve dýþ ortam sýcaklýklarýna ve nem deðerlerine 
direkt olarak baðlý olduðundan, uygulamanýn yapýldýðý baðlý olarak otomatik olarak ayarlanmalýdýr. Bu 
tesislerde ýsýtma ve soðutma yüklerinin büyük bir çalýþmada kapalý yüzme havuzlarýn iklimlendirilmesinde 
kýsmýnýn güneþ enerjisi ile saðlanmasýna çalýþýlmalýdýr. ekonomik çözümler ve teknik önlemler üzerinde 
Ülkemizin güneþ enerjisi yönünden zengin olmasý ve durulmakta ve kapalý yüzme havuzlarýnda nem 
Türkiye'deki diðer enerji kaynaklarýnýn yüksek kontrolü saðlamak amacýyla kullanýlan klima 
maliyetleri de dikkate alýndýðýnda, özellikle güneþ santrallerinin hacimsel debi ve mevsimlere baðlý olarak 
enerjisi ile buhar üretimi ve üretilen buharýn soðurmalý oluþan nem miktarýna göre gerekli olan dýþ hava 
soðutma uygulamalarýnda kullanýmý, ekonomik bir miktarýnýn hesabý üzerinde durulacaktýr.  
yatýrým olmasýnýn yanýsýra, elektrik ve LPG gibi temel 
enerji kaynaklarýnýn tüketimini ve hava kirliliði TEK VE ÇÝFT KADEMELÝ AMONYAKLI SOÐUTMA 
yönünden CO emisyonlarýný önemli oranda azaltacak 2 SÝSTEMLERÝNDE DAHA BASÝT DONANIM 
olmasý nedeniyle yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. ÝMKANLARI
 

Sabri SAVAÞ - Enver YALÇINSOÐUTMA ELEMANLARININ EKSERJÝ 
Tek ve çift kademeli amonyaklý soðutma sistemleri ANALÝZÝNÝN DENEYSEL VERÝLERE GÖRE 
genellikle büyük boyutlu ticari tür soðuk ve donmuþ YAPILMASI
depolar ile buz fabrikalarýnda ve ayrýca yüksek 

Ahmet CAN kapasiteli endüstriyel soðutma tesislerinde, ancak 
Günümüzde, büyüyen enerji açýðýna alternatif profesyonel makinist ve teknisyen istihdam edilmek 
çözümler üretilmesi, geliþtirme çalýþmalarýnýn en yoðun kaydý ile, uygulama alaný bulmaktadýr.
uðraþ alanlarýndan biridir. Enerjinin ekonomik kullanýmý Ýþte bu nedenlerle, bu bildiri çalýþmasýnda; tek ve çift 
da termodinamik yönden termoekonomik prensiplere kademeli amonyaklý soðutma sistemlerinde daha basit 
uygun soðutma iþlemlerinin geliþtirilmesine ve soðutma donanýmlý tesis ve teçhizat projelendirilmesi imkanlarý 
elemanlarýnýn üretilmesine baðlýdýr. Bu nedenlerle son konu edilip, açýklanmaya çalýþýlacaktýr.  
yýllarda klima amacýyla ve hissedilir soðutma iþlemleri  

için klima hacminin tavan ve duvarlarýna yerleþtirilen ISI GERÝ KAZANIM VE DENÝZ SUYUNDAN-SUYA 
soðutma elemanlarýnýn yer aldýðý sistemlerin ISI POMPASI UYGULMASI
termodinamiði üzerine etkin çalýþmalar yapýlmaktadýr.

Veli DOÐAN
Isý transferi iþlemleri doðal olarak, tersinmez sürekli ent-

Dünya da bulunan petrol rezervlerinin gün geçtikçe ropi üreten ve kullanýlabilir enerjiyi yok eden 
azalmasý ve enerji tüketiminin tam tersi olarak artmasý iþlemlerdir. Bu nedenle, klima amaçlý yapý elemaný 
sonucu ýsý geri kazaným sistemleri ve ýsý pompasý termik aktivasyonunda faydalanýlan soðutma 
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kullanýmý artmýþtýr. Ülkemizde Avrupa ülkelerindeki makul bir sebebi olabilir. Sistemi bu þekilde bir talebe 
oranda olmasa da özellikle ýsý geri kazaným konusunda göre boyutlandýrmak tesis sahiplerine çok pahalýya mal 
sistem arayýþlarý artmýþtýr. Ancak ýsý pompasý olabilir. Ancak bazý tesislerin yüksek hedefleri olabilir 
uygulamalarý sadece split klima, çatý tipi hava ve su ve bunlarýn sahipleri sizi bu hedeflere göre 
soðutmalý soðutma cihazlarýndaki uygulamalar ile sýnýrlý yönlendirecektir. 
kalmaktadýr. Bu cihazlar ile genellikle kýþ aylarýnda 

SICAK SU ELDE ETME SÝSTEMLERÝNÝN soðuk olan dýþ havadan sýcak olan iç ortama ýsý 
pompalanmaktadýr. Dýþ hava sýcaklýðýnýn düþmesi ile KARÞILAÞTIRILMASI
birlikte iç ortamýn ýsý ihtiyacý artmaktadýr, bu nedenle Ýrfan ÇELÝMLÝ
bu tip ýsý pompasý olarak çalýþan cihazlarda verim 

Sýhhi tesisat kullaným suyunun dýþarýdan enerji verilerek oldukça düþüktür. Büyük sanayi tesissileri ve otel gibi 
ýsýtýlmasýnýn saðlandýðý üniteler “sýcak su üreteci” (sýcak enerji kullanýmýnýn fazla olduðu yerlerde sudan-suya ýsý 
su hazýrlayýcý) olarak adlandýrýlýr. Bir ýsý sistemi; ýsý enerji pompasý uygulamasý ile büyük miktarda enerji tasarrufu 
kaynaðý, ýsý taþýným (transfer) cihazý, daðýtým sistemi, saðlanabilmektedir Bu yazýda Antalya'da 01/04/2005 
kullaným noktasýndan (terminal) oluþur. Cihazlarýn ve tarihinde tamamlanan ve Türkiye'deki en büyük ýsý 
sýcak su üretim sistemlerinin deðerlendirmesinde pompasý olarak bilinen sitemin çalýþma prensibi ve 
önemli üç öðe vardýr: Konfor, Temizlik (Hijyen), çalýþma þartlarý ile sonuçlar özetlenecektir.  
Ekonomi. Dolayýsýyla özgün yerel koþullar dikkate 
alýnarak bu üç öðenin iyi deðerlendirilerek cihaz seçimi KAPALI YÜZME HAVUZLARININ KLÝMA DÝZAYNI
yapýlmalýdýr. Sýcak su üretecileri sýnýflandýrmak çok zor 

Veli DOÐAN olmamaktadýr. Zira cihaz türlerini etkileyen çeþitli 
Turizm sektöründeki hýzlý geliþme, ülkemizde turistik öðeler (parametreler) vardýr. Kullanma suyu ýsýtýcýlarý 
konaklama amaçlý yatýrýmlarý arttýrmýþtýr. Ýnsanlarýmýzýn enerji türüne göre (gazlý, sývý yakýtlý, elektrikli, katý 
ekonomik durumunun iyileþmesine paralel olarak iç yakýtlý, güneþ enerjili), depo türüne göre (depolu, 
turizm; iþ seyahati ve toplantýlarý ciddi bir konaklama deposuz), ýsýtma tipine göre (direkt, indirekt) 
tesisi ihtiyacýna yol açmýþtýr. Son yýllarda inþaa edilen sýnýflandýrýlabilir. Cihaz seçimi yapýlýrken yukarýdaki 
yüzlerce otelde kapalý ve açýk yüzme havuzlarý önemli seçenekler mukayese edilmeli, avantaj ve dezavantajlar 
yer tutmakta, özellikle kýþ aylarýnda kapalý yüzme göz önüne alýnarak sisteminize uygun olan cihaz 
havuzlarý vazgeçilmez eðlence yerleri olmaktadýr. Bu seçilmelidir.
yazýda kapalý havuzlarda nem kontrolünün nasýl yapýla-

 SIHHÝ TESÝSAT SÝSTEMLERÝNDE LEJYONELLA 
caðý, yapý elemanlarýna zarar vermemek için alýnacak 

HASTALIÐI
tedbirler ve havuzlardaki konfor þartlarý tartýþýlacaktýr.  

Ömer KANTAROÐLU

SICAK SU ÝHTÝYACININ TESPÝTÝ Lejyonella hastalýðý, Legionella pneumophilia adlý 
bakterinin yol açtýðý bir hastalýktýr; adýný, 1976'da Mehmet OSKAY
A.B.D.'de Philadelphia'da eski lejyoner askerleri 

Bu bildiri kullanma sýcak suyu sistemi kapasite 
arasýnda bir kutlama toplantýsýndan sonra meydana 

belirlenmesi için gerekli temel bilgiyi ve otel/motel sýcak 
gelen salgýndan almýþtýr. Hastalýk, su kaynaklarýnda 

su ihtiyacýnýn nasýl belirleneceði hakkýnda bilgiler saðlar. 
bulunan lejyonella bakterilerinin air-conditioner, duþ 

Bir otel/motelin sýcak su talebi misafirlerin tesisi hangi 
baþlýklarý, jakuziler gibi aerosollerle havaya yayýlmasý ve 

amaçla kullandýðýna ve otel misafir odasý, yemek servisi 
bu havanýn solunmasý ile oluþur. Otellerde bu tip 

ve bulaþýk servisinin sýcak su talebine baðlýdýr. Bu talebi 
aerosoller çok kullanýldýðýndan otellerin sýhhi tesisat 

belirlemek için de otel veya motel; onun yapýsýna, 
sistemlerinde lejyonella bakterisinin barýnmasýna 

konumuna ve sahiplerinin amaçlarýna göre 
olanak vermeyecek önlemler alýnmalýdýr. Bu önlemler 

sýnýflandýrýlmalýdýr. Tasarýmcý, uygun sýnýflandýrmayý 
düzenli aralýklarla sürdürülmelidir. Lejyonella 

belirleyebilmesi için gerekli araþtýrmayý yapmalýdýr. 
hastalýðýnýn belirtileri zatürreeye benzediðinden kesin 

Çünkü seçilen bir sistemin bir otel/motelin sýcak su 
taný için birtakým özel tetkikler gerekmektedir. 

talebini karþýlamasý tasarýmcýya baðlýdýr.
Lejyonella hastalýðý zamanýnda taný konulduðunda 

Eðer otelin otel misafir odasý sistemi sýk sýk alýþýlmýþýn Eritromisin adlý antibiyotikle tedavi edilebilir bir 
dýþýnda yüksek doluluk oranýna sahip oluyorsa ve sistem hastalýktýr. Þiddetli vakalarda tedaviye ikinci bir 
makul bir þekilde boyutlandýrýlmýþsa, sonuç sýcaklýkta antibiyotik olarak Rifampin ilave edilebilir. Legionella 
ani ve sert düþüþ olmamalýdýr. Asgari þebeke suyu pneumophilia bakterisi ýsýtma ve hýzla akýtma yöntemi, 
sýcaklýðýna göre emniyet tedbirleri alýnmalýdýr. Sistemi klorlama, ultraviyole ýþýma metodu, ozonlama, bakýr-
mümkün olan en büyük talebe göre (her 10 yýlda bir gümüþ iyonlaþmasý gibi yöntemlerle dezenfekte 
defa olabilecek bir talep) boyutlandýrmamanýn da edilebilir.
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Doðal Gaz Seminerinde sunulacak bildiri konularý
DOÐAL GAZ, GENEL BÝLGÝLER KONUT ISITMADA KONFOR KONTROL VE ENERJÝ 

TASARRUFUDuran ÖNDER
Haluk SÖZERDoðal Gazýn Tanýmý, Türkiye'de Daðýlýmý, Tarihçe, 

Kimyasal Yapý, Fiziksel Deðerler, Türkiye'de Mevcut ve Konutlarda ýsýtma sistemleri ve enerji tasarrufu.
 

Programlanan Doðalgaz Daðýtýmý, Yeni Daðýtým Þirketleri
 KONUTLARDA KULLANILAN DOÐAL GAZLI 

DOÐAL GAZ UYGULAMALARI CÝHAZLARIN TESÝSATI
Duran ÖNDER Kenan ÞAHÝN

Sanayi ve ticari iþletmeler tanýmý, tek ve çok bölgeli sanayi Doðalgazýn ülkemizde yaygýnlaþmaya baþlamasý ile 
fýrýnlarý uygulamalarý konutlarda kullanýlan Doðalgazlý cihazlarýn sayýsý artmaya 
 

baþlamýþtýr.  Özellikle ýsýnma ve sýcak kullaným suyu 
SANAYÝ BRÜLÖRLERÝ, BEKLERÝ, KULLANIM YERLERÝ

ihtiyacý için sýk baþvurulan bu cihazlar farklý çalýþma 
Duran ÖNDER özelliklerine göre esas olarak hermetik veya bacalý 

Sanayide kullanýlan yakýcýlar yüksek sýcaklýða dayanýklý ve yapýdadýrlar.  Bu bildiride bu cihazlarýn yapýlarý 
çok sayýda bir arada birbirine baðlanabilir nitelikte olmalýdýrlar. açýklanarak tanýtýmlarý yapýlmýþtýr.  Ayrýca yapýlarýna baðlý 

 

olarak çalýþma prensiplerine göre montaj esaslarý da 
SANAYÝ TESÝSLERÝNDE EMNÝYET DONANIMLARI açýklanmýþtýr. Doðalgazýn temiz bir yakýt olmasý ve 

Duran ÖNDER tanýtýlan cihazlarda da görülebileceði gibi yüksek kontrol 
ve kumanda özellikleri ayný zamanda ekonomik ürünleri Sanayi tesislerinde kullanýlacak emniyet sistemleri TS-EN 
karþýmýza çýkarmaktadýr. Burada özellikle bireysel konut 746-2' de tarif edilmiþtir. 

 

tipi cihazlar tanýtýlmaya çalýþýlmýþ olup merkezi sistem 
YAKMADA ELEKTRONÝK DONANIM VE EMNÝYET cihazlarý kapsam içine alýnmamýþtýr.

 SÝSTEMLERÝ
BASINÇ DÜÞÜRME VE EMNÝYET ÝSTASYONU Haluk SÖZER

CÝHAZLARI SÝSTEMLERÝ
Emniyetli gaz yakma için kullanýlmasý gereken elektronik 

Sultan ÖRENAYdonanýmlar ve özellikleri
 

Basýnç Düþürme ve Gaz Emniyet Hattý, Küresel Vana, 
GAZ DAÐITIM VE BRÜLÖR SÝSTEMLERÝNDE Filtre, Regülatör, Emniyet Kapama Ventili, Emniyet Firar 

BASINÇ DÜÞÜRME ÝSTASYONLARI (GAZ HATTI) Ventili, Manometre, Prezostat, Manyetik Ventil gibi 
Harald BORN cihazlarýn tanýmý ve seçimi.

 

Doðal gaz nakil hatlarýnda gazýn yüksek olan basýncý YÜKSEK KAPASÝTELÝ ENDÜSTRÝYEL SIVI YAKITTA 
daðýtým bölgelerinde kademeli olarak kullaným basýncýna 

ROTATÝF TÝP BRÜLÖRLER
düþürülür. Gaz hatlarýnda kullanýlacak cihaz ve armatür-

Ahmet AKÇAOÐLUler gaz debisi ve giriþ - çýkýþ basýnçlarýna uygun seçilirler.
 

Bu seminerde, ilgi brülörlerin yapýlacak ana tanýtýmýna ek 
KAZANLARDA ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ olarak sývý yakýt pulverizasyonunun düþük basýnç ve ýsýda 

Abdullah BÝLGÝN bir çanaða iletilen sývý yakýtýn çanaðýn yüksek devirde 
döndürülmesi ile saðlandýðý rotatif brülörlerde kýsma Kazanlarda enerji verimliliði, yanmanýn mükemmelliðine 
oranýnýn yüksekliði ve bunu saðlayan yakýt / hava ayar ve yanma sonucu açýða çýkan ýsý enerjisinin kazan içinde-
ünitelerinin özellikleri, yapýlarý, teknolojik geliþmeye ki akýþkana transfer oranýna, baca gazý emisyonlarý ise 
baðlý olarak geliþtirilen yeni sistemler, çok yakýtlý yine yanmanýn  kalitesine, ocak ve brülör tasarýmýna, 
uygulamaya geçiþ kolaylýklarý ve gaz armatürlerinin ayrýca kullanýlan yakýt içerisindeki kirleticilere baðlý 
özellikleri üzerinde durulacaktýr.olmaktadýr. Bu nedenle, iþletme döneminde, kazanlarda 
 

termik verimin sürekli olarak yüksek tutulabilmesi ve 
YAKMA YÖNETIM VE BRÜLÖR KONTROL SISTEMLERI

emisyonlarýn kontrol edilebilmesi için baca gazý anali-
Serdar HIZIROGLU zörleri yardýmýyla, baca gazý bileþenlerinin sürekli veya 

Bu seminerde, mikroislemci kontrollu tam elektronik peryodik olarak izlenmesi ve yanmaya etki eden para-
“Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri”ni metrelere zamanýnda müdahale edilmesi, ayrýca brülör-
olusturan komponentlerden; ana kontrol ünitesi, servo lerin duruþ zamanlarýnda kazanlarýn neden olduðu iç so-
motorlar, hava/yakit/basinç/sicaklik sensörleri, fotoseller, ðuma kayýplarýnýn minimize edilmesi önemli olmaktadýr.
yakit klape/ventilleri, hiz kontrol ve baca gazi analiz Bu çalýþmada, kazanlarýn verimli iþletilebilmesini teminen, 
cihazlari hakkinda detayli bilgi verilerek, tipik bir isi baca gazý analizlerinin irdelenerek brülörlerde alýnmasý 
santrali uygulama semasi üzerinde sistemin genel gereken önlemler, kazanlarda iç soðumaya neden olan 
çalismasi ve avantajlari anlatilacaktir. Ayrica, sistemin faktörler ile yakýt ve yakýcýlardan kaynaklanan emisyonlar 
bilgisayar ve PLC-SCADA sistemleriyle haberlesmesini konusunda, somut baca gazý analiz örneklerinden de 
saglayan “Bilgi Aktarim Ünitesi”nin temel özelliklerinden yararlanýlarak mekanik tesisat tasarýmcýlarýna, uygulayýcýlara 
bahsedilerek çesitli uygulama örnekleri gösterilecektir.ve iþletmecilere bazý mesajlar verilmeye çalýþýlmaktadýr.
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yeniden yükselebileceði geçirimli zonlarýn bulunduðu JEOTERMAL ENERJÝNÝN DOÐASI
ve jeotermal akýþkanlarýn konveksiyon hücreleri Abdurrahman SATMAN
oluþturacak þekilde dolaþýp ýsý biriktirebileceði 

Jeotermal enerjinin varlýðýnda yerin derinliklerinden 
kapanlarýn oluþabildiði kesimlerinde geliþmektedir. 

gelen ýsý, akýþkan ve maddeden insanoðlunun 
Ülkemizin jeoloji çatýsý içinde buna elveriþli farklý 

yararlanmasý gerçeði yatmaktadýr. Tarihin ilk 
kuþaklar bulunmaktadýr.Batý Anadolu'nun Ege 

dönemlerinde bugünkü saðlýk turizminin temelini 
kýyýlarýndaki yaygýn faylanma, ýsý akýsýnýn göreli olarak 

oluþturan kullaným yönteminin yaygýnlaþmasýnýn  
yüksek olduðu bu bölgede, çoðu denizden beslenen 

yanýsýra son yüzyýldaki artan enerji gereksinimi ile 
bazý sahalarýn geliþmesine yataklýk yapmýþtýr.

birlikte doðrudan kullaným yöntemlerindeki ve elektrik 
Menderes Masifi, özgün jeoloji geçmiþi ile ülkemizin en üretme teknolojisindeki geliþmeler, ýsýnýn akýþkanla 
yüksek ýsý akýsýna sahip yöresini oluþturmaktadýr. Üstelik yüzeye taþýnmasý durumunda ise akýþkanýn içerdiði 
bu Masif, yakýn zamanda D-B uzanýmlý grabenleri çözünmüþ ve/veya askýda madde ve minerallerden 
oluþturan derin yapýsal süreksizliklerle kesilmiþtir. Bu (örneðin CO , tuz, v.b.) yararlanma jeotermal enerjinin 2
bölgede, bir yandan metamorfitleri etkilemiþ olan 

bir uzmanlýk dalý ve dünya için vazgeçilemez bir 
sýyrýlma faylarý ve bir yandan da üst Miyosen'de 

alternatif enerji kaynaðý olmasýný saðlamýþ durumdadýr.
oluþmuþ, bugünkülere verev uzanan bir baþka fay 

Yeraltýndaki ýsýnýn yeryüzüne iletimle ve doðal sistemi ile yaygýn ve etkili bir kýrýklanma ve kaya 
kaçaklarla taþýnýmla ulaþtýrýlmasý ihmal edilirse, ortamlarýnýn geçirimlilik kazanmasý olanaklý olmuþtur. 
günümüzde jeotermal enerji olarak yararlanýlan ýsýnýn Bütün bunlar, bu bölgede çok sayýda ve yüksekçe ýsý 
tümü teknolojileri hýzla geliþen kuyu ve yüklü jeotermal sistemin geliþmesini saðlamýþtýr.
üretim/enjeksiyon yöntemleri aracýlýðýyla taþýnýmla 

Orta Anadolu'nun batýsý Menderes Masifi bölgesine 
saðlanmaktadýr. Taþýným, akýþkan içeren gözenekli ve 

benzer biçimde graben yapýlarý içinde ya da kenarýnda 
geçirgen jeotermal rezervuarlardan üretimle doðal 

oluþmuþ jeotermal alanlara sahiptir. Orta Anadolu'nun 
olarak veya araþtýrma/geliþtirme aþamasýnda olan sýcak 

doðusu ve Doðu Anadolu'da yaygýn olarak bulunan 
kuru kayaçlardan yapay olarak gerçekleþmektedir.

genç volkanik ortamlarda tipik jeotermal alanlarýn 
Jeotermal enerjinin doðasýnýn anlaþýlmasýnda temel bulunmayýþý dikkati çekidir. Buralarda, bölgesel bir 
bilimlerin, araþtýrýlmasýnda yerbilimlerinin ve yüksek ýsý akýsý bulunmadýðý ve jeotermal kaynaklarýn 
geliþtirilmesi ve iþletilmesinde ise farklý disiplinlerdeki ancak sýð volkanik merkezlere yakýn yerlerde 
mühendislik bilimlerinin kullanýlmasý esastýr. Ýlgili kayaç aranabileceði anlaþýlmaktadýr. Kuzey ve Doðu Anadolu 
ve akýþkanlarýn özellikleri, basýnç-sýcaklýk-hacim Fay Zonlarý çok sayýda, ancak düþük sýcaklýklý sahalarla 
iliþkileri, jeotermal rezervuarlarýn doðal ve homojen özgündür. Bu kuþaklarda da kabukta olaðandýþý bir ýsý 
olmayan yapýsý, kullanýlan üretim/enjeksiyon yöntemleri akýsý bulunmadýðý anlaþýlmaktadýr.Jeotermal alanlarýn 
ve delinen kuyularýn özellikleri, üretilen enerjinin incelenmesinde yerbilimcilerin önemli sorumluklarý 
kullaným alanlarý, tüm bunlar bir jeotermal sahanýn vardýr. Temel jeoloji çalýþmalarýnýn yanýnda hidrojeoloji, 
optimum ve verimli iþletilmesini etkileyen ve belirleyen petroloji ve petrografi, jeokimya ve hidrotermal 
parametrelerdir. Jeotermal enerji içeren sahanýn alterasyon incelemeleri de bu görevler içinde öncelikli 
sürdürülebilir bir üretim yöntemiyle, çevreye saygýlý ve ve önemli olanlardandýr. Jeofizik çalýþmalar ise son 
verimli iþletilmesi amaçlanmalýdýr. Bu bildiride, yýllarda çeþitlenen ve geliþen farklý jeofizik ölçü ve veri 
jeotermal enerjinin doðasýndaki özellikler incelenecek, iþleme teknik ve yöntemleri ile jeotermal kaynak 
Türkiye'de bilinen jeotermal sahalarýn ortak yönleri arama-geliþtirme-iþletmelerinin her aþamasýnda çok 
aðýrlýklý olarak tartýþýlacaktýr. baþarýlý sonuçlar verebilmektedir. Üç boyutlu sismik 

 

modelleme, mikrodeprem izleme ve deðerlendirme, 
JEOTERMAL SAHALARDA JEOLOJÝK VE JEOFÝZÝK 

mikrogravite, manyeto tellürik, vb teknikler jeotermal 
ARAMA ÝLKE VE STRATEJÝLERÝ

çalýþmalarýnýn vazgeçilmez araçlarý olmuþtur.
Tahir ÖNGÜR Ülkemizde bu güne deðin bilinçsiz olarak kendiliðinden 

Ülkemiz jeotermal kaynaklar açýsýndan zengin ve buna geliþen bir strateji uygulanmýþtýr: Her sýcak su 
elveriþli jeoloji ortamlarýna sahiptir. Jeotermal sistemler kaynaðýnýn çevresinde bir kaç gez jeoloji haritalamasý 
dinamik, açýk ve deðiþken sistemlerdir. Bileþenleri, ýsý, yapýlmýþ, buralarda jeofizik özdirenç ölçümleri 
akýþkan, basýnç ve kimyasal bileþenlerdir.Bu nedenle, yapýlmýþ, su kimyasý verilerinden olasý rezervuar 
yerkabuðunun üst kesimlerinde ýsý akýsýnýn yüksek, sýcaklýðý hesaplanmýþ, baþarýlý ya da baþarýsýz bir iki 
yeraltýsuyunun derinlere süzülüp ýsýndýktan sonra sondaj yapýlmýþ ve saha onyýllarca terkedilmiþ, bir 

Jeotermal Seminerinde sunulacak bildiri konularý
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yatýrým yapýlmamýþtýr. Ya da yeterli arama çalýþmalarý sert kayaçlar, düþük formasyon basýnçlarý ve yüksek 
yapýlmadan ýsýtma projeleri hazýrlanýp uygulanmýþ ve sýcaklýklardýr. Bu çalýþmada, ilk olarak jeotermal 
aþýrý çekimle sahalara zarar verilmiþtir. sondajlarýn petrol sondajlarýndan daha geniþ çaplý 

olarak delinme nedenleri ve bundan ötürü jeotermal Þimdi, jeotermal kaynaklara olan ilgi de, tehlikeler de 
sondajlarda karþýlaþýlan teknik sorunlar ayrýntýlý olarak artmýþtýr. Bu nedenle, doðru ve verimli bir stratejinin 
incelenmiþ ve mali sorunlara deðinilmiþtir. Daha sonra, tasarlanýp ilgili bütün taraflara benimsetilmesinin 
önce sert kayaçlarýn bu tip kuyularda sebep olduðu zamanýdýr. Bu stratejinin ilk adýmý, öncelik ve kullaným 
sorunlar ve bunlarýn çözümleriyle bu konuda yapýlan alanlarýna verilecek aðýrlýklarýn seçilmesi olmalýdýr. 
araþtýrmalar hakkýnda bilgi verilirken, bunun yanýnda Menderes Masifi, elektrik üretimini hedef alan projeler 
yüksek sýcaklýðýn çamur, çimento ve sondaj donanýmlarý için ayrýlmalý ve sahalar çaðdaþ teknik ve yöntemlerle 
üzerindeki etkisi incelenmiþ ve bunlarla ilgili çözümler aranýp geliþtirilmeli ve kaynak güvenliðini, 
ve araþtýrmalar sunulmuþtur. Ayrýca, düþük basýnç sürdürülebilirliðini gözeterek iþletilmelidir. Orta ve Doðu 
dolayýsýyla oluþan sorunlarýn hangi teknikler ve Anadolu'daki en genç volkanlarý besleyen magma 
donanýmlarla aþýldýðý konusunda bilgi sunulmuþtur.odalarý da kýzgýn kuru kaya hedef alýnarak yine çaðdaþ 
 

teknik ve yöntemlerle aranýp geliþtirilmelidir. Ülkenin 
JEOTERMAL ENERJÝ ALANINDA KÜÇÜK ÇAPLI öteki jeotermal alanlarý, Orta ve Doðu Anadolu'daki 

KUYULARyerleþimlere yönelik olanlarý kamu eli ile özendirilerek 
doðrudan kullaným projelerine açýlmalýdýr. Umran Serpen

Bu çalýþmalar, kurulacak yeni ve her dalda uzmanlarla Küçük çaplý kuyular (<15 cm, 6 inç), petrol 
güçlendirilmiþ yeni bir kurumu, bir Jeotermal Kaynaklarý endüstrisinde anýldýðý gibi “slim holes”, jeotermal enerji 
Enstitüsü tarafýndan yönlendirilmeli, desteklenmeli ve endüstrisinde de boy göstermeye baþlamýþlardýr. Bu tür 
denetlenmelidir. kuyularýn uygulamaya girmesinde en büyük neden, 

 ekonomik olmalarýdýr. Çaplarýnýn küçük olmasý 
JEOTERMAL ÇALIÞMALARDA DURAYLI ÝZOTOP dolayýsýyla, daha az iþ gücü, daha küçük sondaj 

TEKNÝKLERÝNÝN KULLANILMASI makinesi, daha küçük lokasyon, daha az akaryakýt ve 
sondaj sarf malzemelerinin kullanýmýnýn söz konusu Halim MUTLU
olmasý yanýnda, elmaslý sondaj makineleriyle Doðada gerçekleþen fiziksel ve kimyasal iþlevler 
yapýlmalarý durumunda, yeraltýndaki yapý ve litoloji neticesinde düþük atom numaralý elementlerin izotop 
hakkýnda çok fazla bilgi saðlamaktadýrlar. Jeotermal kompozisyonlarý ayrýmlaþmaya uðramaktadýr. 
endüstrisi açýsýndan bu kuyularýn önemi, tahmin edilen Ýzotoplarýn fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki düþük 
sýcaklýklarýn varlýklarýnýn en ekonomik yöntemle dereceli farklýlýklardan kaynaklanan bu ayrýmlaþma, 
kanýtlanmasýdýr.izotop kütleleri arasýndaki deðiþimlerle doðru orantýlýdýr. 
 

Ýzotop kompozisyonlarýnda bu tür deðiþimlerin 
JEOTERMAL KUYU TAMAMLAMA TESTLERÝ VE 

görüldüðü baþlýca elementler hidrojen, karbon, azot, 
SAHA UYGULAMALARI

oksijen ve kükürttür. Su, gaz ve kaya sistemlerinden 
Süleyman ÖZÜDOÐRUörneklenen jeolojik malzemelerde yürütülecek duraylý 

izotop analizleri, bu sistemlerde geliþen mineral ve Jeotermal kuyular kazýlýrken, sondaj operasyonu 
akýþkanlarýn oluþum koþullarý ve kökenlerinin ortaya sýrasýnda ve sondaj bitiminde, rezervuar hakkýnda 
çýkarýlmasýnda yardýmcý olmaktadýr. Jeotermal olabildiðince fazla ve saðlýklý bilgi almak amacýyla bir 
incelemelerde kullanýlan su izotoplarý akýþkanýn kökeni dizi test operasyonu gerçekleþtirilir.Bu testlerin, uygula-
ve yaþý ile birlikte yeraltýnda farklý tür sularla gerçek- ma sýrasý ve tekniðine uygun olarak gerçekleþtirilmesiyle  
leþen olasý karýþým, su-kayaç etkileþimi ve buhar ayrým alýnacak  saðlýklý veriler, yorumlarýn hataya yer 
iþlevleri hakkýnda bilgi saðlamaktadýr. Bu makalenin vermeyecek þekilde yapýlmasýný saðlayacaktýr.
amacý, jeotermal incelemelerde kullanýlan izotop Jeotermal bir sondajýn bitirilmesinin anlamý, kuyunun 
teknikleri hakkýnda genel bir bilgi vermek ve jeotermal kazýlmasý, teçhiz edilmesi ve kuyu bitirme testlerinin 
sahalarýn arama ve üretim aþamalarýnda yürütülmesi eksiksiz yapýlmasý demektir.

 gereken izotop jeokimyasý çalýþmalarýný tanýtmaktýr. 
 JEOTERMAL SAHALARDA ALINAN ESKÝ 

JEOTERMAL SONDAJLARIN ÖZELLÝKLERÝ VE LOGLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
KULLANILAN DONANIMLAR

Umran SERPEN - Gürþat ALTUN
Umran SERPEN

Bu çalýþmada, önce kuyu loglarýnýn jeotermal 
Petrol ve su sondajlarýndan belirgin bir þekilde farklý alanlardaki genel kullanýmlarý hakkýnda bilgi 
olarak jeotermal kuyularda karþýlaþýlan baþlýca sorunlar; sunulmakta, daha sonra da MTA'nýn eski teknoloji 
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kullanarak bazý sahalarda aldýðý loglar Bu çalýþmada, jeotermal rezervuarýn üretim 
deðerlendirilmekte ve deðerlendirme teknikleri davranýþýnýn boyutsuz rezervuar modellemesi yöntemi 
hakkýnda bilgi sunulmaktadýr. Eski log kayýtlarýnýn ile modellenmesi konusu tartýþýlmaktadýr.  Ýncelenen 
deðerlendirilmesi sonucunda gözeneklilik daðýlýmý, modellerde üretim, enjeksiyon ve doðal beslenmenin, 
yoðunluk daðýlýmý, çimentolama katsayýsý, vb. niceliksel düþük sýcaklýklý ve sývýnýn etken olduðu bir jeotermal 
deðerlendirmeler yapýlmýþ ve formasyonlarýn yoðunluk rezervuarýn mevsimsel basýnç veya su seviyesi 
ve gözeneklilik parametrelerini temsil eden deðerler üzerindeki etkileri göz önüne alýnmaktadýr.  
elde edilmiþ ve sonuç olarak sunulmuþtur. Modellemede rezervuar ve akifer ayrý ayrý tanklar 
 olarak temsil edilmekte ve beslenme kaynaðýnýn etkisi 

TEKRAR-BASMA (REENJEKSÝYON) incelenmektedir.

Abdurrahman SATMAN Model sonuçlarý sabit debide üretim/enjeksiyon 
durumunda analitik ifadeler þeklinde verilmekte, debi Suyun etken olduðu jeotermal rezervuarlardan çok 
deðiþimleri Duhamel Ýlkesi yaklaþýmýyla yüksek miktarlarda sýcak su üretimi yapýlýr. Üretilen 
modellenmektedir.  Optimizasyon yöntemi sýcak suyun bir kýsmý sýcak su olarak doðrudan 
kullanýlarak, ölçülen saha verileri model sonuçlarýyla kullanýlýrken geri kalan önemli bir kýsmý ise merkezi 
çakýþtýrýlarak rezervuar ve akifere ait parametreler jeotermal ýsýtma sistemlerinde ýsýsý alýndýktan sonra artýk 
belirlenebilmektedir.  Modellerin sonuçlarý grafiksel su olarak kalýr. Artýk su saha yakýnýndaki deniz, göl ve 
olarak verilmekte ve önemli gözlemler akarsu gibi yerlere verilebilirsede, her jeotermal sahanýn 
vurgulanmaktadýr.yakýnýnda bu tür olanaklar bulunmayabilir. Kaldý ki olsa 

bile hem en doðru çözüm deðildir ve hemde bazý çevre Ýzlanda'daki üç jeotermal sahanýn yanýsýra Yeni 
sorunlarý kaçýnýlmazdýr. Dolayýsýyla doðru olaný, suyu Zelanda'daki bir jeotermal sahanýn verileri ve ayrýca 
geldiði yere veya uygun yeraltý formasyonlarýna Türkiye'den Kýzýldere jeotermal sahasý verileri 
basmaktýr. deðerlendirilerek, model sonuçlarýyla saha sonuçlarý 

karþýlaþtýrýlmakta ve sonuçlar sunulmaktadýr.Suyun geldiði yere yani jeotermal rezervuara basýlmasý 
 

durumunda önemli yararlar saðlanabilir. Bilindiði gibi  
JEOTERMAL REZERVUARLARDA KUYU BASINÇ üretimden  dolayý boþaltýlan  rezervuar  hacminin bir 

TESTLERÝ VE ANALÝZÝkýsmý doðal beslenme yoluyla doldurulur. Ancak  doðal 
beslenme ile rezervuara giren su miktarý, üretim yoluyla Mustafa ONUR
rezervuardan ayrýlan su miktarýný karþýlamayabilir ve Jeotermal enerjiyi içeren yeraltý rezervuar sistemlerinin 
rezervuar basýncý veya kuyuiçi seviyesi düþer. Özellikle yerinde ve akýþ koþullarý altýnda özelliklerinin 
suyun etken olduðu jeotermal sistemlerde bu sorun (geçirgenlik, gözeneklilik, akýþa kapalý ve beslenmeli 
oluþur. Bu sorunun çözümü artýk suyun geldiði yere sýnýrlarýn belirlenmesi, faylarýn sýzdýrmalý olup 
basýlmasýdýr. Böylece rezervuar basýncý korunmuþ olur. olmadýklarý vb.) belirlenmesi, bu sistemlerin uygun 
Tekrar-basma iþleminin 3 önemli amacý vardýr: þekilde geliþtirmesi ve iþletilmesine yönelik kararlarýnýn 
!Yeryüzünde üretildikten sonra kalan artýk sudan alýnmasýnda ve geleceðe yönelik performans 

kurtulmak. tahminlerinin yapýlmasýnda kullanýlan modellerin 

oluþturulmasýnda son derece önemlidir. Kuyu basýnç !Rezervuar basýncýný korumak.
testleri bu amaçlarý gerçekleþtirmek için endüstride !Rezervuardan daha fazla ýsý üretimini saðlamak.

 kullanýlan en önemli araçlardan biridir. Kuyu basýnç 

testlerinden elde edilen bilgiler, duraðan (statik) kabul JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESÝ
edilen jeolojik ve jeofizik bilgiler ile birleþtirildiðinde, Abdurrahman SATMAN - Mustafa ONUR -   
rezervuarýn gerçekçi bir þekilde tanýmlanmasýný ve Hülya SARAK
üretim/rezervuar performansýnýn deðerlendirilmesini 

Literatürde jeotermal rezervuar davranýþlarýný 
saðlar. Dolayýsýyla, en doðru yaklaþým, bu üç veri 

modelleyen çeþitli modeller mevcuttur.  Bunlar üretim 
türünden elde edilen bilgilerin birleþtirilerek jeotermal 

debisi azalma yöntemi, boyutsuz rezervuar modellemesi 
sistemlerin tanýmlanmasý ve uygun þekilde iþletimlerinin 

yöntemi ve 3 boyutlu sayýsal modelleme yöntemi olarak 
tasarýmlanmasýdýr. Kuyu testleri bu araçlarýn olmazsa 

üç ana baþlýk altýnda toplanabilir.  Yeni bulunan sahalar 
olmazlarýndan biridir.hakkýnda elde yeterli miktarda veri bulunmamaktadýr.  
Bu çalýþmada, jeotermal sistemlerde kuyu basýnç Bu nedenle, sahanýn iþletilmeye baþlandýðý erken 
testlerinde kullanýlacak uygun basýnçölçerlerin dönemlerde rezervuarýn basýnç davranýþýnýn 
özellikleri hakkýnda bilgilerden baþlanarak, kullanýlan modellenmesi ve jeotermal potansiyelin tahmin 
kuyu basýnç testi tipleri, bu testlerinin tasarýmlanmasý, edilebilmesi için kullanýlacak en uygun yöntem boyutsuz 
deðerlendirilmesi, analizinde kullanýlacak temel rezervuar yöntemidir.
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prensipler ve yöntemler sunulacaktýr. Son yirmi yýlda dan, üçüncü aþamada bu ölçüm verilerine kalibre 
teknolojideki geliþmelere paralel olarak, kuyu basýnç edilmiþ modellerle yapýlacak performans tahminleri 
testleri alanýnda da önemli ölçüde ilerlemeler kaydedil- üzerine bu belirsizliklerin yansýyacaðý kesindir. 
miþtir. Pek çok yeni model ve modern analiz yöntemi Bu çalýþmada, performans tahminlerine bu 
geliþtirilmiþtir. Modern modelleme ve analiz yöntemleri belirsizliklerin nasýl yansýyacaðý ve performanstaki 
hakkýnda da bilgi verilecektir. Türkiye'deki Balçova- belirsizliklerin nasýl deðerlendirileceði üzerinde 
Narlýdere ve Afyon Ömer-Gecek jeotermal sahalarýnda durulacaktýr. Basitliði nedeniyle, farklý tank modelleri 
yapýlan çeþitli kuyu basýnç testlerine ait uygulamalara kullanýlarak, sanal bir örnek üzerinde kalibre edilmiþ 
çalýþmada yer verilerek, bu testlerin deðerlendirilmesi ve modellerle performans tahminleri üzerindeki 
analizinden elde edilen bilgiler sunulacaktýr. belirsizliklerin istatistiksel yöntemlerle nasýl 
 

belirlenmesi gerektiði konularýna yer verilmiþtir.   
JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESÝ  

VE PERFORMANS TAHMÝNLERÝNDEKÝ BALÇOVA - NARLIDERE JEOTERMAL SAHASI 
BELÝRSÝZLÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ REZERVUAR GÖZLEMLERÝ: 2000-2005

Mustafa ONUR - Hülya SARAK -       Bu çalýþmada 2000-2005 yýllarý arasýnda Balçova-
Narlýdere jeotermal sahasýnda yapýlan rezervuar Abdurrahman SATMAN
gözlem çalýþmalarý anlatýlmýþ, elde edilen sonuçlar Jeotermal rezervuarlarýn üretim potansiyeli ve 
2002 yýlýnda tamamlanan “rezervuar performansýný sürdürülebilirliðinin tahmin edilmesi ancak jeotermal 
belirleme projesi sonuçlarý” ile karþýlaþtýrýlmýþtýr. rezervuar içerisinde akýþkan ve ýsý akýþýný gerçekçi bir 
Gözlem çalýþmalarý, doðal durum modellemesi ile þekilde yansýtabilecek modeller yardýmýyla yapýlabilmek-
tahmin edilen 51 l/s doðal beslenmenin doðruluðunu tedir. Bu modeller, karmaþýk yeraltý sisteminden statik 
desteklemektedir. Belirtilen dönem içerisinde, sahada (jeoloji, jeofizik, karot, kuyu loglarý, akýþkan örnekleri) 
3 yeni ve derin kuyu delinmiþtir. Bu kuyulardan BD8 ve dinamik (üretim debileri, rezervuar basýnç ve sýcaklýk, 
ve BD10 reenjeksiyon amaçlý kullanýlýrken, BD9 kararsýz kuyu basýnç testi ve izleyici testi) ölçümlerden 
kuyusu yeni kurulmasý planlanan SÝSTEM2 bölgesel elde edilen bilgilerin birleþtirilmesinden oluþturulur. Bu 
ýsýtma projesi için ayrýlmýþtýr. Önceki yýllarda delinen, modeller, basit tank modelleri olabileceði gibi üç 
ancak kullanýlamayan kuyularda iyileþtirme ve temizlik boyutlu modeller olabilmektedir. Ýster tank modeli ister 
çalýþmalarý yapýlmýþ ve sadece bu kuyularýn katkýsýyla üç boyutlu modeller olsun, bütün modellerde kullanýlan 
üretim %100'den fazla artýrýlmýþtýr. ortak öðeler, temel kütle ve enerji korunumu 
 

yasalarýndan türetilmiþ denklemlerdir. Bu modeller 
JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SÝSTEMLERÝNDE yardýmýyla, gelecekte saha iþletilirken göz önünde 

KAVRAMSAL PLANLAMAbulundurulmasý tasarlanan çeþitli üretim/reenjeksiyon 
debi senaryolarýna baðlý olarak, sistem içersindeki yerel Macit TOKSOY - A.Caner ÞENER
basýnç/sýcaklýk daðýlýmlarý ile sistemin ortalama Jeotermal bölge ýsýtma sistemlerinin 
basýnç/sýcaklýklarýnýn tahmin edilmesi ve bu “karar” projelendirilmesindeki ilk adým kavramsal planlamadýr. 
deðiþkenlerinin zamansal deðiþimine bakarak sistemin Bölge ýsýtma sistemlerinin kavramsal planlamasý üç 
gelecekte ne ölçüde sürdürülebileceði hakkýnda bilgilere analiz ile gerçekleþtirilir. Bu üç analiz; teknik fizibilite, 
ulaþýlmasý mümkün olmaktadýr. Jeotermal sistemlerin ekonomik fizibilite ve politik fizibilite olarak verilmiþtir. 
performanslarýnýn tahmini temel olarak üç aþamalý bir Bu çalýþmada jeotermal bölge ýsýtma sistemleri için 
iþlemi gerektirir: (i) Modellerin oluþturulmasýnda kavramsal planlamanýn tüm aþamalarý sistematik bir 
kullanýlacak saha içerisinde yeterli sayýda, güvenilir yaklaþým içinde, verilmeye çalýþýlmýþtýr.
statik ve dinamik verileri sürekli toplamak, (ii) Bu Jeotermal bölge ýsýtma sistemleri projelerinin kavramsal 
verilerle olasý modeli (veya modelleri) kalibre (“history planlama aþamasýn da, projelerin eksik teknik ve 
matching”) ederek güncellemek, (iii) Kalibre edilmiþ ve ekonomik analizlere dayalý nedenlerden dolayý 
güncellenmiþ model(veya modellerle) ile çeþitli baþarýsýzlýkla sonuçlanmamasý için, en ince ayrýntýsýna 
üretim/reenjeksiyon senaryolarý altýnda sistemin perfor- kadar gerçekleþirilmesi bir zorunluluktur.
mansýný sürdürülebilirlik açýsýndan deðerlendirmek ve  

geleceðe yönelik en uygun iþletme stratejilerini saha için JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SÝSTEMLERÝNDE ISI 
belirlemek. Bu aþamalarýn hepsi kendi içinde çok YÜKÜ TAHMÝNÝ
önemli ve birbirine baðlý olmakla birlikte, nihai amaç, 

A.Caner ÞENER - Sarp YELETAYÞI -                sistemin geleceðe yönelik performansýný ölçüm ve 
Macit TOKSOYmodellerdeki belirsizliði de göz önünde bulundurarak 

Bu makalede jeotermal bölge ýsýtma sistemlerinde tahmin etmektir. Ölçümlerde ve modellerde kaçýnýlmaz 
(JBIS) kýsa dönem (72 saatlik)  ýsý talebinin (yükünün) olarak belirli ölçüde belirsizlikler söz konusu olacaðýn-
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modellenmesi konusu anlatýlmaktadýr. Çalýþmada ýsý KOMPOZÝT BORULARIN MEKANÝK 
yükü modellemesi istatistiksel bir yöntem olan zaman ÖZELLÝKLERÝ VE JEOTERMAL AKIÞKAN 
serisi analizi tekniði kullanýlarak yapýlmýþtýr. Önerilen ORTAMINDA DAYANIMININ DENEYSEL ANALÝZÝ
metod daha sonra Balçova JBIS sistemi ýsý yükü veri 

Metin TANOÐLU - Murat TOÐULGA -       
tabaný üstünde denenmiþ ve gerçekleþen ýsý yükü ile 

Gülden GÖKÇEN
tahmin edilen ýsý yükü karþýlaþtýrýlmasý verilmiþtir. 

Bu çalýþmada, jeotermal sývý taþýnýmýnda boru Çalýþmanýn amacý ýsý yükü tahminin neden gerekli 
malzemeleri olarak kullanýlabilen örgü (woven) E-cam olduðunu ve ülkemiz jeotermal bölge ýsýtma 
takviyeli polimer kompozitler tüp çevirme tekniði ile sistemlerinde “ýsý yükü” tahmininin mümkün olduðunu 
deðiþik polimer matrikslerden üretilmiþtir. Matriks göstermektir.

 malzemelerini poliester, epoksi ve karbon partikül 
takviyeli epoksi reçineleri içermiþtir. Su absorbsiyon JEOTERMAL ELEKTRÝK ÜRETÝM SÝSTEMLERÝ VE 
deneyleri jeotermal akýþkan ortamýnda cam/poliester KOJENERASYON
kompozitlerin diðer kompozitler ile mukayese Mehmet KANOÐLU
edildiðinde en yüksek oranda su absorbe ettiðini 

Türkiyenin özellikle Ege Bölgesinde zengin jeotermal göstermiþtir.  Ayrýca, karbon partikül ilavesi ile epoksi 
kaynaklara sahip olduðu bilinmektedir. Bu kaynaklarýn matriksin su absorbsiyon deðerlerinin azaldýðý 
en verimli þekilde ve en kýsa zamanda elektrik üretimi, bulunmuþtur. Karbon partiküllerin epoksi içerisinde su 
bölge ýsýtmasý, ve seracýlýk gibi uygulamalarda difüzyonunu belli seviyede azaltan bariyer 
kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý Türkiye'nin enerji fonksiyonuna sahip olduðu görülmüþtür. Mekanik test 
problemlerinin çözümüne önemli katkýlar saðlayacaktýr. sonuçlarý, poliester kompozitlerin kuru ortamda hem 
Jeotermal enerjinin en yaygýn kullaným alaný elektrik eksenel ve hem radial yönde yüklemelerde diðer 
üretimidir ve bu amaçla farklý termodinamik çevrimler kompozitler ile kýyaslandýðýna en yüksek mukavemete 
kullanýlabilir. Bu çevrimler, kondenserli ve kondensersiz sahip olduðunu göstermiþtir. Ancak, jeotermal ortam 
kuru buhar çevrimleri, tek ve çift püskürtmeli çevrimler, altýnda polister kompozit özelliklerindeki bozunmanýn 
ikincil ve birleþik püskürtmeli/ikincil çevrimler olarak da yüksek olduðu görülmüþtür. Bu malzemelerin 
sýnýflandýrýlabilir. Bu bildiride, bu çevrimler ekonomik özelliklerindeki daha fazla seviyede bozunum poliester 
veriler ve kojenerasyon uygulamalarla beraber kompozitlerin daha yüksek oranda su absorbsiyonu ile 
tanýtýlacaktýr. Bu çalýþmanýn jeotermal kaynaklarýn en iliþkilendirilmiþtir. Elyaf/matriks arayüzeylerin 
verimli þekilde nasýl kullanýlabileceði konusuna ýþýk özelliklerinin su absorbsiyonu nedeni ile etkilenmesi 
tutacaðýna inanýlmaktadýr. kompozit mekanik özelliklerini etkilemektedir. 

 

Kompozit borular için eksenel yönde oluþan kýrýlma 
JEOTERMAL SU KULLANIMINDA KABUKLAÞMA 

modlarý; fiber mikroçarpýlma, elmas þekillli çarpýlma ve 
VE KOROZYON PROBLEMLERÝ

matrik kýrýlmasý olmuþtur. Radial yönde uygulanan yük 
Ahmet ÇAKIR sonunda ise makro kýrýlmalar yerine mikro kýrýlmalar 

(fiber kýrýlma, fiber/matriks ayrýlmasý ve matriks mikro Kabuklaþma ve korozyon jeotermal su kullanýmý 
çatlama) gözlemlenmiþtir.sýrasýnda ortaya çýkan, tesis veya sistemlerin ömrünü, 
 verimliliðini etkileyen önemli  oluþumlardýr. Gazlaþma, 

JEOTERMAL POMPA PERFORMANSININ buharlaþma ve soðumaya baðlý olarak ortaya çýkan 
GÖZLEMLENMESÝ, DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE kabuklaþmanýn ana sebebi CaCO ün göreceli 3 

OPTÝMÝZASYONUçözünmezliðidir. Kabuk oluþum  mekanizmasýnýn 
bilinmesi ve iyi anlaþýlmasý buna karþý alýnacak A.Özden ERTÖZ - Niyazi AKSOY
önlemlerin ve  temizleme metotlarýnýn seçiminde  Jeotermal sahalarda, kuyularýn üretim ve reenjeksiyon 
önemlidir. debileri, sýcaklýk ve basýnçlarý, su seviyesi ve su 
Jeotermal sularýn korozyon etkisi, ortamýn kimyasal  kimyasýndaki deðiþimler, kýsaca;  iþletme sýrasýnda 
bileþimine çok yakýndan baðlýdýr. Ortamdaki korozyon rezervuarýn verdiði tepkilerin izlenme ve deðerlendirme 
yapýcý iyonlarýn yaný sýra, içindeki CO 'yi  kaybetmesine 2 iþlerinin tümüne birden “gözlem” (monitoring) denir. 
baðlý pH deðiþimleri korozyonu etkileyen diðer  Gözlemin amacý: Üretim ve reenjeksiyonun 
parametrelerdir. planlanmasý iþletmenin gereksinim duyduðu  enerjinin  
Bu çalýþmada kabuk oluþum mekanizmasý ve bunun kesintisiz ve sürdürülebilir  olarak üretilmesi  Ýþletme 
önlenmesi için alýnmasý gereken önlemlerle beraber maliyetlerinin en aza indirilmesidir[1].
suyun yüzeye  çýkarýlmasý ve kullanýmý sýrasýnda ortaya Jeotermal enerjiyi yeryüzüne taþýyan akýþkanýn 
çýkma olasýlýðý bulunan korozyon problemleri üzerinde  yeryüzüne çýkarýlýp kullanýma hazýr hale getirilmesi 
durulacaktýr. sürdürülebilir olmalýdýr.  Ýçinde birçok erimiþ halde katý
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madde ve gaz bulunan jeotermal akýþkan üretimi, sulardan kaynaklandýðý belirlenmiþtir. Ayrýca, yeraltý 
zamanla üretimi engelleyecek olaylara sebep suyundaki bu kirleticilerin taþýnmasýnda ve 
olmamalýdýr.  Bu olaylardan baþlýcalarý, yayýlmasýnda, soðuk su sondajlarýndaki aþýrý çekimlerin 

de rolü büyüktür.1. Kabuklaþma
 

2. Kalýcý aþýrý seviye düþümü
JEOTERMAL BÖLGESEL ISITMA SÝSTEMLERÝNDE 

3. Soðuma PERFORMANS DEÐERLENDÝRME 
4. Korozyon PARAMETRELERÝ 
Olarak karþýmýza çýkmaktadýr.  Bunun yanýnda Leyla ÖZGENER - Arif HEPBAÞLI -                
jeotermal sistemlerin iþletme masraflarýnýn en aza Ýbrahim DÝNÇER
indirilmesi, kullanýmýn yaygýnlaþtýrýlmasý açýsýndan çok 

Ekserji analizi; ýsýl sistemlerin ve proseslerin analizi, önemlidir. Bu sebepten sistemin en büyük enerji 
tasarýmý ve optimizasyonun da kullanýlan güçlü bir araç tüketicisi olan pompalarýn uygun seçimi ve iþletilmesi 
olarak, araþtýrmacý ve mühendisler tarafýndan, son çok önemlidir.  Bildiride jeotermal akýþkanlarýn 
zamanlarda daha yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. pompajýnda karþýlaþýlacak sorunlar ve çözümleri ile 
Jeotermal bölgesel ýsýtma sistemleri (JBIS'leri)nin  pompaj sistemlerinin optimizasyonu anlatýlmaktatýr.
performansýnýn  deðerlendirilmesinde, deðiþik  

parametreler kullanýlmaktadýr. Bunlar arasýnda; enerji JEOTERMAL UYGULAMALARIN ÇEVRESEL 
ve ekserji verimlilikleri, özgül ekserji indeksleri, ETKÝLERÝ: BALÇOVA JEOTERMAL BÖLGESEL 
ekserjetik iyileþtirme potansiyelleri ile baðýl ISITMA SÝSTEMÝ ÖRNEÐÝ
tersinmezlik, verimsizlik oraný gibi diðer bazý 

Ayça ÇAKIN - Gülden GÖKÇEN - Ahmet EROÐLU termodinamik parametreler büyük önem taþýmaktadýr. 
Jeotermal projelerin çevresel yönü, dünyanýn Bu çalýþmada; öncelikle, JBIS'lerinin enerjetik ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelmesi ile birlikte ekserjetik bakýþ açýlarýndan deðerlendirilmesinde 
gittikçe artan bir ilgi toplamaktadýr. Sadece projelerin kullanýlan söz konusu performans parametreleri analiz 
çevrelerindeki ekosistem ve yer þekillerine etkileri edilmektedir. Daha sonra, ülkemizde bulunan bazý 
açýsýndan deðil, tüm doðal kaynaklarýn etkin ve akýllý JBIS'lerinden elde edilen analiz sonuclarý verilmektedir. 
kullanýmý konusunda büyük bir uyanýþ görülmektedir. Son olarak,  elde edilen sonuçlar kýyaslanarak, 
Deðiþik jeotermal sahalar ve projeler deðiþik çevresel önerilerde bulunulmaktadýr. JBIS'lerinin ve 
etkilere ve buna baðlý olarak tüm olasý proje elemanlarýnýn enerji ve ekserji karakteristiklerinin 
senaryolarýný kapsayacak kanunlara ihtiyaç doðurur. uygun þekilde dengelenmesiyle, daha iyi bir analiz, 
Genel olarak proje ilerledikçe yasal gereksinimler,  tasarým ve optimizasyonun yapýlmasýnda, bölge ýsýtma 
proje öncesi hazýrlanan çevresel etki raporlarýndan sistemleri için pratik açýdan büyük önem taþýyacaktýr.  
projenin uygulanmasý sýrasýnda çevresel etkileri  

gözlemleme rolüne dönüþür. GÖNEN VE SÝMAV JEOTERMAL ISITMA 
Bu çalýþmada; jeotermal uygulamalarýn olasý çevresel SÝSTEMLERÝNÝN KARÞILAÞTIRILMASI
etkileri kýsaca anlatýlmýþ, daha sonra Balçova Jeotermal Özlem MOLLAHÜSEYÝNOÐLU - Ayhan ONAT - 
Bölgesel Isýtma Sistemi'nin çevresel etkileri incelenmiþtir. Ýzzet Fuat ONAR - Cemal OKUYAN

 

Yapýlan bu çalýþmada; Türkiye'nin ilk merkezi jeotermal BALÇOVA JEOTERMAL SAHASINDA BOR VE 
sistemi olan Gönen jeotermal ýsýtma sistemi ile Simav ARSENÝK KÝRLÝLÝÐÝ
jeotermal ýsýtma sistemi karþýlaþtýrýlmýþtýr. Gönen ve 

Celalettin ÞÝMÞEK Simav jeotermal ýsýtma sistemlerinin kaynak kapasitesi, 
Bu çalýþmada, Balçova jeotermal sahasýndaki sularda, kuyu sýcaklýklarý, kuyu debileri ve çalýþma verimleri 
insan ve bitkiler için toksik etki gösteren bor (B) ve karþýlaþtýrýlarak öneriler ortaya konmuþtur. Gönen 
arsenik (As) yoðunluðu araþtýrýlmýþtýr. Her iki kirletici, jeotermal ýsýtma sisteminin Türkiye'de ilk olmasý 
içme ve sulama suyu kalitesini etkileyen, insan saðlýðýný nedeniyle bazý mühendislik hatalarý mevcuttur. Sisteme 
tehdit eden elementlerin baþýnda gelir. Balçova kapasitesinin üzerinde abone baðlanmasý, kendini 
jeotermal suyunda 21.3 mg/L B, 1419 µg/L As yenileyebilen akýþkan miktarýnýn belli olmamasý, 
belirlenmiþtir. Ýçme suyu standartlarýnýn maksimum sýcaklýk ve debinin yetersiz olmasý sonucu sistemde 
kabul edilebilir limitlerine göre; B, 10 kat, As ise sürekli olarak problemlerin oluþmasýna neden 
yaklaþýk 28 kat daha fazla bir yoðunluða sahiptir. Ayrýca, olmaktadýr. Simav jeotermal ýsýtma sisteminde 
Balçova jeotermal sularýndan etkilenen doðal yeraltý ve jeotermal kuyularýndaki akýþkanýn sýcaklýk ve debisinin 
yüzey sularýnda yüksek oranda B ve As belirlenmiþtir. fazla olmasý sistemdeki sorunlarý azaltmaktadýr. Simav 
Yüzey ve yeraltý sularýnda görülen kirlenmenin, sýcak jeotermal ýsýtma sisteminde son zamanlarda yapýlan 



teskon 2005 makina mühendisleri odasý -38-

deðiþiklikler sistemin daha saðlýklý olarak çalýþmasýný Salihli, Aliaða, Dikili,  Bergama vb.)  planlama ve 
saðlamýþ ve kapasitede artma meydana gelmiþtir. Gönen uygulama aþamasýnda olduklarý bilinmektedir.
jeotermal ýsýtma sisteminde konutlarda kullanýlan Proje Çeþme yöresindeki jeotermal kaynaklarýn 
sirkülasyon pompalarýna dýþarýdan müdahale yapýlmasý sürdürülebilir, dünyadaki uygulamalarla uyumlu, 
sonucunda basýnç dengesizlikleri meydana gelmektedir. çevreye zarar vermeyen ve günümüz teknolojisine 
Bu da sistemin saðlýklý çalýþmasýný engellemektedir. uygun bir biçimde deðerlendirilmesini saðlamak 
Simav jeotermal ýsýtma sisteminde konutlarda bina altý amacýyla önerilmektedir. Bu baðlamda, proje 
eþanjör sisteminin kullanýlmasý dýþarýdan oluþabilecek Çeþmenin turizm potansiyelini arttýrarak Çeþme'nin 
müdahaleleri engellemektedir. ekonomik yaþamýna canlýlýk kazandýracak ve muhtemel 
 

merkezi ýsýtmayla fosil yakýtlarýn kullanýlmasýný 
GÖNEN JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SÝSTEMÝ 

önleyerek hem çevreyi koruyacak, hem de döviz 
REHABÝLÝTASYON PROJESÝ tasarrufu saðlayacaktýr.

Asiye ASLAN - Cihan ÇANAKÇI Çeþme Jeotermal  Projesi, jeotermal enerjinin 
Bu çalýþmada, Gönen ilçe sýnýrlarý içersinde bulunan kullanýmýyla eðlence-saðlýk-spor bileþenleriyle iç ve dýþ 
2700 konut eþdeðer kapasitede bölge ýsýtma sistemi, turizm potansiyeli açýsýndan Çeþme'yi en üst sýnýfa 
tasarým  ve iþletme deðerleri  açýsýndan taþýma misyonu ve en üstte olma ve geliþmeyi 
incelenmektedir. Jeotermal saha kapasitesi, üretim ve sürdürme vizyonu ile planlanan, hem yerel hem ulusal 
reenjeksiyon stratejilerinin tam olarak belirlenmeden etkileþimi olan bir projedir. Bu tür projeler, ilgili tüm 
sistemin büyütülmesi neticesinde özellikle 2001 yýlýnda kurum ve kuruluþlarýn misyonu ve vizyonu paylaþmasý, 
Bölge ýsýtma sisteminde önemli iþletme problemleri ile desteði ve katkýsýyla hayata geçirilebilmektedir.

 karþýlaþýlmýþtýr. Jeotermal sahada sýcaklýk ve seviye 
JEOTERMAL ENERJÝNÝN KIRSAL              düþümleri gözlenmiþ bunun neticesinde bazý bölgelerde 

ýsýnamama problemleri yaþanmýþtýr. Bu çalýþmada KESÝMDE KULLANIM OLANAKLARI VE 
jeotermal saha ve mevcut üretim kuyularýnýn üretim ve SORUNLARI 
performans deðerlendirmesi yapýlarak sahadan en Gazanfer HARZADIN
yüksek sýcaklýk farký, en yüksek debi ile enerji elde 

Tarým sektörünün enerji ihtiyacý, geliþen teknolojilere 
edilmesi için kuyu testleri yapýlmýþtýr. Bazý üretim 

baðlý olarak her geçen gün artmaktadýr. Sektörün 
kuyularýnda yapýlacak pompa deðiþiklikleri ile daha az 

karekteri gereði, fiyatý ve ulaþýlmasýndaki güçlükler  
enerji tüketilerek daha fazla enerji üretilebileceði 

nedeniyle, diðer sektörlerden daha ucuza kullanmasý 
hesaplanmýþtýr.

gerekmektedir. Geliþmiþ ülkelerin pek çoðunda tarým 
Isý merkezi tasarým deðerleri tespit edilerek, 2000-2004 sektörü enerjiyi diðer sektörlere göre yarý fiyatýna  
yýllarý arasýndaki iþletme formlarýndan alýnan deðerler ile kullanmaktadýr. 
karþýlaþtýrýlmýþ ve iþletmenin daha ekonomik çalýþmasý 

Bu sektörde kullanýlan yakýt ve elektrik enerjisi fiyatlarý 
için gerekli konstrüktif önlemler belirlenmiþtir. Þehir 

diðer ülkelere göre oldukça pahalýdýr. Ülkemiz için çok 
daðýtým hattý hidrolik analizi yapýlarak sistemde 

önemli gördüðümüz  ve dünya sýralamasýnda beþinci 
enerjinin homojen bir þekilde daðýtýlabilmesi için; ana 

olduðumuz söylenen  jeotermal enerjinin büyük 
sirkülasyon pompa deðiþikliði, þehir daðýtým hattýnda 

kýsmýnýn  da kýrsal kesimde olduðu düþünülerek, bu 
yapýlabilecek deðiþiklikler, bina altý sistem deðiþiklikleri 

çalýþmada bu enerjinin tarýmsal üretimde kullanýlmasý 
gibi alternatif projeler teknik ve ekonomik olarak 

olanaklarý incelenmiþtir.
deðerlendirilerek sistemin iyileþtirilmesi için yatýrým 

 

alternatifleri belirlenmiþtir. 
JEOTERMAL ENERJÝNÝN TÜRKÝYE VE DÜNYADA 

 

KULLANIMIÇEÞME JEOTERMAL PROJESÝNÝN HEDEFÝ VE 
Umran SERPENUYGULAMASI

Bu çalýþmada,yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn bu Alibey KOÇ
yüzyýldaki rol ve önemi vurgulanmaktadýr. Jeotermal 

Ülkemizdeki jeotermal enerji kaynaklarýnýn konfor 
enerji hakkýnda verilen kýsa bir bilgiden sonra, 

ýsýtmasýnda, endüstriyel tesislerde, seralarda ve  
jeotermal enerjinin yenilenebilirliði kýsaca 

özellikle tarihi kültürel kökleri olan ýlýcalarýn devamý 
tartýþýlmaktadýr. Jeotermal enerjinin dünyada ve 

olan termal tedavi merkezlerinde kullanýlmasý giderek 
Türkiye'deki doðrudan ve dolaylý kullanýmýnýn þimdiki 

önem kazanmakta ve yaygýnlaþmaktadýr. Balçova 
durumu ve potansiyeli rapor edilmektedir. Bundan 

Jeotermal Enerjili Merkezi Isýtma Sistemi ve Balçova 
baþka, jeotermal enerji ekonomisi incelenmektedir. 

Termal Tedavi Merkezi gerçekleþtirilmiþ en büyük 
Ülkemizdeki jeotermal yasasýnýn eksikliði tartýþýlmakta 

uygulamalardandýr. Benzeri tesislerin sadece Ege 
ve sonuçlar  sunulmaktadýr.

Bölgesi'nde bile pek çok yörede (Denizli, Manisa, 
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