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Haberler

ürk Tesisat Mühendisleri Derne¤i ‹stanbul Temsilcili¤inin
2009/2010 e¤itim seminerleri program›n›n Kas›m ay› semineri konusu; "Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i" idi. 7 Kas›m tarihinde ‹TÜ Makine
Fakültesi Gümüﬂsuyu kampüsünde
düzenlenen seminerde Bay›nd›rl›k ve
‹skan Bakanl›¤›n›n haz›rlad›¤› "Binalarda Enerji Verimlili¤i" yönetmeli¤i
ile ilgili son geliﬂmeler ve tesisat mühendisli¤i sektörüne etkileri ele al›nd›.
TTMD önceki dönem baﬂkan› Abdullah Bilgin'in baﬂkanl›k yapt›¤› toplant›da, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Yap›
‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü "Binalarda
Enerji Verimlili¤i" Birim Yöneticisi Yusuf Y›ld›z, 5 Aral›k 2009 tarihinde yürürlü¤e girecek olan Binalarda Enerji
Performans› Yönetmeli¤i ile ilgili bir
sunum gerçekleﬂtirdi, kat›l›mc›lar›n
sorular›n› yan›tlad›.
Yusuf Y›ld›z, seminerde özetle ﬂu bilgileri aktard›: "Saman ve çamur kar›ﬂt›r›p yal›t›m malzemesi olarak kulland›¤›m›z y›llar çok geride kald›. Bugün,
Yata¤an Termik Santrali’nin at›k enerjisi ile 56 bin konutun ›s›t›ld›¤› bir dönemdeyiz. Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i, 5 Aral›k tarihinde
yürürlü¤e girecek. Türkiye'de bütün
binalar, enerji kimlik belgesi alacak.

T

48 TERMOD‹NAM‹K / ARALIK 2009

Mevcut binalar, enerji kimlik belgelerini 2017 y›l›na kadar alm›ﬂ olacak. Enerji kimlik belgesi, ﬂimdilik 1000 m2'nin
alt›ndaki binalar için zorunlu tutulmayacak. Al›nan enerji kimlik belgelerinin
süresi 10 y›l olacak. Yönetmelik haz›rlan›rken, Türkiye 4 bölge olarak tan›mland›.
Bölgelere göre kriterler belirlendi. Yapt›¤›m›z simülasyonlara göre, do¤algaz
yak›tla ›s›tma sa¤lanan 9000 m2'lik bir
hastane binas›n›n, yönetmeli¤imizin
hedeflerine göre yap›lmas› durumunda, primer enerji tüketimi, y›lda metrekare baﬂ›na yaklaﬂ›k 950 kWh civar›ndan 200 kWh'a inebilecek. Bina enerji
kimlik belgesi olmaks›z›n mülk sat›ﬂ›
veya kiralama yap›lamayacak. Bina
enerji performans›n› hesaplama yöntemini belirleme çal›ﬂmalar› sürüyor,
ama Aral›k ay› sonlar›na do¤ru tamamlam›ﬂ olaca¤›m›z› düﬂünüyorum.
Tan›mlanan hesaplama yöntemi, ilgili
derneklere tan›t›lacak. E‹E, yetkilendirme, belgelendirme e¤itimleri verecek.
2010'da belediyelerle ortak e¤itim
programlar› düzenleyece¤iz."
Toplant›n›n ikinci bölümünde kat›l›mc›lar›n sorular› ele al›nd›. Yöneltilen

sorular aras›nda ﬂu hususlar yer ald›:
“Kazanlarda verim, hangi kriterlerle
tan›mlanacak?”, “Baz› noktalarda referans olarak verilen TSE standartlar›
çok eski oldu¤u için kullan›lmas› müﬂkül görünüyor. Bunlar gözden geçirilecek mi?”, “Frekans konvertörlü pompalar, VAV gibi cihaz ve sistemler zorunlu gibi görünüyor. Her yerde, her
durum için uygulanabilir olacak m›?”,
“Denetleme mekanizmas› çok önemli.
Belediyeler bunu nas›l yapacak? Belediyeleri kim denetleyecek?”, Bina konforu, iç ortam konforu ile enerji verimlili¤i ters orant›l› olamaz. Verimlilik ölçümünden önce bina kalitesi sertifikasyonu gerekmez mi?”, “Test, ayar ve balanslama iﬂinin, ba¤›ms›z kuruluﬂlarca
denetlenip belgelendirilmesi gerekmez
mi?”, “Yo¤uﬂmal› sistem kullan›m›ndan bahsediliyor ama yo¤uﬂmal›’n›n tan›m› yer alm›yor”, “Merkezi ›s›tmada
›s› pay ölçer ve sayaçlar›n kullan›laca¤›
söyleniyor ama binan›n türü belirtilmiyor”, “Is› pay ölçerlerin kullan›m›nda
çat› daireleri için pozitif koruma düﬂünülüyor mu?”, “Do¤algaz kesilmelerinde ikinci bir yak›tla iﬂletim düﬂünülüyor mu?.
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TTMD Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i Konusunda
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Özel Haber

“Türkiye enerji savurgan› bir ülke”
ürk Tesisat Mühendisleri Derne¤i, 5 Aral›k 2009 tarihinde
yürürlü¤e giren “Binalarda Enerji Performans› (BEP) Yönetmeli¤i”nin getirece¤i de¤iﬂiklikler ve sonuçlar› hakk›nda, bilgilendirme amaçl› bir bas›n
toplant›s› düzenledi. The Marmara
Oteli’nde düzenlenen bas›n toplant›s›na, ulusal ve sektörel bas›n organlar›ndan çok say›da gazeteci kat›ld›.

T

Toplant›da TTMD Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Cafer Ünlü ile Baﬂkan Yard›mc›lar› Prof. Dr. Abdurrahman K›l›ç ve
H›rant Kalataﬂ, Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i’nin kapsam›, tesisat sektörü aç›s›ndan getirece¤i de¤iﬂiklikleri, hayata getirilmesi için tan›nan süreleri, ülke ekonomisi için önemini, ana baﬂl›klar› ile bas›na sundu.
Cafer Ünlü, toplant›n›n baﬂlang›c›nda,
TTMD faaliyetleri hakk›nda k›sa bilgiler verdi ve özellikle 2010 y›l›n›n May›s ay›nda gerçekleﬂecek iki önemli et-
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kinlikten; TTMD’nin binalarda enerji
verimlili¤i konulu uluslararas› sempozyumu ve Türkiye’nin ISK sektörü
alan›nda bugüne kadar en büyük organizasyonu say›lan Clima 2010 kongresinden bahsetti. “Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullan›m›”n› konu alan 10.
Rehva Dünya Kongresi Clima 2010’a
ev sahipli¤i yapacak olan TTMD’nin
bu organizasyona büyük önem verdi¤ini vurgulayan Ünlü, konuﬂmas›nda
BEP Yönetmeli¤i hakk›nda özetle ﬂu
bilgileri verdi: “Enerji tasarrufu, ‘üç
lambadan birini söndür’ sözüne s›¤abilecek bir kavram de¤il. ‹ç ortam koﬂullar›nda konfordan, binalar›n kullan›m amaçlar›n› ve beklentileri karﬂ›layacak standartlardan vazgeçmeksizin,
çok daha az enerji tüketimini gerçekleﬂtirecek tüm sistemler, bu kavram
içinde de¤erlendirilmelidir. Bu toplant›n›n özellikle bugün yap›lmas›n›n, iki
önemli referans noktas› bulunuyor; Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i’nin yürürlü¤e girdi¤i ilk ‘iﬂ günü’

olmas› ve bugün, dünya ikliminin gelece¤ini belirleyecek olan Kopenhag
Zirvesi’nin baﬂl›yor olmas›..
Türkiye’nin enerji tüketiminde sektörlere göre da¤›l›ma bakacak olursak, binalar›n % 36 ile ilk s›rada oldu¤unu
görüyoruz (2008 verileri). Bir önceki
y›lla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, sanayinin
enerji tüketimindeki pay› azal›rken, binalar›n enerji tüketimindeki pay›n› art›rd›¤› ortaya ç›k›yor. Bu durumu ﬂöyle aç›klamak mümkün; krizden sanayinin zarar görmesi ve rekabet koﬂullar›n› etkileyecek en önemli etkenlerden
birinin enerji maliyeti olmas› nedeniyle, sanayinin enerji tüketimini azaltan
önlemlere daha önce yönelmesi, buna
karﬂ›n bina alan›nda say›lar› giderek
artan al›ﬂveriﬂ merkezi, hastane, otel
ve iﬂ merkezi yap›lar›n bu alanda enerji tüketimini de art›rmas› söz konusu
olabilir. Binalarda tüketilen enerji y›lda 28.3 milyon TEP. Bunun parasal
karﬂ›l›¤› ise 14 milyar USD. Bu yönetmeli¤in uygulanmas› ile tasarruf edile-
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bilecek miktar, en az % 50, yani 7 milyar USD. Tabii ki sera gaz› sal›m› da
ayn› oranda düﬂecektir.
Enerji verimlili¤i, enerji tüketiminin
azalt›lmas›nda en önemli kriterdir.
Enerji verimlili¤ini Gayri Safi Milli Has›lada kiﬂi baﬂ›na tüketilen enerji miktar› (TEP: Ton Eﬂde¤er Petrol) ile ölçebilmek mümkündür. Türkiye’nin
enerji yo¤unlu¤u aç›s›ndan ortalamas›
0.38 iken, bu say› OECD ülkelerinde
0.19, Japonya’da 0.09’dur. Yani bir birim iﬂ için Japonya’n›n dört kat› enerji
tüketiyoruz. Türkiye enerji savurgan›
bir ülke. Enerjimizin neredeyse
% 80’ini ithal ediyoruz. Kiﬂi baﬂ› tüketim verilerine bakt›¤›m›zda; Japonya
4.09, ABD 7.98, komﬂumuz Yunanistan
2.62 TEP iken, geliﬂmiﬂlik göstergesi
say›labilecek bu veri tablosunda Türkiye 1.06 TEP ile alt s›ralarda yer al›yor.
OECD ülkeleri seviyesine nas›l gelebilece¤iz? ‹ﬂte tam da bu noktada, Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i,
Türkiye’nin binalarda tüketilen enerjiyi azaltabilmesi için hayati bir f›rsat
olarak 5 Aral›k 2009 tarihi itibar›yla
hayat›m›za giriyor. Yönetmeli¤e göre
kullan›m alan› 1000 metrekarenin üzerindeki yeni yap›lacak binalarda, merkezi ›s›tma sistemi zorunlu olacak.
Merkezi ›s›tma sistemlerinde ‘›s› pay
ölçerler’ ile ‘›s›nd›¤›n kadar öde’ sistemi getiriliyor. Kullan›m alan› 250
m2’nin üstünde olup bireysel ›s›tma
sistemine sahip gaz yak›t kullan›lan binalarda; yo¤uﬂmal› tip ›s›t›c› cihazlar
kullan›lacak. Mevcut yap›landa eskiyen sistemler, bir süre sonra devre d›ﬂ›
kalacak. 15 y›l›n› dolduran kat› yak›tl›
kazanlar ve 20 y›l›n› dolduran s›v›-gaz
yak›tl› kazanlar, her hangi bir sorun,
ar›za halinde tamir edilmesi yerine de¤iﬂtirilecek.
Yönetmeli¤in en önemli özelli¤i, bütünleﬂik bir sistem tan›ml›yor olmas›d›r. Binalar›n tasar›m›ndan, yal›t›m›na,
cihaz ve sistemlerin seçimine kadar
bütünleﬂik bir yöntem halinde konuyu
ele almaktad›r.

Bu yönetmelikle, so¤utma ihtiyac› 500
kW’dan ve so¤utulacak toplam kullan›m alan› 2000 m2’den büyük olan ticari ve hizmet amaçl› yeni yap›lacak binalarda merkezi so¤utma sistemi zorunlu hale geliyor. So¤utma sisteminde kullan›lan cihaz ve ekipmanlardan
20 y›l›n› dolduran sistemlerin iyileﬂtirilmesi veya de¤iﬂimleri de ﬂart koﬂuluyor. Kullan›m alan› 1000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve
benzeri konaklama amaçl› konut harici
binalar ile spor merkezlerinde merkezi
s›hhi s›cak su sistemi tesis edilecek.
Yeni yap›lacak olan ve 1.000 m2’nin
üzerinde kullan›m alan›na sahip binalardaki enerji ihtiyaçlar›n›n tamamen
veya k›smen karﬂ›lanmas› amac›yla,
yenilenebilir enerji kaynakl› sistem çözümlerinin, fizibilite etütlerine ba¤l›
olarak kullan›m› öngörülüyor.
Yeni yap›lacak binalarda yenilenebilir
enerji sistemleri; ilk yat›r›m maliyeti,
inﬂaat alan› 20.000 m2’ye kadar olan
binalarda 10 y›l, inﬂaat alan› 20.000 m2
ve daha büyük binalarda 15 y›lda geri
kazan›lmas› durumunda zorunlu tutuluyor.
Yeni yap›lacak binalarda ›s› pompalar›n›n kullan›m› da; ilk yat›r›m maliyetinin, inﬂaat alan› 20.000 m2 ve üstündeki binalarda 15 y›lda geri kazan›lmas› durumunda zorunlu hale geliyor.
Bu yönetmeli¤in yürürlü¤e girmesiyle,
Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaya
inﬂaat izni verilmeyecek. Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi alma ﬂart› için 2 May›s 2017’ye kadar süre tan›nd›. Bu tarihten sonra binalar›n al›msat›m ve kiralama sözleﬂmeleri için bu
belge sorulacak. Enerji Kimlik Belgesi,
EVD (Enerji Verimlili¤i Dan›ﬂman) ﬂirketleri taraf›ndan verilebilecek. Bu gün
için EVD ﬂirketleri say›s› 20 civar›nda.
Ama çok k›sa bir süre içinde yüze ve
sonras›nda binlere ç›kacak. Yak›n bir
geçmiﬂe kadar bu belgelendirmeyi ya-

pabilecek olanlar›n yetkilendirilmesi
için gerekli e¤itim, sadece E‹E taraf›ndan verilmekteydi. Ama bugün için
baz› üniversiteler ve MMO da bu iﬂ
için yetkilendirildi.
Yönetmeli¤in bizce en büyük eksikli¤i
teﬂviklerdir. Ancak bunlar›n da süreç
içinde ç›kaca¤›n› düﬂünüyoruz. Tabii yönetmelikte cezalarla ilgili de bir belirleme yer alm›yor ve ﬂimdilerde bunun üzerinde çal›ﬂ›yorlar.
Binan›n yap›s› ve konumuna göre de¤iﬂmekle birlikte ›s› yal›t›m› yap›lmam›ﬂ binalarda ›s› kay›plar› % 30-60
mertebelerindedir. 100 m2 ‘den küçük
müstakil yap›lar d›ﬂ›nda kalan yap›lar›n tamam› için yal›t›m›n zorunlu hale
geliyor. 2008 sonu itibariyle ülkemizdeki bina sto¤u 8,65 milyondur (18.4
milyon konut). Yal›t›m yap›lm›ﬂ binalar›n oran› ise % 10’un alt›ndad›r. Yeni
yönetmelikle birlikte yeni binalar›n inﬂaat esnas›nda yal›t›lmas› zorunlu olacak. Mevcut binalar da enerji kimlik
belgesindeki sonuçlara göre yal›t›ma
yönelmek durumunda kalacak.
Bu yönetmeli¤e göre yönelim gösteren
G enerji s›n›f›ndaki bir bina, A s›n›f›na
ç›kabilir. Örne¤in sadece yönetmeli¤e
uygun bir yal›t›mla, G s›n›f›ndan C s›n›f›na geçmek mümkün. Otomasyonla
B ve yenilenebilir enerjilerin kullan›m›
ile A s›n›f›na geçmek de mümkün. Bu
takdirde, G s›n›f›ndan A s›n›f›na geçebilen bir binan›n enerji tüketimi dörtte
bir oran›na düﬂebiliyor.
TTMD olarak, haz›rlanmas› sürecinde
her aﬂamada yer al›p katk›da bulunmaya çal›ﬂt›¤›m›z BEP Yönetmeli¤i’nin
yönetmelik ve uygulamalar›na iliﬂkin
kamuoyunu bilgilendirme çal›ﬂmalar›na devam edece¤iz. Tasar›mc›, uygulamac› ve iﬂletmeci üyeleri ile olabilecek
aksakl›klar veya yap›lacak yanl›ﬂl›klarda ilgili mercileri uyararak, konunun
takipçisi olaca¤›z.”
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