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Sayın Üyemiz, Değerli Meslektaşlarımız;
X. ULUSLARARASI YAPIDA TESİSAT TEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMU “Binalarda Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik” teması
ile başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyumumuza katkı koyan
tüm üyelerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum.
Değerli meslektaşlarım; Bugün dünyamızın karşı karşıya
bulunduğu enerji ve çevre sorunlarını tekrarlamak istemiyorum. Ancak, yapıların ısıtılmasında, soğutulmasında ve
havalandırılmasında, ayrıca endüstriyel tesislerin ihtiyacı olan
her türlü sıcak ve soğuk akışkanların üretiminde, tasarımdan
uygulamaya ve işletmeye kadar olan süreçte, özellikle mekanik tesisat mühendislerinin taşıdığı sorumluluğu hepimiz çok
iyi biliyoruz. Son yüzyılda, insanlık kolayca temin ettiği ucuz
enerji nedeniyle, yapı sektöründe kolay çözümlere yönelmiş,
işin sanatsal boyutunu abartmış, ekolojik, enerji etkin, çevreci
yapı tarzını terketmiştir. Gelinen bu noktada insanoğlu, gidişi
tersine çevirmek zorundadır. Günümüzde, param var dilediğim
kadar enerjiyi kullanırım mantığının sona ermesi gerekmektedir. Geleceğimizi belirleyecek enerji etkin yatırımlarda planlama
yapay enerji fiyatlarıyla değil, gerçek enerji birimleri ile yapılmak
durumundadır. İhtiyaçların karşılanmasında esas olan, minimum enerjiyi kullanabilmek ve bunu mümkün mertebe doğal
yollardan karşılamaktır.
Değerli meslektaşlarım ‘’10. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’’ süresince, taşıdığımız sorumluluğun bilinci
ile, daha az fosil yakıtların kullanılacağı, doğal kaynaklara dayalı
enerji etkin çözümlerle sıfır enerjili yapıların hız kazanacağı, kaliteli, yaşanılabilir, daha temiz ve sorunsuz bir dünya için hep
birlikte yoğun çalışmalar içinde olacağız. Sempozyum da son
derece faydalı bilgiler paylaşıldı.
Sayın üyemiz, sempozyumun hazırlanması sırasında özverili
çalışmalarından dolayı, Organizasyon Komitesi Başkanımız
Prof. Dr. Sn. Abdurrahman Kılıç ve Organizasyon Komitesine,
Bilim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Arısoy ve Bilim
Kurulu Üyelerine, Danışma Kurulu Üyelerine, Destekleyen
Kuruluşlarımıza, Sektörel Derneklerimize ve Sponsorlarımıza,
sempozyumun duyurulmasında sağladıkları katkıdan dolayı,
MMO Genel Başkanımız Sn. Ali Ekber ÇAKAR’a ve sektörel Basın
Kuruluşlarımızı temsilcilerinekatkılarından dolayı teşekkür ediyor, bir sonraki sempozyumlarımızın artan başarılarla devamını
diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Gürkan ARI
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı

TTMD Mayıs Haziran 2012

5

İçindekiler

Contents

6

TTMD Mayıs Haziran 2012

İçindekiler

Contents

7

TTMD Mayıs Haziran 2012

İçindekiler

Contents

5 - Başkandan
10- Haberler
10 - 10’uncu Uluslararası Yapıda
Tesisat Teknolojisi Sempozyumu
Gerçekleştirildi

15 - TTMD ISK SODEX Fuarı’nda

16 - Kullanım Sıcak Suyu Hazırlanmasında
Kat İstasyonu ve Merkezi Sistemin
Karşılaştırılması Semineri Yapıldı

16 - Yüksek Verimli Isı Geri Kazanım
Kombinasyonları ve AHU Enerji Etiketi
Semineri Yapıldı

17 - TTMD, “Elektroteknik Klima”
Fabrikasına Teknik Gezi Düzenledi

17 - Mühendisler İçin Mesleki Sorumluluk
Sigortası Semineri Yapıldı
8

18 - İstanbul Sanayi Odası Vakfı
(İSOV) - ISKAV İşbirliği Protokolü
İmzalandı

TTMD Mayıs Haziran 2012

İçindekiler

Contents

18 - Stres Altında Kaliteli Yaşam Semineri
Yapıldı

21- Duayenlerle Söyleşi
Anuştekin TOKGÖZ

30- Makaleler
30 - Türkiye’nin Enerji Verimliliği Süreci
Seyfi ŞEVİK

43 - Çekmeköy İlçesi Toplu Konut Bölgeleri
İçin Kojenerasyon Sistemlerinin Analizi
Nesrin ÖZDEMİR
İsmail EKMEKÇİ

61 - Enerji Etkin Yapılarda Malzeme
Kullanımı
Çiğdem TEKİN

69 - HVAC Sistemlerinin Enerji
Tüketimi Açısından Değerlendirilmesi
ve Karşılaştırılmasında Kriter Ne
Olmalıdır?
Ahmet ARISOY

9

Şekil 1-2. Yerel kaynaklı taşın yapılarda kullanımına Çanakkale Ayvacık ve Büyükhusun’dan örnekler
[12-13].
Kireç sıva: Kireç sıva ile tenimiz gibi nefes alabilen yapılar tasarlamak mümkündür. Duvarların, yazın
serin kışın ise sıcak olmasını sağladığı gibi sıva dökülmelerini de ortadan kaldırmaktadır. Sıvanın
dengesiz prizleşmelerinden kaynaklanan çatlakları (rötre) kireç kalsiyum karbonatlaşması sayesinde
doldurarak suyun bu çatlaklara sızıp don olayı deformasyonu oluşturmasını önlemektedir. Sıvadaki
kireç, duvarın kendi kendisini onarmasını sağlamaktadır (karbonat sertleşmesi). Kirecin güçlü bir baz
özelliği göstermesi, iç yüzeylerdeki mantarlaşmanın (küf) oluşumunu önlemektedir. Isı transfer
katsayısının düşüklüğü sebebiyle ısıtma ve soğutmaya yardımcısı olmaktadır. Bina işletme
maliyetlerinde yarattığı tasarruf, enerji maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır. Bina içersinde sabit bir
nem oranını muhafaza ettiğinden insan sağlığı açısından en ideal sıva tipidir. Isı etkisiyle ortaya çıkan
büzülme ve genleşme deformasyonlarına karşı belirgin bir elastikiyet kazandırmaktadır [14].
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10’uncu Uluslararası Yapıda Tesisat
Teknolojisi Sempozyumu Gerçekleştirildi

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin iki yılda bir
düzenlendiği “Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi
Sempozyumu”nun 10’uncusu 28 Nisan – 2 Mayıs 2012
tarihleri arasında, ulusal ve uluslararası kuruluşların
destekleriyle, yurtiçi - yurtdışı üniversite ve firma temsilcilerinden oluşan 304’ü kayıtlı olmak üzere 350’ye
yakın katılımcıyla İstanbul WOW Otel ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ın “Hoşgeldiniz” konuşmasıyla başlayan
açılış töreninde sırasıyla; TTMD Yönetim Kurulu
Başkanı Gürkan Arı, İklimlendirme Meclisi Başkan
Yardımcısı Metin Duruk, Makina Mühendisleri Odası
Başkanı Ali Ekber Çakar konuşma yaptılar.

yapıların ısıtma, soğutma, havalandırma, uygulama ve
tasarımında mühendislerin büyük rolü olduğuna dikkat
çekti. İnsanoğlunun enerjiyi ucuza mal etmesi nedeniyle özellikle son yıllarda yapılarda ekolojik ve çevre
etkin tasarımlar yerine sanatsal planların ön plana
çıktığını belirten Arı, enerjiyi daha verimli kullanmamız
gerektiğini söyledi. Ülke olarak yaklaşık 50 milyar dolar
enerji ihtiyacımız olduğunu vurgulayan TTMD Başkanı,
atık ısıyı gökyüzüne atmak yerine enerji etkin sistemler
kullanarak minimum enerji kullanmamız gerektiğini
belirtti.
Sektörel Dernekler adına konuşan TOBB İklimlendirme
Meclisi Başkan Yardımcısı Metin Duruk, sektörün 4,5
milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip olduğunu,
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Açılışta konuşan Sempozyum Başkanı Gürkan Arı,
enerji ve çevre sorunlarının artışını dile getirerek
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2023 hedefi olarak da 20-25 milyar dolar ihracatı kontrol etmeyi hedeflediklerini belirtti. Sektörün kendi
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tüketim kalemlerinin azaltılması gerektiğini belirterek
düşük enerji ya da sıfır enerji tüketen binaların önemini
vurguladı.

strateji belgesini oluşturduğuna dikkat çeken Duruk,
yapılan çalışmalarla sektörü daha ileri taşıma gayesinde olduklarını söyledi.
Açılışta konuşan MMO Başkanı Ali Ekber Çakar, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’nin
uygulanmasındaki sıkıntıları vurgulayarak, enerji tüketiminde %32 paya sahip olan binalarda, enerji tasarrufu sağlamanın gerekliliği açısından Yapıda Tesisat
Teknolojisi Sempozyumu’nun önemine dikkat çekti.
Açılış konuşmalarının ardından TTMD Başkanı Gürkan Arı, sektörümüze katkılarından dolayı Avrupa
Isıtma ve İklimlendirme Dernekleri FederasyonuREHVA tarafından, her yıl “Rehva Fellow” adıyla verilen teşekkür belgelerini, TTMD Onursal Başkanı
Celal Okutan, tesisat sektörü duayenlerinden Kevork
Çilingiroğlu, Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Arısoy ve TTMD 2. Dönem Başkanı Numan
Şahin’e takdim etti.

Açılış konuşmalarının ardından toplam 10 bildirinin
sunulduğu teknik oturumlara geçildi. İlk gün İTÜ
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Prof. Dr.
Handan Türkoğlu’nun yönettiği, Prof. Dr. Gerhard
Hausladen, Gençay Tatlıdamak, Kadıköy Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aynur Şule
Sümer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Uygur
Kınay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve
Şehircilik Daire Başkanlığı’ndan Emre Kahraman ve
Seda Müftüoğlu’nun panelist olarak yer aldığı “Kentsel Dönüşümlerde Sürdürülebilir Enerji Yönetimi”
konulu Panel gerçekleştirildi. Panelistlerden Gençay
Tatlıdamak, “ Asıl amaç enerjiyi nasıl saklayacağımıza
açıklık getirmek olmalı. Kentsel planlama, kentsel geri
dönüşüm bu anlamda büyük öneme sahip. Sürdürülebilir bir gelecek için geçmişe bakmak şart. İyi olanı
örnek almalı, kötü olanı geliştirip iyileştirmeliyiz”
şeklinde konuştu. Aynur Şule Sümer, Kurumsal Sera
Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi’nden bahsederek oransal açıklamalarda bulundu. Kanun tasarısının
temelde getirdiği yenilikler hakkında konuşan Uygur
Kınay, yapıların tespit edilmesi ve riskli yapıların
yıkılması gerektiğini dile getirdi. Emre Kahraman
Eko-kent Projesi , Seda Müftüoğlu ise Pasif Ev Projesi
hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İlk günün programı

Sempozyum’a konferans konuşmacısı olarak davet
edilen şair-yazar Sunay Akın, “İstanbul’a bakmak ya da
İstanbul’u Görmek” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
İnsanlık tarihine etki etmiş olaylardan bahsederek
konuşmasına giriş yapan Akın, kültürümüzün yapılara
olan etkisini görseller eşliğinde sunarken İstanbul’un
siluetini belirleyen önemli yapılar hakkında tarihsel
bilgiler verdi. İstanbul şehrinin de bir DNA’sı olduğunu
söyleyen Sunay Akın, mimari yapıların kentlerin dokusuna uygun olarak yapılmasının önemine dikkat çekti.

11

Çağrılı konuşmacı olarak Sempozyum’a davet edilen Münih Teknik Üniversitesi Bina İklimlendirme
Bölümü’nden Prof. Dr. Gerhard Hausladen, Almanya’da
nükleer enerji santrallerinin 10 yıl içinde devlet
tarafından tamamen kapatılmasının hedeflendiğini,
ancak enerji kaynaklarının azalmasından dolayı
mutlaka yenilenebilir enerji sistemleri kullanılması
gerektiğini söyledi. Enerji yönetimine dikkat çeken
Hausladen, evlerde ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi
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panelin ardından verilen açılış kokteyli ile son buldu.
Sempozyum’un ikinci gününde toplam 34 bildirinin
sunulduğu teknik oturumlarda, “Enerji Verimli Binalar” , “HVAC Sistemleri ve Malzemeler” , “Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları” konuları tartışıldı.
Ayrıca Sempozyum’a çağrılı konuşmacı olarak davet
edilen Rehva Temsilcisi ve bir önceki dönem Genel
Sekreteri Prof. Dr. Olli Seppanen “İklimlendirme ve
Havalandırma Sistemlerinin Enerji Verimliliği” konulu
bir sunum gerçekleştirdi.
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Uluslararası
Yapıda
Tesisat
Teknolojisi
Sempozyumu’nun son günü toplam 16 bildirinin
sunulduğu teknik oturumların yanı sıra, Sempozyum’a
çağrılı konuşmacı olarak davet edilen Kahire
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Essam Khalil “Enerji
Verimli Yeşil Binalara Bütüncül Yaklaşım” konulu bir
sunum gerçekleştirdi. Enerjiyi verimli ve tasarruflu
kullanmamız gerektiğini söyleyen Khalil, enerji, su ve
diğer doğal kaynakların azaldığını, enerji etkin binalar
sayesinde sürdürülebilirliğin sağlanacağını belirtti.
Sempozyum
kapsamında
düzenlenen
Yapıda
Bütünleşik Tasarım Çalıştayı’nda, bina tasarımıyla ilgili farklı disiplinlerden tasarımcılar bir araya geldi. Prof.
Dr. A. Zerrin Yılmaz, Süleyman Akım ve TTMD İstanbul
Temsilcisi Göksel Duyum’un yöneticiliğini üstlendiği
çalıştayda, Ayşe Hasol, Abdullah Bilgin, Berrin Yavuz
ve Ömer Yalçın konuşmacı olarak yer aldı. Farklı disiplinlerin bütünleşik tasarıma bakışının tartışıldığı ilk
bölümün ardından, ikinci bölümde bütünleşik tasarım
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ve tasarımcıların sorunları, çözüm önerileri ve hedefler
konuşuldu. Çalıştayda; Sürdürülebilir enerji etkin binalar yapabilmek için simülasyon çalışmalarının önemi
anlatılırken, ülkemizin enerji dar boğazı içinde olduğu
ve enerjinin büyük bir kısmı binalarda kullanıldığı
için bütünleşik tasarımın önemi vurgulandı. Çalıştay
sonunda; Çalıştaya dernekler adına katılan temsicilerden; İSMD’ den Mimar Ayşe Hasol, BinSimDer ‘den
Prof.Dr. Zerrin Yılmaz, TTMD’den Mak.Müh. Süleyman Akım, ETMD’den Elek.Müh. Berrin Yavuz, Statik Tasarımcı İnş.Müh. Ömer Yalçın’dan” Bütünleşik
Tasarım Yürütme Kurulu” oluşturuldu. Yapılacak
toplantılarda dernekler arası ortak Bütünleşik Tasarım
Komisyonu oluşturulmasına ve bu komisyonun
yükleneceği görevlerin bu toplantılarda belirlenmesine
karar verildi.

Sempozyum’da Forum…
TTMD’nin 10’uncu Sempozyumu’nda son olarak,
Prof. Dr. Ahmet Arısoy’un yönettiği, Dr. Mustafa
Bilge ve Turgay Yay’ın konuşmacı olarak katıldığı
“Klima Sistemleri Nereye Gidiyor? – Sulu Sistemler,
Tam Havalı Sistemler ve DX Sistemler” konulu Forum
gerçekleştirildi. Esas olarak soğutma sistemlerine
odaklanan forumda, Dr. Mustafa Bilge merkezi sistemin tanımını, Turgay Yay ise VRF sistemleri tanımını
yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Forumda katılımcılar
söz alarak, VRF sisteminin merkezi sistem olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda tartıştırlar. Paz-

Haberler

arda her zaman alternatif sistemlerin ve rekabetin var
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Arısoy, sistemleri
satın alan kişinin belirli kriterleri göz önüne almak zorunda olduğunu ve yapılan tercihin doğruluğunun ancak diğer sistemlerle karşılaştırılarak ortaya çıkacağını
belirtti. Forum katılımcılarından, ihtiyaca bağlı olarak
ve de müşteri talepleri doğrultusunda VRF sistemlerin
kullanılabildiği, küçük çaplı projelerde VRF’nin hızlı
kullanım sağlayabildiği görüşleri dile gelirken, büyük
projelerde VRF kullanmanın zorlukları tartışıldı. Mustafa Bilge, merkezi sistemlerin yönetmeliklerde tavsiye
edildiğini savunurken, forumda ayrıca VRF sistemlerin yenilebilir enerji kaynaklarıyla uyumu tartışıldı.

News

Yaklaşık 2 buçuk saat süren Forumun ardından Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ve TTMD Başkanı Gürkan Arı birer kapanış
konuşması yaptılar. TTMD Sempozyum’unun son günü
Kumkapı’da gerçekleşen Gala Yemeğiyle son buldu.
Yemeğe TTMD üyeleri, tesisat sektörünün önde gelen
isimleri yanı sıra; İSKİD’in yurt dışından gelen değerli
misafirleri Amerikan AHRI Derneği Dış İlişkilerinden
sorumlu Bşk. Yrd. James WALTERS, Çin CAR Derneği
Gen. Sek. Bay JIN Jiawei, CAR Dış İlişkiler Direktörü
Bayan ZHANG Ping, Eurovent Sertifikasyon Müdürü
Bay Erick MELQUIOND ve ekibi katıldı.
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TTMD ISK SODEX Fuarı’nda

Isıtma Soğutma Klima Sektörünün en önemli Fuarı
olan ISK-SODEX 2012, 2-5 Mayıs tarihleri arasında
Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Sektörün öncü dernekleri TTMD, ISKAV, İSKİD,
DOSİDER ve İZODER’in desteklediği, Türkiye’nin
en büyük endüstriyel fuarı özelliği bulunan ve iklimlendirme ile tesisat sektörünün uluslararası buluşma
noktası olarak gösterilen SODEX Fuarı 1300’ü aşkın
firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.
Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık tarafından iki yılda
bir düzenlenen ISK-SODEX 2012 Fuarı’nın açılışına
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Arı ve diğer
sektörel dernek başkanları yanı sıra Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
Mehmet Büyükekşi, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları
Birliği Başkanı Zeki Poyraz ve Hannover Messe Sodeks
Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Demirtaş da katıldı.

ISK - SODEX 2012 kapsamında proje ve resim yarışması
da düzenledi. İlköğretim Okullarına Yönelik ‘Yarınlar
için Enerjinin ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Kullanımı’ konulu Resim Yarışması’nın ödülleri açılış
töreninde takdim edildi.
Yerli ve yabancı 82 bin 287 kişi ziyaret ettiği SODEX
2012 Fuarı’nda, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin
dergi, katalog ve kitap yayınlarıyla yer aldı. 11 salonda
ve yaklaşık 55 bin metrekarelik alanda, iklimlendirme,
tesisat ve soğutma sektöründe dünyanın üçüncü,
Türkiye’ninse tüm sektörler içinde en büyük fuarı olma
özelliğine sahip olan ISK-SODEX 2012’de 1.2 milyar
dolarlık ihracat bağlantısı yapıldı.
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Açılışta konuşan Bakan Çağlayan ısıtma-soğutma
havalandırma sektörüne olan inancını dile getirerek
sektörün göstermiş olduğun büyümeden memnun
olduğunu belirtti. Sodex Fuarcılık adına konuşan Murat Demirtaş; “Fuar yurt dışına açılmak ve uluslararası
işbirliklerini geliştirmek isteyen Türk firmaları ile
Türkiye’nin bulunduğu bölgede etkili olmak isteyen
uluslararası kuruluşların en önemli iş ve pazarlama
platformu” dedi.
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Kullanım Sıcak Suyu Hazırlanmasında Kat İstasyonu
ve Merkezi Sistemin Karşılaştırılması Semineri Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İstanbul İl
Temsilciliği tarafından düzenlenen “Kullanım Sıcak
Suyu Hazırlanmasında Kat İstasyonu ve Merkezi
Sistemin Karşılaştırılması” semineri 31 Mart Cumartesi günü İTÜ Makina Fakültesi’nde yapıldı. Oturum
başkanlığını Kani Korkmaz’ın yürüttüğü seminere
TTMD 6. Dönem Başkanı B. Erdinç Boz konuşmacı
olarak katıldı.
Seminerin ilk bölümünde bir sunum gerçekleştiren Boz,
enerji etkin bir yapıda sıcak su hazırlanmasının önemli
bir paya sahip olduğunu söyledikten sonra merkezi

sistemin tanımı, ilk yatırım ve işletme masrafları hakkı
bilgi verdi. Depolamalı ve depolamalı olmayan merkezi
konut sıcak su sistemleri ile direkt ısıtıcılı sistemlerin
mukayesesini yapan Erdinç Boz, 2 farklı projeye sahip
bina üzerinden örneklerle sunumunu paylaştı. Enerji
verimliliği açısından merkezi sistemlerin daha iyi durumda olduğunu belirten Boz, seminerin ikinci bölümünde üzerinde test yapılan iki binadan elde edilen
verileri katılımcılara aktardı. Seminer sonunda TTMD
İstanbul Temsilcisi Göksel Duyum, oturum başkanı ve
konuşmacıya teşekkür platketi takdim etti.

Yüksek Verimli Isı Geri Kazanım Kombinasyonları
ve AHU Enerji Etiketi Semineri Yapıldı
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Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Ankara İl
Temsilciliği tarafından düzenlenen “Yüksek Verimli
Isı Geri Kazanım Kombinasyonları ve AHU Enerji Etiketi” konulu seminer 21 Nisan 2012 tarihinde Ankara
Plaza Otel’de gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını
Fatma Çölaşan’ın yürüttüğü seminere Müjdat Şahan
konuşmacı olarak katıldı.
Sunumunda havalandırma enerji verimliliğinin özgül
fan gücü üzerinden değerlendirilip sertifikalandırıldığını
söyleyen Şahan, hesaplama yöntemlerini örnekledi.
AHU Enerji sınıfı için hava hızı tanımı, IGK tanımı ve
motor gücü sınıfları hakkında bilgi veren Müjdat Şahan,
seminerin ikinci bölümünde konuya ilişkin teknik
bilgiler aktardı. Seminer sonunda oturum başkanı ve
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konuşmacıya Ankara Temsilciliği tarafından teşekkür
plaketi takdim edildi.

Haberler

News

TTMD, “Elektroteknik Klima” Fabrikasına Teknik
Gezi Düzenledi
TTMD İstanbul Temsilciliği Enerji Komisyonu bu seneki
ilk teknik gezisini 26 Mayıs Cumartesi günü Eskişehir
“Elektroteknik Klima” Firması tesislerine düzenledi.
Sektörden profesyonellerin katıldığı gezi için TTMD
İstanbul Ofisi önünden servis kaldırıldı. Pamukova
Metin Tesisleri’nde açık büfe kahvaltının ardından
Elektroteknik Klima firmasına varıldı. Elektroteknik
Klima Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Korkmaz, fabrika
tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Sunumun ardından
Elektroteknik Genel Müdürü Halis Korkmaz ve ekibi
eşliğinde Elektroteknik Klima ve Teknofan fabrikalarına
gezi gerçekleştirildi. Korkmaz, fabrikadaki ürünleri detaylı bir şekilde katılımcılara tanıttı. Teknofan
firmasında düzenlenen yemekten sonra gezi, Eskişehir

Büyükşehir Belediyesi Sabancı Uzay Evi, Bilim Parkı ve
Odunpazarı Evleri’ne düzenlenen küçük bir şehir turu
ile son buldu.

Mühendisler İçin Mesleki Sorumluluk Sigortası
Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İstanbul İl
Temsilciliği tarafından organize edilen Mühendisler
İçin Mesleki Sorumluluk Sigortası konulu seminer
28 Nisan 2012 tarihinde İTÜ Makina Fakültesi’nde
gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını TTMD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Baycan Sunaç’ın yürüttüğü
seminere Fatma Çölaşan ve Basri Batıkarayel
konuşmacı olarak katıldı.
Seminerin ilk bölümünde bir sunum yapan Fatma
Çölaşan, teknik müşavirlik hizmetlerini özetledikten
sonra zincirin 3 halkası olarak adlandırdığı müteahhit, işveren ve müşavirin bir uyum içinde çalışması
gerektiğini söyledi. Yapı denetimi hakkında kanun
ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun

taslağı hakkında detaylı bilgi veren Çölaşan, mesleki
sorumluluk sigortasının tanımını yaptıktan sonra
sigortanın yaygınlaşması halinde yaşanacak olumlu
gelişmeleri anlattı.
İkinci bölümde sunumunu gerçekleştiren Basri
Batıkarayel, mesleki sorumluluk sigortasının hata,
kusur ve ihmallerde oluşan şartlara göre teminat
kapsamında yer aldığını söyleyerek teminat geçerlilik süresine ve teminat geçerlilik esasına göre olmak
üzere poliçe farklılıkları hakkında bilgi verdi.
Son bölümünde katılımcılardan gelen sorulara uzun
süre ayrılarak konu hakkında detayların tartışıldığı
seminer TTMD İstanbul Temsilcisi Göksel Duyum’un
oturum başkanı ve konuşmacıya teşekkürüyle son
buldu.
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İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) - ISKAV İşbirliği
Protokolü İmzalandı

İstanbul Sanayi Odası’nın pilot okullarından İSOVZincirlikuyu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne 2012
eğitim-öğretim döneminde kazandırılan iklimlendirme
ve soğutma laboratuarının kurulmasında sektör
dernekleri ve mütevellileri vasıtasıyla destek sağlayan
ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim
Vakfı) ile İSOV (İstanbul Sanayi Odası Vakfı) ile arasında
9 Mayıs 2012 tarihinde işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol törenine İSOV Başkan Yardımcısı Cengiz
Kaya, Eğitim İhtisas Kurulu Başkanı Fevzi Torolsan,
Genel Saymanı Haldun Başarır, Yönetim Kurulu Üye-

si Lebib Mısırlı; ISKAV Başkanı Metin Duruk, Başkan
Yardımcısı Cafer Ünlü, Saymanı İsmet Gençer ve
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Arıkan’ın yanı sıra İSOVZincirlikuyu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü
Mesut İlhan katıldı.
Protokol çerçevesinde, İSOV okullarında öğrenim
gören öğrencilere teknik eğitim, staj, burs, işletme
ziyaretleri gibi olanakların sağlanması, eğitmenlerin
eğitimleri, sektör firmalarına ve çalışanlarına yönelik
ortak eğitim programları hazırlanması konularında
çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

Stres Altında Kaliteli Yaşam Semineri Yapıldı
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Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir İl Temsilciliği
tarafından mesleki eğitim çalışmaları kapsamında
düzenlenen “Stres Altında Kaliteli Yaşam” konulu
seminer 26 Mayıs 2012 tarihinde MMO İzmir Tepekule
Kongre Merkezi Akdeniz Salonu’nda gerçekleştirildi.
Oturum başkanlığını Lale Ulutepe’nin yürüttüğü seminere Doç. Dr. Avşar Kurgun konuşmacı olarak katıldı.
Sunumuna stresin grafiğini göstererek başlayan Kurgun, performans ve stres, stresin vücuda etkileri ve
stresten kurtulma yolları hakkında genel bilgiler verdi. Stresin fiziksel göstergelerini anlatan Avşar Kurgun, stresin fiziksel ve bilişsel vücutta yaşattıklarını
örnekleyerek stresin duygusal ve davranışsal göstergelerini anlattı. Seminer sonunda İzmir İl Temsilcisi
İbrahim Üstün Tatlıdil oturum başkanı ve konuşmacıya
teşekkür plaketi takdim etti.
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Duayenlerle Söyleşi-I:
Anuştekin TOKGÖZ
Kısaltmalar: A.T: Anuş Tekin Tokgöz , M.Ç.:Murat Çakan, Z.A: Zeki Aksu

M.Ç: Bize biraz kendinizden söz eder misiniz? Ailenizden,
nerede doğduğunuzdan...
A.T: Ben bir asker babanın oğluyum. Babam büyük
taaruzda alay kumandanı olup büyük taarruza iştirak
etti. Orada istiklal madalyası aldı. Sonra Sarıkamış’a
geldi. Ben 1927’de orada doğmuşum. Bilahare babam
emekli oldu. Arnavutköy’de bir ev aldı. Biz Arnavutköy’e
yerleştik. Ben yedi yaşında babamı kaybettim. Annemle
oturmaya başladık. İlk mektebi orada Arnavutköy 25.
Yıl mektebinde okudum. Ortaokulu ve liseyi Kabataş’ta
okudum. O zamanlar Kabataş’ın hem ortaokulu hem
lisesi vardı. Orta ve liseyi orada okudum. Sonra da
Teknik Üniversite’ye girdim. Bu şeylerin esnasında,
enteresandır, benim demin konuştuğum gibi pek
çalışkan bir talebe değildim Kabataş’ta. Orada Haydar
Niyazi Bey adında bir hocamız var, yazılı öncesi, bir
problem yazdı, ben de kalktım o problemi çözdüm. Biraz
Külhan Beyi bir adam. ”Gel lan buraya” dedi. “Senin
numaran kaç?” ”1400”. İki tane tokat attı bana.”Hocam
ne için dövüyorsunuz” dedim. “Ulan”dedi ,”Bunlar ne
biçim notlar bunlar”, “ Sen ne biçim adamsın?”dedi.
Fakat öyle bir matematik çalışmaya başladım ki,
ondan sonra sınıfımda bir tek ben 10 aldım. Hocamın
yüzünden de mühendis mektebine geçtim. Faruk Nafiz
Bey de edebiyat hocamız Kabataş’ta. Arnavutköy’de
oturuyor... İskele meydanında karşılaştık, elini öptüm,
“hocam Tenik Üniversiye’ye girdim” dedim. “Hayırlı
olsun Anuş Tekin Efendi” dedi. “Yarın edebiyatta
oralarda ne yapacaksın acaba?” dedi. “Ne yaptığımı

anlamadım ama sonra anladım ki büyük bir hata
etmişim” Ondan sonra geldim, teknik üniversite de
4,5 sene okuduk çünkü Şubatta başladık. Dört ay staj
yaptık. İlk stajımızı cer atölyesinde yaptık. İşte torna
var, freze var, efendim kalıpçılık var, dökümcülük
var. Bir ay, bir ay burada staj yaptık. Ondan sonra
her bir yaz birer buçuk ay yine stajlarda bulunduk.
Demek ki hesaplıyorum, biz mühendis çıkana kadar
on ay fabrikalarda çalıştık. Hatta en son stajımı
karayollarında yapıp, komiteye de kabul ettirdim. En
son stajımı orada yaptım ve burada tabii, karayolları ile
içimde bir sevgi doğdu. Bilahare teknik üniversite bir
sene kadar asistanlık yaptım. Fakat karayolları sevgisi
içimi fena halde kemirmiş vaziyetteydi.
M.Ç: Hangi kürsüde asistanlık yapmıştınız?
A.T: Melih Koçer’in takım tezgahları kürsüsünde.
O zaman Melih Bey dekanımızdı. Sonra asistanlığı
bıraktım ve tuttum Trabzon’a karayollarına, 10. Bölgeye
merkez metalurji şefi olarak gittim. İki sene orada
çalıştım, bir sene de bölge makina şefi oldum. Onda
sonra yedek subaylığa gittim. Yedek subaylığıma askeri
uçak şeyinde yaptıktan sonra, karayollarını o kadar
sevmeme rağmen serbest çalışmayı düşünmüştüm.
Onda sonra geldim, İstanbul’da Sunguroğlu firmasına
girdim. Orada 6 sene çalıştım, başmühendis ve tesisat
başmühendisi olarak. İşte bir takım projeler yaptık. O
zamandan beri hep merkezi ısıtma sistemlerine merak
salmış vaziyetteyim. Zaten Allah bunu bana nasip etti,
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Zonguldak’ta bilirsiniz muhtelif kömür bölgeleri vardı,
takriben 10 bölgede merkezi sistem yaptım. Üç sene
kadar Zonguldak’ta kaldım. Bunların kati kabullerini
yaptırdım. Ondan sonra kafama artık ayrılmayı
koymuştum ve şirketten ayrılıp, serbest çalışmaya
başladım. Patronum Sabahattin Sunguroğlu’nu
rahmet içinde anarım, bana büyük destekleri vardır.
Serbest çalışmada ilk önce Ataköy’de 120 dairenin
tesisat işlerini yaptım. Daha sonra bir 120 dairenin
daha işlerini yaptım.
M.Ç: Ataköy 1. Kısım mı? Yani ilk kısım değil mi?
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A.T: Hayır, hayır... 3. Veya 4. Kısımda yaptım onları.
Ondan sonra bunlar böyle devam etti. Küçük bir takım
işler filan derken, bir takım projeler hazırlıyorduk. Hatta
hazırladığım bir projeden ötürü de Ağa Han ödülü
aldım ve 2.500 dolar da mükâfat verdiler. Bu işler böyle
devam ederken taahhütçülüğe de merak sardım. Bu
arada bir avukat arkadaşım vasıtası ile beni Nejat Bey’e
tavsiye ettiler ve başladım. Eczacıbaşı seramik fabrikası
ile... İlk önce Kartal fabrikasını modernize ettim.
Mesala orada kalıpları kurutmak için bir sistem vardı,
yapmışlar bir takım ısıtma devreleri… Fakat biri ısınıyor
biri ısınmıyor filan. Ben de Tichelmann devrelerini bir
sahaya yaptım. Yani bütün ısıtıcı devrelerine eşit basınç
gelecek şekilde. Aman yarabbim, o işçilerin sevincini
bilemezsiniz. Çünkü adamlar kurutma yapamıyorlar.
Yapamayınca prim alamıyorlar. Müthiş prim almaya
başladılar. Biri geliyor öpüyor… Biri ”Ağabey bizi
kurtardın” diyor. Biz orada birden bire çok şey yaptık.
Müdür filan çok sevdi. Bilahare, Eczacıbaşı, Bozüyük’te
seramik fabrikası kurmaya karar verdi. Genel müdür o
zamanlar Ahmet Yamaner, bana dedi ki, “Sen bu işi
yapar mısın?”, “Yaparım” dedim. Daha evvel de Nejat
Bey’in Tarabya’daki evin tesisatını yapmıştım. Oradan
da tanıyor. Fakat dedim ki Nejat Bey’e “Ben teminat
mektubu filan vermek istemiyorum”. Nejat Bey hemen
talimat verdi “Anuş Tekin Bey’den teminat mektubu
alınmayacaktır” dedi. Ben ondan sonra projesi dışarıda
yapılan işleri bitirdim. Sonra yüzde yüz tevsi edildi o
fabrika, onu da ben yaptım. Fakat bir ara işler tersine
döndü. Orta Anadolu’da büyük bir seramik fabrikası
kurulacak, çünkü bu duş teknesi gibi büyük şeyler
pejleşiyor bunu ateş tuğlasında yapmak gerekiyor.
Öyle bir tesis kurulacaktı filan derken işler tersine
döndü. Hiç unutmam Bozüyük’teki koca fabrikaya
gittim. Kapanmış, içinde bir tane soba yanıyor. O
kadar ağırıma gitti ki, gözümden yaşlar geldi. Sonra,
bu vaziyetteyken, genel müdür Toprak’a geçti. Halis
Toprak da yanda bir arazi almış, orada izolatör yapacak.
Yüksek voltlu fakat birden bire bu, orada sıhhi tesisat
armatürlerine düştü… O kadar şey bir adam ki, onun
bir sözü var, Halis Toprak’ın…”Ben kafamda tıraşı
öğrenen berbere gitmem”. Bütün oradaki elemanları
çekti, Ahmet Kemal de oraya geçti. Ahmet dedi ki”
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Sen biliyorsun bu projedeki şeyi, gel bunun projelerini
hazırla.”6 ay projelerini hazırladık. Sonra laf olsun diye
2-3 tane daha müteahhit buldular ama maksat bana
yaptırmak. Şimdi Halis Bey böyle yüksek bir yerde
oturuyor, elinde de tesbih, işin de bir kısmı bonoyla
yapılacak. Ben de hayatımda bonoyla iş yapmamışım,
korkuyorum. O zaman yüzde elli para veriyor. O
zaman miktarı unuttum 450 milyon para veriyor. Dedi
ki”Anuş Tekin kardeşim, senden teminat mektubu mu
alıyoruz? Bak 450 milyon sana para ödüyorum, gayri
sevildiğini bil kardeş, bu işi sen yapmalısın” diyerek
beni pohpohladı. Biz o işi de bitirdik. Ondan sonra
yüzde yüz tevsi de yaptım. Bilahare, tevsiden sonra,
kağıt fabrikası vardı onu modernize ettim kısmen.
Ondan sonra yorulduğumu hissettim artık. Bir takım
göz ameliyatları filan, anladım ki bu işler tehlikeli. Tabii
bir sürü işler yaptım, seramik fabrikaları, Tuzla’da onu
başka firmaya kurdum. Bu işler tehlikeli, yaşım ilerledi,
oğlum mühendislik fakültesine girmedi, işletmeci oldu.
Olmuyor diyerek şahsi firmamı anonim şirkete çevirdim.
Onun yönetim kurulu başkanı oldum. Başladım, bu
eşanjörleri… Merkezi sistemde plakalı eşanjörler çok
olduğu için, onun mümessilliğini aldım. Türkiye’de ilk
defa kapalı genleşme depolarını 87 senesinde fuara
gittiğimde onları gördüm. Onun mümessilliğini aldım
ve Türkiye’ye kapalı genişleme depolarını getiren adam
benim. Onları Ankara’da, Bursa’da konferanslar
verip öğrettim. Şimdi Türkiye’de hep kapalı genleşme
depoları kullanılıyor. Bunun babasını kendim gibi
görüyorum. Onunla iftihar ediyordum. Bunda sonraki
hayatımda.... Oğlum plastikler üzerinde çalışmaya
başladı. Plastik kaynak makinaları filan getiriyor. Ben de
bu Kabataş mezunu olduğum için, demin bahsettim,
orayı merkezi sisteme bağladım, aynı eşanjörleri filan
orada kullandım. Bütün mesaimi Kabataş’a vermeye
başladım. Zaten 20 sene Kabataş’ın yönetim kurulunda
oldum, 10 sene de ayrıca genel sekreterlik yaptım.
Yavaş yavaş kendi işimden koptum orada bu işlerle
uğraşmaya başladım. Yani meslek hayatım böylelikle
devam etti. Halihazırda, yine Kabataş’la haşır neşir
oluyorum. Bırakmama rağmen onlar benim yakamı
bırakmıyorlar. Arz edeceğim bundan ibaret.
M.Ç: Peki biz yine meslek hayatınıza odaklanalım, o
zamanki mekanik tesisat uygulamalarını bize biraz
anlatır mısınız? Yani nereden nereye geldiğimizle
bunu belki bağdaştırabiliriz. Mesela, ilk çalışmaya
başladığınız Sunguroğlu Şirketinde ne gibi taahhüt işleri
yapıyordunuz?
A.T: Efendim şöyle, Sunguroğlu mesela ben ilk
girdiğim vakit, ilk yaptığım iş, iki tane Bepco Wilcox
yüksek tazyikli kazan İngiltere’den ithal edildi. Bunları
hep ingilizler kuruyordu. Bana dedi ki “Sen bu işi yapar
mısın?” “Yaparım” dedim. “Yalnız bana iyi bir usta
bulun”. Yaşar usta diye bir usta buldular. Ben orada o
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iki kazanı kurdum. Bütün o çalışmaları yaptım. Ondan
sonra çok hoşuna gitti adamın, maaşım yüzde yüz arttı.
Bu Türkiye’de ilk defa yapılmış bir şey.
Z.A: Pardon Anuş Bey bir şey soracağım. Ne demek
kazan kurmak?
A.T: Su borulu kazanlar bunlar..
Z.A: Sıfırdan mı yapıyorsunuz?
A.T: Parçalar geliyor, borular kollektörler filan gelmiş
vaziyette, biliyorsunuz su borulu kazanların altta
boruların bağlandığı şeyler var, onlar her tarafa makine
tuğla da tespit ediliyor filan. O şeyler yukarı alınıyor.

Çilingiroğlu var. Benim sınıf arkadaşımdır. Biz üç
kişiydik üniversitede 1443 Kevork, 1445 ben, 1449
Yahudi arkadaşım, Tokar’da çalışan, Salomon Algupre.
O rahmetli oldu. Biz üçümüz hep birlikte giderdik. Ben
telaşlı adamım lafı filan hep telaşlı konuşurum. “Lan
sen karışma” der “Senin raporunu da ben yazarım”
der. Kevork’la dostluğumuz hala devam ediyor.
Zeki’ciğim de biliyor, Kevork bugün belki Avrupa’nın
belki Amerika’nın bu işte ileri derecede tesisat
projecisi. Hali hazırda o kadar çalışkan bir çocuk ki,
evi Pangaltı’da, bürosu burda, evi orada, evinden çıkar,
akşam kuşhanesi vardır. Kuşhaneye gider, ikiye kadar
gece, gece aşağıda çalışır.
Z.A: Kuşhane ne demek efendim?

Z.A: Peki niye yekpare gelmiyor?

A.T: Çok çalışkanlara kuş derdik biz.

A.T: Parça parça geliyor.

A.T: Yemeğini yiyor, hemen aşağıya iniyor, çalışmaya
başlıyor. Şimdi o da oğluna devretti işi ama o da hala
çalışıyor. Yani iyi bir noktaya geldi tesisat mühendisliği
bence.

Z.A: Çok mu büyük?
A.T: Çok büyük muazzam bir şey. Şöyle diyeceğim, 7
atmosfer basınçta çalışıyordu, yani ana buhar çıkışı
400’lük boruydu. Yer altında kanallar içinde gidiyordu.
Z.A: Ne yakıyordu? Yakıtı neydi?
A.T: Fuel oil yakıyordu. Şimdi şöyle birşey de oldu.
Orada Ziya Usta diye bir ustamız vardı. İlk tecrübeyi
yapıyoruz. Bir gümbürtü koptu, bir sarsıntı başladı
kazan dairesinde. Ben korktum “eyvah” dedim “kazan
patlıyor”. Ben kaçıyorum o Ziya Usta içeriye giriyor.
“Yahu ne yapıyorsun?” diyorum. Meğersem, çok
büyük kondenstoplar vardı. Giriş çapları 2 ½” filan.
O 400’lük borunun üzerindeki bir vanayı kapamış.
Vanayı kapayınca kondens suyu bir gidiyor, bir geliyor.
Biraz sonra boruyu parçalayacak. Onu biliyor usta,
hemen açmasıyla, ferahlıyor tesisat. Böyle vakalar da
başımızdan geçti. Bir enterasan vaka da, Karadeniz
Bakır’da da çalıştım. İlk kurduğum firmamla oranın
mekanik işlerini yapıyorduk. Orada bir kontrol
mühendisi var, o da böyle pozdan yanına girilmiyor.
Malzemeyi de hep Karadeniz Bakır veriyor. Bir gün
ustabaşım geldi. “Ağabey galvaniz boru bitti” dedi.
Gittik çocuğa, “Efendim malzeme bitti” dedim.”Nasıl
biter?” dedi. ”Efendim yok, buyurun gelin gösterelim…
Arazide duruyor, varsa alıp kullanalım” dedim. Boru
mütehassısı diye geçinen adam galvaniz boruyu
görmemiş hayatında. Siyah boyuru gösterip “İşte bu”
dedi. Ne dersin adama? Zaten ukala… ”Necdet” dedim
“Amerikan mangallı boru yapıyor git onu tak” dedim.
Gittikten sonra da...
Ama tabi çok iyi tesisat mühendisleri gelişti. Mesela
bu mevzuda üstat bizim Zeki’miz var. Bir de Kevork

M.Ç: O dönemlerde böyle, önemli tesisat büroları,
aklınıza gelen neler vardı?
A.T: Mesala bizim en sevdiğimiz firma, Tokar’dı. Çok
ciddi. Yani bir usta, bir mühendis Tokar’dan geldiğinde
biz ona başka türlü bakardık. Bazı firmalar vardı,
isimlerini burada zikretmek istemiyorum ama Tokar’ın
seviyesine gelen firma ben pek görmedim. Bazıları çok
tüccardı. Sonra da bizim Isısan mesela, Rüknettin,
çok büyük hizmetlerde bulundu. Hiçbir arkadaşımız,
onun yaptığı kitaplar, yayınlar gibi bu sektöre hizmet
vermedi. Bu hayırla yadedilecek birşeydir. Ankaralı
da birkaç müessese vardı. Kazan yapan firmalar
vardı. Zeki Uğur Yüce vardı yine aklıma gelen. Bizim
Teknik üniversiteden bir sene evveldir. O zaman tesisat
mühendisliği, halen de öyledir, bir hastalık. Kanına
girince çıkmıyor.
Z.A:
O günkü yokluklar, aranılan, bulunamayan,
malzemeler veya kitaplar konusunda eski zamanı,
bugünü bir parça mukayese imkânı var mı?
A.T: Tabi tabi, o zaman her şey çok zordu Zeki’ciğim.
Hatta bir ara, bakın şöyle bir mevzu anlatacağım,
bizim Kabataş’ta, geçen sene, 4 sene önce çektiğimiz,
kanal içine çektiğimiz galvaniz borular çürüdü, yani
bu toprağın içinde olur da çürür. Boru çürüme yaptı.
Lime lime, delik deşik oldu. Meğersem, Kıbrıs’tan
ucuz, gayet ince elektrolitik kaplamalı mıdır, kaplama
değil midir, boya mıdır? Belli olmayan borular ithal
edilmişti. Bir sürü insanın bunlar başına geldi. Tabii
şu anda Borusan Mannessman, büyük kuruluşlardır.
Fakat onlar kurulana kadar, çok ciddi malzeme sıkıntısı
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M.Ç: O resmin müellifinin ben olduğunu itiraf edebilir
miyim? Şu resimlerden birisi miydi efendim? Onlardan
yukarıda gördüğünüz, orjinallerini gördüğünüz...
Muhtemelen sulu boya denildiyse odur.
A.T: evet, evet.
M.Ç: Peki şeyi soracaktım size. François Duscio’dan
ders aldınız mı?

vardı. Biliyormusunuz E.C.A olmadan kullandığımız
armatürlerin kötülüğünü düşünün. Fittinglerin
kötülüğünün düşünün. Sonra tabii endüstri ilerledikçe
bunlar yapıldı artık ithalata pek lüzum kalmadı. O
zamanlar bunlar kısmen ithal ediliyordu.
M.Ç: Kitap açısından, kaynak açısından neler vardı?
Mühendislik açısından yararlandığınız kaynaklar neydi?
A.T: Bizim itiraf edeyim Teknik Üniversitede Fahri
Sönmez hocamız vardı. Onun bir kitabı vardı, o
bizim Kuran-ı Kerim’imiz olmuştu. O kadar faydalı,
basit yazılmış bir kitaptı ki, her şeyi ondan öğrendik.
Mesela birşey daha anlatayım. Şimdi, pompalı tesisler
hesabı 2000 birim alınır, 1000 birim alınır falan filan.
Nasıldır işte falan filan o diyor nasıl 2000 hesaplanır,
o diğer nasıl bilmem ne, bizim Mansur Şahin diye bir
arkadaşımız var “yahu” dedi. “o pompanın basıncı,
pompa o kadar veriyor” dedi. Biz yani 2000 birimin ne
olduğunun farkında bile değiliz. Bir de tabii rektörümüz
Hulki Bey. Hulki Bey bize bu tesisat eğitimini verdi.
Ritchell ‘i tercüme ettiler. Ritchell’den de çok bilgi
edindik. Ama esas bizim her mühendisin başvurduğu
Fahri Sönmez’dir.
M.Ç: O dönem üniversitede bir branş seçimi var mıydı
acaba? Yani son senenizde kol seçiyor muydunuz?
A.T: Yok. Yalnız tabii bizim makinenin içerisinde gemi
inşaat mühendisliği vardı. Tekstil, yalnızca bir ders
olarak okutulurdu. Tesisat da işte son sene biraz Hulki
Bey tarafında verilirdi. Son seneye doğru Ritchell
Türkçe’ye tercüme edildi.
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Z.A: Şadi Tamer’in kitabı, klima tesisatı kitabı?
A.T: Şadi benim sınıf arkadaşımdır. Ben Kabataş’ta
o kadar çalışkan bir talebe değildim ama Teknik
Üniversite’de altıncılıkla sınıfımı bitirdim. Burada
açıldım, çok çalışmama rağmen müthiş sevdim ya. O
kadar sevdim ki, hali hazırda evde mesela dekanımız
Ata bey bana sulu boya resim verdi, onu camlattım eve
koydum. Herkese biz burada okuduk diyorum.
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A.T: Duscio’dan aldık. Duscio komple veriyordu dersi.
Yani makina fakültesini kuran bir adam. Çok değerli
hocalarımız vardı. Mesela, matematiği, İstanbul
Üniversitesi’nden gelen Ali Yar Bey verirdi. Ferruh
Şemin Bey tasarı verirdi. Sonra Fransa’dan tasarı
hocası geldi. İsmini hatırlayamıyorum. Son derece
zayıf bir adam. Alman harbinde arkadaşı donarak
öldüğü için adamda üşüme şeyi vardı. En sıcak günde
bile pencere açık olsa kapattırırdı. Sonra Alman bir
hoca geldi ama Fransız hocalardan biz matematik
dersi aldık.
M.Ç: İTÜ de okuduğunuz dönemi hesaplamaya
çalışıyorum. Tahminimce 1900...
A.T: 45-50 arası, 45’de girdik, 50’de Haziran ‘da mezun
olduk.
M.Ç: Leyli meccani (yatılı) olarak mı okudunuz?
A.T: Vardı, ben İstanbullu olarak girmedim. Bir de
Sümerbanklı arkadaşlarımız vardı. Sümerbank burs
veriyordu, paltolarını veriyordu. Böyle arkadaşlarımız
vardı. Ben o şeye girmedim.
M.Ç: Peki o dönemde vaktinizi nasıl değerlendirirdiniz?
A.T: Valla tabi efendim sosyal şeylere pek vakit kalmadı.
Fakat şöyle bir şeyler aklımda var.. Mesela benim
klasik müzik sevgim buradan gelir. Kimdi? Fransızca
hocası vardı, onun kardeşi vardı. O bu şeyi kendi
kardeşi müzikle uğraşan biri olduğu için, şimdi aklıma
gelmiyor. Bütün böyle büyük şeyleri getirirdi. Mesela
bir tane Alman piyanist geldi. Adam Nazi. Piyanoyu
çalarken bile Nazi sertliğiyle çaldığını biliyorum. Burada
konserler olurdu. Münir Nurettin gelirdi. Yani orada
bir takım sosyal hareketler. Tabii zor seneler o zaman
harpten çıkmışız, zor senelerdi ama hayatımız çok iyi
geçerdi. Çok iyi arkadaşlığımız vardı. Bu arkadaşlık
son derece enteresandı. 61 seneyi buluyor. Biz her
sene, her ay bu Maçka’nın tesisinde toplanıyoruz. Tabii
azaldık gittikçe. En son mümessilimiz vardı, Cahit Aral,
eski bakan. O da rahmetli oldu geçenlerde. Sanayi
bakanıydı. Hatta meşhur çaycı bakan derlerdi kendine.
O bizim sınıf arkadaşımızdı. O da rahmetli oldu. Yavaş
yavaş tabii dökülmeler başladı. Şimdi Ankada’da bizim
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Şadi Tamer Parkinson hastalığı ile mücadele ediyor.
Hepimiz bir türlü. Ben işte böyle. Artık yaşlar ilerledi.
M.Ç: Peki Sunguroğlu’nu sorduk, sizin kurduğunuz
şirketle ilgili çok az bir şey anlattınız aslında ama böyle
çok benimsediğiniz projelerinizden bir tanesi nedir?
Yani çok severek yaptığınız. Şimdi baktığınızda size çok
keyif veren…
A.T: Valla keyif veren.. Mesela ben Atatürk Üniversitesi
projelerini hazırladım.
M.Ç: Hatay?
A.T: Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Onu hazırladım.
Ondan sonra sağlık bakanlığının projeleri aklımda. Bir
sürü proje içinde çalıştım. En son şey aldığım proje,
Unkapanı’ndaki proje için Ağa Han ödülünü aldım.
M.Ç: Unkapanındaki hangi proje?
A.T: Sosyal Sigortalar Kurumu’nun binası üzerine.
M.Ç: Sedat Hakkı’nın binası mı?
A.T: Ben Sedat Hakkı’nın tesisatlarını yaptığım için
makine projelerini ben yaptım.
M.Ç: Siz Sedat Hakkı Bey’le çalıştınız yani…
A.T: Evet.
M.Ç: Kaçtır o binanın yapım tarihi?
A.T: Valla zannediyorum 60’lar…
M.Ç: O bulvarın açılması ile….
A.T: Seday Bey’le çalışmak biraz zordu. Orada bir
mevzu var anlatayım. Şimdi, Sedat Beyi aradım, projeyi
çizeceğiz, cam ebatları lazım dedim ”Niye?” dedi.
“E hesap yapamayız ki efendim” dedim. Adam yazdı
cam ebatlarını ondan sonra proje bitti “bunu mimari
projelerle Ankara’ya götürsün” dedi. Vedat Bey diye
SSK‘nın şeyinde bir kontrol mühendisi var, son derece
ciddi bir çocuk. Gece açtım projeyi, verdiği proje ebadı
ile hiç benim ebat tutmuyor. Gece uyuyamadım. Sabah
gittim Vedat Bey’e “efendim” dedim, “çok da ciddi bir
çocuk şimdi siz bu projeleri alır almaz reddedeceksiniz”
dedim. “Niye” dedi. “Bakın dedim bana böyle ebat verdi
. Ben buna göre yaptım. Şimdi böyle çıktı” dedim. “E
ne yapalım” dedi. “Siz bunu böyle kabul buyurun. Ben
gidip 54 sayfayı baştan çizeyim getireyim” dedim.
Gittim o 54 sayfayı tekrar çizdim getirdim. İş bitti… Bu
adam ürkütürmüş sağı solu böyle para konusunda. O
zamanın parasıyla 60 küsur bin liralık bir proje çizdim.
10 bin lirasını almıştım. 50 küsur bin lira alacağım var.

Dedim “alacağım var”. Bir çek geldi 10 bin lira. “E bu
ne” dedim çocuğa , “hoca” dedi “bunların orijinallerini
istiyor”. “Orijinalleri orada” dedim “kutuların içinde”.
“Yarım saate kadar gelmezse yırtıp atıyorum” dedi
projeleri. Ağırıma gitti, gittim bürosuna, bir münakaşa
başladı aramızda. Kendilerine dedim ki, Sedat
Bey’e “Siz profesör olabilirsiniz ama ben de işimde
profesörüm. Benim hakkımı vereceksiniz, bir yumrukta
seni buraya yapıştırırım” dedim. Yarım saat sonra para
geldi. Böyle hadiseler de çektik yani.
Z.A: Anuş Tekin Ağabey siz merkezi tesisler yaptınız. Sizi
buharcı mı yoksa kaynar su olarak mı tanırlar?
A.T: Daha ziyade kaynar su. Bu Eczacıbaşı’nın projelerini
yaparken bir başka firma, arkadaşlarımız ismi lazım
değil, onlar yapmışlar projeyi, 130 derece kaynar su ile
yapmışlar… Fakat tabi kaynar suyu bir azotlu sistem
yapılıyor, bir de buharla basınçlandırma yapılıyor. Ben
bir Alman kitabında pompa ile basınçlandırma yapılan
sistemi gördüm. Dedim ki, bu sistem çok daha iyi, o
sistemi pompayla basınçlandırarak yaptım. Bir pompa
sürekli olarak basınç veriyor. Bir modulating controller
vanayla basınç kontrol ediliyor, muayyen yük altında...
Kaynama noktasının üstünde basınç verdiğimiz için
sistem kaynamıyor. Ben sistemi Türkiye’ye yerleştirdim.
Sonra Kevork’a verdim. Artık Türkiye’de kaynar su
sistemleri basınçlandırma ile yapılıyor. En son Yeşilköy
Havalimanı’nda böyle büyük bir sisteme vesile oldum.
Kompresörlü basınç tanklarını ithal ettik. Yani böyle bir
çalışma yaptık Türkiye’de epeyi ileriye gitti bu işler.
M.Ç: Belki son olarak bir şey de ben sizden rica edeceğim.
Bugünün öğrencilerine belki birkaç birşey söylerseniz.
Bir onlara, sizin görüşlerinizi aktarmak istiyoruz çünkü.
Yani bilhassa enerji opsiyonunu seçen… Yani tesisat ve
enerji var. İkisine de yönelik bu sözleriniz faydalı olacaktır.
A.T: Valla bana sorarsanız, ben takriben tesisat işine
56’da başladım. Yani 55-56 senedir bu işle uğraşıyorum.
Fevkalade çok seviyorum. Yani arkadaşlarıma bu sahayı
bilhassa tavsiye ederim. İyi bir saha, istikbali olan bir
saha. Bir mühendisi tatmin ediyor yaptığı iş bana göre.
M.Ç: Peki Tükiye’nin ihtiyacı olduğunu düşünüyor
musunuz? Bilhassa tesisat açısından.
A.T: Muhakkak, muhakkak. Tabi şimdi, burada tabii Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği’ne (TTMD) çok büyük iş
düşüyor. Bu arkadaşlarımıza yol göstermek… Burada,
mesela Teknik Üniversite’de de her ay toplantılar
yapılıyor. O toplantıları ben bilgi eşanjörü olarak
görüyorum. Eğer son sınıf arkadaşlarımız da buraya
gelirlerse, faydalı olur kanaatindeyim. Bir alışıklık peyda
etmiş olurlar. Mesleği, ben tavsiye ediyorum ama şu
anda tesisat mühendislerinin durumu nedir? Çok
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tesisat bürosu iş buluyor mu bulmuyor mu şüpheliyim.
Yani çok değerli tesisat mühendisi arkadaşlarımız var.
Çoğu da iş yapamıyor mesela.
M.Ç: Yani kaliteli, işini iyi yapan tesisat mühendisleri,
belki bir takım ekonomik nedenlerden dolayı göz ardı
ediliyor...
A.T: Evet, zorluk çekiyorlar. Ayakta durmakta zorluk
çekiyorlar.
M.Ç: Belki projeleri daha ucuza verebilen bazı bürolar…
A.T: Bazı bürolar bunları kırıyor. Esasında iş görüldüğü
kadar basit bir iş değil. İşte ben kendim bu mevzuya
hizmet edebildiğimi düşünüyoum. Bilhassa bütün
ömrüm boyunca bu merkezi ısıtma sistemleri üzerine
çalıştım. Merkezi ısıtma sistemleri, basit kaynar sulu
sistemleri icra ettim. Çünkü biz buna orta basınçlı
sistemler diyoruz. Buharı pek tercih etmiyorum.
Çünkü buharın tevziatı zor. Bir de kondens dolayısı
ile korozif bir durum ortaya çıkıyor. Ama bunun yerine
kaynar suyu tavsiye ederim. Çünkü kaynar su, su gibi
dağıtılabiliyor. Korozyon mevzu ortadan kalkmış kapalı
devre olduğundan. O yüzden kaynar su gittikçe yerini
alıyor. Kaynar sudan da normal suya geçmek için
eşanjörler artık var. Plakalı eşanjörler, Türkiye’de epey
ileriye gitti. Birkaç tane firmamız var. Biz de Sondex’i
bıraktık, başka arkadaşlar bu işi devraldı. Alanlar da
gayet iyi götürüyorlar. Bu babda, iş başta basit gibi
görünse de basit olmadığı kanaatindeyim.
M.Ç: (Zeki Bey’e) Bilemiyorum sizin başka ifade etmek
istediğiniz düşünceleriniz var mı?
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Z.A: Bu konuşmayı biraz daha genişletmek gerekirse,
belki okulun ilk dönemlerine geri dönülebilir. Bina bu
kadar mıydı? Ulaşımla ilgili...
A.T: Bu kadardı. Makina ve elektrik beraber okurduk.
Bizim ilk sınıftan üçüncü sınıfa kadar bazı derslerimiz
müşterekti. Fakat üçüncü sınıftan sonra ayrılırdık.
Mesela, Turgut Özal benim sınıf arkadaşımdır.
Enteresan bir arkadaştı, mektepteyken bu seviye
çıkacağını hiç tahmin etmezdik. Demek ki böyle bir
kabiliyet varmış.
M.Ç: Necmettin Bey’i tanıyor muydunuz?
A.T: Erbakan mı?
M.Ç: Evet.
A.T: Şimdi onu anlatayım. Son sınıfta biz bir çete
gibiydik. Ben, Aydın Erman, Fazıl bir çete kurmuştuk.
Aydın’la bana bir V8 motor projesi gelmişti. Necmettin
Hoca da asistandı. Fakat bir türlü gelip bakmıyor
projeye, projeyi bitiremiyoruz. Ondan sonra hocamıza
gittik. Hoca geldi, gittik motor laboratuarına,
Necmettin hoca namaz kılıyor. Bekledik, namaz bitti.
Ya hocam dedi, dini tammış bu arkadaşların da, Allah
rızası için bak şunların projelerine dedi. Bizim projelere
öyle baktı… Fakat çok değerli bir adamdı. Hikmet
Binark da motor dersi verirdi. Necmettin Erbakan
gelir, dizel enjeksiyonu anlatırdı. Sonra doktora
yapacağım, teçhizat yok, bir şey yok diye Almanya’ya
MAN fabrikasına gitti. Orada doktorasını verdi. Sonra
geldi pancar motoru kurdu ama harika bir hocaydı.
Bir de teknik üniverside de çok beğendiğim bir hoca,
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mukavemet hocası Profesör Mustafa İnan. Mustafa
İnan öyle bir hocaydı ki, makina elemanlarında neler
gerekliyse onları tetkik eder, o ders anlatırken sınıf
hipnotize olurdu. Bakarız ders bitmiş adam gitmiş,
hepimizi hipnotize ederdi. Ben hayatımda böyle ders
anlatan birini görmedim. Bakın rahmetli Ahmet
Rasim bana talebeler gönderirdi projeler için. Ben
de işte mesela bir merkezi sistem projesi hazırlanıyor,
Maslak’tan ilerideki binaların ısıtması, orada bir takım
mukavemet hesapları var. Ben yapıyorum, bir kız
talebe var dedi ki, “Anuş Bey” dedi “yahu siz mektepten
çıkalı 45-50 sene oluyor, ben yeni çıktım siz bunları
yapıyorsunuz ben yapamıyorum.” Aaa kızım “dur”
dedim “biz Mustafa İnan’ın talebeleriyiz”… Yani öyle
bir hoca görmedim. O kadar kibar da bir adamdı ki,
mesela imtahan yapar, biri kopya çekti mi “ulan
utanmıyor musun”? çünkü mesela sen 20 üzerinden 5
aldın, ders verirken oturtur oraya seni, tekrar imtahan
eder, o not düzelir. Ben böyle bir hoca hiç görmedim.
Yani o müthiş bir adamdı.
M.Ç: 2011 kendisinin doğumunun 100. Yıldönümüymüş.
Geçen haftalarda İTÜ Ayazağa kampüsünde bir anma
toplantısı düzenlenmiş. Tahminen çok genç yaşta öldü.
A.T: Çok genç yaşta evet. Avrupa’ya göndermek
istediler, gitmek istemedi filan. Çok milliyetperver bir
adamdı. Zaten Adana’da fakir bir ailenin çocuğuydu.
Orada damdan düşmüş biliyor musun? Yani zaten
direk geldi, ikinci sınıftan başladı.
M.Ç: Yani ben de Oğuz Atay’ın kitabından biliyorum
damda yatarken düşmesini. Profesör olmamı belki
benim o düşüşüm sağladı, belki aklım başına geldi diyor.
A.T: Herkes alay ediyormuş. Hatta biraz lapacıymış
bu. Staja gitmişler Divriği civarına. Bu tırmanamıyor
filan. “Sen ne biçin inşaat mühendisisin”? “Ben inşaat
mühendisi olmayacağım hoca olacağım” diyor. Yani
böyle bir hoca olamaz. Serum veriyorlar oturduğu
yerden kaç dakikada biteceğini hesaplıyor.

mühendisliği de aralarında kısım kısım ihtisaslaşmaya
başladı artık. Yani Klima ile uğraşanlar, merkezi
ısıtma ile uğraşanlar, sıhhi tesisatla uğraşanlar filan.
Ayrı ayrı kısımlara gidiyor gibi geliyor. Bilhassa bu
yüksek binalardaki tesisat mevzusu son derece özel
bir hale geldi. Ve onları yapan proje büroları var, sizler
gibi. Gayet güzel eserler ortaya çıkıyor. Bunda hiçbir
zaman Avrupa’dan veya Amerika’dan geri kaldığımızı
hissetmiyorum.
Zamanında
Almanya’ya
göz
ameliyatına gittiğim vakit, havalandırma sisteminin ne
kadar gürültülü çalıştığını orada gördüm. Bizde artık
böyle şeyler yok, gürültüyü önlüyoruz biliyorsun. Onun
için bizim tesisat mühendislerimizin tebrike şayan bir
şekilde buna adapte olduğu kanaatindeyim.
M.Ç: Peki… Yaklaşık 40 dakika kadar konuştuk sizi de
yorduk.
A.Ç: Hayır efendim ben çok mutlu oldum. Bilhassa
hepinize çok teşekkür ederim ki beni buraya çağırdınız.
Bu günü fevkalade mutlu bir şekilde geçirdim. Sizlere
minnettarım, çok teşekkür ederim. Hele şu binanın
içinde olmak beni ayrıca mutlu ediyor.
A.T: Şimdi hocam bir şey daha nazar-ı dikkatimi çekti.
Bir ara dergilerdeki yazılara bakıyorum. Kimi Atatürk
Üniversitesi’nden kimi Van Üniversitesi’nden. O kadar
güzel çalışmalar yapılmış ki oradan ışıkların yandığını
gösteriyor. Şimdi efendim bir çocuk doğduğu zaman
yürüyor mu? Bir üniversite de bir senede verim
verebilir mi? Yok “hoca gelmiyor”. Bırakın bu lafları,
o üniversiteler kurulduğu yerlere ışık veriyor. Yani
Anadolu şekil değiştiriyor. Ben Anadolu’yu gezerken
Anadolu kaplanları lafının ne kadar doğru olduğunu
anladım. Bir Denizli’ye gidiyorum, bir Konya’ya
gidiyorum filan. Görüyorum... Antep… Bugün anarşi
kalksın, Diyarbakır, Kayseri, her türlü. Bugün Türkiye
çok büyük noktaları geçmiş vaziyette gibi geliyor bana.

M.Ç: Ve hemşireyi uyarıyor, bitmeden uyarıyor ki hemşire
gerçekten hata yaptığını anlıyor.

A.T: Anadolu Üniversitesi şaheserler yaratıyor canım,
Antalya öyle. Hastaneler bilmem neler… Bir ışık
yanıyor bunu kabul etmek lazım. Ankara, İstanbul belki
ticari merkez olarak daima kalacak ama öteki yerlerde
ışıklar yanıyor gibi geliyor çocuklar.

A.T: Çok müthiş bir adamdı.

M.Ç: Peki Efendim ağzınıza sağlık.

Z.A: Bugün yapılan binalar, günümüzün binaları çok
büyüdü. Ben de 1974 yılından itibaren bu işi yapıyorum.
O yıllarda önümüze 2000-3000 m2 lik inşaat gelirse o
apartman şeklinde iş oluyordu, “Ooo büyük inşaat”
diyorduk şimdi çok rahat bir şekilde 600.000-700.000, 1
milyon m² inşaatlardan söz ediliyor. Müthiş büyüdü…
Siz yapıları nasıl görüyorsunuz?

A.T: Ben teşekkür ederim.
Video kasetten çözen: Devrim Gürsel

A.T: Valla, şimdi bu binalarda görüyorum artık. Tesisat
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Türkiye’nin Enerji Verimliliği Süreci
Turkey’s Energy Efficiency Process
Seyfi ŞEVİK
Özet
Genel itibariyle 1980 yılında başlayan Türkiye’nin enerji verimliliği serüveni bugünlere büyük bir ivme kazanarak
gelmiştir. Bu süreçte, Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı (TS 825), Enerji Verimliliği (ENVER) Kanunu ve
Binalarda Enerji Performansı (BEP) yönetmeliğinin hazırlanması beraberinde Enerji Kimlik Belgesi’nin (EKB)
verilmeye başlanması kayda değer noktalardır. Bu çalışmada, devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının
(STK) özverili çalışmaları ile oluşturulan Türkiye’nin ENVER süreci geniş bir perspektifte anlatılmaktadır. Ayrıca,
Avrupa Birliği (AB) enerji verimliliği süreci ve AB’nin bu sürece katkı ve etkileri irdelenmektedir. Ek olarak da,
EKB süreci ve örnek bir uygulama için EKB’de sınıf yükseltme işlem örnekleri anlatılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Enerji verimliliği, enerji kimlik belgesi, tasarruf potansiyeli
Abstract
Starting in 1980, Turkey’s Energy Efficiency adventure came as a great impetus to the present. In this process, Heat
Insulation Rules in Buildings Standard (TS 825), Energy Efficiency (EE) Act and the Energy Performance of Buildings
(EPB) regulation and Energy Performance Certificate (EPC) points to be considered as a value. In this study, the
government, private sector and non-governmental organizations (NGO) by self-sacrificing work describes a broader
perspective in the process of Turkey’s EE. In addition, in this study are examined the European Union (EU) energy
efficiency, the effects and contribution to this process of EU. In addition, in this study are discussed the EPC
process and application examples for the EPC class upgrade process.
Key words: Energy efficiency, energy performance certificate, potential savings
1. Giriş
Enerji; farklı enerji kaynaklarının (mekanik, ısı, ışık,
kimyasal, elektrik ve nükleer vb.) çeşitli şekillerde
kullanılarak iş yapabilme yeteneği olmakla beraber,
enerjiden söz edilirken kullanılan sözcük genellikle
elektrik enerjisi olmuştur. Bu nedenle hazırlanan
çalışmalar daima enerji çeşitlerinden biri olan elektrik
enerjisi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

30

Günümüzde, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirliğinin
sağlanabilmesi için geleneksel enerji kaynakları
olan fosil yakıtların yerini temiz ve yenilenebilir
enerji kaynakları almaya başlamıştır. Dünya enerji
talebinin yaklaşık yüzde 80’lik kısmı fosil yakıtlardan
karşılanmaktadır. Buna paralel olarak enerjisini fosil
yakıtlardan karşılayan Türkiye’nin dışa bağımlılığı
% 80’e yaklaşmıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin yerli,
temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek
ve en önemlisi de kullandığı enerjisini verimli olarak
tüketerek dışa bağımlılığını azaltması en elzem
konulardan birisidir.
Türkiye’nin son dönemlerde enerji çeşitliliğine özellikle
de yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vererek enerji
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koridoru olma çabaları sayesinde enerji sektöründe
iyi bir ivme oluşmuştur. Bununla birlikte mali sektör
reformlarını gerçekleştirmiş olması Türkiye’ye önemli
bir dayanıklılık sağlamıştır. Ancak Türkiye’nin de
sürdürülebilir bir büyüme ve hatta yüksek oranlı bir
büyüme gerçekleştirmesinin etkisiyle enerji arz ve
talebi hızla artmaktadır. Türkiye elektrik tüketiminde,
1981-1990 döneminde ortalama % 8.9, 1991-2000
döneminde ortalama % 8.6, 2000-2007 döneminde
(2001 yılı % -1.1 olmasına rağmen) ortalama % 6.1
oranlarında büyüme sağlamıştır. 2008 yılında ise
üçüncü çeyrekte küresel ekonomik krizin etkisiyle %
4.2 oranında büyüme sağlanmış ve aynı yıl 198.000
GWh elektrik tüketilmiştir. Bu konumuyla Türkiye
dünyada enerjiyi tüketme bakımından en hızlı artış
gösteren ülkelerden biri konumundadır. Türkiye’nin
yüksek oranlı büyümesinin de etkisiyle ortalama % 6-8
civarında tüketimi artan enerji ihtiyacını karşılamak
için enerji sektörüne her yıl yaklaşık 2000-3000 MW ek
güce ihtiyaç duyulmaktadır [1]. Cari açığın büyük bir
bölümünü yine enerji kalemi oluşturmaktadır. Buna
göre enerji; bugün ve de gelecekte Türkiye’nin önünde
çözmesi gereken bir problem olarak durmakta ve
duracaktır.
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Şekil 1. Dünya geneli ve Türkiye enerji tüketimi [2-4].
Dünya geneline ve Türkiye’ye ait enerji istatistikleri
Şekil 1’de gösterilmektedir. Şekil 1’e bakıldığında
Dünya geneli ile Türkiye’nin tüketim grafikleri benzerlik
göstermektedir. Dolayısıyla enerji verimliliğinde de
benzer çalışmaların yapılması yani gelişmiş ülkelerin
çalışmalarından yararlanmak faydalı olacaktır.
Bu bağlamda Avrupa Birliği (AB) enerji verimliliği
süresine kısaca bakılmasında yarar olacaktır. En
önemli direktif olan Binalarda Enerji Performansı
Direktifi (2002/91/EC) 16 Aralık 2002 tarihinde kabul
edilmiş ve 4 Ocak 2003 tarihli Avrupa Birliği Resmî
Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Direktif, üye ülkelerde 4
Ocak 2006 tarihi itibarı ile zorunlu olarak uygulamaya
girmiştir. Direktif kapsamında Avrupa’da hem mevcut
hem de yeni yapılacak binalarda enerji performansı
değerlendirmesine ilişkin belirli standartlar getirmiştir.
Bu direktif, AB’nin daha önce yayımlamış olduğu Sıcak
Su Kazanları Direktifi (92/42/EEC), Yapı Malzemeleri
Direktifi (89/106/EEC) ve enerji verimliliğini artırarak
karbondioksit yayılımını sınırlamayı amaçlayan
SAVE Direktifi’nin (93/76/EEC) bir devamı niteliğinde
görülebilir [5]. Şekil 2’de AB’de verilen teşviklerle
sağlanan enerji tasarrufu gösterilmektedir. Türkiye
enerji verimliliği süreci AB’ye paralel gitmektedir.
Bu kapsamda Türkiye, AB’ye uyum çerçevesinde
çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan biri de Şekil
3’te gösterilen tasarruf potansiyeli tahminidir.

Şekil 2. 1971-2005 AB’de verilen teşviklerle sağlanan
enerji tasarrufu [6].

Şekil 3. Türkiye’nin 2020 yılına yönelik tasarruf
potansiyelleri [7].
Şekil 3’e benzer olarak EİE bünyesinde oluşturulan
veri tabanı kullanılarak 2000 yılı baz alınan senaryoya
göre ise; 2030 yılına kadar enerji verimliliğinin
iyileştirilmesi halinde gerçekleşmesi öngörülen
enerji talep tahminleri; imalat sanayinde 9.4 MTEP,
% 22 konut sektöründe 32.2 MTEP, % 47 ve ulaştırma
sektöründe 22.4 MTEP, % 38 olmak üzere toplam
64.1 MTEP % 36 enerji tasarrufu öngörülmektedir [8].
Nitekim Türkiye’de enerjinin yaklaşık % 30’u, toplam
elektrik tüketiminin ise yaklaşık % 40’ı binalarda
kullanılmaktadır. Türkiye’de toplam enerji tüketiminin
üçte birinden daha fazlası (% 36) binaların ısıtılması,
soğutulması ve aydınlatılması için harcanmakta iken
hane halkları da toplam enerji tüketiminin % 60’ını
ısıtma için harcamaktadırlar. Türkiye’de binaların
yıllık enerji maliyeti 14 milyar Dolar’ı aşmaktadır [9].
BEP yönetmeliği tam anlamıyla uygulandığı takdirde
binalarda enerji tasarrufunun % 50-60 dolaylarında,
parasal değeri ise yıllık 7 milyar Dolar olarak tahmin
edilmektedir. Bu bağlamda enerji verimliliği sadece
binalar bazında ele alındığında bile Türkiye yüksek
tasarruf potansiyeline sahiptir.
Avrupa Birliği ülkelerinde Eylül 2009 tarihinden itibaren
akkor Flamanlı lambaların satışı kademeli olarak
yasaklanmıştır. Türkiye’de mevcut 16.5 milyon hanedeki
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ortalama 75 W gücünde 8 lambanın 20 W gücünde
tasarruflu lambalar ile değiştirilmesi durumunda
1200 GWh’lik bir enerji tasarruf edilebilecektir. Bu
değer son tüketim değeri olup 4 x 150 MW gücündeki
Seyitömer termik santralinin yıllık brüt üretimine
eşdeğerdir. Ayrıca bunlara ek olarak 536 bin tonluk
CO2 emisyonunda da azalma olacaktır [8].

kullanılan ve Bakanlık internet adresinden erişim
sağlanan internet tabanlı yazılım programıdır.

Benzer olarak, enerji istatistiklerine göre; sanayide
kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık % 70’ini elektrik
motorları tüketmektedir. Bu, sanayide yüksek verimli
motor kullanımının enerji maliyetinin düşürülmesinde
çok önemli olduğunu göstermektedir. Yüksek verimli
motorların kullanımı enerjinin verimli kullanımına katkı
yapacaktır.

Enerji Yöneticisi: Binalarda enerji yönetimi ile ilgili
faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji
yöneticisi sertifikasına sahip kişidir.

2. Bazı Kavramlar
Verimlilik: Kalkınmanın itici gücüdür. Elde edilen
ürün ve hizmetin kalitesini yükseltme, çevreyi koruma,
çalışma koşullarını iyileştirme ve üretim miktarını
artırma çabaları sonucunda kalkınmanın, kalkınmış
ülke veya toplum olmanın ölçütlerinden birisi olarak
tanımlanabilir [10].
Enerji Verimliliği: Binalarda yaşam standardında ve
hizmet kalitesinde, endüstriyel işletmelerde ise üretim
kalitesinde ve miktarında düşüşe yol açmadan enerji
tüketiminin azaltılmasıdır.
Enerji Tasarrufu: Kullanılan enerji miktarının değil
ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır.
Enerji Yoğunluğu: Gayri safi yurt içi hasıla başına
tüketilen enerji miktarıdır. Yani enerjinin verimli
kullanılıp kullanılmadığını göstermektedir.
Enerji Kimlik Belgesi (EKB): Asgarî olarak binanın
enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım
özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin
verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
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Enerji Yönetimi: Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli
kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, etüt,
ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetleridir.
BEP Hesaplama Yöntemi (BEP-HY): BEP Yönetmeliği
kapsamına giren binaların yıllık m2 başına düşen enerji
tüketim miktarını ve buna bağlı olarak CO2 salımının
nasıl hesaplanacağının yol haritasıdır. Sonuç çıktısı da
EKB’dir.
BEP-TR: Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinde
binaların yıllık m2 başına düşen enerji tüketimini ve
buna bağlı olarak CO2 salımının hesaplanmasında

TTMD Mayıs Haziran 2012

Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar: Yeni
tasarlanan binalar için; binanın tasarımında görev alan
yetkili mimar ve mühendisleri, mevcut binalar için ise
enerji verimliliği danışmanlık şirketleridir.

3. Türkiye Enerji Verimliliği Süreci
Enerji verimliliği son 50 yılda ortaya çıkmış ve petrol
krizleri, sürdürülebilir enerjinin sağlanması, 1990’lı
yıllarda ortaya çıkan çevre bilinci ve enerjide dışa
bağımlılığın azaltılmak istenmesi gibi nedenlerden
dolayı önemini artırmıştır. Çeşitli nedenlerle dünyada
ekonomik krizlerin ortaya çıkmasının ardından
sektörler bazında ayrı ayrı veya birlikte bir takım
çalışmalar gündeme gelmekte ve uygulamaya
konmaktadır. Bilindiği üzere enerji, yeniçağın
vazgeçilmezi olduğundan bu sebeple krizlerde özellikle
enerji sektöründe yeniden yapılanmalara gidilmektedir.
Ancak bunun öncesinde kriz ile birlikte ekonominin
ön plana çıktığı anda enerji konusunda ilk akla
gelen ve ekonomiyi doğrudan ilgilendiren öğelerden
biri olan enerji verimliliği hususunda çalışmalar
yapılmaktadır. Bu bağlamda da enerji verimliliği,
önemini arttırmaktadır, arttırması da doğaldır. Çünkü
tasarruf edilen enerji, hizmetler için sanki ilave bir
enerji kaynağı gibi kullanıma hazırdır hatta gelecekte
bir arz kaynağı olarak görülmeye başlanacaktır [11].
Enerji Verimliliği, harcanan her birim enerjinin daha
fazla hizmet ve ürüne dönüşmesidir. Türkiye’de bir
birim katma değer yaratabilmek için birçok ülkeye
göre daha çok enerji harcanmaktadır. Günümüzde,
endüstrileşmiş ülkelerde yeni teknolojiler eski
teknolojilere göre birim ürün veya hizmet başına 4-10
kez daha az enerji tüketmektedir. Dolayısıyla tüketilen
fazladan enerji ile de gerçek gereksinimlerin birkaç
misli enerji üretilmesini gerekli kılmaktadır. Bunu
önlemek için 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
kapsamında; sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji
sektöründe, birim milli gelir başına tüketilen enerjinin
(enerji yoğunluğunun), 2020 yılına kadar en az % 15
azaltılması planlanmaktadır.
ETKB 2010-2014 stratejik planına göre; yürütülen
ve planlanan çalışmalar kapsamında birincil enerji
yoğunluğunun 2015 yılına kadar, 2008 yılına göre %
15, 2023 yılına kadar ise % 20 oranında düşürülmesi
hedeflenmektedir [12]. Şekil 4’te Türkiye’nin
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Kuruluşlarının Enerji Tüketimlerini Azaltmak İçin
Alacakları Önlemler Genelgesi doğrultusunda ülke
genelinde kamu kurumları; 1998 yılından itibaren her
yıl mayıs ayında binalarındaki enerji tüketimleri ile ilgili
yıllık raporlar hazırlamakta ve Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’na göndermekte ve inceleme-değerlendirme
çalışmaları EİE tarafından yürütülmektedir [13].
* 1997 yılı sonlarında Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) ve Elektrik Etüt İdaresi (EİE) işbirliği ile
Konutlarda ve Ulaştırma Sektöründe Enerji Tüketimi
Projesi konulu ülke çapında bir istatistik çalışması
başlatılmıştır. Ulaştırma sektörüne yönelik istatistik
çalışmaları 2001 yılı sonu itibarı ile tamamlanmış ve
uluslararası kriterlere uygunluk açısından 4-5 yılda bir
güncellenmesi kararlaştırılmıştır [13].

Şekil 4. Genel enerji durumu [13].
Enerji verimliliği süreci esasen ENVER kanunu öncesi
ve sonrası olarak da bölümlenebilir. Kanun öncesi
süreç kısaca özetlenerek, kanun sonrası süreç ise
daha geniş kapsamlı olarak anlatılmaktadır.
* Türkiye’de enerji verimliliği süreci; 1981 yılında
Başbakanlık talimatı ile Enerji Tasarrufu Koordinasyon
Kurulu’nun kurulmasıyla başlamıştır. Ancak milat
olarak 1985 tarihli binalarda ısı yalıtımı kurallarını
belirleyen Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları TS 825
Standardı ve Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği kabul
edilebilir [11].
* Enerji verimliliğini (SAVE) geliştirerek karbondioksit
emisyonlarını sınırlamaya yönelik 13 Eylül 1993 tarih
ve 93/76/EEC sayılı Konsey Direktifi, Türkiye’deki
mevcut yönetmelik ve uygulamalarla büyük ölçüde
karşılanmıştır.
* 1993 yılında EİE-Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi
(UETM) kurulmuştur.
* 1 Kasım 1995 tarihinde enerji tüketimi yüksek olan
sanayi sektörlerindeki enerji verimliliğinin arttırılması
amacıyla Sanayide Enerji Verimliliği Yönetmeliği
yayınlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
* 11/11/1995 tarih ve 22460 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde
Verimliliğin Artırılması İçin Alacakları Önlemler
Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

* TS 825 Standardı EİE raportörlüğünde diğer kurum
ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak revize edilmiş ve
yeni standart 14 Haziran 2000’den itibaren uygulaması
zorunlu standart olarak yürürlüğe girmiştir.
* 1985 tarihli Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği,
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından TS 825
Standardına paralel olarak değiştirilerek 14 Haziran
2000’den itibaren yürürlüğe girmiştir.
* EİE tarafından Ekim 2001 tarihinde Eğitim Tesisleri
kurulmuş ve akabinde Enerji Yöneticisi Kursları
başlatılmıştır.
* Enerji verimliliği etüt çalışmaları yapılmış, Demirçelik işletmelerinde % 38’lere, Cam işletmelerinde %
25’lere varan enerji tasarrufu sağlanmıştır [13].
* Türkiye, AB üyeliği için katılım öncesi dönemde
(1996-2002 yılları arasında) enerji verimliliği alanında,
AB tarafından çeşitli teknik yardım proje ve faaliyetleri
(SOL-MED, SME-TC vb. projeler) ile desteklenmiştir.
Türkiye, aynı zamanda enerji verimliliği sektöründe
2000-2005 yılları arasındaki bazı projelere (GTZ, KfW,
JICA, TAIEX, vb. projelere) Almanya, Japonya, Dünya
Bankası ve AB’den teknik destek almıştır. AB Finansal
İşbirliği Programı çerçevesinde bir Ulusal Enerji
Verimliliği Stratejisi’nin hazırlanması amaçlanarak
Türkiye’de enerji verimliliğinin iyileştirilmesi projesi
çerçevesinde Nisan 2004 (revize) tarihinde Türkiye
İçin Enerji Verimliliği Stratejisi hazırlanmıştır [14].
Şekil 5’te sanayide yürütülen enerji verimliliği ile ilgili
uluslararası projeler verilmektedir.

* Enerji Verimliliği Yönetmeliği, 11 Kasım 1995 tarih ve
22400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi.
* 11.11.1997 tarihli Başbakanlık, Kamu Kurum ve
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* 2006 yılı içerisinde Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları
Derneği’nin (İZODER) yürüttüğü “Yalıtım Yatırımdır”
kampanyası düzenlenmiştir.
* Türkiye’de de CO2 azaltılması ve enerji etiketlemesi
çalışmalarına ağırlık verilmeye başlanmıştır.
* Dünya Su Forumu (WWF) tarafından Türkiye’nin Su
Kampanyası başlatılmıştır.
* TSE tarafından belgelendirilmiş olan; asgari
A sınıfında etikete sahip ürünlere KDV indirimi
uygulanmaya başlanmıştır.

Şekil 5. Sanayide yürütülen enerji verimliliği çalışmaları
(Uluslararası projeler) [8].

* 7. Çerve Programı (2007-2013) ve Çevre Alanında LIFE
III programları enerji verimliliğini desteklemektedir ve
Türkiye bu programlardan pay alabilmektedir.

* 2004 yılı içerisinde Ankara’da Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye’nin ilk Enerji
Parkı açılmıştır.

* 16 Ocak 2007 tarihinde Enerji Verimliliği Kanun
Tasarısı benimsenmiştir.

* 18 Mayıs 2005’te 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanun yürürlüğe girmiştir.
* Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan
11 Haziran 2004’te Benzin ve Motorin Kalitesi
Yönetmeliği, 13 Ocak 2005’te Isınmadan Kaynaklanan
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 8 Temmuz
2005’te Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 22
Temmuz 2006’da Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda, AB direktifleri
çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı ile koordineli
çalışmalar başlatılmıştır.
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* Sanayide Enerji Verimliliği Projesi Yarışması
düzenlenmiştir. Enerji verimliliği ile ilgili spot filmler
hazırlanmıştır. TTMD, TMMOB ve benzeri meslek
dernekleri panel, sempozyum, kongre ve basın bildirileri
ile konuyu gündemde tutmaya çalışmışlardır. EİE,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Tasarrufu
Koordinasyon Kurulu tarafından enerjinin verimli
kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla her
yıl Enerji Verimliliği Haftası kutlanmaktadır. MEB,
TÜBİTAK ve TOBB işbirliği ile EİE tarafından her yıl
ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası
etkinlikleri düzenlenmektedir. Sekizinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı’nda enerji verimliliği konusu üzerinde
durulmuştur.
* Haziran 2006 tarihinde Enerji Verimliliği Kanun
Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır.
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* EİEİ tarafından Ocak 2007’de Türkiye Rüzgâr Enerjisi
Potansiyel Atlası (REPA) tamamlanmıştır.
* Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği
ile İlgili Yönetmelik, 30 Aralık 2006 tarih ve 26392
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ev Tipi
Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik,
14 Aralık 2006 tarih ve 26376 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte değişiklik yapılarak
11 Haziran 2007 tarih ve 26549 sayılı resmi gazete’de
yayımlanmıştır. Florasan Aydınlatma Balastlarının
Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmelik (2000/55/AT),
30 Aralık 2006 tarih ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır. Ayrıca, Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları,
Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik
Şartları İle İlgili Yönetmelik (96/57/AT), 30 Aralık 2006
tarih ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
* AB, Kasım 2006 tarihinde yayınlanmış ilerleme
raporunda, daha önceki ilerleme raporlarında ve
Katılım Ortaklığı Belgeleri’nde (2005-2006) de olmak
üzere, Türk ekonomisinin yüksek enerji yoğunluğunu
azaltmak amacıyla öncelikle enerji verimliliği çerçeve
yasasını kabul etmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
Bu doğrultuda EİE tarafından diğer kamu ve özel
kuruluşların görüşü alınarak hazırlanan 5627 sayılı
“Enerji Verimliliği Kanunu-ENVER”, 18 Nisan 2007’de
TBMM’de kabul edilerek 2 Mayıs 2007 tarih ve 26510
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunda,
binalara enerji sertifikası verilmesi, enerji yöneticisi
atanması, enerji tasarruf projelerine mali destek
sağlanması, toplumu bilgilendirme amaçlı eğitimlerin
düzenlenmesi, ilgili standart ve yönetmeliklerin
hazırlanması hakkındaki usul ve esaslar yer almaktadır
[15].
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* ENERTEACH projesi’nin çalışmaları Aralık 2007’de
başlamış ve 30 Kasım 2009’da tamamlanmıştır.
ENERTEACH; Binalarda Enerji Verimliliği (BEV) ve
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının (YEK) Kullanımı
Alanlarında Eğitim Modülleri Geliştirilmesi projesi bir
Leonardo da Vinci Yenilik Transferi projesidir. Proje
ile; yakın bir gelecekte nitelikli ara eleman ihtiyacının
hissedileceği, BEV ve YEK’nın kullanımı alanlarında,
Elektrik, Elektronik, Tesisat, Yapı ve Makine branşlarında
eğitim veren teknik öğretmenlerin eğitimini sağlayacak
eğitim materyallerini geliştirerek eğitim modülleri
hazırlanması amaçlanmıştır [5]
* ENVER kanunu kapsamında Bina Enerji Yöneticisi
(BEY) eğitimlerine, 1993 yılı başında EİE bünyesinde
oluşturulmuş olan EİE/UET Merkezi’nde 2007 yılında
başlanmıştır. Sanayi Enerji Yöneticisi (SEY) eğitimleri
ise 1997 yılından beri bu merkezde devam etmektedir.
* İMSAD’ın 2007 sonunda başlayıp 2009 ortalarında
tamamlanan AB kaynaklı EUbuild projesi kapsamında
İMSAD Binalarda Enerji Verimliliği Hareketi
kampanyası yapılmıştır.
* EnverIPAB, Avrupa Birliğinin finansman desteğiyle
yürütülen Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik
Toplum Bilincinin Artırılması Projesi Ocak 2008Ocak 2009 tarihi arasında gerçekleştirilmiştir. Projeye
göre; binalarda, sanayide ve ulaşımda enerjiyi verimli
kullanarak enerji tüketiminde yaklaşık % 25 oranında
tasarruf sağlanabileceği ve bu tasarrufun ülke
ekonomisine katkısının yılda 7.5 milyar TL olacağı
belirtilmektedir [13].
* 15 Şubat 2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile, kamu kurum ve
kuruluşlarında enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına
yönelik tedbirler belirlenmiştir. Bu Genelge ile ayrıca,
“Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi (ENVER PROJESİ)”
başlatılmış ve 2008 yılı “Enerji Verimliliği Yılı” ilan
edilmiştir. ENVER PROJESİ ile Türkiye’nin enerji
arz güvenliğinin en üst düzeyde korunması ve sera
gazları emisyonlarının azaltılması bakımından, elektrik
enerjisi öncelikli olmak üzere, enerjinin her noktada
verimli ve etkin kullanılması ve israfının önlenmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda; illerde ENVER hareketi,
yalıtım hareketi, motor hareketi, turizmde ENVER
hareketi ve işbirlikleri başlatılmış, yarışmalar ve
Enerji Verimliliği Klavuzları (KOBİ’ler Enerji Verimliliği
Kılavuzu, Otellerde Enerji Verimliliği Kılavuzu ve Temiz
Enerji Kaynakları Kılavuzu) hazırlanmıştır [16].
* Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma
ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin
Yönetmelik, 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında
gider paylaşımı yaparak gider paylaşım belgesini
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düzenlemek isteyen (ilk beş) şirket “yetkilendirilmiş
ölçüm ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketi” olmak
için yetki belgelerini 31 Mart 2010 tarihinde Bayındırlık
ve İskân Bakanlığı’ndan almıştır [17].
* Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik
Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/At), 5 Haziran 2008
tarih ve 26897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
* Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 9 Haziran 2008
tarih ve 26901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
* ETKB ile Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler
Derneği işbirliğiyle başlatılan ENVER Perakende
Sektöründe Projesi, 2008 yılı Haziran ayında “Enerjini
Boşa Harcama” sloganı ile başlatılmıştır. Perakende
sektöründe harcanan enerjinin yıllık 1.5 milyar Dolar
olduğu tahmin edilmektedir. Tasarruf potansiyeli
yaklaşık % 20 olarak öngörülmektedir [18].
* Endüstride enerjinin verimli kullanılmasını amaçlayan
“ENVER Motor Hareketi”, Enerji Bakanlığının
önderliğinde 9 Temmuz 2008’de başlatılmıştır. ENVER
Motor Hareketi ile her yıl, motorların uygun yükte
çalıştırılması ile 400 GWh, yüksek verimli motor
kullanımı ile 1.300 GWh, DHS kullanımı ile 2.000 GWh,
yanmış motorların sarılmaması ile 600 GWh olmak
üzere sanayi sektörü için toplamda 4.300 GWh’lik
tasarruf potansiyeli belirlenmiştir [8].
* Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26 Temmuz 2008
tarih ve 26948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
* 2000 yılında uygulamaya giren TS 825-Binalarda Isı
Yalıtım Kuralları standardının revizyonu, 22 Mayıs 2008
tarihinde TSE tarafından kabul edilmiş ve 26 Ağustos
2008 tarih ve 26979 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu standart, binalarda net
ısıtma enerjisi ihtiyaçlarını hesaplama kurallarına
ve binalarda izin verilebilir en yüksek ısıtma enerjisi
değerlerinin belirlenmesine yöneliktir. Bu yönetmeliğin
uygulanması ile eski Isı Yalıtım Yönetmeliği’ne göre
% 35-40 nispetinde enerji tasarrufu sağlanması
amaçlanmaktadır [19]. Revize edilen Binalarda Isı
Yalıtımı Yönetmeliği, 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
* KOBİ’lerin KOSGEB Tarafından Desteklenmesine
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik, 18 Ekim 2008 tarih ve 27028 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmıştır. ETKB ile Sanayi Bakanlığı
arasında işbirliği protokolü ve eki eylem planı 9 Haziran
2008 tarihinde imzalanmış ve KOBİ’lerin desteklenmesi
çalışmaları başlatılmıştır.
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* Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 24 Ekim 2008’de
TBMM’ye sunulmuştur.
* Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, 25 Ekim 2008
tarih ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Yönetmelik gereği, toplam inşaat alanı 20 bin m2
veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticarî
binaların ve hizmet binalarının yönetimleri ile toplam
inşaat alanı en az 10 bin m2 veya yıllık toplam enerji
tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının
yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina
sahiplerinin, enerji yöneticisi görevlendirmesi veya
şirketlerden veya enerji yöneticilerinden hizmet
alınması gerekmektedir. Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte mevcut olan endüstriyel işletmelerden;
organize sanayi bölgeleri, ticari binalar, hizmet binaları
ve kamu kesimi binaları için en geç 02 Mayıs 2009
tarihine kadar gerekli düzenlemeyi yaptıklarına dair
Enerji Bakanlığına bildirimde bulunmaları istenmiştir.
Ayrıca, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri
olan endüstriyel işletmeler çalışanları arasından enerji
yöneticisi görevlendirilmesi, kamu kesimi dışında kalan
ve yılda en az 50000 TEP enerji tüketen işletmeler için
ise enerji yönetim biriminin kurulması amaçlanmıştır
[20].
* ENVER kanununun ve AB’nin ilgili 2002/91/EC konsey
direktifinin isteklerini karşılamak üzere Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği, 5 Aralık 2008 tarih ve
27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 5 Aralık
2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ana
referans doküman olarak TS 825 Binalarda Isı Yalıtım
Kuralları standardını kullanmaktadır. Bu Yönetmeliğin
amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin
ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine
ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir. Bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç
duyulan enerji performansı hesaplama yöntemleri ile
ilgili konulardaki tebliğlerin, Bakanlık tarafından, 1
Temmuz 2010 tarihine kadar çıkartılması hedef olarak
belirlenmiştir [21].
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Bu yönetmelik; yeni yapılan binalarda; toplam
kullanım alanının 1000 m2’den büyük olması halinde
merkezi ısıtma sistemi yapılması, soğutma ihtiyacı
500 kW’dan ve soğutulacak toplam kullanım alanı
2000 m2’den büyük olan ticari ve hizmet amaçlı yeni
yapılacak binalarda merkezi soğutma sistemi tasarımı
ve 5000 m2’nin üzerindeki binalarda ısıtma soğutma
havalandırma ve aydınlatma için bilgisayar kontrollü
bina otomasyon sistemi kurulmasının zorunlu hale
gelmesine,
100 m²’den küçük bireysel yapılar dışında kalan
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yapıların tamamı için yalıtımın zorunlu hale gelmesine,
2000 m²’den büyük ticari ve hizmet amaçlı (otel,
hastane, AVM) yapılarda Merkezi Soğutma Sistemi
uygulanmasına,
Kullanım alanı 1000 m²den büyük Hastane, Otel,
Yurt, Spor merkezi gibi tesislerde Merkezi Sıcak Su
uygulamasının zorunlu olmasına,
1000 m²’nin üzerindeki binalarda “Enerji Kimlik
Belgesi”nin zorunlu hale gelmesine,
Yeni binaların inşaat izninde Enerji Kimlik Belgesi şartı
aranmasına ilişkin vb. hükümleri içermektedir [21].
* Aralık 2008-Ocak 2009 döneminde, İlköğretim
okullarında öğrencilere enerji verimli lambalar dağıtıldı.
* Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinin
yetkilendirilmesine yönelik resmi başvurular, 25 Ekim
2008 tarih ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince
2009 yılının Ocak ayından itibaren alınmaya
başlamıştır. Enerji verimliliği konusundaki sanayi
ve bina sektörlerinde etüt, eğitim, danışmanlık ve
proje hizmetlerinin yaygınlaşması için 2009 yılından
itibaren EVD şirketlerinin yetkilendirilme çalışmalarına
başlanmıştır. Hali hazırda 17 şirket yetkilendirilmiştir.
* Enerjinin üretiminde ve kullanımında verimliliğin
artırılması için ulusal ve uluslararası ortak hareketlerin
geliştirilmesini ve izlenmesini hedefleyen 1. Ulusal
Enerji Verimliliği Forumu 15-16 Ocak 2009 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
* Enerjiyi yoğun kullanan ağır sanayi sektörlerinde
verimlilik artırıcı projelerin Dünya Bankası tarafından
TSKB ve TKB üzerinden desteklenmesine 2009 yılında
başlanmıştır.
* 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında
Yapılacak
Yetkilendirmeler,
Sertifikalandırmalar,
Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak
Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 6 Şubat 2009 tarih ve
27133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
* Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Yapılan
Değişiklik, 26 Mart 2009 tarih ve 27181 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmıştır.
* Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji
Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik,
17 Nisan 2009 tarih ve 27203 sayılı Resmî Gazete’de
Yayımlanmıştır.
* 2002 yılından beri AB’de geçerli olan BEP
Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak 23 Nisan 2009
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tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul
edilmiştir. Bu kapsamda, AB’yi takip eden Türkiye’nin
de ileriki tarihlerde çeşitli değişikliklere gitmesi
kaçınılmaz olmuştur.
* Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne Katılmasına İlişkin
Kanun Tasarısı, Bakanlar Kurulu kararı 13 Mayıs 2009
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak 28 Mayıs 2009
tarihinde BM Genel Sekreterliği’ne gönderilmiştir.
Protokol gereği 90 günlük resmi sürenin dolmasından
sonra 26 Ağustos 2009 tarihi itibarıyla Türkiye Kyoto
Protokolü’ne resmen taraf olmuştur.
* Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 18 Haziran 2009
tarihinde TBMM’nin gündeminde yer alırken son anda
TBMM Genel Kurul gündeminden çekilmiştir.
* Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği, 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
* Aydınlatma Yönetmeliği, 10 Temmuz 2009 tarihli ve
27284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
* Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 08 Ocak 2009 ve
09 Nisan 2009 tarihli toplantılarında TS 825-Binalarda
Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nda değişiklik yapılması
kararlaştırılmıştır. TS 825-BIYK Standard Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 17 Temmuz 2009
tarih ve 27291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
* 5 Aralık 2009 tarihinde (BEP Yönetmeliğinin Resmî
Gazete’de yayımlanmasından 1 yıl sonra) yürürlükte
olan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlükten
kalkıp, 5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan BEP Yönetmeliği yürürlüğe
girmiştir.
* EİE tarafından hazırlanan Enerji Verimliliği Strateji
Belgesi Taslağı 26 Aralık 2009’dan 26 Şubat 2010
tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne
açılmıştır.
* 5627 sayılı ENVER Kanunu’nun 10’uncu maddesine
ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3’üncü ve
17/7’nci maddelerine göre 2010 yılında uygulanacak
olan idari para cezalarına ilişkin tebliğ 26 Şubat 2010
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
* Sanayi’de & KOBİ’lerde Enerji Verimliliğinin
Artırılması Projesi, Mart 2010’da başlayıp Şubat
2015’te bitirilmesi planlanmıştır. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı, EİE, KOSGEB ve TTGV işbirliğinde
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yürütülmekte olan ve hedef kitlesini 1000 TEP’den
daha yüksek enerji tüketimine sahip sanayi tesislerinin
oluşturduğu projede, sanayi kuruluşlarını enerjinin
verimli kullanımı ve yönetimi konusunda teşvik etmek
suretiyle iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
* BEP Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik, 1 Nisan 2010 tarih ve 27539 sayılı Resmî
Gazete’de yayınlanmıştır.
* EKB Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek
Eğitimlere Dair Tebliğ (Tebliğ no: YİG-16/2010-01) 10
Haziran 2010 tarih ve 27607 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
* Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK)
22 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen 21.
toplantısında aldığı 2010/101 sayılı karar ile TÜBİTAK
tarafından Aralık 2011’de Ulusal Enerji Ar-Ge ve Yenilik
Stratejisi- EK 1 hazırlanmıştır.
* 10 Ekim 2010 tarih ve 27725 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 2011-2013 dönemine ilişkin Orta Vadeli
Program’da “Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımında
kayıp/kaçakların asgari seviyeye indirilmesi, Enerji
Verimliliği Kanunu çerçevesindeki destekleme
imkânlarının artırılması, talep tarafı yönetimi, yüksek
verimli kojenerasyon ve yalıtım gibi uygulamaların
yaygınlaştırılması yönünde politikalar izlenecektir.”
şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir [22].
* Yüksek Planlama Kurulu (YPK), Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlanan 2011-2014
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 27 Ocak 2011 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Belgeye göre; ENVER
kanunu kapsamında, enerji verimliliği uygulama
projeleri desteklenecek, endüstriyel işletmelerde
enerji yoğunluğunu azaltmak üzere gönüllü anlaşma
uygulamaları başlatılacaktır. Sanayide, binalarda ve
hizmetlerde enerji yönetim sistemi oluşturulmasına
ve yaygınlaştırılmasına yönelik altyapı geliştirilecek ve
eğitim programları düzenlenecektir [23].
*
Enerji
ve
Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı
koordinatörlüğünde kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarının katılımları ile hazırlanan ekli 2012-2023
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 25 Şubat 2012 tarih ve
28215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Belge ile
2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji
miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine
göre en az %20 azaltılması hedeflenmektedir [22].
* Enerji verimliliği konusunda, Enerji Bakanlığı
bünyesinde EİEİ Genel Müdürlüğü uzun süredir
çalışmalar yürütmekte olup; enerji verimliliğinin
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artırılması için etüt, eğitim, bilinçlendirme, istatistik,
değerlendirme ve mevzuat geliştirme faaliyetleri devam
etmektedir. EİE, 1999 yılından beri sanayi sektöründe
proje yarışmaları düzenlenmektedir. 1999-2005 yılları
arasında sanayide enerji verimliliği yarışmalarında
toplam 480.000 TEP enerji tasarrufu sağlanmış ve 138
Milyon TL tutarında yatırım yapılmıştır. Ayrıca, bilgilerin
ve üretilen raporların yayımlanmasını sağlayacak
alt yapıya sahip ENVER Portalı kurularak deneme
çalışmaları yapılarak, MED-PRO modeli hizmete
alınmıştır. Ayrıca, her yıl Ocak ayında Enerji Verimliliği
Haftası düzenlenmeye, çeşitli broşür ve kitapçıklar
hazırlanarak dağıtımına devam edilmektedir [13].
* Özel sektörün yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
projelerine Dünya Bankası tarafından kaynak
sağlanması amaçlanmaktadır. Türk sanayisinde
mevcut sistemlerde enerji verimliliğinin artırılmasına
yönelik endüstriyel işletmelerin belirli büyüklüğü
aşmayan verimlilik artırıcı projelerinin belirli bir kısmı
devlet tarafından desteklenmektedir. Ayrıca asgari
yatırım büyüklükleri Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenen projeler ve verimi en az % 80 ve üzeri
kojenerasyon tesisleri, Hazine Müsteşarlığı’nca
yatırım teşviklerinden yararlandırılmaktadır. Yine Türk
sanayisinde gönüllü anlaşmalarla enerji yoğunluğunun
azaltılması hedeflenmektedir.
* Avrupa Birliği’nin 2006 yılında ürün bazlı enerji
verimliliğinin arttırılması amacıyla çıkardığı Nihai
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Şekil 6. Enerji kimlik belgesi ve göstergeleri [21].
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Enerji Tüketim Verimliliği ve Enerji Hizmetleri Direktifi
ile Türkiye’de hazırlanan yönetmelikler benzer esasları
içermektedir. Ürün bazlı verimliliğin arttırılması
amacıyla 2005/32/EC sayılı Enerji Kullanan Ürünlerin
Eko-Tasarım Gerekliliklerine İlişkin Direktif, Avrupa
Birliği’nce Temmuz 2006 tarihinde yayımlanmış ve
Ağustos 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye,
söz konusu mevzuatın uyumlaştırılması çalışmalarına
devam etmektedir.
Tüm bu kanun, yönetmelik, tebliğ, ilgili tebliğler,
genelgeler ve projelerin ortak noktası enerjinin verimli
kullanımının sağlanmasıdır. Dolayısıyla bu amaca
hizmet etmesi beklenmektedir. Hazırlanan çalışmaların
başarıya ulaşmasında yasa uygulayıcıları, takipçisi
olan meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve
duyarlı vatandaşların katkıları son derece önem arz
etmektedir.
3.1. Enerji Kimlik Belgesi ve Süreci
Enerji Kimlik Belgesi (EKB), 5627 Sayılı Enerji Verimliliği
Kanunu (ENVER) ve Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği’ne (BEP) göre, bina ile ilgili verilere,
binalarda enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına,
binanın asgari enerji ihtiyacına, enerji performansına,
binanın sınıfına ve sera gazları emisyonu göstergesi’ne
(SEG) ilişkin bilgilerin bulunduğu belgedir. Şekil 6’da
enerji kimlik belgesi gösterilmektedir.

Makale
BEP yönetmeliğinde; yeni yapılacak binalar,
yönetmeliğe uygun projelendirilmesi ve 1 Temmuz
2010’dan itibaren mecburi olan enerji kimlik belgesine
sahip olması belirtilmesine rağmen BEP-TR yazılımı ile
ilgili sürecin uzamasıyla 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle
EKB sertifikasyonu başlamıştır. Bununla birlikte eski
binalar için ise 10 yıllık (02.05.2017 tarihine kadar)
bir geçiş süreci bulunmakta ve EKB düzenleme
tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. EKB’nin,
binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca,
isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir
bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için
ayrı ayrı düzenlenebilmektedir. EKB kapsamında
konutlar, A’dan G’ye kadar sınıflandırılmaktadır. A
sınıfı, tasarruflu ve SEG değeri düşük, G sınıfı ise
enerji israf eden ve SEG değeri yüksek olan binaları
göstermektedir.
21 Mayıs 2009 tarihinden itibaren yapı fiziği, mekanik,
aydınlatma ve yazılım alanında 20’yi aşkın akademisyen
ile, enerji yönetimi ve yazılımı uzmanlarından oluşan bir
ekip tarafından “Bina Enerji Performansı Hesaplama
Yöntemi (BEP-HY) ve Bina Enerji Performansı Yazılımı
(BEP-TR)” ulusal çalışması yürütülmüştür. BEP-HY
ve BEP-TR bilgisayar programı projesinin süreci Şekil
7’de gösterilmektedir.
EKB düzenleme yetkisi (BEP-TR’ye erişim yetkisi);
Bakanlık ile Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel
Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği üniversite, meslek
odaları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak
protokole göre bu kuruluşlarca yapılan eğitimler
sonunda Bakanlık tarafından yapılacak veya
yaptırılacak sınavda başarılı olup EKB düzenlemek
üzere yetki belgesi alanlara verilir. EKB, BEP-TR
kullanılmak suretiyle düzenlenir [21].
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Şekil 7. BEP-HY ve BEP-TR bilgisayar programı
projesinin süreci [24]
1 Ocak 2011 tarihi itibariyle EKB hazırlama süreci
başlamıştır. Buna göre; EKB uzmanları tarafından
BEP-TR yazılımı kullanılarak taslak enerji kimlik belgesi
düzenlenmektedir. Yeni binalarda belediyeler projeleri
onayladıkları zaman sistem, taslak kimlik belgesini
aktif hale getirmektedir. Aktif hale gelen kimlik
belgesinin çıktısını alan uzman, belgeyi imzalayıp
bina sahibine teslim eder. Bu belge, yeni binalar için
yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
EKB’nin düzenleme tarihinden itibaren geçerlilik
süresi 10 yıldır.
EKB’nin kullanılmadığı yerler; toplam kullanım alanı
50 m2’nin altında olan binalar, mücavir alan dışında
kalan ve toplam inşaat alanı 1000 m2’den az olan
binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan
binalar, sanayi alanlarında üretim faaliyeti yürüten
binalar, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına,
soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır,
ağıl gibi yapılar, seralar ve atölyelerdir.

Tablo 1. Birincil enerjiye göre referans göstergesi (RG)
Bina Tipleri

Kullanım Amaçları

Konutlar

Tek ve ikiz aile evleri
Apartman blokları

1. Isıtma
Bölgesi
165
180

Ofis ve büro binaları

240

300

360

495

Eğitim binaları (Okullar, yurtlar, spor tesisleri vb.)

180

255

300

450

Hizmet Binaları

Ticari Binalar

Sağlık binaları (Hastaneler, huzurevleri,
yetiştirme yurtları, sağlık ocaklığı vb.)
Otel, motel, restoran vb.
Alışveriş ve ticaret merkezleri

EKB’ne göre binalar, A’dan G’ye kadar sınıflandırılmakta
olup sınıflar arasında geçiş yapılabilmektedir. E, F ve
G gibi kötü nota sahip binalar gerekli düzenlemeleri
yapmaları halinde üst sınıflara ve hatta en üst sınıf olan

2. Isıtma
Bölgesi
240
255

3. Isıtma
Bölgesi
285
300

4. Isıtma
Bölgesi
420
435

600
540
750

A sınıfına yükseltilebilmektedir. EKB için, Binalarda
Isı Yalıtımı Yönetmeliği yayınlanmadan önce yapılmış
10000 m2 kullanım alanlı mevcut Ticaret Merkezi
binasına örnek olarak uygulama yapılacak olursa;
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* Ticaret Merkezi’nin ısıtma ve sıcak su temini için
harcanan (ölçülen) enerji miktarı (kullanılan yakıt;
doğalgaz): 400 kWh/m2-yıl
* Soğutma ve aydınlatma için harcanan (ölçülen)
enerji miktarı (kullanılan yakıt; elektrik enerjisi): 220
kWh/m2-yıl
* Birincil enerji dönüşüm katsayıları (EN 15603
Standardı’ndan); doğalgaz: 1.36, elektrik: 3.31

* Toplam birincil enerji tüketimi: 400 x 1.36 + 220 x
3.31 = 1272 kWh/m2-yıl
1272 / 750 (Şekil 6’daki EKB EP göstergesinden)= 1.7
bulunur, buna göre; bulunan değer için Tablo 1’den
bakıldığında Bina Enerji Sınıfı: F olarak bulunur. F
sınıfı olarak hesaplanan bu bina Tablo 2’deki gibi
uygulamalar yapılarak üst sınıflara yükseltilebilir.

Tablo 2. Örnek uygulama için EKB’de sınıf yükseltme işlem örnekleri
F Sınıfı (Mevcut hali)

C Sınıfına Yükselme

B Sınıfına Yükselme

A Sınıfına Yükselme

Ticaret Merkezi

Yönetmeliğe uygun yalıtım
yapılırsa % 50 tasarruf
sağlanmasıyla

Yenilenebilir enerji
kullanılırsa % 25 tasarruf
sağlanmasıyla

Otomatik ve periyodik
kontroller, bakım ve
yenilemeler ile % 52

1272 kWh/m2-yıl

763 kWh/m2-yıl

572 kWh/m2-yıl

300 kWh/m2-yıl

4. Sonuç ve Öneriler
Yukarıda anlatılanlardan anlaşılacağı üzere enerji
verimliliğinin alt yapısı hazırlanmıştır. Hatta bazı
alanlarda ise hazırlanan proje ve teşvikler uygulamaya
konulmuştur. Ancak enerji ve çevre güvenliği için,
kullanılan enerjinin tamamının faydaya dönüştürülmesi
amacıyla topyekûn bir seferberlik yapılmalıdır. Verimliliği
artırmada hükümet, yöneticiler, sendikalar, dernekler,
sivil toplum kuruluşlarının sorumlulukları birbirleri ile
iç içe girmek zorundadır. Dernekler, enerji verimliliğini
hayata geçirme, bilinçlendirme konularında rol oynadığı
gibi denetleme, devamını sağlama gibi konularda da
rol almalıdır. AB mevzuatına paralel olarak Türkiye’de
enerji verimliliğinin artırılması ve mevzuatının etkin
uygulanması konusunda ciddi adımlar atılmalıdır.
Tasarruf toplumun tamamından kabul görmedikçe
başarılı olamayacağı gerçeği unutulmamalıdır.
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Enerji açısından dışa bağımlı olan Türkiye’nin yüksek
enerji tasarruf potansiyeli göz önüne alındığında,
enerjinin verimli ve etkin kullanımı ulusal bir politika
haline dönüştürülmesi zaruridir. Petrole olan
bağımlılığın azaltılması amacıyla standartlara uygun
alternatif yakıt kullanımı teşvik edilmelidir. Modern
enerji yönetimi uygulamaları ve farklı enerji tasarrufu
önlemleri konularında hedef kitlelere eğitim verilmesi
ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Enerji verimliliğinin
iyileştirilmesine yönelik ARGE çalışmaları yapılmalı ve
bu çalışmalar uygulamaya konulmalıdır. Enerji kimlik
belgesinin uygulanması aşamasında AB ülkelerinde
olduğu gibi çeşitli teşvikler verilebilir. Bu kapsamda,
mevcut binaların rehabilitasyonuna yönelik teşvik
mekanizmaları uygulamaya konulmalıdır. Bunun
için gerekli olan finansman destekleri sağlanmalıdır.
Son kullanıcıya yönelik bilinçlendirme kampanyaları
(teşvikler, programlar, krediler vb), kamu ve özel sektör
işbirlikleri, bütünleştirilmiş politikalar ve network ağı
etkili kullanılmalıdır.
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AB ülkeleri 2010 yılında enerji envanterlerindeki
yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) payını % 22’lere
çıkarmak istemektedir. Buna paralel olarak Yüksek
Planlama Kurulu’nca, 18 Mayıs 2009 tarihinde kabul
edilen Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji
Belgesi’nde, yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi
üretimi içerisindeki payının 2023 yılında en az % 30
düzeyinde olması ifade edilmiştir. YEK’in kullanılmasıyla
verimlilik artışı olması planlanmaktadır.
Türkiye’de yaklaşık olarak 18 milyon konut olduğunu ve
bunların % 80-90’ının yalıtımsız olduğunu varsayarsak
önceliği yeni yapılacak binalara vermek üzere ve
planlı bir şekilde yalıtım seferberliği yapılarak binalar
yönetmeliklere uygun hale getirilmelidir [11]. Binalardaki
enerji kimlik belgesi gibi, daha uygun benzetim ile
elektrikli cihazlardaki enerji etiketleri gibi ulaşımda da
araç etiketleri çeşitli ülkelerde kullanılmaya başlanmıştır.
Sera gazı emisyon salınımı yüksek olan Türkiye, bu
standartları takip etmelidir.
Son olarak; Türkiye’de enerji verimliliğini artırıcı yasa ve
yönetmelikler, AB’de var olan yasa ve yönetmeliklerle
senkronize olarak hazırlanmakta ve üye ülkelerin
uygulama ve tecrübelerinden yararlanılmaktadır. AB,
BEP mevzuatı, enerji etiketleri mevzuatı ve kojenerasyon
mevzuatında revizyona gitmeyi planlamaktadır. Türkiye
bunun da takipçisi olacaktır. AB’de 2020 yılına kadar %
20 enerji tasarrufu sağlanacağı, 2019 yılının başından
itibaren AB üyesi ülkelerde inşa edilecek olan her
türlü binanın sıfır enerjiye sahip olacağı öngörülmekte
bu nedenle Türkiye’nin de bu ülkeleri takip ederek
aralarında yer alması temennimizdir. BEP yönetmeliği
gereğince yeni binaların 1 Ocak 2011’dan itibaren,
mevcut binaların ise (tahminen 5 milyon bina) 2 Mayıs
2017 yılına kadar enerji kimlik belgesi alma zorunluluğu
olması bu temennimiz için umut vaat etmektedir.
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Çekmeköy İlçesi Toplu Konut Bölgeleri İçin
Kojenerasyon Sistemlerinin Analizi
Analysis of Cogeneration Systems in Social Housing
Areas of Çekmeköy Municipality
Nesrin ÖZDEMİR - İsmail EKMEKÇİ
Özet
Bu çalışmanın temel amacı Çekmeköy İlçesi Aktürk Sitesinin gerçek tüketimlerini kullanarak bir çalışma elde
etmektir. Çalışma için kojenerasyon sistemi düşünülmüştür.
Bu çalışma için, incelenen siteden gerçek elektrik ve doğalgaz tüketim değerleri elde edilmiştir. Gerekli data
tablolar halinde verilmiştir. Grafikler bu datalara göre biçimlendirilmiştir. Maliyet analizi çalışması yapılmıştır.
Analizlerden elde edilen datalara göre çalışma yapılmıştır. Site için düşünülen kojenerasyon sistemi ekonomik
bulunmuştur ve geri dönüşüm süresinin kısa olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kojenerasyon Sistemi, Maliyet Analizi, elektrik tüketimi, doğal gaz tüketimi, geri dönüşüm süresi.

Abstract
The main purpose of this work is to maintain a study by using the real consumptions of Akturk site in Cekmekoy.
A cogen system have been tought for the study.
For this work, the real electric and natural gas consumption quantities has been obtained from studied site,
necessary data has been joined as tables. Graphics has been formed according to these datas. Cost analysis study
has been made. According to the data has been obtained from the analysis, study has been done. A cogen system
feeding the site has been found to be economic and very quick depreciation time.
Keywords: Cogeneration System, Cost Analyse, electric consumption, natural gas consumption, depreciation time.
1- Giriş
Enerji dünyadaki gelişmenin büyük hedeflerine
anahtar olmuş ve olmaya devam etmektedir. Doğa
ve evrenin ayrılmaz bir öğesi olan enerjinin tarihi,
bir bakıma insanlık tarihi kadar eskidir. Günümüzde
enerjinin üretimi çok değişik yöntemlerle mümkün
olmaktadır. Tüketimi ise çok güçlü sosyal ve çevresel
etkilere sahiptir. Artan nüfus ve gelişmişlikle birlikte
enerji talebi de artmaktadır.
Elektrik üretimine yönelik olan ve ülkemizde de
yaygınlaştırılarak kullanılmak istenilen yeni teknoloji,
ısı ve elektriği birlikte üretecek bileşik ısı-güç sistemleri
(CHP) yani kojenerasyon teknolojisidir (EPDK).
Türkiye’de bir kojenerasyon sisteminin ekserjik ve
ekonomik analizlerini gösteren bir çalışmada, sistemi
inceleme periyodu boyunca ölçülen datalar not
edilmiştir. Termodinamiğin 1. ve 2. Kanunu ölçülen

datalara adapte edilmiştir. Yakıt kullanım verimi, güç–
ısı oranı ve proses ısı oranı tanımlandırılmıştır. Yapılan
çalışmalar sonucunda 2. kanun verimi olarak %89.5,
geri ödeme süresi olarak da 3.5 yıl bulunmuştur (Can
2009).
Bir binada yılın her ayının her gününün saat saat ısıl
ve elektrik yük ölçümlerinin data haline getirildiği
bir çalışmada; termal enerjinin nasıl hesaplanacağı
tartışılmıştır. Bu metodoloji ile var olan metodoloji
karşılaştırılmıştır. Bu modelden elde edilen sonuçlar;
binanın kojenerasyon dönüşümü yapıldığında ısıtma
ihtiyacı mevcut sistem ile ısıtıldığından daha küçük
kapasite gerektirmiştir (Huamani 2006).
Gaz motoru ile çalışan bir kojenerasyon sisteminin
incelendiği bir çalışmada; birincil enerji oranı ve birincil
enerji kurtarımı hesaplanmıştır. Kojenerasyon sistemi
ile konvansiyonel sistem karşılaştırılmıştır. Birincil
enerji kurtarımı kojenerasyon sisteminde %37’den
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daha büyük çıkmıştır. Toplam yıllık gelir, toplam
yıllık kurtarım ve geri ödeme periyodu kojenerasyon
sisteminde daha çok ekonomik fayda göstermiştir
(Sun 2007).
Endüstride ve ticari binalarda karşılaştırmalı data
analizlerinin sonuçlarını inceleyen bir diğer çalışmada;
2540 fabrika ve 1651 ticari bina arasından 817 fabrika
ve 966 ticari binanın 2020’ye kadar kojenerasyon
teknolojilerine dönüştürülebileceği değerlendirilmesi
yapılmıştır (Gvozdenac 2009).
Bir bölgenin ısıtma amaçlı enerji talebinin belirlenmesi
ve bölge ısıtma sistemi için uygunluğunun analizi
ile ilgili yapılan bir yüksek lisans tez çalışmasında
İstanbul ili Pendik ilçesi için bölge ısıtma sisteminin
bireysel ısıtma sisteminden çok daha ekonomik
olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada bölgenin enerji
talebinin belirlenmesi için konut enerji hesap modeli
geliştirilmiştir. Daha sonra da bölge ısıtma sistem
tasarımı için geliştirilen yöntem kullanılarak ekonomik
model geliştirilmiştir. Bu modellere göre bölge
ısıtma sisteminin ekonomik olarak çok uygun olduğu
görülmüştür (Pusat 2010).
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Bu çalışmada; İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi sınırları
içerisinde bulunan Aktürk Sitesi’ne ait ısı ve elektrik
tüketim değerleri site yöneticilerinden aylık olarak
alınmış, bu değerlere göre kojenerasyon sistem seçimi
yapılmış ve seçilen sistemin ekonomikliği ve geri
dönüşüm süresi hesaplanmıştır. 5 farklı kapasiteli
kojenerasyon sistemi düşünülmüştür. Kapasiteler
arasında; geri dönüş süresi, tasarruf oranı ve kapasite
kullanımı karşılaştırmaları yapılmıştır. 800 kW
kapasiteli kojenerasyon sistemi bu site için uygun
görülmüştür. İnceleme yapılan site 563 bağımsız
bölümden (daireden) oluşan, merkezi sitemle ısıtılan,
4 adet kazan dairesi içinde 8 adet 800.000 kcal/h’lik
kazanlardan beslenen Aktürk sitesidir (Şekil 1).
1.1.

Materyal ve Yöntem

Gerçek tüketim değerleri için site yönetiminden alınan
faturalara göre doğalgaz ve elektrik tüketimleri ortalama
olarak hesaplandı (Tablo 1). Ortalama değerler için
aşağıdaki hesap yöntemi uygulandı. Sitedeki 563
dairenin ısıtma periyodunda 6 ay kış dönemi için fatura
değeri ortalama 300 TL, 6 ay yaz dönemi için fatura
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değeri ortalama 80 TL olarak hesaplanmıştır.
(563*300*6)+(563*80*6)=1.283.640 TL
kWh başına doğalgaz satış fiyatı 0.07 TL’dir. 1.283.640
TL için 17.273.578 kWh olarak doğalgaz tüketimi
bulundu.
Elektrik faturalarına göre 12 ayın ortalaması 150 TL’dır.
563*150*12=1.013.400 TL
kWh başına elektrik 0.25 TL’dır. 1.013.400 TL için
5.216.400 kWh elektrik tüketimi olarak bulundu.
Tablo 1. Aylık Tüketim Değerleri
Doğalgaz Tük.(kWh)

Elk. Tük.(kWh)

3028762
2829328
2691628
1367986
977833
275512
265161
254265
297226
747462
1825982
2712433
17273578

445500
445500
445500
437400
433350
425250
425250
421200
421200
433350
437400
445500
5216400

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
TOPLAM

Bu değerlerin ısıl ve elektrik güçleri kW olarak aşağıda tablo halinde verilmiştir. Tablonun son sütununda
elektrik/ısı oranı gösterilmiştir. Bu oranlara göre Tablo
3’ten gaz motorlu kojenerasyon sistem seçimi yapılmıştır.
Tablo 2’ye bakıldığında sitenin ısı tüketim değerleri 565
kW-3739 kW arasında değişmektedir.
Tablo 2. Enerji Oranları
N ısı (kW)

N elektrik (kW)

Ne/Nı

Ocak

3739

110

0,294196

Şubat

3493

1100

0,314916

Mart

3323

1100

0,331026

Nisan

1689

1080

0,639432

Mayıs

1207

1070

0,886495

Haziran

612

1050

1,715686

Temmuz

589

1040

1,765705

Ağustos

565

1040

1,840708

Eylül

661

1050

1,588502

Ekim

1186

1070

0,902192

Kasım

2254

1080

0,479148

Aralık

3349

1100

0,328456

Makale
Kojenerasyon maliyet hesaplarına geçmeden önce
dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ve kabuller
vardır. Bu çalışmada hesaplar 11.00-23.00 ve 23.0011.00 saat dilimleri arasında yapılmıştır. Sistemin ayda
700 saat çalıştığı düşünülmüştür. Doğalgaz serbest
tüketici fiyatı 0.515 TL/m3, doğalgaz ticari fiyatı 0.615
TL/m3, elektrik fiyatı 0.214TL/kWh, kullanılan yakıt
doğalgazdır.
İlk olarak 11.00-23.00 ve 23.00-11.00 saatlerinde
çekilen ortalama güçler ve ortalama ısıtma ihtiyaçları
elektrik ve ısı yüklerine göre ortalama değerler
düşünülerek tablolarda hesaplanmıştır. Daha sonra
yine aynı saat dilimleri için kojenerasyon ünitesinden
alınacak maksimum güç ve maksimum ısıtma gücü
hesaplanmıştır. 11.00-23.00 saatleri arasında çekilen
elektrik gücü ve 23.00-11.00 saatleri arasında çekilen
elektrik gücü toplanarak aylık elektrik ihtiyacı kWh/
ay olarak bulunmuştur. Yine aynı şekilde 11.00-23.00
saatleri arasındaki ısıtma ihtiyacı ve 23.00-11.00 saatleri
arasındaki ısıtma ihtiyacı toplanarak aylık ısıtma enerjisi
ihtiyacı kWh/ay olarak bulunmuştur. Yine bu ısıtma
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enerjisi ihtiyacı gerekli birim dönüşümleri yapılarak
aylık doğalgaz tüketimi m3/ay olarak hesaplanmıştır.
Bu değerlerin ışığı altında, elektrik maliyeti aylık elektrik
ihtiyacı ile elektrik fiyatı çarpılarak bulunmuştur.
Doğalgaz maliyeti aylık doğalgaz tüketimi ile doğalgaz
fiyatı çarpılarak hesaplanmıştır.
11.00-23.00 ve 23.00-11.00 saatleri arasında
kojenerasyon ünitesinden alınabilecek maksimum
ısıtma ihtiyaçları toplanarak ısıtma ile elde edilecek
doğalgaz tasarrufu aylık olarak hesaplanmıştır.
Tedaş’tan alınan elektrik miktarı, elektrik ihtiyacından
üretilen elektrik miktarı çıkarılarak bulunmuştur.
Kojenerasyon ünitesinin tüketim maliyeti, Tedaş
elektrik maliyeti ve ek doğalgaz maliyeti toplanarak
toplam enerji maliyeti aylık olarak hesaplanmıştır.
Bu maliyet toplamlarından toplam aylık brüt tasarruf
bulunmuştur. Bu brüt tasarruftan; bakım giderleri,
yağlama yağı maliyeti ve toplam işletme gideri
çıkarılarak toplam net tasarruf hesaplanmıştır. Aylık
yapılan hesaplar yıllığa çevrilmiş ve site için yıllık net
tasarruf miktarı belirlenmiştir. (Tablo 3)

Sitenin Ocak ayı için elektrik ihtiyacı
Gündüz ve gece için 12’şer saatten ayda 360 saat bulunur. Buna göre hem gece hem gündüz saatlerinde çekilen
ortalama güç;
Güç = 1100*360+138*360 =445.500 kWh/ay
Gündüz ve gece saatlerinde ortalama ısıtma ihtiyaçları 360 ile çarpılarak toplanır ve gerekli birim dönüşümleri
yapılarak doğalgaz tüketimi bulunur.
Doğalgaz Tüketimi=((3739*360+4674*360)*860/9150)/0.9=316.301m3/ay
Isıtma enerjisi ihtiyacı gece gündüz saatleri toplanarak bulunur.
Is.Enr.İht.=3739*360+4674*360=3.028.762 kWh/ay			
Elektrik maliyeti= 445.500*0.214= 95.337 TL/ay
Doğalgaz maliyeti= 316.301*0.615= 194.525 TL/ay
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Toplam Enerji maliyeti= 95.337+194.525= 289.862 TL/ay
Kojenerasyon ünitesinden alınabilecek maksimum elektrik hesabı için kojenerasyon ünitesinin bakım, arıza gibi
nedenlerden ayda 700 saat çalıştığı farz edilmiştir. Buna göre kojenerasyon ünitesinden alınabilecek maksimum
güç gece ve gündüz saatleri için toplanmıştır.
Kojenerasyon maksimum elektrik=800*350+138*350=328.125 kWh/ay
Üretilebilen elektrik miktarı=800*350+800*350=560000 kWh/ay
Üretilebilen termal enerji miktarı=(855*350+855*350)*(328.125/560.000)=350.684 kWh/ay
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Isıtma ile elde edilecek doğalgaz tasarrufu=855*350+855*350=598.500 kWh/ay
Isıtma ile elde edilecek doğalgaz tasarrufu=598.500*0.615*1000/9150=40.227 TL/ay
TEDAŞ’dan alınan elektrik miktarı, sitenin elektrik ihtiyacından kojenerasyondan elde edilecek elektrik gücü
çıkarılarak hesaplanır.
TEDAŞ’tan alınan elektrik miktarı=445.500-328.125=117.375 kWh/ay
Kojenerasyon tüketim maliyeti= 1891*860/9150*350*0.615*(328.125/560.000)+1891*860/9150*350*0.615*(328.
125/560.000)=44.833 TL/ay
TEDAŞ elektrik maliyeti=117.375*0.214=25.118 TL/ay
Isıtma ihtiyacı gündüz saatlerinde kojenerasyon ünitesinin termal kapasitesinden fazla olduğu için ek doğalgaz
maliyeti hesaplanmalıdır:
Ek doğalgaz maliyeti=0.615*(((3739-855)*350+(4674-855)*350)*860/9150)+194.525*((720-700)/700)= 141.017
TL/ay
Toplam enerji maliyeti=44.833+25.118+141.017=210.968 TL/ay
Toplam brüt tasarruf=289.862-210.968=78.894 TL/ay
Toplam net tasarrufu bulabilmek için toplam işletme gideri çıkarıldı.
Bakım giderleri=700*14.5=10.150 TL/ay
Yağlama yağı maliyeti=265*8.75=2.322 TL/ay
Toplam işletme gideri=10.150+2.322=12.472 TL/ay
Ocak ayı için toplam net tasarruf=78.894-12.472=66.422 TL/ay
Bu hesapların dışında her ay için kojenerasyon çalışma yük verimi, elektrik ihtiyacı karşılama yüzdesi ve ısıtma
ihtiyacı karşılama yüzdesi değerleri de hesaplanarak tabloya eklendi. Ocak ayı için yapılan verim hesapları
aşağıdadır:
Kojenerasyon çalışma yük verimi=(Kojenerasyon ünitesinin üretebileceği maksimum elektrik/üretilen
elektrik)*100=%59
Elektrik ihtiyacı karşılama yüzdesi=(Kojenerasyon ünitesinin üretebileceği maksimum elektrik/elektrik
ihtiyacı)*100=%74
Isıtma ihtiyacı karşılama yüzdesi=(ısıtma ile elde edilecek doğalgaz tasarrufu/ısıtma ihtiyacı)*100=%20
1.2.

Site Grafikleri
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Şekil 2. Yıllık elektrik tüketimi
Şekil 2’de gündüz (11.00-23.00) ve gece (23.0011.00) saatleri için aylara göre elektrik tüketimi
gösterilmektedir. Gündüz saatlerinde sitenin ortalama
elektrik tüketimi 1100 kW’tır. Gece saatlerinde sitenin
ortalama elektrik tüketimi 130 kW’tır.
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kojenerasyon ünitesi sitenin ihtiyaç duyduğu kadar
elektrik üretimi yapmaktadır.

Şekil 5. Yıllık ısı üretim-kullanım
Şekil 5’te gündüz (11.00-23.00) ve gece (23.00-11.00)
saatleri için aylara göre hem konvansiyonel sistemin
Şekil 3. Yıllık ısı tüketimi
Şekil 3’te gündüz (11.00-23.00) ve gece (23.00-11.00)
saatleri için aylara göre ısı ihtiyacı gösterilmektedir.
Gündüz saatlerinde sitenin ısı ihtiyacı kış aylarında
ortalama 3500 kW, yaz aylarında 600 kW’tır. Gece
saatlerinde sitenin ısı ihtiyacı kış aylarında 4300 kW’tır,
yaz aylarında 150 kW’tır.

hem de kojenerasyon ünitesinin ısı üretimi ve kullanımı
gösterilmektedir. Gündüz saatlerinde sitenin ısı ihtiyacı
kış aylarında ortalama 3500 kW, yaz aylarında 600
kW’tır. Gece saatlerinde sitenin ısı ihtiyacı kış aylarında
4300 kW’tır, yaz aylarında 150 kW’tır. Kojenerasyon
ünitesinden alınabilecek maksimum termal güç
855 kW’tır. Kış aylarında ısı kullanımının 855 kW’lık
kısmı kojenerasyon ünitesinden sağlanmakta iken
yaz aylarında ısı kullanımının tamamı kojenerasyon
ünitesinden sağlanmaktadır.

Şekil 4. Yıllık elektrik üretim-tüketim
Şekil 4’te gündüz (11.00-23.00) ve gece (23.00-11.00)
saatleri için aylara göre hem konvansiyonel sistem
hem de kojenerasyon ünitesi elektrik üretimi ve
tüketimi gösterilmektedir. Gündüz saatlerinde sitenin
ortalama elektrik tüketimi 1100 kW’tır. Gece saatlerinde
sitenin ortalama elektrik tüketimi 130 kW’tır. Gündüz
saatlerinde kojenerasyon ünitesinden alınabilecek
güç bütün aylarda 800 kW iken gece saatlerinde

Şekil 6. Konvansiyonel sistem ile kojenerasyon enerji
maliyeti karşılaştırması
Şekil 6’da konvansiyonel sistemin enerji maliyeti ile
düşünülen kojenerasyon ünitesinin sağladığı enerji
maliyeti karşılaştırılmıştır. Kojenerasyon ünitesi
sayesinde kış aylarında ve yaz aylarında enerji
maliyetlerinin düştüğü görülmektedir.

TTMD Mayıs Haziran 2012

47

Makale

Article
800 kW’lık ünite: 490.000 EURO
1200 kW’lık ünite: 650.000 EURO
1400 kW’lık ünite: 810.000 EURO
2000 kW’lık ünite: 850.000 EURO
2400 kW’lık ünite: 1.250.000 EURO (2010)

Şekil 7. Kojenerasyon kapasite kullanım oranı
Şekil 7’de kojenerasyon çalışma yük verimi
gösterilmektedir. Kış aylarında ünitenin verimi % 59
iken yaz aylarında %58’dir.

Yatırım maliyet fiyatları, ekipman + entegrasyon
(mekanik+elektrik %6/7) + yasal harcamalar ( lisans,
harçlar) + finansman maliyeti (yıllık %6-7) kalemlerinin
toplamıdır.
2.Sitelerin geri ödeme süreleri
Geri dönüşüm süresi için bütün gelir ve giderler
yıllık olarak proje ömrü boyunca ortaya koyulmuştur.
Yıllık gelir ile gider arasındaki fark net kar olarak
bulunmuştur. Bulunan net kar değeri şimdiki değere:
Cşd=Cyd*(1+i)^(-t) ……………….(1)

Şekil 8. Kojenerasyon elektrik ihtiyacı karşılama
Şekil 8’de kojenerasyon ünitesinin elektrik ihtiyacını
yaz aylarında %77, kış aylarında %74 karşıladığı
gösterilmektedir.
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Şekil 9. Kojenerasyon ısıtma ihtiyacı karşılama
Şekil 9’da kış aylarında yaklaşık %30 civarında,
yaz aylarında yaklaşık % 99 civarında ısı ihtiyacı
kojenerasyon ünitesinden sağlanmaktadır.
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mühendislik
ekonomisi
formülü
kullanılarak
hesaplanmıştır ( Cşd: şimdiki değer, Cyd: yıllık değer,
i: faiz oranı, t: kaç yıl geriye getirileceğini gösterir
zaman). Son olarak net karın şimdiki değeri kullanılarak
kümülatif toplam bulunmuştur. Kümülatif toplam bir
önceki yıldaki kümülatif toplam değeri ile net karın
şimdiki değerinin toplamıdır (Pusat 2010). Kümülatif
toplam sütunundaki değerin pozitife geçtiği yıl kar
edilmeye başlanan yılı ifade etmektedir. Bu değeri sıfır
yapan değer de geri ödeme süresidir. Tablo 5’te beş
farklı kapasiteli kojenerasyon sistemi için geri dönüşüm
süresi hesaplanmıştır. 800 kW kapasiteli kojenerasyon
sistemi 2. yılda pozitife geçtiği için geri dönüş süresi
1-2 yıl arasında çıkmaktadır. Küsürat orantı kurularak
hesaplanmıştır. Sonuç olarak geri dönüş süresi 1 yıl 6
aydır. 1200 kW kapasiteli kojenerasyon ünitesi için geri
dönüş süresi 1 yıl 5 ay, 1400 kW kapasiteli kojenerasyon
ünitesi için geri dönüş süresi 1 yıl 9 ay, 2000 kW
kapasiteli kojenerasyon ünitesi için geri dönüş süresi
1 yıl 6 ay, 2600 kW kapasiteli kojenerasyon ünitesi için
geri dönüş süresi 2 yıl olarak bulunmuştur.
1.

Duyarlılık Analizleri

Bu çalışmada faiz oranı olarak 0.10 değeri seçildi.
Bu değere belirli bir tolerans vererek geri dönüşüm

Makale
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süresinin nasıl değiştiğini gözlemlemek için duyarlılık
analizi yapıldı. Aktürk Sitesi 800 kW kapasiteli
kojenerasyon ünitesi için yukarıdaki tablo kullanılarak
aşağıdaki grafik oluşturuldu.

Şekil 12. Kojenerasyon Kapasiteleri-Tasarruf Oranı
Değişimi
Şekil 10.
Değişimi

Geri

Dönüşüm

Süresi-Faiz

Oranı

Grafik incelendiğinde faiz oranının 0.10 değerinden
biraz düşük veya yüksek seçilmesinin geri dönüşüm
süresini 1 ay kadar ertelediği veya öne aldığı
görülmüştür.

Şekil 12’de Aktürk Sitesi’nin farklı beş kapasitesine
göre tasarruf miktarının nasıl değiştiğini gözlemlemek
için duyarlılık analizi yapılmıştır. Bu analize göre
kapasite arttırıldıkça tasarruf miktarının da arttığı
gözlemlenmiştir.
Aktürk Sitesi için maliyet analizi için oluşturulan
tabloda faklı kapasiteler denendi. Elektrik kapasitesi
800 kW, 1200 kW, 1400 kW, 2000kW ve 2600 kW olan
kojenerasyon üniteleri kullanıldığında kojenerasyon
çalışma yük veriminin, kojenerasyon elektrik ihtiyacı
karşılama yüzdesinin ve kojenerasyon ısıtma ihtiyacı
karşılama yüzdesinin nasıl değiştiği gözlemlendi. Bu
değişiklikler aşağıdaki grafiklerde görülmektedir:

Şekil 11. Kojenerasyon Kapasiteleri-Geri Dönüşüm
Süresi Değişimi
Şekil 11’de Aktürk Sitesi’nin farklı beş kapasitesine
göre geri dönüşüm sürelerinin nasıl değiştiğini
gözlemlemek için duyarlılık analizi yapılmıştır. Aktürk
Sitesi için 1200 kW kapasiteli ünitenin geri dönüşüm
süresinin 800 kW’ya göre 1 ay daha düşük olduğu
görülmüştür. Kapasite değeri en fazla olan ünitede
ise (2600kW) geri dönüşüm süresinin 2 yıla çıktığı
gözlemlenmiştir.
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Şekil 13. Kojenerasyon kapasite kullanım karşılaştırması
Şekil 13’te kojenerasyon kapasitesi arttıkça çalışma
yük veriminin azaldığı görülmektedir. Bu nedenle bu
çalışma için optimum kapasite 800 kW’lık kojenerasyon
ünitesidir.
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demektir. Kojenerasyon ünitelerinin dizaynının elektrik
kapasitelerine göre yapıldığı düşünülürse sistemin
çalışma yük veriminin yüksek olması gerektiği
anlaşılmaktadır.
Aktürk Sitesi için 800 kW, 1200 kW, 1400 kW, 2000
kW ve 2600 kW kapasiteli kojenerasyon sistemi
düşünülmüştür. En büyük kapasiteli sistem (2600 kW)
seçildiğinde hem kojenerasyon ünitesinin kapasite
kullanım oranı (çalışma yük verimi) düşmüştür hem
de sistem kapasitesi arttıkça geri dönüşüm süresi
uzamıştır. Site için amortisman süresi 1 yıl 6 ay, yıllık
net tasarruf 599.932 TL/yıl olarak hesaplanmıştır.
Semboller ve İndisler:
CHP: Birleşik Güç Ünitesi

Şekil 14. Elektrik ihtiyacı karşılama yüzdesi
Şekil 14’te kojenerasyon kapasitesi arttıkça elektrik
ihtiyacı karşılama yüzdesi %80’den %97 artmaktadır.

Cşd : Şimdiki değer
Cyd :Yıllık değer
EPDK:Enerji Piyasası Denetleme Kurulu
İ:Faiz oranı
Kcal/h:birim saat başına ısı enerjisi
kW:güç birimi
kwh:saatlik güç birimi
kWh/ay:bir aydaki güç tüketimi
m3/ay:aylık yakıt miktarı
Nelk.:Elektriksel güç
Nısı:Isıl güç
t: zaman

Şekil 15. Isıtma ihtiyacı karşılama yüzdesi
Şekil 15’te kojenerasyon kapasitesi arttıkça ısıtma
ihtiyacı karşılama yüzdesi %35’lerden %75’lere
ulaşmaktadır.
Türkiye’de kurulan sistemlerin hemen hepsi elektrik
üretimine yöneliktir. Bu, Türkiye’de elektrik birim
fiyatının yüksek oluşundan, elektrik kesintilerinin
üretime verdiği zararların yüksek olmasından ve
ülkemizde elektrik sıkıntısının baş göstermesinden
kaynaklanmaktadır.
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Tüm bu analizlerin ışığı altında Aktürk için kapasite
kullanım oranı %60’a (Şekil 13) yakın bir değer olan
ve geri dönüşüm süresine de bakıldığında 18 ay gibi
kısa sürede kendisini amorte eden 800 kW kapasiteli
kojenerasyon ünitesi seçilmesi uygun görülmüştür.
Sonuç
Aktürk Sitesi için 5 faklı kapasitede kojenerasyon
ünitesi seçildi. En büyük kapasitede ısı ve elektrik
ihtiyacı maksimum oranda karşılanırken kojenerasyon
çalışma yük verimi en düşük oranda kalmaktadır. 2600
kW kapasiteli kojenerasyon ünitesinde kojenerasyon
verimi %23’lere kadar düşmüştür. Kojenerasyon
sistem veriminin düşük olması kojenerasyon
ünitesinden alınabilecek elektriğin düşük olması

TTMD Mayıs Haziran 2012
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Şekil 1. Aktürk Sitesi Uydu Görüntüsü
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Tablo 3. Sistem Seçimi

Tablo 4. Aktürk Sitesi 800 kw kapasiteli kojenerasyon ünitesi maliyet analizi
Doğalgaz Fiyatı (TL/m3) - Serbest Tük.

0.515		

800

Elektrik Fiyatı (TL/kWh)			

0.214		

Termal Enerji Kapasitesi (kW)

855

Doğalgaz Fiyatı (TL/m3) – Ticari		

0.615		

Kullanılan Yakıt

Doğalgaz

Doğalgaz Isıl Değeri (kcal/m )		

9150		

Isı Sarfiyatı (kcal/kWh)		

2268

Bakım Birim Fiyatı (TL/çal.saati)		

14.5		

Yakıt tüketimi (kW)		

1891

Çalışılan Saat Sayısı (saat/ay)

700

3
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Elektrik Kapasitesi (kW)		

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

TOPLAM

Elektrik İhtiyacı (kWh/ay)

445,500

445,500

445,500

437,400

433,350

425,250

421,200

421,200

425,250

433,350

437,400

445,500

5,216,400

Doğalgaz tüketimi (m3/
ay)

316,301

295,473

281,093

142,862

102,117

28,772

27,691

26,553

31,040

78,059

190,691

283,266

1,803,920

Isıtma Enerjisi İhtiyacı
(kWh/ay)

3,028,762

2,829,328

2,691,628

1,367,986

977,833

275,512

265,161

254,265

297,226

747,462

1,825,982

2,712,437

17,273,582

Elektrik Maliyeti (TL/ay)

95,337

95,337

95,337

93,604

92,737

91,004

90,137

90,137

91,004

92,737

93,604

95,337

1,116,310

Doğalgaz Maliyeti
(TL/ay)

194,525

181,716

172,872

87,860

62,802

17,695

17,030

16,330

19,090

48,006

117,275

174,209

1,109,411

Toplam Enerji Maliyeti
(TL/ay)

289,862

277,053

268,209

181,464

155,539

108,698

107,167

106,467

110,093

140,743

210,879

269,546

2,225,720

11-23 Saatlerinde
Ortalama Çekilen Güç
(kW)

1,100

1,100

1,100

1,080

1,070

1,050

1,040

1,040

1,050

1,070

1,080

1,100

4,636,800
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23-11 Saatlerinde
Ortalama Çekilen Güç
(kW)

138

138

138

135

134

131

130

130

131

134

135

138

579,600

11-23 Ara. Co-Gen’den
Alınabilecek Max. Güç
(kW)

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

3,456,000

23-11 Ara. Co-Gen’den
Alınabilecek Max. Güç
(kW)

138

138

138

135

134

131

130

130

131

134

135

138

579,600

23-11 Saatlerinde
Ortalama Isıtma İhtiyacı
(kW)

4,674

4,366

4,154

2,111

1,509

153

147

141

165

890

2,818

4,186

9,113,194

23-11 Ara. Co-Gen’den
Alınabilecek Max. Isıtma
Gücü (kW)

855

855

855

855

855

153

147

141

165

855

855

855

2,680,833

Co-Gen Ünitesinin
Üretebileceği Max.
Elektrik (kWh/ay)

328,125

328,125

328,125

327,250

326,813

325,938

325,500

325,500

325,938

326,813

327,250

328,125

3,923,500

Üretilebilen Elektrik
Miktarı (kWh/ay)

560,000

560,000

560,000

560,000

560,000

560,000

560,000

560,000

560,000

560,000

560,000

560,000

6,720,000

Üretilebilen Termal
Enerji Miktarı (kWh/ay)

350,684

350,684

350,684

349,748

349,281

348,346

347,878

347,878

348,346

349,281

349,748

350,684

4,193,241

Isıtma İle Elde Edilecek
Doğalgaz Tasarrufu
(kWh/ay)

598,500

598,500

598,500

598,500

598,500

267,859

257,795

247,202

288,970

598,500

598,500

598,500

5,849,825

Isıtma İle Elde Edilecek
Doğalgaz Tasarrufu
(TL/ay)

40,227

40,227

40,227

40,227

40,227

18,004

17,327

16,615

19,423

40,227

40,227

40,227

393,185

Co-Gen Çalışma Yük
Verimi (%)

59

59

59

58

58

58

58

58

58

58

58

59

58

Elektrik İhtiyacı
Karşılama Yüzdesi (%)

74

74

74

75

75

77

77

77

77

75

75

74

75

Isıtma İhtiyacı
Karşılama Yüzdesi (%)

20

21

22

44

61

97

97

97

97

80

33

22

34

TEDAŞ’tan Alınan
Elektrik Miktarı (kWh/ay)

117,375

117,375

117,375

110,150

106,537

99,312

95,700

95,700

99,312

106,537

110,150

117,375

1,292,900

Co-Gen Ünitesi Tüketim
Maliyeti (TL/ay)

44,833

44,833

44,833

44,713

44,653

44,534

44,474

44,474

44,534

44,653

44,713

44,833

536,078

TEDAŞ Elektrik Maliyeti
(TL/ay)

25,118

25,118

25,118

23,572

22,799

21,253

20,480

20,480

21,253

22,799

23,572

25,118

276,681

Ek Doğalgaz Maliyeti
(TL/ay)

141,017

129,454

121,470

44,723

22,101

492

473

454

530

8,744

71,278

122,676

663,412

Toplam Enerji Maliyeti
(TL/ay)

210,968

199,405

191,421

113,008

89,553

66,278

65,427

65,407

66,317

76,196

139,563

192,627

1,476,171

TOPLAM BRÜT
TASARRUF (TL/AY)

78,894

77,648

76,788

68,456

65,986

42,420

41,740

41,060

43,776

64,547

71,316

76,918

749,550

BAKIM GİDERLERİ
(MALZEME+İŞÇİLİK)
(TL/AY)

10,150

10,150

10,150

10,150

10,150

10,150

10,150

10,150

10,150

10,150

10,150

10,150

121,800

ÇALIŞIRKEN YAĞ
TÜKETİMİ (LT/AY)

115

115

115

115

114

114

114

114

114

114

115

115

1,373

2500 SAAT YAĞ
DEĞİŞİM MİKTARI
(LT/AY)

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

1,806

TOPLAM YAĞ
TÜKETİMİ (LT/AY)

265

265

265

265

265

265

264

264

265

265

265

265

3,179

YAĞLAMA YAĞI
MALİYETİ (TL/AY)

2,322

2,322

2,322

2,319

2,318

2,315

2,314

2,314

2,315

2,318

2,319

2,322

27,818

TOPLAM İŞLETME
GİDERİ (TL/AY)

12,472

12,472

12,472

12,469

12,468

12,465

12,464

12,464

12,465

12,468

12,469

12,472

149,618

TOPLAM NET
TASARRUF (TL/AY)

66,422

65,177

64,317

55,987

53,518

29,955

29,277

28,596

31,311

52,079

58,846

64,447

599,932
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Tablo 5. Beş Farklı Kapasite İçin Geri Dönüşüm Süresi Hesap Tablosu
800 kW kapasitesi için

1200 kW kapasitesi için

1400 kW kapasitesi için

2000 kW kapasitesi için

2600 kW kapasitesi
için

İlk yatırım mal.:490000
Euro

İlk yatırım mal.:650000
Euro

İlk yatırım mal.:810000
Euro

İlk yatırım mal.:850000
Euro

İlk yatırım
mal.:1250000 Euro

Yıllar

Net
Karın
Şim.
Değ.
(TL)

0

600000

-1078000

840000

-1430000

862000

-1782000

1045000

-1870000

1125000

-2750000

660000

-418000

924000

-506000

948200

-833800

1149500

-720500

1237500

-1512500

798600

380600

1118040

612040

1147322

313522

1390895

670395

1497375

-15125

1062937

1443536

1488111

2100151

1527086

1840608

1851281

2521677

1993006

1977881

1556245

2999782

2178744

4278895

2235806

4076414

2710461

5232137

2917960

4895842

2506349

5506130

3508888

7787784

3600788

7677202

4365224

9597362

4699404

9595246

4440150

9946281

6216210

14003993

6379015

14056217

7733261

17330623

7325281

17920527

8652596

18598877

12113635

26117628

12430896

26487114

15069938

32400561

16223618

34144145

18547608

37146486

25966652

52084280

26646731

53133844

32303751

64704312

34776766

68920910

43734290

80880776

61228006

113312290

62831597

115965441

76170555

140874867

82001794

150922704

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Net
Net
Kümülatif
Karın
Kümülatif
Karın
Toplam(TL) Şim.Değ. Toplam(TL) Şim.Değ.
(TL)
(TL)

Kümülatif
Toplam(TL)

Net
Net
Karın
Kümülatif
Karın
Kümülatif
Şim.Değ. Toplam(TL) Şim.Değ. Toplam(TL)
(TL)
(TL)

113435485

194 316 261

158809680

272121966

162938981

278934422

197566804

338441672

212691535

363614240

323644679

517960940

453102550

725224516

464969522

743903944

563681149

902122820

606833773

970448012

1015735644

1533696583

1422029901

2147254417

1459273541

2203177485

1769072913

2671195733

1904504332

2874952344

3506594924

5040291507

4909232893

7056487310

5037808041

7240985525

6107319492

8778515225

6574865482

9449817826

13316288388

18356579895

18642803743

25699291053

19131067650

26372053176

23192535608

31971050834

24968040727

3441788553

55 625 441 291

73 982 021 186

77875617807

1,04E+11

79915217321

1,06E+11

96880976915

1,29E+11

1,04298E+11

1,39E+11

2,55E+11

3,30E+11

3,57836E+11

4,61E+11

3,67208E+11

4,73E+11

4,45165E+11

5,74E+11

4,79245E+11

6,18E+11

1,29E+11

1,62E+12

1,80867E+12

2,27E+12

1,85604E+12

2,33E+12

2,25008E+12

2,82E+12

2,42233E+12

3,04E+12

7,18E+12

8,80E+12

1,00561E+13

1,23E+13

1,03194E+13

1,26E+13

1,25102E+13

1,53E+13

1,3468E+13

1,65E+13

4,40E+13

5,27E+13

6,1502E+13

7,38E+13

6,31128E+13

7,58E+13

7,65115E+13

9,18E+13

8,23688E+13

9,89E+13

2,96E+14

3,48E+14

4,13755E+14

4,88E+14

4,24591E+14

5,00E+14

5,14731E+14

6,07E+14

5,54136E+14

6,53E+14

Grafikler
Mevsimsel elektrik tüketimi
Şekil 4.1’de gündüz (11.00-23.00) ve gece (23.0011.00) saatleri için aylara göre elektrik tüketimi
gösterilmektedir. Gündüz saatlerinde sitenin ortalama
elektrik tüketimi 1100 kW’tır. Gece saatlerinde sitenin
ortalama elektrik tüketimi 130 kW’tır.
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Mevsimsel ısı ihtiyacı
Şekil 4.2’de gündüz (11.00-23.00) ve gece (23.00-11.00)
saatleri için aylara göre ısı ihtiyacı gösterilmektedir.
Gündüz saatlerinde sitenin ısı ihtiyacı kış aylarında
ortalama 3500 kW, yaz aylarında 600 kW’tır. Gece
saatlerinde sitenin ısı ihtiyacı kış aylarında 4300 kW’tır,
yaz aylarında 150 kW’tır.

Mevsimsel elektrik üretim-tüketim
Şekil 4.3’te gündüz (11.00-23.00) ve gece (23.00-11.00)
saatleri için aylara göre hem konvansiyonel sistem
hem de kojenerasyon ünitesi elektrik üretimi ve
tüketimi gösterilmektedir. Gündüz saatlerinde sitenin
ortalama elektrik tüketimi 1100 kW’tır. Gece saatlerinde
sitenin ortalama elektrik tüketimi 130 kW’tır. Gündüz
saatlerinde kojenerasyon ünitesinden alınabilecek
güç bütün aylarda 800 kW iken gece saatlerinde
kojenerasyon ünitesi sitenin ihtiyaç duyduğu kadar
elektrik üretimi yapmaktadır.
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Mevsimsel ısı üretim-kullanım
Şekil 4.4’te gündüz (11.00-23.00) ve gece (23.00-11.00)
saatleri için aylara göre hem konvansiyonel sistemin
hem de kojenerasyon ünitesinin ısı üretimi ve kullanımı
gösterilmektedir. Gündüz saatlerinde sitenin ısı ihtiyacı
kış aylarında ortalama 3500 kW, yaz aylarında 600
kW’tır. Gece saatlerinde sitenin ısı ihtiyacı kış aylarında
4300 kW’tır, yaz aylarında 150 kW’tır. Kojenerasyon
ünitesinden alınabilecek maksimum termal güç
855 kW’tır. Kış aylarında ısı kullanımının 855 kW’lık
kısmı kojenerasyon ünitesinden sağlanmakta iken
yaz aylarında ısı kullanımının tamamı kojenerasyon
ünitesinden sağlanmaktadır.

Konvansiyonel sistem ile kojenerasyon enerji
maliyeti karşılaştırması
Şekil 4.5’te konvansiyonel sistemin enerji maliyeti
ile düşünülen kojenerasyon ünitesinin sağladığı
enerji maliyeti karşılaştırılmıştır. Kojenerasyon
ünitesi sayesinde kış aylarında ve yaz aylarında enerji
maliyetlerinin düştüğü görülmektedir.
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Kojenerasyon kapasite kullanım oranı
Şekil 4.6’da kojenerasyon çalışma yük verimi
gösterilmektedir. Kış aylarında ünitenin verimi % 59
iken yaz aylarında %58’dir.

Kojenerasyon elektrik ihtiyacı karşılama
Şekil 4.7’de kojenerasyon ünitesinin elektrik ihtiyacını
yaz aylarında %77, kış aylarında %74 karşıladığı
gösterilmektedir.
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Kojenerasyon ısıtma ihtiyacı karşılama
Şekil 4.8’de kış aylarında yaklaşık %30 civarında,
yaz aylarında yaklaşık % 99 civarında ısı ihtiyacı
kojenerasyon ünitesinden sağlanmaktadır.
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Geri Dönüşüm Süresi-Faiz Oranı Değişimi
Grafik incelendiğinde faiz oranının 0.10 değerinden
biraz düşük veya yüksek seçilmesinin geri dönüşüm
süresini 1 ay kadar ertelediği veya öne aldığı
görülmüştür.

Kojenerasyon Kapasiteleri-Geri Dönüşüm Süresi
Değişimi
Şekil 4.58’de Aktürk Sitesi’nin farklı beş kapasitesine
göre geri dönüşüm sürelerinin nasıl değiştiğini
gözlemlemek için duyarlılık analizi yapılmıştır. Aktürk
Sitesi için 1200 kW kapasiteli ünitenin geri dönüşüm
süresinin 800 kW’ya göre 1 ay daha düşük olduğu
görülmüştür. Kapasite değeri en fazla olan ünitede
ise (2600kW) geri dönüşüm süresinin 2 yıla çıktığı
gözlemlenmiştir.
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Kojenerasyon Kapasiteleri-Tasarruf Oranı Değişimi
Şekil 4.59’da Aktürk Sitesi’nin farklı beş kapasitesine
göre tasarruf miktarının nasıl değiştiğini gözlemlemek
için duyarlılık analizi yapılmıştır. Bu analize göre
kapasite arttırıldıkça tasarruf miktarının da arttığı
gözlemlenmiştir.
kW olan kojenerasyon üniteleri kullanıldığında
kojenerasyon çalışma yük veriminin, kojenerasyon
elektrik ihtiyacı karşılama yüzdesinin ve kojenerasyon
ısıtma ihtiyacı karşılama yüzdesinin nasıl değiştiği
gözlemlendi. Bu değişiklikler aşağıdaki grafiklerde
görülmektedir:

Article

Isıtma ihtiyacı karşılama yüzdesi
Şekil 4.62’de kojenerasyon kapasitesi arttıkça ısıtma
ihtiyacı karşılama yüzdesi %35’lerden %75’lere
ulaşmaktadır.
Tüm bu analizlerin ışığı altında Aktürk için kapasite
kullanım oranı %60’a (Şekil 4.60) yakın bir değer olan
ve geri dönüşüm süresine de bakıldığında 18 ay gibi
kısa sürede kendisini amorte eden 800 kW kapasiteli
kojenerasyon ünitesi seçilmesi uygun görülmüştür.
Nesrin Özdemir:
1979 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini
Erzurum’da tamamladı. 1997 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü’nden
2001 yılında mezun oldu. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2004’te
tamamladı. 2004 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
doktoraya başladı. 2011 yılında doktorayı bitirdi.

Kojenerasyon kapasite kullanım karşılaştırması
Şekil 4.60’da kojenerasyon kapasitesi arttıkça çalışma
yük veriminin azaldığı görülmektedir. Bu nedenle bu
çalışma için optimum kapasite 800 kW’lık kojenerasyon
ünitesidir.

Elektrik ihtiyacı karşılama yüzdesi
Şekil 4.61’de kojenerasyon kapasitesi arttıkça elektrik
ihtiyacı karşılama yüzdesi %80’den %97 artmaktadır.
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Enerji Etkin Yapılarda Malzeme Kullanımı
Use of Material in Energy Efficient Buildlngs
Çiğdem TEKİN
Özet
Fonksiyonu ne olursa olsun her yapıda mimardan beklenen, Vitruvius’a kadar uzanan sağlamlık, işlevsellik
ve güzellik ölçütlerinin her koşulda ele alınmasıdır. Bu amaçla, yapı üretiminde iki temel konunun tasarım
aşamasında çözümlenmesi gerekmektedir. Birincisi, yapının mikro iklim koşullarına göre yakın çevresi ile uyum
içinde olması, bulunduğu çevrenin bir parçası haline gelmesi. İkincisi ise, bu amacı somut hale getirecek olan
doğru malzemelerin seçimi ve kullanımıdır.
Enerji etkin yapı tasarımında da, yapının üretim, kullanım ve kullanım sonrası süreci içinde malzeme seçim ve
kullanımı en önemli konulardan biridir. Üretim-nakliye aşamalarında enerji tüketimi az, yapı yaşam döngüsü
süresince enerji üretimine direkt ya da dolaylı olarak yardımcı olan, yapı biyolojisini olumsuz yönde etkilemeyen,
yapı ömrü tamamlandığında geri dönüştürülebilir olan, çöp olmayan yapı malzemeleri; ekonomik, enerji üreten
ve çevre dostu özellikleri ile yapıya, sürdürülebilir, enerji etkin, yeşil, ekolojik olma kimliğini kazandırmaktadır.
Bu çalışmada 70’lerde “çevresel tasarım”, 80’lerde “yeşil mimari” ve 90’lardan bu yana “ekolojik ya da sürdürülebilir mimarlık” tanımlarına göre devamlı işleyen, gelişen yapı üretiminde, sonlu enerji kaynaklarını verimli
kullanmanın yanında, kendi enerjisini üretmek amaçlı tasarlanan yapılarda kullanılan yerel ya da modern yapı
teknolojisi ürünü malzemeler ve uygulanan yapılara sağladığı faydalar belirlenmeye çalışılacaktır.
Abstract
Regardless of the function, all architects are expected to consider durability, functionality and beauty criteria extending to Vitruvius in all structures. Therefore, two basic issues should be responded during design stage. First issue
is compliance of the structure with its neighboring areas with respect to micro climatic conditions and being a part
of the related environment. Second issue is selection and usage of accurate materials materializing this objective.
Selection and utilization of materials during production, usage and post-utilization period of the structure is one of
the most critical issues in design of energy effective structures. Construction materials, which do have low energy
consumption during production-delivery process, assist directly or indirectly in energy production during life cycle of
the structure, do not have adverse impact on structure biology, are recyclable after end of structure life and are not
waste, provide sustainable, energy effective identity to the structures thank to their economic, energy generating
and environment-friendly characteristics.
In the scope of structure production continuously progressing and improving with respect to “environmental design” definition as of 70s, “green architecture” concept as of 80s and “ecological or sustainable architecture” as of
90s, this study focus on local or modern structure technology products used at the structures designed to provide
efficient utilization of finite energy sources, as well as designed to generate its own energy.

Giriş
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Malzeme kullanımı, mimarın bilgi ve görgüsü dahilindedir. Ancak, bireysel isteklerden önce mimarın
tasarımlarında, çevrenin getirdiği şartlara uyum
sağlaması gerekmektedir. Çünkü her yapı kalıcı bir
ürün olmak üzere tasarlanır ve inşa edilir. Bir yapının
üretiminde malzeme en önemli görevi üstlenmektedir. Malzeme, bir tasarımın, oluşum ve kullanım
süreci içindeki biçimlenişini sağlayan maddelerdir.
Bu maddeler, tasarımı kullanan insanın konforunu
oluşturabilecek nitelikte olmalıdır.
Son yıllarda tüm dünyada inşaat sektöründe malzeme
seçiminde birbirinden farklı iki eğilimin yaygınlaştığı
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görülmektedir. Yapılarda bir taraftan yüksek teknoloji
ürünü olan, üretiminde ve yaşam döngüsü sürecince
fazla enerji tüketen çağdaş malzemeler tercih edilirken,
diğer taraftan üretimi ve yaşam döngüsü süresince az
enerji tüketen, daha çok geleneksel yapılarda kullanılan
yerel kaynaklı malzemeler kullanılmaktadır.
Teknolojinin gelişmesi yapı malzemesi pazarında
olumlu etkiler yaratırken, çevre sorunlarının ortaya
çıkmasına da neden olmaktadır. Bu malzemeler, üretim, kullanım ve yaşam döngülerinin her aşamasında
çevre üzerinde bir etki yaratırlar. Bu durumda, malzeme üretimi, seçim ve kullanımda gelecek nesillere
yaşanabilir çevreler bırakmak için çevre kirlenmesini

Makale
önleyecek tedbirlerin alınması kaçınılmaz olmaktadır.
Tasarladığımız yapılara bu açıdan yaklaşacak olursak öncelememiz, çözümlememiz gereken iki temel
etkenle karşılaşmaktayız. Birincisi, yapı bulunduğu
topografyanın ekolojik yapısı içerisinde bir yer alabilmelidir. Çevresine yabancı bir nesne değil yerine ait
olmalıdır. Yerinin malzemesi ne ise onunla oluşup,
ömrünü tamamladığında aynı yerde toprağa dönebilmeli ve bir çöp olmamalıdır. İkincisi de yapı biyolojisi açısından yapı, içinde barındırdığı insanın sağlığına
olumsuz etki etmemelidir [1].
Yapılarda dayanıklılık ve diğer performanslarından
ödün vermemek koşulu ile düşük enerjili malzemelerin tercih edilmesi çevresel bir yaklaşımdır. Yapı
malzemesinin enerji etkin olabilmesi için kendi
yaşam döngüsünü oluşturan her aşamada, enerjiyi
az ve verimli kullanması gerekmektedir. Hammaddesinin doğadan elde edilişinden başlayıp, üretilmesi,
taşınması, kullanılması ve yok edildikleri aşamaya kadar geçen süreçte, enerjiyi etkin kullanan yapı malzemelerinin tercih edilmesi, yapılarda enerji verimliliğini
arttırmaktadır [2].
1970’lerde başlayan enerji verimliliği çalışmaları ile
birkaç on yıldır yapı üretimlerinde geleneksel yapı malzemelerinin kullanımı söz konusudur. Bu dönüşümde,
kaynakların azalması, yerel malzemelerin sahip olduğu
olumlu özellikler, ortaya çıkan çevre ve sağlık problemlerinin, sebeplerinin, çağdaş malzeme üretim ve
kullanımı süreçlerinde gözlenmesi ve yaşanması, yeşil
bina değerlendirme sistemlerinin malzeme kullanımı
konusundaki sınırlamaları etkili olmuştur. Yerel
kaynaklara bu ılımlı yaklaşım haklı gerekçeler de içermektedir: ekonomik, sağlığa uygun, sıcak ve farklı, ısıl
performansı iyi, çevre dostu olması gibi.
Çeşitli yeşil bina değerlendirme sistemlerinde bir
yapının yeşil bina olarak tanımlanabilmesi için göz
önüne alınan kriterler içinde malzeme kullanımı ortak
konulardan biridir. Ancak, yapının kriterlere uygunluğu
konusunda yapılan değerlendirmelerde, malzeme
kullanımı çoğu zaman ikincil bir öneme sahiptir.
Buna rağmen malzeme için belirlenen ilkeler önemli
bir içeriğe sahiptir: hepsinde ortak amaç kullanılan
malzeme miktarını azaltmaktır. Çünkü, malzemelerin
üretilmesinin, taşınmasının ve depolanmasının bir
maliyeti ve çevreye olumsuz etkileri vardır. Bu amaçla; geri dönüşebilir, tekrar kullanılabilir, yenilenebilir
kaynak kullanımı ve yerel malzeme olması bir yapının
üretiminde malzeme seçimi ve kullanımı açısından
dikkat edilen konulardır [3,4].
Aynı amaç çevresinde, ancak farklı bir bakış açısı
ile “Remaking the Way We Make Things” kitabının
yazarları; McDonough ve Braungart “Cradle to Cradle”
sistemi ile “Yaşam”larının sonunda araziye boşaltılan
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ya da gömülen “beşikten mezara” kullanılan ürünler tasarlamak yerine, malzemeleri kapalı döngülerde sürekli olarak dolaşan, devri daim yapan ürünler üreterek “beşikten beşiğe” kullanımın mümkün
olabileceğini savunmaktadır. Bu sistemin kullanımı ile
üretim süreçlerinin, atık üretimini sıfıra indirdiği gibi,
maliyetlerini de önemli oranda düşüreceğini belirtmektedirler. “Beşikten beşiğe” ana fikri ile malzeme, klasik geri dönüşüm sisteminden farklı olarak, tamamen
doğa dostu yöntemlerle
üretilebilmekte, kullanılabilmekte, işlevi bittikten
sonra dönüştürülerek tekrar kullanılabilmektedir.
McDonough ve Braungart; yeşil binalarda C2C
sertifikalı malzemelerin kullanımı ile binaların tasarım
sürecinin eksiksiz ve amacına en uygun bir şekilde
gerçekleşmesini sağlayabileceğini belirtmektedirler
[5].
Belirtilen
yaklaşımlar;
kaynakların
azalması,
çevre kirliliği gibi ortak problemlerin çözümü için
düşünülen, uygulanan sistemlerdir. Ve bu problemlerin oluşumunda, “Malzeme” önemli bir paya sahiptir. Çünkü, malzemelerin üretim aşamasındaki
enerji kullanımı dışında, yapı yaşam döngüsünün
yapı malzemesiyle ilgili aşamalarında çok miktarda
enerji tüketilmektedir (embodied energy). Yapılan bir
çalışmada, örnek bir yapının yaşam döngüsü boyunca
enerji harcamasının yaklaşık % 20’sinin yapı malzemelerinden kaynaklandığı belirtilmiştir [6].
Malzeme Kullanımında Dönüşüm
Bir tasarımcı daima üç kaynakla çalışmak zorundadır;
malzeme, enerji ve enformasyon. Malzemelerin mukavemet, rijitlik, ağırlık, görünüş gibi özelliklerinin
yanında, üretim şekli ve maliyeti malzeme seçimini
yönlendiren etmenlerdir. Bu nedenle, enerjinin sınırlı
olduğunu fark eden insan, doğadaki yenilenebilir
ve yerel kaynaklara yönelmektedir. Bugün geniş bir
meslek gurubu, insan ve ürün tarafından beklenilen
özelliklere sahip, enerji, malzeme ve üretim sistemlerini yeniden gözden geçirmektedir [7].
Özellikle sürdürülebilir, enerji etkin inşaat malzemelerine duyulan ihtiyaç, inşaat süreçlerinin maliyetini ve
çevresel etkisini azaltabilen alternatif malzemelere ve
yöntemlere ilişkin kapsamlı araştırmaların yapılmasına
neden olmuştur. İklim değişikliğinin ve azalan fosil
yakıtı tedariklerinin etkileri daha çok gündemde yer
işgal ettikçe, basit, düşük enerjili yapı malzemesine
duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu arayışlar
ile özellikle yerel ve geleneksel malzeme kullanımı
önem kazanmaya başlamıştır. Yerel malzemenin tercih
edilmesinin nedenleri olarak; maliyet, nakliye ve çevrecilik, geleneksel malzemenin tercih edilme nedenleri
olarak ise; maliyet, nakliye, farklılık arayışları, çevrecilik
ve sağlık sayılabilir.
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Maliyet; fosil yakıtlı enerji kaynakları azaldığı için bu
kaynaklara dayalı olarak üretilen malzemelerin maliyetleri de artmaktadır. Maliyet nedeni ile yerel olarak
elde edilebilen, az işlenen yapı malzemelerine olan ilgi
artmaktadır.
Nakliye; hammaddenin üretim yerine, malzemelerin
de yapı alanına taşınması sırasında ortaya çıkan çevre
sorunlarının önlenmesi, taşıma enerjisinin azaltılması,
ürünün kayıp vermeden taşınması, kirletici atıkların
oluşumunun engellenmesi için yerel ürünlerin ve geleneksel malzemelerin kullanımı çevresel bir davranış
olmaktadır [6].
Farklılık arayışları; çağdaş malzemelerin teknik ve
soğuk görünümünden hoşlanmayan kişiler, farklılık
arayışları ile yakın hissettiği, sıcak bulduğu elle yapılan
toprak ve türevi, taş malzemelere daha çok ilgi göstermektedir.
Çevre dostu; yerel ve geleneksel malzemelerin çevreye
üretimleri sırasında atık gaz vermemeleri ve üretimleri
için az enerji gerektirmesi, kirlenme ve kaynak kullanımı
açısından çevreci olması tasarımcılar için önemlidir.
Sağlık; malzemelerin üretimi sırasında herhangi bir
kimyasal işlemin uygulanmaması, doğal haline yakın,
az işlenmiş olması kullanıcının sağlığı açısından herhangi bir tehdit içermemektedir. Yapının üretildiği
ürünler (gereç, parça, bileşen, öğe (ya dış etkiler (nem,
sıcaklık, uygulama) ya da kendi karışım, alaşım ve
bileşimlerindeki gaz ve parçacıklar ile yapı içi havasını
kirletebilir. Özellikle kompozit ahşapların üretimlerinde kullanılan uçucu organik bileşikler çeşitli sağlık
sorunlarının gelişmesine sebep olabilmektedir. Malzemelerde kullanılan çeşitli uçucu organik bileşenler
(benzen,
formaldehit, ksilen, tolüen gibi) yapı içi hava kalitesi ve
insan sağlığı açısından çeşitli sağlık sorunlarına sebep
olabilmektedir [8].
Ekolijik yaklaşımlara göre doğru olan malzeme seçiminde, yapının bulunduğu topoğrafyanın sunduğu malzeme taş ise taşı, killi toprak ise kerpiçi, ormanlık ise
ahşabı kullanmaktır.
Geleneksel Malzeme Kullanımı
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Birkaç on yıldır ekolojik yaklaşımlar ile üretilen yapılara
bakıldığında yerel malzeme olarak genellikle; geleneksel malzemelerden ahşap, taş, tuğla, kerpiç, kireç sıva,
bitkisel kökenli (saman, saz kamışı) malzemeler ve
camın kullanıldığı görülmektedir. Çeşitli Avrupa ülkelerinde de gerçekleşen projelerde ahşap karkas aralığı
kerpiç ile doldurularak ve dış cepheleri de saz kamış ile
kaplanarak duvarlar oluşturulmaktadır. Saz kamışı ile
sağlanan ısı yalıtımının üzerine ise tercihe göre kireç
bir sıva ya da ahşap kaplama uygulanmaktadır. Geleneksel malzemeler; maliyet, nakliye, farklılık arayışları,

TTMD Mayıs Haziran 2012

çevre dostu ve sağlık gibi olumlu özelliklerinin yanında,
yapı fiziği açısından da yapıya ve yapı kullanıcısına
gerekli konfor koşullarının sağlanmasında yardımcı
olmaktadır. Yeşil, ekolojik, enerji etkin yapı olarak
tanımlanan uygulanmış projelerde yerel malzeme seçimi ve kullanımı bu açıdan değerlendirildiğinde;
Toprağın kullanımı: Toprak, mimarinin kendisi kadar
eski ve tarım kadar uzun bir süredir insan kültürünün
bir parçası olan doğal bir kaynaktır. Ancak, bu kıymetli
geleneğe rağmen, toprak mimarisi 21.yy’da güvensiz
ve sağlıksız damgasını yemiş ve neredeyse tamamen
“yoksullar için çamur kulübeler” olarak nitelenmiştir.
Geçen birkaç on yılda yapılan bilimsel, mühendislik
ve mimari çalışmalar toprak ile daha iyi performans
sergileyen yeni ve modern yapılar inşa edilebileceğini
göstermiştir [9].
Toprak malzemenin farklı bileşenlerle kompozit
olarak kullanım şekillerinden biri olan kerpiç, üretim
aşamasından kullanım ve tüketim aşamasına kadar
en az enerji ihtiyacı olan çevreye duyarlı ekolojik bir
yapı malzemesidir. Bağlayıcısı doğadan elde edilen
killi toprak olan kerpiç, gerek taşıyıcı malzeme, gerekse
sıvama malzemesi olarak kullanılabilen ekonomik bir
malzemedir. Kullanımı en eski çağlardan günümüze
kadar gelebilen özellikle kırsal bölgeler için vazgeçilmez, maliyeti en az, üretimi tesis kurulmasını gerektirmeyen, bununla birlikte ısı yalıtım değeri yüksek bir
malzemedir. Her mevsimde bina içindeki kullanıcıya
en uygun yaşam koşullarını sağlar. Bu yönüyle ayrı bir
ısı yalıtım malzemesine ihtiyaç bırakmayarak da ekonomi sağlamaktadır [10].
Bugün, dünya nüfusunun yaklaşık %40’ı hala kerpiç
yapılarda yaşamaktadır. Buna rağmen kerpiç yapı
malzemesi olarak kültürel gelişim serüveninden zaferle çıkamamıştır. Günümüzün toplumsal değerlerine,
estetik kaygılarına ve ön yargılara yenik düşmüştür.
Değerli bulunmadığı halde yaygın kullanımı ekonomik
bir mecburiyettir. Üçüncü dünya ülkelerinde yapılan
araştırmalar tarihi kerpiç yapıların doğal şartlar ile yok
olmaktan ziyade, insanlar tarafından yıkılarak yok edildiklerini göstermektedir. Suya dayanıksız bir malzeme
olmasından dolayı tercih edilmemesi önerilmektedir.
Oysa, bir İngiliz deyişi basit koruma formülünü; kerpiç bir evin ayakta kalabilmesi için iyi bir şapka(geniş
saçaklı çatı) ve sağlam çizmeler (taş temeller) yeterlidir
şeklinde açıklamaktadır [11].
Taşın kullanımı: Doğal taş bir yapı malzemesi olarak
kullanılmak üzere doğada neredeyse hazır halde
bulunmaktadır. Sadece taş ocağından çıkartmak ve
işlemek için enerji gerekmektedir ve bu da diğer inşaat
malzemeleri için gerekenden çok daha azdır. Doğal
taşlar genellikle ocaktan kesilerek çıkarılmaktadır.
Kullanılmayan atıklar ise tekrar doğaya karışmaktadır.
Doğal taş ısıyı iyi soğurmaktadır. Binaların dışına
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kaplandığında binanın istenmeyen şekilde ısınmasını
ve soğumasını engellemektedir. Taş, özellikle
Anadolu’da geleneksel mimari dokunun oluşmasında
vazgeçilmez bir malzeme olmuş ve mimari oluşumun
adeta en güçlü simgesi konumuna yükselmiştir. Geleneksel olarak taş, sahip olduğu özelliklere ve kullanıldığı
dönemdeki teknolojik imkanlara göre kullanılmıştır.
Ekolojik yapı üretiminde de bölgesel olarak taş esaslı
mimariye dönüş söz konusudur (Şekil 1-2).

Şekil 1-2. Yerel kaynaklı taşın yapılarda kullanımına
Çanakkale Ayvacık ve Büyükhusun’dan örnekler [1213].
Kireç sıva: Kireç sıva ile tenimiz gibi nefes alabilen
yapılar tasarlamak mümkündür. Duvarların, yazın serin kışın ise sıcak olmasını sağladığı gibi sıva dökülmelerini de ortadan kaldırmaktadır. Sıvanın dengesiz prizleşmelerinden kaynaklanan çatlakları (rötre)
kireç kalsiyum karbonatlaşması sayesinde doldurarak suyun bu çatlaklara sızıp don olayı deformasyonu
oluşturmasını önlemektedir. Sıvadaki kireç, duvarın
kendi kendisini onarmasını sağlamaktadır (karbonat
sertleşmesi). Kirecin güçlü bir baz özelliği göstermesi,
iç yüzeylerdeki mantarlaşmanın (küf) oluşumunu önlemektedir. Isı transfer katsayısının düşüklüğü sebe-
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biyle ısıtma ve soğutmaya yardımcısı olmaktadır. Bina
işletme maliyetlerinde yarattığı tasarruf, enerji maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır. Bina içersinde
sabit bir nem oranını muhafaza ettiğinden insan sağlığı
açısından en ideal sıva tipidir. Isı etkisiyle ortaya çıkan
büzülme ve genleşme deformasyonlarına karşı belirgin
bir elastikiyet kazandırmaktadır [14].
Ahşap kullanımı: Ahşap doğal hızla yenilenebilir ve
çok düşük enerji tüketilerek üretilebilen bir yapı malzemesidir. Ahşap malzeme kendi yaşam döngüsünün
tüm safhalarında enerji etkindir. Yetiştirilmesi ve
üretilmesi için çok az enerji gerektiği gibi yok edilmesi
ya da geri kazanılması içinde çok az enerji gerekmektedir. Günümüz teknolojisinde ahşap tasarımcılara çok
zengin alternatifler sunabilmektedir. Endüstrileşme
ve artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için geleneksel üretim yöntemleri artık kullanılmamaktadır. Hızlı
yetişen az nitelikli kereste kullanıldığı için ahşap,
fırınlanmakta, emprenye edilmekte ve çeşitli kimyasallar ile işlenmektedir. Bu süreç ahşap malzemeye
yüksek dayanım özellikleri kazandırsa da yapı biyolojisi açısından standartlara uygun değerlere sahip
olamamaktadır. Bu nedenle Avrupa’da, enerji etkin,
ekolojik yapılarda ahşabın kullanımına bakıldığında geleneksel yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. UyguŞekil 1-2. Yerel kaynaklı taşın yapılarda kullanımına Çanakkale Ayvacık ve Büyükhusun’dan örnekler
lanan işlem; ağaç ay çekimine göre içindeki özsuyun,
[12-13].
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bir tehdit oluşturmamaktadır. Bu yaklaşım ile ekolojik yapı üretimlerinde ahşap malzeme kullanımına
bakıldığında genellikle, malzemenin işlenmemiş özelliklere sahip olduğu görülmektedir.
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Şekil 3-4. İşlenmemiş ahşabın kaplama malzemesi olarak kullanımı CO2 evi – Demmler evi [16-17]

Şekil 3-4. İşlenmemiş ahşabın kaplama malzemesi
olarak kullanımı CO2 evi – Demmler evi [16-17]
Bitkisel atıkların kullanımı: Güvenilir yenilenebilirlik, biyo-parçalanabilirlik ve çevre dostu olma gibi
özelliklerinden dolayı bitkisel atıkların da, yapı mal-
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zemesi olarak kullanım alanları son yıllarda artmaya
başlamıştır. Yıllık yenilenebilir bir kaynak olması ve
üretiminde az enerji gerektirmesi önemli özelliklerdir. Yapılarda bitkisel atıklar; bağlayıcı içinde donatı,
dolgu malzemesi, yalıtım malzemesi gibi farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Enerji etkin yapılarda bitkisel atıkların daha çok kerpiç malzeme içinde donatı
şeklinde ya da yalıtım malzemesi olarak kullanıldığı
görülmektedir; saman balyası, saz kamışı şeklinde

çözümler sunmaktadır. Cam, tıpkı bir deri gibi çevre
koşullarına cevap verebilen bir kılıf gibidir. Gelişen cam
teknolojisi ve camın çalışma prensibine göre camlar
aktif ve pasif olarak ikiye ayrılmaktadır:
Pasif sistemler; Bu sistemde kullanılan camlar optik
yasaları kullanarak hacme günışığının alınmasını ve
güneş kontrolü yapılmasını sağlamaktadır. Cama bu
özellikler üretim aşamasında katılmaktadır. Tayfsal
seçici camlar, açısal seçici camlar gibi.
Aktif sistemler; Bu sistemde yer alan camlar içinden
elektrik akımının geçmesi sonucunda saydamlık oranı
değişen, günışığı kontrolü sağlarken güneş enerjisini
elektrik enerjisine çeviren sistemlerden oluşmaktadır.
Fotovoltaik paneller, elektrokromik camlar gibi [20].
Yapı ölçeği küçük olduğunda yerel malzemelerin
kullanımının temin edilebilme açısından daha kolay
olduğu, ancak, yapı ölçeği büyüdüğünde, kullanılan
malzemelerin yerelden endüstri ürününe geçiş yaptığı,
genellikle modern yapı teknolojisi ürünü malzemeler kullanıldığı görülmektedir. Ama ister yerel, ister
teknolojik kökenli olsun her iki grupta da malzemelerin
seçim ve kullanım amacı hatta teknolojik malzemelerin üretim amacı, yapı için enerji üretmek ya da enerjiyi
daha az kullanmak prensibine dayanmalıdır.
Çağdaş malzeme kullanımı

(Şekil 5-6). Söz konusu bitkisel atıkların özellikle farklı
yapı elemanlarının teşkilinde kullanılması ile ekonomik
ve enerji etkin yapı üretiminde düşük maliyetli inşaat
malzemelerinin gelişimi de sağlanabilecektir.
Şekil 5-6. Saman balyası ve saz kamışının ısı yalıtım
malzemesi olarak kullanımı [18-19]
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Cam kullanımı: Yerel malzeme kullanımında bölgelere
göre farklı kararlar alınmasına rağmen, cam seçim ve
kullanımında kaynaklara dayalı bölgesel ayrım yoktur.
Ancak, iklim verilerine dayalı bölgesel bir ayrım vardır.
Cam teknolojilerindeki hızlı gelişim enerji korunumu
açısından olumlu etkiler sağlamaktadır. İç mekanlarda yalnızca aydınlatma yüklerinde değil, ısıtma ve
soğutma yüklerinde de azalma sağlanarak belli oranda elde edilen enerji tasarrufu ile iklimsel ve görsel
konfor koşullar elde edilebilmektedir. Ayrıca, cephe
tasarımları ve güneş kontrolü açısından da estetik
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Ekolojik kriterler içinde değerlendirilip yeşil bina olarak
nitelendirilen yapılarda malzeme ve kaynak kullanımı
konusunda çeşitli prensiplerin ortak olduğu görülmektedir. Bunlar; inşaat atıklarının kullanımı, geri
dönüştürülmüş ve yerel malzeme kullanımıdır.İstanbul
Gebze’de yeşil bina örneklerinden biri olan Siemens
binasında; inşaat atıklarının %75’i değerlendirilmiştir.
Betonda bulunan uçucu kül, geri dönüştürülmüş
demirden yapılan her türlü çelik malzeme, geri
dönüştürülmüş ahşaptan üretilen yükseltilmiş malzeme kullanımı tercih edilmiştir.
Böylece, toplam inşaat malzemelerinin %35’inde
geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ürünler kullanılmıştır. Nakliye, maliyet ve yerel ekonomiye
sağladığı hareketlilik açısından toplam inşaat malzemelerinin %40’ında yerel malzeme tercih edilmiştir
[21].
Avustralya’da uygulanan CH2 binasında; kullanılan
malzemeler için en düşük kullanım süresi 100 yıl
olarak belirlenmiştir. Malzeme seçim ve kullanımında;
minimum enerji kullanımı, maksimum dayanıklılık,
minimuma indirilen yenileme, maksimuma çıkarılan
sürdürülebilirlik anlayışı hakimdir.
Temel prensip; bölgesel olarak yetiştirilen, kaynaklı ya
da üretilmiş malzemelerin kullanılmasıdır [22].
R. Piano tarafından tasarlanan Kaliforniya Bil-
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im Müze’sinde; inşaat atıklarının %90’ı geri
dönüştürülmüştür. Temel kazı alanından çıkarılan
32,000 ton kum San Francisco’daki onarım projelerinde kullanılmıştır. Yapıda kullanılan çeliğin %95’i geri
dönüştürülen kaynaklardan elde edilmiştir. Sürdürülebilir verimli ormanlardan elde edilmiş olan %50 kereste, geri dönüştürülmüş kotlardan (blucin) gelen %68
yalıtım malzemesi olarak kullanılmıştır [23].
Verilen örneklerde görüldüğü gibi malzeme
kullanımında prensip kararlar aynıdır. Ancak,
belirttiğimiz kararlar dışında bazı projelerde kullanılan
malzemeler yapının enerji verimliliğini arttırmak ve
enerji üretimine direkt katkı sağlamak amacı ile özel
olarak tasarlanmıştır.

İstanbul Gebze’de yeşil bina örneklerinden biri olan Siemens binasında; inşaat atıklarının %75’i
değerlendirilmiştir. Betonda bulunan uçucu kül, geri dönüştürülmüş demirden yapılan her türlü çelik
malzeme, geri dönüştürülmüş ahşaptan üretilen yükseltilmiş malzeme kullanımı tercih edilmiştir.
Böylece, toplam inşaat malzemelerinin %35’inde geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ürünler
kullanılmıştır. Nakliye, maliyet ve yerel ekonomiye sağladığı hareketlilik açısından toplam inşaat
malzemelerinin %40’ında yerel malzeme tercih edilmiştir [21].

İsviçre’de D. Schwarz tarafından tasarlanan Güneş
evinde (Şekil 7), cam paneller arasında parafin
doldurulmuş plastik torbalardan oluşan yeni tür
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ile ağırlık azaltılabilmekte, yangına ve dış etkilere karşı
kalıcı, dayanıklı ve daha ekonomik bir yapı tasarlanabilmektedir [26].

Şekil 8. Hypergreen Consept Tower’da RPB kullanımı [25-27].

Şekil 8. Hypergreen Consept Tower’da RPB kullanımı

A. Otegui’nin Nano Vent-Skin (NVS) tasarımı (Şekil 9), enerji üretimi açısından farklı bir kaplama
[25-27]. A.NVS,
Otegui’nin
Nano Vent-Skin
(NVS)kullanan
tasarımı
malzemesidir.
güneşi yakalayabilmek
için fotovoltaikleri
ve rüzgarı yakalamak için ise
mikro-rüzgar türbinlerini kullanan bir bina örtüsüdür. Otegui, NVS’nin üretim yöntemi olarak nanoüretimi biyo-mühendislik organizmalarıyla birleştirmektedir ve organik yapısı nedeniyle duvar, CO 2’nin
havadan yakalanması esnasında ilave fayda sağlayabilmektedir. Yapının dış örtüsü, organik
fotovoltaik örtü vasıtasıyla güneş ışığını emmekte ve bu ışığı nano-tellerin içindeki nano-liflere
göndermektedir; ardından, her bir panelin sonundaki depolama ünitelerine aktarılmaktadır. Paneldeki
her türbin, yapıyla temas ettiği her uçtaki kimyasal reaksiyon vasıtasıyla enerji üretmektedir. Polarize
organizmalar, her türbin dönüşünde bu işlemden sorumlu olmaktadır. Her türbinin iç örtüsü, CO2’i
rüzgar olarak çevreden emen bir filtre görevi görmektedir [28].

Şekil 9. Nano vent skin tasarımı [28]
R&Sie(n) tarafından Fransa’da özel bir konutta [29] cam malzeme ile sıra dışı bir tasarım
uygulanmıştır (Şekil 10). Özel bir konut olarak tasarlanan yapının, kendi yapı kabuğu dışında, 1200
adet eğrelti otu ve bu yeşilliğin içinde 300 adet cam hücrelerden oluşan ikinci bir kabuk, deri olarak
tasarlanmıştır. Cam hücreler üfleme şişirme yöntemi ile üretilmiş özel ürünler olup, içinde su ve
Rhizobia denilen bir tür bakteri solüsyonu yer almaktadır. Yapı kabuğunda yeşil set ile komşuyla olan
ilişki kesilmiştir. Kullanılan cam hücreler ile ışığın mekanlara ulaşması sağlanmıştır. Gün ışığının iç
mekanlara taşınması ile enerji sarfiyatının önüne geçilerek enerji üretken bir ikinci kabuk
tasarlanmıştır.

Şekil 7. Güneş Evi, İsviçre, [24]

Ekolojik “sürdürülebilir inşaat” kriteri ile uyumlu olarak tasarlanmış olan Hyper-green Consept
Tower’da çevreye her gün saygı prensibi ile çevre dostu malzemeler ve güncellenebilen inşaat
teknikleri uygulanmaya çalışılmıştır. Kulede, kendinden yerleşebilen, üstün performanslı beton (RPB)
kullanımı öngörülmüştür (Şekil 8). Bu beton, geleneksel betonlara göre ultra yüksek dayanıklılık ve
dayanım özellikleri yanında, inşaat için gerekli hammadde miktarını ve yapının toplam ağırlığını
azaltmaktadır. Yapının kabuğu dokunmuş bir örtü gibidir. Hem güçlü hem zarif bir izlenim
yaratmaktadır [25]. Reaktif Pudra Betonu (RPB) genel kavram olarak mikroyapı mühendisliği
yaklaşımıyla geliştirilmiş bir malzemedir. Günümüzde RPB ile 200-800MPa değerinde basınç
dayanımı elde edilmiştir. RPB uygulamada özellikle içinde güçlendirici çelik donatının bulunmaması,
mimaride şekil ve boyutlar açısından sınırsız olanaklar sunmaktadır. Bu beton ile ağırlık
azaltılabilmekte, yangına ve dış etkilere karşı kalıcı, dayanıklı ve daha ekonomik bir yapı
tasarlanabilmektedir [26].

Ekolojik “sürdürülebilir inşaat” kriteri ile uyumlu olarak
tasarlanmış olan Hyper-green ConseptTower’da çevreye her gün saygı prensibi ile çevre dostu malzemeler ve güncellenebilen inşaat teknikleri uygulanmaya
çalışılmıştır. Kulede, kendinden yerleşebilen, üstün
performanslı beton (RPB) kullanımı öngörülmüştür
(Şekil 8). Bu beton, geleneksel betonlara göre ultra yüksek dayanıklılık ve dayanım özellikleri yanında, inşaat
için gerekli hammadde miktarını ve yapının toplam
ağırlığını azaltmaktadır. Yapının kabuğu dokunmuş
bir örtü gibidir. Hem güçlü hem zarif bir izlenim
yaratmaktadır [25]. Reaktif Pudra Betonu (RPB) genel
kavram olarak mikroyapı mühendisliği yaklaşımıyla
geliştirilmiş bir malzemedir. Günümüzde RPB ile 200800MPa değerinde basınç dayanımı elde edilmiştir.
RPB uygulamada özellikle içinde güçlendirici çelik
donatının bulunmaması, mimaride şekil ve boyutlar
açısından sınırsız olanaklar sunmaktadır. Bu beton

(Şekil 9), enerji üretimi açısından farklı bir kaplama
malzemesidir. NVS, güneşi yakalayabilmek için fotovoltaikleri kullanan ve rüzgarı yakalamak için ise mikrorüzgar türbinlerini kullanan bir bina örtüsüdür. Otegui,
NVS’nin üretim yöntemi olarak nano-üretimi biyo-mühendislik organizmalarıyla birleştirmektedir ve organik
yapısı nedeniyle duvar, CO2’nin havadan yakalanması
esnasında ilave fayda sağlayabilmektedir. Yapının dış
örtüsü, organik fotovoltaik örtü vasıtasıyla güneş ışığını
emmekte ve bu ışığı nano-tellerin içindeki nano-liflere
göndermektedir; ardından, her bir panelin sonundaki
depolama ünitelerine aktarılmaktadır. Paneldeki her
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türbin, yapıyla temas ettiği her uçtaki kimyasal reaksiyon vasıtasıyla enerji üretmektedir. Polarize organizmalar, her türbin dönüşünde bu işlemden sorumlu
olmaktadır. Her türbinin iç örtüsü, CO2’i rüzgar olarak
çevreden emen bir filtre görevi görmektedir [28]. Şekil
9. Nano vent skin tasarımı [28] R&Sie(n) tarafından
Fransa’da özel bir konutta [29] cam malzeme ile sıra
dışı bir tasarım uygulanmıştır (Şekil 10). Özel bir konut
olarak tasarlanan yapının, kendi yapı kabuğu dışında,
1200 adet eğrelti otu ve bu yeşilliğin içinde 300 adet
cam hücrelerden oluşan ikinci bir kabuk, deri olarak
tasarlanmıştır. Cam hücreler üfleme şişirme yöntemi
ile üretilmiş özel ürünler olup, içinde su ve Rhizobia
denilen bir tür bakteri solüsyonu yer almaktadır. Yapı
kabuğunda yeşil set ile komşuyla olan ilişki kesilmiştir.
Kullanılan cam hücreler ile ışığın mekanlara ulaşması
sağlanmıştır. Gün ışığının iç mekanlara taşınması ile
enerji sarfiyatının önüne geçilerek enerji üretken bir
ikinci kabuk tasarlanmıştır.

Şekil 10. Cam malzemenin farklı bir kullanımına örnek [29]

Şekil
10.
malzemenin
Geleneksel
yapıCam
malzemeleri
dışında özel projelerfarklı
için butik bir
olarakkullanımına
deneme amaçlı ya da örnek
nanoteknoloji
ürünü malzemeler ile bugün eneri üretebilen ya da enerjiyi verimli kullanabilen yüksek performanslı
[29]
malzeme, yapı elemanı ya da yapılar tasarlamak mümkündür. Burada malzemenin üretim amacı enerji
etkin tasarım kriterine dayanmaktadır. Ancak, üretilen malzemeler çoğu zaman ileri teknoloji

gerektirdiği için malzeme üretiminde önemli bir kriter olan maliyet kısmı göz ardı edilmemelidir.
Geleneksel
yapı malzemeleri dışında özel projeler için
butik olarak deneme amaçlı ya da nanoteknoloji ürünü
malzemeler
ile bugün eneri üretebilen ya da enerjiyi
Sonuçlar
verimli kullanabilen yüksek performanslı malzeme,
Malzemenin
teknolojik tarihi
Endüstritasarlamak
devrimi ile bir dönüm mümkündür.
noktasına girmiştir. Ancak,
yapı
elemanı
ya1800’lü
da yılların
yapılar
18.yy’ın ortalarından bugüne kadar artan etkileri ile tarihte hiç olmadığı kadar doğa tahrip edilmektedir.
Bu tahribatın oluşumunda,
yapı üretimi
önemli bir paya
sahiptir.enerji
Yapı üretimini
şekillendiren,
strüktür,
Burada
malzemenin
üretim
amacı
etkin
tasarım
biçim ve yaşam döngüsü sıralamasında görünmeyen aktör aslında “Malzeme”dir. Bugün gittikçe artan
kriterine
dayanmaktadır.
malzemeler
çevresel problemlerin
oluşumunda malzeme Ancak,
payına düşen üretilen
yüzdeyi azaltabilmek
amacıyla üretici,
tasarımcı, kullanıcı ve devlet olarak çeşitli kararların alınması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir.
çoğu
Bunlar; zaman ileri teknoloji gerektirdiği için malzeme
üretiminde
önemli
birvekriter
olan
maliyet
kısmıçevrecilik
göz esaslarına
ardı
 Yerel malzemelerin
üretiminin
kullanımının
arttırılması
ve koşullarının
uygun olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.
edilmemelidir.
 Geleneksel malzemelerin kullanımının bölgesel olarak kaynaklar (doğal taş, orman ya da

- Ulusal olarak yapı üretimindeki tüm konuları esas
alan yeşil bina değerlendirme sistemi geliştirilmelidir.
İklim koşulları ve kaynaklara uygun şekilde malzeme
seçim ve kullanım esasları da belirlenmelidir.
- İnşaatların başlangıç aşamasından, bitim aşamasına
kadar geçen süreçte oluşan atıkların aynı ya da farklı
binalarda kaynak olarak kullanılması sağlanmalıdır.
- Her atık; (bitkisel, sanayi) başka bir üretimin kaynağı
olmalıdır. Yenilenebilir kaynak olarak bölgesel yıllık
üretimler göz önüne alınarak, bitkisel atıkların yapı
malzemesi üretiminde direkt ya da dolaylı olarak
kullanılması teşvik edilmeli, bu ürünlerin endüstriyel
boyutta üretimine başlanması gerekmektedir. Bu bitkisel atıkların oluşturacağı çevre kirliliğinin önlenmesi,
üreticiye ekonomik destek ve enerji kullanımı açısından
ülke ekonomisine fayda sağlayacaktır.
- Fonksiyon, yapım sistemi, biçimi ne olursa olsun her
yapının kullanım ömrünü tamamladıktan sonra, başka
bir yapının üretiminde kaynak oluşturacak şekilde
tasarlanması, malzeme üretimini azaltarak enerji
kullanımında verimliliği arttıracaktır.
- Sadece tasarımcıların ya da malzeme üreticilerinin
değil, toplumun bilinçlendirilmesi ve ulusal hatta
uluslar arası boyutta yaptırımlar olabilmesi için devlet
politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

toprak) ve iklim koşulları (kerpiç gibi) esas alınarak arttırılması teşvik edilmelidir.

- Üreticileri, tasarımcıları ve kullanıcıları, ekolojik kriterlere uygun yapı üretimini özendirici, teşvik edici yasal
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bugün,
yaşanabilir bir çevrede olabilmek, yarın yaşanılabilecek
bir dünyayı da miras bırakabilmek amacıyla toplumsal
bir örgütlenme içine girilmesi şarttır.

esasları da belirlenmelidir.

Kaynaklar

 Ulusal olarak yapı üretimindeki tüm konuları esas alan yeşil bina değerlendirme sistemi
Sonuçlar
geliştirilmelidir. İklim koşulları ve kaynaklara uygun şekilde malzeme seçim ve kullanım
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- Geleneksel malzemelerin kullanımının bölgesel
olarak kaynaklar (doğal taş, orman ya da toprak) ve
iklim koşulları (kerpiç gibi) esas alınarak arttırılması
teşvik edilmelidir.
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hiçekonomik
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tahrip
edilmektedir.
Bu
üreticiye
destek ve
enerji kullanımı
açısından
ülke ekonomisine
fayda sağlayacaktır.
 Fonksiyon, yapım sistemi, biçimi ne olursa olsun her yapının kullanım ömrünü tamamladıktan
tahribatın
oluşumunda, yapı üretimi önemli bir paya
sonra, başka bir yapının üretiminde kaynak oluşturacak şekilde tasarlanması, malzeme
üretimini azaltarak enerji kullanımında verimliliği arttıracaktır.
sahiptir.
Yapı
üretimini şekillendiren, strüktür, biçim
 Sadece tasarımcıların ya da malzeme üreticilerinin değil, toplumun bilinçlendirilmesi ve ulusal
hatta uluslar
arası boyutta sıralamasında
yaptırımlar olabilmesi için devlet
politikalarının yeniden
gözden
ve yaşam
döngüsü
görünmeyen
aktör
geçirilmesi gerekmektedir.

Üreticileri,
tasarımcıları
ve
kullanıcıları,
ekolojik
kriterlere
uygun
yapı
üretimini
özendirici,
teşvik
aslında “Malzeme”dir. Bugün gittikçe artan çevresel
edici yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bugün, yaşanabilir bir çevrede olabilmek,
yarın yaşanılabilecek
bir dünyayı da miras malzeme
bırakabilmek amacıyla
toplumsal bir
örgütlenme
problemlerin
oluşumunda
payına
düşen
içine girilmesi şarttır.
yüzdeyi azaltabilmek amacıyla üretici, tasarımcı,
kullanıcı ve devlet olarak çeşitli kararların alınması ve
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bunlar;

- Yerel malzemelerin üretiminin ve kullanımının
arttırılması ve koşullarının çevrecilik esaslarına uygun
olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.
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Kontrol Uygulamaları için İdeal Çözüm

• Prosesinize uygun hassas kontrol
• Uzun ömürlü mil sızdırmazlığı ile düşük bakım maliyeti
• Özel dizayn edilmiş kafes dizaynı sayesinde
değiştirilebilir sit
• Düşük hava tüketimi ile enerji
tasarrufu sağlar
• Çift mil yataklaması

Ayrıntılı bilgi için:

(0 216) 441 73 73

info@tr.spiraxsarco.com

B u h a r Ç ö z ü m l e r i n d e i l k Te r c i h
U Z M A N L I K

Ç Ö Z Ü M L E R

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R L İ K

www.spiraxsarco.com/tr

Doğru ürün
gerçeklerle ispatlanır.

Geomet kaplama bağlantı parçaları
Çevre dostu kromsuz, azami korozyon
dayanımı (çinko kaplamanın 10 katı)

Yüksek standart çelik bağlantı parçaları
EN ISO 20898-1 standardında 10.9 kalite

Yüksek perfomanslı çelik yaylar
Statik çökme kapasitesi %50’ye kadar
artırılmış, yanal deprem yüklerine
dayanıklı (kx / ky ≥ 1)

Yüksek nitelikli yapısal çelik
Bağımsız akredite laboratuarlarda
ASHRAE standardında test edilmiş,
depreme dayanıklı çelik gövde

Yay seçim tablosu
Tüm izolatör gövdelerinde bulunan
rehberlerle, şantiyede kolay ve
hatasız kapasite değişimi

Kataforetik elektro kaplama
Çevre dostu polimerik esaslı, ISO 9227
standardında azami korozyon dayanımı

Robot kaynağı
Azami kalite, hassasiyet ve güvenlik

Elastomer kaplı yay kapakları
Yüksek frekanslardaki titreşimlerin
akustik izolasyonu

ASI-T Sismik İzolatör

Sismik Koruma ürünleri bağımsız ve akredite laboraturlarda test edilip, ilgili standartlara göre sertifikalandırılmalıdır.
Uzman mühendislerce tasarlanmış ACREFINE ürünleri, İngiltere’nin en köklü laboratuarlarından olan ve UKAS
tarafından akredite edilmiş 130 yıllık STL (Sheffield Testing Laboratories) tesislerinde, sismik koruma ürünleri için
en güncel standart olan ANSI/ASHRAE 171’e göre test edilip LLOYDS gözetiminde sertifikalandırılmıştır.

ULUS YAPI TESİSAT MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Esentepe Mh. Irfan Baştuğ Paşa Cad. Yuva 3 Apt. D: 5-6 Şişli 34394 İstanbul
Tel: +90 (212) 274 26 26 Faks: +90 (212) 275 18 16 tesisat@ulusyapi.com

