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yeni yayınlanan kitaplarımız
Bölgesel Soğutma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu

Bölgesel Isıtma Sistemleri için Komple Tasarım Kılavuzu
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği
Bölgesel Isıtma
Kılavuzu bölgesel ısıtma sistemlerinin, buhar ve sıcak-su sistemlerinin her ikisi adına,
Teknik Yayın No: 33

Bölgesel Soğutma Kılavuzu bölgesel soğutma sistemlerinin merkezi soğutma grubu tesislerini,
soğutulmuş su dağıtım sistemlerini ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.
Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap sistem iyileştirmeleri ve bir bölgesel soğutma sistemine
ısıl depolamanın entegrasyonu hakkında ilave bilgiyle planlamaya ayrılmış bir bölümü de içerir.
Birkaç durum çalışmasını da içeren işletme ve bakım hakkında kılavuz sistemlerin olması gerektiği
gibi çalıştığından emin olmak için işletmecilere yardımcı olmak adına sağlanır. Son olarak, daha
derin bir analizle ilgilenenler için Bölgesel Soğutma Kılavuzu ilave detayların bulunabileceği bilgi
kaynaklarına ve yayınlara zengin bir referans içerir.

Tasarım kılavuzuna ek olarak, bu kitap planlamaya, ısı ve elektrik gücünün kojenerasyonu hakkında
bilgiyle ilaveten ısıl depolamanın bir bölgesel ısıtma sistemi içine entegrasyonuna adanmış bir
bölümü de içerir. Sistemlerin tasarlandığı şekilde fonksiyon gösterdiğinden emin olmak için
işletmecilere yardım adına işletme ve bakım hakkında kılavuzluk da sağlar. Ek olarak, uygun yerlerde
örnekler sunulmuştur ve üç detaylı durum çalışması bir ek bölümde dahil edilmiştir.

BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU
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BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler, tesis
mühendisleri, bölgesel ısıtma sistem işletme mühendisleri ve buhar ve sıcak-su sistemi tasarımcıları
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır. Bölgesel Isıtma Kılavuzu bölgesel ısıtma
sistemleri için modern ve komple tasarım kılavuzu olması adına dünya çapında bir ihtiyacı karşılar.

Bu kılavuz hem tecrübesiz tasarımcılar hem de kampüs uzmanlığı olan danışman mühendisler,
tesis mühendisleri, bölgesel soğutma işletme mühendisleri ve soğutulmuş su sistemi tasarımcıları
gibi sanayide çalışanlar için yararlı bir kaynak olacaktır.
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Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Teknik Yayın No: 34

merkezi ısıtma tesisleri, dağıtım sistemleri ve tüketici ara bağlantılarını içeren bütün ana bakış açıları
için tasarım kılavuzunu sunar. Mevcut meşguliyetleri sanayi ile olan ve yüzlerce yıllık kombine
tecrübeye sahip en üst düzeyde farklı bir uluslararası takımın tecrübelerinden yararlanmıştır.
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ELEKTROSTATİK FİLTRE
(ESP)

RESTORAN MUTFAĞINDA OLUŞAN
DUMANI FİLTRELEYİN, MÜŞTERİNİZİN
MARKA İMAJINI KORUYUN

KOKU NÖTRALİZE
EDİCİ (ON-100)

UV FİLTRE
(UV-C)

Restoran mutfaklarında pişirme işlemi sonucu ortaya çıkan yağlı duman davlumbaz ve baca sisteminin iç
yüzeyini kaplar ve bu birikim baca yangınlarına sebep olur. Ayrıca geleneksel filtre yöntemleri ile
tutulamayan duman çevreye önemli ölçüde rahatsızlık verir.
Elektrostatik filtre uygulaması bu yağlı dumanın baca sistemine ilerlemesine izin vermez.
Aktif karbon filtre ile desteklenmiş bir uygulamada yağ buharı ile birlikte kokuları da filtreleyebilirsiniz.

ELEKTROSTATİK FİLTRE ve UV-C FİLTRE UYGULAMASI
Elektrostatik Filtreler (ESP)
Duman ve yağ partiküllerini %98 oranında yok eder.
Mikron altı (0,01µm) partikülleri bile filtreler.
Dahili yağ toplama haznesi mevcuttur.
Modüler dizayna sahiptir.
Özellikle endüstriyel mutfaklar için dizayn edilmiştir.
Enerji tasarruflu : en fazla 50W enerji tüketimine sahiptir.

Ağaoğlu MyOffice 212 Taşocağı Yolu Cad. No:3 D:30
Güneşli Bağcılar - İSTANBUL
Tel: (212) 441 55 96 Fax: (212) 441 55 60
www.ventek.com.tr

Yeni Vitodens serisi yoğuşmalı cihazlar ile renkli
dokunmatik ekran konforunu yaşayın

Yeni Vitodens 200-W / 222-F / 242-F
yoğuşmalı cihazlar 5“ renkli dokunmatik
ekran sayesinde üstün kullanım konforu
sunmaktadırlar. Genişletilmiş modülasyon
aralığı (% 5 -100), korozyona dayanıklı InoxRadial paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi, MatriXsilindirik brülör ve yenilenen Lambda Pro
Control Plus yanma kalitesi kontrol sistemi
sayesinde enerji tasarruflu, çevreci ve uzun
ömürlü işletme sağlamaktadırlar.

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş. / Merkez: Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No. 39
34775 Ümraniye - İstanbul · Telefon: (0216) 528 46 00

www.viessmann.com.tr

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler
Soğutma sistemleri

BAŞKANDAN
Dergimizin yeni bir sayısı ile gene hep birlikteyiz.
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5 Mart 2017 günü Ankara’da düzenlenen
TTMD Olağan Genel Kurulu’nda TTMD 13.
Dönem başkanlığına büyük bir memnuniyet
ve vazifemin bilinci içerisinde seçilmiş bulunuyorum. Bu süreçte bana ve yönetim kuruluna göstermiş olduğunuz teveccüh için sizlere tüm yönetim
kurulu üyeleri adına teşekkür ederim. Önümüzdeki iki
sene içerisinde, Sayın Sarven Çilingiroğlu ve ekibinden aldığımız çok anlamlı ve şerefli sektöre hizmet
bayrağını hep birlikte daha ileriye, daha hızlıya, daha
yaygına, daha yükseğe taşımaya sizlerle birlikte çok
çalışacağız. Bu süreçte önceki yönetimlerin her kademesinde ve istisnasız hepsinde çok değerli hizmetler
vermiş arkadaşlarımızla ve sizlerle her zaman birlikte
çalışacağız ve hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini
en ufak ayrıntısına kadar devam ettireceğiz. Son
genel kurulumuzda enerji, çevre, sürdürülebilirlik
ve ekonomi dörtleminin önemine yapılan vurgu
çerçevesinde Derneğimizin daha geniş bir kitleye ve
farklı disiplinlere açılabilmesi ve geniş bir görevdeşlik
yaratabilmesi için üyelik koşullarını kolaylaştırmış
bulunuyoruz. Yaptığımız tüzük değişikliği ile, konuya
ilgi duyan değerli mimar arkadaşlarımızı da büyük bir
memnuniyetle üyeliğe artık kabul edebileceğiz ve
sektörde gerektiği şekilde birlikte olacağız.
Gerçekten de önümüzde bizleri bekleyen çok önemli
görevler bulunuyor. Örneğin, ülkemizin mekanik
tesisat, bütünleşik bina tasarımı, yapılı çevre ve
enerji verimliliği, yenilenebilir enerji sistemleri, CO2
salımlarının akılcı bir biçimde azaltımı gibi yaygın
alanlarda teknik terminolojiyi de geliştirerek gerek
kuramsal, gerekse uygulamalı biçimde tasarlanacak
yaygın eğitimlerle desteklenmesi, her geçen gün
büyük bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu yönde
disiplinlerarası bir örgün çalışmanın, diğer sivil toplum
örgütleri, üniversiteler, sektör temsilcileri ve sanayicilerle birlikte bir an önce başlatılmasının ve sürdürülmesinin gerekli olduğunun bilinci ile TTMD Akademisi,
Sertifika programları, yerinde eğitim, bölgesel eğitim
gibi konular üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.
Bu tür yapılanmalar, sadece sektörümüze hizmet
etmeyecek; aynı zamanda sürdürülebilir bir toplum
bilincinin de içini dolduracak bir bilgiyi toplama ve
bilgiyi yayma hizmeti de kendiliğinden oluşturmuş
olacaktır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da
uluslararası ilişkiler çok önem arz etmektedir. Bu
bağlamda, öncelikle yakın komşu ülkelerin ve doğu
ülkelerinin meslek örgütleri ve dernekleri yanında
ASHRAE, REHVA ve CLIMAMED gibi kuruluşlarla olan
mevcut ilişkilerimizi geliştirerek zengin ve farklı iklim
koşullarına benzer ülke ve pazarlarla da etkileşim
halinde olacağız. Dernek yapılanmamız içerisinde
ASHRAE mevkidaşı teknik komiteler kuruyoruz. Bu
komiteler uzun soluklu stratejiler geliştirecek, güncel
ve yenilikçi uygulamalar, sistemler, tasarım yöntemleri alanlarında çalışmalarını dernek el kitaplarına
yansıtacaklardır. Dernek olarak yayınlara büyük önem

vermekteyiz. Nitekim, TTMD
son olarak iki teknik yayını daha
sektöre kazandırmış bulunuyor.
Bunlar:
• Jet fanlı otopark havalandırma
sistemi HAD analizi kılavuzu
• Otopark ve tünellerde jet fan
havalandırma ve duman kontrolü
İşte tam bu noktada ve yukarda
özetlenen konular ışığı altında
dergimiz yeni bir anlam ve
içerik gereği kazanmış bulunuyor. Takip eden sayılarımızda bu yenilikleri aşamalı
olarak sizlere sunacağız. Her şeyden önce, dergi bundan
böyle dengeli bir biçimde temel teori, bilimsel araştırma
yazıları, teknik, popüler ve yenilikçi uygulamalara ilişkin
yazılara yer vererek hizmetini daha geniş bir alanda
sürdürecektir. Bilimsel yayınlar için bir hakem kurulu ve
Dergi Bilim Komitesi şu anda kurulmaktadır. Genç arkadaşlarımız bilimsel makalelerini dergimizde yayınlayarak
Türkçe yayın yapmış olma koşulunu, örneğin Doçentlik
aşamasında yerine getirebileceklerdir. Bu alanda indeksleme çalışmalarına da başlamış bulunuyoruz. Her yıl
bir sayının İngilizce dilinde yayımlanması geleneğini de
devam ettireceğiz. Konu ile ilgili sektör dergi yayımcıları
ile yapmış olduğumuz ortak toplantıda da dernek olarak
bir yayın ve bilgi havuzu oluşturacağız. Tüm kullanıcılara
ve dergilere açık olacak bu havuzun bilginin yayılmasına
önemli katkılarda bulunacağını umuyoruz. Bir diğer yenilik
de Editöre mektuplar, yeni patentler, öğrenci projeleri
tanıtımları, sayının ürünü gibi sütunları bundan böyle
okuyabileceksiniz. Tüm bu yenilikleri mevcut dergi akışını
bozmadan sürdüreceğiz.
Dergimiz bu sayısında enerjiye özel bir önem vermiş
bulunuyor. Aşağıda başlıklarını sıraladığım dört makale
de enerji ile ilgili:
1-Binalarda enerji verimliliği ile ilgili Türk mevzuatı
2-Enerji verimliliğinde verimlilik: enerji yönetimi
3-Türkiye’de enerji yönetimi uygulamaları
4-AB binalarda enerji performansı direktifi (EPBD) ile
binalarda enerji performansı yönetmeliği arasındaki temel
farklılıklar ve uyumu zorlaştıran nedenler
Ülkemizin enerji alanında çok büyük oranda dışa bağımlı
olması, buna karşılık cari açığın azaltılmasında sadece
enerji tasarrufu ve son zamanlarda hızlanan yenilenebilir
enerji kaynaklarına yöneliş gibi çözümler yeterli olmamaktadır. Kaldı ki yenilenebilir enerji sistemlerinde de
bugünkü uygulamada dışa bağımlıyız. Üretim Ekonomisi,
Yerli Üretim, Yerli ve Özgün Tasarım ve Yerli ve Yenilikçi
Teknolojiler gibi konu başlıkları yanı sıra enerjinin akılcı
kullanımı gibi konularda da okuyucularımıza sürekli ilişki
içerisinde olmayı arzu ediyor, katkılarını bekliyoruz.
El ele, daha verimli, daha akılcı çözümlere ulaşmak üzere
hoşça kalın.
Prof. Dr. Birol Kılkış, Fellow ASHRAE
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı
MART - NİSAN 2017
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2. Makale ile birlikte 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Türkçe özet sunulmalıdır.
3. Makaleler ile birlikte 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde, İngilizce özet sunulmalıdır.
4. Makaleler tercihen “Microsoft Word” formatında, 9 punto, tek ara yazılmalıdır.
5. Makaleler Times New Roman yazı karakteri kullanılarak iki yana yaslanmış
olarak ve 1,5 aralıklı yazılmalıdır.
6. Makale bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
7. Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük harf diğerleri küçük harf
olmalıdır.
8. Makaleler 6 sayfayı geçemez.
9. Metin içinde açıklama niteliğindeki dipnotlara yer verilmemelidir. Dipnot
niteliği taşıyabilecek her türlü açıklama numaralandırılarak metnin sonundaki
notlar başlığı altında sıralanmalıdır.
10. Metin veya notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları ve yayın yılı
olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.
11. Kaynaklar bildirinin en son bölümünde sunulmalı ve yazar soyadlarına göre
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13. Makaleler A4 ebadında yazıcı çıktısı halinde e-posta veya CD ile dernek merkezi adresine ulaştırılmalıdır.
14. Makalelerle birlikte görsel dökümanlarla (dia, fotoğraf, resim, grafik, çizelge)
orijinallerinin sunulmasına özen gösterilmelidir.
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2. Makalelerde ciddi ve teknik bir dil kullanılmalı, genel ahlak kurallarına riayet
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4. Makalelerde belirli bir zümre, sınıf, kişi, şirket veya şirketler topluluğunun
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6. Makale başlıkları herhangi bir firmaya ait reklam sloganlarıyla aynı olamaz
veya benzerlik göstermez.
7. Yayımlanması teklif edilen makaleler daha önce herhangi bir dergi veya
kitapta yayımlanmamış olmalıdır.
8. Aynı makale, farklı tarihlerde de olsa, iki defa yayımlanamaz.
9. Makalelerde bilerek veya yönlendirme amacıyla yanlış bilgiler verilemez.
10. Makalede anlatılan konu yazarın sorumluluğundadır.
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TTMD XII. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği XII. Dönem Olağan Genel Kurul
Toplantısı, 25 Mart 2017 tarihinde
TTMD üyelerinin katılımlarıyla
Ankara Latanya Otel’de yapıldı.
Açılışın ardından Genel Kurul Divan
Başkanlığı’na Sayın Ethem Özbakır,
yardımcılıklarına Tamer Çalışkan ve
Dilşat Baysan Çolak seçildi. Gündem
maddelerinin karara bağlanmasından
sonra MMO Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener ve İklimlendirme
Meclisi ve İSİB Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Poyraz, genel kurula
hitaben birer konuşma yaptılar.
2016-2017 yıllarına ait Faaliyet
Raporu’nu sunan TTMD XII. Dönem
Yönetim Kurulu Başkanı Sarven
Çilingiroğlu, başkanlığı döneminde
düzenlenen sempozyum, eğitim
seminerleri, toplantılar ve diğer
etkinlikler hakkında detaylı bilgi
verdikten sonra, dönem içerisinde
birlikte çalıştığı yönetim kurulu
üyelerine teşekkür etti. Faaliyet
Raporu’nun okunmasının ardından

2016-2017 yılı Dernek ve İktisadi
İşletme Bilanço, Gelir-Gider Tabloları
ve Dernek Denetim Kurulu Raporu
Genel Kurul’a sunuldu. Dernek
Tüzüğü’nün bazı maddelerinde
değişiklik yapılmasının görüşülmesi
ve kabulünden sonra yeni yönetim
kurulu seçimi için oy verme işlemine
geçildi. Üyelerin söz alarak görüş

belirttiği son bölümün ardından
2016-2017 yılı Yönetim Kurulu
Çalışmaları, Genel Kurul tarafından
oy birliği ile ibra edildi.
Kurul üyelerini seçmek üzere yapılan
oylama sonucunda, iki yıl süre ile
görev alacak olan TTMD XIII. Dönem
Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu
Üyeleri şu isimlerden oluştu:
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Y

CM

MY

CY

Yönetim Kurulu Üyeleri
(Asıl Aday)
Prof.Dr. Birol Kılkış (Başkan)
Sarven Çilingiroğlu (Başkan Yrd.)
Tamer Şenyuva (Başkan Yrd.)
Tuba Bingöl Altıok (Başkan Yrd.)
Dr. Kemal Gani Bayraktar (Genel Sek.)
Birol Eker (Muhasip Üye)
Haşim Alan (Üye)
Dr. Kazım Beceren (Üye)
Göksel Duyum (Üye)
Kemal Gökay (Üye)
Nermin Köroğlu Işın (Üye)
Gökhan Ünlü (Üye)
Birol Yavuz (Üye)

Yönetim Kurulu Üyeleri
(Yedek Aday)
Aykut Aslan
Bora Atay
Mustafa Nuri Çetin
Hükmü Çömez
Şaban Durmaz
Dinçer Durukafa
Seçkin Erdoğmuş
Devrim Gürsel
Seçil Kızanlık İskender
Doğan Kaymal
Züleyha Özcan
Emre Özmen
Tuna Yeşilırmak

Denetim Kurulu Üyeleri
(Asıl Aday)
Dr. İbrahim Çakmanus
Murat Gürenli
Handan Özgen

Denetim Kurulu Üyeleri
(Yedek Aday)
Dr. Celalettin Çelik
Orhan Gürson
Hırant Kalataş

Onur Kurulu Üyeleri
(Asıl Aday)
Celal Okutan
Akdeniz Hiçsönmez
Erdinç Boz

Onur Kurulu Üyeleri
(Yedek Aday)
Engin Kenber
Ömer Kantaroğlu
Ersin Gürdal

*Yönetim Kurulu ilk altı isim ve Onur Kurulu Üyeleri dışındaki isimler alfabetik olarak
sıralanmıştır.
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TTMD XIII. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri
Dr. Kemal Gani Bayraktar (Genel Sek.)
Birol Eker (Muhasip Üye)
Haşim Alan (Üye)
Dr. Kazım Beceren (Üye)
Göksel Duyum (Üye)
Prof. Dr. Birol Kılkış (Başkan)

Kemal Gökay (Üye)

Sarven Çilingiroğlu (Başkan Yrd.)

Nermin Köroğlu Işın (Üye)

Tamer Şenyuva (Başkan Yrd.)

Gökhan Ünlü (Üye)

Tuba Bingöl Altıok (Başkan Yrd.)

Birol Yavuz (Üye)

Prof.Dr. Birol Kılkış

1949 yılında Ankara’da doğdu.
1966 yılında TED Ankara Kolejini
ve 1970 yılında ODTÜ Makine

Komitesi ve Mikro-Kojenerasyon

TÜBİTAK Teşvik Ödülünü kazandı.

Standart Hazırlama Komisyonu, TC

Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği,

1.6 Terminoloji Komisyonu üyesi-

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği ve

dir. Şu ana kadar değişik komite

Türkiye Güneş Enerjisi Dernekleri-

ve komisyonlarda 7 kez başkanlık

nin kurucu üyeleri arasındadır. Isı

görevleri yanı sıra, Teknik Komite-

Bilimi ve Tekniği Dergisi’nin uzun

ler 6. Bölüm Başkanlığı yapmıştır.

yıllar editörlüğünü yaptı. 1981 ve

Ayrıca ASHRAE El Kitaplarında

1983 yılları arasında ABD Gannon

Kojenerasyon, Isıl Sistemler ve

Üniversitesinde kadrolu öğretim

Ekserji konularındaki kısımlarda

üyesi olarak çalıştı, Bilgisayar

yazarlık ve revizörlük yapmakta-

Destekli Tasarım Laboratuvarını

dır. Türkiye TÜBİTAK Jeotermal

kurdu. 1984 yılında Doçent,

Enerji Raportörü olarak, Aydın

1990 yılında Profesör oldu. 1991-

ve Denizli kentleri için jeotermal

2008 yılları arasında ABD’de

enerji tabanlı birlikte ısı ve güç

uluslararası bir enerji firmasının

bölge enerji projelerini hazırladı.

Ar-Ge Direktörlüğünü üstlendi. Bu

TÜBİTAK TSAD projesi ile Yatağan

süre içerisinde öğretim üyesi ve

Santralinin atık ısısının Yatağan

ASHRAE Distinguished Lecturer

ve Muğla kentlerinde kullanımına

olarak da hizmet verdi, sektörel

ilişkin kojenerasyona dönüşüm

seminerler düzenledi. ANSI/ASH-

TÜBİTAK projesini oluşturdu ve

RAE Standard 138’i hazırladı. Türk

proje süresince dış danışmanlık

yüksek şeref dereceleri ile bitirdi.

Tesisat Mühendisleri Derneği’nin

görevinde bulundu. AB FP6 HEGEL

TÜBİTAK ve CENTO Bursları ile

kuruluşunda ve Derneğin ASHRAE

Poly-generation projesinde meka-

okudu. 1972 yılında Von Karman

Asosiye Üye olmasında etkin görev

nik tasarım başkanlığı yaptı, 165

Enstitüsünden Akışkanlar Meka-

aldı. TTMD’nin ASHRAE’de Asosiye

kW elektrik gücündeki bir ünite

niği dalında Şeref Diploması ile

Üye Temsilcisidir. ASHRAE kurulu-

ODTÜ MATPUM’da kuruldu. 2008

mezun oldu. Aynı yıl ODTÜ’ye

şunun değişik teknik komitelerinde

yılında Başkent Üniversitesi’ne

intisap etti ve sırası ile Yüksek

çalışmaları devam etmekte olup bu

katıldı ve halen Enerji Mühendisliği

Mühendis ve Doktor derecelerini

kuruluşun Fellow Üyesi unvanına

Yüksek Lisans Programı Anabilim

aldı. ODTÜ Havacılık Mühendisliği

sahiptir. 2008 yılında ise Üstün

Dalı Başkanı ve Başkent Üniversi-

Bölümünün kurulması çalışmala-

Hizmet ve Olağanüstü Hizmet

tesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama

rına etkin biçimde katıldı, ders

Ödüllerini kazandı. Aynı kuruluşun

ve Araştırma Merkezi kurucu

programlarını

Türk

TC 7.4 Ekserji Komitesi kurucu

yönetim kurulu üyesidir. 2014

Standartları Enstitüsünde 7 adet

başkanı ve TC 1.10 Kojenerasyon

yılında ise Avrupa Birliği Güneş

Mühendisliği Bölümünü iftihar ve
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Enerjisi Sistemleri Paneli Yönetim

yılında Isı Pompaları üzerine tezini

Kuruluna seçildi. EİEİ Örnek Ev,

hazırlamak için İngiltere’de York

ESER ve OSTİM Yeşil Binalarındaki

International firmasında 2 ay staj

mekanik tesisat ve yenilenebilir

yaptı. 1987-1989 yılları arasında

enerjiler konusunda danışman/

vatani görevini yerine getirdi.

proje ortak müellifi olarak çalıştı.

Halen mekanik tesisat projelerini

ESER Binası özelinde Ekserji

üreten, kontrolluk ve müşavirlik

Tabanlı Yeşil Tesisat Otomasyonu

hizmeti veren bir büronun Genel

konusunda gerçekleştirilen TÜBİ-

Müdürüdür. Evli ve iki çocuk baba-

TAK Projesinde yer aldı. Diğer

sıdır.

patent çalışmaları yanı sıra Operatif Sıcaklık Ölçer konusunda ortak

B.Tamer Şenyuva

patenti bulunmaktadır. Bu çalışmaları ile 2016 yılı TET ARGE Proje
Pazar’ında Enerji Dalında Büyük
Ödülü kazandı. TTMD’de son olarak Şiir Kılkış ile birlikte yazdıkları
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile
Birleşik Isı ve Güç Üretimi isimli
özgün kitabı yayınlanmış olup bu
kitap ASHRAE’de İngilizce olarak
da yayımlanacaktır. Kendisinin
500’ü aşkın yayını bulunmaktadır.

Sarven Çilingiroğlu

1966 yılında Ankara’da doğdu.
Lisans eğitimini 1989 yılında ODTÜ
Makine Mühendisliği Bölümü’nde
tamamladı. 1989 yılında Alarko
San.ve Tic AŞ.’de teklif mühendisi
olarak göreve başladı. halen Alarko
San.ve Tic AŞ. Ankara Bürosunda
Satış Müdürü olarak görevine devam
etmektedir. MMO, TTMD üyesidir.
XII. dönem TTMD yönetim kurulu
üyesidir.
1963 yılında İstanbul’da doğdu.
1980 yılında Getronagen Lisesini
1984’te İTÜ Makina Fakültesi’ni
bitirdi. Aynı yıl İTÜ’de yüksek
lisans öğrenimine başladı. 1987’de
Enerji Bölümü’nden mezun oldu.
Yüksek lisans öğrenimi döneminde Honeywell firmasında 1 yıl
boyunca part time çalıştı. 1986

İstanbul Bölge Müdürlüklerinde Sistem Satış Mühendisi (1991-1994)
olarak çalıştı. Destek Mühendislik
Ltd. Şti., Ekur Otomasyon A.Ş.,
Transklima Ltd. Şti., Sönmez Metal
A.Ş. şirketlerinde proje, teklif,
hakkediş hazırlama mühendisi, Klima
Departmanı Satış ve Pazarlama Şefi,
Satış ve Pazarlama Müdürü kademelerinde görev aldı. Halen kurucu ve
yöneticisi bulunduğu İklim Isı Sistemleri Müh. Müm. San. ve Tic. Ltd.
Şti.’nde faaliyetlerini sürdürmektedir. TTMD’ye üye olduğu 1997 yılı
itibarıyla çeşitli komisyonlarda, sempozyum yürütme kurullarında, TTMD
dergisi yayın komisyonlarında, ve
diğer komisyonlarda görev almıştır.
Evli ve 1 çocuk annesidir.

Dr. Kemal Gani
Bayraktar

Tuba Bingöl Altıok
1965 Yılında Mersin’de doğdu. TED
Ankara Koleji’ni (1983) ve ardından
Ortadoğu Teknik ÜniversitesiMakina Mühendisliği Fakültesi’ni
(1991) tamamladı.
Almüt Alarko Sinai Gereçler İmalat
ve Mümessillik A.Ş.’nde, Alarko
Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Ankara ve
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14.01.1972’de İstanbul’da doğdu.
Merkez Eczacıbaşı İlkokulunu, Özel

Haşim Alan

Samsun’da

tamamladı.

1985

yılında İ.T.Ü Makina Fakültesini
bitirerek aynı yıl İ.T.Ü Fen Bilimleri

Doğuş Lisesini ve 1993 yılında

Enstitüsünün Makina Anabilim Dalı

İ.T.Ü. Makina Fakültesi Makina

Enerji Programında Yüksek Lisans

Mühendisliği Bölümü Enerji Prog-

öğrenimine başladı. 1988 yılında

ramında yüksek lisans eğitimini,

Enerji Programına başladığı öğreni-

ardından doktora eğitimini tamam-

mini tamamlayarak Yüksek Lisans

ladı.

derecesi aldı ve 1989 yılında aynı

Halen İzocam A.Ş.’e Teknik Pazar-

programda başladığı “Kapalı Hacım

lama Müdürü olarak çalışmalarının
sürdürmektedir.

Yangınlarının Modellenmesi ve

Birol Eker

İncelenmesi” başlıklı doktora çalış-

Komşu Hacımlara Yangın Geçişinin
masını 1996 yılında tamamladı.
1987-2014 yılları arasında İ.T.Ü
Makina Fakültesi’nde önce Araştırma Görevlisi daha sonra Öğretim
Mersin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden 2001 yılında
mezun oldu. Profesyonel iş hayatına fabrikalarda işletme ve bakım
konularında çalışarak başladı.
Ayvaz ve Giacomini Ünival şirketlerinde bölge müdürlüğü yaptı.
Adana’da kurucusu olduğu Berra
Makine Mühendislik şirketinde
mekanik tesisat malzeme tedariği
yapmaktadır. 2015-2016 döneminde TTMD Adana il Temsilciliği

1973 yılında Ankara’da doğdu.
İlk-orta-lise öğrenimimi Ankara’da

Görevlisi olarak çalıştı. İstanbul
Belediyesi ile İstanbul Teknik
Üniversitesinin yaptığı “İstanbul
Yangın Güvenliği Araştırması”nda
araştırmacı olarak görev aldı.
Türkiye

Yangından

Korunma

Yönetmeliği Hazırlama Komisyon
üyeliği yaptı. 2014 yılından itibaren Etik Mühendislik Danışmanlık
Tasarım ve Eğitim Hizmetleri Ltd.
Şti’nde çok sayıda kuruluşa Yangın
Güvenliği Danışmanı olarak hizmet

yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

vermektedir.

Dr. Kazım Beceren

Göksel Duyum

1964

1970 yılında Rize’de doğdu.

tamamladı.
1995 yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Makina
Mühendisliği Bölümü’nden mezun
oldu. Ardından Polatlı Topçu ve
Füze Okulu’nda asteğmen olarak
askerlik hizmetini tamamladı.
1998-2004 yılları arasında Teba
A.Ş. firmasında muhtelif birimlerde
çalıştı. 1994 yılında Üntes A.Ş. firmasında çalışmaya başladı. Halen
aynı firmada Satış Müdürü olarak
görev yapmaktadır.
Türk

Tesisat

Mühendisleri

Derneği’nde 11. ve 12. Dönem’de
yönetim kurulunda görev aldı. Evli
ve iki çocuk babasıdır.
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yılında

Samsun’da

doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini

1992 yılında Makina Mühendisi

olarak mezun olmuş, bir süre
satış mühendisi olarak bir fir-

Nermin Köroğlu Isın

1984 yılında Ankara’da doğdu.
Lisans eğitimini 2005 yılında Gazi

mada görev aldıktan sonra özel

Üniversitesi Makine Mühendisliği

bir bankada on beş yıl proje ve

bölümünde, yüksek lisans eğiti-

uygulama yöneticiliği yapmıştır.

mini ise aynı bölümde “Sürdürüle-

2010 yılında kendi firmasını kur-

bilir Binalarda Enerji Analizi” tezi

muş, halen bu firmada yöneticilik

ile tamamladı. 2005 yılında proje

yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk

mühendisi olarak başladığı Ünlü

sahibi olup BJK Genel Kurul, MMO,

Mühendislik firmasında, 2013

TTMD, üyesidir.

yılından beri şirket ortağı ve proje
müdürü olarak çalışmaya devam

Kemal Gökay

etmektedir. MMO ve TTMD üyesidir. Bu kurumlarda Tesisat Mühendisliği, Enerji Analizi ve Enerji
Verimliliği üzerine düzenli eğitimler, Çankaya Üniversitesi’nde
ise Misafir Öğretim Elemanı
olarak ders vermektedir. MMO
Enerji Komisyonu ve TÜYAK Sulu
1980 yılında İstanbul’da doğdu.
1998 yılında Üsküdar Amerikan
Lisesinden mezun oldu. Yıldız
Teknik Üniversitesinde Endüstri

Söndürme Sistemleri Komisyonu
üyesidir.

Birol Yavuz

Mühendisliği okudu. California
Polytechnic State University‘de
Teknoloji Mühendisliği master’ı
eğitimi gördü. Doğuş Üniversitesinde Makine Mühendisliği
derslerini tamamladı. 2012 senesinden beri Bakı Mühendislik aile
1977

yılında

doğdu.

1995

yılında Ankara Gazi Anadolu
Lisesi’nden, 2000 yılında Ankara
Gazi Üniversitesi MMF Makina

şirketinde mekanik tesisat proje
hizmeti sunmaktadır.

Gökhan Ünlü

Mühendisliği Bölümü’nden mezun
oldu. 2002’den beri Isısan’da, ve
firmanın satışının ardından Bosch
Termoteknik’te çalışmaktadır.
2005 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans

1965 yılında Eskişehir’de doğdu.

çalışmalarını tamamladı. 2008

1987 yılında Makine Mühendisi,

yılında Bahçeşehir Üniversitesi

1991 yılında Enerji Anabilim

Sosyal Bilimler Fakültesi’nden

Dalında Makine Yüksek Mühen-

MBA derecesini aldı. 2011 yılından

disi olarak Eskişehir Anadolu

itibaren Kurumsal Projeli Satış

Üniversitesi Mühendislik Mimarlık

Departmanı’nda Kısım Müdürü,

Fakültesi’nden mezun oldu. Halen

2016 yılından itibaren Ticari

Eneko A.Ş. ‘de, Satış Yöneticisi

Ürünler Satış Departmanı’nda Satış

olarak vazife yapmaktadır.

Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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TTMD, ASHRAE Kış Konferansı’na Katıldı

2000’i aşkın mekanik tesisat
sektörü üreticisinin katıldığı AHR
Expo etkinliğini de içine alan 2017

ASHRAE Kış Konferansı 28 Ocak – 1
Şubat tarihleri arasında A.B.D.’nin
Las Vegas kentinde yapıldı. Konfe-

TTMD Başkanlar Toplantısı Yapıldı

ransa TTMD’yi temsilen TTMD Dış
İlişkiler komisyonu Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Arısoy, komisyon üyeleri
Prof. Dr. Birol Kılkış, Tuba Bingöl
Altıok ve Yrd. Doç. Dr. Murat Çakan
katıldılar.
ASHRAE ve REHVA kurumlarının bir
araya geldiği toplantıda ASHRAE
Başkanı Tim Wentz ve REHVA Başkanı Stefano Corgnati iki kuruluşun
işbirliğini daha da geliştirmesi gerektiği belirttiler. Ayrıca konferansta
düzenlenen AASA Toplantısı’na,
TTMD Heyeti’nden Prof.Dr. Birol
Kılkış ve Tuba Bingöl Altıok delege
olarak katıldı. Konferans kapsamında teknik ve bilimsel bildiri,
seminer, forum, workshop, panel ve
poster şeklinde çok sayıda paralel
oturumda 600’e yakın sunum
yapıldı.

Hüseyin Erdem, Abdullah Bilgin ve
Gürkan Arı katıldılar.
Yönetim Kurulu Başkanı Sarven
Çilingiroğu, Mart 2015’ten bu
zamana kadar yapılan faaliyetleri
anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Çilingiroğlu sunumunda şu ana
başlıklar hakkında bilgi verdi:
Yayınlar ve dergi, eğitim seminerleri
ve kurslar, çalıştay, sempozyum,
yabancı derneklerle ilişkiler, sektörel
derneklerle ilişkiler, web sitesi- basın
ve halkla ilişkiler, fonlardan yararlanma, temsilcilikler, TTMD bilgi
bankası. Yapılan sunumun ardından
toplantıda, geçmiş dönem başkanlarından TTMD’nin gelecek yılları için
çalışmaların alt yapısını oluşturacak
görüş ve öneriler aktarıldı.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği başkanlar toplantısı TTMD 12.
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu tarafından 11 Şubat
2017 tarihinde İstanbul Kozyatağı
Hilton Otel’de düzenlendi.
Toplantıya Başkan Sarven Çilingi-
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roğlu ve TTMD 12. Dönem Yönetim
Kurulu Üyeleri’nden Bahri Türkmen,
Birol Eker, Kemal Gani Bayraktar,
Kani Korkmaz, Okan Sever, Kazım
Beceren, Gökhan Ünlü ve Göksel
Duyum’un yanı sıra; TTMD geçmiş
dönem başkanlarından Serdar Gürel,
Ömer Kantaroğlu, Engin Kenber,

TTMD, İki Teknik Yayını Daha Sektöre Kazandırdı

TTMD, sektörün nitelikli bilgi
kaynaklarını çoğaltabilmek için
yayımladığı kitaplara yenilerini
ekledi. İbrahim Utku Başyazıcı
tarafından hazırlanan “Jet Fanlı
Otopark Havalandırma Sistemi HAD
Analizi Kılavuzu-Car Park Jet Fan
Ventilation System CFD Modelling
Guideline” ve Prof.Dr.Abdurrahman
Kılıç’ın editörlüğünde hazırlanan
“Otopark ve Tünellerde Jetfan

Havalandırma ve Duman Kontrolü”
kitaplarının basımı tamamlandı.
“Jet Fanlı Otopark Havalandırma
Sistemi HAD Analizi Kılavuzu-Car
Park Jet Fan Ventilation System
CFD Modelling Guideline” kitabında,
HAD (CFD) analizinin kapsamı
tanımladıktan sonra yazılım ve
modeller konusunda kapsamlı bilgi
aktarılıyor. HAD modelinin değerlendirilmesi bölümünde; yangın

analizleri ve günlük havalandırma
analizleri için kabul kriterleri, jetfan
hız profili doğrulaması, jetfan arıza
senaryosu hassasiyet analizi tanımlanıyor.
“Otopark ve Tünellerde Jetfan
Havalandırma ve Duman Kontrolü”
kitabı 10 bölümden oluşuyor. Bölüm
başlıkları ve yazarları sırasıyla:
Otopark Havalandırması ve Duman
Tahliyesi-Abdurrahman Kılıç, Otoparkların Günlük-Genel Havalandırılması-Hakan Odabaşı, Otoparklarda
Jetfanlı Duman Kontrolü-Artur
Altunkeser, Aksiyel Taze Hava ve
Egzoz Fanları-Arkun Andıç, Jetfanlı
Otopark Havalandırma Sistemlerinin
Yapım, İşletim ve Bakımı-Özgür Sarıfakıoğlu, Jetfanlı Sistemlerde Montaj
ve Devreye Alma-İsrafil Bayramcı,
Jetfanlı Otopark Havalandırma
Sistemleri Otomasyonu ve Elektrik
Tesisatı-Mehmet Şahaner, Tünel
Duman Tahliye Hesabı Yangın Yükü,
Tünel Uzunluğu ve Eğimin Etkisi-Efe
Ünal / Ramazan Karabulut, Tünel
Fanları-Barış Elbüken, Jetfan Sistemi
Motorlu Şaft Damperleri-Hakan
Sezer.

Klimada Sistem Seçimi Seminer Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Adana İl Temsilciliği’nin
düzenlediği Klimada Sistem Seçimi
konulu eğitim semineri 8 Nisan
2017 tarihinde MMO Adana Şubesi
Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Nihat

Bozkurt’un yürüttüğü seminer Veli
Doğan konuşmacı olarak katıldı.
Sunumuna HVAC sistem dizaynında
minimum ve maksimum değerleri
saptama zorunluluğu olan parametreleri göstererek başlayan Veli
Doğan, klimada kullanılan sistemleri

detaylı olarak anlattı. Daha sonra
sistem seçimini etkileyen faktörlere
değinen Doğan, sistem seçimine
basit örnekler ve çözümler sundu.
Seminer Adana Temsilciliği’nin,
oturum başkanı ve konuşmacıya
teşekkürüyle son buldu.

MART - NİSAN 2017
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Ekonomi, Finans, Teknoloji ve Gelecek Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği İstanbul İl Temsilciliği’nin
düzenlediği 2016/2017 dönemi
eğitim seminerlerinden beşincisi 4
Şubat 2017 tarihinde Taksim Point
Hotel’de gerçekleştirildi.
Ekonomi, finans,teknoloji ve gelecek konulu seminere ünlü finans
uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş
konuşmacı olarak katıldı. Sunumuna ilk olarak Türkiye ve dünya
ekonomisinin genel görünümünü,
Türkiye ekonomisinin doğru ve

yanlış yanlarını, devam ettirilmesi
gereken uygulamaları ve terk
edilmesi gereken çalışmaları anlatarak başlayan Özgür Demirtaş;
bir ekonomin değerlendirmesini
yaparken öncelikle hangi şartlara
göre kıyaslandığının önemine
dikkat çekti. Kişiler, kurumlar ve
ülkelerin ekonomik açıdan benzerlikleri ve farklılıklarını ortaya koyan
Demirtaş, sağlıklı ekonomik adımlar
için yapılması gerekenleri anlattı.
Dünyada teknoloji ve tıpta çok

hızlı gelişmeler yaşandığını belirten konuşmacı, teknoloji üreten
toplumların diğer ülkelere giderek
daha fazla fark attığını bu nedenle
gelişmeleri yakından takip ederek
üreten bir toplum olmamız gerektiğini söyledi.
Yoğun katılımla gerçekleşen
seminerin soru-cevap bölümünün
ardından, TTMD İstanbul Temsilcisi
Devrim Gürsel konuşmacı Özgür
Demirtaş’a teşekkür belgesi takdim
etti.

TTMD İstanbul Temsilciliği Carrier HAP Kursları Vermeye Devam Ediyor

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
ve Alarko Carrier işbirliğiyle hayata
geçirilen Carrier HAP 5.0 – Isı
Kazancı ve Sistem Tasarım Programı kursu TTMD İstanbul Ofis’inde
verilmeye devam ediyor. 16-19
Şubat 2017 tarihleri arasında ger-
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çekleşen ve 10 kursiyerin katıldığı
54. kursun eğitimleri, Aziz Erdoğan
ve Mustafa Kemal Sevindir tarafından verildi. Kursiyerlere 4 gün
boyunca program hakkında genel
bilgi, program terminolojisi, proje
detayları, ekipman seçimi gibi konu-

lar detaylı şekilde anlatıldı. Örnek
proje ile kişisel çözüm çalışmasının
ardından kursiyerler eğitmenler
eşliğinde sınav sorularını yanıtladı.
Eğitim kursu, İstanbul Temsilciliği
tarafından verilen katılım sertifikalarının arından son buldu.

TTMD Ankara Temsilciliği’nde Carrier HAP Kursu Verildi

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Alarko Carrier işbirliğiyle
hayata geçirilen Carrier HAP 5.0 –
Isı Kazancı ve Sistem Tasarım Prog-

ramı Kursu, TTMD Ankara Ofis’inde
5.kez düzenlendi. 9-12 Şubat 2017
tarihleri arasında gerçekleşen kursa
12 kişi katılırken, eğitimler Gökhan

Ünlü ve Volkan Ünlü tarafından
verildi. Kursiyerlere 4 gün boyunca
program hakkında genel bilgi, program terminolojisi, proje detayları,
ekipman seçimi gibi konular detaylı
şekilde anlatıldı. Örnek proje ile
kişisel çözüm çalışmasının ardından
kursiyerler eğitmenler eşliğinde
sınav sorularını yanıtladı. Eğitim
kursu, Ankara Temsilciliği tarafından verilen katılım sertifikalarının
ardından son buldu.

Türkiye’de Güneş Enerjisinden, Yapılı Çevrede En Verimli ve Akıllı Kullanımının
Yenilikçi ve Yaratıcı Yöntemleri ve Bir Ulusal Yol Haritası Anlatıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Ankara İl Temsilciliği’nin düzenlediği
Türkiye’de Güneş Enerjisinden, Yapılı
Çevrede En Verimli ve Akıllı Kullanımının Yenilikçi ve Yaratıcı Yöntemleri ve
Bir Ulusal Yol Haritası konulu eğitim
semineri 11 Mart 2017 tarihinde
Ankara Latanya Hotel’de yapıldı.
Oturum başkanlığını Gürkan Arı’nın
yürüttüğü seminere Prof. Dr. Birol
Kılkış konuşmacı olarak katıldı.
Seminerde birkaç farklı sunum gerçekleştiren Birol Kılkış; güneş toplaçlarının gelişimi ve sıra dışı tasarımlar,
faz-değişimli ve ısı yayıcı levhalı yeni
nesil PVT sistemi, PVT sistemlerinin
ekserji tabanlı en uygun tasarımı ve
işletim metodolojisi ve yapılı çevrede
güneş enerjisinden en akılcı yararlanmanın yol haritası hakkında detaylı
bilgiler verdi.
Yoğun ilgi ve katılımın sağlandığı
seminer, dinleyicilerden gelen soruların yanıtlandığı bölümün ardından
TTMD Ankara Temsilcisi Kemal
Gökay’ın, oturum başkanı ve konuşmacıya teşekkür belgesi takdimiyle
son buldu.
MART - NİSAN 2017
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TTMD’nin HVAC Sistem Seçimi Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği İstanbul Temsilciliği’nin
düzenlediği 2016/2017 eğitim
seminerlerinden altıncısı 11
Mart 2017 tarihinde Point Hotel
Taksim’de düzenlendi.
2016 Ekim ayında gerçekleşen
HVAC Tesisatlarında Sistem
Seçimi Çalıştayı değerlendirmesinin
yapıldığı toplantıya TTMD Yönetim
Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu
konuşmacı olarak katılırken, seminerin oturum başkanlığını TTMD
İstanbul Temsilcisi Devrim Gürsel
yürüttü.
Sunumuna çalıştayın tanımını yaparak başkayan Sarven Çilingiroğlu,
TTMD’nin geçmiş dönem çalıştayları hakkında kısa bilgi verdikten
sonra çalıştayların sonunda sonuç
bildirgesi veya kitap yayınlama
amaçları olduğunu söyledi. Çilingiroğlu, son iki yılda yapılan çalıştayların geçmiş dönemlerden biraz
farklı konseptte yapıldığına dikkat
çektikten sonra 2016 Antalya
Çalıştayının programı hakkında
detaylı bilgiler vererek çalıştayı
dört ana bölüm başlığı altında

20

TTMD DERGİSİ

MART - NİSAN 2017

özetledi. Birinci bölümde “Sisteme
Ait Sınırlayıcı Faktörler”, ikinci
bölümde; “Mekanik Tesisat Sistemleri”, üçüncü bölümde; “Sistem
Karşılaştırma Kriterleri, dördüncü
bölümde; “Örnek Bina Çözümleri”
ele alınan çalıştayın kapsamlı
özetini katılımcılara sunan TTMD
Başkanı, toplantının sonunda soru-

ları yanıtladı. Sarven Çilingiroğlu
sunumunda özellikle enerji analizi
yapan programların kullanılmasının, öneri raporu ve avan projeye
verilen önemin artması gerektiğinin
altını çizdi.Toplantı sonunda TTMD
duayenlerinden Ersin Gürdal, Sarven Çilingiroğlu’na teşekkür belgesi
takdim etti.

TTMD Ankara Bowling Turnuvası Düzenledi

Türk Tesisat Mühendisleri Ankara
Temsilciliği tarafından üyelerimizle
sosyal etkinlikte bir araya gelmek
amacıyla düzenlenen geleneksel

Fuzuli Topal TTMD II. Bowling Turnuvası 10 Mart 2017 tarihinde Rollhouse Spor ve Eğlence Merkezi’nde
yapıldı. Organizasyona, TTMD Yöne-

tim Kurulu ve TTMD Üyeleri’nin yanı
sıra en az dörder kişiden oluşan 22
takım katıldı.
Çekişmeli geçen turnuvada bu yıl
birinciliği Ünlü Mühendislik, ikinciliği
Alarko Carrier ve üçüncülüğü Üntes
takımları elde ettiler. Turnuva
sonunda dereceye giren takımlara
ödül verilirken, Fuzuli Topal’ın eşine
plaket ve çiçek takdim edildi.

Yüksek Yapı Yangını Teknik Analizi Semineri Yapıldı.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği tarafından
düzenlenen, 2016-2017 Dönemi
5. Semineri 11 Mart 2017
tarihinde, “Yüksek Yapı Yangını
Teknik Analizi” konusunda gerçekleştirildi.
İzmir Tepekule Kongre Merkezindeki etkinliğe, Konuşmacı olarak
Erol Yaşa
katılırken Seminer
oturum başkanlığını Hakan Kocaova yürüttü.
Seminere, 21 Kasım 1980’de Las

Vegas’da meydana gelen MGM
Grand Hotel Yüksek Yapı yangınını anlatarak başlayan Erol Yaşa,
daha sonra Yangın çıkan binanın
yapısal özellikleri ile ilgili bilgiler
verdi. Yangın alarm sistemi,
söndürme sistemi, HVAC siste-

minin rolü, can ve mal kayıpları
hakkında geniş bilgiler aktaran
Erol Yaşa, yine son bölümde
katılımcılardan gelen soruları
yanıtladı. Seminer, Erol Yaşa ve
Hakan Kocaova’ya teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.
MART - NİSAN 2017
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Gri Su Arıtımı ve Membran Teknolojileri Anlatıldı

Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği Ankara İl Temsilciliği’nin
düzenlediği Gri Su Arıtımı ve

Membran Teknolojileri konulu
eğitim semineri 8 Nisan Cumartesi
Günü Latanya Hotel Ankara’da
gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını
Ethem Özbakır’ın yürüttüğü seminere Çevre Yük. Mühendisi Serdar
Göksen konuşmacı olarak katıldı.
Sunumuna dünya su rezervi ve
dağılımı, su kıtlığı ve buna çözüm
önerileriyle başlayan Serdar
Göksen, suyun geri kazanımı ve
yeniden kullanımına dikkat çekerek

kirlilik yükü ve kaynağa göre atık
suları anlattı. Göksen daha sonra,
gri su geri kazanım aşamaları, gri
su teknolojileri, tasarım esasları,
membran teknolojileri ve konvansiyonel sistem ile karşılaştırması hakkında detaylı bilgiler verdi. İşletme
maliyeti ve amortisman sürelerini
anlatan konuşmacı, son bölümde
uygulama örnekleri sundu. Seminer, katılımcılardan gelen soruların
yanıtlanmasıyla son buldu.

Yaşam Mahallerine Komşu Mekanik Odaların Titreşim ve Akustik
Yalıtımı Anlatıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Ankara İl Temsilciliği tarafından
düzenlenen Yaşam Mahallerine
Komşu Mekanik Odaların Titreşim ve
Akustik Yalıtımı konulu eğitim semineri 25 Şubat 2017 Cumartesi günü
Ankara Latanya Hotel’de yapıldı.
Oturum başkanlığını Filiz Pehlivan’ın

yürüttüğü seminere TTMD Yönetim
Kurulu Üyesi Okan Sever konuşmacı
olarak katıldı. Seminer sunumuna
yönetmelikleri ve akustik alanında
faaliyet gösteren organizasyonları
anlatarak başlayan Okan Sever,
ekipmanlar ve tesisatlar için titreşim
yalıtımı yapılmasının başta gürültü

kontrolü ve hassas cihazların doğru
çalışması için gerekli olduğunu
belirterek titreşim yalıtımı yapılmamış bir binada konfor şartlarının
sağlanmasının imkansız olduğunu
söyledi. Okan Sever daha sonra
akustik yüzer kolon hesabı, yüzer
oda ve yüzer sistemleri, ASHRAE
48 standardı hakkında bilgi vererek
uygulama örnekleri sundu. Soru
cevap bölümünün ardından seminer
TTMD Genel Koordinatörü Erol
Ergezen’in konuşmacı ve oturum
başkanına teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.

Binalarda Enerji Verimliliği Sempozyumu 13-14 Şubat 2017 tarihleri arasında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlendi.

Uluslararası Binalarda Enerji
Verimliliği Sempozyumu Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın faydalanıcısı
olduğu, AB ile Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilen ‘’Binalarda
Enerji Verimliliğinin Artırılması
Teknik Yardım Projesi ‘’kapsamında
13-14 Şubat 2017 tarihlerinde
Ankara Anadolu Hotel Downtown’da
gerçekleştirildi. İki gün süren
22
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sempozyumda binalarda enerji
verimliliği, 15 ülkeden 44 konuşmacının katkılarıyla tüm yönleriyle
ele alındı. 450’den fazla kurum,
kuruluş sivil toplum ve üniversite
mensubunun katıldığı sempozyum
kapsamında ‘’Enerji Verimli Bina
Tasarımı Öğrenci Yarışması’’nın
ödül töreni de gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılış oturumunda

konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hayrettin
Güngör, mevcut enerji talebinin
%70’ini ithalat yoluyla karşılayan
ülkemizde enerjinin verimli kullanılmasının çok büyük önem taşıdığını
ifade ederek mevcut binalarda yapılacak enerji verimliliği uygulamalarıyla yüzde 30 ile 50 arasında bir
tasarruf sağlanabileceği vurguladı.
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TESKON 2017 Yapıldı
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası (TMMOB) tarafından İzmir
Şubesi yürütücülüğünde bu
yıl 13. kez düzenlenen Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi
ve Teskon+SODEX Fuarı, yoğun
katılımla gerçekleşti. İlk kez 1993
yılında düzenlenen Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi 19-22 Nisan
2017 tarihleri arasında 13. kez
gerçekleşti.
MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleşen açılış
etkinliği Hacivat-Karagöz gösterisi
ile başladı. Gösterinin ardından
açılış konuşmalarına geçildi. İlk
konuşmayı yapan MMO İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Güniz Gacaner Ermin, 24 yıldan
bu yana düzenlenen TESKON’un,
tesisat mühendisliği alanının çok
geniş bir kapsamı olduğunu geniş
kesimlere kabul ettirmeyi başardığını ifade ederek, “Bugün ve geçmişte düzenlediğimiz kongrelerde
seminer, sempozyum, kurs, panel,
konferans ve sabah toplantılarında
ele alınan konulara baktığımızda bu
kapsam genişliğini çok açık şekilde
görmekteyiz” dedi.
Ermin’in ardından söz alan TESKON
2017 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ali Güngör ise Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin,
alanında en yaygın katılımlı ulusal
platform olduğunu dile getirdi.
TESKON 2017 kapsamında, hakem
incelemesinden geçirilen toplam
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170 tam metin bildirinin, 5 paralel
oturumda sözlü olarak sunulmak
üzere kabul edildiğini, ayrıca
kongre kapsamında jeotermal
enerji semineri ve çeşitli başlıklarda
kurslar ile paneller düzenleneceğini
söyledi.
Açılışta konuşan TTMD Yönetim

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış,
özetle şunları söyledi: “Dünya
Sağlık Örgütünün verilerine göre;
Avrupa’nın havası en kirli 10 şehrin
8’i Türkiye’de yer alıyor ve İstanbul, hava kalitesi en kötü metropol
konumunda olduğu görülüyor. Daha
temiz şehirlere doğru bütünleşik
bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Hali
hazırda bina sektörü yılda yaklaşık
32.4 milyon ton eşdeğer petrol
tüketiyor. Bu enerjinin kaynakları
arasında ilk üç sırada %36 ile
doğalgaz, %29 ile elektrik, %14
ile taş kömür yer alıyor. Türkiye’de
2016 yılı sonu verilerine göre;
273.387.560.799 kWh elektrik
üretimi, 278.345.608.308 kWh
elektrik tüketimi gerçekleşmiş. Bu
üretimin büyük bir kısmında ise
ithal teknolojiler ağırlıkta. Enerjide
en büyük sorun, dışa bağımlılık ve
pahalılıktır. Ülke olarak üretim eko-

nomisine ve yerli teknolojilere hızla
geçmemiz gerekmektedir.
Termik santrallerimizi verimli
kullanmıyoruz. Termik santrallarımızın ancak %5’i birleşik ısı
ve güç sistemidir. Sürdürülebilir
bütünleşik performans için, sürdürülebilirlik dörtleminin unsurlarını;
çevre, toplum, enerji ve ekserji
ile ekonominin birlikte ele alınması
önem taşımaktadır. Bütünleşik
bina kavramından ‘bütünleşik yapılı
çevre’ye geçilmelidir. Bu süreçte
bölgesel enerji sistemleri göz ardı
edilmemelidir”. Prof.Dr.Birol Kılkış,

konuşmasının sonunda, çeşitli meslek örgütlerinin, Tüyak, Bacader,
Dosider ve Iskav’ın çalışmalarına
özetle yer vererek, enerji koridoru
olma potansiyelini kullanmaya başladığı söylenen Türkiye’nin ‘enerji
merkezi’ olmasının hedeflenmesi
gereğini vurguladı.
Hannover Fairs Turkey Genel
Müdürü Alexander Kühnel de
kongre ve fuarın sektörün çeşitli
bileşenlerini bir araya getirdiğini ve
başarısının da bundan kaynaklandığını belirtti.
Kongre süresince düzenlenen

oturumlarda, tesisat mühendisliği
alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde
yapılan Ar-Ge çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler sunulurken, seminer
ve sempozyumlarda ise uluslararası
ölçekte yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışıldı. Kongreyi, 1348’i
kayıtlı delege olmak üzere 4 bin
800’ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile akademisyenler ve
öğrenciler izledi. Kongreye paralel
düzenlenen fuarı ise 6 bin 676 kişi
ziyaret etti.

Enerji kimliği zorunluluğu 2020’ye ertelendi
Binaların satışı ya da kiralanmasında "enerji kimliği belgesi" zorunluluğu, 2020'ye ertelendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın,
Resmi Gazete'nin 28 Nisan 2017
sayısında yayımlanan "binalarda
enerji performansı yönetmeliği"nde
değişiklik yapan yönetmelikle,
"binalar veya bağımsız bölümlere
ilişkin alım, satım ve kiraya verme
ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik
belgesi düzenlenmiş olması şartının
aranmasına" ilişkin uygulama 1
Ocak 2020'ye ertelendi.
Enerji Verimliliği Kanunu tarafından
mevcut binalar için enerji kimlik
belgesi çıkarılması için tanınan
10 yıllık süre 2 Mayıs Salı günü
bitiyordu.
5627 sayılı Enerji Verimliliği

Kanunu ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında
her binanın alması gereken EKB,
binaların enerji tüketimi ile karbon
emisyon değerlerini gösteren yasal
bir belge olma özelliğini taşıyor.
EKB uygulamasıyla genel olarak

enerjinin ve enerji kaynaklarının
etkin ve verimli kullanılması, enerji
israfının önlenmesi ve çevrenin
korunması amaçlanıyor. Belgede,
binanın enerji ihtiyacı ve enerji
tüketim sınıflandırması, sera gazı
salımı seviyesi, yalıtım özellikleri,
ısıtma ve soğutma sistemlerinin
verimi ile ilgili bilgiler yer alıyor.
2011’den sonra yapı ruhsatı alan
yeni binalar için yapı kullanma izni
aşamasında EKB alınması ve binanın
enerji sınıfının minimum C olması
gerekiyor. Yapı ruhsatını 2011’den
önce alan mevcut binalara yönelik
yasal düzenlemede EKB’nin 2 Mayıs
2017 tarihi itibarıyla alınmasının
zorunlu olması ve bu binalarda
enerji sınıfı sınırlaması yapılmaması
öngörülüyordu.
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Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı

Enerji Kimlik Belgelerini içeren
yönetmelik kapsamında, Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Konuya ilişkin T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı resmi sitesinde
yayınlanan ‘Basın Bilgi Notu’nda
şu bilgilere yer verildi: “Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28 Nisan 2017 tarihli ve
30051 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Söz konusu
değişiklik ile; halihazırda mevcut
binalar için Enerji Kimlik Belgesi
(EKB) düzenleme yetkisine haiz 35
firma bulunmaktadır. Yıllık konut
satışları ise 1 milyonu aşmaktadır.
35 firma yılda 1 milyon konut
için belge düzenlemede yetersiz
kalacağından, yetkili firma sayısının
artırmasına imkan sağlayacak mevzuat altyapısı oluşturulmuştur.
Bu sayede yeteri kadar firmanın
yetkilendirilmesi ve eğitimlerin

tamamlanması sürecinde vatandaşların bina alım satım işlerinde
mağduriyet yaşamamaları amacıyla, alım-satım ve kiraya verme
işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesinin
(EKB) aranması şartı 02.05.2017
tarihinden 01.01.2020 tarihine
ertelenmiştir.
Diğer taraftan ısı yalıtım (mantolama) uygulamalarının kontrolsüz,
gelişi güzel ve uygun olmayan
şartlarda yapılmasının önlenerek,
standartlara ve mevzuatlara uygun
yapılmasını sağlanmak amacıyla bu
uygulamaların ne şekilde yapılacağını belirten ve yetkili firma ile yapı
sahibi arasında imzalanacak olan
standart sözleşme şartlarına göre
yapılması şartı getirilmiştir.
Ayrıca düzenleme ile; aşırı enerji
tüketerek ülkemizin toplam enerji
tüketiminde büyük rol oynayan,
2000 m2 üzerindeki büyük hastaneler, oteller, yurtlar ve spor merkezleri gibi konut harici binaların
merkezi sıhhi sıcak su sisteminin
güneş enerjisi ile (güneş enerjili
sıcak su sistemleri) ile desteklenmesi zorunluğu getirilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurur”.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası,
web sitesinde yayınladığı haberde
ise yönetmelik değişikliğiyle daha
önce sadece yeni binalar için EKB
düzenleyebilen SMM`lerin yetkisi-

nin, mevcut tüm binaları kapsayacak şekilde genişletildiğine dikkat
çekildi: “Buna göre Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliğine bağlı
ilgili meslek odası tarafından adına
düzenlenmiş serbest müşavirlik ve
mühendislik hizmetleri belgesine
sahip üyeler yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirerek EKB
düzenleyebilecek. Yönetmelikte
söz konusu koşullar şöyle sıralandı:
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliğine bağlı ilgili meslek odası
tarafından adına düzenlenmiş
serbest müşavirlik ve mühendislik
hizmetleri belgesine sahip olmak.
b) Enerji kimlik belgesi düzenleme
eğitimini başarıyla tamamlayan
personel bulundurmak.
c) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin
Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca
düzenlenmiş Etüt-Proje Sertifikasına sahip personel bulundurmak.
ç) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya
uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş
ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazına
sahip olmak.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce
bu koşulları sağladığı tespit edilen
SMM’ler Bakanlık tarafından enerji
kimlik belgesi vermek üzere yetkilendirilecek.

Numan Şahin, REHVA’nın Teknolojide Profesyonellik Ödülünü Aldı
REHVA (Avrupa Isıtma, Havalandırma ve Klima Dernekleri Federasyonu) tarafından, bilim, teknoloji,
tasarım ve eğitim kategorilerinde
verilen “Profesyonellik” ödüllerinde;
teknoloji alanında kazanan Numan
Şahin oldu.
19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında
İzmir’de gerçekleşen 13. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
Teskon+Sodex Fuarı’nın ilk gününde
açılış oturumunun ardından düzenlenen törenle ödül Numan Şahin’e
takdim edildi. Şahin, konuya ilişkin
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şu açıklamayı yaptı: “TTMD adına
6 yıl başkan yardımcılığı yaptığım
REHVA - Isıtma Sogutma Klima
Dernekleri Federasyonunun verdiği
Meslekte Profesyonellik Ödülünü
(REHVA Professional Award) almanın mutluluğu ve gururu içindeyim;
bu ödülü işini iyi yapan, meslek
hayatımda ve dernekte benimle
profesyonelce çalışan tüm meslektaşlarım adına aldım. Bu ödüle
beni layık gören, öneren ve olumlu
değerlendiren herkese teşekkür
ederim.”

ENERJİ DÜNYASINDAN KISA KISA

New York City’deki Sınıflar Sonunda Klimaya
Kavuşuyor

New York, A.B.D. – New York Belediye
Başkanı 25 Nisan’da, bu yaz aylarından
başlamak üzere, kentteki tüm devlet
okulu sınıflarının klimalandırılması için
5 yıllık bir plan ve bütçe taslağı hazırladıklarını açıkladı. Başkan Bill de Blasio,
New York City şehir meclisi ve New York
Okulları Temsilcisi Carmen Farina’nın
yaptıkları açıklamaya göre plan önümüzdeki 5 yıl içerisinde klima alımı ve
sınıflara yerleştirilmesi için 28,75 Milyon
dolarlık bir harcama yapılacak. Buna ek
olarak, Okul Yaptırma Genel Müdürlüğü
sınıfların elektrik donanımının iyileştirilmesi için 50 Milyon dolarlık bir bütçe

ayıracak. Bunun nedeni halihazırda birçok okulun elektrik tesisatının oluşacak
yükü kaldıracak kapasitede olmaması.
Yetkililere göre şehirde bulunan 11.000
sınıf (tüm şehirdeki toplam sınıf sayısının
yaklaşık %25’i) şu an için klimaya sahip
değil.

Klimalar Birleşik Krallık’ın Elektrik Üretiminin
%10’unu Kullanıyor

Watford, Birleşik Krallık – Building
Research Establishment’ın (BRE) yakın
geçmişte yaptığı bir çalışmaya göre
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klimalar Birleşik Krallık’ın elektrik tüketiminde %10 paya sahip. Çalışma Birleşik
Krallık’ta ofis mekanlarının %65’inin
ve mağazaların %30’unun klimalandırıldığına işaret ediyor. Araştırmacılar
yoğun klima kullanımının önemli bir
nedeninin binalar kullanılmıyor olsalar
da – örneğin akşamları veya hafta sonlarında - klimaların çalıştırılması olduğunu
belirtiyor. Öte yandan, Birleşik Krallık’ta
yaşanan çok sıcak hava durumlarının
sayısında 1960’lardan beri büyük artış
var.

Yeni Online Yazılım
Dünyanın Herhangi
Bir Yerinde
Yenilenebilir Enerji
Miktarını Hesaplıyor

Tokyo — Araştırmacılar Dünyanın
herhangi bir yerinde rüzgâr veya güneş
çiftlikleri aracılığıyla üretilebilecek enerjiyi hesaplayacak etkileşimli web yazılımı
geliştirdi.
Renewables.ninja isimli yazılım akademisyenler ve endüstri için yenilenebilir
enerji tahmin sürecini kolaylaştırmayı
amaçlıyor. Online yazılım kullanıcının,
bir dizi teknoloji seçeneği kullanarak,
Dünyanın herhangi bir yerinde rüzgâr
ve PV güç santrallerinden saatlik güç
üretimi simülasyonları yapmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılar aynı zamanda
hazırlanmış veri setleri indirme şansına
da sahip.
Yazılımı geliştiren Londra Imperial
College ve ETH Zürih ekipleri programı
şimdiden Avrupa çapında güncel güneş
ve rüzgâr enerjisi tahminleri için kullandılar. Alman elektrik sağlayıcı şirketi RWE
ise kendi model çıktılarını Renewables.
ninja ile test etmekte.

D
S

Diğer
Sertifikalar:
Yeşil Binaların Lider Global Tedarikçisi

Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx) Faks: +90 216 394 12 87
info@friterm.com • www.friterm.com • www.drirotors.com

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

2017 ASHRAE Konferansı
24-28 Haziran 2017
Ashrae’nin her yıl düzenlediği
konferans programı, 24-28
Haziran 2017 tarihleri arasında
California eyaletinin güneşli sahil
bölgesi Long Beach’te
gerçekleşecek.
Konferans programı içinde teknik
oturumlar, eğitim ve sertifika
programları, sosyal etkinlikler ve

gezi programları yer alıyor.
Konferansın açılış konuşmacısı,
Medeni ve İnsan Hakları Merkezi
Genel Müdürü ve küresel ölçekte
bir sosyal sorumluluk projesi
olan “Global Soap Project”in
kurucusu Derreck Kayongo
olacak.
https://www.ashrae.org

West Africa Hvac 2017
Isıtma, Soğutma, Klima, Tesisat Sistemleri, Su Arıtma ve Yalıtım Fuarı
13-15 Temmuz 2017, Lagos / Nijerya
Landmark Centre
HVACExpo Afrika ISK pazarının
önemli etkinlikleri arasında. Fuara
sadece Afrika ülkelerinden değil,
ABD, Almanya, Çin, Hindistan gibi
dünyanın bir çok yerinden gelen
firmalar katılıyor. Fuarı
destekleyen bir etkinlik programı
içinde seminerler ve çalıştaylar yer
alıyor. Fuarı Elan Expo düzenliyor.
Elan yirmi yıllık deneyime sahip
30’dan fazla ülkede fuar düzenleyen
bir kuruluş.
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Fuarın aynı zamanda arz ve
talebi buluşturacak bir
“eşleştirme programı”
bulunuyor. Fuar, Afrika İş
Geliştirme Derneği Abdas ve
Ashrae tarafından destekleniyor.
Fuarın zengin içeriğe sahip
sitesinde Nijerya ülke raporu,
Nijerya’da iş yapabilmek, ticaret
ve yatırım yapısı hakkında da
kullanışlı bilgiler bulunuyor.
http://westafricahvacexpo.com/

MAKALE

Binalarda Enerji Verimliliği
ile İlgili Türk Mevzuatı
Esra Turan Tombak
Şube Müdürü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü,
Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanlığı,
esra.tombak@csb.gov.tr

Özet
Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir ve şehirleşme, teknolojinin gelişmesi ve nüfus artışına paralel olarak Türkiye’de
enerji ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Sektörler
bazında bina ve hizmetler sektörü sanayi sektöründen
sonra %35’lik pay ile en çok enerji tüketen sektördür.
Özellikle 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bina sektörü
de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde enerjiyi verimli
ve tasarruflu kullanmak için önlemler alınmaya, çeşitli
politikalar yürütülmeye, yasal düzenlemeler yürürlüğe
konulmaya başlandı. Enerji verimliliği politikalarının üç
ana hedefi enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerjide
dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması ve
iklim değişikliği ile mücadele etkinliğinin artırılması
olarak özetlenebilir.
Bu çalışmada binalarda enerji verimliliğini artırmak için
ülkemizde uygulanan politika kapsamında hazırlanan
strateji belgeleri, eylem planları ve yürürlüğe konulan
mevzuatlar hakkında bilgi aktarılmaktadır.
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Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği, binalarda enerji performansı,
strateji belgesi.
TURKISH LEGISLATION ON ENERGY EFFICIENCY IN
BUILDINGS
ABSTRACT
Turkey is a developing country and its energy needs are
increasing day by day in parallel with urbanization, development of technology and population growth. On the
basis of sector, after the industrial sector, construction
and services is the most energy consuming sector with
a share of 35 %.
Especially after the oil crises that took place in the 1970’s,
as in the rest of the world, measures have been taken
in Turkey to use energy efficiently and economically;
various policies have been implemented and legal regulations have put into force in various sectors including
the construction sector. The three main objectives of
enegy efficiency policies can be summarised as ensu-

ring energy supply security, reducing risks arising from
external energy dependence and increasing the effectiveness of struggling with climate change. In this study,
information is given about the strategy documents, action
plans and legislations put into force, which have been
prepared within the scope of the policies implemented
in our country to increase energy efficiency in buildings.
Keywords: Energy efficiency, Energy Performance
Regulation in Buildings, energy performance in buildings
Strategy Document.
1. Giriş
Enerjinin üretiminden kullanımına kadar olan süreçte
verimliliğin artırılması, israfın önlenmesi ve enerji yoğunluğunun düşürülmesi ülkemiz açısından oldukça önemlidir.
Mevcut tüketim verileri dikkate alındığında 2020 yılında
birincil enerji ihtiyacının günümüze göre %160 artışla
dünya artışının 4 katına çıkacağı tahmin edilmektedir.
Bina yaşam döngüsü perspektifinden incelendiğinde
ise toplam enerjinin yaklaşık %80’inin binanın kullanım
sürecinde tüketildiği tespit edilmektedir. Bina kullanım
sürecinin verimliliğini ise bina tasarımı, kullanılan malzemeler ve bina işletimindeki verimlilik etkilemektedir. Yapılan
uygulamalar, binada alınacak enerji verimliliği önlemleri ile
bina enerji tüketimlerinin ortalama %50 civarında azaltılabileceğini göstermektedir.
Türkiye’de uygulanan enerji verimliliği politikalarının
hedefleri üç ana başlıkta toplanabilir. Bunlar; a) enerji arz
güvenliğinin sağlanması, b) enerjide dışa bağımlılıktan
kaynaklanan risklerin azaltılması ve c) iklim değişikliği ile
mücadele etkinliğinin artırılmasıdır.
Binalardan kaynaklı enerji tüketimlerinin azaltılması ve
verimli kullanılmasına yönelik yürütülen politikalar, hazırlanan ulusal strateji belgelerini, yasa ve yönetmeliklerden
oluşan mevzuatı, toplumun bilinçlendirme faaliyetlerini
kapsamaktadır. Anayasadan başlayarak kanun ve yönetme-

liklerde enerjinin verimli kullanılmasına ilişkin yaptırımlar
içeren, bu konuda ilgili kuruluş ve kişilere sorumluluk veren
hükümler yer almaktadır.
Tablo 1’de de belirtildiği üzere 1970 yılından itibaren
binaların enerji ihtiyacını azaltmak ve yakıt tüketiminde
tasarruf sağlamak amaçlı çeşitli düzenlemelerin yapıldığı,
mevzuatların yürürlüğe konulduğu görülmektedir.
Tablo 1: Binalarda enerji verimliliğine yönelik yasal
mevzuat listesi

Tarih

Mevzuat Adı

Hazırlayan ve
Sorumlu Kurum

1970

TS 825 Standardı
(ihtiyari standart)

Türk Standartları
Enstitüsü - TSE

1977

Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt
Tüketiminde Ekonomi Sağlaması ve Hava
Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

1981

Bazı belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde
Değişiklik Yapılması ve bu Yönetmeliklere Yeni
Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

İmar ve İskan
Bakanlığı

1984

Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt
Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin
Azaltılması Dair Yönetmelik

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı

1985

Bazı belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde
Değişiklik Yapılması ve bu Yönetmeliklere
Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkında
Yönetmelik Değişikliği

Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı

1998

TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı

2000

Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği

2007

Enerji Verimliliği Kanunu

2008

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Su Sistemlerinde
Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin
Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

2008

Isı Yalıtım Yönetmeliği Değişikliği

2008

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

2010

EKB Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ

2013

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Değişikliği

Türk Standartları
Enstitüsü - TSE
Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı
Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı
Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı
Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı
Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
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Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan Binalarda Isı
Yalıtım Yönetmeliği 14.06.2000 tarih ve 24043 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik,
binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu
sağlaması ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
Yönetmeliğin, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda
uygulanması hükmü getirilmiştir. TS 825 standardında
belirtilen hesap metoduna göre yetkili makina mühendisi
tarafından “ısı yalıtımı projesi” hazırlama ve imara ilişkin
mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi aşamasında
tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelere verilmesi zorunlu
tutulmuştur.
Ayrıca yeni yapılacak binaların, ısı kayıpları bakımından
çevre şart ve gereklerine uygun düzeyde yalıtılması, hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının da bölgelere göre
belirlenen yıllık ısıtma enerjisi değerlerini aşmama şartı ve
TS 825 Standardına uyma şartı getirilmiştir [6].
KANUN VE YÖNETMELİKLER
TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı
Binalarda enerji verimliliği ile ilgili ilk önemli çalışma
1970’de Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan
“TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı”dır. Standardın amacı yapılardaki ısı kayıplarının azaltılması ve yakıt
tasarrufunun azaltılmasıdır [3]. Temel olarak ısı yalıtım
projelerinde yapılacak gerekli hesaplamaları içermektedir.
TS 825 Standardı, 14.06.2000 tarihinden itibaren “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” ile Mecburi Standart Tebliği
olarak yayımlanarak zorunlu standart haline gelmiştir ve
yeni yapılacak binalarda uygulanmaya başlamıştır. Bu
standart Türkiye’yi derece gün bazında sıcaklık bölgelerine ayırmakta ve bir binanın toplam ısı kaybına bir sınır
getirmektedir. 1985 yılında yapılan değişiklik ile bir önceki
standarda göre izin verilen ısı kaybı tüm bölgelerde yaklaşık yarı yarıya düşürülmüştür. Standarda göre Türkiye, ısı
derece-gün bazında, sıcak, ılıman, soğuk ve çok soğuk
olmak üzere dört ana sıcaklık bölgesine ayrılmıştır (baz
sıcaklık+19°C)[4].
Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde
Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması
Yönetmeliği
3.11.1977 tarih ve 16102 sayılı Resmi Gazete’de Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yayımlanan “Isıtma ve Buhar
Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava
Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği”nin amacı, yakıt tüketiminde tasarruf sağlamak ve halk sağlığını tehdit eden hava
kirliliğini azaltmaktı. Yönetmelik hükümlerine göre, yapı
projelerinde gerekli ısı yalıtım önlemleri alınmadığı taktirde,
bu projelerin ilgili Belediyelerce onaylanmayacağı ve inşaat
izni verilmeyeceği belirtilmiştir.
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Enerji Verimliliği Kanunu
02.05.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji
Verimliliği Kanunu enerji verimliliği ile ilgili çıkarılan en kapsamlı yasadır. Kanunun amacı enerjinin etkin kullanılması,
israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için
enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin
artırılmasıdır [7]. Kanun, sanayi, ulaşım, bina ve hizmetler
başta olmak üzere birçok sektörde Enerji verimliliği çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile ilgili düzenlemelerin yapılmasını öngörmektedir.
Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, bakanlığın
sorumluluk alanındaki bina sektörü ile ilgili olarak iki ana
yönetmelik hazırlamıştır. Bunlar;
• Kanunun 16’ncı maddesine göre düzenlenen 14 Nisan
2008 tarih ve 26847 sayılı “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Su
Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” - MISSIGP
• Kanunun 7/ç-d maddesine göre hazırlanan 5.12.2009
tarihinde yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performans
Yönetmeliği” – BEP
“Merkezi Isıtma ve Sıhhi Su Sistemlerinde Isınma ve
Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin
Yönetmelik” - MISSIGP
MISSIGP Yönetmeliğinin temel yaklaşımı, merkezi ısıtma
sistemi ile ısıtılan binalarda ısınma verimliliğinin ön plana
çıkarılması, kullanımı zorunlu hale getirilen ‘Isı Kontrol
ve Ölçüm Ekipmanları’ ile her bağımsız bölümün daha
kontrollü ısı ve sıcak su tüketmesi ve kullandığı kadar enerji
ücreti ödemesidir. [8]. Yönetmelik kapsamında; uygulama,
işletim ve denetim sırasında kullanıcıya ve işletmeciye
rehberlik edecek hükümlere, gider paylaşım hesaplamala-

rının nasıl yapılacağına ilişkin denklemlere, yetkilendirilmiş
ölçüm, dağıtım ve satış şirketlerinin özellikleri ile yetkilendirilmeleri ile ilgili hususlara, mevcut binalar hakkında
uygulanacak hükümlere yer verilmiştir.
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” – BEP
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” – BEP, Enerji
Verimliliği Kanununa dayanarak ve Avrupa Birliğinin
2002/91/EC Çerçeve Direktifi baz alınarak çıkarılmıştır.
Yönetmeliğin amacı;
binalarda enerjinin
ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılması, enerji
israfının önlenmesi,
çevrenin korunmasına
ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir. Yönetmelik kapsamında; binanın enerji kullanımını ilgilendiren
konularda bina projelerinin hazırlanması, uygulanması
enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve
denetim faaliyetleri ile ilgili yetkilendirme, enerji ihtiyacının,
kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından
karşılanması, ülke genelindeki bina envanterinin oluşturulması, toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin
geliştirilmesi bulunmaktadır [9].
Yeni bina tasarımında BEP Yönetmeliğine göre tasarım
yapılması zorunlu olup, binanın Yönetmeliğe aykırı projelendirilmesi durumda yapı ruhsatı, Yönetmeliğe uygun
inşaatının yapılmaması durumunda ise yapı kullanma
izni ilgili idaresince düzenlenmez. Mevcut binaların proje
değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilatlarında,
mekanik ve elektrik tesisat sistem değişikliklerinde de BEP
Yönetmeliğinde öngörülen esasların uygulanması zorunlu
tutulmuştur.
Yönetmelik ile merkezi tesisat sistemleri bireysel sistemlere göre verimlilik açısından ön plana çıkarılmaktadır.
Belirli büyüklük ve tipteki binaların ısıtma, soğutma ve
sıcak su ihtiyaçlarının karşılanması için merkezi sistemlerin tasarlanması ve uygulanması zorunlu tutmaktadır.
2000 m2 kullanım alanı olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin kullanılması, kullanım alanı 2000 m2’nin üzerindeki
çok su kullanılan otel hastane, yurt gibi konaklama amaçlı
konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi
sıcak su sisteminin planlanması, ayrıca soğutma ihtiyacı
250 kW’dan büyük olan konut dışı binalarda da merkezi
soğutma sistemi tasarımlarının yapılması yönünde hükümler yer almaktadır.
Enerji Verimliliği Kanunu ve BEP Yönetmeliği ile asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması,
yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin

verimi ile ilgili bilgilerini içeren enerji kimlik belgesinin
–EKB- binalara düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.
EKB uygulamasına 01.01.2011 tarihinde başlanmıştır. Yeni
binalar için EKB yapı kullanım izni aşamasında zorunludur.
Yeni inşa edilen binaların enerji performansının EKB sınıfı
minimum C olacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan binalara
EKB alma zorunluğu için 10 yıllık geçiş süresi tanınmıştır.
BEP Yönetmeliğine göre Mayıs 2017 tarihinden sonra
binaların alım, satım ve kiralama işlemlerinde EKB belgesi
düzenlenmesi gerekmektedir.
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği – PATİY
Bina projelerinin hazırlanması ve ruhsat düzenlenmesi
ilişkin uygulamaları kapsayan Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği ile bütün yapılarda yangın, deprem, ısı ve
su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin olarak ilgili
mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınması zorunlu hale
getirilmektedir. Belediyelerce uyulması zorunlu olan bu
mevzuatta 2013 yılında
yapılan ilave düzenlemelerle BEP Yönetmeliği
vurgulanmakta, mevcut
binalarda yapılacak
ruhsat işlemlerinde
binalarda enerji verimliliği kurallarına uyulması
ve enerji kimlik belgesinin düzenlenmesi
zorunluluğu getirilerek
ve çevre dostu, enerji
verimli, sağlıklı, yaşanabilir yerleşmeler teşvik
edilmektedir.
İmar Mevzuatında 2013 yılında yapılan değişiklikle enerji
verimliliği alanında getirilen yenilikler ve düzenleyici
hükümler aşağıda belirtilmektedir:
 Binada ısı ve elektriği birlikte üretmek için kurulacak kojenerasyon ünitesi gibi mekanlar, emsale dahil edilmeyerek
çevrenin ve enerjinin korunması ve verimli kullanılması
teşvik edilmektedir.
 Yine kat bahçesi, kış bahçesi ve çatı bahçesi gibi yeşil bina
statüsüne etki edecek mekanlar da emsal hesabına dahil
edilmemektedir.
 Dörtten fazla katı ve 20’den fazla bağımsız bölümü olan
konut binalarında, evsel atıkların yerinde ayrıştırılmasını
teminen atık ayrıştırma bacası tesis edilmesi zorunluluğu
getirilerek bir yandan çevre dostu binalar oluşturmak,
bir yandan da atıkların sağlıklı bir şekilde ekonomiye
kazandırılmasına ve enerjinin verimli kullanılmasına ilişkin
tedbirleri geliştirmek amaçlanmaktadır.
 Bütün yapılarda yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre
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ve enerji verimliliğine ilişkin olarak gerekli tedbirlerin alınıp
alınmadığı denetlenecektir.
 Tadilat ruhsatlarında da enerji kimlik belgesi düzenlenecektir.
 Mevcut binalarda ruhsata tabi tadilatlarda enerji verimliliği mutlaka dikkate alınacak ve enerji kimlik belgesi
düzenlenecektir.
 Yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılacaktır.
 Eksik katlı yapılan binalarda yapı ruhsatı, yapı kullanma
izin belgesi ve enerji kimlik belgesi yapılan kısım için
düzenlenir.
 Daha sonradan tamamlanmak istenmesi halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine uygun olarak ilave
ruhsat düzenlenmek ve binanın tamamı için enerji kimlik
belgesi onaylanmak zorundadır.
STRATEJİ BELGELERİ
Strateji belgeleri ülke politikaların geliştirilmesi, stratejilerinin belirlenen hedeflere göre uygulanmasının takibi için
önemli göstergelerdir. Ülkemizde de enerji verimliliği politikalarına yönelik strateji belgelerinin ortaya konulduğunu
görmekteyiz.
• Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Stratejik Plan 2013-2017
• İklim Değişikliği Strateji Belgesi 2010-2020
• KENTGES Kentsel Gelişme Strateji Belgesi 2010-2023
2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
Enerji Verimliliği Strateji Belgesinin stratejik
amacı; Enerji verimliliği yüksek binaların enerji taleplerini
ve karbon emisyonlarını azaltmak ve yenilenebilir enerji
kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları
yaygınlaştırmaktır.
Hedefler:
• 2023 yılında, Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Deprem
Yönetmeliği kapsamında kullanılabilir niteliği haiz olan
binalar arasından; büyük şehir mücavir alanlarında olup
her yıl yürürlüğe konulan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
Hakkındaki Tebliğ’de tanımlanan yapı grupları arasından
yapı gurup sınıfı 3. sınıf veya üzeri olan konutlar ile birlikte, toplam kullanım alanı onbin metrekarenin (10.000
m2) üzerindeki ticari ve hizmet binalarının tamamında,
yürürlükteki standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji
verimli ısıtma sistemleri bulunacaktır.
Eylemler:
• Binalara azami enerji ihtiyacı ve azami emisyon sınırlaması getirilmesi.
• 2017 yılından itibaren, Enerji Kimlik Belgesinde yer alan
karbondioksit salınım miktarları ilgili mevzuatta tanım-
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lanan asgari değerlerin üzerinde olanlara idarî yaptırım
uygulanacaktır.
• Enerji Verimliliği Kanununun yürürlük tarihinden
önce ruhsat almış konutlarda; ısı yalıtımının, verimli
ısıtma ve soğutma sistemlerinin özendirilmesi.
Hedefler:
• 2010 yılındaki yapı stoğunun en az dörtte biri (1/4) 2023
yılına kadar, sürdürülebilir yapı haline getirilecektir.
Eylemler:
• Kullanım alanı onbin metrekare (10.000 m2) üzerindeki
ticari binaların ve müstakil lüks konutların ve entegre
konutların (Residence) ruhsatlandırılmasında belgenin
yayım tarihini takip eden onsekizinci (18) aydan itibaren
sürdürülebilir nitelik aranması, 2017 yılından itibaren bu
uygulamanın SA-02/SH-01’de belirtilen binaları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması
• Toplu konutlarda yerinden üretim uygulamalarının
yaygınlaştırılması [10].
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Stratejik Planı
Bakanlığın stratejik planında; Enerji etkin-iklim duyarlı
yerleşme/planlama stratejileri belirlenmesi ile kamu ve özel
sektöre ait binalarda enerji verimliliğini artırıcı tedbirlerin
alınmasının sağlanması hedefleri bulunmaktadır [11].
İklim Değişikliği Strateji Belgesi 2010-2020,
İklim Değişikliği Strateji Belgesi (İDES) Yüksek Planlama
Kurulunda 03.05.2010 tarihinde onaylanmıştır. Belgede
enerji verimliliği ile ilgili kısa ve orta vadede gerçekleştirilmek üzere hedefler bulunmaktadır.
Kısa Vade…
• Yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına başlanacaktır.
• Yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemlerinin ilk yatırım maliyeti enerji ekonomisi göz önünde
bulundurulmak suretiyle, inşaat alanı 20.000 m2’ye
kadar olan binalarda 10 yıl, inşaat alanı 20.000 m2 ve
daha büyük binalarda 15 yılda geri kazanılması durumunda bu sistemler yapılacaktır.
• Yeni yapılacak olan ve kullanım alanı 1.000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama
amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerindeki
merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde güneş
enerjisi toplayıcıları ile sistemler desteklenecektir.
Orta Vade...
• Binalarda enerji verimliliği potansiyeli tespit edilecek
ve bu potansiyel maksimum ölçüde gerçekleştirilecek;
sanayi ile işbirliği içerisinde enerji verimliliğini sağlayacak yapı malzemeleri ve teknolojilerine yönelik öncelikli
projeler belirlenecektir.
• Mevcut binalarda “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için

•

altyapı hazırlanacak ve ısı yalıtımı ve diğer verimlilik
artırıcı uygulamalar teşvik edilecektir.
Kamu kuruluşlarının mevcut bina ve tesislerinde enerji
tüketiminde iyileştirme sağlanacaktır [12].

KENTGES Kentsel Gelişme Strateji Belgesi 20102023
04–07 Mayıs 2009 tarihlerinde gerçekleşen Kentleşme
Şûrası sonuçları dikkate alınarak, hazırlanan Kentsel
Gelişme Strateji Belgesi 25 Ekim 2010 tarihinde Yüksek
Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 04.11.2010
tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
• İlke olarak; “İklim değişikliğinin etkilerini azaltıcı yöntemlerin geliştirilmesi, yerleşmelerde enerjinin verimli
kullanımının artırılması”
• Hedefleri arasında; Sürdürülebilir Kentleşme ve
Yerleşmeler’in, İklim değişikliğinin etkilerini azaltıcı sürdürülebilir kent formu, ulaşım sistemi, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı”
• STRATEJİ 2.37; Yerleşmelerin planlanması ve uygulama
faaliyetleri kapsamında; alternatif-temiz ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının ulaşım sistemlerinde, binalarda,
ısıtma sistemlerinde kullanılması, ulaşımda temiz ve
çevre-dostu toplu taşım, binalarda merkezi sistem ve
güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması, iklimçevre duyarlı, enerji verimli ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artırılarak sürdürülebilir kent yönetim
politikalarının hayata geçirilmesi,
olarak belirlenmiştir [13].
SONUÇ
Türkiye’de 1970 yılından itibaren binalarda enerji verimliliğini artırmaya yönelik kanun, yönetmelik ve standartlar
düzenlenmektedir. Ancak bu mevzuatlar uygulanmanın
istenen seviyede olması için kimi zaman yeterli olmamaktadır. Mevzuatların etkin uygulanması ve amacına ulaşması
için toplumun tüm kesimlerinde enerji verimliliği ile ilgili
farkındalığın artırılması, teknik personelin özellikle uygulayıcıların ve ara elemanların bu konuda eğitilmesi gerekmektedir. Ayrıca mevzuatların gelişen teknolojik çalışmalar
ve ihtiyaçlara göre belirli periyodlarla gözden geçirilmesi
sağlanmalıdır.
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ÖZET
Enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını düşürmek,
enerjiden maliyetlerini azaltmak, enerji performansını
takip etmek, verimliliği artırmak ve yasal düzenlemelere
uyum sağlamak isteyen kuruluşlar tesislerinde Enerji
Verimliliği çalışmaları yürütmektedir. Ancak bu çalışmaları
yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bu
çalışmaları bireylerin inisiyatiflerinden çıkartıp, sistematik
bir halde yürütmektir. Bu noktada çözüm olarak “ISO
50001-Enerji Yönetim Sistemleri” devreye girmektedir.
Enerji yönetim sistemi uygulamak isteyen tesislerin; ürün
temininden tasarımlara ve bakım anlaşmalarına varıncaya
kadar her türlü aşamaya “enerji” gözlüğüyle bakmaları ve
Genel Müdürden temizlikçisine ve sahada çalışan müteahhitlerine kadar her kademedeki kişiyle bu çalışmaları
yürüterek performansta sürekli iyileşme sağlamaları
gerekmektedir.
Sağlıklı bir enerji yönetim sistemi kurmak amacıyla olmazsa
olmaz denilebilecek noktalar ise, detaylı enerji etüdü ile
mevcut durum tespitinin yapılması ve potansiyellerin
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ortaya çıkarılması, etütten çıkan projelerin uygulanarak
enerji tüketimlerinin düşürülmesi ve verimli çalışmayı
sürekli hale getirmek için uygun otomasyon sistemlerinin
uygulanması, sağlanan faydaların kayıt altına alınması
ve sürdürülebilir performans için uygun bir enerji izleme
sisteminin tesisi olarak sayılabilir.
Anahtar Kelimeler: ISO 50001, Enerji Yönetimi, Enerji
Yönetim Sistemi, Enerji Verimliliği
EFFICIENCY OF ENERGY EFFICIENCY: ENERGY
MANAGEMENT
SUMMARY
Institutions, that wishing to decrease energy consumptions, energy costs, green house gas emissions, to follow
energy performance, to increase efficiency and to conform with legal regulations, are performing some Energy
Efficiency operations. However, the most important point
during these operations is performing these operations
systematically, while avoiding initative of individuals.
At this point, ISO 50001-Energy Management Systems

(EnMS)” becomes the most significant solution.
Institutions wishing to apply energy management are
supposed to consider all the aspects with “energy” glasses
from merchandising to maintenance agreement and also
supposed to provide continuous improvement on performance with the cooperation of every layer of people from
general manager to cleaner and to contractors whose are
working in the field.
Indispensable points to establish a reliable EnMS can be
sorted as discovering current situation and identifying
potentials by implementing detailed energy audit, reducing energy consumption by applying projects of study
and implementing appropriate automation systems to
make efficient operation continuous, setting appropriate
energy monitoring systems for verification of benefits and
sustainable performance.
Keywords: ISO 50001, Energy Management, Energy
Management System, Energy Efficiency
GİRİŞ
Günümüzün en temel ihtiyaçlarından biri olan enerji,
belki de hiç olmadığı kadar kritik bir konu haline gelmiştir.
Bugün dünyada yaklaşık 1,3 milyar insan, yani dünya nüfusunun yaklaşık %17’si henüz elektriğe dahi erişememektedir [1]. Buna ek olarak, ilave 1 milyar insanın ise düzenli bir

elektrik erişimi bulunmamaktadır. Dünya çapında enerji
konusundaki trendlere bakıldığında ise, şehirleşmenin
gitgide artacağı ve 2045 yılında bugünküne ilave 2 milyar
insanın daha şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir
[2]. Aynı şekilde endüstriyelleşmenin de gitgide artacağı ve
2050 yılına doğru endüstride harcanan enerji tüketiminin
bugünküne oranla %50 artacağı [3] ve Endüstri 4.0 devrimiyle birlikte hızla artan haberleşen cihazların 2020 yılında
50 milyar adede ulaşacağı tahmin edilmektedir [4]. Öte
yandan, 2015 yılında düzenlenen Paris İklim Konferansı’nın
(COP21) amacı olarak küresel sıcaklık artışını +2°C ile sınırlı
tutmak hedeflenmektedir.
Gelecek dönem enerji tüketimlerine dair yapılan tüm bu
projeksiyonlar ve bunlarla sınırlı kalmayan tahminlere göre,
önümüzdeki 40 yıl içerisinde dünyanın enerji ihtiyacının
bugünkünün 2 katı olması beklenmektedir. Gelecekte de
yaşanabilir bir çevremiz olabilmesi için küresel sıcaklık
artışını +2°C ile sınırlı tutmak ve bunu başarabilmek için
de bugünkü CO2 emisyonlarımızı yarı yarıya düşürmemiz
gerekmektedir. Yani, gelecek nesillerin ihtiyaç duyduğu
enerji talebini karşılanabilmesi ve onlara yaşanabilir bir
çevre bırakabilmemiz için bugünkünden 4 kat daha verimli
olmalıyız. Bu da, bu konuda ciddi çalışmalar yapılması
gerektiğini ve “enerji” kavramının sistematik bir şekilde
yönetilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu noktada,
“Enerji Yönetim Sistemleri” ve bu sistemleri bir baza
oturtmayı amaçlayan “ISO 50001 – Enerji Yönetim Sistemi
Standardı” devreye girmektedir. Bu yazının amacı da, bu
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yönetim sistemlerinden ve ilgili standarttan bahsetmek ve
bu kapsamda yapılacak çalışmalar sayesinde elde edilebilecek faydaları belirlemektir.
ENERJİ YÖNETİMİ
Sürdürülebilir Enerji
Ülke olarak nihai amacımız; daha çok üretim yapan, yani
daha fazla enerji tüketen ancak aynı tüketimle çok daha
fazla katma değer sağlayan, yani daha verimli ve katma
değerli üretim yapan gelişmiş bir ülke haline gelmektir.
Firmalar açısından bakıldığında ise, bulunduğumuz bölgenin siyasi yapısı ve dünya genelinde hüküm süren kriz
hali gibi nedenlerle rekabet çok daha çetin hale gelmiştir.
Bu da firmaları enerji maliyetlerini gözden geçirmeye zorlamaktadır. Bu nedenle firmalar artık bu konuda çok daha
bilinçli hale gelerek, hem kendi maliyetlerini düşürme hem
de ülkenin enerji talebini azaltma yoluna gitmektedirler.
Burada önemli olan nokta, artan enerji talepleri karşısında
enerji kullanımını sürdürülebilir kılmaktır. Enerjiyi sürdürülebilir kılan aslında gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözardı
etmeden bugünün ihtiyacını karşılayabilmesidir. Yani esas
olan enerjinin nesiller boyu var olmasıdır. “Sürdürülebilir
Enerji” dendiğinde, sürdürülebilirlik kavramının içerdiği
sosyal, ekonomik ve çevresel etkiler “enerji” kavramı için
de irdelenmek durumundadır.

çalışmaları sayesinde, hem küresel anlamda hem de mikro
boyutta evlerimize kadar enerji talebimizi düşürmek mümkündür. Bugün Türkiye’de yıllık olarak yaklaşık 13,2 milyar
€’luk bir enerji verimliliği potansiyeli olduğu tahmin ediliyor. Özellikle enerji yoğun sektörlere bakıldığında örneğin
demir-çelik sektöründe halen %30 seviyelerinde, çimento
ve cam sektöründe %20, kimya ve petrokimya sektöründe
ise %25 seviyelerinde verimlilik potansiyeli mevcuttur.
Konuya bu açıdan bakıldığında halen iyileştirmeye açık
yönler olduğu ortadadır.
Buradaki kritik konu, tüm bu enerji verimliliği çalışmalarının sistematik olarak yapılmasıdır. Bu noktada da, “Enerji
Yönetim Sistemleri” devreye girmektedir. Bir Enerji Yönetim
Sistemi, ürün temininden tasarımlara ve bakım anlaşmalarına varıncaya kadar her türlü aşamaya “enerji” gözlüğüyle
bakmaları ve genel müdürden temizlikçisine ve sahada
çalışan müteahhitlerine kadar her kademedeki kişiyle bu
çalışmaları yürüterek performansta sürekli iyileşme sağlamaları gerekmektedir.
Etkin bir Enerji Yönetim Sisteminin olmazsa olmazları olarak; üst yönetimin desteğinin alınması, bir enerji takımının
oluşturulması, her düzeyde ve sürekli olarak iç ve dış iletişimin sağlanması, detaylı bir Enerji Politikasının belirlenmesi,
enerji planlaması yapılması ve sürekli iyileştirmenin temin
edilmesi sayılabilir.
Verimli Bir Enerji Verimliliği İçin Enerji Yönetimi

Yenilenebilir enerji olmazsa olmaz bir inisiyatiftir. Rüzgâr,
güneş, okyanus dalgaları gibi birçok araçtan yenilenebilir
yani gelecek nesiller için sürdürülebilir enerji elde edilebilir.
Ancak fosil kaynaklar tam aksine
sürdürülebilir değildir çünkü bu
kaynaklar sınırsız değildir. Artan
dünya nüfusu enerjiye olan
ihtiyacı da artırmakta, bu ise
sınırlı rezervi olan fosil yakıtların
yakın gelecekte biteceği riskini
doğurmaktadır. Sürdürülebilir
enerjinin diğer bir kaynağı da
enerji verimliliğidir.

Enerji yönetimi yapmak isteyen firmalar, bu çalışmayı

Dünyada ve ülkemizde yaşanan
enerji talebindeki artış, hem biz
bireyleri, hem özel sektör firmalarını hem de ülke yöneticilerini, bu
konuda önlem almaya itmektedir.
Bu konuda yapılan en önemli
çalışmalar, elbette enerji verimliliği alanında gerçekleşmektedir.
Artık yeni bir enerji kaynağı
olarak görülen “enerji verimliliği” Şekil 1 Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKO) döngüsü
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elbette kendi bakış açılarıyla ve yöntemleriyle gerçekleştirebilir. Ancak, uzun yıllar edinilen deneyimlerin sonucu olarak en ideal yöntemleri içermesi bakımından bu çalışmaları
ISO 50001 Standardı kapsamında yürütmek firmalara hem
zaman kazandıracak hem de elde edilecek faydayı maksimize edecektir. Geleneksel enerji verimliliği yaklaşımıyla
sistematik yaklaşım arasındaki farklara bakıldığında ise
bu çalışmaları sistematik olarak yürütmenin, elde edilen
faydaları çok daha artırdığı görülmektedir.
Geleneksel yaklaşımda, genelde bu çalışmalardan
firmanın/tesisin teknik yöneticisi veya bakım yöneticisi
sorumlu olmaktadır. En iyi senaryoda dahi, bu çalışmalar
bu yöneticiye bağlı olan bir takımla birlikte yönetilmektedir, yani tek bir kişi veya birkaç kişilik bir takım tüm bu
çalışmaları yürütmektedir. İlave olarak bu şekilde yürütülen
verimlilik çalışmalarında, genellikle üst yönetimin bu işte
bir taahhüdü bulunmamaktadır. Ayrıca hem firmanın diğer
bölümlerinin hem de firmanın tedarikçilerinin yapılan
çalışmalarla ilgili hiç bir bilgisi bulunmamaktadır.
Enerji verimliliği çalışmalarının tek bir kişiye veya küçük bir
teknik ekibe bağlı yürütülmesi oldukça sakıncalıdır. Çünkü
yapılan tüm çalışmaların detayları, bütün bilgi birikimi,
bütün veri geçmişi bu kişiyle/ekiple sınırlı kalmaktadır. Bu
nedenle de bu yönetici veya takım elemanlarının bir kısmının işten ayrılması veya emekli olması gibi durumlarda
bu kişi ya da kişiler beraberinde tüm bu bilgi birikimini
ve verileri de yanında götürmektedir. Yeni gelen kişi/ekip
bu çalışmalara sil baştan başlamak zorunda kalmaktadır,
bu da doğal olarak enerji verimliliği çalışmalarını sekteye
uğratmaktadır. Kurulacak olan bir enerji yönetim sisteminde ise enerji ile ilgili tüm çalışmaları, bu işe adanmış bir
takım yürüteceği için ve yapılan her türlü işlem dokümante
edileceği için böyle bir bilgi kaybı yaşanmayacak ve yeni
gelen kişi veya kişilerle birlikte kalındığı yerden devam
edilebilecektir.
Firmanın teknik/bakım yöneticisinin veya teknik ekibin
tek başlarına bu çalışmaları yürütmesindeki ikinci büyük
sakınca ise, asli işi üretimin/işletmenin sürekliliğini sağlamak olan bu kişiye/ekibe, tamamen gönüllülük esasına
dayalı olarak haddinden fazla bir iş yükü gelmektedir.
Dolayısıyla da bu kişinin/ekibin bu çalışmaları yürütücek
motivasyonları olmamaktadır, olsa dahi buna yeteri kadar
vakit ayıramayacaklardır. Çünkü onlardan beklenen temel
görev, arızaların mümkün olan en kısa sürede giderilmesidir. Özellikle büyük tesislerde de teknik yönetici ve ekibi de
tüm gününü, ve hatta bazen gecelerini, bu arızaları gidermekle doldurmaktadırlar. Dolayısıyla da enerji verimliliği
çalışmalarına ayıracak çok fazla vakit bulamamaktadırlar,
gündemi ve yenilikleri takip edememektedir. Bir Enerji
Yönetim Sisteminde ise, bütün iş yükü yalnızca sınırlı bir
ekipte olmayıp neredeyse tüm firma çalışanları işin içinde
olacağı için bu iş yükü dağıtılacaktır. Her bir kişinin görevi

ve sorumlulukları belirlenmiş ve bunlar takip ediliyor
olacağı için, “zamansızlık” sıkıntısı yaşanmadan hiçbir açık
nokta bırakılmayacak şekilde bütün görevler zamanında
yerine getirilecektir.
Saha deneyimleri göstermiştir ki, teknik ekiplerin en çok
karşılaştığı sorunlardan biri de, yapmak istedikleri enerji
verimliliği projeleri için üst yönetimden yeterli desteği
görememektedir. Üst yönetim, her ne kadar çalışanlarını
enerji verimliliği yapmaları ve enerji maliyetlerini azaltmaları yönünde zorlasa da iş yatırıma geldiğinde teknik ekip
yeterli desteği hem maddi anlamda hem de bu işe olan
inanç anlamında bulamamaktadır. Halbuki Enerji Yönetim
Sisteminde, daha kuruluş aşamasındayken ilk olarak
yapılacak iş üst yönetimin bu konuda hem de yazılı olarak
taahhüdünü almaktır. Bu taahhüt, Enerji Politikasının üst
yönetim tarafından imzalanmasıyla başlar ve bir yönetim
sisteminin ilk adımıdır. Bu politika, yani taahhüt olmadan
bu çalışmalar başlamayacaktır, dolayısıyla yönetim daha
en başta bu taahhüdü vererek gerekli çalışmalara ve
yatırımlara destek vereceği sözünün altına imza atar. Etkin
bir Enerji Politikasında üst yönetimin vermesi gereken
olmazsa olmaz 5 taahhüdü vardır. Bunlar; sürekli iyileştirme
(enerji performansını) taahhüdü, bilgi (doküman, eğitim
vb.) ve kaynak (maddi kaynak, insan kaynağı vb.) sağlama
taahhüdü, yasal ve diğer gerekliliklere uyma taahhüdü,
enerji verimli satınalma taahhüdü ve tasarımlarda enerji
performansını göz önünde bulundurma taahhüdüdür [5].
Geleneksel Enerji Verimliliği yaklaşımı yerine “Enerji
Yönetimi” yapmanın getirdiği en büyük faydalardan biri
de, bu işin tek bir bireyin veya tek bir takımın bilgisi dahilinde kalmamasıdır. Çünkü Enerji Yönetim Sistemi, hem
bu çalışmaları yürütmek amacıyla firmadaki neredeyse
tüm bölümlerin içinde olduğu geniş katılımlı bir takım
kurulmasını ister, hem de oldukça etkili bir iç ve dış iletişim
yapılmasını ister. Bu gereksinimlerin en büyük katkısı,
öncelikle yapılan çalışmalardan bütün firma çalışanlarının
haberdar olmasıdır. Genel müdürden temizlikçisine kadar
firma içindeki her bir birey, yapılan çalışmaların farkındadır ve kendisi de buna göre hareket edecek ve önlem
alacaktır. Hatta yapılan çoğu çalışmada görülmüştür ki,
bu çalışmaların firma genelinde duyurulması sonucunda
birçok çalışandan, düşünmekte oldukları ancak firmanın
bu tür çalışmalara önem vermediğini düşündükleri için
veya muhatap bulamadıkları için dile getirmedikleri enerji
verimliliğine yönelik fikirler gelmeye başlamıştır [5]. Ayrıca,
firmanın dış iletişim çalışmaları sayesinde tedarikçilerinin
ve/veya müteahhitlerinin de bu çalışmalar hakkında bilgi
sahibi olması ile, bu aktörlerin firma ile yaptığı çalışmalarda
enerji verimliliğini ön plana alması sağlanmaktadır. Dış
iletişim yapıyor olmanın en büyük faydalarından biri de
firmaların kurumsal imajını güçlendirici yönde çok önemli
etkilerinin olmasıdır.
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giriş çıkış yapan insan sayısı
verileri gibi tüketim dışı
verileri de bu Enerji İzleme
Sistemlerine işleyerek veya
uygun yazılımlarla otomatik
olarak aktararak tesisle ilgili
tüm performans yakından
takip edilebilmektedir.

Şekil 2 Enerji Yönetim Sisteminin 3 ana faktörü [5]
ETKİN BİR ENERJİ YÖNETİMİ İÇİN: ENERJİ İZLEME
SİSTEMLERİ
Enerji yönetimi yapmanın başlangıç noktası enerji izleme
sistemidir. Bir şeyi yönetmek için öncelikle mevcut durumu
hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir, bu nedenle
hem binalar hem de sanayi tesisleri için Enerji İzleme Sistemleri kaçınılmazdır. Bir izleme sisteminin bulunmaması,
karanlıkta yol almaya benzemektedir. Herhangi ekipmanın
veya bölümün veya tesis genelinin ne kadarlık bir enerji
tükettiğini bilmeden bu ekipman veya bölümle ilgili performans değerlendirmesi yapmak imkansızdır.
Hangi bölümde/ekipmanda ne kadarlık enerji tüketimi
yaşanıyor, buna karşılık o bölümün/ekipmanın verimliliği
hangi seviyede, benzer bölüme/ekipmana göre performansı daha mı iyi yoksa daha mı kötü, ilgili bölümde/
ekipmanda yapılan bir iyileştirme sonucu ne kadarlık bir
verim artışı sağlandı, normal çalışmakta olan bir bölümde/
ekipmanda yaşanan bir anormallik tespit edilebiliyor mu
ve bunlar gibi performansı ilgilendiren birçok sorunun
cevabı Enerji İzleme Sistemleri sayesinde alınabilir.
Uygun yapılandırılmış bir Enerji İzleme Sistemi sayesinde,
tesis geneli ve/veya lokasyon, bölüm ve hatta ekipman
bazlı olarak başta elektrik olmak üzere, doğalgaz, fuel-oil,
motorin, ve hatta su gibi tüm tüketim kalemlerini izlemek
ve kaydetmek mümkün olabilirken, geçmişe dönük olarak
da bu verileri almak ve eğilimleri incelemek olanakları
da mevcut olabilmektedir. Aynı zamanda gelişmiş Enerji
İzleme Sistemleri ve Yazılımları sayesinde hammadde giriş
verileri, üretim verileri, dış hava sıcaklığı verileri, bir binaya
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İlave olarak, yine gelişmiş
Enerji İzleme Yazılımları
sayesinde tesis için gerekli
olan (anlık tüketimler, spesifik enerji tüketimleri, regresyon analizleri, lokasyon
bazında tüketimler, trafo/
sayaç bazında tüketimler ve
bunlar gibi birçok) raporlar
ve grafikler otomatik olarak
oluşturularak, toplanan tüm
bu verilerin anlamlı ifadelere dönüştürülmesi ve ilgili
kişilere gönderilmesi sağlanabilmektedir. Üstelik, istenilen
kişilere istenilen raporlar ve/veya verilerin gönderilmesi
sağlanabilir ve böylece herhangi bir kişiye yalnızca kendisi
ile ilgili veya yetkisi dahilindeki raporların ve/veya verilerin
gitmesi sağlanabilmektedir.
Enerji İzleme Sistemine tanımlanacak olan set değerleri
sayesinde, alınan herhangi bir verinin bu set değeri
aşması durumunda ilgili kişilere elektronik posta ile uyarı
gönderilmesi sağlanarak anormalliklerin hızlı bir şekilde
önüne geçilmesi sağlanabilmektedir. Bu sayede hem
sistem ve ekipmanların yakından takibi sağlanarak verimli
çalışma performansı artırılacak hem de örneğin, aşırı akım
çekmeye başlayan bir motora, set değeri aşım alarmları
sayesinde devreden çıkmadan ve hatta yanmadan müdahele edilmesi gibi aksiyonlar sayesinde istemsiz duruşlar
çok daha etkin şekilde kontrol altına alınabilecektir. Üstelik
bu alarmlar da yine veriler ve raporlarda olduğu gibi
adreslenebilmektedir. Böylece, ilgili alarmları yalnızca ilgili
personellere gönderilerek konuyla ilgisiz kişilerin gereksiz
alarmlar alması önlenecektir.
Uzaktan erişim olanakları sayesinde de tüm verilere ve
raporlara istenildiği anda ve internetin bulunduğu herhangi bir yerden ulaşma imkanı mevcuttur. Aynı zamanda,
tüm sistemden alınan veriler tesis içerisindeki sunucularda
tutulabileceği gibi, bulut teknolojileri sayesinde herhangi
bir ilave sunucu yatırımına ihtiyaç duyulmadan tüm veriler,
gerekli tüm bilgi güvenliği standartları sağlanarak harici
sunucularda da saklanabilmektedir.
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, uygun yapılandırılan

Enerji İzleme Sistemleri sayesinde tesislerde %4 ile %10
arasında verimlilik sağlamak mümkün olabilmektedir.
Yine yapılan benzer çalışmalarda, uygun bir Enerji İzleme
Sistemi bulunmayan tesislerde yapılan enerji verimliliği
çalışmaları sayesinde elde edilen kazanımların %8 ile %12
arasında kaybedildiği gözlenmiştir.

için enerji tedariğinde güven sağlanır.
Bu işin ilk adımı olarak “yazılı taahhüt” alındığı için üst
yönetimin katılımı sağlanır.
• Firmadaki tüm çalışanlar bu işin bir parçası olacağı için
çalışanların iş performansı gelişir.
• Yeniliklerin yakından takip edilmesi sağlanır.
•

SONUÇLAR

KAYNAKÇA

Enerji verimliliği, tek bir bireyin veya tek bir takımın çalışmalarının çok daha ötesinde, “yönetilmesi” gereken bir
kavramdır. İşçisinden genel müdürüne kadar bütün firma
çalışanlarının, tedarikçilerinin ve müteahhitlerinin, kısacası
bütün paydaşların bir parçası olmak zorunda olduğu ve
firma genelinde yayılması gereken bir kültür değişimidir.
Sahada çalışmakta olan aktörler (işçiler, müteahhitler vb.)
bu sistemin kilit noktalarındandır. Bunun sistematik bir
şekilde ve en iyi uygulamaları içeren standartlar çerçevesinde yapılması esastır. Doğru yapılandırılan bir Enerji
Yönetim Sistemi ile elde edilecek faydalar, geleneksel
enerji verimliliği yaklaşımına göre yaklaşık %10 oranında
artırılabilmektedir [5].

[1] International Energy Agency. World Energy Outlook
2015 Executive Summary. Can be dowloaded at: http://
www.iea.org/publications/freepublications/publication/
WEB_WorldEnergyOutlook2015ExecutiveSummaryEnglishFinal.pdf
[2] United Nations Department of Economic and Social
Affairs https://www.un.org/development/desa/en/keyissues/population.html
[3] http://www.iea.org/
[4] Nambiar, Raghunath. (2016). “Digital transformation,
Big Data and Hadoop”, Cisco Blog, Data Center, http://blogs.
cisco.com/datacenter/towards-digital-transformation-1.
[5] United Nations Industrial Development Organisation.
Industrial Energy Efficiency Programme-EnMS Capacity
Building programme.
[6] http://energy.gov/eere/amo/superior-energy-performance

United Nations Industrial Development Organisation
(UNIDO), Mısır’da gerçekleştirdiği projeler sayesinde iki
adet demir-çelik fabrikası tesislerinde Enerji Yönetim Sistemi kurmuşlardır. Fabrikalardan biri bu sistem sayesinde
yıllık olarak yaklaşık 14.500.000 USD (2,19 mtCO2), diğeri
de 934.000 USD (>100,000 tCO2) enerji verimliliği sağlayabilmiştir. Üstelik, yapılacak olan tüm projelerin geri ödeme
süresi her iki fabrika için de 4 ay olmuştur [5].
Birleşik Devletler Enerji Departmanı, “Üstün Enerji Performansı” adı altında bir program yürütmektedir. Bu programa göre, ISO 50001 Standardını uygulamış olan firmalara,
performanslarını iyileştirme oranlarında gümüş, altın veya
platin sertifikalar vermektedir. Bu programı uygulayan
firmalarda, yıllık olarak 36.000USD - 938.000USD arasında
hiç yatırımsız veya düşük yatırımlı tasarruf olanağı tespit
edilmiştir, ortalamada 15 ay içerisinde enerji faturalarında
%12’lik bir düşüş yaşanmıştır ve 3 yıl içinde enerji performanslarında %5,6 - 30,6 iyileşme sağlanmıştır [6].
Doğru işleyen bir Enerji Yönetim Sistemi sayesinde, firmaların elde edebileceği faydalar şu şekilde özetlenebilir;
En önemlisi sürekli iyileştirme garanti altına alınır,
verimlilik konusu zaman zaman gündeme gelip sonrasında uzun süreler boyunca rafa kaldırılmaz.
• Enerji tüketimlerini belirlemek, ölçmek ve yönetmek
sayesinde maliyetlerde azalma görülür.
• Yasal ve diğer yükümlülükler sürekli takip edileceği için
bu yükümlülüklere uyumu kolaylaştırır.
• Enerji konusundaki riskler ve açık noktalar belirleneceği
•
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Özet
Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası son yıllarda çok hızlı
artarken, öte taraftan Enerji ithalatı da %74’e kadar
çıkmıştır. Türkiye’nin enerji bağımlılığı sürdürülemez bir
şekilde yüksek seviyede ve hala büyümeye devam ettiğinden Türk hükümeti, bu eğilimi yeni nükleer santraller
ve yenilenebilir enerji gibi kaynaklar ile durdurmayı ve
tersine çevirmeyi planlamaktadır. Bu kaynaklara ek olarak
Enerji Verimliliği de Türkiye’de resmi olarak çözümlerden
biri olarak görülmüş ve bu konuda kanun ve yönetmelikler çıkarılmıştır. Enerji tüketiminde en büyük talep artışı
hizmet sektöründe gerçekleşmiştir. O nedenle sanayi
sektörü gibi binalarda da Enerji Verimliliği Kanunu gereği
önemli düzenlemeler ve yaptırımlar öngörülmüştür.
Enerji Yönetiminin en önemli kalemlerinden biri olan
Enerji Etüdü de Enerji Verimliliği sağlama yolunda
kullanılan en etkin araçlardan biridir. Enerji Yönetimi’nin
kapsamında olan, Yaşam Boyu Enerji Analizi, Enerji
Verimliliğinin Geri Tepme Etkisi, Marjinal Enerji Maliyet
Analizi, Enerjide Sürdürülebilirlik gibi konular da dikkatle
incelenmelidir. Enerji etüt çalışmalarının sonucunun
net olmaması ve yapılması gereken işlemin kapsamının
genişliği ve zorluğu hizmet alıcılar ve hizmet sağlayıcılar
arasında önemli sorunlar yaratmaktadır. Enerji etüdünde
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standartlaştırma ve iş kalemlerinin netleştirilmesi bu
sorunu hafifletecektir. Enerji etüt iş süreçlerinde, özellikle
enerji analiz teknikleri uygulamalarında yazılımlardan
faydalanmak gündeme gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enerji Yönetimi, Enerji Etüdü, Enerji
Analiz Teknikleri
ENERGY MANAGEMENT APPLICATIONS IN TURKEY
Turkey’s Gross Domestic Product has increased very
rapidly in recent years, while energy imports have increased to 74%. As Turkey’s energy dependence continues
to be unsustainably high and still growing, the Turkish
government is planning to stop and reverse this trend
with resources such as new nuclear power plants and
renewable energy sources. In addition to these resources,
in Turkey, Energy Efficiency has also been o cially seen as
one of the solutions and laws and regulations have been
issued in this regard. The greatest demand increase in
energy consumption was realized in the service sector.
For this reason, important regulations and sanctions
required by the Energy Efficiency Law have been envisaged in buildings such as those belonging to the industry
sector. Energy Audit, as one of the most important items

of Energy Management, is one of the most effective tools
used to provide Energy Efficiency. Issues such as Life Cycle
Energy Analysis, Energy Efficiency Rebound Effect, Marginal Energy Cost Analysis, Energy Sustainability, which are
included in Energy Management, should also be carefully
examined. The impreciseness of results of the energy
audit, as well as the difficulty and width of the scope of the
process to be done, create significant problems between
service providers and service receivers. Standardization of
energy studies and clarification of work items will alleviate
this problem. It is inevitable that benefits will result from
software developments in the energy audit business
processes, especially in the applications of energy analysis
techniques.
Keywords: Energy Management, Energy Audit, Energy
Analysis Techniques.

Şekil 1 Türkiye’nin Gayri Safi Hasılasındaki Değişim (Kaynak: Dünya
Bankası)

1. Giriş
Dünya Bankası (2014) verileri Türkiye’nin Gayri Safi Milli
Hasılası’nın (GDP) özellikle 2001 yılından sonra çok hızlı arttığını göstermektedir (Şekil 1). Fakat öte taraftan Türkiye’nin
enerji ithalatının da son 50 yılda %19’dan %74’e çıktığı da
gözükmektedir (Şekil 2).
Türkiye’nin enerji bağımlılığı sürdürülemez bir şekilde
yüksek seviyede ve hala büyümeye devam ediyor (Sozen,
2009). Türk hükümeti, bu eğilimi yeni nükleer santraller ve
yenilenebilir enerji gibi yeni enerji kaynakları ile durdurmanın ve tersine çevirmeyi istediğini ifade etmektedir (Daily
Sabah, 2016).

Şekil 2 Türkiye’nin Enerji İthalatı (Kaynak: Dünya Bankası)
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Bunların yanı sıra, Enerji Verimliliğinin (EE), enerji bağımlılığını azaltmak için hayati bir diğer yöntem olduğu da son
Türkiye Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde görülmektedir
(Enerji Bakanlığı, 2012).
Strateji belgesinin durum analizi kısmında (Enerji Bakanlığı,
2012) Sektörel bazda toplam enerji tüketimi aşağıdaki gibi
verilmiştir.
“1998-2008 yılları arasında Türkiye’nin toplam enerji tüketimi
ortalama yıllık %3,81 artmıştır. Bu durum sanayi sektöründe
yaklaşık %3,56, bina (konut) sektöründe %3,49, taşımacılık
sektöründe %4,07 ve hizmet sektöründe %7,44 olarak gerçekleşmiştir”.
Bu alıntıdan da görülebileceği gibi en büyük artış ticari
binaları içine alan hizmet sektöründe olmuştur.
Dünya genelinde de, birincil enerjinin %30-40’ı binalar için
kullanılır ve sera gazı emisyonlarının %40-50’si için binalar
sorumlu tutulmaktadır (Asif, Muneer ve Kelley, 2007).
O nedenle diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de enerji
verimlilik çalışmaları öncelikle sanayi tesisleri ve ticari
binalarda gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de 2007’de yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimlilik Kanunu da (Türkiye
Bakanlar Kurulu, 2007) bu tesislere Enerji Verimliliği çalışmaları yapmaları yönünde yönlendirmeler içermektedir. Bu
yasanın ilgili yönetmeliklerine göre belli koşulları sağlayan
bu tesislerde enerji yöneticisinden hizmet almak/bulundurmak ve ayrıca belli zaman aralıkları ile enerji etütlerini
yapmak zorunlu hale getirilmiştir.
Normal koşullarda vasıflı uzmanlar tarafından yapılan enerji
etüdü, enerji verimliliği için en kullanışlı teknikleri bulmaya
yardım eder (Kaya, 2016). Bu teknikler binadaki konfordan
ödün vermeksizin enerji kullanımını azaltmak için mücadele etmektir. Bazen bir enerji etüdü enerji maliyetini
düşürmek için enerji verimliliği önlemleri bulmanın yanı
sıra konfor problemlerini de çözmeye yardımcı olur. (Kaya,
2016) Global Energy Audits (2016), enerji etüdü yaparak, 3
yıl içinde yıllık enerji bütçesinin yarısına kadar tasarruflar
sağladığını rapor etmiştir.
Türkiye’de enerji verimliliği çalışmaları için yetkilendirilmiş
43 adet şirket bulunmaktadır (YEGM, 2016).
Bir enerji etüdü, üst düzey uzmanlar ve ekipman kullanımı
ile uzun süreli adam saat çalıştırılması gerektirdiğinden,
genellikle pahalı bir iştir. Bu nedenle, fiyat, karmaşıklık
ve tesisten tesise gözüken farklılıklar yüzünden sektörde
enerji etüdü konusuna doğal olarak farklı yaklaşımlar vardır.
Bu farklı yaklaşımlar hizmet satın alanlarda da çelişkiler
yaratmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’de de diğer ülkelerde
olduğu gibi, alıcılar kabul edilen sonuca veya faydalı verime
ulaşabilecek uygun bir enerji denetimi yerine, zorunlu
enerji denetimi için daha az maliyetli bir hizmet satın alma
eğilimindedir. Bir tedarikçiden bir enerji etüdü satın almak
için iyi tanımlanmış özellikler ve çalışma adımları önemli bir
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gerekliliktir. Tüm adımları derinlemesine çözmek zor olsa
bile standartlaştırma bu konu için çok kritik ve destekleyici
bir aşamadır (Kaya, 2016).
Bu bildiride öncelikle Enerji Yönetimi tanımından bahsedilecektir. Devamında Enerji Yönetimi tanımını farklılaştıran
parametrelere ve değişik açılardan bakışlara etki eden
konulara kısaca değinilecektir.
Bildiri içerisinde örnekler enerji tüketiminde önemli bir yere
sahip olan binalar ön plana alınarak verilmeye çalışılacaktır.
1. ENERJİ YÖNETİMİ
Enerji Yönetimi ifadesi bakış açısı ve kendisinden ne beklendiğine göre değişik beklentiler içerebilir. Bir işletme,
akılcı ve efektif yöntemler ile enerji maliyetlerini düşürerek
yapabileceği kâr maksimizasyonu (Barney ve diğerleri,
2006) konusuna Enerji Yönetimi olarak bakabilir. Bunun
aksine çevreci bir yaklaşım tüketilen enerjinin maliyetinin
yüksekliği ve işletmelerin karlılığından ziyade daha çok
çevreye verdiği zararı azaltmayı amaçlayabilir. Diğer taraftan bir ülkenin resmi kurumları da dışa bağımlılığı azaltacak
yaklaşımlara iyi bir Enerji Yönetimi diyebilir.
Kabul gören yaklaşımlarda Enerji Yönetiminde azaltılması
gereken ve bazen birbiri ile çelişebilir üç önemli parametre,
ön plana çıkmaktadır: Tüketilen enerjinin miktarı, bunun maliyeti ve enerjinin tüketilmesi sonucunda direkt veya dolaylı
yoldan meydana çıkan çevreye zararlı emisyonlar.
Enerji Yönetimi Sistemleri Standardı (TSE, 2013) Enerji
Yönetimi’nin hedeflerinden bahsederken, mevcut enerji
kaynaklarının daha verimli kullanılmasına, rekabet gücünün artırılmasına, sera gazı emisyonları ve diğer ilgili
çevresel etkilerin azaltılmasına yarar bir çalışma olduğunu
ifade etmektedir.
Enerji Yönetimi’nin en önemli araçlarından enerji etüdü
konusunun detaylarına geçmeden, Enerji Yönetimi’nde
dikkate alınması gereken bazı ifadeleri kısaca açıklamakta
fayda vardır.
1.1 YAŞAM BOYU ENERJİ ANALİZİ
Yaşam döngüsü enerji analizi (Şekil 3), binanın yaşam döngüsündeki yani imalat, kullanım ve yıkım aşamalarındaki
tüm enerji girdilerini hesaplayan bir yaklaşımdır (Ramesha,
Prakasha, ve Shuklab, 2010).
Binanın yapımında yapılan düzenleme ile binanın üretim
aşaması daha enerji verimli hale gelebilir, fakat bu değişiklik kullanım fazını tüketimi artıracak şekilde etkiliyorsa bu
binanın yaşam boyu enerji karnesini olumsuz etkileyebilir.

1.2 GÖMÜLÜ (EMBODIED) ENERJİ
Gömülü enerji, binanın kendisi veya teknik sistemlerinde
kullanılan tüm malzemelerin enerji içeriğidir (Ramesha,
Prakasha, ve Shuklab, 2010). Malzemelerin enerji içeriği ise,
hammaddeleri elde etmek, imal etmek ve inşaat alanına
taşımak için kullanılan enerjiyi ifade eder. Bazı malzemelerin ömrü bina ömründen daha kısa oldukları için tekrarlandıkları veya yenilendikleri kadar gömülü enerjileri yaşam
boyu analize dahil edilmelidir.
Kullanım fazındaki enerji kullanımını düşürmek için
Gömülü Enerji’nin aşırı yükseltilmemesi uygun optimum
noktanın bulunması gerekmektedir.
1.3 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Brundtland Report, Sürdürülebilirliği şu şekilde tanımlar:
Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeksizin, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan
gelişmedir (United National, 1987). Birçok ülke enerjide
sürdürülebilmek için 2050 karbon azaltımı projeksiyonlarını
hazırlamaktadır.
1.4 GERİ TEPME ETKİSİ - REBOUND EFFECT

Şekil 3 Yaşam Boyu Enerji Analizi
Türkiye’de Enerji Verimlilik Kanunu ve Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği kapsamında tüm binalara Enerji
Kimlik Belgesi (Şekil 4) verilme işlemi başlatılmıştır.

Enerji verimliliğinde oluşan artışın enerji tüketimini kolaylaştırarak direkt veya dolaylı bir şekilde arttırmasına geri
tepme etkisi denilmektedir. Örneğin evlerde enerji tüketimindeki azalma, ev bütçesinde rahatlama yaratacak ve
elde edilen maddi kazanç yeni tüketimlere vesile olacaktır
(Severin Borenstein, 2014).
1.5 ENERJİ MALİYETİ
Severin Borenstein’e (2014) göre Enerji maliyeti son kullanıcı için ayrı, enerji üreticileri veya devletlerin kendisi için
ayrı olduğundan geri dönüş hesapları enerjinin gerçek
maliyetine göre yapılmalıdır. Öte taraftan Borestein (2014)
verimlilik veya tasarruf yapılan enerjinin marjinal maliyetinin ortalama enerji maliyetinden daha düşük olacağını
tartışmaktadır.
2. ENERJİ ETÜDÜ
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) Enerji Etüdü
Standardı, ISO 50002: 2014’e göre (TSE, 2015) Enerji Etüdü,
“gelişmiş bir enerji performansı için fırsatları belirlemek,
sayısallaştırmak ve raporlamak için belirli bir kapsam dahilinde enerji kullanımının ve enerji tüketiminin sistematik
analizi” olarak tanımlanmaktadır.

Şekil 4 Enerji Kimlik Belgesi

Birleşik Devletler Enerji Bakanlığı ise Enerji Denetimini “bir
tesiste nerede, ne zaman, niçin ve nasıl enerjinin kullanıl-
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dığını belirlemek ve verimliliği artırmak için
fırsatları belirlemek” olarak tanımlamaktadır
(U.S. Department of Energy: Energy Efficiency
& Renewable Energy, 2011).
Enerji Etüdü, Enerji Yönetimi içerisinde en
önemli araçlardan biridir.
ISO 50001 Standardı, Enerji Yönetimi Sistemi’ni
sürekli bir döngü olarak tanımlamaktadır.
Bunun en önemli parçası olan Enerji planlamasını da aşağıdaki Şekil 6’da detaylı göstermektedir.
Enerji planlaması için gerekli olan tüm adımlar
Enerji Etüdü çalışması kapsamında yapılmaktadır.
A. ENERJİ ETÜDÜNÜN AŞAMALARI

Şekil 5 Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Etüdü gerçekten uzun ve karmaşık bir
süreçtir ve önemli bir proje yönetimine ihtiyaç
duyar. Bu nedenle, bu işi adımlarına ayırmak
başarılı bir proje yönetimi için en iyi yöntem
olabilir.
ISO 50002:2014 Enerji Etüt Standardı Enerji Etüdünün aşamalarını Şekil 7’deki gibi vermektedir
(TSE, 2015).
Bu adımları 3 ana başlık altında toplayabiliriz.
1) Planlama (Genellikle Ofiste)
2) Ölçüm ve Veri Toplama (Genellikle Sahada)
3) Analiz etme ve Raporlama (Genellikle Ofiste)
B. ENERJİ ETÜT TİPLERİ
Enerji Etüdü içeriği sahadan sahaya veya enerji
tüketiminin büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. ISO 50002:2014 standardı Enerji Etüt
çalışmalarını 3 gruba ayırmıştır.
Tip-1 Enerji Etüdü: Küçük organizasyon ya da daha büyük kuruluşlar için ön
denetim,
Tip-2 Detaylı Enerji Etüdü (DEA) (Orta
ve yüksek enerji tüketimleri için uygun),
Tip-3 Kapsamlı Enerji Etüd: (Sistem bazlı veya
çok yüksek enerji tüketimi olan tesisler için).

Şekil 6 Enerji Planlaması

Şekil 7 Enerji Etüdünün Aşamaları - Kaynak: ISO 50002
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ASHRAE (The American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineer)’de
Enerji Etüdünü benzer bir şekilde 3’e ayırmaktadır. Level 1, 2 ve 3 (Deru, et al, 2011).
Level-1: Ön Etüt,
Level-2: Enerji Etüdü ve Analizi,
Level-3: Detaylı Analiz ve yatırım
gerektiren değişikler

Türkiye mevzuatları yaklaşık olarak ISO50002 Tip-2 ve
Tip-3 veya ASHRAE Level-2 ve Level-3 arasında bir çalışma
istemektedir.
C. ENERJİ ETÜDÜ NEDEN ÖNEMLİ VE AYNI ZAMANDA
ZORDUR?
Enerji Etüdü her ne kadar Enerji verimliğini başlatabilecek
önemli çalışmalardan biri de olsa, onu hayata geçirmek için
aşılması gereken engeller var. Birinci önemli engel, enerji
etüdü kapsamında irdelenmesi gereken ve birbirinden
önemli konular vardır. Bu konuların bazıları birbiri ile alakalı
iken, bazıları ise tamamen ayrı konulardır. Örneğin, ısıtma,
soğutma, havalandırma, aydınlatma, finans, enerji kaynakları, konfor vb. Bu nedenle enerji etüdü çok geniş alanda
birikim gereken bir çalışmadır.
Bir gizli problematik ise bu disiplinlerin arasındaki etkileşimdir. Örneğin aydınlatma yükünü azaltırken, soğutma
yükünü artırmak gibi. Cihazların verim artışlarının ısıtma
ihtiyacını artırabileceği gibi.
Bu nedenle enerji etüt ekibi oldukça hayati öneme sahiptir.
Bu ekip belli bir süre içerinde kayda değer bir çıktılar ile
etüdü bitirmek zorundadır. Bu çıktılar bina sahiplerine,
enerji verimliliği, CO2 azaltma, maliyet tasarrufu vb. kazanımlar karşılığında para yatırma ve bazen de yapılarının
sistemlerinde köklü değişiklikler yapmalarını tavsiye eden
projelerdir.

D. ENERJİ ETÜT İŞİNE GENEL YAKLAŞIM
Daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi Enerji Etüdü 3
ana safhadan oluşur
1. Planlama
2. Ölçme ve Veri Toplama
3. Analiz ve Raporlama
Enerji Etüt iş akışının prensip şeması 8’de gösterildiği gibidir.
Bu iş yapış şekli doğal olarak bir çok hatalı işlem yapmaya
müsait bir yapıdır.
E. GÜNCEL YAPI
Güncel yapı Şekil 9’da (Kaya, 2016) gösterilmiştir. Şemadan
da rahat anlaşılacağı gibi tüm süreç online olarak yürütülmekte ve mekan farklılıklarından kaynaklanan veri transfer
sorunu ortadan kalkmaktadır. Ayrıca tüm ilgililer aynı
ortamı paylaştığından format farklılığı veya tekrarlamalar
ortadan kalkmaktadır.
2.1 ENERJİ ANALİZ TEKNİKLERİ
Enerji Etüdünün en önemli kısmı ise elde edilen enerji
verilerinin analiz edilerek çıkarımların elde edilmesi için
yorumlanmasıdır. Enerji Analiz tekniklerinden en çok kullanılan dört tanesi şunlardır.

Şekil 8 Klasik Enerji Etüt İş Akışı
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a. Kıyaslama (Benchmarking)
Kıyaslama (benchmarking) benzer tesisler ile
yapılması gerekmektedir. O nedenle uygun sayıda
tesis verisi gerekmektedir. Tesisleri karşılaştırırken
de doğru Enerji Performans Göstergeleri’nin belirlenmesi gerekmektedir.
b. Derece Gün Analizi
Derecece gün analizi binaların dış ortam parametrelerine nasıl karşılık verdiğini analiz eden bir
yaklaşımdır. Isıtma derece gün ve soğutma derece
günlerinin ayrı ayrı analiz edilmesi gerekmektedir.
Şekil 9 Güncel Yaklaşımda Enerji Etüt İş Akışı

Şekil 10 Değişkenin Etkisi (Kaynak: ISO 50006)

c. Birikimli Toplam – (CUSUM)
CUSUM enerji tüketim profilinde oluşan olumlu
veya olumsuz değişiklikleri analiz etmeye yarayan
çok güçlü bir araçtır. Yürürlüğe konulan enerji
verimlilik uygulamalarının etkisini ölçmede çok
etkilidir.
d. Yarım Saatlik Veri Analizi
Yarım saatlik veri analizi ölçüm yapılan periyot süresince enerji tüketim profili hakkında detaylı bilgi
verir. Baz yük, gece tüketimi, hafta sonu tüketimi,
mesai başlangıcı veya bitişi vb. detaylarda önemli
bilgiler verir.
• ENERJİ PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN
BELİRLENMESİ
BSI (British Standards Institute) (2014) uygun Enerji
Performans Göstergesi’ni belirlemek için en önemli
adımın ilgili değişkenin doğru tanımlanması gerektiğini tavsiye etmektedir.

Şekil 11 Birim Alan Başına Enerji Tüketimi (kWH/m2)
(Kaynak: EVD Arşivi)

Bir binada, bir çok parametre, örneğin ısıtma
derece gün, soğutma derece gün, meşguliyet
zamanı, meşguliyet süresi, kullanıcı sayısı vb. enerji
tüketimini doğrudan etkileyebilmektedir.
Örneğin yaz günlerinde ısıtma ihtiyacı azalacak,
soğutma ihtiyacı artacaktır. Aydınlatma ihtiyacında
da güneşlenme süresinin uzamasından dolayı
azalma beklemek mümkündür.

Şekil 12 Alan ve Isıtma Derece Güne Göre Düzeltilmiş Yakıt Tüketimi
(Kaynak: EVD Arşivi)
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Enerji tüketimi ile enerji tüketimine etkisi olduğunu düşündüğümüz değişkeni x, y grafiğinde
yerleştirdiğimizde, regresyon analizi ile elde
edilecek determinasyon katsayısı (R2 değeri) bize
değişkenin etkisini gösterecektir. 10 üç değişik
örnek içermektedir. R2 değeri 1 sayısına yaklaştıkça
değişken enerji tüketimi üzerinde etkilidir demektir. Dolayısı ile enerji tüketimini bu değişken veya

değişkenlere göre normalize ederek kıyaslamak gerekir.

Energy Audits. 2nd ed. USA: ASHRAE Atlanta

Örnek kıyaslamalar Şekil 11 ve 12’de gözükmektedir.

Enerji Bakanlığı, (2012) Energy Efficiency Strategy Paper
2012- 2023 Available from: http://www.eie.gov.tr [Accessed
01/07/2016].

SONUÇ
Avrupa Birliği’nin taraf bir ülkesi olan Türkiye, Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı çok istekli bir şekilde uygulamaktadır.
İthal enerjiye yüksek bağımlılık oranı istekli davranmanın
en büyük itici gücüdür.
Ekonomik büyümeye bağlı olarak hızla artan enerji talebini
karşılamak için enerji kaynaklarından biri olarak görülen
çözümlerden biri de Enerji Verimliliği’dir.
Enerji Yönetimi’nin içinde bulunan Enerji Etüdü, Enerji
Verimliliği için en önemli anahtardır. Bununla birlikte, Enerji
Denetimi işinin kendi ile ilgili çözülmesi gereken bir sorunu
vardır.
Enerji Denetimi gerçekten zor, pahalı ve zaman alıcı bir iştir.
Enerji Etüdü, Enerji Verimliliği nihai hedefi yolunda sonucu
net olmayan bir araç olduğu için, hizmet alıcı ödemesi
gereken bedeli ödemek istememektedir. Daha ucuz hizmet
almak istediklerinde de, sonuç, fayda yerine zarar da verebilmektedir.
Web tabanlı bulut sistemlerinin, diğer sektörlerde kullanıldıkları gibi, bu sektörde de yoğun şekilde kullanılması
kaçınılmazdır. İlk hedeflerinden biri, hata yakalama sistemi
ile uzmanlar ve farklı türlerde formatlar nedeni ile yapılan
hataları ortadan kaldırmaktır.
Enerji Etüdü işi için kullanılacak kapsamlı bir yazılım, tedarikçilerle alıcılar arasındaki beklenti çelişkisine bir çözüm
olabilecektir. Mevcut enerji analiz teknikleri dijital ortamda
daha hızlı ve güvenilir olarak uygulanabilir.
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AB Binalarda Enerji Performansı Direktifi
(EPBD) ile Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği Arasındaki Temel Farklılıklar
ve Uyumu Zorlaştıran Nedenler
Tahir YÜKSEKKAYA
Sinerji Hukuk Bürosu, Ankara
av.yuksekkaya@shb.gen.tr

ÖZET
Genel olarak bakıldığında, binalarda enerji verimliliğine
ilişkin Türk mevzuatıyla AB mevzuatı arasında bazı temel
yaklaşım ve düzenleme farklılıkları mevcut olsa da, asıl
farklılıklar mevzuatın uygulanmasına ilişkindir. Bu durumun nedenleri arasında, uygulayıcıların eğitim seviyesi ve
kurallara uyma bilinci kadar, mevzuattaki düzenlemelerin
uygulanmasını sağlayacak etkin mekanizmaların olmayışı
da sayılabilir. Toplumun bu konuda bilinçlendirilme seviyesi de önemli bir etkendir.
Bu çalışmada, binalarda enerji verimliliğine ilişkin AB ve
Türk mevzuatı karşılaştırmalı olarak tek tek ele alınmayacak,
daha ziyade iki mevzuat arasındaki temel farklılıkların özet
olarak belirtilmesiyle yetinilecektir. İki mevzuat arasındaki
farklıklılar, sadece bu raporda belirtilenlerle sınırlı değildir;
burada belirtilenlerin dışında başka sebepler de şüphesiz
ki mevcuttur.
Enerji Verimliliği Kanununun yayınlanmasının üzerinden
neredeyse on yıl geçmiştir. Kanun yapılırken mevcut olan
şartların bir kısmı bugün için geçerliliklerini kaybetmiştir.
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Buna rağmen kanunda 2008 yılında yapılan küçük bir değişiklik dışında bir değişiklik yapılmamıştır. Yine, bu kanuna
dayanılarak yayımlanan yönetmeliklerin birçoğunda
ciddi değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Keza
Avrupa Birliği ile devam etmekte olan üyelik müzakereleri
kapsamında da mevzuatın uyumlaştırılması gerekmektedir.
Bütün bu sayılanlar, Türkiye’deki enerji verimliliğine ilişkin
mevzuatın ve dolayısıyla binalardaki enerji verimliliğine
ilişkin mevzuatın yeni bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, binalarda enerji
performansı, Avrupa Birliği, mevzuat, uyum, kontrol sistemi, denetim sistemi, EPBD, Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği.
MAIN GAPS BETWEEN EPBD AND TURKISH EE
LEGISLATION AND OBSTACLES PREVENTING
THE ALIGNMENT
ABSTRACT
Although there are some basic approaches and regulatory

differences between Turkish legislation and EU acquis on
the energy efficiency of the buildings, the main differences
are related to the implementation of the legislation. The
reasons for this include not only the level of education of
the practitioners and their tendency for respecting the
rules, but also the lack of effective mechanisms to ensure
the implementation of regulatory arrangements. The level
of public awareness is also an important factor.
In this article, the EU and Turkish legislation on energy
efficiency in the buildings will not be handled in a comparative way, but only a summary of the main differences
between two legislations will be mentioned. The differences between the two legislations are not limited to those
mentioned in this article; there are certainly other reasons
that are not mentioned here.
Almost ten years have passed since the issuance of the
Energy Efficiency Law. Some of the conditions that existed
when the Law was made are not valid for today. However,
there has been no change in the Law except for a small
change made in 2008. In addition, it has become compulsory to make serious changes in the regulations prepared
in accordance with the Energy Efficiency Law. On the
other hand, the Turkish energy efficiency legislation needs
to be harmonized with the European Union within the
scope of ongoing accession negotiations. All these points
out that legislation related to energy efficiency in Turkey
and consequently legislation related to energy efficiency
in the buildings should be considered with a new perspective.
Keywords: Buildings Energy Performance, European
Union, regulations, harmony, control system, auditing
system, Buildings Energy Performance Directive.

GİRİŞ
Enerji verimliliğine ilişkin mevzuat incelendiğinde, Türkiye’deki konuya ilişkin mevzuatın AB mevzuatıyla uyumlu
olmadığı söylenemez. Her ne kadar mevzuat tarafında
eksiklikler varsa da, asıl sorun uygulamada ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle, gerek teşvik ve yaptırım sistemlerinin eksikliği, gerek iyi işleyen denetim mekanizmalarının
olmayışı ve gerekse de sosyo-kültürel yapıdan kaynaklanan sebeplerle, mevzuatta yer almasına rağmen birçok
hususun uygulanmadığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla, konuya dışarıdan bakan birisinin, Türk mevzuatının
AB mevzuatına uyumlu olmadığını düşünmesi, aslında o
kişinin mevzuatları karşılaştırması ve dolayısıyla farklılıkları
belirlemesinden ziyade, iki taraftaki uygulamaları mukayese etmesinden kaynaklandığı söylenebilir.
Bununla birlikte, iki taraftaki farklılıkların yalnızca uygulamadaki sorunlardan kaynaklandığı da söylenemez. AB’nin
konuya ilişkin mevzuatı daha dinamiktir; bir başka deyişle,
gelişen teknik imkânlar ve değişen ihtiyaçlar daha hızlı
olarak mevzuata aktarılabilmektedir. Hatta konuya ilişkin
mevzuatın belirli bir süre sonra revize edilmesi bizzat mevzuatla zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye’deki konuya ilişkin
mevzuat yer yer yetersiz olduğu gibi, gelişen teknolojik
şartları ve ihtiyaçları içerecek şekilde güncellenmemektedir.
AB Komisyonu’nun 2016 Türkiye İlerleme Raporu’nda
enerji verimliliğine ilişkin olumsuz değerlendirmelerde
bulunulmuştur. Raporda; “enerji verimliliği konusunda
ilerleme kaydedilmediği, AB sayılı Enerji Verimliliği Direktifi’ne
uygun olarak sektörel hedefler ve kilometre taşlarıyla birlikte
net öncelikler ortaya koyan ulusal bir enerji verimliliği eylem
planının hâlâ kabul edilmediği, Binalarda Enerji Performansı
Direktifi’ne veya Enerji Verimliliği Direktifi’ne tam olarak
MART - NİSAN 2017

TTMD DERGİSİ

53

MAKALE
uyum sağlanmasına yönelik herhangi bir zaman çizelgesi
bulunamadığı, enerji verimliliğine ilişkin politikaların uygulanması amacıyla, farklı bakanlıklar arasında koordinasyonun iyileştirilmesi için kurumsal yapının güçlendirilmesi
gerektiği” ifade edilmiştir.
Enerji verimliliğine ilişkin önemli hususlar ve hedefler,
mevzuatta yerine, daha ziyade enerji verimliliğine ilişkin
strateji dokümanı, kalkınma planı veya benzeri belgelerde
belirtilmiştir. Yasal anlamda herhangi bir bağlayıcılığı
olmayan bu hedeflerin gerçekleşmesi de çoğu zaman
mümkün olmamakta, bu hedefler bir çeşit temenni olarak
bu belgelerde kalmaktadır. Yine, daha başlangıçta bile
gerçekleştirilmesinin mümkün olmayacağı açık olan bazı
hedeflerin de bu belgelerde yer aldığı görülmektedir.
İyi bir değerlendirme ve istişare yapılmadan belirlenen
hedeflerin öngörülen sürede gerçekleştirilememesi, diğer
hedeflerin de planlanan zamanda gerçekleştirilememesinin mazur görülmesine yol açabilmektedir.
Enerji Verimliliği politikalarının etkinliğinin ve etkilerinin
izlenmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi çok önemlidir. Bunun için yıllar içinde oturtulmuş bir izleme değerlendirme mekanizması şarttır. Mevcut durumun belirlenmesi
ve politikanın etkisiyle olabilecek etkilerin ölçülmesi gereklidir [1]. AB mevzuatında belirli ara dönemlerde hedeflerin
ne kadarının gerçekleştiğinin tespit edilmesi ve şayet o
ara dönem için belirlenen hedef gerçekleşmemişse, daha
katı tedbirler alınarak nihai hedefin gerçekleştirilmesine
çalışılmaktadır.
EPBD İLE BEPY ARASINDAKİ ÖNEMLİ FARKLILIKLAR
Binalarda enerji verimliliğine ilişkin AB ve Türk mevzuatı,
Projenin [2] teknik ekibi tarafından A-1 faaliyeti kapsamında karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve uyumsuzluklar
belirlenmiştir. Oldukça ayrıntılı olarak Nihai Rapor’da yer
alan bu tespitler burada tekrarlanmayacak, sadece tespit
edilen bazı önemli hususlara kısaca yer verilecektir.
Türkiye’nin binalarda enerji verimliliğine ilişkin yasama ve
düzenleyici çerçevelerinin Avrupa Birliği ile genel olarak
uyumlu olduğu söylenebilir. Genel hatları ile binaların
enerji performansı ile ilgili Türk mevzuatı, iyi bir şekilde
geliştirilmiştir. Binaların inşa edilmesi ve işletilmesi
esnasında enerji verimliliğinin önemini ortaya koyan
detaylı hükümler mevcuttur. Ancak, mevzuatın bütününe
bakıldığında ve AB müktesebatı ile karşılaştırıldığında,
mevzuattaki düzenlemelerin yeterince etkin olmadığı da
görülmektedir.
EPBD’nin uygulanmasına ilişkin olarak AB üye devletlerindeki deneyimler, açık ve net bir hukuki çerçevenin
varlığının, istenen hedeflerin gerçekleştirilmesine önemli
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bir katkı yaptığını göstermektedir. Böyle bir çerçevenin
kurulabilmesi için yapılması gerekenler aşağıda sunulmuştur:
• AB hedeflerine uygun olarak ulusal planların ve stratejinin hazırlanması,
• AB direktiflerini eksiksiz olarak iç hukuka aktaran ve
ulusal planlara uygun olarak hedefler öngören yasama
araçlarının tespiti,
• Ulusal ve yerel düzeyde birincil yasama hükümlerinin
uygulanması için ikincil mevzuatın yürürlüğe konması,
• Diğer kanun ve yönetmeliklerin ve uygulama araçlarının
binalarda enerji performansı hukuki çerçevesi ile uyumlulaştırılarak etkililiğinin artırılması,
• Kanun ve yönetmeliklerin etkili bir şekilde uygulanması,
• Binalarda enerji verimliliğinin teşvik edilmesi için teşvik
(finansal ve/veya vergi ile ilgili) programlarının oluşturulması,
• Farklı paydaşlar arasında sorumlulukların paylaşılmasını
sağlayan açık bir kurumsal yapı.
Türkiye’de 2004’ten itibaren binalarda enerji verimliliği
politikalarının teşvik edilmesini amaçlayan önemli adımlar
atılmış olsa da, mevzuatta yer alan bazı hususlar ve diğer
bazı teknik engeller, bu tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasına engel olmaktadır. Türk mevzuatında ve konuya
ilişkin belgelerde tespit edilen zafiyetler özet olarak aşağıda sunulmuştur:
• Yetkili makamların sorumluluk ve görevlerinin net bir
şekilde tanımlanmamış olması ve bu makamlar arasındaki koordinasyon eksikliği, ayrıca sürece dâhil olan
kurumsal paydaşlar arasında yetki ve sorumluluklar
nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar,
• Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun işlevini etkili
bir şekilde yerine getirememesi,
• Farklı strateji belgeleri arasındaki uyum eksikliği,
• Bazı mevzuat hükümlerin net olmaması, farklı şekillerde
yorumlara açık olması, mevzuatta belirlenen hedefler
için ara hedefler belirlenmemesi,
• Mevzuatın etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanamaması, caydırıcı bir rol oynayacak yaptırım ve cezalar
sisteminin olmayışı,
• Isıtma ve iklimlendirme sistemleri başta olmak üzere,
bağımsız denetim sistemlerinin eksikliği,
• Uygun maliyet analizi eşliğinde minimum enerji performans şartlarının belirlenmemiş olması,
• Kamu binalarının örnek rol teşkil etmesine ilişkin
yetersiz düzenleme, aksine, bazı kamu binalarının enerji
verimliliği uygulamalarından muaf utulması
• “Neredeyse sıfır enerjili bina” kavramına ilişkin herhangi
bir düzenlemenin olmaması,
• Özellikle konutlara ilişkin olarak, binalarda enerji verimliliğini destekleyen finansal teşviklerin yetersizliği,

•

Bakanlıklar ve belediyeler de dâhil olmak üzere, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin uygulanmasından sorumlu olan merkezi ve yerel makamların idari
kapasitelerinin yetersizliği,
• Bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin yetersizliği,
• Teknolojik gelişmeler doğrultusunda, standartların
düzenli olarak güncellenmemesi.

•

Kullanılmakta olan standartların periyodik olarak güncellenmesi,
• Mevzuatta yer almayan “neredeyse sıfır enerjili binalar,
enerji performans sözleşmeleri ve akıllı sayaçlar” gibi
AB mevzuatına sonradan dâhil edilen konularda Türk
mevzuatının yeniden düzenlenmesi.
SONUÇ

YAPILMASININ GEREKLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN
DÜZENLEMELER
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Kanun ve Yönetmeliklerde yer alan çelişki ve eksikliklerin gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi,
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun işleyişinin
gözden geçirilmesi ve etkinliğini artırıcı düzenlemeler
yapılması, gerekirse birçok Avrupa ülkesinde olduğu
gibi, etkin ve bağımsız yeni bir kurumun oluşturulması,
Yetkili makamların sorumluluk ve görevlerinin net bir
şekilde tanımlanması, bu makamlar arasındaki koordinasyon eksikliğini giderecek tedbirlerin alınması,
Enerji kimlik belgelerinin (EKB) kalitesinin iyileştirilmesini amaçlayan düzenlemeler yapılması, mevcut ve yeni
binalar için bir ayırım yapılarak EKB’lerin yaygınlaşmasını sağlayacak tedbirler alınması,
Binalarda enerji verimliliğine ilişkin yükümlülüklerin
ihlali halinde uygulanacak yaptırımların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından belirlenmesi ve uygulanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,
Binalarda enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve ÇŞB
tarafından ek geliştirmeler yapılabilmesi için finansal
ve mali teşvikler konusunda yasal düzenleme yapılması,
Isıtma ve iklimlendirme sistemlerine yönelik etkili ve
bağımsız bir denetim sisteminin oluşturulması,
Kamu binalarının örnek rolüne ilişkin hükümlerin yürürlüğe konması,
Yükümlülüklere uygunluğun sağlanmasına yönelik olarak bağımsız kontrol ve denetim sisteminin kurulması,
Asgari enerji performansı şartları, teknik şartlar ve
mimari tasarım şartlarının inşaatlar için zorunlu şartlar
olarak düzenlenmesi,
Enerji verimliliği, hedefleri ve kazanımları hakkında
halkın daha etkin bilgilendirmesi,
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin uygulanmasından sorumlu olan merkezi ve yerel makamların
idari kapasitelerinin güçlendirilmesi,
Büyükşehir belediyelerinde ve ÇŞB il müdürlüklerinde
“Enerji Verimliliği Destek Masaları”nın oluşturulması ve
bunların rol ve görevlerinin belirlenmesi,
Nihai tüketicilerde farkındalığın artırılması, müşterilere
enerji tüketimleri hakkında detaylı ve bilgiler sunulması,
Kamu teşekküllerinin, aynı birincil işleve sahip mal, hizmet ve işlere kıyasla daha az çevresel etkiye sebep olan
mal, hizmet ve işleri satın almasına yönelik düzenleme
yapılması,

Binalarda enerji verimliliğine ilişkin AB ve Türk mevzuatları
arasında başlangıçta çok büyük farklılıklar olmamasına
rağmen, zaman içinde AB mevzuatında yapılan değişiklikler nedeniyle, bugün için önemli bir fark meydana
gelmiştir. Diğer taraftan, teknik alandaki gelişmeler ve
ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar nedeniyle Türk mevzuatında
değişiklik yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. En önemlisi de,
mevzuat ile başlangıçta kurgulanan sistemin uygulamada
istenilen amacı gerçekleştirmediği göz önünde tutularak,
sistemin hiç veya iyi işlemeyen bölümlerinin uygulamada
elde edilen deneyim kapsamında değiştirilmesi ihtiyacıdır.
Bütün bu ihtiyaçlar birlikte değerlendirildiğinde; geniş
çaplı bir istişare ile toplumun bütün katmanlarının görüşlerinin alınması sonrası, binalar için yeni ve bütüncül bir
enerji verimliliği politikasının belirlenmesi gerektiği, böyle
bir çalışmanın konuya ilişkin mevzuatın AB mevzuatıyla
uyumlaştırılması için de bir fırsat olacağı düşünülmektedir.
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