
Eylül-Ekim 2007 12    TTMD

Binalarda Enerji Kullan›m Performans›n›n De¤erlendirilmesi

makale - article

ISSN 1302-2415

TTMD Dergisi 51 (2007) 12-18

Prof. Dr. Arif Hepbaşlı; Mak. Müh.
TTMD Üyesi

ÖZET
Binalarda enerji kullanımının önemli dere-
cede azaltılması, enerji yönetim teknikleri ve
mevcut enerji verimlilik teknolojilerinin
birleşimiyle gider bakımından etkin olarak
elde edilebilir. Bu bağlamda, binalarda enerji
yönetim sistemlerinin kurulması kaçınılmaz
olarak gözükmektedir. Herhangi bir enerji
yönetim programının yürütülmesinde ise,
standart değerler ile kıyaslanabilen bir bina-
nın enerji kullanımının ölçütünü veren
performans göstergelerinin hesaplanması
büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada,
önce-likle binalarda enerji yönetim sistemine
genel bir bakış yapıldı. Daha sonra, ton
eşdeğer petrol (TEP) tanımı bir örnek
verilerek açıklandı. Son olarak, performans
göstergeleri tablo şekillerinde sunuldu.

Anahtar  Kelimeler :  Per formans
göstergeleri, Normalleştirilmiş performans
göstergeleri, Binalar, Türk enerji verimliliği
yasa tasarısı, Ton Eşdeğer Petrol (TEP).

ABSTRACT
A significant reduction in energy utilization
in buildings can be achieved cost-effectively
through a combination of energy management
techniques and existing energy efficient
technologies. In this regard, establishing
energy management systems in buildings
seems to be vital. In implementing any energy
management program, calculating
performance indices, which give a measure
of the energy utilization of a building, which
can be compared with yardsticks, are of a big
importance.  An overview of  energy
management system in buildings was  made
 in this study first. The definition of tons of
oil equivalent (TOE) was then described by
giving an illustrative example. Finally,
performance indices were  presented in
tabulated forms.
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1. Giriş
Bir yandan yak›t fiyatlar›n›n artmas›, öte

yandan ç›kar›lan yasal yönetmelikler ve

tüketicinin bilinçlenmesi, bizi, enerji verim-

lili¤i bak›fl aç›lar›ndan “para”, hatta “peflin

para” olarak adland›r›labilen enerjiyi, daha

verimli kullanmaya zorlanmaktad›r. Bu da,

her fleyden önce, sadece yap› sektöründe

de¤il, her sektörde “Enerji Yönetim Sistem”

lerinin oluflturulmas›n› gerekli k›lmaktad›r.

Bir bak›ma, “Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi

(UETM)”ni bünyesinde bulunduran, Elektrik

‹flleri Etüt ‹daresi (E‹E)  taraf›ndan, özellikle

kamu yap›lar›nda yap›lan çal›flma sonuçlar›,

bu yaklafl›m› son derece hakl› ç›karmaktad›r.

Ülkemizde, “enerji tasarrufu” ile “enerji

verimlili¤i” sözcüklerinin halen kar›flt›r›ld›¤›

bir süreçte, ç›kar›lan baz› yönetmelikler

(örne¤in; TS 825) ve enerji verimlili¤i yasa

tasar›s›, yap›larda enerji verimlili¤ini gün-

deme getirmifl ve böylece belirli s›n›rlamalar

söz konusu olmufltur [1,2].

“Enerji Verimlili¤i Kanunu”ndan aynen al›n-

d›¤› üzere, bu kanunun amac›; enerjinin etkin

kullan›lmas›, israf›n önlenmesi, enerji mali-

yetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün

hafifletilmesi ve çevrenin korunmas› için

enerji kaynaklar›n›n ve enerjinin kullan›m›nda

verimlili¤in artt›r›lmas›d›r. Bu kanun; ener-

jinin üretim, iletim, da¤›t›m ve tüketim afla-

malar›nda, endüstriyel iflletmelerde, binalarda,

elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim

ve da¤›t›m flebekelerinde ve ulafl›mda enerji

verimlili¤inin art›r›lmas›na, desteklenmesine,

toplum genelinde enerji bilincinin gelifltiril-

mesine, yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan

yararlan›lmas›na yönelik uygulanacak usul

ve esaslar› kapsamaktad›r. Bu kanunun uygu-

lanmas› sonucunda, enerji verimlili¤inin

art›r›lmas›na yönelik önlemlerin uygulanmas›

ile özellik veya görünümleri kabul edilemez

derecede de¤iflecek olan binalar, koruma

alt›ndaki bina veya an›tlar, ibadet yeri olarak

kullan›lan binalar, planlanan kullan›m süresi

iki y›ldan az olan geçici binalar, sanayi alan-

lar›nda iflletme ve üretim faaliyetlerinin

yürütüldü¤ü binalar, atölyeler, tar›msal bina-

lar, y›l›n dört ay›ndan daha az kullan›lan

binalar ve toplam kullan›m alan› 50 m2 alt›nda

olan binalar bu Kanun kapsam› d›fl›nda

kalacakt›r [2].

Sanayide yürütülen bu çal›flmalar›n yan› s›ra,

ülkemizde, konut sektöründe de enerji

verimlili¤i ile ilgili olarak çok yönlü çal›fl-

malar sürdürülmektedir. Bu çerçevede, ülke-

miz yap›lar›nda enerji tüketim de¤erinin,

konutlarda; 250 kWh/m2-y›l, ticari ve sosyal

yap›larda, 400 kWh/m2-y›l oldu¤u tahmin

edilmekte olup,  ileri ülkelerde belirlenen

de¤erin 2-3 kat›d›r [3].

Bunun yan› s›ra, binalarda enerji yöneticisinin

gereklili¤i do¤mufl ve bu kapsamda, E‹E

taraf›ndan kurslar verilme¤e bafllanm›flt›r.

“Binalarda Enerji Yöneticisi” e¤itimine,

lisans ve ön lisans e¤itimi alm›fl, gerçek veya

tüzel kurulufllardan gerçek kat›l›mc›lar kabul

edilmektedir. E¤itime kat›lan kat›l›mc›lar›n

e¤itim sonunda yap›lacak s›navda baflar›

sa¤lamalar› ve kendilerinin veya kurum/

kurulufllar›n›n seçece¤i bir bina etüdü yapma-

lar› halinde “Binalarda Enerji Yöneticisi

Sertifikas›” almaya hak kazanm›fl olacaklar

ve sertifikalar› verilecektir (Enerji Verimlili¤i

Kanun Tasar›s› yürürlü¤e girdi¤inde 20 000

m2 kullan›m alan›na sahip veya y›lda 500

ton eflde¤er petrol (TEP) enerji tüketen bina-

larda “Sertifikal› Bina Enerji Yöneticisi”' nin

görevlendirilmesi zorunlu olacakt›r [2].

Bu çal›flmada, E‹E taraf›ndan  “Binalarda

Enerji Yöneticisi” konulu verilen ilk e¤itimde,

yazar taraf›ndan anlat›lan, yap›lara özgü

performans göstergesi ele al›nacakt›r. Ancak,

öncelikle, bina enerji yönetim sistemi k›saca

ele al›nacak ve basit bir örnekle TEP'in

hesaplanmas› verilecektir.

2. Binalarda Enerji Yönetim Sistemine
Bir Bakış
Yönetim, temel olarak, toplam kalite felse-

fesini oluflturan;  Planla, Uygula, Kontrol Et

ve Önlem Al-Düzelt (PUKÖ) çevriminin

tekrar›na dayanan, mant›kl› ve etkin bir

flekilde belirli bir amaca ulaflmak için gerekli

olan tüm faaliyetleri kapsar. Farkl› flekillerde

tan›mlanan enerji yönetimi; bir bak›ma,

karlar› maksimuma ç›karmak (giderleri mini-

muma düflürmek) ve rekabet konumlar›n›
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artt›rmak için enerjinin ak›lc› ve etkin kullan›m› anlam›na gelmektedir. Baflka bir deyiflle,

PUKÖ çevriminin tekrar›ndan baflka bir fley de¤ildir. Enerji yönetimi; plan yönetimi ve insan

yönetimi olarak iki k›s›mda ele al›nabilir [4].

Enerji yönetiminin amac›; konfor, servis ve verimlilik standartlar› sa¤lan›rken, enerji kulla-

n›m›n›n ve  enerji giderlerinin mümkün oldu¤unca  düflük tutulmas›d›r [5]. Tüm yap›lar,

ister küçük isterse de büyük olsun, yap›da kullan›lan enerjinin sorumlulu¤unu üstlenen bir

enerji sorumlusu (yöneticisi, yürütücüsü, müdürü) bulunmas›n› gerekli k›lar. Bu kifli, enerji

tüketimini ve enerjinin düzenli bir flekilde kullan›lmas›n› inceleyerek, afla¤›da belirtilen

kifliler ve yerler için  önemli yararlar› sa¤layabilir [6].

• Bina Çal›flanlar›: Verimli olarak kontrol edilen çevre, çal›flanlar için konforlu çal›flma

flartlar› sa¤lar ve verimlili¤in artmas›na katk›da bulunur.

• Kullan›c›lar: ‹yi yönetilen yap›lar›n kullan›c›lar›, hacim (mekan) ›s›tma, iklimlendirme

ve di¤er merkezi olarak verilen hizmetler için daha az para öderler.

• Bina Sahipleri: Verimli olarak iflletilen yap›lar, flikayetlerin giderilmesi için daha az insan

gücü gerektirerek, yönetimin daha az zaman tüketmesine neden olur. Bu tasarruflar, enerji

giderlerinin azalmas›na katk›da bulunur.

• Ülke:  Fosil enerji kaynaklar› sonludur ve azalmaktad›r. Enerji verimlili¤i, bu say›l› kay-

naklar›n bofl yere tüketilmemesi için bir anahtard›r.

• Dünya: Enerji verimlili¤i, global ›s›nma sorunlar›na mevcut ve maliyet aç›s›ndan etkin

bir çözüm olmaktad›r. Enerjinin verimli kullan›m›, dünyam›z›n daha az kirlenmesi

demektir.

Birçok enerji yönetim program›n›n uygulanmalar›, aflamalar›nda aras›nda baz› fakl›l›klar

[7] olmakla beraber, prensipte ayn› say›labilirler. Üst yönetimin deste¤inin olmas› ve enerji

yöneticisinin uygun seçimi, program›n baflar›l› yürütülmesi için bir çekirdek oluflturur. Enerji

Yöneticisi (Enerji Sorumlusu, Enerji Yönetim Müdürü, Enerji Yürütücüsü gibi de¤iflik

isimler de kullan›labilir).

Enerji verimli tasar›m›n›n düflünülmesi, binan›n tasar›m› ve hatta kurulmas› aflamas›nda bile,

binan›n gelecek enerji yönetim gereksinimlerine dikkat çekilmelidir. Bu gereksinimler, farkl›

enerjinin son kullan›c›lar›n enerji tüketiminin ölçülmesini ve izlenmesini içerir.  fiekil 1'de

Binalarda Enerji Yönetim Program›'n›n uygulama yöntemi için bir ak›m flemas› sunulmufltur

[8]. Söz konusu program, ister binalarda ister sanayide isterse de herhangi bir sektörde

uygulans›n, benzer program›n aflamalar› söz konusu olacakt›r.

Enerji yönetim program›na bafllamadan önce, özellikle müflavirler ile iflbirli¤i yap›lacaksa,

bina hakk›nda yeterli bilgiye sahip olunmal›d›r. Öyle ki elde edilen herhangi bir fiyat

k›yaslanabilsin. Örne¤in; enerji verimlili¤i etüdünü müflavirler yapacaksa, müflavirlerin

giderinin beklenilen tasarruflar› aflmas›na izin verilmemelidir. Bu aflamada, üç karardan ilki,

 enerji yönetim program›n›n mant›kl› olarak elde edilebilecek potansiyel enerji/ekonomik

tasarruflara göre kaç›n›lmaz olup olmad›¤›d›r. fiayet bu karar al›n›rsa, enerji yönetim

program›ndan sorumlu kifli seçilmelidir [8].

3. Ton Eşdeğer Petrol (TEP)
Gerek enerji verimlili¤i yasa tasla¤›nda gerekse de de¤iflik enerji çal›flmalar›nda, TEP tan›m›

yayg›n olarak kullan›lmakta oldu¤undan, burada aç›klanmas›n›n ve örnek bir hesaplanmas›n›n

verilmesinin yararl› olaca¤› düflünülmüfltür. Örne¤in; belli bir miktar Amerikan Dolar› ve

YTL’si olan bir kifliyle, yine belli bir miktar Avrosu ve YTL'si di¤er bir kifliyi göz önüne

alal›m. Bu iki kifliden hangisinde daha fazla para oldu¤unu hesaplama¤a çal›flal›m. Bunu

bulmak için, tüm para miktarlar›n› ayn› birime, baflka bir deyiflle, ya Amerikan Dolar›’na

ya Avro'ya yada YTL'ye dönüfltürmemiz gereklidir.  ‹flte, TEP de böyle bir fleydir.

Bu ba¤lamda, TEP, enerjinin ölçülmesi için bir birim olup, literatürde de¤iflik tan›mlar›

vard›r. Uluslararas› Enerji Acentesi/Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Organizasyonu

(IEA/OECD)  tan›m›na göre, 10 GCal veya 41.868 GJ veya 11.625 MWh' e karfl› gelir. Bir

metrik ham petrolün yak›lmas›yla üretilen enerjinin miktar›d›r. Ham petrolün de¤iflik kökenleri

oldu¤u için, yak›ld›¤› zaman de¤iflik ›s› miktarlar› elde edilir.  TEP, büyük enerji miktarlar›
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için yayg›n olarak kullan›l›r. Çünkü, uygun SI biriminden pratik bak›m›ndan anlafl›lmas›

daha kolayd›r [9].

TEP'in enerji yönetimi bak›m›ndan bir önemi de, enerji verimlili¤i/tasarrufu ile ilgili ç›kar›lan

yasalarda, bir s›n›r de¤er olarak kullan›lmas›d›r. Afla¤›da, ülkemizdeki enerji verimlili yasa

tasar›s›nda TEP ile ilgili baz› aç›klamalar gösterilmifltir [2].

• Endüstriyel iflletmeler çal›flanlar› aras›ndan enerji yöneticisi görevlendirir. Organize

sanayi bölgelerinde, bölgedeki 1000 TEP'ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel

iflletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.

• Toplam inflaat alan› en az 20000 m2 veya y›ll›k enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde olan;

ticari binalar›n, hizmet binalar›n›n ve kamu kesimi binalar›n›n yönetimleri, yönetimlerin

bulunmad›¤› hallerde bina sahipleri enerji yöneticisi görevlendirir veya enerji yöneti-

cilerinden hizmet al›r.

• Kamu kesimi d›fl›nda kalan ve y›ll›k toplam enerji tüketimleri 50000 TEP ve üzeri olan

endüstriyel iflletmelerde enerji yöneticisinin sorumlulu¤unda enerji yönetim birimi kurulur.

• Y›ll›k toplam enerji tüketimi 1000 TEP ve üzerinde olan endüstriyel iflletmelerde ve

toplam inflaat alan› 20000 m2 ve üzeri veya y›ll›k toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üze-

Şekil 1. Enerji yönetim programının yürütülmesinin aşamaları [8].

ri olan binalarda enerji yönetimi uygula-

malar›n› gerçeklefltirmek üzere enerji

yöneticisi görevlendirilmesi, kamu kesimi

d›fl›nda kalan ve y›ll›k toplam enerji

tüketimleri 50000 TEP ve üzeri olan

endüstriyel iflletmelerde ve organize sa-

nayi bölgelerinde ise enerji yöneticisinin

sorumlulu¤unda enerji yönetim birimi

kurulmas› ile enerji verimlili¤inin art›r›l-

mas›na yönelik çal›flmalar›n kurulacak

bir enerji yönetim sistemi ile yayg›laflt›r›l-

mas› ve daha etkin olarak yürütülmesi

amaçlanmaktad›r.

• 11/11/1995 tarihli ve 22460 say›l› Resmi

Gazetede yay›mlanan “Sanayi Kurulufl-

lar›n›n Enerji Tüketiminde Verimlili¤in

Art›r›lmas› ‹çin Alacaklar› Önlemler

Hakk›nda Yönetmelik” gere¤i, y›ll›k

toplam enerji tüketimleri 2000 TEP ve

üzeri olan endüstriyel iflletmeler taraf›ndan

enerji yöneticisi atanmas›na iliflkin husus-

lar halen uygulanmakta ve atanan enerji

yöneticileri Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi

Genel Müdürlü¤ü veya Elektrik ‹flleri

Etüt ‹daresi Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan

yetkilendirilmifl olan kurum veya kuru-

lufllarca düzenlenen sertifikal› enerji yöne-

ticisi kurslar›na kat›lmaktad›rlar.

TEP'in hesaplanmas›n› bir örnekle aç›kla-

n›rsa; Bir iflletmede y›lda, alt ›s›l de¤eri 4000

kcal/kg olan kömürden y›lda 5000 ton

yak›ld›¤›n› ve 10000 MWh elektrik enerjisi

tüketildi¤ini varsayal›m.  Bu iflletmenin y›ll›k

enerji tüketiminin kaç TEP oldu¤unu hesap-

lans›n.

Bu tür hesaplarda, iki yöntem uygulan›r.

Birincisinde, ›s›l de¤erlere göre düzenlenmifl,

çevrim katsay›lar›n› veren haz›r tablolar

kullan›l›r. ‹kincisinde ise, Tablo 1'de gösteril-

di¤i gibi, yak›tlar›n alt ›s›l de¤eri 10000

katsay›na bölünerek, çevrim katsay›s› hesap-

lan›r. Burada, yak›tlarda tonun ve elektrik

enerjisinde ise, MW'›n baz al›nd›¤›na dikkat

edilmelidir.

Burada yap›lan hesaplardan, söz konusu

iflletmenin yak›ttan 2000 TEP ve elektrik

enerjisi tüketiminden, 800 TEP olmak üzere,

y›ll›k toplam 2800 TEP'lik bir tüketimi

oldu¤u bulunur.

4. Performans Göstergeleri
Performans göstergeleri, bir binada kullan›lan

enerjinin derecesini, baflka bir deyiflle;

enerjinin ne denli verimli kullan›ld›¤›n›

göstermek için kullan›l›r. Bu çerçevede;
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Enerji kaynağı Alt ısıl Değeri/ Miktar Çevrim Tüketim Sonuç
Dönüşüm katsayısı miktarı (C= AxB)
katsayısı (A) (B)

Kömür 4000 kcal/kg 1 ton* 0.400 5000 ton 2000 TEP

Elektrik 860 kcal/kWh bin kWh 0.086 10000 860 TEP

(1 MWh) MWh

Toplam 2860 TEP

Çevrim Katsay›s› = Yak›t›n Alt  Is›l De¤eri / 10 000

Tablo 1. Ton eşdeğer petrol (TEP)'in bulunmasıyla ilgili örnek hesaplama.

öncelikle her bina türü için standart k›yaslama de¤erleri belirlenir. Bu standart k›yaslama

de¤erleriyle yap›lan karfl›laflt›rmalar sonucunda, bina için olas› potansiyel geliflmeler/ iyilefl-

tirmeler ortaya ç›kar›labilir [6,7,10,11].

Bu çal›flmada, performans göstergeleri; basit, toplam ve normallefltirilmifl performans

göstergeleri olarak üç grupta ele al›nacakt›r:

a) Basit Performans Göstergeleri (BPG)
Bu göstergeler; ilk enerji de¤erlendirmeleridir (Tablo 2). Fosil yak›tlar ve elektrik için ayr›

ayr› bulunur. Bulunan de¤erlerde hiçbir ayarlama yap›lmaz. Burada, dönüfltürülmüfl döfleme

alan›; brüt alandan, tesis odalar› ve ›s›t›lmayan di¤er alanlar›n ç›kar›lmas›yla bulunur (örne¤in;

depolar, kapal› oto parklar› ve çat› hacimleri gibi). Bu alan›n tahmin edilmesinde, brüt alan›n

dönüfltürülmüfl alana oran› 0.9 olan tipik oranlar kullan›labilir. Dönüfltürülmüfl döfleme

alan›n›n bulunmas›nda birden fazla tahmini de¤er varsa,  bunlardan en fazla güvenilen de¤er

kullan›lmal›d›r.

b) Toplam Performans Göstergeleri (TPG)
Bu göstergeler; karbondioksit (CO2) veya enerji giderine dayal› olup, normal olarak, enerji

temin düzeni tipik olmad›¤› veya birçok yap›n›n k›yaslanmas› gerekti¤i zaman kullan›l›r.

Ayn› zamanda, tek bir bina için enerji gideri veya karbondioksit performans› bilinmek

istenebilir.

c) Normalleştirilmiş Performans Göstergesi (NPG)
Bu göstergeler; daha fazla hassas k›yaslamalar gerekti¤inde, hava ve yap›n›n kullan›m

saatleri gibi faktörlerin etkisi önemli oldu¤unda kullan›l›r. Bunun hesaplanmas›na geçmeden

önce, afla¤›da baz› ön bilgiler verilecektir:

Hava düzeltme faktörü (HDF): Standart bir y›ldaki toplam derece-gün'ün, enerji verisinin

göz önüne al›nd›¤› y›ldaki derece-gün'e bölünmesiyle hesaplanabilir. Standard y›lda, son

20 y›l›n ortalamas› al›n›r ve içinde 2462 derece-gün vard›r.

Tablo 2. Basit performans göstergesinin hesaplanması [6,7,10].

Yakıt Cinsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Yak›t  Y›ll›k Yak›t›n kWh Y›ll›k Dönüfltürülmüfl Y›ll›k

ad› fatura fatura dönüflüm kWh döfleme kWh/m2

de¤eri birimi katsay›s› tüketim alan› tüketim

(2. x 4.) (m2) (5. / 6.)

Gaz
Sıvı yakıt
Diğer fosil
Yakıt
Toplam fosil
Yakıt

Elektrik kWh 1.0
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Binanın Durumu Durumun Açıklanması Bina Durum
Faktörü

Korunmufl Bina, çevresindeki benzer yükseklikteki veya  daha büyük binalarla çevrilmifltir. 1.1

Bu, en fazla flehir merkez yerlerinde uygulan›r.

Normal Bina, flehir veya k›rsal çevrede bulunmakta olup yer seviyesindedir. 1.0

Korumas›z Az olarak engellenmifl veya bitiflik  hiçbir engeli olmayan k›y› ve tepelik yerler 0.9

5. Sonuçlar
Bu çal›flmada, bir enerji yönetim program›

k›saca ele al›rken,  HVAC mühendislerimize

hat›rlatma amac›yla, TEP'in hesaplanmas›

bir örnekle verildi. Ayr›ca, binalar›n perfor-

mans›n›n belirlenmesinde kullan›lan de¤iflik

göstergeler anlat›ld›. Bu ba¤lamda, afla¤›-

daki ana sonuçlar s›ralanabilir:

a) Ç›kar›lan “Enerji Verimlili¤i Kanunu”

amaçlar› do¤rultusunda uygulanmal›d›r.

b) Enerji Verimlili¤i Kanununda üniversi-

telerin rolü tekrar gözden geçirilmeli ve

yönetmeliklerde düzenlenmektedir. Baflka

bir deyiflle, ABD de oldu¤u gibi (1976

y›l›nda de¤iflik üniversite bünyesinde 4

Endüstriyel De¤erlendirme Merkezi ile

bafllanm›fl ve bugün 26 merkez bulunmak-

tad›r. Bunun yan› s›ra, her y›l 240 ö¤renci

e¤itilmekte, y›lda ortalama 650 de¤erlen-

dirme yap›lmakta ve 1984 y›l›ndan beri

toplam 11600 de¤erlendirme yap›lm›fl ve

85000 de¤erli öneri ortaya konulmufltur),

üniversiteler enerji verimlili¤i etütlerinde

etkin olarak yer almal›d›r (Üniversiteler

burada sadece e¤itim veren kurumlar ola-

rak düflünülmemelidir). Baflka bir deyiflle,

üniversite-sanayi iflbirli¤ine katk› sa¤la-

yacak etkin yollar›n önü bu yasada aç›l-

mal›d›r.

c) ‹ster küçük olsun isterse de büyük olsun,

tüm binalarda kullan›lan enerjiden so-

rumlu biri vard›r. Özellikle büyük bina-

larda, “Bina Enerji Yöneticisi” olarak

adland›r›lan kiflinin etkinli¤i, baflka bir

deyiflle enerji yönetim sisteminin ku-

rulmas›n›n önemi artmaktad›r. Bu sistem

içersinde, binan›n verimlili¤inin belirlen-

mesi, uygulanacak enerji tasarruf plan›

için büyük önem tafl›maktad›r. Binalarda

enerji verimlili¤ini artt›r›c› yönde uygu-

lamaya geçilmesi; iflletme giderlerinin

azalmas›na ve de¤erli kaynaklar›n baflka

amaçlar için kullan›lmas›na yol açacak,

bunun yan› s›ra daha fazla konforlu bir

çevrenin oluflumuna katk› sa¤layacakt›r.

Tablo 3. Bina durum faktörleri [6,10].

HDF = Standard Derece- Gün ( 2462 )/Enerji Verisinin Bulundu¤u Y›l ‹çin Derece-Gün

Hava düzeltme faktöründe yer alan her iki derece-gün ço¤u durumda benzer olduklar› için,

buradaki sonuç 1 de¤erine yaklaflacakt›r. fiayet havayla ilgili veri elde edilemez ise, HDF

de¤eri 1 olarak kabul edilebilir. Ancak bu, NPG'nin hesaplanmas›nda hassasiyetin azalmas›na

neden olacakt›r.

Bina durum faktörü: Bir binan›n ›s› kayb›n›n bir k›sm› pencere ve kap›lardan olan hava

s›zmas› nedeniyledir. Korunmam›fl yap›larda ayn› iç koflullar› sa¤lamak için yap›da daha

fazla enerji kullan›laca¤› do¤ald›r. Benzer olarak iyi korunmufl bir yap›da daha az enerji

kullan›l›r. Bu amaçla, yap› durum faktörü göz önüne al›n›r (Tablo 3).

Bina kullan›m saatleri: Ofis binalar›, normalde ifl amaçlar› için sürekli olarak kullan›lmazlar

ve kullan›m saatleri bir ofisten di¤erine göre farkl›l›k gösterir. Bu güçlü¤ü gidermek amac›yla,

y›ll›k enerji tüketiminde kullan›m saatlerinin göz önünde tutuldu¤u bir düzeltme yap›labilir.

Bu düzeltme faktörü, derece-gün düzeltmesine benzer flekilde, ofisler için Tablo 4'deki

referans de¤erlerin kullan›lmas›yla hesaplanabilir.

Kullan›m saatleri faktörü (KSF)  = Standard kullan›m saatleri/binan›n kullan›m saatleri

Performans göstergesinin di¤er binalarla k›yaslanmas›nda, belirli performans k›yaslama

de¤erleri al›n›r ve bu de¤erlerin seçimi k›yaslaman›n do¤rulu¤u bak›m›ndan büyük önem

tafl›r. Bu konuda yap›lan çal›flmalar do¤rultusunda, belirli k›yaslama de¤erleri seçilir. Söz

konusu de¤erler,  ‹ngiltere için yazar taraf›ndan baflka yerde verilmifltir [6]. Ülkemizde de

benzer k›yaslama de¤erlerinin ç›kar›lmas›n büyük yarar vard›r.

Normallefltirilmifl Performans Göstergesi'nin hesaplanmas› yöntemi Tablo 5' de gösterilmifltir.

Yukar›da anlat›lan faktörlerin kullan›lmas›yla, her bir bina için kWh/m2 olarak NPG

hesaplanabilir. Buradan, iki bina birbiriyle enerji kullan›m verimlili¤i bak›m›ndan k›yas-

lanabildi¤i gibi, binalar için ç›kar›lacak olan standart k›yaslama de¤erlerinin kullan›lmas›yla

da, her bir binan›n k›yaslamas› da ayr› olarak yap›labilir. Bu ba¤lamda, enerji verimlili¤i

için iyilefltirme potansiyeli ortaya konulabilir.

Ofisin Tipi Kullanma Saatleri
2 000 m2 'den büyük 2 600

2 000 m2  veya daha az 2 400

Günde 24 saat kullan›lan ofisler veya ofis k›s›mlar› 8 760

Bilgi ifllem merkezleri 8 760

Tablo 4. Bina kullanım saatleri  [6,10].
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1. Kullanılan enerjiyi kWh'e  dönüştürünüz.
Her yak›t için bir y›l boyunca üç ayl›k  veya ayl›k olarak afla¤›dakileri doldurunuz.

Do¤al gaz ...…............ m3 x    9.59 = .......……........... kWh

LPG ...…............ kg x  13.02 = ..............…….... kWh

Fuel-oil kalorifer yak›t› ...…............ kg x  11.28 = ........…….......... kWh

Fuel-oil No.6 ...…............ kg x  10.78 = ..……................ kWh

Motorin ...…............ kg x  11.86 = ............……...... kWh

Soma kömürü ...…............   t  x   6395 = ......……............ kWh

‹thal kömür ...…............   t  x   6977 = …….................. kWh

Elektrik ...…............  kWh x 1.0 = .................…..... kWh

Yıllık toplam enerji kullanımı (A) = ............….......... kWh

2. Hacim ısıtması için kullanılan enerjiyi bulunuz.
Sadece hacim ›s›tmas› için kullan›lan yak›tlar aras›nda herhangi bir fark yoksa, toplam

enerji kullan›m›n› kWh olarak giriniz.

1. ..........……....... kWh

2. ............…......... kWh

3. ............…......... kWh

Toplam     ............…......... kWh (B)
Hacim ›s›tmas› ve s›cak su için kullan›lan yak›tlar ayr› ayr› ölçülemiyor veya bunlar›n

hesaplanmas› için herhangi bir veri yoksa, bunlar için kullan›lan enerjinin % 75 oldu¤unu

kabul ediniz. Bu yaklafl›m ayn› zamanda elektrikle ›s›t›lan tüm binalar için de kullan›labilir.

1. .........……........ kWh

2. .…x 0.75=….... kWh

Toplam     …..................... kWh (C)
Y›ll›k hacim ›s›tma enerjisi

(B veya C)         …..................... kWh (D)
Y›ll›k hacim ›s›tma d›fl›ndaki

enerji  ( A-D)     …..................... kWh (E)
3. Hava düzeltme faktörü (HDF)nü göz önüne alarak hacim ısıtma enerjisini
düzeltiniz.
Enerji veri y›l› için derece-gün ………….……………. (F)
Hava düzeltme faktörü = 2462/F 2462/ ……….……….. (G)
Hacim ›s›tma enerjisini standart koflullara göre düzeltiniz.

(D X G)     ............…..…... kWh (H)
4. Yapı durum faktörü (YDF)nü göz önüne alarak hacim ısıtma enerjisini
düzenleyiniz.
Yap›n›n durumuna uygun olan YDF' nü seçiniz. (J)
Hacim ›s›tma enerjisini düzeltiniz. H X J = ………… kWh (K)
5. Normalleştirilmiş yıllık enerji  kullanımı (NYEK)nı bulunuz.
NYEK = E + K =     ..................……kWh (L)
6. Yapı kullanım saatleri faktörü (KSF)nü bulunuz.
Tablo 3' den standart kullan›m

saatlerini bulunuz. ..........…........……. h (M)
Yap›n›n y›ll›k kullan›m saatlerini

hesaplay›n›z. (Gerekti¤inde k›sm›

yükte kullan›m için düzeltiniz) ..........…........……. h (N)
Kullanma saatleri faktörü: KSF =  M / N (P)
Standart saatler için y›ll›k enerji

kullan›m›: (P X L)     …................... kWh (Q)
7. Yapının taban alanını bulunuz.
Taban alan› (TA):     ..…..............…..... m2 (R)

8. Normalleştirilmiş performans göstergesi (NPG)ni bulunuz.
Normallefltirilmifl performans göstergesi:   NPG = Q / R                .....…...…... kWh/m2

Tablo 5. Normalleştirilmiş performans göstergesinin hesaplanması  [6,10,11].



d) Binalarda kullan›lan enerjinin ne denli

etkin ve verimli kullan›ld›¤›n› belirlemek

için oluflturulan “Performans Göster-

geleri” ülkemiz koflullar› için oluflturul-

mal›d›r. Bu kapsamda, k›yaslama standart

de¤erleri belirlenmelidir.

e) E‹E taraf›ndan “Binalarda Enerji Yöne-

ticisi” konusunda verilen kursa, meslek-

tafllar›m›z›n gerek e¤itim almas› gerekse

de e¤itim vermesi kapsam›nda kat›lma-

s›nda büyük yarar vard›r.

f) Ülkemizdeki tüm sektörde, “Enerji

Yönetim Sistemi” bir an evvel kurul-

mal›d›r.
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Şekil 1. Genel uygulama şeması.

ÖZET
Bu makalede, mikroişlemci kontrollu tam
elektronik “Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol
Sistemi”ni oluşturan ana kontrol ünitesi,
servo motorlar, hava/yakıt/basınç/sıcaklık
sensörleri, fotoseller, yakıt klape/ventilleri,
hız kontrol ve baca gazı analiz cihazları
hakkında detaylı bilgi verilerek, tipik bir
uygulama üzerinde sistemin genel çalışma
prensipleri ve avantajları anlatılmaktadır.

Ayrıca, sistemin bilgisayar ve PLC-SCADA
sistemleriyle haberleşmesini sağlayan
“Haberleşme Arabirim Ünitesi”nin temel
özelliklerinden bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yakma yönetim sistemi,
brülör kontrol sistemi.

ABSTRACT
In this article, the detailed information on
the microprocessor controlled full electronic
“Combustion Management and Burner
Control System” components which are the
main control unit, servo motors, air/fuel/
pressure/temperature sensors, UV detectors,
oil/gas valves, variable speed drives (VSD)
and exhaust gas analyzers is given, and the
operation of the complete system and the
advantages are explained on a typical
application.

In addition, the basic features of the
“Communication Interface Unit” which
provides the communication of the system
with the computers and the PLC-SCADA
systems are mentioned.

Key Words: Combustion management
system, burner control system.

1. Giriş
Brülörlerde elektronik yakma yönetim
sistemlerinin kullan›m› ile, yak›t/hava oran
ayar›n›n çok hassas yap›lmas› ve bu sayede
tüm yakma kademelerinde tam yanman›n ve
süreklili¤inin sa¤lanmas›, ayn› zamanda
oransal çal›flmayla (PID kontrol) birlikte
kazan yüküne tam uyumun elde edilmesi ve
gereksiz durufllar›n önlenmesi mümkün
olmaktad›r.

Ayr›ca, emisyon de¤erleri sürekli izlenerek,
3 parametreli (O2, CO, CO2) otomatik trim

kontrol (ufak hava ayar düzeltmeleri) ile

yanma ayarlar›n›n d›fl hava flartlar›ndan ve

yak›t özelli¤i de¤iflikliklerinden etkilenme-

mesi sa¤lanmaktad›r.

Bütün bunlar›n sonucunda servis ve bak›m

maliyetleri düflmekte, verim art›fl› ve yak›t

tasarrufu elde edilmektedir.

2.  Genel  Çalışma Prensipleri
fiekil-1' de görülen tipik bir yakma yönetim

sisteminin en önemli parças›, bütün kontrolu

elektronik olarak sa¤layan mikroifllemci

denetimli ana kontrol modülüdür. Bu elek-

tronik kontrol modülü, öncelikle, brülöre

yak›t ve hava giriflini ayarlayan yak›t ve hava

servo motorlar›na kumanda ederek, yak›t

hava oran› ayar›n›n  çok hassas olarak (0.1°

aç›sal hassasiyetle) yap›labilmesini, dolay›s›

ile tam yanmay› sa¤lar. Ana kontrol modülü

ayn› zamanda, kazandan s›cakl›k veya bas›nç

sensörleri ile ald›¤› yük bilgisine göre yine

yak›t ve hava servo motorlar›na kumanda

ederek, iflletme taraf›ndan belirlenen  s›cakl›k/

bas›nç hedef de¤eri için gerekli miktardaki

yak›t ve havan›n, tam ve do¤ru olarak yak›l-

mas›n› (talep edilen kadar ›s›n›n üretilmesini)

sa¤lar. Bir baflka deyiflle, istenen s›cakl›k/

bas›nç hedef de¤eri için oransal-PID kontrolu

gerçeklefltirir.

Sistemde opsiyonel olarak kullan›labilen

di¤er önemli modül, “Baca Gaz› Analiz Ciha-

z›”d›r. Bu cihaz, yakma sonucu oluflan baca

gaz›n› analiz ederek, elde etti¤i emisyon

de¤erlerini ana kontrol modülüne gönderir.

Kontrol modülü, kendisine gelen bu emisyon

de¤erleri ile (O2, CO, CO2) kendi haf›zas›nda

mevcut iflletme emisyon de¤erlerini karfl›-

laflt›rarak, bir farkl›l›k varsa bunu düzeltmeye

çal›fl›r. Bir baflka deyiflle, emisyon de¤er-

lerinde bir sapma olmuflsa, “trim kontrol”

(ufak hava ayar düzeltmeleri) yaparak hava

ayar›na müdahale eder ve emisyon de¤er-

lerinin belirlenen iflletme s›n›rlar› içinde

kalmas›n› sa¤lar. Ana kontrol modülüne bu

“trim kontrol” imkan›n›, “Baca Gaz› Analiz

Cihaz›” vermektedir.

Bir di¤er opsiyonel modül ise “Frekans

Kontrol (H›z Kontrol) Cihaz›”d›r. Ana kontrol

modülü, genel olarak taze hava vantilatör
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motoruna ve baca aspiratörüne ba¤lanan “Frekans Kontrol Cihaz›na”, ihtiyaca göre kontrol

sinyali göndererek, uygulama frekans›n›n dolay›s› ile motor devrinin de¤ifltirilmesini sa¤lar.

Bu sayede, brülöre giden taze hava miktar›n› (hava servo motor ayar›na ek olarak) hassas

ayarlama imkan› verir. “Frekans Kontrol Cihaz”lar›n›n ›s› sistemlerinde kullan›m› ile ayn›

zamanda elektrik enerjisi tasarrufu da elde edilmektedir.

Yine opsiyonel olarak kullan›labilen di¤er ya¤/gaz/hava bas›nç sensörleri yard›m›yla,

ana kontrol modülü, sistemde sürekli izleme yaparak, iflletme s›n›r de¤erlerini kontrol

edebilmektedir. Ayr›ca, d›fl hava s›cakl›k sensörü kullan›m›yla, kazan suyu s›cakl›¤› istenen

de¤eri, d›fl hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak kontrol modülü taraf›ndan otomatik olarak

ayarlanabilmektedir.

3. Sistem Elemanları
3.1. Ana Kontrol Modülü
Ana kontrol modülü özellikleri 3 ana grupta toplanabilir;

- Yak›t/hava oran› kontrolu

- Kazan yük kontrolu

- Brülör yönetimi

3.1.1. Yakıt/Hava Oranı Kontrolu
- Ana kontrol modülü üzerindeki mevcut ç›k›fl kanallar›na servo motorlar ba¤lanarak, yak›t

ve hava ayar klapeleri çok hassas olarak kontrol edilebilmektedir.  Ayr›ca, yine bu kanallara

do¤rudan “Frekans Kontrol Cihaz›” ba¤lama imkan› da bulunmaktad›r.

- Kontrol modülündeki ekran üzerinde, servo motorlar›n hangi aç›kl›k derecesinde bulundu¤u

ve frekans kontrol cihaz›n›n çal›flt›¤› frekans de¤eri izlenebilmektedir.

- Ana kontrol modülü haf›zas›nda birden fazla yak›t için (do¤algaz, fuel-oil, LPG gibi)

iflletme bilgileri saklanabilmektedir (fiekil-2, yak›t e¤rileri). Bu sayede bir yak›ttan

di¤erine geçifl çok h›zl› ve kolay olmaktad›r. Yak›t e¤rilerinin (kullan›lacak yak›t için

iflletme bilgilerinin) oluflturulmas› ve ana modüle kaydedilmesi afla¤›da tan›mland›¤›

flekilde yap›l›r; brülörün ilk iflletmeye al›nmas› s›ras›nda, alevin flekli ve emisyon

de¤erlerine göre minimum kademeden maksimum kademeye kadar tam yanman›n elde

Şekil 2. Yakıt eğrileri.
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edildi¤i noktalar (hava ve yak›t servo motorlar›n›n aç›sal derece cinsinden ayar de¤erleri)

belirlenir (genelde 6-10 adet) ve bu noktalar kontrol modülünün haf›zas›na s›rayla girilir.

Kontrol modülü, haf›zas›ndaki bu noktalardan geçen e¤ri denklemini (yak›t e¤risi)

enterpolasyon yöntemiyle oluflturur ve brülörün yük bilgisine göre oransal çal›flmas›, art›k

sürekli bu e¤ri üzerinde gerçekleflir.

- Tüketilen anl›k ve toplam yak›t miktarlar›, kontrol modülü ekran› üzerinde izlenebilmektedir.

- Brülörün çal›flmas› s›ras›nda ana kontrol modülünün “otomatik mod”dan “manuel mod”a

 al›narak, kademe de¤iflikliklerinin operatör taraf›ndan elle yap›lmas› imkan› da bulun-

maktad›r.

3.1.2. Kazan Yük Kontrolü
- Ana modül, kazandan gelen yük bilgisine göre, yak›t ve hava servo motorlar›na kumanda

ederek istenen s›cakl›k veya bas›nç (set) de¤eri için PID oransal kontrolunu sa¤lamaktad›r.

Bir baflka deyiflle, brülörün yakmas› gereken yak›t miktar› yüke göre otomatik olarak

ayarlanmakta ve gereksiz durufl kalk›fllar önlenmektedir.

- Birden fazla kazan›n bulundu¤u ›s› santrallar›nda, kazanlar›n yüke ba¤l› olarak s›rayla

devreye al›nmas› veya devreden ç›kart›lmas›, ana kontrol modülleri taraf›ndan otomatik

olarak yap›labilmektedir (“Ak›ll› Kazan S›ralamas›” özelli¤i).

- ‹ki brülörün ayn› anda yakmaya bafllamas›, yüke göre otomatik olarak ayn› kademelerde

çal›flmas› ve ayn› anda durmas›, ana kontrol modülleri taraf›ndan yap›labilmektedir. “‹kiz

Brülör Çal›flmas›” ad› verilen bu özellik, daha çok çift ocakl› kazanlarda kullan›lmaktad›r.

Şekil 3. Dedektörler Şekil 4. Servo Motorlar

Şekil 5. Klape ve ventiller

3.1.3. Brülör Yönetimi (Brülör Beyni)
- Ana kontrol modülleri, brülör beyni

fonksiyonlar›n› kendi içinde entegre

olarak yapabilmektedir. Bu sayede harici

brülör beyni kullan›lmas›na gerek kalma-

dan, brülör iflletmesi için gerekli süreler

(ön süpürme, son süpürme, ateflleme,

bekleme süreleri vb) kontrol modülü

üzerinden ayarlanabilmektedir.

- Sistemde opsiyonel olarak kullan›lan

hava/ya¤/gaz bas›nç sensörlerinden gelen

 iflletme bilgileri, ana modül taraf›ndan

sürekli kontrol edilerek gerekli alarmlar

verilebilmektedir.

- Harici gaz s›zd›rmazl›k kontrol cihaz-

lar›n›n kullan›m›na gerek olmadan, gaz

ventillerinin s›zd›rmazl›k kontrolu, ana

kontrol modülü taraf›ndan yap›labil-

mektedir.

- Sistemde oluflan ar›za ve hatalar, tarih ve

saat bilgisiyle birlikte ana modülün haf›-

zas›nda saklanabilmektedir.

3.2. Kazan Yük Dedektörleri
Kazan s›cakl›¤›n› veya bas›nc›n› ölçmekte

kullan›lan yük dedektörleri, sistemin önemli

parçalar›ndand›r. ‹flletme ihtiyac›na göre

de¤iflik tip ve kapasitelerde dedektörler kulla-

n›lmaktad›r.

3.3. Servo Motorlar
Sistemin di¤er önemli bir parças› da servo

motorlard›r. Yak›t (gaz, s›v› yak›t) ve hava

klapeleri oransal ayarlamas›nda kullan›lan

0.1°  dönüfl hassasiyetindeki  servo motorlar,

do¤rudan ana kontrol modülü taraf›ndan

kontrol edilmektedirler. Uygulamaya göre

de¤iflik güçlerdeki modelleri kullan›l›r.

3.4. Yakıt Klape ve Ventilleri
Sistemde yak›t hatt› üzerine monte edilen ve

servo motorlar taraf›ndan kontrolu sa¤lanan

klape ve ventillerin çeflitli tipleri mevcuttur:

Ya¤ Ventilleri :

- De¤iflik model ve kapasitelerde olan ya¤

ventilleri yak›t gidifl veya dönüfl hatlar›na

ba¤lanabilir. Çift yak›tl› sistemlerde gaz

klapesiyle üst üste monte edilerek  tek

servo motor ile kontrol sa¤lanabil-

mektedir.

Gaz Klapeleri :

- Gaz klapelerinin genelde diflli veya flanfll›

olmak üzere iki ayr› modeli kullan›l-

maktad›r. Uygulamaya göre tespit edilen

bu modellerin de de¤iflik büyüklükleri

bulunmaktad›r.
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3.5. UV Sensörleri (Fotosel)
Sistemde alev alg›lay›c› (fotosel) olarak görev

yapan UV sensörlerinin, de¤iflik brülörlere

ve iflletme flekline uygun (alevi uçtan veya

yandan alg›layan, çok hassas, kendinden

denetimli gibi) farkl› modelleri bulun-

maktad›r.

3.6. Diğer Basınç Sensörleri
‹ste¤e göre, do¤rudan ana kontrol modülüne

ba¤lanarak kullan›lan ya¤/gaz/hava bas›nç

sensörlerinin, iflletme flartlar›na göre farkl›

aral›klarda ölçüm yapabilen çeflitli modelleri

mevcuttur.

3.7. Baca Gazı Analiz Cihazı
Yakma Yönetim Sisteminde opsiyonel olarak

kullan›labilen ancak çok önemli fonksiyonu

olan bir baflka modül de “Baca Gaz› Analiz

Cihaz›”d›r. Brülör çal›flt›¤› sürece otomatik

olarak sürekli baca gaz› ölçümü yapan bu

cihazlar, ölçüm de¤erlerini ana kontrol

modülüne göndererek, emisyon de¤erlerinin

ana modül taraf›ndan sürekli kontrol alt›nda

tutulmas›n› (trim kontrol imkan›) sa¤lar. Baca

gaz› analiz cihaz›, ayr›ca, tek bafl›na (ana

modül ba¤lant›s› olmadan) sadece ölçüm ve

izleme amaçl› olarak da kullan›labil-mektedir.

3.7.1. Özellikleri
- Baca gaz› analiz cihazlar›, iste¤e ba¤l›

olarak, O2, CO2, CO, NO, SO2, “baca 

gaz› s›cakl›¤›” ve “yanma verimi” ölçümü

yapabilmektedir.

- Ana kontrol modülü ile ba¤lant› yap›larak,

3 parametreli (O2, CO2 ve CO) “trim

kontrol” (ufak hava ayar düzeltmeleri)

imkan› vermektedir. Baca gaz› analiz

cihaz› taraf›ndan gönderilen emisyon

de¤erlerinde, atmosferik flartlardan veya

yak›t özelliklerinden dolay› herhangi bir

sapma oldu¤unda (haf›zadaki referans

emisyon de¤erlerine göre), ana kontrol

modülü, hava girifl ayar›na müdahale

ederek “trim kontrol” olarak adland›r›lan

ufak hava ayar düzeltmeleri yapabilmekte

ve emisyon de¤erlerini tekrar iflletme

referans s›n›rlar› içine getirebilmektedir.

Bu sayede emisyon de¤erlerinin sürekli

iflletme s›n›rlar› içinde olmas› sa¤lanarak,

verim art›fl› ve yak›t tasarrufu elde edile-

bilmektedir. Ayr›ca, çevre korumas›na da

ciddi katk›da bulunulmaktad›r.

- Baca gaz› ölçüm de¤erleri, önceden belir-

lenen alt ve üst limit de¤erlerine göre ana

kontrol modülü taraf›ndan kontrol edilerek

de¤iflik alarmlar verilebilmektedir.

3.8. Haberleşme Arabirim Ünitesi
Haberleflme arabirim ünitesi, ana kontrol

modülünün, PC veya mevcut otomasyon

sistemleri (PLC, DDC, SCADA vb.) ile

haberleflmesini sa¤layarak sistem de¤erlerini

izleme ve kontrol imkan› vermektedir.

3.8.1. Özellikleri
- Bir adet haberleflme arabirim ünitesine,

ayn› anda birden fazla ana kontrol modülü,

ba¤lanabilmektedir. Bu sayede, çok

kazanl› bir ›s› santral›n›n bütün sistem

de¤erleri, ayn› anda izlenip, kontrol edile-

bilmektedir.

- Haberleflme arabirim üniteleri üzerinde,

PC ve di¤er harici ünitelerin (PLC, DDC

vb) ba¤lant›s› için genellikle RS232,

RS422/485 ve modem terminalleri bulun-

makta ve arabirim üniteleri mevcut

otomasyon sistemleri ile haberleflirken,

Modbus, Profibus, Metasys gibi haber-

leflme protokollerini kullanmaktad›r.

- Tüm sistem de¤erlerinin basit bir PC

üzerinden kolayl›kla izlenip raporla-

nabilmesi amac›yla haberleflme arabirim

üniteleriyle birlikte ayr›ca özel bir yaz›l›m

kullanma imkan› da bulunmaktad›r.

Şekil 6. UV Sensörler.

Şekil 7. Baca gazı analiz cihazı.
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Bu yaz›l›m sayesinde;

Sistemde mevcut servo motorlar›n aç›sal

pozisyonlar›, istenen (set) ve gerçek kazan

bas›nç/s›cakl›k de¤erleri, brülörün çal›flma

durumu, baca gaz› ölçüm de¤erleri, anl›k ve

toplam yak›lan yak›t miktar›, brülör yakma

kapasitesi, ar›za durumlar› vb. bilgiler PC

ekran›ndan görülebilmekte ve çeflitli grafik

ç›kt›lar› ile raporlar al›nabilmektedir.

4. Sonuç
Enerjinin verimli, bilinçli ve etkin kullan›-

m›n›n art›k çok büyük önem tafl›d›¤› günü-

müzde, elektronik yakma yönetim sistem-

lerinin ›s› merkezlerinde uygulanmas› ile

ça¤dafl anlamda enerji tasarrufu sa¤lanmas›

mümkün olmaktad›r.

Yak›t tasarrufu; elektronik kontrol sistemi

sayesinde, tam yanman›n ve süreklili¤inin

sa¤lanmas›, oransal (PID) kontrol yap›lmas›,

baca gaz› ölçüm de¤erlerine göre yanman›n

sürekli takip edilerek “trim kontrol” yap›l-

mas›, mekanik kaynakl› ayar bozulmalar›n›n

önlenmesi ile elde edilmektedir. Ayr›ca, taze

hava vantilatör ve baca aspiratör motorlar›nda

“frekans kontrol cihaz›”lar›n›n kullan›lma-

s›yla hem daha hassas hava ayar› hem de

elektrik enerjisi tasarrufu sa¤lanmaktad›r.

Elektronik yakma yönetim sistemlerinde bir

yak›ttan di¤erine geçiflin (örne¤in do¤algaz-

dan fuel oil'e) son derece kolay ve pratik ol-

mas› sa¤lanan bir di¤er avantajd›r.
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ÖZET
Bu çalışmada; mümkün olan en az enerjiyle
mümkün olan en yüksek verim elde edilmesi
mantığından türeyen enerji verimliliği, bu
bilincin yerleştirilmesi, Türkiye'nin bu
bilinçteki konumu, yapılan ve yapılacak
olan çalışmalar anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği,
sürdürülebilirlik.

ABSTRACT
In this study; energy efficiency has defined
in logic the best efficiency with lower energy
conscious of energy productivity had done
and that will do works and location of Turkey
has explained.

Key Words: Energy efficieney, sustoinability.

1. Giriş
Enerji verimlili¤i son 50 y›lda ortaya ç›k-

makla beraber petrol krizleri, sürdürülebilir

enerjinin sa¤lanmas›, 1990'l› y›llarda ortaya

ç›kan çevre bilinci ve enerjide d›fla ba¤›m-

l›l›¤›n azalt›lmak istenmesi gibi nedenlerden

dolay› enerjinin verimli kullan›m› önem

kazanm›flt›r. Gelece¤in enerji politikas›,

tasarruf etmek, enerji verimlili¤i ve yeni-

lenebilir enerji üçlemesi üzerine olacakt›r.

Enerji verimlili¤i etkinli¤ini ve bilincini

art›rmak üzere e¤itim ve bilinçlendirme

faaliyetleri gerçeklefltirilmek, verimlilik

art›r›c› projeler desteklemek, enerji yönetim

sistemi oluflturmak, enerji verimlili¤i etüdü

yapmak, enerji ihtiyaçlar›n› kontrol alt›na

alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri

gelifltirmek ve elektrik ve suyu israf etmeden

verimli olarak kullanmak öncelikli konular

olmal›d›r.

2004 y›l› birincil enerji tüketimimiz 87,5

MTEP'e ulaflm›fl ve toplam enerji arz›n›n

ancak % 28'i yerli üretim ile karfl›lanabil-

mifltir. Bugün Türkiye enerjide % 70 ora-

n›nda d›fla ba¤›ml›. Gerekli tedbirlerin al›n-

mamas› halinde 2020 y›l›nda bu oran›n %

80'e ç›kaca¤› tahmin edilmektedir.

2. Bazı Kavramlar
Verimlilik: Kalk›nman›n itici gücüdür. Elde

edilen ürün ve hizmetin kalitesini yükseltme,

çevreyi koruma, çal›flma koflullar›n› iyilefl-

tirme ve üretim miktar›n› art›rma çabalar›

sonucunda kalk›nman›n, kalk›nm›fl ülke veya

toplum olman›n ölçütlerinden birisi olarak

tan›mlanabilir.

Enerji verimliliği: Binalarda yaflam stan-

dard›nda ve hizmet kalitesinde, endüstriyel

iflletmelerde ise üretim kalitesinde ve mik-

tar›nda düflüfle yol açmadan enerji tüke-

timinin azalt›lmas›d›r (1).

Enerji tasarrufu: Kullan›lan enerji mikta-

r›n›n de¤il ürün bafl›na tüketilen enerjinin

azalt›lmas›d›r.

Enerji yoğunluğu: Gayri safi yurt içi has›la

bafl›na tüketilen enerji miktar›d›r (1). Yani

enerjinin verimli kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›

göstermektedir.

Enerji kimlik belgesi: Asgarî olarak

binan›n enerji ihtiyac›, yal›t›m özellikleri ve

›s›tma ve/veya so¤utma sistemlerinin verimi

ile

ilgili bilgileri içeren belgedir (1).

Enerji yönetimi: Enerji kaynaklar›n›n ve

enerjinin verimli kullan›lmas›n› sa¤lamak

üzere yürütülen e¤itim, etüt, ölçüm, izleme,

planlama ve uygulama faaliyetleridir (1).

Enerji verimliliği koordinasyon kurulu:
Enerji verimlili¤i çal›flmalar›n›n ülke gene-

linde tüm ilgili kurulufllar nezdinde etkin

olarak yürütülmesi, sonuçlar›n›n izlenmesi

ve koordinasyonu amac›yla Enerji Verim-

lili¤i Koordinasyon Kurulu oluflturulur.

Kurulca al›nan kararlar›n uygulanmas›n›n

takibi ve sekreterlik hizmetleri genel müdür-

lük taraf›ndan yürütülür (1).

Enerjide sürdürülebilirlik: Enerjinin

farkl› bölgelere uygun, farkl› stratejilerin

sistem amaçlar›n› gerçeklefltirinceye kadar

sürdürü-lebilme becerisidir.

EnEv (Enerji tasarruf yönetmeliği): 01

fiubat 2002 tarihinde Almanya'da yürürlü¤e

girmifl Enerji Tasarrufu Yönetmeli¤idir.

2002/ 91/EC: AB Binalarda enerji perfor-

mans› direktifi'dir. Bu direktifte, 2010 y›l›na

kadar %22'lik CO2 tasarruf sa¤lanabilece¤i

ve karbondioksit yay›l›m›nda ise 44 milyon

tonluk bir düflüfl elde edilebilece¤i belirtil-

mektedir.

3. Enerji Verimliliği
Dünya Enerji Konseyi, Eylül 1999 otu-

rumunda, yirminci yüzy›l› enerji ça¤› olarak

ilan etmiflti ancak petrolün hayat›m›zdaki

yeri nedeniyle petrol ça¤› olarak da an›l-

makla birlikte bu çal›flmada enerjiden kas›t

olarak, elektrik, güç, ›s›, su ve benzeri kaynak-

lardan sa¤lanan yarar olarak bahsedilecektir.

Dünyada tüm enerji politikalar› mümkün

olan en az enerjiyle en yüksek verim düflün-

cesine dayanmaktad›r. Enerji günümüzün en

önemli sorunu ve üretilmek zorundad›r. E¤er

enerji üretilmiyorsa o zaman da tüketimi

k›s›tlanmal› ve bu da ancak enerjinin etkin

kullan›lmas›yla ve tasarruf ile yap›la-

bilir.

Enerji verimlili¤i, binalarda yaflam stan-

dard›nda ve hizmet kalitesinde, endüstriyel

iflletmelerde ise üretim kalitesinde ve mik-

tar›nda düflüfle yol açmadan enerji tüke-

timinin azalt›lmas›d›r. Türkiye'de enerji

verimlili¤i konusunda h›zl› bir yol ald›racak

olan enerji verimlili¤i kanunu tasar›n›n amac›;

enerjinin etkin kullan›lmas›, israf›n

önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi

üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin

korunmas› için enerji kaynaklar›n›n ve

enerjinin kullan›m›nda verimlili¤in art›-

r›lmas›d›r. Komisyonda, enerjinin üretim,

iletim, da¤›t›m ve tüketim aflamalar›nda

endüstriyel iflletmelerde, binalarda, elektrik

enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve da¤›t›m

flebekelerinde ve ulafl›mda enerji verimlili-

¤inin art›r›lmas›n›n desteklenmesine, toplum

genelinde enerji bilincinin gelifltirilmesine

ve yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan yarar-

lan›lmas›na yönelik usul ve esaslar› kapsayan

Enerji Verimlili¤i Kanunu Tasar›s› benim-
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Tablo 1. Enerji tüketimi, yoğunluğu ve kişi başı tüketim (2003). (2).

Ülke Tüketim (MTEP) Enerji yoğunluğu Kişi başına enerji
(TEP/GDP) tüketimi  (TEP/nüfus)

Japonya 520,7 0,09 4,09

OECD 8970 0,19 4,68

Yunanistan 28,7 0,20 2,62

ABD 2281,5 0,25 7,98

Dünya 10029 0,29 1,64

Türkiye 83,8 0,38 1,06
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Şekil 1. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı.

Tablo 2. Türkiye enerji tasarruf potansiyeli (2).
2003 Yılı Birincil Enerji Tüketimi (83.8 MTEP),
Nihai Tüketim 63.9 MTEP*

Şekil 2.  Türkiye enerji tasarruf potansiyeli (9).

Sektör Tüketim(MTEP) - Oran Tasarruf  %
Bina (konut+hizmet) 19,5 - %31 30-50

Sanayi 26 - %40 20-30

Çevrim sektörü 19,9 - %24* 20-30

Ulaflt›rma 12,4 - %19 10-15

Tar›m 3,1 - %5



Ülkemizde kifli bafl›na enerji tüketimi OECD ülkeleri ortalamas›n›n yaklafl›k beflte biri
civar›ndayken, enerji yo¤unlu¤u OECD ortalamas›n›n yaklafl›k iki kat›d›r. Tablo 1'deki
Uluslararas› Enerji Ajans› verilerinden her 1000 Dolarl›k milli gelir için 0,38 TEP'de enerji
tüketti¤imiz anlafl›lmaktad›r. Enerji yo¤unlu¤u de¤eri orta vadede 0.38'den 0.25'e, uzun
vadede 0.15'e indirilmek istenmektedir. Buna da toplumun bilinçlendirilerek ulafl›laca¤›
düflünülmektedir. fiekil 1'de Türkiye'nin enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤›ndaki art›fl görülmektedir.
Tablo 2 ve fiekil 2'de ise Türkiye'nin sektör baz›nda enerji tasarruf potansiyeli göste-
rilmektedir.

Enerji verimlili¤i befl ana bafll›k alt›nda toplanabilir.
• Binalarda Enerji Verimlili¤i,
• Sanayide Enerji Verimlili¤i,
• Ulafl›mda Enerji Verimlili¤i,
• Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›,
• Çevre.

3.1. Binalarda Enerji Verimliliği
Tüm yap›lar için enerji tasarrufu daha binan›n inflaat› gündeme geldi¤i aflamada bafllar.
Elektrik ve s›hhi tesisatta enerji ekonomisi olmak üzere ikiye ayr›labilir. S›hhi tesisatta olan
enerji ekonomisini de su ›s›tmada kullan›lan enerjinin tasarrufu ve suyun tasarrufu olarak
ikiye ayr›labilir. Temiz su bofla ak›t›ld›¤› zaman at›k suya dönüflmektedir. Ülke genelimizde
büyük yap›larda toplam enerjinin %12-15'i s›cak su eldesi için kullan›l›yor. Yeryüzünün üçte
ikisi su oldu¤u halde sadece % 0.3 içilebilir su bulunmakta birlikte örne¤in ‹stanbul'da
günlük su tüketimi yaklafl›k 2 milyon m3, dünyada ise toplam 100 km3 olan y›ll›k su kullan›m›
miktar› 3600 km3'e ç›km›fl oldu¤u düflünüldü¤ünde ciddi bir tüketim sorunu ortaya ç›kmaktad›r.
Geliflmifl ülkelerin ço¤unda bugün günlük su tüketimi kifli bafl›na 75-125 litre iken ülkemizde
bu de¤er 100-200 litredir. DS‹ verileri, 2030 y›l›nda su kaynaklar›m›z›n %100 verimle
kullan›laca¤›n› öngörmektedir. Uzak olmayan bir gelecekte Türkiye'nin çok ciddi bir su
kriziyle karfl› karfl›ya kalaca¤› tahmin edilmektedir.
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Şekil 3. Sektörel enerji tüketimi (MTEP) (10).

Şekil 4. Sektörel enerji tüketimi (MTEP) (10).

1999 verilerine göre, ülkemizde elektri¤in
% 47 gibi önemli oran› bina ve hizmetler
sektöründe tüketilmifltir. Ülkemiz bina sek-
törü 2004 y›l› verilerine göre sanayiden sonra
en fazla enerji tüketiminin gerçekleflti¤i
sektördür ve bu miktar›n›n nihai enerji tüke-
timindeki pay› % 31'dir. Bu gün ise, enerji
tüketimindeki paylar yaklafl›k %37 binalar,
%20 ulafl›m, %43 sanayi fleklindedir. Dünya-
da ise binalarda kullan›lan enerjinin toplam
enerji içerisindeki pay› %45-50'e kadar
ç›kabilmektedir. Ülkemizdeki binalarda %
30'un üzerinde bir tasarruf potansiyeli vard›r.
Ülkemiz, geliflmifl ülkelerle karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda, kifli bafl›na 3 ila 6 kez daha az elektrik
enerjisi tüketmektedir. Hatlardaki elektrik
kay›p-kaçak oran›na bakt›¤›m›zda ise % 23'
dür ancak bu oran baz› illerde % 75'lere
ç›kmaktad›r. Eskiden kifli bafl›na elektrik
tüketimi tek bafl›na geliflmifllik göstergesi
kabul edilirken art›k iflin içine çevre unsuru
da girmifltir.

Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de
toplam enerjinin önemli bir bölümü binalarda
kullan›c› konforunu sa¤lamak üzere ›s›tma,
klima, havaland›rma ve ayd›nlatma amaçl›
kullan›lmaktad›r. 24 May›s 2006 tarihinde
yedi ili saatlerce elektriksiz b›rakan kesintinin
ard›ndan 1 temmuz gecesinde saat 22.15'de
de on üç ilde (‹zmir, Antalya, Bursa, Eski-
flehir, Uflak, Burdur, Isparta, Kütahya,
Çanakkale, Afyonkarahisar, Bilecik, Denizli,
‹stanbul Adalar›) afl›r› tüketime ba¤l› olarak
Bursa'daki Ovaakça Do¤algaz Çevrim
Santral›'nda bulunan do¤algaz fiberi ay›r›c›-
s›n›n yanmas› sonras›nda da Yata¤an Linyit
termik santral›n›n darbeden etkilenerek
devreden ç›kmas› ve otoprodüktörlerin gece
puant saatlerinde santrallerini devreden ç›kar-
malar› da eklenince befl saat süreyle kesinti
yaflanm›flt›r. 1 Temmuz 2006 tarihinde 13
ilde meydana gelen elektrik kesintisi için ilk
yap›lan aç›klamalardan biri hava s›cakl›¤›n›n
yüksek seyretmesi nedeniyle vatandafl›n
klimalara yüklenmesi sonucu bu kesinti
oluflmufltur. Aç›klamalar› yukar›dakileri
destekler niteliktedir.

BP'nin yay›mlad›¤› Dünya Enerji Raporu
verilerine göre, dünyadaki toplam enerji
tüketimi 2006'da bir önceki y›la göre % 2.4,
Türkiye'deki enerji tüketimi ise % 6.1
artm›flt›r. 2006'da dünyada üretilen enerjinin
binde 9'u Türkiye taraf›ndan tüketilmifltir.
Özel sektöre göre 2008-2009 y›l›nda enerji
s›k›nt›s› olaca¤› öngörülmektedir. TE‹Afi'›n
istatistik talep tahminlerine göre önümüzdeki
y›l için en az % 7 üretim art›fl› sa¤lanmas›
gerekti¤i aksi takdirde ülkemizde ciddi arz
s›k›nt›s› yaflanaca¤› belirtilmektedir. Devletin
di¤er resmi verilerine göre ise en geç 3 y›l
içinde karanl›k günler bafllayacakt›r.

Konutlarda kullan›lan enerjinin büyük bir
k›sm› ›s›tma ve so¤utma amaçl› olarak tüke-
tilmektedir. Dolay›s›yla bu enerjinin; etkin
kullan›lmas›, ›s› yal›t›m› ile sa¤lanabilir.
Binalarda enerji tüketimimizin %82'si ›s›tma
için kullan›lmaktad›r. Tüm enerjinin ise
%50'sini konutlarda, ›s›nma ve elektrik
gereksinimlerine harc›yoruz. AB ülkelerinde
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konut ›s›tmada kullan›lan küçük (gücü 250W'dan küçük) sirkülasyon pompalar› y›lda
40TW/y›l elektrik enerjisi tüketmektedirler. Enerji tasarrufu denince ilk akla gelen yal›t›m
olmakta ve gerçektende yal›t›m önlemleri ile bu kay›plar azalt›labilir. Binalar›n yal›t›m› ile
% 25'den % 50'ye varan yak›t tasarrufu sa¤lanabilir.

Avrupa Komisyonu (EC) Enerji Verimi Hakk›ndaki Hareket Plan› (2000) inflaat sektörüne
özgü önlemleri göstermifl ve Binalarda Enerji Performans Direktifi (EPBD) yönergesini
yay›mlam›flt›r. 10 AB ülkesi ba¤lam›nda, binalardaki mevcut tüketimin %22'si civar›ndaki
enerji tasarrufu potansiyeli (bina yap›s›, ›s›tma, s›cak su besleme, iklimlendirme, havaland›rma
ve ayd›nlatma) 2010 y›l›na kadar gerçekleflecek olup geri ödeme süresi 8 y›ldan k›sad›r (5).
Ayr›ca Avrupa'da iklimlendirme sistemlerinin giderek art›fl gösterdi¤i belirtilmektedir.

fiekil 4'e bak›ld›¤›nda ise Almanya, eski ve yeni enerji kayb› s›n›rlar› aras›nda yaklafl›k
%37'lik tasarruf sa¤lam›fl olmas›na ra¤men Türkiye, enerji kayb› s›n›rlar› aç›s›ndan Almanya'n›n
eski standartlar›n›n bile alt›nda kalmaktay›z. fiuan her iki ülkenin mevcut standartlar›
do¤rultusunda enerji kayb› s›n›rlar› aras›ndaki orana bak›lacak olursa, ülkemizdeki TS 825
standard›na göre üretilmifl yal›t›ml› konutlar bile ortalama %88 daha fazla enerji tüketmektedir.
Enerji performans direktifi do¤rultusunda Avrupa Birli¤i, koflullar›n› her 5 y›lda bir yenileyerek
daha yüksek performansl› binalar ortaya koymay› amaçlamaktad›r [7]. Alman Sürdürülebilir
Kalk›nma Enstitüsü her bir milyon TEP tasarruf edilen enerjinin 2000 kaliteli ve tam zamanl›
ifl yaratt›¤›n› belirtmektedir. Dolay›s›yla enerji tasarrufunun iflsizli¤i azalmas›na da katk›
sa¤lamaktad›r.

F›r›n ve ocak, ›s›t›c›, ayd›nlatma, su ›s›t›c›s›, bulafl›k ve çamafl›r makinesi, buzdolab› ve derin
dondurucu, banyoda, tuvalette, mutfakta vb enerjiyi verimli olarak kullanabilecek yer ve
araçlard›r. Elektrikli ev aletlerinde enerji etiketlemesi enerjinin ak›lc› ve verimli kullan›lmas›n›
amaçlamaktad›r. Bu do¤rultuda enerji etiketleri kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Ancak E‹E‹ ile
müfltereken haz›rlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan yürürlü¤e konulacak
yönetmelikle belirlenen enerji verimlili¤i ile ilgili asgarî s›n›r de¤erlerin alt›nda kalan
elektrikli ev aletlerinin, ampullerin, elektrik motorlar›n›n, klimalar›n, kat kaloriferi ve
kombilerin, kazan ve brülörlerin sat›fllar›n›n engellenmesi konusunda üç y›ll›k bir geçifl
süreci hükme ba¤lanmaktad›r. Enerji etiketi örne¤i olarak fiekil 5'de buzdolab› örne¤i
verilmektedir.

Binalarda ›s› yal›t›m› yönetmeli¤i, binalardaki ›s› kay›plar›n›n azalt›lmas›, enerji tasarrufu
sa¤lamas› ve uygulama esaslar›n›n belirlenmesi amac›yla haz›rlanm›flt›r. Binalarda enerji
kimlik belgesi uygulamas›yla Enerji Kimlik Belgesi sayesinde, binan›n enerji tüketimi
hakk›nda gerekli bilgiye ulafl›labilecektir. Binalarda Is› Yal›t›m› Yönetmeli¤i'ne göre binalar›n
y›ll›k ›s› ihtiyac› kimlik belgesine Çanakkale ili için örnek verelim. Binalar›n hesaplanan
y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac›, ikinci bölgeye göre y›ll›k ›s›tma enerjisi s›n›r de¤erlerini
aflmamal›d›r.

Binan›n enerji verimlili¤i indeksi; Q y›l £ 0.99 x Q› ise C tipi bina, Q y›l £ 0.90 x Q› ise B
tipi bina, Q y›l £ 0.80 x Q› ise A tipi bina olarak üç tipten birinin iflaretlenmesi ile ç›kar›l›r.

3.2. Sanayide Enerji Verimliliği
Endüstriyel iflletmelerdeki enerji tasarrufunun en az % 10'luk bir bölümü e¤itim, bilinç-
lendirme ve düflük maliyetli iç düzenlemeler ile sa¤lanabilmekte iken geriye kalan % 90'l›k
 bölüm için ise tevsî yat›r›mlar gerekmektedir.

Türkiye 2003 y›l› sanayi sektörü, nihai enerji tüketiminin %40'›n› ve elektrik tüketiminin
% 49'unu kullanmaktad›r. Yaklafl›k % 20-30 tasarruf potansiyeli mevcuttur. 2000-2005
döneminde sanayi sektörüne yönelik olarak yürütülen enerji verimlili¤i etüt çal›flmalar› ile
belirlenen hiç yat›r›ms›z veya çok az yat›r›ml› önlemler ile sektörde yaklafl›k % 10 civar›nda
bir enerji tasarruf potansiyeli mevcuttur (3).

Uluslararas› Enerji Kurumu'nun (International Energy Agengy) (IEA) araflt›rmalar›na göre
toplam birincil enerjinin %34.1'i Avrupa ülkelerinin enerji gereksinimini oluflturmaktad›r.
Avrupa Birli¤inde enerji talebinin % 41'i inflaat sektörü taraf›ndan kullan›l›rken, %28'i
endüstriyel süreçler için talep edilmifltir (2005 istatistikleri) (1).

Pompalar, dünyadaki toplam elektrik tüketiminin yaklafl›k olarak % 20'sini tüketmektedir.
Baz› endüstriyel uygulamalarda toplam elektrik tüketiminin % 25-50 aras›nda olmaktad›r.
Pompalar›n ilk sat›n alma maliyeti, ömür boyu maliyeti içinde yaklafl›k % 4 iken, enerji
maliyeti % 92-93 mertebesindedir. Frekans konvertör pompa sistemi ile statik basma yük-
sekli¤inin olmad›¤› veya çok az oldu¤u ve de¤iflkenlik arz eden sistemlerde enerji tasarrufu
sa¤lanabilir.



Şekil 5. Enerji etiketi örneği.
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3.3. Ulaşımda Enerji Verimliliği
Araçta gereksiz yere ani fren ve gaza bas-
man›n benzin tüketimini % 5 artt›rd›¤›n›,
camlar aç›k olarak saatte 100 km'lik bir h›zla
seyretmenin % 4 afl›r› yak›t tüketimine sebep
oldu¤unu, lastiklerin hava bas›nçlar› düflük
oldu¤u zaman yak›t tüketiminin artt›¤›n›
unutmayarak ve gerekmedi¤i zamanlarda
kullanmayarak veya toplu tafl›ma araçlar›n›
tercih ederek ulafl›mda enerji verimlili¤i
sa¤lanabilir. Petrol ürünü fosil yak›tlar›n
yanmas› sonucu CO2 oluflmaktad›r. Bu ise,
do¤al s›cakl›k dengelerini bozarak küresel
›s›nmaya neden olur. Ulafl›mdan kaynaklanan
karbondioksiti azaltmak için motorlu tafl›tlara
dayanmayan ulafl›m biçimleri ve toplu
tafl›mac›l›k gelifltirilmelidir.

3.4. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Esasen bu konu çevre ile do¤rudan iliflkili
olmas› nedeniyle çevre bafll›¤› alt›nda da
incelenebilir. AB ülkeleri 2010 y›l›nda enerji
envanterlerindeki yenilenebilir enerji kay-
naklar› (YEK) pay›n› %22'lere ç›karmak
istemektedir. Bunun yan›nda yenilenebilir
enerji kaynaklar› kanununun da ç›kmas›yla
Türkiye'de son dönemde rüzgar santralleri
aç›lmaya bafllam›flt›r. Türkiye rüzgar
enerjisindeki 2020 hedefi mevcut olan
67MW'›, 3.000 MW'a ç›karmakt›r. Jeotermal
kaynak zenginli¤i aç›s›ndan Türkiye dünyada
yedinci s›rada yer almas›na ve y›ll›k ortalama
günefllenme süresinin 2640 saat olmas›na
ra¤men, Türkiye YEK konusunda sadece
rüzgarla s›n›rl› kalm›fl gibi görünüyor.

3.5. Çevre
Enerji verimlili¤i konusunda önceleri dikkate
al›nmayan fakat son y›llarda üzerinde durulan
en önemli maddelerden biridir. Çevremizi
enerjiyi hem üretirken hem de tüketirken
kirletmekteyiz. Yap›lan ölçümler milyonlarca
y›ld›r 180-280 ppm aras›nda de¤iflen CO2

seviyesinin günümüzde 360 ppm seviyesine
ç›kt›¤›n› göstermektedir. Karbondioksit di¤er
sera gazlar›na göre %55'lik bir oranla, do¤al
s›cakl›k dengelerinin bozulmas›nda en büyük
etkiyi yaparak küresel ›s›nmaya neden

olmaktad›r. Küresel ›s›nman›n oluflumunda
sera etkisi'nin rolü büyüktür. Sera etkisi,
güneflten gelen k›sa-dalga ›fl›nlar›n›n geçme-
sine izin veren gaz tabakas›n›n, dünya
üzerinden yans›yan uzun-dalga ›fl›nlar›n›n
büyük bir k›sm›n› tutmas› sonucu meydana
gelen atmosferik dengesizlik olarak k›saca
aç›klanabilir (3). Tablo 4'te CO2 emisyonu
oranlar› gösterilmekte ve en büyük paya
enerji sektörünün sahip oldu¤u görülmektedir.
Tablo 5'te ise y›llara göre karbondioksit gaz›
art›fl› görülmektedir.

Svante Arrhenius 1897 y›l›nda sera etkisini
keflfetti, yaklafl›k bir as›r sonra Genf (1979),
Toronto (1988), Rio de Janerio (Agenda 21,
1992), Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i
Çerçeve Sözleflmesi (1994), Kyoto (1997),
Bonn (2001), Montreal (2005) ve benzeri
konferanslar düzenlenerek varl›¤› perçin-
lenmifltir. BM taraf›ndan "‹klim De¤iflikli¤i
Çerçeve Sözleflmesi" 1992 y›l›nda Rio'da
Çevre ve Kalk›nma Konferans› düzenlenmifl
ve bu sözleflme ile geliflmifl ülkelere, 2000
y›l›nda sera gaz› emisyonlar›n› 1990 düzey-
lerine indirme yükümlülü¤ü getirilmifltir.
Ayr›ca Kyoto Protokolü (1997), 38 sanayi-
leflmifl ülkenin 2008-2012 döneminde sera
gazlar›n yay›n›m›n› 1990'lardaki düzeyin
% 5.2'sinin alt›na çekmelerini öngörmektedir.
Yani, 2012'de sera gazlar› emisyonu 1990
de¤erlerinin % 94.8'i olacakt›r. Avrupa Birli¤i
ise hem birlik olarak hem de üye ülkeler
aç›s›ndan % 8'lik bir azaltma sa¤layaca¤›n›
taahhüt etmifltir. Ancak sera gaz› emisyo-
nunun % 25'ini veren ABD, Kyoto proto-
kolünü imzalayarak küresel iklim de¤iflikli¤i
sorununa katk›da bulunmal›d›r. BM Çevre
Program› ve Dünya Bankas› taraf›ndan
yönetilen ortak bir çevre program› olan
Küresel Çevre Fonu (Global Environment
Facility-GEF), BM Kalk›nma Program›
(UNDP) çevre konusunda çal›flmalar yap-
makta ve yap›lan çal›flmalar› destekle-
mektedir. Ayr›ca AB, Enerji verimlili¤i ve
çevre korumay› içeren 1993/76/EC ve
2002/91/EC direktifleri haz›rlam›flt›r.
20. yüzy›l›n son çeyre¤inde küresel ›s›nma,

ormans›zlaflma, asit ya¤murlar›, çölleflme,
ozon tabakas›n›n afl›nmas› gibi çevre sorunlar›
tüm dünyan›n önemli gündem maddelerinden
biri olmufltur. Enerjiyi verimli kullanarak
atmosferde karbondioksit emisyonunu
azaltarak iklim de¤iflikli¤i etkisini minimize
etmek mümkündür. 1988'de kurulan ve
BM'nin finanse etti¤i Hükümetleraras› ‹klim
De¤iflimi Uzman Grubu (H‹DUG) taraf›ndan
Paris'te düzenlenen panelde yay›nlanan
raporda iklim de¤iflikli¤ine etki konusunda
2001 y›l›nda insan sorumlulu¤u % 66 iken
bugün % 90'a ulaflt›¤› vurgulanmaktad›r.

Küresel ›s›nmayla;
• Brezilya'daki dünyan›n lokomotifi olan

amazon ormanlar›nda ya¤›fl miktar› azald›,
• Sahra çölü her y›l biraz daha küçülüyor.
• S›cakl›k ölçüm kay›tlar›na göre tüm dün-

yada son 150 y›ldaki 20 en s›cak y›l›n
19'u 1980'den sonra ve bunlar›n dördü de
son yedi y›l içinde gerçekleflti, besin
zinciri bozulmakta,

• 2050 y›l›na gelindi¤inde ortalama s›cakl›k
art›fl› 2˚C'yi geçerse, 3 milyar insan susuz-
luk, 250 milyon insan da s›tma riskiyle
karfl› karfl›ya olacak.

• Kuzey Atlantik ak›nt›lar› yavafll›yor,
yavafllama s›cakl›¤›n düflmesine ve ikli-
min de¤iflmesine yol aç›yor,

• Dünya üzerindeki buzullar›n toplam
hacmi 1960'dan bu yana 4200 m3 azald›.

• Grönland eriyor. Tamamen eridi¤inde
deniz ve okyanus seviyelerinin 10 metre
yükselece¤i tahmin ediliyor,

AN ile iliflkili Q› = 68,59 A/V + 32,30 [kWh/m3]

Vbrüt ile iliflkili Q› = 21,95 A/V + 10,34 [kWh/m3]

Tablo 3. Çanakkale için binaların yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı.

2.

Bölge

A/V : Is› kaybeden toplam yüzeyin (Atop) ›s›t›lm›fl yap› hacmine (Vbrüt ) oran›d›r.

Birimi “m-1”dir.

Qı     : A/V oran›na ba¤l› olarak müsade edilen maksimum y›ll›k ›s›tma enerjisi ihtiyac›d›r.

Birimi “kWh/m2, kWh/m3” dür.

Vbrüt : Binay› çevreleyen d›fl kabu¤un ölçülerine göre hesaplanan hacimdir. Birimi “m3”dür.

AN    : Binan›n net kullan›m alan›d›r (AN = 0,32 x Vbrüt formülü ile hesaplan›r).

Tablo 4. Sektörlere göre 2000 yılı CO2
emisyonu oranları.
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 Tablo 5. Yıllara göre karbondioksit artış grafiği.
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• Muson ya¤murlar›n›n dengesi bozuldu, ya çok ya¤›yor sel olufluyor ya da az ya¤›yor
kurakl›k olufluyor,

• Is›nman›n artmas›yla metan yataklar›ndaki metan havaya kar›flmaktad›r, gibi daha pek
çok olumsuz etki oluflmaktad›r. Sonuç olarak küresel ›s›nma, yaflamlar› topra¤a ve do¤aya
ba¤l› olan zay›f insanlar› ve yoksullar› daha çok etkileyecektir. Ayr›ca, so¤utma ihtiyac›n›n
h›zla artmas›na da k›smen katk›da bulunmaktad›r. ‹flte tüm bunlar›n fark›na var›lmas› ve
dönüflü olmayan bir yola girilmesi ile art›k enerji verimlili¤i dikkate de¤er bir konu
olmufltur. H›zl› nüfus art›fl›n›n (endüstri devriminden bugüne dünya nüfusu sekiz kat›na
ç›km›flt›r) önüne geçmek ve mevcut tüketim al›flkanl›klar›m›z› de¤ifltirmek gerekmektedir.

4. Türkiye Enerji Verimliliği Süreci
Enerji verimlili¤i, geliflmifl ülkeler için oldu¤u gibi Türkiye için de yeni bir kavramd›r ancak
AB ile olan iliflkilerin de etkisiyle h›zl› bir flekilde uyum sa¤lama çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.
Ancak Türkiye enerji sektöründe, AB müzakere sürecinde verimlilik, çevre standartlar› gibi
pek çok konuda oldukça önemli ve a¤›r bir mevzuatla karfl› karfl›yad›r. Enerji sektöründe
AB standartlar›n›n eksiksiz yerine getirmek için 28 milyar avroluk bir kaynak yarat›lmas›
gerekmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Türkiye'nin ifli hiç de kolay de¤ildir. Bununla birlikte
Türkiye'nin enerji stratejisi mevcuttur. Bu enerji stratejisi; enerji kullan›m›nda verimlili¤i
ve tasarrufu art›rmak, insan ve çevre sa¤l›¤›n› dikkate alarak alternatif enerji kaynaklar›n›
da art›rmak suretiyle sürdürülebilir enerji arz›n› sa¤lamak, yeni teknolojilerle enerji üretimini
çeflitlendirmek, Türkiye'yi Enerji Koridoru ve Enerji Terminali konumuna getirmek gibi
hedefleri içermektedir.

Dünya’da 1970'li y›llarda yaflanan petrol krizi sonras›nda enerji konusuna ilgi artm›fl ve
enerji tasarrufu konusu gündeme gelmifltir. Türkiye'de milat olarak 1985 y›l›nda ç›kar›lan
TS 825 standard› kabul edilebilir.

* 1981 y›l›nda Baflbakanl›k talimat› ile Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu kurulmufltur.
E‹E/UETM bünyesinde çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

* 1985 tarihli binalarda ›s› yal›t›m› kurallar›n› belirleyen Binalarda Is› Yal›t›m› Kurallar›
TS 825 Standard› yay›nland›,

* Enerji verimlili¤ini (SAVE) gelifltirerek karbondioksit emisyonlar›n› s›n›rlamaya yönelik
13 Eylül 1993 tarih ve 93/76/EEC say›l› Konsey Direktifi, mevcut yönetmelik ve uygu-
lamalarla büyük ölçüde karfl›lanmaktad›r.

* 1 Kas›m 1995 tarihinde enerji tüketimi yüksek olan sanayi sektörlerindeki enerji verim-
lili¤inin artt›r›lmas› amac›yla 'Sanayide Enerji Verimlili¤i Yönetmeli¤i' yay›nlanm›fl ve
uygulamaya geçmifltir.

* 11/11/1995 tarihli ve 22460 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan Sanayi Kurulufllar›n›n
Enerji Tüketiminde Verimlili¤in Art›r›lmas› ‹çin Alacaklar› Önlemler Hakk›nda Yönetmelik
yürürlü¤e girdi.

* Enerji Verimlili¤i Yönetmeli¤i, 11 Kas›m 1995 tarih ve 22400 say›l› Resmi Gazete'de
yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.

* 11.11.1997 tarihli Baflbakanl›k "Kamu Kurum ve Kurulufllar›n›n Enerji Tüketimlerini
Azaltmak ‹çin Alacaklar› Önlemler" Genelgesi do¤rultusunda ülke genelinde kamu
kurumlar› 1998 y›l›ndan itibaren her y›l may›s ay›nda binalar›ndaki enerji tüketimleri ile
ilgili y›ll›k raporlar haz›rlamakta ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’na göndermekte
ve inceleme-de¤erlendirme çal›flmalar› E‹E taraf›ndan yürütülmektedir (3).

* 1997 y›l› sonlar›nda Devlet ‹statistik
Enstitüsü ve E‹E iflbirli¤i ile "Konutlarda
ve Ulaflt›rma Sektöründe Enerji Tüketimi
Projesi" konulu ülke çap›nda bir istatistik
çal›flmas› bafllat›lm›flt›r. Ulaflt›rma sek-
törüne yönelik istatistik çal›flmalar› 2001
y›l› sonu itibar› ile tamamlanm›fl ve ulus-
lararas› kriterlere uygunluk aç›s›ndan 4-
5 y›lda bir güncellenmesi gerekmektedir
(3).

* Türkiye ile Almanya aras›nda Teknik
‹flbirli¤i çerçevesinde Binalarda Enerjinin
Etkin Kullan›m› alan›nda "Binalarda
Enerjinin Verimli Kullan›lmas›-Erzurum
‹linde Uygulama" adl› proje Kas›m
2002'de bafllat›lm›flt›r (3).

* TS 825 Standard› E‹E raportörlü¤ünde
di¤er kurum ve kurulufllar ile iflbirli¤i
yap›larak revize edilmifl ve yeni standart
14 Haziran 2000'den itibaren uygulamas›
zorunlu standart olarak yürürlü¤e girmifltir.

* 1985 tarihli Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
Binalarda Is› Yal›t›m› Yönetmeli¤i, TS
825 Standard›na paralel olarak de¤ifl-
tirilerek 14 haziran 2000'den itibaren
yürürlü¤e girmifltir.

* 1993 y›l›nda E‹E-Ulusal Enerji Tasarruf
Merkezi (UETM) kurulmufltur.

* Japon Uluslararas› ‹flbirli¤i Ajans› (JICA)
deste¤i ile “Enerji Tasarruf Projesi” bafl-
lat›lm›fl, E‹E taraf›ndan Ekim 2001 tari-
hinde kurulan E¤itim Tesisleri'nde “Enerji
Yöneticisi Kurslar›” verilmektedir. Ancak
2 y›ll›k bir geçifl süreci olacakt›r.

* Dünya Bankas›, Avrupa Birli¤i ve Alman
Teknik ‹flbirli¤i Kuruluflu (GTZ) gibi
uluslararas› kurulufllarla iflbirli¤inde enerji
verimlili¤i projeleri uygulanmaktad›r.

* E‹E Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi
(E‹E/UETM) taraf›ndan yap›lan çal›fl-
malar sonucu, sanayi, bina ve ulafl›m sek-
törlerinde y›ll›k olarak enerji tasarrufu
potansiyelinin yüzde 30 ve yaklafl›k 3
milyar dolar oldu¤u tespit edilmifltir (3).
Enerji verimlili¤i etüt çal›flmalar› yap›l-
m›fl, demir-çelik iflletmelerinde  % 38'lere,
cam iflletmelerinde % 25'lere varan enerji
tasarrufu sa¤lanm›flt›r (3).

* 2003 y›l›nda AB ile iflbirli¤i çerçevesinde
“Türkiye'de Enerji Verimlili¤inin Art›-
r›lmas›” projesi çal›flmalar› bafllat›lm›fl
olup, Enerji Verimlili¤i Stratejisi haz›r-
lanm›fl ve Haziran 2004 itibar› ile Bakanl›k
taraf›ndan uygulanmak üzere benim-
senmifltir.

* 2004 y›l› içerisinde Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan Ankara'da
Türkiye'nin ilk Enerji Park› hizmete
aç›ld›.

* 18 May›s 2005'te 5346 say›l› “Yenilenebilir
Enerji Kaynaklar›n›n Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçl› Kullan›m›na ‹liflkin
Kanun” yürürlü¤e girdi.

* Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan; 11
Haziran 2004'te benzin ve motorin kalitesi
yönetmeli¤i, 13 Ocak 2005'te Is›nmadan
kaynaklanan hava kirlili¤inin kontrolü
yönetmeli¤i, 8 Temmuz 2005'te trafikte
seyreden motorlu kara tafl›tlar›ndan kay-
naklanan hava kirlili¤inin kontrolü yönet-
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meli¤i, 22 Temmuz 2006'da endüstri
tesislerinden kaynaklanan hava kirlili¤inin
kontrolü yönetmeli¤i yay›mlanarak
yürürlü¤e girmifl ayr›ca AB direktifleri
çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanl›¤›
ile koordineli çal›flmalar yap›lmaktad›r.

* Binalarda ve ulaflt›rmada enerji tasarrufu
bilinçlendirilmesi amac›yla çeflitli, broflür
ve kitapç›klar haz›rlanarak, kamu
kurumlarda, üniversitelerde, belediye-
lerde, valiliklerde seminerler düzenlen-
mekte ve dokümanlar da¤›t›lmaktad›r.

* Kamu kurum ve kurulufllar›na hizmet içi
e¤itim programlar› kapsam›nda enerji
tasarrufu konulu seminerler verilmektedir.

* Sanayide Enerji Verimlili¤i Projesi Yar›fl-
mas› düzenlenmifltir.

* Enerji verimlili¤i ile ilgili spot filmler
haz›rlanmaktad›r.

* TTMD ve TMMOB panel, sempozyum,
kongre ve bas›n bildirileri ile konuyu
gündemde tutmaya çal›flmaktad›r.

* E‹E, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›
ve Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu
taraf›ndan enerjinin verimli kullan›m›
konusunda bilinçlendirme amac›yla
her y›l Enerji Verimlili¤i Haftas› kutlan-
maktad›r.

* MEB, TÜB‹TAK ve TOBB iflbirli¤i ile
E‹E taraf›ndan her y›l Ocak ay›n›n ikinci

haftas›nda Enerji Verimlili¤i Haftas›
etkinlikleri düzenlenmektedir.

* Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›'nda
enerji verimlili¤i konusu üzerinde durul-
maktad›r.

* Enerji Verimlili¤i Kanun Tasar›s› Tasla¤›
Haziran 2006 y›l›nda haz›rland›.

* 2006 y›l› içerisinde “Yal›t›m Yat›r›md›r”
kampanyas› düzenlendi.

* Fransa'da EnEv do¤rultusunda CO2 emis-
yonlar›nda %25, enerji tasarrufunda %40
iyilefltirme sa¤lanm›fl ve ülkemizde de
CO2 azalt›lmas› ve enerji etiketlemesi
çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmeye bafllan-
m›flt›r.

* 2006 y›l› içerisinde Türkiye'nin en büyük
RES Band›rma'da (30MW) aç›ld›.

* 27-30 Kas›m 2006'da Dünya Enerji kon-
seyi Türk Milli Komitesi (DEK -TMK)
taraf›ndan Türkiye 10. Enerji Kongresi
düzenlendi. Kongrede; Türkiye ve Dün-
yada yeni enerji kaynaklar›n›n araflt›r›l-
mas›, tasarrufun sa¤lanmas› ve nükleer
enerji gibi konular yer ald›.

* 2006 sonunda E‹E taraf›ndan Türkiye
Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlas› (REPA)
Projesi tamamland›.

* WWF taraf›ndan Türkiye'nin Su Kam-
panyas› bafllat›ld›.

* TSE taraf›ndan belgelendirilmifl olan;

asgari A s›n›f›nda etikete sahip ürünlere
KDV indirimi uygulanmaktad›r.

* 7. Çevre Program› (2007-2013) ve Çevre
Alan›nda LIFE III programlar› enerji
verimlili¤ini desteklemektedir ve Türkiye
bu programlardan pay alabilmektedir.

* 16 Ocak 2007'de Enerji Verimlili¤i Kanu-
nu Tasar›s› benimsendi.

* E‹E‹ taraf›ndan Ocak 2007'de Türkiye
Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlas› (REPA)
tamamland›.

* 1. AB Sürdürülebilir Enerji Haftas› 29
Ocak-2 fiubat 2007'de Brüksel'de gerçek-
lefltirildi.

* Enerji Bakanl›¤› ve TAEK taraf›ndan
haz›rlanan Ulusal Nükleer Teknoloji Poli-
tikas›'na göre 2015 y›l›na kadar 5.000
MW'l›k nükleer üretim kapasitesi devreye
al›nacakt›r.

* 22 fiubat 2007 tarihinde Enerji Verimlili¤i
Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

* 1 Mart 2007 tarihinde Avrupa Enerji
Verimlili¤i Konferans› gerçeklefltirildi.

* ISH Frankfurt, 06-10 Mart 2007 Enerjinin
Etkin Kullan›m› Fuar› gerçeklefltirildi.

* 11-14 Nisan 2007 tarihleri aras›nda 26.
Enerji Verimlili¤i Haftas› Konferans ve
Fuar› gerçeklefltirildi.

* 02 May›s 2007 tarihinde 5584 say›l› Enerji
Verimlili¤i Kanunu Resmi Gazete'de
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yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.

* 17-18 May›s 2007 tarihinde Kocaeli'nde

TMMOB taraf›ndan düzenlenen II. Enerji

Verimlili¤i ve Kalitesi Sempozyumu

yap›ld›.

* 30-31 May›s 2007 tarihleri aras›nda 13.

Uluslararas› kojenerasyon ve çevre tek-

nolojileri konferans› ve sergisi (ICCI),

Enerjide sürdürülebilirlik ve küreselleflme:

Verimlilik, emisyonlar, yeni piyasa

oluflumlar› ana temas› ile ‹stanbul Lütfi

K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi

Saray›'nda gerçeklefltirildi.

* 01-02 Haziran 2007 tarihlerinde KOÜ

Derbent Turizm Otelcilik Yüksek Okulu

Uygulama Oteli'nde TMMOB Makina

Mühendisleri Odas› ad›na Kocaeli fiube

yürütücülü¤ünde Enerji Verimlili¤i

Kongresi gerçeklefltirildi.

* Clima 2007, Helsinki 10-14 Haziran 2007,

‹ç hava kalitesi (Binalarda sürdürülebilir

enerji kullan›m›, verimli iç havalan-

d›rma...) gerçeklefltirildi.

* 7 Temmuz 2007 tarihinde Küresel

Is›nmaya dikkat çekmek amac›yla dünya

çap›nda Live Earh ad› alt›nda büyük bir

konser düzenlendi.

Avrupa Toplulu¤unda enerji verimlili¤ine

iliflkin, 7 Aral›k 1998 tarihli Konsey, bina-

larda enerji performans›na iliflkin 16 Aral›k

2002 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey

Direktifi, Ev Tipi Klimalar›n Enerji Etiket-

lemesine ‹liflkin Komisyon Direktifi, 27 Eylül

2001 tarih ve 2001/77/EC say›l› Avrupa

Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, Toplu-

lu¤un yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar›

gelifltirme yönelimine iliflkin 26 Kas›m 1986

tarihli Konsey Tavsiye Karar›, yenilenebilir

enerji kaynaklar›na iliflkin 27 Temmuz 1997

tarihli Konsey Tavsiye Karar›, yenilenebilir

enerji kaynaklar›yla ilgili 8 Haziran 1998

tarihli Konsey Tavsiye Karar›, topluluk

dahilinde yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n

üretimine iliflkin 9 Temmuz 1988 tarih ve

88/349/EEC say›l› Konsey Tavsiyesi'ne

Türkiye'de Enerji Verimlili¤i Kanun Tasar›s›

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› - E‹E‹

/ UETM, Is› Yal›t›m Yönetmeli¤inin Bina-

larda Enerji Performans› Direktifine uyumunu

sa¤layacak düzenlemeler - Bay›nd›rl›k ve

‹skan Bakanl›¤›, Ev Tipi Klimalar›n Enerji

Etiketlemesine ‹liflkin Tebli¤ - Sanayi ve

Ticaret Bakanl›¤›, Yenilenebilir Enerji Kanun

Tasar›s› - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›

/ E‹E‹ karfl›l›k gelmektedir.

Gerçekleştirilecek Etkinlikler :
* Climamed 2007, Genova 5-7 Eylül 2007

tarihleri aras›nda Binalarda enerji, yeni-

lenebilir enerji, enerji verimlili¤i, düflük

enerjili so¤utma sistemleri, enerji alt

yap›lar› ve kaynak kullan›m› ana

maddelerinden oluflan bir konferans

düzenlenecektir.

* 5. Dünya Su Forumu 2009 y›l›nda

‹stanbul'da yap›lacakt›r.

* Clima 2010, TTMD'nin organizas-

yonlu¤unda Türkiye'de gerçekleflti-

rilecektir. Antalya'da gerçeklefltirilecek

olan organizasyonun haz›rl›k çal›flmalar›

tüm h›z›yla sürmektedir.

5. Sonuç ve Öneriler
Enerji verimlili¤inin art›r›lmas› için, enerji

verimlili¤i bilincinin oluflturulmas›, do¤ru

politikalar›n gelifltirilip uygulanmas›, enerji

verimli¤ine yönelik destek-teflvik sistem-

lerinin oluflturulmas› ve hayata geçirilmesi,

e¤itim, etüt, renovasyon projelerinde enerji

tasarrufu, teknolojik iyilefltirme çal›flmalar›n›n

bir bütün olarak tüm sektörlerde koordineli

bir flekilde yap›lmas› ile mümkündür. 10 yafl

alt› binalar›n enerji sertifikalar›na sahip olma

çal›flmalar› h›zland›r›lmal› ve tüm binalarda

yüksek verimli kojenerasyon uygulamalar›na

a¤›rl›k verilmelidir. Enerji amaçl› tar›m›n

Türkiye tar›m politikas› içinde yer almas› ve

çiftçinin yönlendirilmesi gereklidir.

Verimlili¤i art›rmada hükümet, yöneticiler,

sendikalar, dernekler, sivil toplum kuru-

lufllar›n›n sorumluluklar› birbirleri ile iç içe

girmek zorundad›r. TTMD, enerji verim-

lili¤ini hayata geçirme, bilinçlendirme

konular›nda rol oynad›¤› gibi denetleme,

devam›n› sa¤lama gibi konularda da rol

almal›d›r. AB mevzuat›na paralel olarak

Türkiye'de enerji verimlili¤inin art›r›lmas›

ve mevzuat›n›n etkin uygulanmas› konusunda

ciddi ad›mlar at›lmal›d›r. Tasarruf toplumun

tamam›ndan kabul görmedikçe baflar›l›

olamayaca¤› gerçe¤i unutulmamal›d›r.
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