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TTMD, Enerji Verimlili¤i Haftas›’nda
Bas›n Aç›klamas› Yapt›
ürk Tesisat Mühendisleri Derne¤i (TTMD)
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Cafer Ünlü,
Enerji Verimlili¤i haftas›nda bas›n aç›klamas› yaparak; “Enerji verimlili¤inin ilk kez
bütünleﬂik çözümlerle hedeflendi¤i Bina Enerji
Performans› (BEP) yönetmeli¤i’ne sahip
ç›k›lmal›” dedi.

T

Enerji Verimlili¤i Haftas› nedeniyle, enerji
verimlili¤inin; ülkemiz ve ekonomimiz için
sürdürülebilir geliﬂimi ile istihdam için önemli
bir kald›raç, iklim de¤iﬂikli¤i ve küresel ›s›nma
ile mücadelede etkin bir yöntem oldu¤unun alt›n›
çizen Cafer Ünlü, bu nedenle Bina Enerji
Performans› Yönetmeli¤i’nin uygulanarak
önünün aç›lmas›n›n, sa¤layaca¤› etkin enerji
tasarrufu ile ülke ekonomisinde önemli bir fark
yarataca¤›n› vurgulad›.

sa¤layaca¤›na, bir di¤er deyiﬂle krizden ç›k›ﬂ›n
reçetesi olaca¤›na de¤inen Ünlü, sözlerini ﬂöyle
sürdürdü:

Cafer Ünlü, ülkemizde bugüne kadar sadece
›s›tma enerjisi tasarrufunu hedefleyen yönetmeliklerin ard›ndan, 5 Aral›k 2009’da ilk kez
bütünleﬂik çözümlerle enerji verimlili¤inin
hedeflendi¤i BEP Yönetmeli¤i’nin yürürlü¤e
girdi¤ini ifade ederek, “Sera gaz› sal›mlar›n›
azaltmada enerji verimlili¤i; di¤er önlemler
aras›nda etkin ve tüketicinin ulaﬂ›labilir
yat›r›mlar›na olanak sunan teknolojiler
bütünüdür. Is›tma, so¤utma, s›cak su ihtiyac› ile
birlikte ayd›nlatma enerjisi ihtiyac›n›n da
azalt›lmas›, bu enerjiler bütününe ve sal›mlar›na
göre enerji kimlik belgesi düzenlenmesi yönetmeli¤in esas›n› teﬂkil etmektedir. May›s 2017’ye
kadar tüm mevcut ve inﬂaas› sürmekte olan
binalar›n, 10 y›l süre ile geçerli olacak Enerji
Kimlik Belgesini ç›karma zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Düﬂük karbon ekonomisine geçiﬂte
enerji verimlili¤i birçok iﬂ alan›n› etkiledi¤inden,
yarataca¤› iﬂ imkanlar› sayesinde ekonomik ve
sosyal yönden de yarar sa¤layacakt›r.
Yönetmeliklerin
eksiksiz
uygulanmas›n›n
sa¤lanmas›
yönetmeliklerle
hedeflenen
sonuçlarda baﬂar›ya ulaﬂ›mda önemlidir”
ﬂeklinde konuﬂtu.

“Kopenhag Zirvesi öncesinde enerji verimlili¤i
yolunda önemli bir yönetmelik olan BEP’in
yürürlü¤e girmesi ise, ülkemizin iklim de¤iﬂikli¤i
ile mücadelede att›¤› olumlu bir ad›m ve uluslararas› camiaya vermekte oldu¤u önemli bir
mesajd›r. BEP’in yayg›nlaﬂt›raca¤› enerji
verimlilik uygulamalar› ile sürdürülebilirlik,
enerji tasarrufu, konfor, ekonomi ve çevreye
olumlu katk›lar sa¤lanacakt›r.
TTMD, tasar›mc›, uygulay›c›, ö¤retim görevlisi,
imalatç›, mümessil ve iﬂletmeci gibi de¤iﬂik
disiplinlerden gelen yaklaﬂ›k 2 bin profesyonel
üyesi ve sektörün en büyük sivil toplum kuruluﬂu
olmas› misyonuyla; AB taraf›ndan geliﬂtirilen
“Bina Enerji Performans Direktifi” (2002/91/EC)
do¤rultusunda 2007’de ç›kar›lan “Enerji
Verimlili¤i Kanunu” haz›rl›k aﬂamalar›ndan
itibaren konunun içinde olmak için büyük çaba
sarfetmiﬂ, kendi temel konular› olan enerji
verimlili¤i ve çevre konusunu yak›ndan
ilgilendiren BEP Yönetmeli¤i’nin haz›rlanmas›
sürecinde ise, bizzat her aﬂamada görüﬂ ve
önerileriyle yer alm›ﬂt›r.

Bina Enerji Performans› Yönetmeli¤i’ne sahip
ç›karak; uygulanmas›, teﬂvik mekanizmalar› ile
desteklenerek uygulamada önünün aç›lmas›yla
y›lda en az 7 milyar Dolar enerji tasarrufu
sa¤layaca¤›n› vurgulayan Ünlü, bu konunun,
2010 y›l› ve gelecek y›llar›n Türkiye’sinin inﬂaat
ve tesisat sektörlerini olumlu etkileyece¤ini,
enerjide d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› azaltaca¤›n› belirtti.
Ülkemiz için eriﬂilebilir ve hali haz›rda
bulunabilen, mevcut teknoloji ve ürünlerin enerji
verimlili¤i ile ülkemiz ekonomisine büyük f›rsat
DTK

TTMD olarak, yönetmeli¤in tam anlam›yla uygulamaya geçmesinin, ülke ekonomisi ve sa¤l›kl›
çevre yarat›lmas› aç›s›ndan enerji verimlili¤ine
önemli kazan›mlar getirece¤ine ve bu ad›m›n
desteklenmeye de¤er oldu¤una inan›yoruz. Bu
do¤rultuda; yönetmelik ve uygulamalar›na iliﬂkin
kamuoyunu bilgilendirmeye, oluﬂabilecek
aksakl›klar veya yap›lacak yanl›ﬂl›klarda ilgili
mercileri uyararak, konunun takipçisi olmaya
devam edece¤iz.”
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