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 1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünyada ve özellikle de ülkemizdeki enerjinin fazlaca ve hoyratça kullanımı hem 

çevresel hem de ekonomik sorunlara yol açmaktadır. Genellikle fosil yakıtlardan kaynaklanan 

sera gazı emisyonları endüstri devriminden günümüze insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar 

artış göstermiştir. Özellikle 1973’teki petrol krizinden bu yana enerjinin verimli kullanılması 

önem kazanmıştır.  

Ülkemizde en fazla enerji tüketimi konut ve hizmet sektöründe gerçekleşmektedir.(% 

41.)[3] Bu bağlamda yapılarda enerji tasarrufu sağlayan ısı yalıtım uygulamaları önem 

kazanmıştır. Bu  projemizde amaç çeltik bitkisinin yüzde yirmisini teşkil eden ve ülkemizde yılda 

ortalama 280 bin ton  civarında yan ürün (atık) olarak açığa çıkan kavuz (çeltik kabuğu) ile  

ülkemiz  topraklarında fazla miktarda bulunan CaCo3 (tatlı kireç) , ekimi  son yıllarda  fazlaca  

yaygınlaşan kendir karışımını  kavuzpan adını verdiğimiz tarihi binaların  dokusuna uygun 

doğal bir yalıtım ve restorasyon malzemesine dönüştürmek.   

           Bu  sayede hem kavuzun  endüstriyel kullanımının sağlanması  hem de tarlalardaki 

kavuzun yok edilmesi  için yakılalar ak çevreye zararını önlemek, ayrıca  yalıtım ve 

restorasyon  malzemesi yapmaktır. Yapılan bu malzeme %100 doğal olup günümüzdeki 

mevcut yalıtım ve restorasyon malzemelerinin kullanımının mümkün olmadığı (yasak) 

özellikle de Tarihi ve Kültürel Mirasımız olan Yöresel Mimariye sahip kerpiç yada eski  

ahşap yapıların dokusuna uygun olmasıdır. Mevcut  tarihi  yapıların ana malzemesi ( CaCo3)  

dır. Projemizin %35 malzemesi.  

Buluşumuz olan kavuzpan yalıtım ve restorasyon malzemesi olmak üzere iki özelliği 

bir arada barındıran kavuzpan, tarihi binalarımızın dokusuna uygun olarak restore  

edilmesiyle , tarihi  sokaklarımızın yeniden ahenk kazanması  ve canlandırılmasıyla hem  

çevre düzenlemesi   hem de bacasız  fabrika  diye  tabir edilen turizmin gelişmesi yadsınamaz 

bir  gerçektir. 
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Buluşumuzun ekonomik bir girdi olmasının    yanında  ses, ısı, nem yalıtımını   yaptığı 

da  karşılaştırmalı test tekniği ile yapılan ölçümlerde % 69.7  enerji tasarrufu sağladığı 

anlaşılmıştır. 

 

2.Problem/Sorun: 

Fosil yakıtların ısınma amaçlı fazla kullanılması toprak ve su kirliliğine neden olmakla 

birlikte çevreye büyük oranda zarar veren hava kirliliği önemli boyutlara ulaşmıştır. Küresel 

ısınmaya da yol açan sera gazlarının artmasına yol açmaktadır. (Özcan/Kayman.s.13) Enerji 

tüketim alanları incelendiğinde, toplam enerji tüketiminin yaklaşık %41’inin binalarda 

gerçekleştiği görülmektedir. Bir de mevcutta kullanılan yalıtım malzemelerinin maliyetinin 

yanı sıra, kimyasal içeriği ve uygulama yöntemleri bakımından tarihi ve kültürel değeri olan 

yapıtların dokusuyla uyuşmamaktadır. Bu yüzden tarihi ve kültürel mirasımız olan eski 

kerpiç yapıtların gerek restorasyonunda gerekse bina dış cephe onarımında (Cam yünü, 

Taş yünü EPS, XPS ) uygulanması uygun değildir. (Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. 401-409, 

2005) 

3.Çözüm  

Bu nedenlerle bizler de her alanda enerji tasarrufu yapmak zorundayız Enerji tüketim 

alanları incelendiğinde, toplam enerji tüketiminin yaklaşık %41’inin konutlarda ısı için 

kullanıldığından bahsetmiştik bu oranın aşağılara çekilmesi için bina cephelerine yalıtımlar 

geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır ancak ne var ki bütün bu yalıtımlar betonarme 

yapıları için olup tarihi dokusu olan yapıtlar için yalıtım olmağından sadece (CaCo3)  tatlı 

kireç ile yalıtımsız restorasyon yapılmaktadır. Biz de buluşumuzla hem kaynağı ülkemizde 

olan hem de atıl ve atık olan:  Kavuz + CaCo3 +kendir+perlit +H2O nun belirli 

oranlarda(oranlar  Yöntem başlığında açıklanıştır)  karışımıyla bu yapıtlarımız dokusuna 

uygun hem restorasyon hem de yalıtım harcı geliştirerek bu alanda bir ürün oluşturduk. 

Özellikle geçmişten günümüze kadar ulaşan tarihi kültürümüzü yansıtan yöresel mimarisi 

olan eski kerpiç yapılı evlerin dokusuna uygun olarak geliştirdiğimiz kavuzpan yalıtım 

harcıyla binaların restore edilmesini, dolayısıyla daha az enerji kullanımın sağlamanın 

yanında  tarihi  özelliğe  sahip  eski metruk binalarımızın kavuzpanla  restore  edilmesiyle  

çevre düzenlemesi yapılacak  ve  tekrardan böyle yapıdaki evlerde oturulmasını sağlayarak 

tarihi mahalle ve sokaklarımızın betonlaşma tehdidi minimize edilmiş olacaktır.  

 

 

4.Yöntem 

Çalışmalarımızda 

bilimsel yöntemlere göre hareket 

edilerek belirli bir plan dâhilinde 

uygulamalar yürütülmüştür.  

 

 

 

 

 

Bu çalışma yöntemimizde döngüsel olarak yapılan tasarım –analiz –yeniden tasarım 

Şekil 1 Kavuzpanın 3 boyutlu şekli 
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süreçleri temelinde gerçekleşen araştırmacı ve uygulayıcıları ve teoriyle pratiği bir araya 

getiren ve probleme yönelik çözümlerin sahada test edilmesine ve geliştirilmesine imkân 

sağlayan hipotez analiz çalışmalarının doğal ortamlarda izlenip, açıklanıp yine doğal 

ortamlarına uygun yaklaşımlar geliştirme temeline dayanan esnek ve sistematik bir araştırma 

yaklaşımıyla çalışılmıştır.  

İlk başta araziden kireç taşların tespitinde sonra bu kayaçlardan kazma ve kürek el 

aletleriyle ağırlıkları 0,5 kg –ile 10kg arsında değişen işlenmemiş kireç taşlarından çıkararak 

80x 45x25 ebatlarındaki plastik kasalarla okulumuzun alanına taşıdık. İkinci adım olarak da 

bu kireç taşlarını ocak şeklinde yaparak yakma işlemini gerçekleştirdik.( Bu kireç taşlarının  

öğütülebilmesi için  ısıtılması gereklidir). (bkz resim 4)  

Buluşumuz kavuzpan ‘ın içerik yapısının oranları %60 kavuz (çeltik kabuğu)  %35 

CACO3 (kalsiyum karbonat, (tatlı kireç)) % 5 kendir yünü oranlarında malzemeler 20 ltd lik 

plastik kaba 5 lt yaklaşık 4 C° derecedeki tatlı suyundan konarak bir mikser yardımıyla 

homojen karışım haline gelecek şekilde karıştırıldı. 

Daha sonra bu karışım uygulanacak olan yüzeye (duvara) Tirfil diye adlandırılan 12x40 

cm ebatlarındaki süngerimsi mala yardımıyla uygulama işlemi yapılır. Mevcut yalıtım 

işlerindeki gibi ekstra başkaca hiçbir işleme ihtiyaç olmadan ( dübelleme, fileleme ,yeniden 

sıvama vb) sıvanma işlemi bitirilir. 

Açıklama: Yöntem başlığında  belirtilen  CaCo3(tatlı kireç) ın   toplanması , yakılması ,  

ezilmesi ,öğütülmesi  gibi  iş  ve işlemler  bu işin  doğadan elde edilmesini ,temelden ve  sıfır 

maliyetle  nasıl  yapılabilindiği açısından bahsedilmiştir.Seri  üretime  geçilmesi durumunda  

bu  malzemeleri  inşaat  sektöründen  temin  edilmektir. 

4.1 Kavuzpal  ilgili  görseller 

Şekil1- CaCO3 ün arazideki 

görünümü 
Şekil 2-CaCO3 Kayaç şekli  Şekil 3-CaCO3ün toplanması 

Şekil 4 CaCO3 içeren taşların 

yakılması  

Şekil 5-CaCO3 ün öğütülmesi  
Şekil 6-Kavuz (Çeltik kabuğu) 
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Şekil 10  Kavuzpanlı ve normal konutların karşılaştırılması. 

Kavuzpanlı prototip ile kavuzpansız prototipin karşılaştırılması için okulumuz 

uygulama atölyesinde 30x30 cm ölçülerinde iki adet prototip model ev yapılmıştır. Yapım 

aşamaları şöyledir. Önce sayfa  4 deki  karışım oranları başlığı altında  verilen karışımları 

hazırlanmış olup 6 kg harç yapılarak 30x30x3 ebatlarındaki metal kalıplara döküm 

yapılmıştır. (bkz Şekil 7 ) 10 dakika kurutma işlemi ardından çıkarılmış 30x30x3 

ebatlarındaki plakalar 100cmx100cm x3 cm ölçülerde bir sunta üzerine monte edilmiştir( bkz 

resim 9) üçüncü adım olarak %90killi toprak (1mm -3mm ) %10 buğday samanı ile homojen 

şekilde karıştırılarak 6 kg harç yapılmış aynı işleme devam edilmiş 30x30x3 ebatlarındaki 

metal kalıplara döküm yapılmıştır.  

Isı kaynağı olması için Tekfen marka 75 er Watt lık özdeş iki armut tipi ampul 

takılarak (bkz Şekil 16) 220 voltluk mesken elektriği ne bağlanmış  60 dakika  süreyle her iki 

prototip model evlerimizin 270 cm küplük iç kısımları ısıtılmıştır. 

Hem ısınma değerleri hem de soğuma değerleri 5 er dakikalık aralıklarla rehber 

öğretmen ve öğrenciler eşliğinde ölçümler yapılarak sonuçların tüm ayrıntıları 

raporlaştırılmıştır. 

 4.2.Tablo 1 Isı değerlerinin prototip model evlerdeki ısınma ölçeğinden aldığımız 

miktarların nicel analizi. 

 

Şekil 7-kavuzunKalıpların 

dökülmesi  

Şekil 8 -Kalıpların 

birleştirilmesi. 
Şekil 9  -Kavuzpanlı prototip evin 

yapılması  
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Süre 

/dakika 

Kavuzpanlı prototip 

model ev 
Kavuzpansız prototip 

model ev (kerpiç) 

Ortam 

sıcaklığı 

Ortam 

nemi 
Deneyin yapıldığı  

yer 

Isı 

kaynağı 

 

1saat 

Nem 

oranı 

% 

Ölçü birimi Nem 

Oranı 
Ölçü birimi 

Ölçü 

birimi 

%37 

Bağıl 

nem 

% 

ısı 

farkı 

 

Kapal

ı Alan 

 

75W 

C° F° 
% 

C° F° 
C° 

 
F° C° 

0. %15 10.3 54,5 %20 10.2 50.36 10 50 30 2,3 x 75W 

5 %25 21.7 71.6 %24 14.1 57.38 10 50 30 7.6 x 75W 

10 %28 23.3 73.94 %30 16.7 62.06 10 50 30 6.6 x 75W 

15 %30 26,7 80.6 %34 20.1 68.18 10 50 31 6.6 x 75W 

20 %33 32.5 90.5 39 27.4 81.32 10 50 31 5.1 x 75W 

25 %37 35.9 96.62 %45 29.5 85.1 10 50 32 6.4 x 75W 

30 %40 37.3 99.14 %48 31.1 87.98 10 50 32 6.2 x 75W 

35 %42 39.3 102.74 %50 34.3 93.74 10 50 32 5 x 75W 

40 %44 41.5 106.7 %53 36.0 96.80 10 50 32 5.5 x 75W 

45 %45 42,9 109.22 %54 37.1 98.78 10 50 32 5.7 x 75W 

50 %45 43,5 110.35 %55 37.9 100.22 10 50 32 5.6 x 75W 

55 %45 43.9 111.2 %59 38.2 100.76 11 51.8 32 5.7 x 75W 

60 %45 44.5 114.3 %60 38,4 101,12 11 51,8 32 6,1 x 75W 

      Isı farklarının   

Derinlemesine yaklaşım Deneme 

sayısı 

ortalama 

 

Standart sapma Varyans Min 

sıcaklı 

farkı 

Maks 

sıcaklık 

farkı 

Süre=60 dakika 13 447, 3 1.242 1.425 5.0 7.6 

 

Sonuç olarak yapılan analizlerden de anlaşılacağı üzere  kavuzpanlı  ev ile  kavuzpansız  

(kerpiç)  bir  evin karşılaştırmalı  test  tekniğine  göre  yapılan  analizlerde  prototip  evlerimizin 

aynı şartlarda  yapılan  ölçümler  hem  ısınmasında hem  soğumasında  hem  %55  -76 arasında 

ısıl farkın  olduğu  gözlenmiş  bu da projemizin  önemini ortaya  koymuştur. 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü: Buluşumuz kavuzpanın mevcut yalıtım malzemelerinin 

kullanımının mümkün olmadığı (yasak) özellikle de tarihi ve kültürel mirasımız olan yöresel 

mimariye sahip eski kerpiç yapıların dokusuna uygun oluşudur. Bu avantajlarına karşılık buluşun  

diğer yalıtım sistemlerine oranla daha az maliyetli olması, yağmur, rüzgâr ve dış atmosferik 

olaylara karşı koruyuculuk gerçekleştirmesi bir ayrıcalıktır. Ayrıca kavuzpan yalıtım için  

kullanılacaksa dübelleme,fileleme gibi (diğer yalıtım  uygulamalarında kolon dahil 1  m²ye  15 cm 

derinliğinde 5 delik delinmektedir.) [3]. Ekstra iş ve işlemlere gerek kalmadan bina cephesini istenilen 

kalınlıkta (min 1 cm, max 5 cm) sıvanması yeterlidir.Kkavuzpan yalıtım harcının ayrıca 

tamamının  ülkemiz  kaynaklarından elde edilmesi  ve maliyetin diğer yalıtımlara göre 1/5  

oranında  düşük   olması da avantajdır. 

Kavuzun termik iletkenliği  arasında değişmektedir. 

Asbestin termik iletkenliğinin 0,041 mineral yünün 0,030 ve granüle mantarın 

    olduğu düşünülürse kavuzun iyi bir yalıtkan olduğu anlaşılabilir. 

(Houston, 1972)  

Tarih ve kültürel mirasımız olan eski kerpiç yapıtların gerek restorasyonunda gerekse 

bina dış cephe onarımında (Cam yünü, Taş yünü EPS,XPS ) uygulanması uygun değildir. 
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(Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. 401-409, 2005) 

6.Uygulanabilirlik: 

Şu ana kadar yapılan hiçbir yalıtım ve restorasyon harcı binalarımızın tarihi dokusunu 

koruyan özellikte değildir. Hem de maliyet olarak kavuzpan yalıtım harcı diğerlerinin 1/5  

maliyetidir.  

Projemizle deneysel çalışmalar verileri ile uzman kişilerle fikir alışverişi doğrultusunda projenin 

ticari bir ürüne dönüştürebileceği düşünülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Vakıflar Genel 

Müdürlüğü ile görüşülerek de ürünün kullanılması sağlanabilir. Ticari  olarak uygulanması mümkün  

olup  bulunduğumuz kentte   özelde  kullanılmış  olup   yerel  yönetimler  ise  Anıtlar  Yüksek  

Kurulunun  onayı için yazışmalar devam  etmektedir. 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

 
7.1 Proje iş  zaman  tablosu 

 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):    

Yerel mimariye   sahip  tarihi  ve kültürel değeri olan  ya da  olmayan kerpiç ve  ahşap  iskedoslu  

tüm yapıtlar için  kullanılması uygundur. Özellikle kerpiç yapılı binası fazla olan kentler  ve 

büyük şehirlerde daha fazla kullanımı hedeflenmektedir. Mevcut petrol türevli  yalıtım  ve  

restorasyon  malzemelerini  kullanımın  uygun  olmadığı  ve  özellikle  yanma  riski  olan  

yapıtlarda  kullanılabilir çünkü  kavuzpanın   yanma ve tutuşma  özelliği  yoktur. Ayrıca binaların 

cephesinde deforme oluşturmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAKLAŞIK  MALİYET  TABLOSU 

Malzeme ismi Maliyeti Adet Kullanım Şekli Toplam fiyatı 

1-kavuz 5 ₺ 10 Torba 50₺ 

2-CaCo3(tatlı 

kireç) 
10₺ 5 Torba 50₺ 

3-kendir 
35₺ 

2 Rulo şeklinde 

sarım 

70₺ 

    4  perlit 
25 

1 Torba 25₺ 

5-polyester 

kalıp 
300₺ 

2 İstek üzerine 

hazırlanır. 

600₺ 

G.TOPLAM:795₺ 

Aylar 

İşin tanımı Nisan Mayıs Haziran tTemmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Nisan  

Literatür taraması X X X        

Ön çalışmaların  yapılması   X X X X X     

Verilerin toplanması  
  X X X X X  

 

Rapor yazımı  
       x 

x 
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9.Riskler 

1 Risk Açıklaması Risk Yönetimi (B Planı) Olasılık 

2 Kavuzpan  harcımızın prizlenme 

süresi kısa olamas sarfiyatı  

artırabilir. 

Kavuzpan harcı  

hazırlanırken  yapılacak  

alan miktarınca  

hazırlanmalıdır. 

Düşük risk 

3 İnşaat sektörünün   her  

aşamamasında  kazaların olma 

olasılığı 

İş güvenliği prosedürü  

uygulanmalı 

Yüksek  risk 

4 Restorasyon  harcı  haırlanırken  

karışım  oranlarına  uyulmaması 

Kullanılacak  malzeme 

paket  yada  torba üzerine 

uyarı  olarak  tarifinin  

yapılması 

Düşük risk 

 
Tablo 4. Risk Tablosu 
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