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 Kısaltılmış Adlar ve Kısaltmalar 
ADt Hava kurutmalı kağıt hamurunun 90% 'ı  
AFD Agence Française de Développement 
BEMS Bina Enerji Yönetim Sistemi 
BF Yüksek Fırın 
BO Yap İşlet  
BOF Temel Oksijen 
BOT Yap İşlet Devret 
CDQ Kok kuru söndürme 
CEFS Çevresel tarım sistemleri merkezi  
CEPI Avrupa Kağıt endüstrisi Konfederasyonu 
CGMS Sürekli Damla İzleme Sistemi 
CHP Kombine Isı ve Enerji  
CT  Bilgisayarlı Tomografi  
CTF İklim teknolojisi fonu  
CTMP Kemi termo mekanik kağıt hamuru  
DC Doğru akım  
DC Doğrudan soğutma 
DRI Doğrudan redüksiyon demir  
EAA Avrupa Alüminyum derneği 
EAF Elektrik ark ocağı  
EBBPP Enerji verimliliği en iyi uygulama programı 
EBRD Yeniden inşa ve Kalkınma İçin Avrupa Bankası 
EV Enerji Verimliliği  
EED Enerji verimliliği yönergesi 

EFTA İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liectenstein için uluslararası 
kuruluş 

EIB Avrupa yatırım bankası  
EOS Emisyon optimize edilmiş sinterleme 
EPBD Binaların enerji performansı yönergesi  
EU Avrupa Birliği 
FEVE Avrupa Cam kap federasyonu 
FMO Hollanda Kalkınma bankası  
GDP Gayri safi yurtiçi hasıla 
YEGM(YEGM) Yenilenebilir enerji genel müdürlüğü  
GEF Küresel Çevre olanağı 
GHG Sera gazları  
GLA Brüt kiralanabilir alanlar 
GMT Cam Keçe Termoplastik 
GNR Numara hakkı alma  
HE Yüksek verimlilik 
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HEPA Yüksek verimli parçacıklı hava 
HPGR Yüksek basınçlı taşlama ruloları  
HT/HP Yüksek sıcaklık/yüksek basınç  
HVAC Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
IAI Uluslararası alüminyum kurumu 
IEA Uluslararası Enerji Ajansı 
IFC Uluslararası Finans Kurumu 
KDB Kore Kalkınma bankası  

LE  
Büyük işletme 

LED Işık yayan diyot 
LS Sıvı Çelik 
M&T İzleme & hedefleme  
MIIT Sanayi ve Bilgi teknolojileri bakanlığı 
MRI manyetik rezonans görüntüleme 
MS Üye Devlet  
MVR Mekanik Buhar Yeniden Sıkıştırma 
MWH Montgomery Watson Harza 
NAFTA Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması 
NEEAP Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 
NR  Doğal Kauçuk 
NRDC Doğal kaynaklar Savunma Konseyi  
NREL Doğal Yenilenebilir Enerji Laboratuvar  
OHTC Gezer köprülü vinç  
ORC Organik Rankine Çevrimi 
PCI Tozlaştırılmış Kömür Enjeksiyonu 
PVC  Polivinil Klorür 
RDF Ret türetilmiş akaryakıt 
RES Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
RMP Arıtıcı Mekanik Kağıt hamuru 
RTO Rejeneratif Termal Oksitleyici 
RTS Tutma sıcaklık hız  
SEC Spesifik Enerji Tüketimi 
SGW Taş odun hamuru 
AVM Alışveriş merkezi 
SME Küçük ve orta boyutlu işletme 
SR Sentetik Kauçuk  
TFO  İkiye bir 
TMP Termomekanik kağıt hamuru  
TRT Üst gaz basıncı geri kazanımı 
TRV Termostatik radyator vanası 
TVR Termal buhar yeniden sıkıştırma 
UNDP Birleşmiş Milletler kalkınma programı  
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VRMs Dikey valsli değirmenler 
VSD Değişken hız sürücü 
WB Dünya bankası 
WSA Dünya Çelik Derneği 
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Yönetici Özeti 
Giriş  

Türkiye Hükümeti yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yanında enerji verimliliğini 
artırmayı amaçlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem 
Planı (NREAP) geliştirmiş olup iddialı 2023 yenilenebilir enerji hedeflerini elde etmeyi amaçlar, bu 
özel önlemler arasında sürdürülebilir enerji yatırımları için finansmanı mobilize etmeyi amaçlar. 
NREAP 2015 yılı başlarında kabul edildi. Bakanlık aynı zamanda kaynak verimliliği kavramını da 
içeren Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı NEEAP’yi geliştirmiştrir. Kaynak verimliliği enerji 
verimliliği yanında  su tasarrufları, suyun minimize edilmesi, yeniden kullanımı içerir.NEEAP 
Türkiye’nin 2023 enerji verimlilik hedeflerini elde etmesini amaçlayan geniş yelpazede sektör bazlı 
ve yatay önlemleri içerir.  

 

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu (Avrupa Birliği için EC) ve AB ilişkileri Bakanlığı (Türkiye Devleti 
için) Türkiye'ye yönelik AB 2012 Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Projenin uygulanmasına Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) öncülük edecek ve Dünya Bankası (WB) tarafından 
yönetilecektir. Proje ETKB bileşenleri ve gaz, yenilenebilir enerji (RE) ve enerji verimliliği  (EV) 
sektörleri bileşenlerini içerir.  

Projede EV bileşeni (CS-04) altında, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar bakanlığı, Türkiye'de EV piyasası altında mevcut durumla ilgili çalışma hazırlığına gerek 
duymaktadır. 

 

Piyasa etüdü amaçları 

Özellikle EV çalışması aşağıdakileri içerir: 

• Türkiye'de uygulanabilen endüstri ve bina sektörlerinde yer alan enerji verimliliği 
teknolojilerinin değerlendirilmesi; 

• Endüstri ve bina sektörlerinde en iyi, en uygun maliyetli teknik ve teknolojileri kullanarak 
daha derin enerji tasarrufları potansiyelinin incelenmesi  

• Enerji tüketimi ile ilgili olarak endüstri veya bina sektörlerinde tesislerin envanterini, EV 
potansiyel ve yatırımları hakkında öngörüleri ve belirlenen her bir sektör için EV iyileştirme 
etki ve potansiyel faydalarının tanımlanması,  

• Olası iyileştirici faaliyetleri yüksek/düşük icra edenlerin tanımlanması için endüstri ve bina 
sektörleri için karşılaştırma fonksiyonlarının oluşturulması.  

• Dağıtım ve gelecekteki EV programlamasına yönelik olarak model karşılaştırmasını 
sağlamak için ana hatların tanımlanması  

DanışmanDanışmanDanışmanDanışmanBu çalışmanın başlıca amacı AB Dış ilişkiler Genel 
müdürlüğü Enerji ve Tabii kaynaklar bakanlığına sektör, tipik endüstriyel ekipmanlar, .   prosesler ve 
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uygulamar, ve en iyi karşılaştırmalara karşı karşılaştırmalar Türkiyede Uygulanacak anahtar 
teknolojiler, toplam yatırım potansiyeli, geri ödeme süreleri, enerji ve gider tasarrufları hakkında 
tanım sağlar.  

 

Veri toplama ve analiz için yöntemler 

Danışman genel analiz için veri toplamak üzere çeşitli resmi kaynakları kullanmıştır. Özellikle 
Danışman sektör içerisinde Danışmanın tecrübesinden türetilen bilgiyi ifade eden birincil veri ve hali 
hazırda mevcut olan be diğer bazı araçlar için toplanmış resmi bilgiyi ifade edern ikincil veriye 
güvenmiştir.  

Birincil veri için başlıca kaynaklar resmi enerji tetkik raporları ve Türkiye’de mevcut EE programları 
için hazırlanan yatırım planı raporlarını içerir. (Örnek Turseff, endüstri ve hizmet sektörlerinde Enerji 
tetkik faaliyetleri)  

İkincil veri kaynakları sınırlı olmamak kaydıyla Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, Uluslararası Enerji 
Ajansı IEA; EPDK, İGDAŞ, TUIK, endüstri ve hizmet sektörleri için sektörel derneler, sanayi ve 
ticaret odası, OSBUK, TOBB, KOSGEB, DOSIDER; DEIK En iyi refrnaslar dokümanı BREFler. 
Danışman hem resmi raporlama hem internet sitelerinden resmi bilgi toplamış hemde gerekli 
durumlarda paydaşlarla irtibat kurmuştur. Danışman aşağıdaki analizi gerçekleştirmel için resmi 
verileri kullandı.  

a) Türkiye’de uygulanacak anahtar teknolojiler - in. Özellikle danışman enerji 
tetkik raporları ve BREFLeri kullanmış ve Danışmanın iş deneyimini baz alan TÜrkiye’de 
mevcut EE programları içğn hazırlanan yatırım plan raporlarını kullandı.  

b) Türkiye’de her bir sektör iöin tipik endüstriyel ekipman, prosesler ve 
uygulamalar -  Özellikle danışman sektörel dernek raporları ve enerji tetkik raporlarını ve 
Danışman iş deneyimini baz alan Türkiye’de mevcut EE programları için hazırlanan yatırım 
plan raporlarını kullandı.  

c) En iyi karşılaştırmalara karşı enerji yoğunlukları ile karşılaştırmalar - Özellikle 
Danışman elektrik, termal enerji, ve her bir alt endüstriyel sektördeki bir çok prosesle ilgili 
nihai enerji ile ilgili olarak en uygun enerji verimliliğine dair verileri toplamak için çeşitli BREF 
dokümanlarını kullandı. Türkiye’deki enerji yoğunluğu ile ilgili olarak Danışman ayrıntıları 
bölüm 3.1.4 ile verilen TÜrkiye’de yer alan her bir alt sektör içerisinde farklı prosesler için 
enerji yoğunluğunu hesaplamak için üç farklı metodolojileri değerlendirdi.  

d) Turkiye’de toplam yatırım potansiyeli, geri ödeme süreleri, enerji ve gider 
tasarrufları - Özellikle danışman TUIK verileri, Danışman EPDK, İGDAŞ DOSİDER enerji 
tetkik raporları kullanarak enerji ve gider bağlamında her bir sektör için  olası enerji 
tasarruflarını öngördü.  Alt bölümler 80-3.1.6 ve 4.1.5 sırasıyla endüstri ve hizmet 
sektörlerinde varsayımları detaylandırmaktadır.  
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Türkiye’deki EV program ve politikaları 

Türkiye enerji verimliliğinde 1980’lerden beri aktiftir. 1980’lerde başlayan faaliyetlerden bazıları 
günümüzde halen devam etmektedir- zorunlu veri raporlama, farkındalık oluşturma ve kurumsal 
koordinasyon bunlardan bazılarıdır. Mevcut strateji son kullanıcı sektörlerinin yanında ulaşım 
sektörünü de kapsar. Bu amaçlar başlıca 2012 enerji verimliliği stratejisi, İklim değişikliği stratejisi ve 
10. kalkınma planı içerisinde açıkça ifade edilmiştir. Şimdiye kadar enerji verimliliği ile ilgili iyi 
mevzuatsal temel oluşturulmuştur.  

Türkiye için birinci NEEAP 2016 yılında yayımlanacaktır ve gelecek politikalar ve ülkede EV pazarını 
harekete geçirmek için önlemlerle ilgili temel oluşturacaktır. NEEAP 2011 yılını baz alarak 2023 
yılında GSYIH birim ünitesine göre tüketilen enerji miktarını %20 oranında azaltmayı hedefleyen 
enerji verimliliği stratejisini oluşturmak zorluğunu başarabilmek için önerilerin listesini içerir. Zaman 
çizelgesinin 2016 yılında oluşturulması beklenen EED’nin tam olarak aktarılması EV pazarını 
mevzuatsal bakış açısından büyük yönlendiricisi olacaktır.  

Günümüz itibariyle Türkiye’de enerji verimliliği pazarını harekete geçirmek için KDV indirimi, vergi 
indirimleri, karbon vergisi gibi mali mekanizmalar bulunmamaktadır. Ancak bakanlıklar şimdilerde 
yüksek enerji  motorları pazarını harekete geçirmek için mali mekanizmalar tanımlamayı 
planlamaktadır. KOBİ’lerin elektrik tüketimlerinin yaklaşık %80’i elektrik olduğu için KOBİ’ler bu 
mekanizmalardan önemli ölçüde faydalanacaklardır.  

Türkiyede pazarda yer alan paydaşların teknik farkındalığını artıran ve özel sektörde EV 
finansmanını destekleyen çeşitli programlar vardır. Bu programların uygun şekilde koordinasyonu ve 
izlenmesi onlar arasında iyi sinerji oluşturmak ve her bir programı EV pazarına getirerek faydalarını 
artırmak için çok önemlidir.  

Karşılaşılabilecek en büyük zorluk kendini aşamalı olarak sürdürebilir olan enerji verimliliği 
piyasasının büyümesini harekete geçirmek için hem endüstri hem ticari sektörlere kamu mali 
desteği sağlamaktır. Hem araştırma hem de Pazar geliştirmelerine yapılacak mali ve benzer 
mekanizma destekleri verimli teknolojilerin pazara hızlı şekilde uygulanmasını sağlamak için ön 
koşulları etkili şekilde oluşturur. Ancak böyle politikaların nihai hedefinin enerji verimliliğini artırmaya 
devam ederken kendini sürdürebilir pazarın tanımlanması olmalıdır.  

 

Endüstriyel sektörler  EV geliştirmeleri için büyük olanaklar sağlıyor 

2013 yılında endüstri sektörü faktör maliyetlerinde %42.5 değeri ile katma değer adına en yüksek 
değere sahipti ve onu %30.7 ile hizmet sektörü ve %19.8 ile ticaret sektörü izlemekteydi. Ancak 
işletmelerin adedi bağlamında ise tam tersiYdi.Hizmet sektörü % 41.3 oranı ile liderken onu %39.9 
oranı ile ticaret ve %12.9 oranı ile endüstri takip etmekteydi.   

2014 yılında enerji sektöründe nihai enerji tüketimi 28,663  kTEP olup Türkiye’deki enerji tüketiminin 
yaklaşık %34’üne karşılık gelmekteydi. En yoğun enerji tüketen tesisler demir çelik ve metal 
olmayan mineral (örneğin çimento, seramik ve cam) tesisleri dir: 2014 yılında toplam ulusal enerji 
tüketiminin %59’una karşılık gelmektedir. Bunu %10 oranıyla tekstil sektörü ve %8 oranı ile kimya 
sektörü takip etmektedir. Türkiye’de %99,89’ı Küçük ve ortaboyutlu işletme(KOBİ) olan 2 milyondan 
fazla işletme   olsa da sadece 600 şirket (çoğunluğu büyük işletme LE) 2000 TEP değerinden fazla 
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enerji tüketimine sahiptir ve bu da toplam enerji tüketiminin yaklaşık %70’ini temsil etmektedir. 
Toplam endüstriyel nihai enerji tüketiminin yaklaşık %25-30’ini tüketen kısım KOBİ’lere atfedilebilir.  

Enerji verimliliğine yönelik olarak hem KOBİ’ler hem de LE (Büyük işletmeler) açısından büyük fırsat 
bulunmaktadır. Elektrik genel olarak KOBİ’ler tarafından ihtiyaç duyulan enerji kaynağıyken LE’ler 
genel olarak termal enerjiye ihtiyaç duyar. Ancak bu sektörlere göre farklılık göstermektedir. Enerji 
tasarruf oranı (ESR) potansiyeli LE’lerde genel olarak KOBİ’lere nazaran daha yüksektir. Bunun 
nedeni ise birçok enerji yoğun proseslerde çok büyük enerji tasarruflarının elde edilebilmesidir.  

Aşağıdaki tablo Türkiye’de elektrik, termal enerji ve toplam nihai enerji için karşılaştırmalara karşı en 
uygun karşılaştırmaları gösterir  

Tablo 0-1: Endüstri sektöründe Elektrik Yoğunluğu 

Sektör İmalat 
birimi 

En uygun 
karşılaştırma 

Türkiye’dekş 
karşılaştırma 

Tekstil kWh/t 3,238 3,765 

Demir esaslı olmayan kWh/t 7,078 9,831 

Demir esaslı olan kWh/t 313 434 

Petrokimyasal kWh/t 278 339 

Kimyasal kWh/t 111 136 

Yiyecek ve içecek kWh/t 177 204 

Plastik kWh/t 2,835 3,259 

Kağıt ve kağıt  hamuru kWh/t Adt** 852 1,078 

Çimento kWh/t 20 27 

Cam kWh/t 716 968 
Kereste, ağaç işleri ve 
mobilya kWh/m3 104 117 

Makine yapım kWh/Araç 885 983 

Tablo 0-2: Endüstri sektörlerinde termal enerji yoğunluğu  

Sektör İmalat 
birimi 

En uygun 
karşılaştırma Türkiye’dekarşılaştırma 

Tekstil GJ/t 28.5 33.2 

Demir esaslı olmayan GJ/t 19.8 27.5 

Demir esaslı olan GJ/t 12.6 17.4 

Petrokimyasal GJ/t 10.8 13.1 

Kimyasal GJ/t 3.4 4.1 

Yiyecek ve içecek GJ/t 2.8 3.2 

Plastik GJ/t - - 

Kağıt ve kağıt  hamuru GJ/t 7.6 9.6 

Çimento GJ/t 2.8 3.8 
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Sektör İmalat 
birimi 

En uygun 
karşılaştırma Türkiye’dekarşılaştırma 

Cam GJ/t 7.6 10.2 
Kereste, ağaç işleri ve 
mobilya GJ/m3 2.4 2.7 

Makine yapım - - - 

Tablo 0-3: Endüstri sektöründe toplam nihai enerji tüketimi 

Sektör İmalat 
birimi 

En uygun 
karşılaştırma Türkiye’dekarşılaştırma 

Tekstil TEP/t 0.796 0.926 

Demir esaslı olmayan TEP/t 1.082 1.503 

Demir esaslı olan TEP/t 0.370 0.513 

Petrokimyasal TEP/t 0.281 0.342 

Kimyasal TEP/t 0.091 0.111 

Yiyecek ve içecek TEP/t 0.082 0.094 

Plastik TEP/t 0.227 0.261 

Kağıt ve kağıt  hamuru TEP/t 0.255 0.323 

Çimento TEP/t 0.068 0.092 

Cam TEP/t 0.123 0.166 
Kereste, ağaç işleri ve 
mobilya TEP/m3 0.066 0.074 

Makine yapım TEP/Araç 0.076 0.085 

 

Endüstri sektörü içerisinde potansiyel enerji tasarrufları yıllık 6.3 ile 10.4 milyon TEP arasında 
değişmekte olup yıllık yaklaşık 4-6.5 milyar ABD doları tasarrufu anlamına gelmektedir. Kağıt&kağıt  
hamuru, Kimyasal, çimento, cam, demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan  üretim için nihai enerji 
tüketiminin çoğunluğu Büyük İşletmelerden kaynaklandığı ve diğer sektörlerde Büyük işletmeler 
olduğu için Danışman yıllık 1.25 – 2milyon TEP değerine karşılık gelecek şekilde tasarrufun 20% 
oranının KOBİ’lere atfedilebileceğini kalan 80% oranın ise (yıllık 5-8.4 milyon ton TEP) Büyük 
işletmelerden kaynaklandığını ifade eder.  

Danışman üst teknik enerji tasarrufları için ortalama geri ödeme zamanını baz alan öngörülen üst 
teknik enerji tasarrufları elde etmek için beklenen yatırım hacmini öngördü.  ( tahmin edilen ortalama 
geri ödeme süresi 3.5 yıl olacak şekilde maksimum geri ödeme süresi 5 yıl. )- yatırımlar için 
beklenen hacim yaklaşık 20-25 milyar ABD doları seviyelerinde olup bunun yaklaşık 5 milyar ABD 
doları KOBİ’lere atfedilebilir. Aşağıdaki tablo endüstriyel sektörlere gore tanımlanan tasarrufların 
kırılımını gösterir.  
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Tablo 0-4: Endüstri sektörlerinde nihai enerji ve maliyet tasarruf potansiyeli  (Hem büyük işletme hem 
de KOBİler içim )1 

İmalat endüstrisi 

Enerji 
tasarruf 

oranı 
 

Alt teknik 

Enerjş 
tasarruf 

oranı 
 

Üst teknik  

Enerji 
tasarruf 

potansiyeli  
(1000 TEP) 

 
Alt teknik 

Enerji 
tasarruf 

potansiyeli  
(1000 TEP) 

 
Üst teknik  

Gider 
tasarrufları  
($ 1,000) 
 
Alt teknik  

Gider 
tasarrufları  

($ 1,000) 
 

Üst teknik  

Yiyecek ve içecek 13.0% 27.0% 299 621 191,536 397,833 

Tekstil 14.0% 26.0% 469 871 373,114 692,955 
Kağıt ve kağıt  
hamuru 21.0% 32.0% 141 215 110,721 168,726 

Kimyasal 18.0% 32.0% 434 771 202,733 360,457 

Plastik 18.0% 30.0% 134 223 135,886 226,480 

Cam, Çimento 26.0% 40.0% 2,451 3,771 1,257,031 1,934,092 
Demir ve çelik -
Demir esaslı 
olmayan  

28.0% 44.0% 2,232 3,508 1,572,180 2,470,707 

Makine yapım 10.0% 22.0% 117 258 140,487 309,073 
Kereste, ağaç işleri 
ve mobilya 11.0% 24.0% 47 102 32,518 70,952 

Other 10.0% 20.0% 19 37 15,543 31,088 

Total 17% 30% 6,343 10,378 4,031,748 6,662,362 

Enerji verimliliği piyasa etüdü danışmana Türk endüstriyel pazaraını bölümlendirme ve daha iyi 
anlama olanağı sağladı. Danışman  KOBi sektöründe EE’yi iyileştirme için AB ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü ve Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı  önceliklerini tanımlamak için her bir alt sektörü 
sınıflandırma ve puanlandırma için göstergeler kümesi tanımladı. Varsayımlar bu etüt içerisinde yer 
almaktadır.   

Tanımlannan en büyük dört sektmr aşağıdaki gibidir  (1) Tekstil, (2) Yiyecek ve içecek, (3) Plastik 
ve (4) Kereste, ağaç işleri ve mobilya.   

Tekstil sektöründe otomasyonun iyileştirişmesi, iplik işleme makineleri (özellikle halka makineleri) 
yaş işleme makineleri (özellikle boyama makineleri gibi ) dokuma ve örme, ısı geri kazanımı ve 
kojenerasyon sistemi ekipmanları montajı en büyük tasarruf alanlarını sunmaktadır.  

Yiyecek ve içecek sektöründe otomasyonun iyileştirilmes, değirmen, imalat hatları, ambalajlama gibi 
proses makinelerinin iyileştirilmesi  ısı geri kazanımı ve kojenerasyon sistemi montajı en büyük 
tasarruf alanlarını sunar. .  

Plastik sektöründe otomasyonun iyileştirilmesi, proses makinelerinin yenilenmesi (özellikle 
kalıplama ve ekstrüder makinesi), elektrik motorlarla ilgili VSD uygulamalrı, ısı geri kazanımı ve 
termal yalıtım en büyük tasarruf alanlarını sunar.  

                                                      
1 See assumptions summarized before the table 
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Kereste, ağaç işleri ve mobilya sektöründe  otomasyonun iyileştirilmesi, motor sistemlerinin 
iyileştirilmesi (yüksek enerji verimli motorlar ve VSD uygulamaları) termal enerji besleme iyileştirme 
(tahta atıkların geri kazanımı) ve kurutma sistemlerinin iyileştirilmesi en büyük tasarruf alanlarını 
sunar.  

EE piyasa etüdü çalışmaları Danışman tecrübesine dayanarak farklı olanaklar için olası beklenen 
tasarruflarla ilgili daha fazla ayrıntı sağlar. 

 

Hizmet sektörü EE iyileştirme için büyük olanaklar sağlar 

Binalarda (hem konut hem de ticari) nihai enerji tüketimi 2013 yılında 31,402 kTEP olup %35’e 
karşılık gelmektedir. Ticari binalarda nihai enerji tüketimi bina  sektöründe toplam nihai enerji 
tüketiminin yaklaşık %30‘una karşılık gelir. Kalan %70‘lik tüketim ise konutlardan 
kaynaklanmaktadır. Ticari binalardaki nihai enerji tüketimi yıllık 9,240 kTEP olarak öngörülebilir.  

Nihai enerji tüketimlerin çoğu toptan ve perakende, otel ve restoran ve ofislerden kaynaklanır. 2. 
Bunu hastaneler takip eder. Son on yılda hastane ve alışveriş merkezleri sayılarındaki artış trendini 
dikkate alırsak  TUIK tarafından hesaplanan kırılıma göre bu iki kategorinin yapmış olduğu katkı 
2005 yılından daha yüksektir.  

Ticari bina sektörü içerisinde özellikle otel, alışveriş merkezi ve hastanelerde büyük bir EV 
potansiyeli vardır. Ticari binalarda enerji tasarruf oranı %30 değeri kadar yüksek olabilir. Örneğin 
hastane, alışveriş merkezi veya otel içerisinde trijenerasyon sistemi, tek başına 25-30% 
seviyelerinde birincil enerji tasarrufu sağlayabilir. Ancak, %15-20 ortalamalarında bir Enerji Tasarruf 
Oranı da ticari bina sektörlerinde makul kabul edilebilir. Aşağıdaki üç  tablo Türkiye’de elektrik, 
termal enerji ve toplam nihai enerji sektörü için karşılaştırmalara karşı en uygun karşılaştırmaları 
sağlar 

Tablo 0-5: Hizmet sektöründe enerji yoğunluğu  

Sektör İmalat birimi En uygun 
karşılaştırma 

Türkiye’de 
karşılaştırma 

Otel kWh/m2 yıl 110 125 

Alışveriş merkezleri kWh/m2 yıl 423 459 

Hastane kWh/m2 yıl 117 132 

Ofis kWh/m2 yıl 105 114 

Tablo 0-6: Hizmet sektöründe termal enerji yoğunluğu 

Sektör İmalat birimi En uygun 
karşılaştırma 

Türkiye’de 
karşılaştırma 

Otel GJ/m2 yıl 0.91 1.03 

Alışveriş merkezleri GJ/m2 yıl 0.83 0.90 

Hastane GJ/m2 yıl 1.03 1.17 
                                                      
2 TUİK, 2005 
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Ofis GJ/m2 yıl 0.18 0.19 

Tablo 0-7: Hizmet sektöründe toplam nihai enerji yoğunluğu 

Sektör İmalat birimi En uygun 
karşılaştırma 

Türkiye’de 
karşılaştırma 

Otel TEP/m2 yıl 0.031 0.035 

Alışveriş merkezleri TEP/m2 yıl 0.023 0.025 

Hastane TEP/m2 yıl 0.029 0.033 

Ofis TEP/m2 yıl 0.012 0.014 

 

Hizmet sektöründe nihai enerji tasarrufları yılda 0.4 ile 1.0 milyon TEP arasında değişir ve yıllık 
0.43-1.0 milyar ABD gider tasarrufuna yol açar. Danışman üst teknik enerji tasarrufları için ortalama 
geri ödeme zamanını baz alan öngörülen üst teknik tasarrufu elde etmek için beklenen yatırım 
hacmini öngördü. (maksimum geri ödeme süresi 5 yıl öngörülem ortalama geri ödeme süresi 3.5 
yıldır.) - beklenen yatırım hacmi yaklaşık 1.4-3.5 milyar ABD dolarıdır. Sonrai tablo endstriyel 
sektörlere göre belirlenen kırılımı gösterir 

Tablo0-8: Hizmet sektöründe enerji ve gider tasarruf potansiyeli (Büyük işletmeler ve KOBİler) 

Alt-Sektör  

Enerji 
Tasarruf 

oranı 
potansiyeli   

Enerji 
Tasarruf 

oranı 
potansiyeli   

Öngörülen 
enerji 

tasarruf 
potansiyeli  

Öngörülen 
enerji 

tasarruf 
potansiyeli  

Gider 
tasarrufları3 

  

Gider 
tasarrufları4 

  

    (1000 TEP) (1000 TEP) $1,000  $1,000  

Alt teknik  Üst teknik   Alt teknik Üst teknik  Lower 
Technical Üst teknik 

Ofisler ve benzeri 8% 20% 160 399 167,740 419,349 
Toptan satış ve 
perakende 8% 20% 111 278 117,039 292,598 

Oteller ve benzeri 12% 26% 89 193 93,707 203,032 

Eğitim 8% 20% 24 59 24,804 62,009 

Sağlık ve toplumsal 12% 26% 26 56 27,242 59,024 

Toplam  10% 22% 410 986 430,532 1,036,013 

 

Ofisler, Oteller, Alışveriş merkezleri ve Hastaneler . Hizmet sektöründe toplam nihai   enerji 
tüketimine en büyük katkıyı sağlar. Aydınlatma ve HVAC&R sistemlerinin iyileştirilmesi, 
trijenerasyon tesislerinin montajı bu sektörler içerisinde büyük tasarruflar sağlar. EE piyasa etüdü 

                                                      
3 The Consultant has calculated the cost of energy in the service Sektör based on 2016 TEDAS (electricity) and IGDAS (natural gas) 
tariffs and typical break-down of final energy consumption (70% electricity and 30% thermal) in the service Sektör. 
4 See previous foot-note. 
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farklı olanaklar için olası beklenen tasarruflarla ilgili daha fazla ayrıntı sağlar.Veri toplamayı 
iyileştirme ve kurumsallaşma için sonraki adımlar ve zaman içerisinde analiz 

Danışman Türkiye’deki enerji verimlilik politikalarının iyi kalitede, zamanında ve ayrıntılı olan ve 
TUIK ve Enerji bakanlığından elde edilen enerji tüketimi kırılımının ötesine geçen verilerin 
bulunmasını gerektirir. Aşağıda tanımlandığı şekilde kısıtlamalar olsa bile genel olarak toplam 
göstergeleri mevcuttur: 

• Bir çok veri sınıflandırılmış olup üçüncü taraflarca erişilebilir değildir. ; 

• Alt sektörlerin nihai enerji tüketimi çalışan adedi 50’den az olan özel işletmeleri 
içermez 

Yukarıdaki sınırlamalar hesaplamaları yanıltıcı sonuçlar oluşturabikecek Türkiye’de her bir alt 
sektörler için enerji yoğunlukları ile ilgili Kabul edilebilir doğruluk hesaplamasına izin vermez. İlave 
olarak yukarıda toplaan verilerde hesaba katılmayan veya izlenmeyen ancak enerji yoğunluğunu 
etkileyen bir çok faktörler vardır. Gerçekte dünyadaki diğer bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye 
politika ve önceikleri oluşturmak için enerji bakiyeleri içerisinde yer alan verilere güvenir. Danışman  
veri toplama ve zaman içerisinde analizi iyileştirme ve kurumsallaştırmayı önerir .Bu Bakanlığa 
enerji verimliliği politikalarını daha iyi ayarlamasına imkan sağlayacaktır. 

Her bir sektör için anahtar göstergeleri tanımlanmalıdır ve son kullanıcı seviyesinde kapsamlı veri 
toplama gerçekleştirilmelidir. Bu faaliyetin hem insane gücü hem de para anlamında büyük çabalar 
gerektirdiği içib Türkiye alt sektörleri önceliklendirmeki ve onlara odaklanmaya başlamalıdırç Veri 
toplama ve analizi çok uzun bir proses olup adım adım geliştirilmelidir. Özellike endüstri sektörleri 
için göstergeker üç farklı seviyede tanımlanmalıdır:  

1) Toplam seviye;  

2) Endüstri alt sektör seviyesi , ve ; 

3) Endüstriye özel /proses teknoloji özel seviye  

Ödevin temel amacının KOBİ sektörnde enerji verimliliğini iyileştirmek olduğu için Danışman Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne KOBİ sektöründe enerji 
veirmliliğini iyileştirmek için politika ve eylemleri oluşturmak için kullanılacak anlamlı göstegeleri 
uygun şekilde oluşturmak için Alt sektörlere yönelik tanımlamak üzere ayrıntılı veri toplama 
faaliyetine odaklanmaya başlamasını önerir. Böyle sektörlerde elde edilen tecrübeler diğer tipik 
KOBİ sektörleri için veri toplama ve analizini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ancak KOBİ’lere yönelik 
göstergeleri oluşturma yönünde en büyük engeller doğru veri eksikliği olup bu daha fazla enerji 
yoğun olan Büyük İşletmeler için (Çimento, demir esaslı olan, demir esaslı olmayan, cam vb) ile 
karşılaştırıldığında göstergeleri oluşturmada daha yoğun çaba gerektirir.  

KOBİ’ler  için tanımlanan göstergeler Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler 
Müdürlüğünün hangi alanların özel politika özeni gerektirdiğini anlamasına yardımcı olacaktır. EE 
piyasa çalışması her sektör için oldukça ayrıntılı enerji verimliliği olanakları ve Danışmanın 
tecrübesine dayanan enerji tasarruf potansiyelini içerir.  

Hem endüstri hem de hizmet sektörleri için enerji tetkik programının KOBİler tarafından teknik 
rapordan ziyade yatırım planı olarak algılanması durumunda ifade etmeye değerdir. Enerji tetkik 
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program tanımlanan önlemlerden bazıları daha sonar gerçek projelere dönüştürülürse başarılıdır. 
Adaylar arasında uygun seçim olmaları açısından onları en önemli yapan şeyler  Krediye değer 
olmaları, yatırıma taahhüt edilmeleri ve özellikle EEalanında yatırım odaklı olmalarıdır. Bu program 
içerisinde tüm seviyelerde görülen kapasite oluşturma faaliyetleri piyasa içerisinde bulunan anahtar 
paydaşlara farkındalıklarını artırma ve nihai olarak taahhütlerini ve EE piyasasına ilgilierini artırmada 
yardımcı olacaktır. Bunlar başarılı enerji verimlilik programının anahtar içerikleridir. 
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1 Türkiye’de Enerji Profili ve Kapsamı 
Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden birisi olan Türkiye önemli bir enerji tüketicisidir. Asya, Avrupa 
ve hatta Afrika’nın arasında olması nedeniyle ülke eski dünya kıtalarını bağlayan kara köprüsü 
olarak adlandırılmaktadır.  

Jeopolitik konumunun önemi ile birlikte Türkiye Orta Doğu ve Hazar denizi ve Avrupa’nın önde 
gelen enerji tüketicileri ile ilgili zengin petrol ve doğalgaz sahaları arasından enerji koridoru olarak 
dünya Enerji sektöründe önemli rol oynar.  

Türkiye enerji pazarı konumu, piyasanın serbestleşmesi gibi kurullardaki güncel önemli değişiklikler, 
alternatif enerji kaynaklarının yüksek potansiyeli  ve gittikçe artan talep nedeniyle global ilgi 
noktasıdır. Türk ekonomisi birkaç karşılaştırılabilir ülkeye nazaran enerji yoğun olarak kabul edilebilir 
ve bu trend artan endüstriyel büyüme ve kentleşme ile birlikte artma eğilimindedir.  

1.1 Enerji Arzı 

1.1.1 Temel Enerji Arzı 
Türkiye önemli bir enerji ithalatçısıdır. Ülke’nin enerjisinin %70’inden fazlası Gürcistan ve İran 
aracılığıyla Rusya’dan ithal edilir. 2012 yılında Türkiye enerji ithalatına 52 milyar ABD doları 
harcamış olup bu 2010 yılı seviyelerine göre %40 artışı ifade eder. Bu negatif enerji hesabı dengesi 
ile sonuçlanır.  

Bu ithalatların önemli kısmı, özellikle doğalgaz elektrik üretiminde kullanılır. Fosil yakıtlar ülkenin 
toplam birincil enerji arzının %90’ını temsil eder.  
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Şekil 1-1: Toplam birincil enerji arzı kTEP5 

Doğalgaz 2014 yılında önemli enerji kaynağını temsil etmekteydi, bunu kömür ve petrol ürünleri 
takip etmektedir. Türkiye’de en bol şekilde bulunabilen enerji kaynağı kömür ve özellikle linyittir. 
Doğalgaz ve petrolün neredeyse tamamı yurtdışından ithal edilir.  

Yukarıdaki trendin sonucu olarak Türkiye’de CO2eq emisyonları giderek artmaktadır. Devlet 
senaryolarında Ülkenin toplam seragazı emisyonları 187 milyon ton karbondioksit eşdeğerinden 
(CO2eq) 2013 yılında neredeyse 300 mtCO2eq  eşdeğerine yükselmiştir.  
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Şekil 1-1:  Yanmadan kaynaklı toplam Mt CO2eq salınımı 6 

CO2eq emisyonlarının artacağı 2020 yılı itibariyle 600 mtCO2eq değerine ulaşacağı öngörülmektedir. 
Türkiye resmi olarak 26 Ağustos 2009 tarihinde Kyoto protokolünü kabul etti. Türkiye’nin Kyoto 
Protokolü Ek B içerisine dahil olmaması nedeniyle ülke ilk taahhüt döneminde (2008-2012) Seragazı 
emisyonlarını dengeleme veya sınırlama için herhangi bir taahhütte bulunmamıştır. Geliştirilen 

                                                      
5 IEA 2015 
6 IEA 2015 
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politikalar, Karbon azaltma için destekleyici maliyet verimli teknolojiler mevcut trendi frenlemek için 
gereklidir.  

1.1.2 Elektrik Arzı  
2016 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye 73.427 GW kurulu kapasiteye ulaşmıştır. Bu miktarı oluşturmak 
için birçok farklı enerji kaynakları bir araya gelmişlerdir. Aşağıdaki şekilde de gözlemlenebileceği 
gibi, Şekil 1-3 doğalgaz  ve LNG 21,3 GW kurulu kapasiteyle yaygın şekilde kullanılmaktadır.  

Yenilenebilir enerji durumunda olduğu gibi hidroenerji santralleri rezervuar ve nehir akışı dahil olmak 
üzere 35% payla birlikte kurulu kapasitede büyük paya sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynakları RES 
'e karşılık gelen şekilde toplam kurulu kapasitenin %43 oranında önemli bir etkiye sahip olup bu 
enerjilere rüzgar, güneş enerjisi, jeotermal, atık, diğer biyo kaynaklar hidro türden önemli katkı 
sağlamaktadır. Ancak rüzgar ve güneş enerjisine önemli miktarlarda yatırım ve ciddi araştırmaların 
yapılması ile birlikte bu rakamların önemli ölçüde artması beklenmektedir.  

 

 
Şekil 1-2: - Kurulu kapasitenin enerji kaynaklarına göre kırılımı7 

                                                      
7 kaynak TEIAS 
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Son yıllardan beri özel şirketler, yeni ortaya çıkan fırsatları tespit etmiş ve piyasa serbestleşmesi ile 
birlikte Türkiye'nin enerji kapasitesini artırmak için enerji santrallerine yatırım yapmıştır.. Aşağıdaki 
Şekil 1-3 ile görülebileceği gibi özel şirketler toplam kurulu kapasitede %43 gibi büyük bir paya sahip 
olup onları devletin sahibi olduğu EUAŞ izlemektedir. Pasta grafiğinin kalanı Yap-İşlet (BO) yasası, 
Yap-İşlet-Devret (BAT) yasası altında tespit edilen ortak teşebbüsleri ve otoprodüktörleri 
göstermektedir. 

 

 

Şekil 1-3: Üretici tiplerine göre kurulu kapasitenin kırılımı8  

2011 yılında, Türkiye'deki Piyasa düzenleyici kurul EPDK kaynaklara göre elektrik üretimini içeren 
2030 yılı projeksiyonlarını anons etti. Şekil 1-3 ‘te gösterildiği üzere 2011 yılı ile kıyaslandığında 
kurulu kapasitede dikkate değer fark olduğu gözlemlenebilir. 

Şekil 1-2, doğalgazın bol miktardaki payının yenilenebilir enerji kaynakları ile % 31’den %14’e , 
temel olarak toplam kapasite içerisinde %23.8 oranında rüzgar enerjisi ile değişimini göstermektedir.  

Rüzgar enerji santrallerinin on yıldan beri enerji yatırımı olarak tercih edilmektedir ve ülke 
içerisindeki potansiyeli yüksektir. Dahası mevcut durum ve pazara olan ilginin 7 yıl önceki 
beklentilerden daha fazla olduğu görülmektedir ve aynı şekilde yansıtılan mevcut taleple birlikte 
2030 yılı beklentilerinin üstesinden gelebilir. Örneğin güneş enerjisi Türk pazarına son yıllarda 
girmiştir ancak olgu haline gelmiştir ve teknolojiye olan ilginin mevcut yolu ile birlikte her yıl daha 
fazla yatırım beklenmektedir. Teşviklerle birlikte, devlet politikaları gelecek yıllarda büyümeyi 
artırabileceklerle şimdiye kadar mevcut kılınmıştır ve güneş enerjisinin ülkenin enerji arzı içerisinde 
dikkate değer etkiye sahip olması beklenebilir.  

                                                      
8 Kaynak: TEIAS 
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Şekil 1-4: 2030 yılında enerji kaynaklarına göre enerji kapasitesinin kırılımı9 

HPP ve PV tesislerinde artan üretim ve verimlilik dönemini karşılaştırırsak, PV üretimi, hidroenerji 
üretim çevrimini daha fazla çalışma saati ve yaz aylarında artan çıktılarla birlikte tamamlar 
görülmektedir. Ülkenin kurulu kapasitesinin %20’si Hidro enerji santralleri olduğu için, güneş 
enerjileri tedarikteenerji üretimi pik değerlerini dengelemeyi taahhüt etmektedir.  

Enerji kapasitesinden ziyade üretim perspektifinden bakıldığı zaman farklı bir bakış görülür. Bu, 
farklı teknolojilerin çok farklı kapasite faktörlerine bağlıdır: Özellikle fosil yakıtlı enerji santralleri 
yenilenebilir enerji santrallerine nazaran daha yüksek kapasite sonucunu ortaya çıkarır.  

Sonuç olarak, hidroenerji santralleri en yüksek kapasiteyi göstermelerine rağmen gerçeğe 
yansımamaktadır ve elektrik üretimi konvansiyonel şekilleri, üretim grafiklerinde daha fazla orana 
sahiptir. Aşağıdaki şekilde  elektrik üretim teknolojileri portföyünde yer alan her bir teknolojinin 2015 
yılında gerçek zamanlı olarak nasıl katkıda bulunduğunu göstermektedir.  

                                                      
9 EPDK öngörüsü(Kaynak: TEIAS) (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEIAS)  Araştırma Planlama ve Koordinasyon Departmanı, 
2009) 
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Şekil 1-5: Temel enerji kaynaklarına göre türkiye brüt elektrik üretiminin aylık dağılımı10 

1.2 Enerji Talebi 

1.2.1 Nihai Enerji Tüketimi  
Sadece enerji kullanım için nihai tüketiciye sağlanan enerjiyi kapsayan nihai enerji tüketimi 2013 
yılında 89,373 tondur. Kaynağa göre kırılıma bakacak olursak petrol, %34 ile ana enerji girdisidir, 
katı yakıtlar ikinci en büyük grubu temsil eder (%23) ve doğalgaz ise üçüncü sırada yer almaktadır 
(%20). Elektrik ise %19 oran ile takip eder.  

                                                      
10 Kaynak: TEIAS, 2015 
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Şekil 1-2: Toplam nihai enerji tüketimi (kTEP) 11 

 

Şekil 1-6: Nihai enerji tüketiminin kaynaklara göre kırılımı12 

Yukarıdaki şekilde gösterildiği üzere ticari ve konut kullanımlarında enerji kullanımını önemli ölçüde 
artmıştır. Konutlar ve hizmetlerin kullanımı teknolojik ilerlemelere ve günlük yaşamdaki kullanımları 
nedeniyle artmıştır ve günümüzde nihai enerji tüketiminin %35’i bu alanlarda oluşmaktadır. Endüstri, 
nihai enerji tüketiminin %34 oranından sorumlu olup, ulaşım %25 oranındadır. Konutlar, hizmet, 
endüstri ve ulaşım 2013 yılında enerji tüketiminin yaklaşık %95'ine karşılık gelmektedir.  

Endüstriyel sektörün, son yıllarda enerji tüketim oranının azaldığına dikkat edilmelidir. Bu çoğunlukla 
son yıllarda ticari ve konutla ilgili sektörlerde tüketimin büyük miktarda artışına bağlıdır.  

                                                      
11 IEA 2015 
12 Kaynak: Taslak NEEAP 
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1.2.2 Elektrik Tüketimi 
Türkiye'de elektrik tüketimi son sekiz yılda yıllık ortalama %7 büyüme ile artmakta olup bu son 20 
yılda dört kat artışı ifade etmektedir.  

Elektrik tüketimi genel olarak nüfus artışı, GSYİH, kentleşme, iklim değişikliği, verimlilik uygulamaları 
ve diğer politik veya çevresel hususlardan etkilenir. Ekonomik olarak gelişmekte olan bir ülke olan 
Türkiye, büyüyen sanayileşmesi, nüfus ve kentleşmesi ile 2004 ile 2014 yılları arasında %78 
oranında elektrik tüketimine tanıklık etmiştir.(Anadolu Ajansı, 2014) 

Türkiye endüstrisi 2015 3. çeyreğinden beri, %4 gerçek büyüme oranı ile stabil şekilde 
büyümektedir. Türkiye 2014 yılını 2.9 GSYIH büyümesi ile kapamıştır (TUIK) ve 2015 yıllık 
büyümesi yaklaşık %4 civarında öngörülmektedir. 2015 yılı sonu itibariyle ülkenin nüfusu 78,7 
milyona ulaşmıştır. (TUIK). Hızlı ekonomik ve nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte enerji talebi de 
artmaktadır. Sonraki grafik kişi başına GSYIH ve kişi başına elektrik tüketimini 21. yy ilk on yılı için 
göstermektedir.  

 
Şekil 1-7: Yıllar boyunca Türk GSYİH ve Elektrik talebi 

Trendde görülen düşüşler mikro veya global ölçekte ekonomik krizin olduğu yılların göstergesidir. 
Kişi başına genel elektrik tüketiminin 10 yıllık dönem zarfında %56 artarak dengeli şekilde arttığı 
görülmektedir. Bu rakamlara bakmanın alternatif bir yolu ise GSYİH büyüme oranları ile elektrik 
talebini şekil 1-8 ile gösterildiği şekilde karşılaştırmaktır. İkisi arasındaki korelasyon dikkate değerdir.  
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Şekil 1-8: Elektrik tüketim artışı vs. GSYİH büyüme oranı13  

2010 yılında IEA IEY üyeleri arasında enerji talebinde büyüme ile ilgili olarak orta vadeden uzun 
vadeye en hızlı büyüyecek ülke olarak tahmin edilmektedir. (IEA,2010). Diğer taraftan ETKB ise 
Türkiye'de  öngörülen ekonomik ve popülasyon büyümeleri ile birlikte temel enerji talebinde % 
4büyüme öngörmektedir. (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,(ETKB),2014) 

Ülkedeki elektrik tüketimi son on yıllık sürede artmıştır ve 2004 yılı değerleri 2014 yıl değerleri ile 
karşılaştırıldığında neredeyse ikiye katlandığı görülmektedir.  Yukarıda ele alındığı gibi Nüfus, kişi 
başına elektrik ihtiyacı, sanayileşme ve ekonominin büyümesi gibi unsurların tamamı aşağıdaki 
resimde de gösterildiği gibi ülkenin elektrik enerjisi tüketiminin artmasına neden olmuştur.  

 

                                                      
13 Source: Aplus Energy, 2013 
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Şekil 1-9: Türkiye toplam elektrik üretimi (GWh)14 

Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı önümüzdeki 15 yıl içerisinde enerji talebi büyümesinin %5 ile %6 
arası büyüyeceğini ve enerji talebinin de 2012 yılı itibariyle ikiye katlanacağını ifade etmektedir. 
Sonraki resim, sonraki 20 yıl için Türkiye enerji talebinde öngörülen değerleri göstermektedir.   
(ETKB, 2012) 

 
Şekil 1-10: Türkiye için Öngörülen Elektrik Baz Talebi15  

Talepteki yoğun artışı karşılamak için çok geniş seviyede yatırım gereklidir. Devlet böyle yatırımları 
yapma konusunda özel sektörü önceliklerindirmekte ve yatırım ortamını kolaylaştırmak için gerekli 
adımları atmaktadır. (EPDK, 2012) 

                                                      
14 A EPDK öngörüsü (Source: TEIAS) (Türk Elektrik iletim Anonim Şirketi(TEIAS) Araştıma Planlama ve Koordinasyon Bölümü, 2009) 
15 Kaynak: (ETKB, 2012) 
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Hem global hem de Türk elektrik üretimi değişim yolundadır. Çevre ile ilgili çeşitli farkındalık 
programı, iklim değişikliği riski ve Kyoto Protokolü, Fukushima olayının küresel ölçekte etkisinden 
sonra birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke şimdilerde yenilenebilir enerji yatırımlarını 
izlemektedir. Türkiye enerji üretimi için RES’ten faydalanmakta ve son zamanlarda PV güneş 
enerjisi gibi daha yeni teknolojilere doğru yelken açmaktadır.  

1.3 Enerji Yoğunluğu 

EPDK tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda Türkiye’nin AB 
hedeflerineparalel olarak 2023 yılında enerji tüketimini %20 oranında azaltma hedefinden söz 
edilmektedir. 2013 yılında Hazırladığı raporda Uluslararası Enerji Ajansı Türkiye’de enerji 
tüketiminin 2015 ve 2030 yılları arasında yıllık ortalama %4 oranında artacağını ifade eder. 2014 
yılında Türkiye’nin temel enerji tüketimi oranı yıllık %2.7 oranında artarken, yıllık GSYIH büyümesi 
Dünya Bankası’na göre %2.9’du. OECD Türkiye’nin büyüyeceğini ve 2017 yılında yıllık GSYIH 
büyümesinin %4 olacağını belirtirken Kalkınma Bakanlığı daha umutlu konuşarak 2015 yılı kadar 
yüksek olmasa bile %4 oranında olacağını ifade etmiştir. Bununla birlikte dalgalı piyasa koşulları ve 
mülteci akını gibi güncel hususlar da bu büyümeyi olumsuz şekilde etkileyebilir ve enerji 
yoğunluğunu azaltma çabalarına zarar verebilir.  

OECD ülkelerinin her bir GSYİH ABD doları için temel enerji tüketimi şeklinde ölçülebilen enerji 
yoğunluğu sonraki şekilde gösterilmektedir.  
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Şekil 1-11: Sektörlere gore OECD ülkeleri içerisinde Nihai Enerji Yoğunlukları16 

 

Nihai enerji yoğunluğu tüm sektörlerde 1971 yılından beri özellikle endüstri alanında olmak üzere 
düşmektedir. OECD ülkelerinde nihai enerji tüketimi 2013 yılında (TFC/GDP) 1971 ile 
kıyaslandığında yarısından daha azdır.  

Sonraki iki şekilde hem GSYİK (PPP) hemde nüfus bağlamında  Türkiye ve diğer ülkelere göre nihai 
enerji yoğunluğunu gösterir .  

 

Şekil 1-12: Nihai Enerji Yoğunluğu  (TEP/milyon  USD GDP (PPP)) 17 

 

 

Şekil 1-13: Nihai Enerji Yoğunluğu  (kişi başına TEP) 18 

Nüfusa göre Türkiye’de enerji yoğunluğu artmaktadır, bunun nedeni kentleşme olgusu ( konutsal 
binalarda enerji tüketimini artıtmaya önemli ölçüde artırmaya katkıda bulunmuştur) ve son yıllarda 
ekonomide görülen büyümedir.  

 

                                                      
16 Kaynak : IEA, Enerji atlası , 2015 
17 Kaynak  IEA, Enerji Atlası , 2015 
18 Kaynak  IEA, Enerji Atlası 2015 



   
 
 
 
 

 

 
 
Avrupa Birliği / Katılım Öncesi yardım Aracı (IPA) Enerji sektörü teknik yardım projesi 
Sözleşme no MENR12/CS04 Sayfa - 40 - 

Tablo 1-1: 2000 ve  2011 yılında konut başına ortalama sakin adedi 

 TOPLUM KENTSEL ALANLAR KIRSAL ALANLAR 

 A. 
Konut 

B. 
Nüfus  B/A A. 

Konut  
B. 

Pop. B/A A. 
Konut  Nüfus  B/A 

200019 16,235,830 67,803,927 4.18 13,597,676 44,004,749 3.24 2,638,154 23,799,178 9.02 

201120 19,481,678 75,627,384 3.88 N.A.  58,448,431 N.A. N.A. 17,178,953 N.A. 

 

Kentsel alanda ikamet edenlerin sayısı 200 yılında %65 oranında iken 2011 yılında artarak 2011’de 
%77 oranına yükseldi. 

                                                      
19 Kaynak  Building Census, 2000 
20 Kaynak : TUIK, Nüfus ve konut sayımı  2011 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=building+census+2000&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.turkstat.gov.tr%2FIcerikGetir.do%3Fistab_id%3D64&ei=L4onUZ_LJ4jBswaqkIGQDg&usg=AFQjCNH6GnQuxZX3oRUY8_2cezmFSKJyVA&bvm=bv.42768644,d.Yms
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2 Enerji verimliliği Pazar yönlendiricileri 

2.1 Enerji verimliliği politikaları 

2.1.1 Türkiye’de Enerji verimliliği politikaları 
Türkiye’de enerji verimliliği, hem enerji hem de iklim değişikliği politikalarında öncelikli olarak ifade 
edilmiştir. Türkiye 1980’li yıllardan beri enerji verimliliğinde aktiftir. 1980’li yıllarda Türkiye günümüze 
kadar devam edecek faaliyetlerden bazılarını başlatmıştır- zorunlu veri raporlama, farkındalık 
oluşturma ve kurumsal koordinasyon bunlar arasında ifade edebileceğimiz bazılarıdır. Mevcut 
strateji tüm nihai  kullanıcı sektörleri ve bunun yanında dönüşüm sektörünü kapsar. Türkiye’de enerji 
verimliliği ile ilgili anahtar yönlendiriciler aşağıdaki gibidir: 

• Enerji güvenliğini iyileştirilmesi 
• İthalat ve toplam enerji faturalarının azaltılması 
• Yoğun şekilde ihracata yönelen ve enerji yoğun olan endüstri rekabetçiliğinin iyileştirilmesi 
• Tüm tüketicilere yönelik enerji hizmetlerinin iyileştirilmesi 
• Enerji sistemlerinde  karbon emisyonunun azaltılması 
• Toplam çevresel etkinin azaltılması(hava kalitesi dahil). 

Bu amaçlar 2012 Enerji Verimliliği Stratejisi, İklim Değişikliği Stratejisi ve 10.Kalkınma Planı ile ifade 
edilmiştir. Şimdiye kadar enerji verimliliği ile ilgili iyi bir mevzuatsal temel 
oluşturulabilmiştir..Aşağıdaki şekilde şimdiye kadarki tüm mevzuatsal süreci göstermektedir.  

2007 • Enerji verimliliği yasası yürürlüğe kondu. 

2008 • Elektrik piyasası yasası değiştirildi. 

• Enerji ve Enerji Kaynaklarının verimliliğini artırma hakkında yönetmelik  

• Binaların enerji performansı hakkında yönetmelik  

2010 • Enerji ile ilgili ürünlerin ekotasarımı hakkında yönetmelik 

• Binaların enerji performansı hakkında yönetmeliği değiştiren yönetmelik 

• KOSGEB destekleri hakkında yönetmeliği değiştiren yönetmelik 

2011 • Enerji kaynakları ve tüketimde verimliliği artırma hakkında yönetmelik 

• Binaların enerji performansı hakkındaki yönetmeliği değiştiren yönetmelik 

• 2009/125EC ile uygun olarak kabul edilen ürünlerle ilgili enerji & diğer 
kaynakların tüketimi  konusunda standart ürün bilgisi ve etiketlemenin 
gösterilmesi hakkında yönetmelik 

2012 • Onaylanmış enerji verimliliği stratejisi 

2013 • 10. Kalkınma Planı 
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Şekil 2-1:  EV ile ilgili önemli mevzuatlar21 

Enerji verimliliği yasası 2007 yılında onaylanmıştır  ve enerji verimliliği ile ilgili yasal temel 
oluşturmaktadır; bu yasaylapolitika ve program geliştirme ve uygulama için idari yapı 
oluşturulmuştur. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) Enerji Bakanlığı içerisinde enerji 
verimlilik politikaları ve programlarında sorumlu başlıca kuruluştur. Genel müdür yardımcısının 
başkanlığı yaptığı özel enerji verimliliği birimi bulunmaktadır.. Bu birim, politika geliştirme, politika 
uygulama ve strateji koordinasyonunda sorumludur.  

Mevcut enerji verimliliği stratejisi, en güncel olarak 2012 enerji verimliliği stratejisinde ifade edilmiş 
olup 2004 yılına ait daha eski bir stratejinin yerini almaktadır. Enerji verimliliği stratejisi 2011 yılını 
baz alarak 2023 yılı için en az %20 oranında, her bir GSYIH birimi için enerji tüketimini azaltmayı 
hedeflemektedir. Aşağıdakileri içerecek şekilde sektörel hedefler bulunmaktadır: .  

• Her bir endüstri alt sektörü için azaltılan enerji yoğunlukları sektör işbirliği ile birlikte 
stratejinin yayımlanmasından itibaren 10 yıl içerisinde %10 oranından az olmayacak şekilde 
düşürülecektir.  

• Binaların karbon emisyonu ve enerji talebini azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanan sürdürülebilir, çevre dostu yapıları teşvik etmek 

• 2010 yılı bina stoğu içerisinde yer alan binaların en az dörtte biri (1/4) 2023 yılı itibariyle 
sürdürülebilir bina haline getirilecektir.  

• Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği artırmak, enerji kayıpları ve zararlı çevre 
emisyonlarını azaltmak 

• Atık ısı geri kazanımı da dahil olmak üzere ülke çapında kömür termik santrali ortalama 
çevrim verimliliği 2023 yılı itibariyle %45 değerinin üzerine çıkarılacaktır.  

• Bazı önlemler 2023 yılına kadar elektrik enerjisi yoğunluğunu en az %20 oranında azaltmak 
için geliştirilecek talep tarafı yönetiminin konusudur.  

• Motorlu araçların birim fosil yakıt tüketimini azaltmak, karayollarında, deniz yollarında ve 
demir yollarında  toplu taşıma payını artırarak kentsel ulaşımda gereksiz yakıt tüketimini 
önlemek.  

Millet Meclisi tarafından temmuz 2013 tarihinde onaylanan 10. Kalkınma Planı (2014-2018) enerji 
verimliliğini artırmak için özel amaçlara sahipti:  

• 2011 sonu itibariyle dolar fiyatları baz alındığında çevresel etkilerin ortadan kaldırıldığı 
0.2646 TEP/1000 ABD Doları olan temel enerji yoğunluğu değerini 2018 yılı sonu itibariyle 
0.243TEP/1000 ABD Doları değerinin aşağısına çekmek 

• 2018 yılına kadar kamu binalarındaki enerji tüketimini 2012 yılını baz alarak %10 oranında 
düşürmek 

Türkiye enerji verimliliği ile ilgili olarak ulusal bileşenlere ilaveten aşağıdakileri içeren uluslararası 
bileşenler vardır:  

                                                      
21 Kaynak: Dünya Bankası, Nihai rapor – Türkiye:  enerji verimliliği kurumsal gözden geçiröe, Dünya Bankası Grubu, Ocak 2015, s. 14 
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• Türkiye Uluslararası Enerji Ajansının üyesidir ve yakın zamanda enerji verimliliği program ve 
politikalarının değerlendirilmesini içerecek Türkiye enerji politikalarının ayrıntılı gözden 
geçirmesi yayımlanacaktır.  

• Türkiye Enerji Bildirgesi’nin üyesidir ve 2014 yılında Enerji Bildirgesi sekreterliği Türkiye 
enerji verimliliği politika ve programları ile ilgili olarak ayrıntılı gözden geçirme raporu 
yayımlamıştır.  

• Türkiye Enerji Topluluğu Anlaşması altında gözlemci statüsüne sahiptir ve 2015 yılının 
sonunda Türkiye’nin AB yönergelerini aktarmada ilerleyişi konusunda yönerge 
yayınlanmıştır.  

• 2015 yılında G20’nin başkanı olarak Türkiye  enerji verimliliği eylem planı ile ilgili 
çalışmaların çoğuna öncülük etmiştir ve çalışmalar 2016 yılında Çinlilerin başkanlığı altında 
devam edecektir.  

Sonuncu ancak en önemli olan husus ise Türkiye’de aşağıdakiler dahil olmak üzere enerji verimliliği 
faaliyetlerini destekleyen çok taraflı ve iki taraflı programlar ve projeler vardır: 

• Japonlar 1980’li yıllardan beri aktif olup eğitim olanaklarını oluşturulmasınıdesteklemiştir.  

• Türkiye, aralarında Danimarka, Fransa, Almanya ve Hollanda’nın olduğu birçok Avrupalı ülke 
ile iki taraflı programlara sahiptir. Bunların bir kısmı kapasite oluşturma ile ilgilidir ve bazıları 
ise gerçekten finansa özel önlemlerdir. Bu çok taraflı faaliyetler, diğerleri ile birlikte, UNDP ve 
UNIDO (finansman genel olarak Küresel Çevre olanağından kaynaklarını), EBRD, Avrupa 
Birliği ve Dünya Bankası’nı içerir. Bu faaliyetler hem kapasite oluşturma hem de finansman 
üzerinedir. Dikkate değer diğer bir nokta ise Danimarka hükümetinin mutabakat bildirisi 
olması ve yakın gelecekte Türkiye’yi enerji verimliliği ile ilgili birçok alanda destekleyecek 
olmasıdır.  

• Türkiye’de enerji verimliliğini etkileyen birçok sivil aktör bulunmaktadır. Ticari kuruluşların 
arasında diğerleriyle birlikte ESCO birliği, yalıtım birliği, Yeşil Bina Konseyi, Enerji 
Yöneticileri Birliği, Sanayi Odaları, OZBUK ve organize sanayi bölgeleri dahil birçok ticari 
kuruluş bulunmaktadır. Elbette teknoloji tedarikçileri vekurulumcuları, araştırmacılar ve 
diğerleri de artan şekilde rol oynamaktadır.   

Günümüz itibariyle Türkiye’de enerji verimliliği piyasasını harekete geçirmek için KDV indirimi, vergi 
iadeleri ve karbon vergileri gibi hiçbir mali mekanizma bulunmamaktadır. Ancak Bakanlıklar 
şimdilerde yüksek verimlilikli motorları harekete geçirebilmek için mali mekanizmalar tanımlamayı 
planlamaktadır.  

2.1.2 AB Müktesebatı 
Devletin amacı ön katılım prosesinin bir parçası olarak Enerji verimliliği ile ilgili AB müktesebatını 
uyarlamaktır. Birkaç yıldan beri mevzuatın bir kısmını aktarmaktadır. İlgili mevzuatlar aşağıdaki 
gibidir:  
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Tablo 2-1: AB Yönergeleri 

 
Yönerge Alan Açıklamalar 

Yönerge 2009/125/EC 
Enerji ile ilgili 
ürünler için 
ekotasarım 
gereklilikleri 

Bu yönerge enerji ile ilgili ürünlere yönelik Topluluk 
ekotasarım gereklilikleri konusunda  çerçeve oluşturur, 
amacı ise böyle ürünlerin iç pazar içerisinde serbest 
hareketini sağlamaktır. Hem AB müktesebatı prosesi hem 
AB ile Gümrük Birliği nedeniyle Türkiye 1995 yılından beri 
ürünlerle ilgili müktesebattan uyarlama yapmaktadır.  

Yönerge  2010/30/EU 
Ürünlerle ilgili 
enerjiye yönelik 
enerji 
etiketlemesi 

Enerji Topluluğu Sekreterliğine göre Türkiye, Yönerge 
92/75/EEC ile uygun olarak evsel aletler için enerji 
etiketleme müktesebatını uyarlamaya başlamıştır ve yeniden 
hazırlanan Yönerge 2010/30/EU  ve delege edilmiş 
yönetmeliklerle uyumlu hale getirmeye  devam etmiştir. 
Etiketleme mevzuatı Türkiye’de 2000’li yılların başından beri 
yürürlükte olan bir mevzuattır.  

(EPBD) 2010/31/EU Binaların  Enerji 
performansı 

Bu yönerge, dış iklimsel ve yerel koşulları ve bunun yanında 
iç iklim gereklilikleri ve maliyet verimliliğini de dikkate alarak 
Birlik içerisinde binaların enerji performansının 
iyileştirilmesini teşvik eder. Türkiye orijinal EPBD 2002’nin 
çoğunluğunu uyarlamıştır.  

Yönerge 2012/27/EU 
Enerji verimliliği 
ve nihai 
kullanıcılar 

Bu yönerge Birliğin enerji verimliliğine yönelik olarak 2020 
yılında %20 hedefini gerçekleştirmek için Birlik içerisinde 
enerji verimliliği politikalarını destekleyen önlemlerle ilgili bir 
çerçeve sunmakta ve bu tarihin ötesinde ilave enerji 
verimliliği iyileştirmelerinin yolunu açmaktadır. EED bu 
hedefi yerine getirmek için her üç yılda bir Ulusal Enerji 
verimliliği eylem planının hazırlanmasını zorunlu kılar. 
Türkiye EED programını uyarlamamışken Avrupa Yeniden 
Yapılanma ve Kalkınma Bankası Birinci NEEAP’yi finanse 
etmiştir. 2016 yılında tamamlanacaktır.  

Yönerge  2004/8/EC Kojenerasyonun 
teşvik edilmesi   

.Enerji verimliği yönergesi  bunu ilga etmiştir. Türkiye bu 
yönergenin belirli kısmını uygulamıştır.  

Aşağıdaki şekilde enerji verimliliği için Türkiye’ye karşı AB mevzuat zaman çizelgesini 
göstermektedir.  
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Şekil 2-2:   Enerji verimliliği için AB ve Türk Mevzuatı Zaman Çizelgesi22 

Daha iyi bilindiği şekliyle Enerji Verimliliği Yönergesi (EED) olan Yönerge 2012/27/EU ulaşım 
dışında tüm sektörleri kapsaması nedeniyle AB enerji verimliliği stratejisinin odak noktasıdır.  

Enerji talebi ve enerji arzı ile ilgili enerji verimliliğini iyileştirme unsurlarının ilk kez bir arada yer aldığı 
yerdir. Ancak ulaşım sektörünün dahil edilmediğine dikkat edilmelidir.  

Aşağıdaki şekiller EED’nin nasıl tasarlandığına dair iyi bir genel bakış sağlar. Sektörel ve genel 
önlemleri, hedef oluşturmayı ve izleme&raporlamayı içerdiğine dikkat edilmelidir .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Şekil 2-3:  Enerji verimlilik yönergesi anahtar özellikleri23 
                                                      
22 Kaynak  Politika Boşluk analizi çalışması, Ara rapor, cilt 1 1. 
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EED diğer AB enerji verimliliği yönergeleri ile birçok alanda bağlanır. Örneğin EED yapı yenilemeleri 
için iddia seviyeleri oluşturur ve dolayısıyla Binaların Enerji performansı yönergesine bağlanır ve 
tamamlar. Sağlanmış olan tarihlerin AB üye devletleri için olduklarına ve bu tarihlerin yönergenin 
gerçekten onaylanmasına bağlı olarak SEE bölgesinde EED yönergesinin aktarılması için 
kullanılabilir. Aşağıda yer alanlar EED’nin önemli unsurlarıdır: 

 

Hedefler - Hedefler EED'lerin önemli hususlarındandır; çünkü Yönerge AB'nin 2020 yılında %20 
Enerji tasarrufuna yönelik hedefinin önde gelen unsurlarındandır. Türkiye 2023 yılı için farklı 
hedeflere sahipken prensipler aynıdır (birincil enerji  yoğunluğunu2011 yılına oranla %20 oranında 
azaltmak). EED içerisinde üç farklı türden hedef vardır: 

1. Madde 1’in ifadesine göre;" Yönerge enerji verimliliği ile ilgili Birliğin %20 başhedefinin elde 
edilmesini sağlamak üzere enerji verimliliğinin desteklenmesine yönelik genel önlemlerin 
çerçevesini oluşturur." 

2. Madde 3 gösterge amaçlı hedefi oluşturur. Bu maddenin ifadesine göre;"Her bir üye devlet 
temel veya nihai enerji tüketimini, temel veya nihai enerji tasarruflarını veya enerji 
tasarrufunu baz alan gösterge amaçlı ulusal enerji verimliliği hedefi oluşturacaktır" 

3. Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile ilgili Madde 7 içerisinde yıllık tasarruf gerekliliği 
bulunmaktadır. "Hedef asgari olarak 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2020 arası tüm enerji 
distribütörlerinden son kullanıcılara  yıllık enerji satışlarının  %1.5 değerine veya 1 Ocak 
2013 tarihinden önce en güncel üç yıllık dönemin ortalaması olan tüm perakende enerji satış 
şirketlerinden satışın  %1.5 değerine eşit olacaktır. " 

 
 

Binaların  Yenilenmesi 

• EED, MS'lerden enerji verimliliğini iyileştirme amacıyla konut ve ticari binaların 
yenilenmesine yatırım için uzun dönemli strateji oluşturmalarını gerektirmektedir.  

• Kamu kurumları minimum enerji performanslarını karşılamak için merkezi devletin sahibi 
olduğu ısıtılan veya soğutulan alanlardaki toplam zemin alanının her yıl minimum %3‘ünün 
yenilenmesini özellikle zorunlu kılacaktır veya diğer onaylı binalarda diğer maliyet verimli 
önlemlerin alınması). Merkezi devletin binalarının envanteri oluşturulmalıdır.  

 

Enerji Tedarikçileri ve Düzenleyici Kurumlar 

• 2020 yılı sonu itibariyle belirli enerji dağıtım ve perakende enerji satış şirketlerinin kümülatif 
son kullanım enerji tasarruf elde edebilmelerini sağlamak için her bir MS'nin enerji verimliliği 
yükümlülük düzenlenmesi (veya eşdeğerinin oluşturulması gerekir) (veya enerji tasarrufları 
elde etmek için eşdeğer politika önlemleri alınmalıdır) 

                                                                                                                                                                                  
23 Source: DG Energy 
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• EED, MS'lerden ulusal enerji düzenleme kurullarından düzenleme görevlerini 
gerçekleştirirken enerji verimliliğine gerekli özeni göstermelerini gerektirir.  

 

Enerji Etütleri ve Raporlama 

• Her bir MS'nin enerji etütlerini desteklemesi gerekmektedir ve tüm büyük işletmeler en 
azından dört yılda bir raporlanacak zorunlu, bağımsız ve uygun maliyetli enerji etütlerine tabi 
olacaktır.  Küçük ve orta boyutlu işletmeler ile enerji veya çevresel yönetim sistemi 
uygulayanlar muaf tutulacaktır.  

• Eğer MS enerji verimliliği ile ilgili teknik yetkinlik ve güvenilirlik seviyelerini yetersiz olarak 
kabul ederse, enerji hizmet sağlayıcıları, etütler, yöneticiler ve montajılar için Aralık 2014 
tarihi itibariyle sertifikasyon, akreditasyon ve eşdeğer düzenlemelerin mevcut olmasını 
sağlayacaktır.  

 

Kojenerasyon ve Bölgesel Isıtma ve Soğutmanın Teşvik Edilmesi 

• 2015 itibariyle MS'lerin yüksek verimli kojenerasyon (elektrik ve faydalı ısıyı eş zamanlı 
üretimi)  ve verimli bölgesel ısıtma ve soğutma ile ilgili kapsamlı değerlendirme yapması  ve 
Avrupa Komisyonu’nu bilgilendirmesi zorunlu olacaktır. 

• MS'nin ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına yönelik kaynak ve maliyet verimli çözümlerini 
tanımlamak için maliyet verimli analizi gerçekleştirmesi ve bu tarz bir  altyapının gelişmesini 
sağlamak üzere gerekli önlemleri almak için verimli ısıtma ve soğutma sistemlerinin hem 
yerel hem de bölgesel seviyelerini dikkate almayı teşvik eden politikaları uygulaması gerekir.  

 

Enerji verimliliğine yönelik engeller  

• Uygun olan yerlerde MS'nin enerji verimliliğine yönelik düzenleyici olan ve olmayan engelleri 
ortadan kaldırmak için önlemler alması gerekir. Bu, teşviklerin alınmasını, yasal veya 
düzenleyici hükümlerin değiştirilmesini veya ilga edilmesi veya verimlilik rehberlerinin uygun 
hale getirilmesini içerir.  

• MS'nin enerji verimliliği iyileştirme önlemleri için finansman olanakların oluşturulması veya 
mevcut olanların kullanılmasının kolaylaştırılması gerekir.  

 

 MS ilerleyişinin izlenmesi  

• Yukarıdaki önlemlerle birlikte işbirliği sağlamak için her bir MS'nin gösterge amaçlı enerji 
verimlilik hedefi oluşturması ve bu hedeflerle ilgili ilerlemeyi yıllık olarak Komisyona 
bildirmesi gereklidir.  

• 2013 yılından itibaren böyle hedefleri elde etme bakışı ile birlikte 30 Nisan itibariyle her yıl 
MS'lerin elde edilen ilerlemeyi bildirmeleri ve 30 Nisan 2014 tarihi itibariyle Ulusal Enerji 
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Verimliliği Eylem Planlarını sunması gerekir. (Aynı zamanda 2006 Enerji Hizmetleri 
Yönergesi altında hazırlanması gereklidir) 

 

 Diğer Önlemler 

EED aynı zamanda aşağıdakiler dahil diğer çeşitli önlemleri içerir:  

• Kamu sektöründe enerji verimli ürün,hizmet ve bina satın alma yükümlülüğü; 

• Ölçme ve faturalandırma bilgileri ile ilgili iyileştirmeler; ve  

• Enerji hizmetleri piyasalarını teşvik etme gereklilikleri  

2012-2013 Enerji Verimliliği Stratejisi EED'nin farklı gereklilikleri ile birçok ortak husus içermesine 
rağmen Yönerge henüz Türk mevzuatına aktarılmamış olup EED'nin Türk Mevzuatına aktarılması 
konusunda bir program bulunmamaktadır. Zamanlama 2016 yılında oluşturulmalıdır. AB içerisinde 
yönergenin kabul edilmesi ile beraber,üye devletlere ulusal yasalarına aktarmaları için 1,5 yıl süre 
verilmiştir.  

2.1.3 2023 için nicel hedefler 
2023 yılı için nicel hedefler şu ankiticari hedeflerle ve trendleri arasındaki boşluğu belirlemek 
mümkündür. Resmi hedef, enerji yoğunluğu hedefidir ancak hedefi etkileyen birçok değişken olduğu 
zaman amacı yerine getirmek zordur. Temel olarak ekonomik büyüme enerji yoğunluğunu etkiler 
çünkü her bir GSYIH, birim enerji tüketimini yansıtmaktadır. Enerji yoğunluğu aynı zamanda 
ekonomideki yapısal değişiklikleri ve bunun yanında yakıt ikameleri gibi ifade edilebilecek iki en 
önemli değişkeni içerir.  

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı  2011 yılı ile kıyaslandığında 2023 yılında %20 oranında temel 
enerji azalma sağlamak için ne kadar enerji tasarrufu gerekeceğini gösterecektir.  

Mevcut programlardan daha fazla etki veya yeni program gerektirebilecek nicel hedeftir. NEEAP 
Enerji Verimliliği Yönergesi uygulama ile ilgili yükümlülükleri karşılamak için gereken programları 
özetleyecektir.  

2.2 Türkiye'de mevcut enerji verimliliği programları 

Türkiye'de gönüllü veya zorunlu olabilecek, finansal olan veya finansal olmayan çeşitli enerji 
verimlilik programları vardır. Aşağıdaki iki alt bölüm Türkiye'de iki kategori halinde mevcut enerji 
verimlilik programlarını gruplandırır:  

1. Finansal Olmayan –enerji verimliliğini teşvik etmek için kapasite oluşturma ve düzenleyici 
önlemler dahil edilir ve; 

2. Finansal- enerji verimliliğini teşvik etmek için finansal teşvikler ve fonlar dahil edilir.  
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2.2.1 Türkiye'de mevcut finansal olmayan enerji verimlilik programları 
Türkiye'de enerji verimliliği programları hem gönüllü hem de zorunlu unsurları içerir. Bilgi dağıtımı, 
eğitim ve farkındalık artırmadan oluşan kombinasyonları bulunmaktadır; diğer taraftan farklı 
sertifikasyon türlerini, bina kodlarıni ve zorunlu veri raporlama  türlerini içermektedir.  

Diğer banka ve kurumların özel sektör veya alt sektörler için önlemleri olmasına rağmen 
programların bir çoğu YEGM tarafından uygulanır. Türkiye'deki başlıca programlar aşağıdaki 
tabloda gösterilmektedir.  
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Tablo 2-2:  Türkiye'de Enerji Verimliliği Programları ve Düzenleyici Gereklilikler 

Program Uygulayan Hedef 
Segment Program Tipi Tanım 

Farkındalık Programı YEGM Tamamı Düzenleyici&Bilgi 
Web  Bilgi Programı yıllık Enerji Haftası  dahil farkındalık önlemleri 
yelpazesi sağlayarak ülke çapında enerji verimliliğini açıklamaya çalışır 
(Madde 6), İnternet sayfası 

İnternet portalı YEGM 

Endüstri 
sektöründe 

işletmeler ve 
Binalar 

Düzenleyici&Bilgi 
Enerji verimliliği hakkında bilgi ile ilgili geniş yelpaze sağlayan internet 
sayfası, burada şirketler yıllık enerji tüketimlerini sunmaları gerekir, 
verilerini yükleyebilir. 

Enerji yöneticilerinin 
sertifikasyonu YEGM 

Endüstri 
sektöründe 

işletmeler ve 
Binalar 

Düzenleyici& 
Eğitim  

Hem endüstri hem de bina sektörleri için enerji tüketimi bağlamında 
belirli büyüklüğün üzerindeki şirketlerin bu program tarafından eğitilmiş 
ve sertifikalandırılmış enerji yöneticilerine sahip olmaları gerekir. (Yasa 
Madde 7 ve 2011 ) 

Enerji Etüt Şirketlerine 
Lisans Verilmesi YEGM 

Endüstri 
sektöründe 

işletmeler ve 
Binalar 

Düzenleyici 
Enerji verimliliği hizmetlerini gerçekleştirmek isteyen yasal kurumlara 
endüstri veya bina  sektöründe faaliyetlerini gerçekleştirmek için  
YEGM veya yetkili kurumlar tarafından sertifika verilir. (Madde 6) 

- Mikrokojenerasyon ve atık 
ısı geri kazanım sistemleri 
için lisans verme 
muafiyetleri 

YEGM 
Endüstri ve 
dönüşüm 
sektörü 

Düzenleyici 

Başvuru yapanın uygunluğu YEGM tarafından Kojenerasyon ve 
mikrokojenerasyon tesislerinin verimliliğinin hesaplanmasına yönelik 
prosedür ve prensipler hakkında genelge (Resmi Gazete: 18 Eylül 
2014 No 29123) ile uygun olarak değerlendirilir. Proje onayı TEDAŞ 
tarafından gerçekleştirilir. 1 Temmuz 2015 tarihine kadar 25 proje 
onaylanmıştır.  

Endüstri için zorunlu veri 
raporlama YEGM Endüstri ve 

ulaşım sektörü Düzenleyici, Bilgi YEGM, 1000 TEP’tenfazla yıllık enerji tüketimine sahip tüm büyük 
endüstriler hakkında bilgiyi EV portalı aracılığıyla toplar.  

Merkez devlet binaları ve 
ticari ve hizmet binaları için 
zorunlu veri raporlama 

YEGM Kamu ve ticari 
binalar Düzenleyici, Bilgi YEGM, EV portalı aracılığıyla büyük kamu kurumları ve büyük ticari 

binalarla ilgili enerji tüketim verilerini toplar.  

Zorunlu enerji Etütleri  YEGM 

Endüstri 
sektöründe 

işletmeler ve 
büyük boyutlu 
ticari binalar 

Düzenleyici 
Yıllık enerji tüketimi 5000 TEP’tenve toplam alanı yirmi bin metrekare 
üzerinde olan binalar için zorunlu etütler gerçekleştirilir. Bu etütler her 
dört yılda bir yenilenir. (Yönetmelik 2011 madde 10) 
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Eko tasarım 
Bilim Sanayi 
ve Teknoloji 

Bakanlığı 

Ülke boyunca 
uygulanır Düzenleyici Özel elektrikli alet ve ekipmanlar için minimum enerji performans 

seviyeleri 

BinalarınEnerji performans 
yönergesi (EPBD 2002) 

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı 

Binalar Düzenleyici 
Binaların artan enerji performansını teşvik etmek için AB çerçeve 
yönergesi. Şimdiye kadar Türkiye, 2002 yönergesini uygulamış ve 
2010 yönergesini uygulamamıştır.  

Enerji performans 
sertifikaları  

Çevre ve 
şehircilik 
bakanlığı 

Binalar Düzenleyici EPC’ler EPDB 2002’nin bir parçasıdır. Görünürlükleri nedeniyle genel 
olarak genel yönergeden ayrı şekilde muamele görür.  

Merkezi Isıtma Sistemi 
Yönetmelikleri (No. 26847) 

Çevre ve 
şehircilik 
bakanlığı 

Binalar Düzenleyici 
Bina içerisinde merkezi ısıtma sistemleri için ısıtma ve sıhhi tesisat 
sıcak su giderleri paylaşım prensipleri ve prosedürlerini belirlemeyi 
amaçlar.  
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2.2.2 Türkiye'de mevcut enerji verimliliği finans programları 
Enerji verimliliğini teşvik etmek için mevcut finansal teşvikler hem devlet hem de çok yönlü ve iki 
yönlü kaynaklardan sağlanır. Mevcut finansman bağlamında birçoğu harici kaynaklardan 
gelmektedir  ancak bir kaç adet devlet teşviki geniş ölçüde popüler olmuştur.  
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Tablo 2-3 - Türkiye'de enerji verimliliği için finansal önlemler 

Program Uygulayan Hedef bölme Program Tipi Tanım 

VAP (Enerji 
verimliliği artırma 
programı) 

YEGM 

Endüstriyel sektörde çalışan 
yıllık enerji tüketimi 1000 

TEP değerinden fazla olan 
işletmeler 

Hibe 
Programı 

Enerji yoğun endüstrilerde çalışan işletmelerde enerji atıkları, 
kayıpları ve verimsizlikleri azaltmak için gerekli önlemlerin 
uygulanması için tasarlanmıştır.  EV projeleri için 1 milyon TL 
değerine kadar %20-30 arasında hibe sağlanır. Bir şirket maksimum 
5 adet başvuru yapabilir.  

Gönüllü Anlaşmalar YEGM 

Endüstriyel sektörde çalışan 
yıllık enerji tüketimi 1000 

TEP değerinden fazla olan 
işletmeler 

Hibe 
Programı 

Enerji verimliliği artışı elde eden projeler için hibe programı. Gönüllü 
anlaşmalar son beş yıllık enerji tüketimini referans olarak alır ve 
takip eden 3 yıl içerisinde enerjide minimum %10 azalma hedefler. 
başvuru yapan şirketin ISO 50001 sertifikasına sahip olması gerekir.  

Bölge 5 
Ekonomi 

bakanlığı be  
YEGM 

Endüstriyel sektörde çalışan 
yıllık enerji tüketimi 500TEP 

değerinden fazla olan 
işletmeler 

Finansal 
teşvik 

programı  

Bölge 5 teşvikleri almak için fırsatlar. Projelerinin % 20seviyesinde 
maliyet verimliliği elde etmesi gerekir ve maksimum 5 yıllık geri 
ödeme süresine sahip olması gerekir.  

Enerji Etütleri desteği AFD desteği 
ile KOSGEB 

Enerji tüketim değeri 
minimum 50 TEP olan 

KOBİ'ler 

Hibe 
Programı 

Enerji Etüdü Ön Etüt ve enerji verimliliğini artırma için projelerin 
hazırlanmasına 30.000 TL değerine kadar hibe sağlanır. Detaylı 
enerji etüdünden sonra  KOBİ'lere makine ekipman ve bunun 
yanında işgücü için 20.000 TL tutarında hibe sağlanır.  

 
 
 

Elektrik Motorları Değiştirme 
Projesi KOSGEB 

Enerji  etüt 
Raporu olan 

KOBİ'ler 

İlgi destek 
programı 

Pilot proje Kayseri Organize sanayi bölgesinde başlamıştır. 
Enerji etüt raporuna sahip KOBİ'ler elektrik motorlarını 
yenilemek için faiz oranı 0 olarak 300.000 TL değerine 
kadar borçlanma sağlayabilir.  
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KOBİler için Enerji verimli 
motorların kullanılmasının 
desteklenmesi 

Sanayi Bakanlığı, 
GEF ve UNDP 

KOBİler 
Finansal Destek 

Mekanizması 

Proje 2016 son çeyreğinde başlayacaktır. Proje bileşenleri 
aşağıdaki gibidir: Mevzuatı güçlendirme, yönetim ve bilgi 
altyapısını iyileştirme, Türk standartları kurumu 
laboratuvarlarını güçlendirme ve bunun yanında 
sürdürülebilir finansal destek mekanizmalarının 
oluşturulması. Programın toplam bütçesi 30.1 Milyon ABD  
dolarıdır.  

Enerji verimliliği Desteği Teknoloji Geliştirme 
Vakfı 

KOBİker 
Finansal Destek 

programı 

Enerji verimlilik denetlemelerini içeren enerji verimliliği 
uygulama projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. 
Aynı zamanda bu destek programı ile birlikte belirlenen 
hedef ve amaçların Enerji verimliliği yasaları ve verimlilik 
yönetmeliklerinin sağladığı katkılarla elde edileceği 
öngörülür. 100,000 -1,000,000 ABD doları değerine kadar 
projeler 5 yıllık geri ödeme süresiyle %50 oranında destek 
alabilir. (1 yıl geri ödemesiz dönem 4 yıl faizsiz) 

TurSEFF EBRD ve EU ve CTF 
tarafından desteklenir 

KOBİler  

(AB kriteri) 
Kredi Programı 

Enerji verimliliği veya yenilenebilir enerji verimliliğine yatırım 
yapmak isteyen KOBİ boyutunda  işletmeler ve ticari 
işletmeler içim 2010 yılından beri kredi limiti 
uygulanmaktadır. Krediler, proje ortak bankaları aracılığıyla 
ödenmekte olup maksimum kredi miktarı  5 milyon 
EURO’dur. Ortak bankalar program içerisinde ücretsiz 
danışmanlık alırlar. Projenin ilk aşamasında (2010-2013) 
264 milyon ABD doları ödenmiştir. İkinci aşamanın bütçesi 
ise  264 milyon ABD dolarıdır. (2013-2016) 
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MIDSEFF EBRD  ve EIB ve EU 
ve destekli 

Özel sektör 
işletmeleri 

Kredi limiti 

Yenilenebilir enerji, atıktan enerjiye ve endüstriyel enerji 
verimliliği konularına orta boyutlu yatırım yapacak özel 
sektör borçlanıcıları için kredi limiti proje ortak bankaları 
aracılığıyla minimum 5 Milyon Euro ve maksimum 40 
milyon Euro arasında krediler sağlanır. Proje toplam bütçesi 
1 milyar Euro’dur.  

TUREFFF EBRD ve  EU ve CIF 
destekli 

Konutlar, KOBİ 
inşaat şirketleri ve 

EE ekipman 
satıcıları 

Kredi Programı 

Konutlar KOBİ inşaat şirketleri ve satıcılar için kredi marjı. 
Satıcılar için 5 milyon ABD dolarına kadar ve konutlar içinse 
250,000 ABD dolarına kadar kredi proje ortak bankaları 
aracılığıyla sağlanır. Proje Bütçesi 281 milyon ABD 
dolarıdır.  

Türkiye KOBİ Enerji 
verimliliği 

Dünya Bankası ve 
GEF tarafından 

destekli 

Küçük ve Orta 
Boyutlu İşletmeler 

(KOBİler) ve 
yatırım alt 

borçlanmalarıyla 
enerji verimliliğini 

iyileştiren orta 
sınırlı şirketler 

Kredi  Programı 

Türkiye’deki Küçük ve Orta boyutlu işletmelerde kullanılan 
enerjinin verimliliğini iyileştirmek için 201 milyon ABD doları 
taahhüt edilmiştir.Bu enerji verimliliği yatırımları için borç 
veren  bankalar aracılığıyla gerçekleştirilir.  

Enerji verimliliği ve küçük 
ölçekli yenilenebilir enerji 
projeleri ile ilgili Türk 
KOBİ’lerine destek 

AFD Kobiler Kredi  Programı 
Proje, KOBİ’leri yatırım kredileri aracılığıyla desteklemek 
için bankalara yönelik Halkbank tarafından sağlanan 100 
Milyon Euro kredi limitinden oluşur.  
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İklim Koruma Programı & 
Kredi Limiti 

KfW İklim koruma 
programı için Alman 

federal bakanlığı  
çevre doğa koruma 

için  Uluslararası İklim 
İnisiyatifi (IKI) Bina ve 

nükleer güvenliği 
(BMUB)parçası 

olarak sağlanmıştır 

Endüstriyel sektör 
şirketleri 

Kredi Limiti 
İklim Koruma Programı dahilinde 122 Milyon Euro ve 
endüstriyel sektörde enerji ve kaynak verimliliğini artırmak 
için TSKB’ye ilave 190 milyon Euro sağlanmıştır.  

IFC_Finansal Kurumlarla 
ortaklık IFC KOBİler 

Ticari bankalarla 
ortaklık 

Küçük ve Orta boyutlu işletmelerin finansman erişimini 
artırmak ve Türkiyede sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 
yatırımlara yönelik olarak, önemli alanlara yatırımı artırmak 
için (örneğin enerji verimliliği, sürdürülebilir enerji ve yeşil 
ipotek gibi), IFC, ortak bankaları aracılığıyla bu projeler için 
220 milyon ABD doları sağlamıştır.  

Kredi Limiti 

Hollanda Kalkınma 
Bankası (FMO) 
ile birlikte Kore 

Kalkınma Bankası 
(KDB) 

KOBİler 
Şekerbank için 

kredi limiti 

ABD 115 milyon dolar çoklu paralı sendikasyon kredi 
olanağı borçlanmasının yenilenebilir enerji projelerine 
dönüştürülmesi 
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3 Endüstri sektöründe enerji verimliliği pazarı 

3.1 Türkiye’de endüstriyel sektöre genel bakış 

3.1.1 Endüstriyel Sektörde Enerji Tüketimi 
Türkiye’de endüstri sektörü toplam enerji tüketiminin %34’üne karşılık gelir. (aşağıda yer alan nihai 
enerji tüketimine bakınız) 

 

Şekil 3-1: Türkiye’de nihai enerji tüketimi kırılımı24 

 Aşağıdaki tablo 1971 yılından beri zaman içerisinde endüstriyel sektördeki toplam nihai enerji 
tüketimini gösterir. Toplam nihai enerji tüketimi yerel ekonomideki küçülme ile ilgili bazı muafiyetlerle 
birlikte düzenle şekilde artmaktadır.  

 
Şekil 3-2: Endüstride nihai enerji tüketimi 25 

                                                      
24 Kaynak: Kaynak: Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı denge tabloları, 2013 
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Aşağıda yer alan grafik; evsel, ticari, endüstriyel ve aydınlatma sektörleri dahil olmak üzere 1970 ve 
2013 yılları arasında net elektrik tüketimini (Gwh) gösterir.  
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Şekil 3-3: Net elektrik tüketimi dağılımı26 (GWh) Sektöre göre27 

Yukarıdaki grafik 2014 yılında yıllık net elektrik tüketiminin 207,375 GWh değerine ulaştığını 
gösterir.  Aşağıdaki şekil aynı zaman aralığında  yüzde olarak kırılım trendini gösterir. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
25 Kaynak : IEA, Enerji verileri , 2015 
26.Diğer kategorisi tarım, hayvancılık, balık sektörü, şebeke suyu pomplama tesisleri ve diğer kamu hizmetlerini içerir.  
27 Kaynak: TEDC, Electricity Distribution and Consumption Statistics of Turkey Türkiye ile ilgili Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri 

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1579
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Şekil 3-4: Sektörlere göre net elektrik tüketiminin oranı 

Yukarıda ifade edildiği gibi endüstri sektörü 2014 yılında toplam net elektrik tüketiminde  97,881 
GWh karşılık gelen %47,2 ile büyük orana sahiptir. Yukarıdaki grafik endüstrideki payın 90’lı yılların 
başında %62 ile en yüksek değerine, 2013 yılında ise  %47.1 ile en düşük değerine ulaştığını 
gösterir.  

Bu trend, Türkiye ekonomisini etkileyen çeşitli finansal krizlerle ve 1990 yılından bu yana nüfus 
artışına bağlı evsel sektördeki büyüme ile açıklanır.  

Türkiye İstatistik Kurumu (Türkçe’de TÜİK ve İngilizce’deTUIK olarak bilinir) ve YEGM (Önceden 
EİE) endüstriyel sektörlerde ve  bina sektöründe 50 çalışandan fazla çalışana sahip kuruluşlarla ilgili 
enerji tüketimine yönelik veritabanı oluşturmakta ve sağlamaktadır.  

Endüstriyel sektörlerde ilgili veriler 1987, 1989, 1991, 1995 ve takip eden yıllar için toplanmıştır. 
Ancak YEGM ve diğer kamu kurumları tarafından toplanan bu veriler gizlilik anlaşmaları altındadır 
ve üçüncü taraflarca erişilebilir değildir. Yani, enerji verimliliğine yönelik olası yatırımları 
değerlendirmek amacıyla  mevcut sektörel önlemleri (örneğin Türkiye’de çimento ve demir çelik 
sektörü için) ve şirketlerin enerji yöneticilerinin irtibat bilgileri (bilgilerini paylaşmayı istemeleri 
durumunda) durum tespiti için gerekli olacaktır.   

Bölüm 1.0 içerisinde ele alındığı gibi endüstri sektöründe enerji tüketimi diğer sektörler arasında en 
yüksek değere sahiptir ve onu inşaat ve ulaşım sektörleri takip eder. Toplam nihai enerji tüketimi 
içerisinde endüstrinin en büyük tüketici olması nedeniyle daha önceki yönetmelikler bu sektördeki 
enerji verimliliklerine odaklanmaktadır.  

Aşağıdaki grafikler enerji açısından en yoğun sektörler olan demir çelik ve metal olmayan mineralleri 
(örneğin çimento, seramik ve cam) içermektedir ve 2014 yılı için bu sektörler enerji tüketiminin 
%61’ine karşılık gelmektedir. Onları nihai enerji ve elektrik tüketiminde sırasıyla %12 ile tekstil 
sektörü ve %8 ile kimya sektörü takip eder.  
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Şekil 3-5: Endüstriyel sektörlere göre nihai enerji tüketimi (2014)28  
Türkiye %99,89’u küçük ve orta ölçekli olan 2 milyondan fazla işletmeye sahiptir. (KOBİler). 
Endüstriyel enerji tüketimi ile ilgili olarak sadece 600 şirkette 2000 TEP değerinden fazla enerji 
tüketimi vardır ve bu da yıllık enerji tüketiminin yaklaşık %70’ine karşılık gelmektedir.  

TUİK tarafından hazırlanan çalışmaya gore Çimento, cam ve seramik ve  demir esaslı olmayan  
endüstrilerden oluşan   metal olmayan minerallerden oluşan endüstriler en büyük tüketicilerdir. 
Verilerin her bir Alt sektördeki işletme adedinden etkilendiği için Danışman her bir endüstri alt 
sektörde yer alan her bir şirket için ortalama nihai enerji tüketimini tanımlamak için TUİK verilerini 
baz alan ilave analizler gerçekleştirdi. Şekil 3-6 her bir şirket için proseslerin spesifik nihai enerji 
tüketimlerine göre her bir alt sektör için karşılaştırmaları sunar. 

 

                                                      
28 Kaynak: ETKB, EIE (Based on estimation past years’ shares geçtiğimiz yılın oranlarına gore öngörüyü baz alarak) 
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Şekil  3-6: Her bir alt sektörde yer alan Şirketler için proseslere yönelik spesifik nihai enerji tüketimi  

Dikkat edilebileceği üzere Türkiye’de her bir şirketin spesifik nihai enerji tüketimi işletme başına 
2,450 TEP ‘tir. Metal olmayan mineral, demir esaslı olan ve kimyasal endüstrilerde yer alan 
şirketlerin göreceli olarak daha fazla büyük olmaları ve bu endüstrilerin daha fazla enerji yoğun 
olmaları nedeniyle bu sektörlerdeki spesifik nihai enerji tüketini genel ortalama ve diğer 
endüstrilerden daha yüksektir. Sonraki şekilde mekan ısıtma için aynı kıyaslamayı sunar.  

 
Şekil  3-7: Her bir alt sektör için Şirket  başına mekan ısıtma için özel nihai enerji tüketimi 29 

Dikkat edileceği üzere mekan ısıtma için spesifik nihai enerji tüketimi her bir işletme için 120 TEP’tir.  
Atık ısı ortaya çıkaran proseslere sahip bazı alt sektörerin ortalamadan fazla tüketmesi ilginçtir. Bu 
alt sektörlerin tüketimlerinin ortalamadan fazla olmasına neden olabilecek göreceli olarak daha 
büyük işletmelerden oluşmasına rağmen işletmelerin mekan ısıtmadan ısı geri kazanmak üzere 
yüksek miktarda atık ısıya sahip oldukları için mekan ısıtmanın tüketimi ortalamadan çok fazla 
yüksek olmamalıdır. Yani TUIK çalışmasını baz alan analize gore en azından mekan ısıtma için atık 
ısı geri kazanımı  iyileştirme için hala alan vardır.  Sonraki şekil (3-8) taşıma içi geçerli aynı 
kıyaslamayı gösterir.  

 
                                                      
29 Based on the TUIK, 2014. 



   
 
 
 
 

 

 
 
European Union / Instrument For Pre-Accession Assistance (IPA) Energy Sektör Technical Assistance Project 
Service Contract Number 2009TR16IPR013-02-SER-04 Page - 62 - 

Şekil 3-8: Her bir alt sektör için  ulaşıma yönelik her bir şirket için spesifik nihai enerji tüketimi  30 

TUIK verilerinin analizi baz alınarak ulaşım için ortalama nihai enerji tüketimi  her bir işletme için 98 
TEP’tir. Metalik olmayan mineraller (Çimento, seramik, Cam) ve yiyecek&içecek sektörleri metalik 
olmayan mineral endüstrisi için ocaklardan proses tesislerine ve yiyecek ve içecek endüstrisi için süt 
ürünleri çiftliklerinden işleme tesislerine ulaşım yoğunluğuna bağlı olarak ortalamanın üzerindedir.  

Aşağıdaki şekil (Şekil 3-9) toplam nihai enerji tüketim için aynı karşılaştırmayı gösterir.  

 
Şekil  3-9: Her bir alt sektör için ortalama nihai enerji tüketimi karşılaştırması 31 

50’den fazla çalışana sahip 10,743 şirketi kapsayan çalışmaya gore (Bu TUIK minimum eşik 
değeridir), her bir şirket için spesifik toplam nihai enerji tüketimi 2,688 TEP’tir. Göreceli olarak daha 
büyük olmaları ve daha enerji yoğun olmalarının sonucu olarak metalik olmayan mineral, kimyasal 
ve demir esaslı olan ( demir esaslı olmayan alt sektör dahil) endüstriler en büyük tüketiciler olup 
sırasıyla 8,945 TEP, 6,181 TEP, 5,429 TEP spesifik nihai enerji tüketimine sahiptir. 

3.1.2 Endüstriyel Sektörde Üretim 
TUIK veri tabanı bir çok 10 haneli alt NACE kodlarla alt sektörleri gösterir. Danışman üretim 
verilerini sadece 4 haneli tanlo ile özetledi. Her bir  alt NACE kodu için (4 hane ile gruplandırılan ) 
veriler sınıflandırılabilir üçüncü taraf tarafından erişilebilir değil veya erişilebilir hale getirilebilir. 
Danışman verilerin doğruluğunu her bir bir dört hane NACE koduna uygun olarak uygunluk 
bağlamında hesapladı.  

Üretim verileri ilave olarak gruplandı ve hatta ilave olarak sadece 2 hane kullanarak tablo içerisinde 
özetlendi ve kabul edilebilir varsayımlarla mümkün olduğu zamanlarda üretim eşdeğer tona 
dönüştürüldü. (örneğin her bir özel kalem için ortalama yoğunluk varsayılarak litre kg’a 
dönüştürüldü). Ancak Danışmanın  makul varsayımlarla üretim eşdeğer tona dönüştüremedeği çok 
fazla ürün vardı. (Örneğin makine adedi kabul edilebilir varsayımlarla üretim eşdeğer ton değerine 
dönüştürülememektedir. ). Sonuç olarak Danışman her bir NACE kodu için üç farklı ölçüm biriminde 
üretim verisi topladı: üretim eşdeğer ton, kalemlerin adedi ve metre kare.  

                                                      
30 Based on the TUIK, 2014. 
31 Based on the TUIK, 2014. 
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Bir sonraki sayfada  yer alan tablo uygunluk açısından verilerin doğruluğuna açık referansta 
bulunarak ele alınan üretim  verilerini özetler 
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Tablo 3-1: Her bir endüstriyel sektör için topalm üretim32 
 

Industrial 
Sektör NACE kodu Üretim [üretim 

eşdeğer ton] 
 üretim 

[kalem # ]  
Üretim  

[m2] Açıklama Verilerin 
doğruluğu33 

Yiyecek 
ve içecek 

10-Gıda ürünleri imalatı 65,419,897 - - 

Litreyi ton eşdeğere 
dönüştürmek için 

önemsiz 
varsayımlar 

%72 

11-İçecek imalatı 17,554,504 - - 

Litreyi ton eşdeğere 
dönüştürmek için 

önemsiz 
varsayımlar 

%60 

Tekstil 

13-Tekstil imalatı 5,465,088 - 4,996,077,939 - %70 

14-Giyim kıyafetleri imalatı - 2,388,534,597 - - %73 

15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 509,719 347,016,830 - - %48 

Kağıt ve 
kağıt  
hamuru 

17-Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 8,764,973 - - - %57 

Kimyasal 

20-Kimyasallar ve kimyasal ürünler 
imalatı 14,919,529 - - - %39 

19-Kok ve rafineri petrol ürünleri 
imalatı 1,224,777 - - - %18 

21-Temel farmasötik ve farmasötik 
ürünlerin imalatı - - - - %0 

                                                      
32 Source: TUIK, 2014 
33 İt is calculated as the ratio between the data NOT classified versus the total data. The higher the data which are not classified, the higher the accuracy. 
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Industrial 
S ktö  

NACE kodu Üretim [üretim 
d ğ  t ] 

 üretim 
    

Üretim  
[ 2] 

Açıklama Verilerin 
d ğ l ğ 33 

Plastik 22-Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı 5,997,813 15,484,206,995 67,600,353 - %73 

Cam, 
Çimento 

23-Diğer metalik olmayan ve mineral 
ürünleri imalatı 355,504,319 1,434,999,897 600,166,195 - %58 

Demir 
çelik ve 
demir 
esaslı 
olmayan  

24-Temel metallerin imalatı 129,853,078 - - - %53 

25-Makine ve ekipman dışında 
fabrike metal ürünleri imalatı 5,026,547 5,924,734,983 - - %58 

Makine 
yapım 

26-Bilgisayar elektronik ve optik 
ürünlerin imalatıı 7,525 332,137,147 - - %24 

27-Elektrikli ekipmanların imalatı 1,257,022 1,443,846,713 - - %49 

28-Makine ve ekipman imalatı 157,993 85,711,619 - - %50 

29-Motorlu araç römor ve semi 
treyler imalatı 41,045 9,232,370 - - %44 

30-Diğer taşıma ekipmanları imalatı 95,157 3,528,768 - - %38 

Kereste, 
ağaç işleri 
ve 
mobilya 

31- Mobilya imalatı 52,575 75,298,880 - - %84 

Ahşağ be ahşap be mantar ürünleri 
imalatı, mobilya hariç, hasır ve örgü 
malzemeleri imalatı 

392,225,687 34,721,980 - - %57 

Not 
defined 

32-Diğer imalat 3,809 1,966,603,977 - - %25 
33-Makine ve ekipman onarım ve 
montajı  - - - - %0 

18-Baskı ve kayıtlı medyanın 
çoğaltılması 1,688,233 - - - %31 
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Industrial 
S ktö  

NACE kodu Üretim [üretim 
d ğ  t ] 

 üretim 
    

Üretim  
[ 2] 

Açıklama Verilerin 
d ğ l ğ 33 

12-Tütün ürünleri imalatı 128,157 136,517,111,119 - - %100 
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3.1.3  Endüstri piyasası bölümlendirilmesi ve önceliklendirilmiş KOBİ 
sektörleri 

EV çalışması için endüstriyel piyasa bölümlendirmesini belirlemenin arkasındaki gerekçe hem 
KOBİ’leri daha iyi temsil eden endüstriyel sektör kapsamını maksimize etme gemde işlem hacmi ve 
işletme adedi bağlamında piyasadaki  tanımlanmış sektörler için penetrasyonu maksimize etmektir. 
Aşağıdaki tanlo Türk NACE kod tanımına uygun olarak EV çalışması içerisinde kapsamlı şekilde 
analiz edilen Endüstriyel sekyör ve alt sektörleri gösterir. 
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Tablo 3-2: Endüstriyel sektörlerin tanımı 

EV Etüt ana sektör 
tanımı EV etüt alt sektör tanımı Türk NACE alt sektörü 

Tekstil 

a) Eğirme 
b) Dokuma 
c) Boyama ve finisaj (D&F) 
d) Kıyafet imalatı(CM) 

13-Tekstil imalatı 

14-Giyim kıyafetleri imalatı 

15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 

Kimyasal 
 
 

a) Petrokimyasal petrol işleme 
b) Sabun ve diğer deterjan imalatı 

20-Kimyasallar ve kimyasal ürünler imalatı 

19-Kok ve rafineri petrol ürünleri imalatı 

21-Temel farmasötik ve farmasötik ürünlerin imalatı 

Kereste, ağaç işleri 
ve mobilya 

a) Mobilya 
b) Mobilya dışında diğer ağaç işleri 

31-Mobilya imalatı 

Ahşağ be ahşap be mantar ürünleri imalatı, mobilya hariç, hasır ve örgü 
malzemeleri imalatı 

 
Makine yapım 

a) Makine 
b) Elektronik ekipman 
c) Ulaşım  

26-Bilgisayar elektronik ve optik ürünlerin imalatıı 

27-Elektrikli ekipmanların imalatı 

28-Makine ve ekipman imalatı 

29-Motorlu araç römor ve semi treyler imalatı 

30-Diğer taşıma ekipmanları imalatı 

Demir çelik ve demir 
esaslı olmayan 

a) Alüminyum 
b) Bakır 
c) Çelik  
d) Demir 

24-Temel metallerin imalatı 

25-Makine ve ekipman dışında fabrike metal ürünleri imalatı 
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EV Etüt ana sektör 
tanımı EV etüt alt sektör tanımı Türk NACE alt sektörü 

Yiyecek ve içecek 

a) Sebzeler ve meyveler 
b) Süt ürünleri 
c) Şeker 
d) Et işleme 

10-Gıda ürünleri imalatı 

11-İçecek imalatı 

Plastik 
a) Kauçuk imalatı 
b) Plastik imalatı 22-Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı 

Kağıt ve kağıt  
hamuru 

a) Kraft kağıt  hamuru imalatı 17-Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 

Çimento ve Cam 

a) Klinker imalatı 
b) Cam kap 
c) Düz cam 

23-Diğer metalik olmayan ve mineral ürünleri imalatı 

Tanımlanmadı Tanımlanmadı 

32-Diğer imalat 

18-Baskı ve kayıtlı medyanın çoğaltılması 

12-Tütün ürünleri imalatı 
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EV çalışması içerisinde Sektör piyasa bölümlendirmesi işletme adedi ve iş hacmi bağlamında 
sırasıyla %94 ve %97 oranını kapsar. 34 Sadece 32-Diğer imalat, 18-Baskı ve kayıtlı medyanın 
çoğaltılması ve 12-Tütün ürünleri imalatı hariç tutulmuştur.  

Enerji verimliliği piyasa çalışması Danışmana türk endüstriyel piyasasını daha iyi bölümleme ve 
anlama imkanı sağladı. Danışman öncelikleri belirlemek üzere her bir endüstriyel alt sektörü 
sınırlamak ve sınıflandırmak için gösterge grubu tanımladı. Aşağıdaki tablo öncelikleri tanımlamak 
için göstergeleri ve puan kriterini sunar.  

Tablo 3-3: Alt-Sektörler için gösterge ve kriterler 

Gösterge Sınıf Ağırlık 

Enerji tüketimi 

Yüksek(3 points): işletme başına ortalama enerji tüketimi> 500 TEP 
per yıl (girdi verilerinin alındığı yer Tablo 3-8 ve );  
Orta (2 points): işletme başına ortalama enerji tüketimi  50-500 
arasında  TEP her bir yıl için (girdi verilerinin alındığı yer Tablo 3-8 
ve );  
;  
• Düşük (1 point): işletme başına ortalama enerji 

tüketimi< 50 TEP her bir yıl için (girdi verilerinin alındığı yer  
Tablo 3-8 ve ). 

0.25 

Kobi nüfuz etme oranı 

• Yüksek(3 puan s): ortalama çalışan sayısı her bir 
işletme için < 10 (girdi verilerinin alındığı yer  Tablo 3-8);  

• Orta (2 puan s): ortalama çalışan adedi her bir 
işletme için 10-50 arası (girdi verilerinin alındığı yer  Tablo 3-8);  

• Düşük (1 puan ): ortalama çalışan adedi her bir 
işletme için > 50 (girdi verilerinin alındığı yer  Tablo 3-8) 

0.5 

İşletmelerin adedi 

• Yüksek(3 puan s): işletmelerin adedi > 40,0000 
(girdi verilerinin alındığı yer  Tablo 3-8);  

• Orta (2 puan s): işletmelerin adedi 10,000-40,000 
arası (girdi verilerinin alındığı yer  Tablo 3-8);  

• Düşük (1 puan ): işletmelerin adedi < 10,000 
(girdi verilerinin alındığı yer  Tablo 3-8) 

0.25 

 

Program KOBİ’leri hedeflediği için Danışman diğer iki gösterge ile kıyaslandığında KOBİ nüfuz etme 
oranına daha fazla dğer Verdi. Aşağıdaki tablo analiz çıktılarını özetler 

 

Tablo 3-4: Endüstriyel alt sektör analizi 

EE etüdü 
alt 
sektörü 

Türk NACE alt sektörü Enerji 
tüketimi 

Kobi nüfuz 
etme oranı 

İşletmelerin 
adedi Skor 

Tekstil  

13-Tekstil imalatı 

Orta Yüksek Yüksek 2.75 14-Giyim kıyafetleri imalatı 

15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 

 19-Kok ve rafineri petrol ürünleri imalatı Yüksek Düşük Düşük  

                                                      
34 Tuik baz alınır, Yıllık endüstri ve hizmet istatistikleri  2013 
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EE etüdü 
alt 
sektörü 

Türk NACE alt sektörü Enerji 
tüketimi 

Kobi nüfuz 
etme oranı 

İşletmelerin 
adedi Skor 

Kimyasal 20-Kimyasallar ve kimyasal ürünler imalatı 1.5 

21-Temel farmasötik ve farmasötik 
ürünlerin imalatı 

Kereste, 
ağaç 

işleri ve 
mobilya 

31-Mobilya imalatı 

Düşük Yüksek Yüksek 2.5 Ahşağ ve  ahşap v  mantar ürünleri imalatı, 
mobilya hariç, hasır ve örgü malzemeleri 
imalatı 

 
 

Makine 
yapım 

26-Bilgisayar elektronik ve optik ürünlerin 
imalatıı 

Düşük Orta Orta 
 
 

1.75 

27-Elektrikli ekipmanların imalatı 

28-Makine ve ekipman imalatı 

29-Motorlu araç römor ve semi treyler 
imalatı 

30-Diğer taşıma ekipmanları imalatı 

Demir, 
Çelik ve 
demir 
esaslı 

olmayan 

24-Temel metallerin imalatı 

Orta Orta Yüksek 2.25 25-Makine ve ekipman dışında fabrike 
metal ürünleri imalatı 

Yiyecek 
ve içecek 

10-Gıda ürünleri imalatı 
Orta Yüksek Yüksek 2.75 

11-İçecek imalatı 

Plastik 22-Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı Orta Yüksek Orta 2.5 

Kağıt ve 
kağıt  

hamuru 
17-Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı Yüksek Orta Düşük 2 

Çimento 
ve Cam 

23-Diğer metalik olmayan ve mineral 
ürünleri imalatı Yüksek Orta Orta 2.25 

Diğer 

32-Diğer imalat 

Düşük Orta Orta 1.75 18-Baskı ve kayıtlı medyanın çoğaltılması 

12-Tütün ürünleri imalatı 

Aşağıdaki şekilde yukarıda sunulan göstergeleri baz alan farklı sektörlerle iilgili puanları grafiksel 
olarak gösterir.  
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Şekil  3-10:  Alt sektörlerin Puanı 

Dikkat edileceği üzere büyüklük anlamında en yüksek puanı sergileyen en büyük sektörler (1) 
Tekstil (2) yiyecek ve içeccek (3) Plastik ve (4) Kereste ağaç işleri ve mobilyadır. Araçlar dışında 
ekipman ve makine için Makine yapımı (5) endüstriyel sektörünün (yukarıda araç imalatı ile birlikte 
ifade edilmiştir) çoğunlukla KOBİler tarafından temsil edildiğine dikkat edilmelidir ve bunların bir 
çoğu ailelerin sahibi olduğu veya 50 den az sayıda çalışanın çalıştığı şirketlerdir. Sektör ham madde 
tedariki (demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan metal  üretimi) ve metalle ilgili imalat (otomotiv, 
altyapı ve mühendislik vb) arasındaki tedarik zincirinde önemli rol oynar. (6) Makin eve ekipman 
dışında fabrike edilmil metal ürünleri imalatı demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan üretim alt 
sektörü olup büyük ölçüde KOBİ’lerden oluşur. Ancak bu iki alt sektör yukarıda tanımlanan 
sektörlerden daha düşük potansiyel sergiler. 

3.1.4 Türkiye’de endüstriyel sektörlerde enerji yoğunluğu 
Aşağıdaki şekil TUIK verileri baz alınarak TRY olarak toplam üretimin parasal değerine gore her bir 
endüstriyel sektör için nihai spesifik enerji tüketimini gösterir. Enerji giderlerinin sektör içerisindeki 
şirketlerin dip çizgisini nasıl etkilediğinin iyi bir göstergesidir.  

Dikkat edileceği üzere cam ve çimento uzak ara en enerji yoğun sektörler olup onları demir,çelik ve 
demir esaslı olmayan sektörler takip etmektedir.  



   
 
 
 
 

 

 
 
Avrupa Birliği / Katılım Öncesi yardım Aracı (IPA) Enerji sektörü teknik yardım projesi 
Sözleşme no MENR12/CS04 Sayfa - 73 - 

 

Şekil  3-11:  Üretim değeri başına spesifik nihail enerji tüketimi (her bir TRY üretim değeri için 
ton eşdeğer petrol )35 

Tipik KOBİ sektörleri arasonda Tekstil, Yiyecek ve İçecek, Plastik ve Kereste Ağaç İşler ve mobilya 
en çok enerji yoğın KOBİ sektörleridir.  

Birim üretim miktarı için  spesifik nihai enerji tüketimine gore birim üretim için nihai  Ton eşdeğer 
petrol değerini iyi doğrulukla hesaplamayı sağlayan resmi ve tutarlı veri bulunmamaktadır.  

Danışman Türkiye’de farklı alt sektörlerde enerji yoğunluklarını hesaplamak için üç adet farklı 
metodoloji belirlemiştir.: 

1. Küresel Enerji tüketimi ve üretim verisi metodolojisi. Danışman önceki 
paragrafta tanımlandığı şekilde her bir alt sektör için TUIK’tan elde edilen üretim verisini 
topladı. Danışman mümkün olduğunca fazla ton eşdeğer petrol cinsinden üretimi 
dönüştürmeye çalıştı. Ancak bu ölçü birimi madde adedi veya üretim m2 olan bazı alt 
NACE kodları için mümkün değildi. İlave olarak sınıflandırılmış olan ve üçüncü taraflar 
için erişilebilir olmayan bir çok veri bulunmaktadır. Her bir sektör için verilerin doğruluğu 
önceki tabloda verilmilştir. Üretimlerin aynı zamanda ölçü birimi olarak ifade edildiği için  
(madde adedi ve m2) enerji yoğunluğunun doğruluğu bir çok endüstriyel sektör için 
oldukça düşüktür.  

2. Saha  Enerji tüketimi ve üretim verisi metodolojisi - Son yıllarda EVD’ler 
tarafından YEGM’ye sunulmuş olan bir çok enerki tetkik raporları olduğu için Danışman 
her bir sektör için Enerji Tetkik raporları veri tabanına erişmeyi ve her endüstriyel sektör 
için enerji yoğunluğunu öngörmek için üretim verisi ve enerji tüketimini ekstrapole etmeyi 
önerdi. YEGM böyle verileri toplama ve Danışmanla paylaşma olanağı sağladı. 
YEGM’den veri toplama prosesi halen devam etmektedir. Eğer YEGM görevin sonundan 
once danışmana verileri sağlarsa Danışman EV piyasa etüdünü uygun şekilde 
güncelleyecektir.  

                                                      
35 Source: Consultant elaboration from TUIK, Annual Industry Statistics for production and final energy consumption, 2014 
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3. Enerji Tasarruf Potansiyeli Metodolojisi –Danışman geri ödeme süreleri 2 ile 5 
yıl arasında olan EV önlemlerinin uygulanması durumunda her bir sektörde elde 
edilebilecek enerji tasarruf potansiyelini öngördü. Dayanak tecrübe baz alınarak 
Danışman  enerji tasarruf potansiyelinin en iyi uygulamaları uyarlamak üzere her bir 
sektör için uygun Alan dair iyi referans sağladığını kabul eder. Bu metodoloji ile birlikte 
en uygun karşılaştırmalar ve her sektör içerisinde mevcut enerji tasarruf potansiyeli ile 
birlikte her sektör için enerji yoğunluğu ifade edilebilir.  

Üçüncü metodoloji mevcut veri ve çalışma içerisinde detaylandırmalarla birlikte farklı sektörler için 
enerji yoğunluklarını öngörmeye imkan sağlayabilecek tek yöntemdir. Sonraki tablolar elektrik, 
termal enerji ve nihai enerji için farklı alt sektörlerde enerji yoğunluklarının karşılaştırılmasını sunar. 

Tablo 3-5: Enerji yoğunlukları-Elektrik 

Sektör Alt Sektör İmalat birimi 
kWh/üretim 

En uygun 
karşılaştırma 

Ortalama değer 

Ortalama 
Türkiye’de 

karşılaştırma 
[Enerji 

tasarruf 
potansiyeli 

metodolojisi] 

Tekstil 

Eğirme kWh/t iplik 5100 5930 
Dokuma kWh/t kumaş 1700 1977 
Yaş işleme  kWh/t kumaş 2300 2674 
Kıyafet imalatı(CM) kWh/ton kumaş 3850 4477 

Petrokimyasal 

Petrokimyasal petrol 
işleme 
- Ethane 
- Naphtha 

kWh HVC*/t 278 339 

Kimyasal ve 
pharmaceutical 

Sabun ve diğer deterjan 
imalatı kWh/t 111.3 136 

Demir esaslı 
olmayan 

Aluminum kWh/t alüminyum 14150 19653 
Bakır kWh/t bakır 6.006 8 

Demir esaslı 
olan (Çelik & 
Demir) 

Yüksek fırın & Temel 
oksijen fırını kWh/t 250 347 

Döküm indirgeme & 
Temel oksijen fırını kWh/t 250 347 

Doğrudan indirgemeli 
demir-Elektrik Ark Ocağı kWh/t 278 386 

Elektrik ocağı kWh/t 472 656 

Yiyecek ve 
içecek 

Sebzeler ve meyveler kWh/t 56 64 
Süt ürünleri  tere yağı kWh/t 139 160 
Süt ürünleri  peynir kWh/t 333 383 
Süt ürünleri  süt kWh/t 56 64 
Süt ürünleri  süt tozu kWh/t 306 351 
Şeker (Rafine edilmiş) kWh/t 167 192 
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Sektör Alt Sektör İmalat birimi 
kWh/üretim 

En uygun 
karşılaştırma 

Ortalama değer 

Ortalama 
Türkiye’de 

karşılaştırma 
[Enerji 

tasarruf 
potansiyeli 

metodolojisi] 
Et işleme - dana kWh/t 83 96 
Et işleme - tavuk kWh/t 278 319 

Plastik 

Termoşekillendirme kWh/t 6200 7126 
Dönel kalıplama kWh/t 5800 6667 
Basınçlı kalıplama kWh/t 3200 3678 
Enjeksiyon kalıplama kWh/t 3100 3563 
Profil ekstrüzyon kWh/t 1500 1724 
Şerit ekstrüzyon kWh/t 1350 1552 
Fiber ekstrüzyon kWh/t 850 977 
Bileşik hazırlama kWh/t 680 782 

Kağıt  hamuru 

Kağıt   hamuru kWh/t Adt** 400 506 
Kraft kWh/t Adt** 640 810 
Sülfit kWh/t Adt** 700 886 
Termo-mekanik kWh/t Adt** 2190 2772 
Geri kazanılmış kağıt kWh/t Adt** 330 418 

Çimento 
Klinker imalatı kWh/t klinker üretimi 23 30 

Çimento imalatı kWh/t Çimento 18 24 

Cam 

Cam kap - Şişeler ve 
kavanozlar kWh/t Cam 292 394 

Cam kap - Kapaklı şişe kWh/t Cam 2153 2909 
Flat Cam kWh/t Cam 403 544 

Kereste, ağaç 
işleri ve 
mobilya 

Kesilmiş-Kereste (Hava 
kurutmalı) kWh/m3 25 28 

Kesilmiş-Kereste (fırın 
kurutmalı) kWh/m3 60 67 

Sunta kWh/m3 190 213 
Yonga levha kWh/m3 140 157 

Makine ve 
ekipman ve 
motorlu araçlar 
römorklar ve 
semitreyler 

Makine ve ekipman Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 

Motorlu araçlar, 
römorklar ve 
semitreyler 

kWh/Araç 885 983 

Tablo 3-6: Enerji yoğunlukları– termal enerji 
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Sektör Alt Sektör İmalat birimi 
En uygun 

karşılaştırma 
Ortalama değer 

Ortalama 
Türkiye’de 

karşılaştırma 
[Enerji tasarruf 

potansiyeli 
metodolojisi] 

Tekstil 

Eğirme GJ/t iplik 10.25 12 

Dokuma GJ/t kumaş 14 16 

Yaş işleme (Boyama ve 
finişaj) GJ/t kumaş 76.25 89 

Kıyafet imalatı(CM) GJ/t cloth 13.6 16 

Petrokimyasal 

Petrokimyasal petrol 
işleme 
- Etan 
- Naphtha 

GJ/t HVC 10.75 13 

Kimyasal ve 
pharmaceutical 

Sabun ve diğer deterjan 
imalatı GJ/t 3.4 4 

Demir esaslı 
olmayan 

Aluminum GJ/t alüminyum 19.6 27 

Bakır GJ/t bakır 20.06 28 

Demir esaslı 
olan (Çelik & 

Demir) 

Yüksek fırın - Temel 
oksijen fırını GJ/t 14.9 21 

Döküm indirgeme - 
Temel oksijen fırını GJ/t 17.2 24 

Doğrudan indirgemeli 
demir-Elektrik ark ocağı GJ/t 17.5 24 

Elektrik ark ocağı GJ/t 0.6 1 

Yiyecek ve 
içecek 

Sebzeler ve meyveler GJ/t 2.7 3 
Süt ürünleri  tere yağı GJ/t 1.3 1 
Süt ürünleri  peynir GJ/t 2.1 2 
Süt ürünleri  süt GJ/t 0.5 1 
Süt ürünleri  süt tozu GJ/t 9.4 11 
Şeker (Rafine edilmiş) GJ/t 5.3 6 
Et işleme - dana GJ/t 0.5 1 
Et işleme - tavuk GJ/t 0.6 1 

Plastik 

Termoşekillendirme Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 
Dönel kalıplama Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 
Basınçlı kalıplama Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 
Enjeksiyon kalıplama Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 
Profil ekstrüzyon Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 
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Sektör Alt Sektör İmalat birimi 
En uygun 

karşılaştırma 
Ortalama değer 

Ortalama 
Türkiye’de 

karşılaştırma 
[Enerji tasarruf 

potansiyeli 
metodolojisi] 

Şerit ekstrüzyon Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 
Fiber ekstrüzyon Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 
Bileşik hazırlama Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 

Kağıt  hamuru 

Kağıt   hamuru GJ/t Adt** 10.5 13 
Kraft GJ/t Adt** 11.2 14 
Sülfit GJ/t Adt** 16 20 
Termo-mekanik GJ/t Adt** 0 0 
Geri kazanılmış kağıt GJ/t Adt** 0.3 0 

Çimento 
Klinker imalatı GJ/t 2.85 4 

Çimento imalatı GJ/t 2.7 4 

Cam 

Cam kap - Şişeler ve 
kavanozlar GJ/t 9 12 

Cam kap - Kapaklı şişe GJ/t 11.6 16 
Flat Cam GJ/t 6.95 9 

Kereste, ağaç 
işleri ve 
mobilya 

Kesilmiş-Kereste (Hava 
kurutmalı) GJ/m3 0 0 

Kesilmiş-Kereste (fırın 
kurutmalı) GJ/m3 2 2 

Sunta GJ/m3 5 6 
Yonga levha GJ/m3 2.5 3 

Makine ve 
ekipman ve 

motorlu araçlar 
römorklar ve 
semitreyler 

Makine ve ekipman Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 

Motorlu araçlar, 
römorklar ve 
semitreyler 

Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 

Tablo 3-7: Enerji yoğunlukları– final energy 

Sektör Alt Sektör İmalat birimi 
TEP/üretim 

En uygun 
karşılaştırma 

Ortalama değer 

Ortalama 
Türkiye’de 

karşılaştırma 
[Enerji tasarruf 

potansiyeli 
metodolojisi] 

Tekstil 

Eğirme TEP/t iplik 0.68 0.79 
Dokuma TEP/t kumaş 0.48 0.56 
Yaş işleme (Boyama ve 
finişaj) TEP/t kumaş 2.02 2.35 
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Sektör Alt Sektör İmalat birimi 
TEP/üretim 

En uygun 
karşılaştırma 

Ortalama değer 

Ortalama 
Türkiye’de 

karşılaştırma 
[Enerji tasarruf 

potansiyeli 
metodolojisi] 

Kıyafet imalatı(CM) TEP/meter 
produced cloth 0.00 0.00 

Petrokimyasal 

Petrokimyasal petrol 
işleme 
- Etan 
- Nafta 

TEP/t HVC 0.28 0.34 

Kimyasal ve 
pharmaceutical 

Sabun ve diğer deterjan 
imalatı Mevcut değil 0.09 0.11 

Demir esaslı 
olmayan 

Aluminum TEP/t 1.68 2.34 
Bakır TEP/t 0.48 0.67 

Demir esaslı 
olan (Çelik & 

Demir) 

Yüksek fırın - Temel 
oksijen fırını TEP/t 0.43 0.60 

Döküm indirgeme - 
Temel oksijen fırını TEP/t 0.50 0.70 

Doğrudan indirgemeli 
demir-Elektrik ark ocağı TEP/t 0.44 0.62 

Elektrik ark ocağı TEP/t 0.10 0.14 

Yiyecek ve 
içecek 

Sebzeler ve meyveler TEP/t 0.07 0.08 
Süt ürünleri  tere yağı TEP/t 0.04 0.05 
Süt ürünleri  peynir TEP/t 0.08 0.09 
Süt ürünleri  süt TEP/t 0.02 0.02 
Süt ürünleri  süt tozu TEP/t 0.25 0.29 
Şeker (Rafine edilmiş) TEP/t 0.14 0.16 
Et işleme - dana TEP/t 0.02 0.02 
Et işleme - tavuk TEP/t 0.04 0.04 

Plastik 

Termoşekillendirme TEP/t 0.53 0.61 
Dönel kalıplama TEP/t 0.50 0.58 
Basınçlı kalıplama TEP/t 0.27 0.31 
Enjeksiyon kalıplama TEP/t 0.27 0.31 
Profil ekstrüzyon TEP/t 0.13 0.15 
Şerit ekstrüzyon TEP/t 0.12 0.13 
Fiber ekstrüzyon TEP/t 0.00 0.00 
Bileşik hazırlama TEP/t 0.00 0.00 

Kağıt  hamuru 

Kağıt   hamuru TEP/t Adt** 0.29 0.36 
Kraft TEP/t Adt** 0.32 0.41 
Sülfit TEP/t Adt** 0.44 0.56 
Termo-mekanik TEP/t Adt** 0.19 0.24 
Geri kazanılmış kağıt TEP/t Adt** 0.04 0.04 
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Sektör Alt Sektör İmalat birimi 
TEP/üretim 

En uygun 
karşılaştırma 

Ortalama değer 

Ortalama 
Türkiye’de 

karşılaştırma 
[Enerji tasarruf 

potansiyeli 
metodolojisi] 

Çimento 
Klinker imalatı TEP/t clinker  0.07 0.09 
Çimento imalatı TEP/t Çimento  0.07 0.09 

Cam 

Cam kap - Şişeler ve 
kavanozlar TEP/t 0.12 0.16 

Cam kap - Kapaklı şişe TEP/t 0.16 0.22 

Flat Cam TEP/t 0.14 0.19 

Kereste, ağaç 
işleri ve 
mobilya 

Kesilmiş-Kereste (Hava 
kurutmalı) TEP/m3 0.00 0.00 

Kesilmiş-Kereste (fırın 
kurutmalı) TEP/m3 0.05 0.06 

Sunta TEP/m3 0.14 0.15 
Yonga levha TEP/m3 0.07 0.08 

Makine ve 
ekipman ve 

motorlu araçlar 
römorklar ve 
semitreyler 

Makine ve ekipman Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 

Motorlu araçlar, 
römorklar ve 
semitreyler 

TEP/Araç 0.08 0.08 

 

3.1.5 Türkiye’de endüstriyel işletmelerin envanteri 
Danışman, NACE tanımlarına göre endüstriyel alt sektörler olacak şekilde kırılımları olan  kapsamlı 
göstergeleri içeren bir veri tabanı tespit etmiştir. NACE sınıflandırması çok ayrıntılı olup Pazar 
çalışması için tanımlanan alt sektörlerin basitleştirilmiş sınıflandırmasını tam olarak yansıtmaz. 
Danışman, NACE alt sektörlerini Pazar çalışması altında tanımlandığı şekildeki kategoriler 
biçiminde gruplandırmıştır. Sonraki sayfada yer alan tablo aşağıdaki ekonomik göstergeleri içerecek 
şekilde her bir NACE alt sektörü için bilgileri içerir: 

• İşletmelerin adedi; 

• Çalışanların sayısı; 

• Yıllık personel gideri; 

• Yıllık iş hacmi; 

• Yıllık üretim hacmi, ve; 

• Maddi mallara yapılan yatırımlar 
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Tablo 3-8: Ekonomik faaliyetlere göre bazı temel göstergeler (NACE Rev. 2), 201336 

EV çalışması alt 
sektörü Türk NACE alt sektörü İşletme 

adedi 
Çalışan 
sayısı 

Personel 
giderleri 

(Milyon TL) 

İş hacmi 
(Milyon 

TL) 

Üretim 
değeri 
(Milyon 

TL) 

Maddi 
mallara 
yönelik 

brüt 
yatırımlar 
(Milyon 

TL) 

Yiyecek ve 
İçecek 

10-Gıda ürünleri imalatı 41,285 424,437 9,940 131,191 124,930 7,638 

11-İçecek imalatı 509 14,62 592 7,196 7,052 604 

Tekstil 

13-Tekstil İmalatı 22,682 396,24 7,971 75,444 72,495 6,701 

14-Giyim kıyafetleri imalatı 53,226 491,777 8,314 54,889 52,913 3,994 

15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 7,74 60,151 989 8,324 8,034 328 

Kağıt ve kağıt 
hamuru 17-Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 2,41 53,266 1,616 18,675 18,212 1 826 

Kimyasal 
20-Kimyasal ve kimyasal ürünlerin imalatı 3,549 65,982 2,840 44,235 41,249 2,485 

21-Temel tıbbitıbbi  ürünlerin imalatı ve tıbbitıbbi 
hazırlıklar 307 29,458 1,886 9,139 8,464 9,860 

Plastik 22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 18,741 181,233 4,465 47,149 45,293 3,797 

Çimento ve cam 23-Diğer metalik olmayan minerallerin imalatı 13,797 232,581 5,750 55,172 53,201 7,383 

Demir -çelik ve 
demir esaslı 

olmayan 
24-Temel metallerin imalatı 2,741 121,88 4,942 101,480 97,246 5,791 

Makine inşa 
 

25-Makine ve ekipman dışında fabrikasyon metal 
ürünlerin imalatı 55,615 276,847 6,330 50,903 49,022 3,892 

                                                      
36 Kaynak: TUIKTUIK, Yıllık endüstri ve hizmet istatistikleri, 2013 
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EV çalışması alt 
sektörü Türk NACE alt sektörü İşletme 

adedi 
Çalışan 
sayısı 

Personel 
giderleri 

(Milyon TL) 

İş hacmi 
(Milyon 

TL) 

Üretim 
değeri 
(Milyon 

TL) 

Maddi 
mallara 
yönelik 

brüt 
yatırımlar 
(Milyon 

TL) 

26-Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatıı 729 29,276 1,301 10,563 10,629 1,291 

27-Elektrikli ekipman imalatı 7,514 135,97 4,534 51,385 47,072 3,450 

28-Makine ekipman n.e.c imalatı 12,466 188,551 4,923 41,170 38,554 2,988 

29-Motorlu araç, römork ve yarı römork imalatı 3,958 168,877 6,242 77,272 70,895 8,137 

30-Ulaşım ekipmanı imalatı 771 26,964 1,384 7,164 7,561 1,007 

Kereste, ahşap 
işleri ve mobilya  

31-Mobilya imalatı 37,021 161,457 2,786 18,399 17,669 1,393 

16-Mobilya dışında ahşap ve mantar ürünler ve ahşap 
imaları, hasır ve plise materyallerin imalatı 23,534 50,819 960 12,106 11,046 732 

DİĞER 
 

32-Diğer imalatlar 8,644 54,221 1,091 12,359 11,571 569 

18-Kayıtlı medyanın bastırılması ve çoğaltılması 12,246 51,42 1,058 7,967 7,893 386 

12-Tütün ürünleri imalatı 30 4,66 376 4,796 4,547 229 

 TOPLAM 320,651 2,503,552 80,930 891,688 847,747 73,925 
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2013 yılı için endüstri sektörünü diğer sektörlerle karşılaştırdığımızdaendüstri sektörü %42.5 değeri 
ile katma değer açısından ilk sıradadır ve onu %30.7 ile hizmet sektörü ve onu da %19.8 ile ticaret 
sektörü takip eder. Ancak işletmelerin adedi bakımında ise durum tersidir : hizmet sektörü %41.3 ile 
ilk sırayı alırken onu %39.9 ile ticaret sektörü ve %12.9 ile endüstri sektörü takip eder.  

 

Şekil 3-12: Sektörlere göre işletme adedi, istihdam ve katma değer yüzdesi, 201337 

Danışman her bir NACE alt sektörüne göre işletmelerin adedini aşağıdaki tabloda grafiksel olarak 
detaylandırmıştır.  

                                                      
37 Kaynak: TUIK, 2013 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21501
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Şekil 3-13: İmalat sektörü altında işletmelerin adedi38 
Yukarıdan da fark edilebileceği üzere yirmi üç alt sektörden altı tanesi türkiye’deki işletmelerin 
toplam adedinin neredeyse %70’in ekarşılık gelir. Özelikle Türkiye’de elli binden fazla şirket 
“fabrikasyon metal ürünler” ve “giyim kıyafetleri” konularında faaliyet göstermektedir. “Gıda ürünleri” 
ve “mobilya” sektörleri kırk binden fazla işletmeleriyle üçüncü ve dördüncü sırayı alır. “Ahşap işleri” 
ve “tekstil” alt sektörleri yirmi binden fazla işletme ile beş ve altıncı sırayı alırlar.  
Altı adet alt sektör çalışma içerisinde büyüklükleri açısından değerlendirme yapılabilmesi için dört 
büyük sektör altında gruplandırılabilir: 

1. Tekstil sektörü (%23); 
2. Kereste, ahşap işleri ve mobilya (%18.4). 
3. Metal sektörü39 (%17), ve; 
4. Yiyecek ve İçecek (%12.5); 

Her bir NACE alt sektörü için iş hacmi ve brüt yatırım değerlerini grafik olarak gösteren Tablo 3.1 
kullanarak aşağıdaki grafiği detaylandırmıştır.  

 

                                                      
38 Kaynak: Danışman detaylandırma 
39 Demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan sektörlerin her ikisi de tanımlanmıştır. 
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Şekil 3-14: İmalat sektörü altında işletmelerin iş hacmi ve brüt yatırım değerleri40 

Dikkat edilebileceği üzere, yirmi üç imalat sektöründen sekiz tanesi Türkiye toplam iş hacminin 
neredeyse %70’ini oluşturmaktadır. Özellikle “gıda ürünleri” ve “temel metallerle” uğraşanların her 
birisinin iş hacmi 100 milyar TL değerini aşmaktadır. Bunlar endüstri sektörü iş hacminin sırasıyla 
%15 ve %11.5’ine karşılık gelirler. “Motorlu araçlar” ve “tekstil” alt sektörlerinin her biri 75 milyar TL 
yıllık iş hacmine sahip olacak şekilde üçüncü ve dördüncü sırayı alır. “Metal olmayan mineral 
ürünlerle”, “giyim kıyafetleriyle”, “elektrikli ekipmanla” ve “imal edilmiş metal ürünlerle” iştigal eden 
alt sektörlerin iş hacmi Türkiye toplam iş hacminin %45 oranına karşılık gelir.   

Danışman, işletmelere göre özel iş hacimleri ve her bir işletmeye özel çalışan sayısının yer aldığı 
Tablo 3-1’den aşağıdaki grafikleri ayrıntılı olarak çıkarmıştır.  

                                                      
40 Kaynak: Danışman Detaylandırma 
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Şekil 3-15: İmalat sektörü altında işletme adedine göre iş hacmi 41 
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Şekil 3-16: İmalat sektörü altında işletmelere göre çalışan sayısı42 

                                                      
41 Kaynak Danışman detaylandırma 
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Dikkat edilebileceği üzere “temel metaller”, “tıbbi ürünler” ve “motorlu araçlar” işletme başına en 
yüksek iş hacmine sahiptir. Diğer taraftan “tütün” ve yine  “tıbbi ürünler”  ve “temel metallerle” iştigal 
eden işletmeler, işletme başına en yüksek çalışan adedine sahiptir.  

Danışman her bir işletme için özel temel enerji tüketimini gösteren Tablo 3-1 ve Tablo 3-2 kullanarak 
aşağıdaki grafikleri detaylandırmıştır.  

 

Şekil 3-17: Her bir işletme için enerji tüketimi 

Dikkat edileceği üzere kağıt, kimyasal, çimento ve camı içeren metal olmayan mineral sektörleri 
Türkiye’deki enerji yoğunluğu en fazla olan sektörlerdir. Onları demir esaslı sektörler, demir esaslı 
olmayan sektörler, gıda sektörü ve tekstil sektörü izler.  

3.1.6 Endüstri sektöründe potansiyel enerji ve maliyet tasarrufu 
Hükümetin EV’yi desteklemeye yönelik politika ve programları büyük ölçüde Yüksek Enerji 
yoğunluğu olan sektörlerdeki büyük işletmelere (LE) karşılık gelen büyük enerji tüketicilerine 
odaklanır. (çimento,cam, demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan vb.)  

Ancak EV iyileştirmelerin büyük potansiyeli, aynı zamanda en iyi uygulamaların tekrarlanabilirliği ile 
ülke seviyesinde enerji tasarruflarına büyük katkı sağlayabilecek olan KOBİ'lerde yatar. Aslında, 
Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler (KOBİ’ler) Türk ekonomisinin belkemiğidir. KOBİ'ler imalat 
sektöründe toplam istihdamın %62’sini, katma değerin %27.5’ini ve ihracatların %10’unu kapsaması 
nedeniyle özellikle önemlidir. Devletin KOBİ'lerle ilgili politikaları büyümeyi maksimize etmeyi, iş 
oluşturmayı, yüksek derecede işlenen malların ihracatını desteklemeyi, yeniliği, teknik  ve teknolojik 
ilerlemeyi amaçlar; dolayısıyla ulusal ekonomiyi güçlendirmeyi hedefler. KOBİ'lerin %70'inden 
fazlası tekstil, makine imalatı, mobilya, ahşap üretimi ve gıda sektörleri gibi imalat sektörlerindedir. 
KOBİ'lerin enerji tüketiminin %80-85’i elektrik olduğu için bu küçük kurumlar verimli motor ve 
sürücüler, verimli aydınlatma, basınçlı hava gibi maliyet verimli iyileştirmelerden büyük  ölçüde 
faydalanacaklardır.  

Alt tarafta yer alan tablo aşağıdaki varsayımları esas alarak her bir endüstriyel alt sektör için enerji 
ve gider tasarruflarına yönelik potansiyeli özetler:  
                                                                                                                                                                                  
42 Kaynak: Danışman detaylandırma 
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1. Birinci ve ikinci sütun - TUIK 2014 içerisinde bildirildiği şekilde nihai enerji 
tüketimi kırılımı ; 

2. Üçüncü sütun – Danışman her bir sektör için gerçekleştirilen Danışmanlık işleri 
ve çeşitli ayrıntılı Enerji tetkiklerini baz alan daha düşük teknik enerji tasarruf oaranı 
potansiyelini öngördü. Özellikle daha düşük teknik enerji tasarruf oranı potansiyeli 2 yıldan 
daha fazla geri ödeme süresi gerektirmeyen tüm enerji verimlilik önlemlerini ifade eder.  

3. Dördüncü Sütun  –Danışman her bir sektör için gerçekleştirilen Danışmanlık işleri 
ve çeşitli ayrıntılı Enerji tetkiklerini baz alan daha yüksek teknik enerji tasarruf oaranı 
potansiyelini öngördü. Özellikle daha yüksek  teknik enerji tasarruf oranı potansiyeli 5 yıldan 
daha fazla geri ödeme süresi gerektirmeyen tüm enerji verimlilik önlemlerini ifade eder. 

4. Beşinci ve Altıncı Sütun– Danışman ikinci, üçüncü ve dördüncü sütunları 
kullanarak her bir sektör için öngörülen nihai enerji tasarruflarını hesapladı. Danışman her bir 
sektöre yer alan tüm işletmelere eşit şekilde dağılan ve yedinci kolona gore değişen Enerji 
tasarruf oran potansiyeli yüzdesini vasraydı- Danışman aşağıdaki varsayımları kullanarak 
her bir endüstriyel sektör için $ olarak ton eşdeğer petrol cinsinden nihai enerji giderlerini 
öngördü. 

a. EPDK tarafından her Çeyrek için yayımlanan Sanayi sektöründe geçerli Elektrik 
tarifesi, Analiz için 2016 Q2 dönemi için 0.32  TRY/kWh olan elektrik tarife değeri 
kullanıldı. Fiyat içerisinde KDV ve diğer vergiler dahildir. Organize Sanayi Bölgeleri 
(OSB) içerisinde elektrik fiyatlarının sübvansiyon ve diğer ilave maliyet azaltmaları 
nedeniyle genel olarak daha düşüktür. OSB ve Müşteriye bağlı olarak elektrik fiyatları 
10-20% oranında daha düşük olabilir.  

b. Normal enerji tarifesi için danışman her bir termal enerji kaynağı için aşağıda 
tanımlandığı şekilde ağırlıklı ortalama termal enerji tarifesini hesapladı:  

i. Sanayi sektöründe nihai termal enerji için en yaygın şekilde kullanılan enerji 
kaynakları doğal gaz ve katı yakıtlardır (linyit, kok ve petkok) ; Dünya Enerji 
Konseyi Türk Ulusal Komitesi43; sanayi sektöründeki nihai termal enerji 
tüketimi kırılımını 40% doğakl gaz ve 60% katı yakıtlar olarak bildirir.  

ii. Doğal Gaz Giderleri -. IGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım Ticaret Anonim Şirleti) 
tarafından yayımlanmıştır. 2016 Doğal Gaz Ücreti 1.01 TRY/m3 tür. Fiyat bu 
analiz için referans olarak alınmıştır.  

iii. Katı yakıt giderleri –Yakıt enerji giderleri DOSİDER Doğalgaz Cihazları 
Sanayici Ve İşadamları Derneği tarafından düzenli olarak toplanır. Katı yakıt 
giderleri Haziran 2016 tarihinde 0.103 TRY/MCALdir. Bu fiyat bu analiz için 
referans olarak alınmıştır.  

iv. Danışman 2016 yılı için sanayi sektöründe termal enerli ağırlıklı ortalama 
maliyeti her bir ton eşdeğer petrol için 376 ABD doları olarak hesapladı.  

                                                      
43 Energy Report 2013 
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c. Nihai enerji giderleri aşağıdakiler kullanılarak hesaplanmıştır. (a) termal enerji için 
ortalama ağırlıklı maliyet (b) aşağıdaki tabloda vurgulandığı şekilde her bir sanayi 
sektörü için elektrik ve termal enerji arasında ağırlıklı ortalama gideri 

Tablo 3-9: Sanayi sektöründe nihai enerji tüketimi kırılımı ve nihai enerji giderleri44 

  Termal Elektrik 
Nihai enerji 

gideri 
USD/TEP45 

Yiyecek ve içecek 71.0% 29.0% 640 

Tekstil 54.0% 46.0% 795 

Kağıt ve kağıt  hamuru 55.0% 45.0% 786 

Kimyasal 90.0% 10.0% 467 

Plastik 30.0% 70.0% 1,014 

Cam, Çimento 85.0% 15.0% 513 
Demir, çelik ve demir esaslı 
olmayan 64.0% 36.0% 704 

Makine yapım 10.0% 90.0% 1,197 

Kereste, ağaç işleri ve mobilya 65.0% 35.0% 695 

Other 50.0% 50.0% 832 

 

 
 

                                                      
44 Benchmarking analsys for each Sektör for both electricity and thermal energy 
45 Consultant eleboration as per assumptions described in the report 
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Tablo 3-10: Sanayi sektöründe enerji ve maliyet tasarrufu potansiyeli (He KOBİler hem büyük işletmeler için)46 

İmalat endüstrisi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nihai 
enerji 
kırılımı 

(%) 

Nihai enerji 
tüketimi 

(1000TEP) 

47  

Enerji 
tasarruf 

oranı 
 

Alt teknik 

Enerji 
tasarruf 

oranı 
 

Üst 
teknik 

Enerji tasarruf 
potansiyeli(1000 

TEP) 
 

Alt teknik 

Enerji tasarruf 
potansiyeli(1000 

TEP) 
 

Üst teknik 

Enerji 
gideri, 
2016 

($/TEP) 

Gider 
tasarrufları 

($ 1,000) 
 

Alt teknik 

Gider 
tasarrufları 

($ 1,000) 
 

Üst teknik 

Yiyecek ve içecek 8% 2,300 13.0% 27.0% 299 621 640 191,536 397,833 

Tekstil 12% 3,350 14.0% 26.0% 469 871 795 373,114 692,955 
Kağıt ve kağıt  
hamuru 2% 671 21.0% 32.0% 141 215 786 110,721 168,726 

Kimyasal 8% 2,411 18.0% 32.0% 434 771 467 202,733 360,457 

Plastik 3% 744 18.0% 30.0% 134 223 1,014 135,886 226,480 

Cam, Çimento 33% 9,428 26.0% 40.0% 2,451 3,771 513 1,257,031 1,934,092 
Demir, çelik ve demir 
esaslı olmayan 28% 7,973 28.0% 44.0% 2,232 3,508 704 1,572,180 2,470,707 

Makine yapım 4% 1,174 10.0% 22.0% 117 258 1,197 140,487 309,073 
Kereste, ağaç işleri 
ve mobilya 1% 425 11.0% 24.0% 47 102 695 32,518 70,952 

Diğer 1% 187 10.0% 20.0% 19 37 832 15,543 31,088 

Toplam  100% 28,663 17% 30% 6,343 10,378 - 4,031,748 6,662,362 
 

 

                                                      
46 See assumptions summarized before the table 
47 Kaynak: TUIK, 2014 
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Sanayi sektöründe potansiyel nihai enerji tasarruf potansiyeli yıllık 6.3 ile 10.4 milyon ton aralığında 
değişmekte olup yıllık yaklaşık 4-6.5 milyar ABD doları tasarrufa yol açar.  

Kağıt hamuru&kağıt, kimyasal, Çimento, Cam, Demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan 
sektörlerde nihai enerji tüketiminin büyük kısmı Büyük işletmelerden kaynaklandığı ve diğer 
sektörlerde de büyük işletmeler olduğu için danışman tasarrufların %20 oranının (yılda 1.25-2milyon 
TEP) KOBilere  ve kalan %80 oranın ise büyük işletmelere (yılda 5-8.4 milyon TEP) KOBİ’lere 
atfedilebileceğini ifade eder.  

Danışman üst teknik enerji tasarrufları için ortalama geri ödeme süresini baz alan üst teknik 
tasarrufları elde etmek üzere beklenen hacmi  aşağıdaki şekilde öngörür (maksimum geri ödeme 
süresi 5 yıl ve ortama öngörülen geri ödeme süresi 3.5 yıl)-  beklenen yatırım hacmi 20-25 milyar 
ABD doları olup bunun 5 milyar ABD doları kısmı KOBİlere atfedilebilir.  

3.2 Tekstil Sektörü 

3.2.1 Sektörün genel tanımı  
Genel olarak tekstil endüstrisi enerji yoğun endüstri olarak kabul edilmez. Ancak tekstil endüstrisi 
çok sayıda küçük ve orta boyutlu işletmelerden (KOBİ)’ oluşur ve bu işletmeler önemli miktarlarda 
enerji tüketirler. Tekstil endüstrisi hammadde üretiminden (el yapımı fiber) yarı işlenmiş ( bitirme 
prosesleri ile birlikte eğrilmiş, dokunmuş ve örgülü kumaşlar) ve son ürünlerin  (halı, ev tekstili, giyim 
ve endüstriyel kullanımlı tekstil) üretimiyle ilgili tüm döngüyü kapsayan birçok alt sektörden oluşur. 
Hammaddelerin bitmiş ürünlere dönüştürülmesinin dahil olduğu çeşitli prosesleri gösteren 
genelleştirilmiş akış diyagramı Şekil 3-11 de gösterilmektedir.   
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Şekil 3-18: Tekstil Zinciri48 

Tüm bu prosesler aynı tesiste olmaz ancak tek bir tesiste birkaç proses aşamasının dikey olarak 
entegre edildiğitesisler vardır.49. 

Bu bölümde ele alınan önemli tekstil prosesi aşağıda sunulmaktadır. Bunlar en önemli olanlardır ve 
tekstil endüstrisinde en büyük enerji kullanım payını temsil ederler: 

1. Eğrilmiş iplik; 
2. Dokuma; 
3. Yaş işleme (hazırlama, boyama, baskı, ve bitirme), ve; 
4. El yapımı fiber imalatı 

3.2.1.1 Eğirme prosesi 

Eğirme prosesi kumaş üretiminin en önemli ve başlangıç aşamasıdır. Eğirmenin başlıca amacı 
hammaddelerden iyi kalite iplik üretmek, daha sonra proses hatalarını ortadan kaldırmak, daha 
sonra ise piyasa ve müşteri taleplerine göre kısa uzunluktaki makaraları büyük ambalajlar(konik 
makara ) üzerine sarmaktır.  

Çok farklı türlerde eğirme vardır, ticari olarak mevcut en yaygın eğirme şekilleri aşağıdaki gibidir:  

a) Bilezikli eğirme; 

b) Açık uç eğirme, ve; 

c) Rotor ve eğirme  

                                                      
48 Schönberger ve Schäfer, 2003 
49 US EPA, 1998 
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Kullanılan eğirme türü fiber uzunluğu, fiber kalınlığı ve ürünün son kullanım türüne bağlıdır. Bilezikli 
eğirme en önemli ve en yaygın şekilde kullanılan teknoloji iken açık uç teknoloji ise geleneksel 
olmayan eğirme teknolojisi içersinde en yaygın olarak kullanılan tekniktir. Eğirme prosesi akış 
diyagramı Şekil 3-12 ile sunulmuştur.  

 

Şekil 3-19: Eğirme prosesi akış diyagramı50 

3.2.1.2 Dokuma Prosesi 

Dokuma prosesi iki veya daha fazla iplik sistemini çapraz ve dik olarak birbirine bağlamayı içerir. 
Dokuma tekstiller tüm tekstil sektörlerinde kullanılır. (kıyafet, ev tekstili ve teknik tekstil). Dokuma 
makinesi üzerinde (tezgah) atkı ipliği boylamasına yerleştirilir- çözgü ipliklerine yönlendirilir. Çözgü 
ipliklerinin çözgü makineleri yardımıyla monte edilmesi gerekir. Eğirme ipliklerin çoğu ve bunun 
yanında filament ipliklerin dokumadan önce boyutlandırılmaları gerekir. Haşıllama işlemi, dokuma 
prosesi esnasında çözgü ipliğinin hasar görmekten korumak için haşıllama makineleri aracılığıyla 
dokuma tesislerinde gerçekleştirilir.51 Dokuma prosesi akış diyagramı Şekil 3-13 içerisinde 
sunulmaktadır.  

                                                      
50 Toyota Industries Corporation, 2016 
51 Schonberger and Schafer,2003 
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Şekil 3-20: Dokuma prosesi akış diyagramı52 

3.2.1.3 Yaş İşleme (Boyama ve Bitiş) 

Yaş işleme fibere, ipliğe, kumaşa renk ekleme içeren veya kumaşa desen uygulamayı içeren 
proseslerle birlikte son ürüne yönelik belirli bitiş karakteristikleri sağlayan çeşitli bitiş adımları içerir. 
Bitiş adımları temel olarak pamuk ve sentetik üretiminde önemlidir. Yaş işleme iki farklı proses 
içerisinde gruplandırılabilir: 

a) Boyama prosesi ve; 

b) Bitirme prosesleri. 

Boyama prosesi tekstil materyalinin tüm gövdesine renk uygulanmasıdır. Tekstiller sürekli ve yığın 
prosesleri kullanılarak boyanır ve boyama imalat prosesinin çeşitli aşamalarında gerçekleştirilebilir. 
Çeşitli boyama makinesi türleri hem sürekli hem de yığın proseslerde kullanılır. Çok yönlülük, 
maliyet, kumaş gerilimi, taşıyıcı kullanımı, ağırlık sınırlamaları vb. açısından her boyama sistemi 
farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Boyama sistemleri sulu ortamda, susuz ortamda (inorganik 
solventler) ve süblimleşme (termosol, ısı transferi) kullanılarak gerçekleştirilebilir.  

Bitirme dokunduktan veya örüldükten sonra kumaşın görünümü veya kullanışlılığını iyileştiren 
hazırlama ve renklendirme dışında her türlü işlemi ifade eder. Bitirme birkaç mekanik (dokulaştırma, 
şardonlama) ve kimyasal proseslerden  (örneğin optik bitişler, yumuşatıcılar, üre, kırışık dayanımı 
içinformaldehit reçineler)53 birisinin fiber, iplik veya kumaş üzerine uygulanarak doku görünümünü 
veya performansını iyileştimeyi içerebilir. Kumaş genel olarak konvektif (sıcak hava) veya iletilen 
(silindir kurutucular) kullanılarak bitirmeden önce kurutulur. Kimyasal bitirme işlemi sürekli bitirme 
(finişaj) makinesi üzerinde yapılabilir. 

3.2.2 Tekstil endüstrisinde enerji tüketimi 
Tekstil endüstrisi büyük miktarlarda hem elektrik hem de yakıt kullanır. Toplam enerji kullanımında 
elektrik ve yakıtın payı tekstil endüstrisinin yapısına bağlıdır. Örneğin eğrilmiş iplikte elektrik  baskın 

                                                      
52 Toyota Sanayi Şirketi, 2016 
53 US EPA, 1998 
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enerji kaynağı iken yaş işlemede ana enerji kaynağı yakıtlardır. Elektrik makine, iklimlendirme, 
nemlendirme, basınçlı hava, aydınlatma ve ofis ekipmanları için de temel enerji kaynağıdır.  

Eğirme, dokuma ve yaş işleme dünya çapında tekstil endüstrisinde de en yüksek enerji tüketim 
payına sahiptir. Eğirme tesisleri ve dokuma tesisleri çoğunlukla elektrik kullanırlar ve yakıtı sadece 
soğuk mevsimlerde iklimlendirme sistemlerinde kullanılan buharı üretmek için kullanırlar. Eğer 
eğirme tesislerinde iplik boyama tesisleri de varsa buhar aynı zamanda iplik boyama prosesinde de 
kullanılabilir. İlave olarak dokuma tesisleri genel olarak haşıllama prosesine sahip olup bu proses 
haşıllama malzemesini üretme ve haşıllamadan sonra iplikleri boyamak için fazla miktarda buhar 
kullanır. Yaş işleme prosesinde yaygın şekilde kullanılan enerji türü yakıt olup bu eğirme prosesinde 
kullanılan elektriğin tam tersidir. Bunun nedeni bu sektör içerisinde bulunan birçok yüksek sıcaklıklı 
prosesin temel olarak buhara ihtiyaç duymasıdır. ABD tekstil endüstrisi ile ilgili nihai enerji 
kullanımının kırılımı Şekil 3-14 içerisinde gösterilmektedir. 54 

28%

26%

18%

2%

20%

4%

Motor tahrikli sistemler

Buhar

Tesisler

Diğer

Ateşlemeli ısıtıcı

Soğutma prosesi

 
Şekil 3-21: ABD tekstil endüstrisinde nihai enerji kullanımının kırılımı 

Yukarıdaki Şekil, motorla tahrik edilen sistemlerinin (pompa, fan, basınçlı hava, malzeme işleme ve 
işleme)nihai enerji kullanımında en yüksek paya sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Sonraki alt 
bölümlerde eğirme, dokuma ve yaş işlemede enerji kullanımı ile ilgili daha ayrıntılı bir analiz yer 
almaktadır.  

3.2.2.1 Eğirmede enerjinin kullanımı 

Eğirme tesislerinde, özellikle de pamuk eğirme tesislerinde başlıca kullanılan enerji türü elektriktir. 
Eğer eğirme tesis pamuk eğirme sisteminde ham iplik üretiyorsa ve üretilen iplik üzerinde boyama 
veya onarım yapmıyorsa yakıt sadece eğirmeden önce fiberleri ön ısıtma için soğuk mevsimlerde 
nemlendirme sistemlerine buhar sağlamak için kullanılabilir.  

Spesifik elektrik tüketimi; 3.6 ile 6.6 MWh/t iplik ve son enerji yoğunluğu ise 21.1 - 36.2 GJ/t iplik 55 
değerleri arasında değişmektedir. Açık uçlu eğirme sisteminde proses daha kısadır ve üretim 
kapasitesi genel olarak bilezikli eğirme makinesine göre daha yüksektir. Pamuk eğirme tesislerinde 
enerji yoğunluğunu etkileyen aşağıdaki gibi çeşitli faktörler yer almaktadır:  
                                                      
54 US, DOE, 2004 
55 Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), 2011  
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• Eğirmenin türü: pamuk eğirme sistemlerinin çoğu bilezikli eğirme ve açık uçlu eğirme 
sistemleridir.  

• Taraklanmış iplik : Bu proses tüm ipliklere uygulanmaz. Tarama ilave bir proses olduğu için 
enerji yoğunluğunu artırır.  

• İplik sayısı: İplik ne kadar ince olursa bilezikli gövde veya açık uçlu makineler üzerinde o 
kadar fazla zaman alırlar. (bu iplik üretiminin dar boğazıdır). Bu nedenle ince iplik üretiminin 
enerji yoğunluğu daha yüksektir.  

• İplik bükülmesi: Her bir metre iplikteki bükülme adedi de enerji yoğunluğunu etkiler. Her bir 
metre başına düşen bükülme adedi ne kadar fazla olursa eğirme makinesinde o kadar fazla 
enerji harcanır dolayısıyla enerji yoğunluğu daha yüksek olur.  

• Fiberin türü: Eğirmede kullanılan fiberin türü de (pamuk, polyester, viskoz veya herhangi 
ikisinin kombinasyonu) enerji yoğunluğunu etkiler.  

• iklim:  Eğirme tesisleri içindeki hava sabit seviyede sağlanmalıdır bu da işlenen fiberin türüne 
bağlıdır. Bu nedenle farklı mevsimlerde tesis nemlendirme sistemine soğutma ve ısıtma 
işlemi uygulanır. Ilıman iklimin olduğu bölgelerde ısıtma ve/veya soğutma için daha az enerji 
kullanılır.  

• İplik finişaj prosesleri: Eğirme tesisleri genel olarak eğirme işleminden sonra kumaş yakma, 
bükme, merserize etme ve boyama gibi ilave proseslere sahiptir. Bu proseslerden herhangi 
birisinin varlığı tesisin enerji kullanımını artıracaktır.   

3.2.2.2 Dokumada enerji kullanımı 

Dokuma makineleri (tezgahlar) dokuma tesisinde enerji tüketiminin yaklaşık %50-60 oranına karşılık 
gelir. Nemlendirme, kompresörler ve aydınlatma ise kullanılan tezgahların tipine ve yaş yerleştirme 
yöntemlerine bağlı olarak enerjinin kalan kısmına karşılık gelir. 56.   

Eğirme tesislerine benzer olarak dokuma tesislerinde elektriğin çoğu makineler, nemlendirme 
sistemi, basınçlı hava sistemi ve aydınlatma için kullanılır. Yakıtlar haşıllama makineleri ile ilgili 
buhar üretme ve aynı zamanda soğuk aylarda nemlendirme sistemi için kullanılır. Aşağıda ifade 
edildiği üzere pamuk eğirme tesislerinde enerji yoğunluğunu etkileyen farklı faktörler bulunmaktadır:  

• Dokuma makinesi (tezgah) türü: Tezgah enerji yoğunluğunu önemli ölçüde etkileyebilir. 
• Kumaşın ağırlığı (g/m2) üretimin ton olarak miktarını etkiler ve dolayısıyla enerji yoğunluğu 

üzerinde etkisi vardır.  
• Haşıllama prosesi: Haşıllama işlemi önemli miktarda elektrik ve buhar kullanır ve tesisin 

enerji yoğunluğu üzerinde işlemin etkisi vardır.  
• İklim: Dokuma tesisi içindeki hava koşulları işlenen fiber türlerine bağlı olarak stabil 

tutulmalıdır.  

3.2.2.3 Yaş işlemede enerji kullanımı 

Yaş işleme; hem buhar hem de hava olmak üzere yüksek miktarda termal enerji kullanır. Yaş 
işlemede kullanılan enerji; işlenecek ürünün şekli (kumaş, fiber, iplik, dokuma), makine türü, özel 
proses türleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.  

Şekil 3-15 boyama tesisinde kullanılan termal enerjinin kırılımını sunar. (tüm boyama prosesleri 
dahil). Bu tablo içerisinde yer alan değerlerin Japonya’daki boyama tesisleri için ortalama değerler 
olmasına rağmen termal enerjinin nerede kullanıldığına dair fikir verir.  
                                                      
56 Sivaramakrishnan, et al. 2009 
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Şekil 3-22: Boyama tesisinde kullanılan termal enerjinin kırılımı57 

3.2.2.4 Kompozit tekstil tesisinde enerji kullanımı (eğirme-dokuma-yaş işleme) 

Kompozit tekstil tesisi  aynı anda eğirme, dokuma/örme ve yaş işleme (hazırlama, baskı finisaj 
dahil) olmak üzere tüm proseslere sahip tesistir.Kompozit tekstil tesisinde termal enerji ve elektriğin 
tipik kullanımı Şekil 3-16 ‘da gösterilmektedir.  
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Şekil 3-23: Kompozit tekstil tesisinde dokuma kullanımı58 

Görülebileceği üzere en yüksek paya elektrik sahip olup (%41) onu dokuma hazırlama ve dokuma 
olarak dokuma takip eder (%18). Yaş işleme hazırlama (haşıl sökme, ağartma vb.) ve finisaj birlikte 
en yüksek termal enerjiyi tüketir (%35). Önemli miktarda ısıl enerji buharı üretim ve dağıtımı 
esnasında kaybolur (%35). Bu yüzdeler tesislere göre değişir.  

3.2.3 Türkiye’ye özel genel bakış 
Tekstil sektörü ve giyim endüstrisi Türkiye'de gelişen ilk endüstriyel sektördür ve mevcut durumda 
üretim ve istihdam anlamında en büyük imalat alt sektörüdür. Kıyafet endüstrileri yıllık %2.9 
ortalama büyüme ile 2012-2016 yılları arasında en az büyümeye sahip endüstriler olarak kalmaya 
devam edecektir. Tüm tekstil, deri ve giyim sektörünün dönem boyunca %3.7 oranında büyümesi 
                                                      
57 Karbon tröstü, 1997 
58 Ali Hasanbeigi, Lawrence Berkeley National Laboratory, 2010 
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öngörülmektedir. Tekstil, deri ve giyim ürünleri 2011 yılı için Türk imalat sektörünün %7.94’üne ve 
GSYIH değerinin %1.63’ünekarşılık gelmektedir. Bu oranların 2016 yılı için %7.61 ve %1.55 olacak 
şeklinde düşüşü öngörülmektedir. 59 

Tekstil sektöründe işletmelerin adedi 2004 yılında 19.726  iken 2011 yılında 23,0122’ye yükselmiştir. 
Bu nedenle ücretli çalışanların adedi aynı dönem için %2.6 olarak  2011 yılında 342,474 olarak 
gerçekleşmiştir. Nominal üretim değeri 2004 yılında 31.65 milyar TRY’dir ve 2011 yılında artarak 
59,76 milyar TRY değerine ulaşmıştır. Tekstil imalat endüstrisi için yaratılan ilave katma değer 2004 
yılında 7,7 milyar TRY iken 2011 yılında artarak 11.81 milyar TRY değerine ulaşmıştır. Tekstil imalat 
endüstrisi yıllardan beri önemli miktarlarda yatırımlar yapmaktadır. Sektör içerisindeki işletmeler 
2011 yılında 5.23 milyar TRY yatırım yapmıştır.  60.  

Tekstil endüstrisinde işletmelerin adedi içerisinde yer alan en yüksek pay ev tekstilinde alt sektöre 
ait olup %38.3 tutarına karşılık gelir. Hazırlama alt sektörü ve tekstil fiberi bükümü %27.8 üretim 
değeri ile en büyük paya sahiptir. Tekstil imalat endüstrisinde en yüksek katma değer %27.3 oranı 
ile triko tarafından oluşturulur. Tekstil imalat endüstrisinde en yüksek yatırım %30.3 oranı ile triko alt 
sektörü tarafından gerçekleştirilmiştir. 61 

Türkiye’de tekstil endüstrisinde eğilimler açık uç eğirme, halka eğirme, dokuma ve triko, yaş işleme 
gibi önemli proseslerden oluşan önemli proseslerle yatay veya dikey olarak entegre olma 
eğilimindedir. Entegre olma ile birlikte piyasa dinamikleri tesisleri enerji verimli projelerle başlatılan 
SPB zamanını daha iyi hale getirecek olan 3 vardiya şeklinde çalışmaya zorlar. Türkiye tekstil 
endüstrisi ile ilgili tecrübeler baz alındığında eğirme, makine, yaş işleme, dokuma ve trikodan oluşan 
proses makinelerinin yaklaşık yaşı 7 ile 23 arasında olup yeni yatırımlar ve güncel kapasite 
artırımları dikkate alınmamıştır.  Proses makinelerinin yaşlarına yönelik 7 ile 23 yıl arasındaki aralık 
ayrı imalatçılar için makineleri kuruluştan itibaren kullandığının ve ve yıllar içerisinde yenileme ve 
yatırımlarla birlikte kapasitesini artırdığını göstermektedir. 62. Türkiye’de tesislere monte edilen 
proses makinelerinden bazıları Avrupa’da tesislerini yenileyen imalatçılardan gelen ikinci el 
makinelerdir.  

Bu eski prosesin otomasyon sistemi genellikle 7 ile 23 yaş arasında olup çoğunlukla gelişmiş 
optimizasyon, hassas kontrol ve enerji verimliliği olmadan proses temelini tamamlar. Örneğin bazı 
eski germe makinelerinin çalışma sıcaklıklaının operatörler tarafından ayarlanabilmesine rağmen ve 
ve germek makineleri bu değerlere göre otomatik çalışabilmesine rağmen temiz hava ve baca akış 
kontrolü bu otomasyon sistemlerinde yoktur veya bağlanmamıştır. Yani sistemler genel olaram tam 
otomatik olmadığı için mevcut otomasyon hareketlerinin iyileştirilmesi için hala alan vardır. Diğer 
taraftan 2009 ve 2010 yıllarından sonra Avrupa ekonomik durumundan etkilenmesi nedeniyle son 6 
yılda şirketker daha verimli proses ve CHP sistemlerine yatırım yapmıştır.  

Aşağıdaki şekil (Şekil 3-24) tekstik sektörünün endüstriyel sektör nihai enerji tüketimindeki payını 
gösterir.    

                                                      
59 Türkiye için taslak NEEAP 2016 
60 İstanbul Sanayi Odası , Tekstil İmalat Sektör Raporu , 2014  
61 İstanbul Sanayi Odası , Tekstil İmalat Sektör Raporu ,, 2014  
62 TurSEFF Yatırımcı verisinşi baz alan Proje Değerlendirme Raporu  
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Şekil 3-24: Nihai Enerji Tüketiminde Tekstil Sektörünün Payı63  

Türkiye’de tekstil endüstrisinden çalışan işletmeler endüstri sektörü nihai enerji tüketimi %12 
oranına karşılık gelecek şekilde yaklaşık 3350 kTEP enerji tüketir.  

Proses makinelerini iyileştiren ve CHP sistemlerine yatırım yapan tekstil şirketleri genekl olarak 
tekstil şirketlerinin yoğun şekilde yer aldığı Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Doğu Akdeniz bölgesi ve 
Güney doğu Anadolu bölgesinde yer alır.  CHP tesislerinin tesis içerisinde toplam tüketimindeki 
payında yaklaşık %34 oranına karşılık geldiği için makinelerin tüketiminden kaynaklanan tüketim 
nedeniyle makine değiştirmelerinden kaynaklanan ortalama enerji verimliliği tasarruf oranı yaklaşık 
%44 tür. 64.  

 
Şekil  3-25: Tekstil endüstrisinin yerleri65 

Aşağıdaki şekil (Şekil 3-30) son zamanlarda uygulanan proses makinesi değiştirmelerinden 
kaynaklanan Enerji tasarruf oranını gösterir.  

                                                      
63 Kaynak : TUIK, 2014. 
64 TurSEFF. Yatırımcı verilerini baz alan proje değerlendirme raporu 
65 Türk tekstil, kıyafet endüstrisi, ve deri sektörü strateji makalesi 2015-2018 
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Şekil 3-26: Türkiye’de son zamanlarda proses makinesi değişimleri ile ilgili ortalama enerji tasarrufları 

66 

Şirketlerin son zamanlarda uygulamış oldu ana proses iyileştirmeleri aşağıda sunulmaktadır:  

3.2.3.1 İplik Prosesi  

İplik üreticileri iplik üretmek için genel olarak halka veya açık uç tip eğirme kullanır. Ancak bazı 
şirketler piyasa talebini karşılamak üzere her iki sistemi birlikte kullanır. Yüksek hızı nedeniyle açık 
uçlu eğirme yöntemi daha verimli olmasına rağmen, Türkiye’deki ana iplik üreticileri halka türlerini 
kullanmaya veya yenilemeye devam etmektedir. Rieter ve Saurer piyasadaki mevcut başlıca eğirme 
prosesi tedarikçileridir.  

Aşağıdaki şekil değiştirilen makinelerin spesifik enerji tüketimlerine göre iplik üretimine göre bazı 
eski ve yeni makineleri karşılaştırmaktadır (Şekil 3-27) 

 

                                                      
66 TurSEFF Project Assessment Reports based on the investor data. 
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Şekil  3-27: Enerji tüketimis in iplik üretiminde özel enerji tüketimlerine göre eski ve yeni makinelerin 
karşılaştırılması67. 

Yukarıda da dikkat edilebileceği üzere halka eğitme makineleri iplik üretiminde kullanılan diğer 
makinelerden daha fazla enerji tüketmektedir . 

Tekstil sektöründe son zamanlarda kurulan yeni eğitme makineleri işlenen her bir ton iplik için 
makinenin tüketimlerinde 50-55% oranında enerji tasarrufu sağlar. 68  Enerji tasarrufu ile ilgili başlıca 
bazı ana faktörler aşağıda sunulmaktadır.  

• Daha yüksek çalışma hızı ve optimizasyona sahip yüksek verimli motorlar 

• Hammadde optimizasyonu, hız ve kuvvet için ayar değerleri farklı hammaddelere 
göre farklı şekilde optimize edilmiştir.  

• Daha hafif eğirtmeçler ve bobinler. 

• Verimli güç aktarma ekipmanları. 

• Pnömatik sistemlerin basit fotoelektrik durdurma hareket ettirme sistemleri ile 
değiştirilmesi 

3.2.3.2 Dokuma ve Triko  

Dokuma ve triko prosesleri türkiye’de genel alt sektördür. Bu prosesler daha düşük yatırım 
maliyetlerinin olduğu daha küçük şirketlerde ve bunun yanında üretim tesislerinin dikey olarak 
entegre olduğu göreceli olarak daha büyük şirketlerde görülebilir. Bu sistemlerin ana enerji tüketimi 
makineler için ana tahrik motorundan kaynaklanır.  

Sektör içerisnde tecrübeler baz alınarak triko ve dokuma makinelerinin ana tahrik motorları 5.5- 7.5 
kW ve 5.5 -15 kW arasında olup motorların enerji verimlilik sınıfı genel olarak EFF 2(IE1) ve EFF 
1(IE2)dir. Diğer taraftan eski makinelerde bulunan motorların enerji verimlilik sınıfı EFF 3 olup düşük 
kalite yeniden sarıma bağlı olarak diğer kayıplar vardır. Yeni makinelerin motorları daha verimli 
olduğu için dokuma triko makinelerini değiştiren sektör içerisinde yer alan şirketler enerji tasarrufu 
elde eder ve aynı zamanda basınçlı havadan da tasarruf elde edilir. Mevcut proseslerde 
ayarlanabilir yüksek hızla birlikte makinelerdeki elektrik tasarrufu her bir birim çıkış için %50 oranına 
kadar ulaşabilir. 69.  

Piyasa içerisinde Avrupa’da üretilmiş dokuma ve triko makineleri tercih edildiği için tekstil sektörü 
daha düşük makine fiyatlarına sahip olmaları nedeniyle Asyalı üreticilere ait makine performansını 
görmek istemektedir.   

3.2.3.3 Yaş işleme (boyama ve finişaj) 

Sektör içerisinde sürekli türde proses makinelerine (boyama, yıkama, kurutma, germek vb 
makineleri) dair tam otomasyona yatırım yapan şirketler yüksek miktarda termal ve elektrik tasarrufu 
elde eder Örneğin bir çok yıkama makinesi daha verimli sürekli türde veya ders akış yıkama 
makineleri ile değiştirmiş böylelikle reaksiyon zamanı artırılmış ve işleme zamanı azalmış su 
tüketimi azalmış ve sonucunda elektrik ve ısı tüketimleri azalmıştır. Yani su ve diğer sarf 
                                                      
67 TurSEFF.yatırımcı verilerini baz alan proje değerlendirme raporları 
68 TurSEFF yatırımcı verilerini baz alan proje değerlendirme raporları. 
69 TurSEFF yatırımcı verilerini baz alan proje değerlendirme raporları. 
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malzemeleri tüketiminin yanında şirketler yatırım yapılan makinenin özel tüketimleri sayesinde 80% 
oranına kadar temel enerji tasarrufu elde edebilir. 70.      

Aşağıdaki şekil özel elektril tüketimlerine göre bazı eski ve yeni yaş işleme makineleri ile ilgili 
karşılaştırmaları gösterir (Şekil 3-28) 

 
Şekil  3-28: Özel elektrik tüketimlerime göre yeni ve eski yaş işleme makinelerinin karşılaştırılması71.  

Sonraki şekilde spesifik termal enerji tüketimine göre bazı eski ve yeni yaş işleme makineleri 
karşılaştırmasını gösterir. (Şekil 3-29).   

 
                                                      
70 TurSEFF yatırımcı verilerini baz alan proje değerlendirme raporları 
71 TurSEFF yatırımcı verilerini baz alan proje değerlendirme raporları 
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Şekil  3-29: Spesifik termal enerji tüketimlerine göre eski ve yeni yaş işleme makinelerinin 
karşılaştırılması 72. 

.  Genel olarak bu segment içerisinde yer alan ana makine tedarikçileri uluslararası markalar olarak 
bilinir; Monforts, Bobcock, Brückner (Erbatech), Biancalani, Reggiani. Diğer taraftan yerel üretilmiş 
boya makineleri de piyasa içerisinde oldukça yaygındır.  

Aşağıdaki şekil (Şekil 3-30) son zamanlarda uygulanan proses makineleri değiştirmesi ile ilgili 
ortalama enerji tasarrufunu gösterir. Grafik üzerind gösterilen oranlar sistem tüketimi sonucunda 
hesaplanmıştIr.  

 
Şekil  3-30: Son zamanlarda proses makine değişimleri  ile elde edilen ortalama enerji tasarrfuları73 

Yüksek elektrik ve termal enerji talebi nedeniyle tekstil şirketleri tüketimlerinim bir kısmını daha 
verimli şekilde karşılamak üzere kojenerasyon sistemlerine yatırım yaptı.  Mayıs 2014 tarihine kadar 
Toplamda 1,701 MWe kurulu kapasiteye sahip 88 kojenerasyon tesisine sahip olan Türkiye Tekstil 
endüstrisi hem yatırım adedi hemde Türkiye’de kojenerasyon kapasitesinin %22 oranıan sahip 
olması nedeniyle önde gelen sektördür.  

70 MWe ve 42 MWe kurulu kapasitesi ile Çorlu Tekirdağ’da yer alan Pamuklu Mensuca ve Kipaş 
Mensucat tekstil endüstrisinde en büyük kojenerasyon tesislerine sahip iki işletmedir. 74. Bu 
yatırımlardaki başlıca ICE tedarikçileri MWM, GE Jenbacher, Wartsila, Cat, Mtu ve Deutzdır. Diğer 
taraftan ekipman tedarikçileri iyi ve tanınmış şirketler olmalarına rağmen yanlış planlama ve/veya 
yüksek bakım giderleri nedeniyle bir çok yatırım etkin değildir veya verimsizdir.  

Güneş enerjisi piyasasındaki patlama nedeniyle özellikle güney bölgelerde yeralan tekstil şirketleri 
güneş enerjisine yatırım yapmış olup enerji gerekliliğine bağlı olarak yatırım yapmaya devam 
edecektir. Ancak FiT’in şirketler için uygulanan elektrik tarifeleri daha yüksek olduğundan dolayı 

                                                      
72 TurSEFF yatırımcı verilerini baz alan proje değerlendirme raporları 
73 TurSEFF yatırımcı verilerini baz alan proje değerlendirme raporları data. 
74 Turkoted kojenerasyon raporu 2014. 
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yatırımcıların neredeyse tamamı uygulanan teknikler  çatı üzeri olmasına rağmen üretilen elektriği 
kendileri tüketmek yerine şebekeye satar. 

3.2.4 En uygun, maliyet verimli teknikler ve teknolojiler 
En iyi, uygun, maliyetli teknikler ve teknolojiler  iki farklı kategori altında ele alınacaktır: 

• Proses – Bu kategori proses ve üretim hatlarıyla yakında ilgili tüm en iyi teknikleri ve 
teknolojileri içerir;   

• Bu kategori hava kompresörleri, aydınlatma, kazanlar, motorlar, enerji yönetim sistemleri, 
soğutma grupları vb. gibi üretim hatlarına hizmet sağlayacak yardımcı sistemlerle doğrudan 
ilgili tüm en iyi teknoloji ve teknikleri içerir.  

Tekstil endüstrisinde anahtar enerji verimliliği olanakları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 

Alan  Önlem 
A. Genel yardımcı hizmetlerle ilgili önlemler 

Basınçlı Hava - İyileştirme ve optimizasyon sistemleri, kaçakları azaltma 

Elektrik 
- Tesisin kalite faktörünü iyileştirme(reaktif enerjinin azalması) 
- Pompalarda ve proses ekipmanında değişken hız sürücülerinin kullanılması, yüksek 
verimli motorların kullanılması 

Proses kontrol 
sistemleri - Enerji yönetim sistemleri ve enstrümantasyon 

Aydınlatma - Aydınlatmada enerji verimliliği ve aydınlatma kontrollerinin kullanılması 
Su yönetimi - Su yönetim programının ortaya konması 
B. Prosese Özel Önlemler 

Eğirme Prosesi 

- Enerji verimli üfleyici fanlar ve havai gezier temizleyiciler (OHTCs) 
- Tesisin kalite faktörünü iyileştirme (reaktif enerjinin azalması) 
- Çeşitli makinelerde normal V kayışların dişli kayışlarla değiştirilmesi 
- Pnömatik sistemler yerine elektronik seyyar son ara duruş hareket algılayıcıları 
montajı 
- Yüksek hızlı hallaçlama makinesi 
- Halka eğirmenlerde konvansiyonel eğirmenlerin hafif eğirmenlerle değiştirilmesi 
- Halka çerçeveler için sentetik sandviç şeritler 
- Halka çerçevelerde hafif ağırlıklı makaraların  kullanılması 
- Yüksek hızlı bilezikli eğirme makinesi 
- Modifiye edilmiş ikiye bir (TFO) makine pot kullanılması 
- Nemlendirme sistemleri için enerji verimliliği kontrol sistemleri 

Dokuma Prosesi - Dokuma planlarında enerji verimliliğine yönelik önlemler 

Yaş İşleme 

- Yaş işlemede kombina hazırlık işlemleri 
- Ağartma banyo geri kazanım sistemleri 
- Yıkama için ters akış akımlarının kullanılması 
- Sürekli yıkama makinelerinde enerji tasarrufu 
-  Sürekli döküm makinelerinde tank ve kırpmaların üzerinde kapakların montajı 
- Ağartmadan sonra artık hidrojen peroksitin enzimak olarak ortadan kaldırılması 
- Yün temizleme tesislerinde kir temizleme/gres geri kazanım tezgahların kullanılması 

Boyama ve Baskı 
-  Yüksek  sıcaklıklı/yüksek basınçlı (HT/HP) boyama makinelerinin ısı yalıtımı 
- Boyama tesislerinde kimyasalların otomatik hazırlanması ve dağıtılması 
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Alan  Önlem 
-  Otomatik boyama makineleri kontrolörleri 
- Yığın boyama makinelerinde soğutma suyu geri kazanımı (püskürtme, yayılma, 
çember, mastar ve vinçler) 
- Soğuk ped yığın boyama sistemleri 
- Boyama banyo yeniden kullanımı  
- Tekli halat akış boyama makineleri 
- Otoklavlarda sıcak atık su ısı geri kazanımı  
- Boyamada yeniden işleme ihtiyacının azaltılması  
-  Sıcak durulama suyundan ısı geri kazanımı 

Finisaj 

- Germe gövdelerinde enerji tüketiminin minimize edilmesi 
 - Gericilerde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi  
 - Germe ve kurutma makinelerinde termik akışkan ısıtma sistemlerinin doğrudan gaz 
yakma sistemlerine dönüştürülmesi 
 - Germe makinesinde egzoz nemliliğinin optimize edilmesi 
 -  Germe sistemlerinde sensörler ve kontrol sistemlerinin kullanılması 

Su yönetimi Su yönetim programlarının ortaya konması 

 

3.2.4.1 Prosese Özel Teknikler ve Teknolojiler 

a) Eğirme prosesi  

Havai gezer temizleyiciler için enerji verimli üfleyici fanlar (OHTCler) 

OHTC'lerde yer alan mevcut üfleyici fanlar daha az ağırlığa sahip daha küçük çaplı fanlarla 
değiştirilebilir. Geri ödeme süresi 6 aydan az olarak yaklaşık %20 civarında enerji tasarrufu elde 
edilebilir. Her bir fan için 2MWh/yıl oranında elektrik tasarrufu bildirilmiştir.  Uyarlama için yatırım 
maliyeti her bir fan için yaklaşık 100 ABD dolarıdır. 75Tesisler için kalite faktörünün iyileştirilmesi 
(Reaktif enerjinin azaltılması) 

Eğirme tesislerinde reaktif enerjiye neden olabilecek birçok elektrik motoru vardır. Bu nedenle kalite 
faktörünü iyileştirerek reaktif enerjiyi azaltmak, enerji kullanımı ve harcamalarını azaltmada önemli 
bir önlemdir. Örneğin; Hintli bir şirket kayıplarda azaltmanın gerekli olduğu yerlerde düşük değerli 
kapasitörleri yeni kapasitörlerle değiştirmiştir. 24.1 MWh/yıl enerji tasarrufu elde edilmiştir76.  

 

Çeşitli makinelerde normal V kayışların dişli V kayışlarla değiştirilmesi 

Tekstil tesislerinde birçok motor dönen araçlar kayış ve kasnakla bağlanmıştır. Birçok durumda V 
kayış hareketi aktarmak için kullanılır. Normal ve kayışlar sürtünme kayıplarını azaltmak böylece 
enerji tasarrufu elde etmek için dişli V kayışlarla değiştirilebilir. Hindistan’da 20 V kayış tahrikin 
değiştirilmesi yıllık 30 MWh/yıl tasarruf elde edilmesine yol açmıştır. Farklı kayış türleri ile ilgili teknik 
özellikler Tablo 3-3 içerisinde sunulmaktadır. 

Tablo 3-11:  Farklı Kayışların Teknik Özellikleri 

Kayış Türü V-Kayış Dişli Kayış Senkron Kayış 

                                                      
75 Expresstextile, 2005 
76 EMT, 2008c 
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Kayış Türü V-Kayış Dişli Kayış Senkron Kayış 
Verimlilik % 93% - 97% 95% - 98% 99% 
Kayma Biraz Düşük Yok 
Bakım Yüksek Orta Düşük 
Yaşam ömrü beklentisi Ortalama Daha iyi En iyi 
İşletme gürültüsü Düşük Orta Yüksek 
Darbe yükleri için 
uygunluk Evet Evet Hayır 

Maliyet Düşük Düşük - Orta Yüksek 

 

  Pnömatik sistemler yerine elektronik fitil ucu kopma durma hareket detektörlerinin montahı 

Basit (fitil) makinesinde, fitil ucu kopma-durma sistemi pnömatik emme borusundan, fotoelektrik 
durma-hareket sistemi uç kopma algılayıcısına dönüştürülerek elektrik tasarrufu elde edilebilir. 
(hava kompresörlerinden elde edilen elektrik tasarrufu nedeniyle basınçlı havaya ihtiyaç duyulmaz.) 
Bu önlem dünyada birçok tekstil tesisinde uygulanmaktadır. Yıllık ortalama her bir fitil makinesi için 
180 ABD doları gider azalması  ve yıllık 3.2 MWH/yıl/makine tasarrufu bildirilir. 77. 

 

 Yüksek Hızlı Hallaçlama Makinesi  

Yeni yüksek hızlı hallaçlama makineleri büyüktür ve fazla miktarda enerji tüketir. Diğer taraftan 
üretkenlik yüksek olduğu için yeni makinelerin 1/3'ü ve toplam enerjinin yarısı kullanılarak aynı 
üretim elde edilebilir. Örneğin 12 adet 27 kW/makine gerektiren konvansiyonel makine 41 
kW/makine olan 4 adet yeni makine ile değiştirilebilir ve 160 kW tasarruf sonucu ortaya çıkabilir. 
Yeni hallaçlama makinesinin sermaye gideri yaklaşık 100.000 ABD doları değerindedir. Yatırımın 
geri ödeme süresi yaklaşık olarak 1.3 yıldır.  78. 

 

 Bilezikli gövdelerdeki konvansiyonel eğirmenlerin daha hafif eğirmenlerle değiştirilmesi 

Bilezikli gövdeler eğirme prosesinde en büyük enerji tüketicileridir. Yani 20 eğirmenin ağırlığı 
makinenin enerji tüketimiyle doğrudan ilişkilidir. Konvansiyonel eğirmenleri yüksek verimli aynı 
zamanda daha hafif olan  eğirmenlerle değiştirerek her bir bilezikli gövde için ortalama 23 
MWh/yıl/bilezik tasarrufu elde edilebilir. Bu yatırım miktarı her bir bilezikli gövde için yaklaşık olarak 
15,000 ABD doları civarındadır.  79 . 

 

Bilezikli Gövdeler için Sentetik Sandviç şeritler 

Sentetik Sandviç eğirmen şeritler poliamit, pamuk iplik ve özel sentetik kauçuk karışımından yapılır. 
Sandviç şeritle dengeli çalışırken iyi boyutsal dengeye sahiptir, kopmazlar ve bu da daha az zayıf 
burgulu ipliklerin oluşmasına yol açar, fiberlerin yapışmasına neden olmaz. Yumuşak ve esnek şerit 
gövdelerden yapılır. Bu özel karakteristikler nedeniyle bu şeritler %5-10 enerji tasarrufları sunar. Her 

                                                      
77 EMT, 2008a 
78 NEDO 2008 
79 EMT, 2008b 
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bir gövde için 8MWh/bilezikli gövde tasarrufu bildirilmiştir. (yaklaşık 92.5 kWh/ton/yıl). Değişimin 
sermaye gideri yaklaşık olarak her bir gövde için 540 ABD doları değerindedir. (geri ödeme süresi 
yaklaşık olarak altı aydır. ) 80 .  

 

Bilezikli gövdelerde hafif makaraların kullanılması 

Bilezikli gövdelerde iplik makaralar üzerine toplanır. Makaralar üzerine oturtuldukları eğirmenler ile 
çevrilir. Eğirmenlerin dönüşü bilezikli makinelerde en yüksek enerji tüketimine sahiptir. Makaralar ne 
kadar ağır olursa makaraların ve dolayısıyla eğirmenlerin dönüşü için o kadar fazla enerji gerekir. 
Şimdilerde geleneksel olanların yerine daha hafif eğirmenlerin kullanılması gitgide daha fazla dikkat 
çekmektedir.  

 

Yüksek Hızlı Halka Eğirme Makinesi 

Bu makine geleneksel ekipman ile karşılaştırıldığında benzer enerji tüketimiyle birlikte çalışma 
hızında 10-20% artışa sahiptir. Bu nedenle 45 kW geleneksel bilezikli eğirme makineleri ile yapılan 
üretimle karşılaştırıldığında enerji tüketimi 36.0- 40.5 kW arasındadır. İlave olarak bu makine benzer 
çapta çözgü kullanan enerji tasarruf eğirmenine uyarlar ve bu da enerji tasarrufuna yaklaşık olarak 
%6 oranında katkıda bulunur. 81 . 

 

İkiye bir (TFO) makineleri için değiştirilmiş dış pot kullanımı 

Bükme eğirme iplikler için kullanılan halka katlayıcıları filament ipliklerin bükülmesi için kullanılır. 
Günümüzde TFO bükücüler hem eğirme iplik hem de filament iplik sektörlerinde uzun ilmeksiz 
ipliklerin üretimi gibi mevcut avantajları nedeniyle daha fazla kabul görmektedirler. Bunlar sonuçlar 
olarak sonraki  proseslerde daha iyi performans elde edilmesini kolaylaştırır ve dolayısıyla daha 
yüksek üretkenlik sağlar. 82. 

TFO makinelerinde iplikleri kabarma gerilimi yaklaşık olarak  toplam enerji tüketiminin 
%50’sinekarşılık gelir. Kabarma çapı iplik kalitesini etkilemeden değiştirilmiş pot sağlayarak iplik 
gerilimini azaltmak suretiyle azaltılabilir. Bu önlem TFO'larda toplam enerji tüketimi üzerinden 
yaklaşık %4 tasarruf sağlar.  

 

Nemlendirme sistemleri için enerji verimliliği kontrol sistemleri 

Tekstil tesislerinde nemlendirme sistemleri tesisin enerji tüketiminin yaklaşık %15 ile %25’ini tüketir. 
Hava fanları, egzozz hava fanları ve pompaları ve ilave olarak temiz hava, resirkülasyon ve egzoz 
damperlerini beslemek için değişken hız sürücülerden oluşan enerji verimliliği kontrol sistemleri 
geliştirilmiştir. Nemlendirme sisteminin büyüklüğü ve dış iklime bağlı olarak böyle kontrol sistemlerini 
tesisle ilişkilendirmek suretiyle %25 ile %60 arasında tasarruf elde edilebilir.   

                                                      
80 Palanichamy ve  Sundar Babu, 2005 
81 NEDO, 2008 
82 Shanmuganandam, 1997 
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Önlemler mevcut nemlendirme tesislerine kolayca uyarlanabilir (hem otomatik hem de elle 
çalıştırılan nemlendirme tesisleri) ve tüm sistem merkezi sistem aracılığıyla kontrol edilebilir. 
Öngörülen enerji tasarrufları yaklaşık 50 MWh/yıldır. 83 . 

 

b) Dokuma Prosesi 

Dokuma tesislerinde enerji verimliliğine yönelik genel önlemler 

Tezgah tek bir makine olduğu için mevcut tezgahların verimliliğini artırmak için yapılabilecek çok 
fazla fiziksel iyileştirme yoktur. Elbette tazgahlar enerji yoğunlukları açısından farklılık gösterirler. 
Ancak verilen bir tezgah türü için enerji verimliliğine yönelik olanaklardan çoğu  tezgahın kullanım 
şekli, (üretkenlik), yardımcı sistemler(nemlendirme, basınçlı hava sistemi, aydınlatma vb) ve 
tezgahların bakımı ile ilgilidir.  

Önceki bölümlerde ifade edilen eğirme proseslerinde nemlendirme sistemlerinin enerji verimliliğini 
artırmaya yönelik tüm önlemler büyük kapsamda dokuma tesislerine de uygulanabilir. Onlara ilave 
olarak aşağıdaki önlemler de dokuma proseslerinde verimliliği artırmaya yönelik olarak 
uygulanabilir:  

• Tezgah kullanım oranı  %90 fazla olmalıdır. Tezgah makinelerinden kullanım oranındaki 
%10’luk düşüş spesifik enerji tüketimini %3-4 oranında artıracaktır. 84. 

• Tezgahın elektrik motoru yüksek enerji verimli elektrik motoru ile değiştirilebilir.  
• Dokuma makinesinin türü her bir ürün için kullanılan enerjiyi önemli ölçüde etkileyebilir. Bu 

nedenle tezgahları satın alırken tezgahın enerji verimliliği çok önemlidir.  
• Dokuma işlemindeki düşük kaliteli iplikler. Atkı ve çözgü ipliklerinin kalitesi üretkenliği 

doğrudan etkilediğinden dokuma prosesinin verimliliğini etkiler. Bu nedenle daha yüksek 
kalitede ipliklerin kullanılması dokuma prosesinde daha yüksek maliyetlere neden olsa da 
daha az kopma ve duruşlara neden olacaktır ve nihayetinde daha ucuz ve daha düşük 
kalitede ipliklerin dokuma prosesinde kullanılmasıylaeşdeğer maliyete sahip olabilecektir.    
 

c) Yaş İşleme 

Yaş İşlemede Hazırlayıcı işlemlerin birleştirilmesi 

Kombine haşıl sökme, ovarak temizleme ve pamuk kumaşın ağartılması, orijinal sekiz aşamalı 
prosesten sadece iki aşamanın yer aldığı prosese yönelik proses aşama azalmasına yol açabilir; bu 
yöntem buhar boşaltma ve soğuk ped tekniğine uygulanabilir. Üç ara yıkamanın ortadan 
kaldırılması, bir sıcak kazan ve soğuk asit prosesi enerji gerekliliklerini %80 oranında azaltabilir. 85.  

 

Ağarma banyo geri kazanım sistemleri86    

Yaş işleme işlemlerinde büyük miktarlarda su kullanılır; durulama suyunun geri dönüşümü ve 
yeniden kullanılması atık su arıtma sistemlerinde hidrolik yüklemeleri büyük ölçüde azaltabilirken 

                                                      
83 Prakasan, 2006; ITJ, 2008 
84 Sivaramakrishnan, et al. 2009 
85 Karbon Tröstü, 1997 
86 Marbek Kaynak Danışmanları, 2001   



  
 
 
 
 

 

 
 
European Union / Instrument For Pre-Accession Assistance (IPA) Energy Sektör Technical Assistance Project 
Contract Number MENR12/CS04 Page - 108 - 

aynı zamanda su kullanımını, enerji tüketimini ve atık su bertarafını azaltarak enerji tasarrufları 
oluşturabilir. Harcanan durulama ve yıkama suyunu yeniden kullanmak için iki yol vardır. Bu su 
düşük kalite durulama suyunu kabul eden diğer durulama istasyonunda yeniden kullanılabilir ve yaş 
işleme işlemlerinde proses suyu olarak kullanılabilir.  Proses çözeltisini destek veya sonraki 
banyoda tekrar kullanabilmek için proses çözeltisini depolamak amacıyla depolama tankları gerekli 
olabilir. Ağartma banyo geri kazanım sistemleri hem örgü(triko) hem de dokuma sistemlerinde 
kullanılabilir bu da tipik %100 pamuk tam ağartma sisteminde toplam kullanılan suyun %50 oranının 
yeniden kullanılmasını sağlayabilir. Orta boyutlu bir işletme için yıllık olarak öngörülen enerji 
tasarrufunun değeri yaklaşık 51,000 ABD dolarıdır.  

 

Yıkamada test akış akımlarının kullanılması 

Bu sistemde temiz su tesis içerisinde arkadan öne doğru akar. Bu en temiz kumaşın en temiz 
yıkama çözeltiü ile temas ettiği anlamına gelir. Bu prosesi uygulayarak hem su hem de enerji 
tasarrufu elde etmek mümkündür. Bu proses yıkama için su tüketimini azaltmak üzere genişletilmiş 
olup, yıkama ekipmanı yıkama ve dehidrasyon mekanizması, filtre ekipmanı sensor ve pompalardan 
oluşur. Ters akış akım yıkama prosesi ile ilgili şema Şekil 3-17 içerisinde gösterilmektedir.  

 

Şekil 3-31: Ters akış akım yıkama prosesi87 

Bu proses normal koşullarda her bir kilo kumaş için 20 litre su ve 1.6 kg buhar gerektirir. Ancak ters 
akış prensibi her bir ayrı prosesten sonra ardışık olarak uygulanabilir bu da su ve enerji 

                                                      
87 ECCJ, 2007b 
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tasarruflarına yol açabilir. Bu prosesleri kullanarak %55 su tasarrufu ve %41 buhar tasarrufu elde 
edilmiştir. 88 

 

Sürekli yıkama makinelerinde enerji tasarrufları 

Sürekli yıkama makineleri genel olarak temizleme, ağartma, merserize etme gibi işlemlerden önce 
veya boyamadan sonra kullanılır. Süreli yıkama makinesi,gerilim kompanzatörleri ve kesme ruloları 
ile bağlanan kompartmanlardan oluşur. Kumaş her bir tank içerisinde rulo serileri etrafında açık 
genişlikle ipliklenir. Rulolar çözeltilerin karışmasını hızlandırarak ve kirliliklerin transferini 
kolaylaştırarak yıkama verimliliğinin artırılmasına yardımcı olur.. 89.. Sürekli yıkama makinesi Şekil 
3-18 içerisinde gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-32:  Sürekli yıkama makinesi90 

Sürekli yıkama makinelerinde tank ve kesicileri üzerine kapak montajı  

Şekil 3-19 sürekli yıkama makinesi için tipik enerji kırılımını göstermektedir. Kesmelerdeki kayıpların 
önemli olduğunu hatta yıkama makinelerinde enerji talebini %40 oranında artırabileceğini gösterir.  

50%

36%

3%

11%
Su ısıtma

Kesme kayıpları

Radyasyon ve taşınım
kayıpları

Buharlaşma kayıpları

 

                                                      
88 Textiledigest, 2009 
89 Carbon Trust, 1997 
90 Carbon Trust, ,1997  



  
 
 
 
 

 

 
 
European Union / Instrument For Pre-Accession Assistance (IPA) Energy Sektör Technical Assistance Project 
Contract Number MENR12/CS04 Page - 110 - 

Şekil 3-33: Sürekli yıkama makineleri için enerji kırılımı 

Bu nedenle sıcak tanklar gibi onları kaplamak da önemlidir. Yerleştirilmiş her türlü kapak, kolay 
erişimi sağlamak için kolay şekilde sökülebilir olmalıdır. Bu basit iyileştirme önlemi önemli enerji 
tasarrufları sağlayabilir.91. Enerji verimliliği ve enerji tasarrufunu iyileştirmek için sürekli yıkama 
makinelerinde yapılabilecek birçok iyileştirme vardır, şöyle ki : 

• Otomatik vanaların monte edilmesi;  
• Isı geri kazanım ekipmanlarının monte edilmesi;  
• Taze buhar basıncının azaltılması;  
• Kullanım noktasında su ısıtmanın ortaya konması. 

 

Ağartmadan sonra artıkhidrojen peroksitin enzimatik olarak ortadan kaldırılması 

Ham pamuk kumaş ağartma gerektirir, genel olarak bu hidrojen peroksit ile elde edilir. 
Tekrarlanabilir ağartma sonuçları elde edebilmek için başlangıç miktarın %10-15 oranında artık 
hidrojen peroksit içeriği ağartma sonunda yine mevcut olacaktır. Artık hidrojen içeriği her türlü ton 
değişikliğini önlemek için oksidasyona karşı hassas olan boya maddelerinden uzaklaştırılmalıdır.  

Enzimatik peroksit uzaklaştırılması süreksiz, yarı sürekli ve sürekli üretim metotlarında mümkündür. 
Bu metot, hem yeni hem de mevcut montajlarda uygulanabilirdir. Su ve enerji tüketiminde 
tasarruflar, üretim maliyetlerinde %6-8 aralığında olabilir. Danimarka'da bulunan Skjern Tricotage-
Farveri tekstil tesisi bu önlemi uygulamış ve 2,780 GJ/yıl enerji tasarrufu ile 13,500 kl/yıl su 
tasarrufuelde etmiştir. 92. 

 

Yün temizleme tesislerinde entegre kir temizleme/gres geri kazanım çevrimlerinin kullanılması 

Yün temizleme enerji yoğun bir prosestir. Genel olarak uygulanabilir bakım ve temizlik tekniklerine 
bağlı olarak yün temizleme prosesinde en büyük enerji tasarrufu atık su miktarını drenajlara kadar 
azaltmak veya kir/gres geri kazanım çevrimleri kurarak sahada atık su arıtma tesislerine 
indirgemektir. Teknikler kir/gres çevrin akışından ısı geri kazanımı için ısı eşanjörü ile donatmayı 
içerir. 15.000 ile 25.000 ton arası yıllık işleme kapasitesine sahip tesiste kir temizleme/gres geri 
kazanım çevrimleri montajının maliyetinin, özelliklere, seçilen özel sistemin kalite ve kapasitesine 
bağlı olarak 615,000 ile 1,230,000 ABD doları arasında olması öngörülmektedir. Azalan atık bertaraf 
giderlerini göz ardı ederek montaj için geri ödeme süresi 2 ile 4 yıl arasında olacaktır. 93.  

 

Sıcak durulama suyundan ısı geri kazanımı 

Yaş işleme tesislerinde kumaş veya ipliği yıkamak için (80oC sıcaklığa kadar) büyük miktarlarda su 
kullanılır. Durulama suyundan elde edilen ısı, geri kazanılabilir ve sonraki sıcak durulama için ön 
ısıtmada kullanılabilir. Ancak dünyada birçok şirket sıcak durulama suyundan ısı geri 
kazanmamaktadır.  

                                                      
91 Carbon Trust, 1997 
92 E-textile toolbox, 2005a 
93 Avrupa Komisyonu, 2003 
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Durulama atık sudan gelen soğuk temiz suya ısı transferi için plakalı ısı eşanjörleri kullanılabilir. 
Basit ısı eşanjörleri sürekli prosesler için yeterlidir. Sürekli olmayan proseslerde ısı eşanjörlerinin 
tampon tanklar ve proses kontrol aletleri ile donatılması gerekir. Çin'de çeşitli tekstil tesisleri ile ilgili 
vaka çalışmalarını baz alarak NRDC (Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi), bu önlemin uygulanması 
ile birlikte durulamada 1.4-7.5 GJ/ton yakıt tasarrufu bildirmiştir. Tesisin büyüklüğü ve işletmeye 
bağlı olarak yatırım maliyetinin 44,000 ve 95,000 ABD doları arasında olması öngörülmektedir. 
NRDC tarafından ele alınan tüm vakalarda geri ödeme süresi altı aydan azdır. 94. 

 

d) Boyama ve Baskı 

Yüksek Sıcaklıklı/Yüksek basınçlı (HT/HP) boyama makinelerinde ısı yalıtımı 

Boru, vana, tank ve makinelerin yalıtımı, tekstil tesislerinde tüm buhar tüketen tekniklere 
uygulanması gereken iyi bakım ve temizlik uygulamalarının temel prensibidir. Yalıtımın yüksek 
sıcaklık/basınç gerektiren yaş işleme makinelerinde, toplam enerjide %9 oranına kadar tasarruf 
edilebileceği gösterilmiştir. 95.  

Yalıtım malzemeleri su, kimyasal ve fiziksel darbelere maruz kalabilir. Bu nedenle her türlü yalıtım 
malzemesi dayanıklı kimyasal madde/suya dayanıklı dış tabaka ile kaplanmalı veya örtülmelidir. 
Tesis içerisinde böyle yalıtımın yakıt potansiyeli her bir tesis için 9,000 –13,000  ABD doları 
yatırımla birlikte 210-280 GJ/yıl kadar yüksek olabileceği bildirilmiştir. Geri ödeme süresi yaklaşık 
olarak 3.8-4.9 yıl civarındadır.   96. 

 

Boyama tesislerinde kimyasalların otomatik olarak hazırlanması ve dağıtılması 

Ön işlem ve son işlem çözeltilerinin hazırlanması  ve dağıtılması için otomatik sistemlerin örneği  
(kimyasallar karıştırılmadan) Şekil 3-20 içerisinde gösterilmektedir. Benzer araçlar yarı sürekli 
(soğuk ped yığını) ve sürekli boyama tesislerinde kullanılabilir 

Otomasyon tek seferde performansın iyileştirilmesine imkan sağlar;  bu da yeniden işleme, yeniden 
boyama, sıyırma, ton ayarlama düzeltici önlemlerin minimize edilmesi anlamına gelir.Bu da önemli 
miktarda su, kimyasal ve zaman tasarruflarına yol açar. İkinci olarak çözeltiler  tam zamanında 
hazırlanması ve farklı kimyasalların ayrı dağıtılmaları ile otomatik sistemler (ön karışım olmadan) 
atık su kirlenmesinde ve atık kimyasallarda önemli miktarda azalmaya yol açar.  

 

 

 

 

 

 
                                                      
94 Greer et al., 2010 
95 Carbon Trust , 1997 
96 Avrupa Komisyonu, 2003 
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Çözelti toplanmasına göre su miktarı 

 
dengeleyici NaOH yumuşatıcı etkin madde  ayırıcı etkin madde  H202  Flexmip apre küçük hacim  

Şekil 3-34: Kimyasalları dağıtmak için otomatik sistemler97 

Hizmet sağlanacak makinelerin adedine, ve hazırlanacak kimyasal ve çözeltilere  bağlı olarak, sıvı 
kimyasalların otomatik dozajlama için yatırım maliyetleri 354,000 ile 477,000 ABD doları arasında 
değişmektedir.  Toz boyalar için yatırım 385.000 ile 1,077,000 ABD doları arasındayken toz 
yardımcı maddeler için yatırım aralığı 170,000 ile 477,000 ABD doları arasında değişmektedir.. 98. 
Yatırım maliyetleri kimyasalların, enerji ve suyun tüketiminin azaltılması, üretkenliğin artırılması ve 
personel giderlerinin azaltılması ile elde edilebilir. %30 oranına kadar maliyet tasarrufları 
bildirilmiştir.  

 

Otomatik boyama makineleri kontrolörleri 

Otomatik boyama makineleri kontrolörleri boyama proseslerinde artan kontrole yönelik etkili araçlar 
sunar. Boyama makineleri kontrolörleri tesislerde kullanılan birçok boyama makinesine göre 
iyileştirilebilir. 99. Boyama makineleri kontrolörleri endüstriyel atık suları %4.3 oranına kadar azaltma 
potansiyeline sahiptir.  

ABD tekstil şirketi yeni akrilik iplik üretim tesisinde boya banyo akış ve sıcaklım otomasyon kontrolü 
uygulamaktadır. Bu temiz egzozlu boyama banyosunun ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu 
nedenle yıkama sonrası ihtiyacı ortadan kaldırmıştır. Yani su, enerji ve kimyasal kullanımı azaltıldı.  

 
                                                      
97 Avrupa Komisyonu, 2003 
98 Avrupa Komisyonu, 2003  
99 Marbek Kaynak Danışmanları, 2001 
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Yığın boyama makinelerinde soğutma suyu geri kazanımı (püskürtme, kiriş, ambalaj, çile,jigger ve 
vinçler) 

Soğutma suyu geri kazanımı yüksek sıcaklıklarda basınç altında boyama için toplam enerji 
gerekliliklerinin yaklaşık yarısı kadar tasarruf sağlayabilir. Soğutma suyunun geri kazanımı aynı 
zamanda su ve atık su giderlerini de azaltmaktadır. Bir İngiliz Tekstil Şirketi geri dönüşüm, soğutma 
ve kondenser suyunu yeniden  kullanarak yaklaşık 11,000 m3 su tasarrufu sağlamıştır. Atık su 
bertarafında tasarruflar tek başına 6000 ABD doları/yıl miktarına ulaşmış olup buna su pompalama, 
arıtma ve enerji kullanımı dahil değildir.  

Çin'de çeşitli tekstil tesislerinde gerçekleştirilen vaka çalışmalarını baz alarak NRDC (Ulusal 
Kaynaklar Savunma Konseyi) soğutma suyundan geri kazanımla 1.6-2.1 GJ/ton kumaş yakıt 
tasarrufu ve 1.44-7.4 ton su/ton kumaş su tasarrufu bildirmiştir.100 . 

 

 Soğuk Ped yığın boyama sistemleri 

Soğuk Ped yığın boyama esnek veçok yönlü bir boyama yöntemidir. Enerji tüketimi,  vinç 
boyamada,boyama kumaş için yaklaşık 20.9 MJ/kg’dan soğuk ped yığın boyama altında 4.6 
MJ/kg’ın altına düşürülebilir. (yayılan boyama ile ) (%350’den fazla azalma.) Soğuk ped yığın 
boyama uygulamasına bağlı olarak kimyasallar da önemli ölçüde azaltılabilir. Ped yığın boyama ile 
ilgili diğer faydalar su ve iş gücünden tasarrufu kapsamaktadır. Yayma yıkama ve ped yığın boyama 
ile ilgili su tüketimi, vinç makineleri kullanarak kumaşları boyamak için gerekli miktarın sadece 
%10’u değerindedir. (%90 azaltma)101.  

Pamuk ve suni ipek üzerine reaktif boyaları uygulama yöntemi tesisler için maliyet verimli bir yol 
olmasına rağmen bu yöntem  tüm pamuklar için istenen nihai kumaş özelliklerini elde edemeyebilir. 
Soğuk ped yığın boyama aynı zamanda sentetik kumaşlar için de uygun değildir.  

 

Boya banyosunun yeniden kullanılması 

Boya banyosunun yeniden kullanımı atılan sıcak boya banyolarının artık renklendirici 
konsantrasyonları için analiz edildiği, yenilendiği ve ilave malzeme yığınlarının yeniden boyanması 
için kullanılan prosestir. Boya banyosunun yeniden kullanılması boya, kimyasal ve enerji tasarrufları 
yatırımlarda dönüş ve atık su ve atık su arıtması azalmasını sunar.  

Boya banyosu yeniden kullanımı ile ilgili tipik maliyetler laboratuvar ekipmanı ve makine 
değişiklikleri için her bir boya makinesi için yaklaşık 24,000 ABD doları ve  34,000 ABD doları 
arasındaki sermaye giderlerini her bir boya makinesi için yıllık 1,000 ile  2,000 ABD doları arası yıllık 
ilave işletme giderlerini içerir. Boya, kimyasallar ve su, atık su ve enerji azalmaları şeklinde tipik 
yıllık tasarruflar her bir boya makinesi için yaklaşık 21,000 ABD doları civarındadır.    102 .  

 

Tek halatlı akış boyama makineleri 
                                                      
100 Greer et al., 2010 
101 Marbek Kaynak Danışmanları, 2001 
102 US. EPA/SEMARNAR, 1996 
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Bu püskürtme makinesi diyagramı Şekil 3-21 içerisinde gösterilmektedir  

 
Şekil 3-35: Tek halatlı akış boyama makinesi  

Geleneksel çok halatlı makinelerle karşılaştırıldığında bu makinenin kullanılması ile birlikte önemli 
miktarda su ve enerji tasarrufu (%35 oranına kadar) elde edilir. Nihai sonuçların yüksek derecede 
tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği ilave çevresel faydalar getirir. Yeniden işlemede gözlemlenen %5 
değerinden %2 değerine azaltılması bu teknikleri uygulayan şirketlerde görülmüştür. Bu türden 
makine için yatırım maliyetleri yeni geleneksel makine türleri ile karşılaştırıldığında daha yüksektir 
ve yüksek üretkenlikle birlikte geri ödeme süreleri 1 yıldan daha az olabilir. 103. 

 

Otoklav boyama makineleri 75oC’de göreceli olarak yüksek sıcaklıklı atık su üretir ki, bu su birçok 
tesiste doğrudan drenaj bertarafı olarak atılır. Diğer taraftan 13 ile 25oC arasındaki temiz su buhar 
ısıtıcısında 130oC sıcaklığa kadar ısıtılır. Atık sudan Isı geri kazanımı için, ısı eşanjörü ve etrafını 
çevreleyen su tankı pompaları gibi ekipmanlar monte edilebilir. Genel olarak plakalı tip ısı eşanjörü  
önerilir. Sıcak su tanklarında buhar kondensatı geri kazanılabilir.(Şekil 1-11). Otoklav boyama 
makinelerinden ve bunun yanında sürekli yıkayıcılar gibi diğer makinelerden gelen atık su otoklav 
makinelerinde işlem görebilir.  104. 

                                                      
103 Avrupa Komisyonu, 2003 
104 ECCJ, 2007b 
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Şekil 3-36: Otoklavlarda sıcak atık sudan ısı geri kazanımı 

Boyamada yeniden işleme ihtiyacının azalması 

Boyahaneler doğru tonları çabuk ve uygun şekilde elde etmeyi amaçlar. Bu basit şekilde daha iyi 
personel eğitimi yoluyla manüel kontrolü iyileştirmeyle elde edilebilir. Büyük kuruluşlarda gerçek 
zamanlı makine denetimi, boya çevrimi düzenleme ve üretim planlama özelliğine sahip tam 
boyahane yönetim ve kontrol sistemlerine sahiptir. Boya, kimyasal su ve enerji optimize edilirken 
ürün kalitesi ve üretkenliği iyileştirilebilir. İyileştirilen kontroller ürünlerin sadece %5’i oranında 
tonlanmasını gerektirecek; bu da yaklaşık olarak %10-12 oranında enerji tasarrufunu ortaya 
çıkaracaktır 105. 

 

e) Finisaj (Son işlem)  

Gergi, kumaşların boyanması ve finisajında önemli role sahiptir. Gergi aletleri genel olarak ısıyı 
ayarlamak için tekstil finisajı, kurutma, termosol proseslerinde ve finisajda kullanılır. Kumaş finisajda 
kumaşın gergiden yaklaşık olarak ortalama 2-3 kat daha fazla işlem gördüğü öngörülebilir. 106 . Her 
biri sıcaklık ölçü aleti, brülör/ısı eşanjörü fan, egzoz ve damperle donatılan üç metrelik kesitlere 
sahip gergi Şekil 3-23 ile gösterilmektedir.  

                                                      
105 Karbon Tröstü, 1997 
106 Avrupa Komisyonu, 2003 
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Şekil 3-37: Gergi içerisinde hava yolunun şematiği107 

Gergi aletleri doğrudan gaz yakma ve termik akışkan sıvıları gibi yöntemler kullanılarak farklı 
şekillerde ısıtılabilir. Gaz yakmalı sistemler çok geniş aralıktaki proses sıcaklıkları içerisinde yüksek 
derecede kontrol edilebilirler. Daha iyi kontrol sağlayabilmek için gergi aletleri genellikle 2 ile 8 adet 
arasında çeşitli kompartmanlara ayrılır. Açık ara diğerlerine göre en büyük enerji tüketicileri 
buharlaştırma ve hava ısıtma komponentleridir. Bu nedenle kumaşın gergi makinesine girmeden 
önce kumaştaki nem içeriğinin minimize edilmesi ve gergi içerisindeki egzoz havasının azaltılması 
gerekir. Birçok gergi hali hazırda kötü şekilde kontrol edilmektedir ve kumaş kuruluğu ile ilgili manüel 
egzoz ayarlamaları ve operatör öngörüleri gerektirmektedir. 108 Gergi makinelerinde enerji 
tasarrufları aşağıdaki teknikler uygulanarak elde edilebilir.  

 

Germe makinesi ve kurutucularda termik akışkan ısıtma sistemleri dönüşümünün doğrudan gaz 
yakma sistemlerine uygulanması 

Doğrudan gaz yakma sistemleri termik akışkan yakma sistemlerine uygulanması: 

• Azalan ısı kayıplarına bağlı yakıt tüketimi ile ilgili tasarruflar 
• Termik akışkanları pompalamak için gerekli elektrik ihtiyacının ve sıcak akışkanların 

dolaşıma katılmasıyla oluşan risklerin ortadan kalkması 
• Odanın kendisinde doğrudan ısıtma 
• Isıtma süreleri daha kısadır 

Hindistan'da tesis termik akışkan sistemini doğrudan gaz yakma sistemine çevirmiştir ve bunun 
sonucunda ise yakıt kullanımında 11,000 GJ/yıl ( toplam yakıt kullanımında %40 civarında) ve 
elektrik kullanımında 120 MWh/yıl tasarruf elde etmiştir. Bu iyileştirme önleminin toplam maliyetinin 
bir yıllık geri ödeme süresi ile birlikte 50,000 ABD doları civarında olduğu tespit edilmiştir.  109. 

 

Germe makinesinde egzoz neminin optimize edilmesi 

                                                      
107 CII,2006 
108 Karbon Tröstü, 1997 
109 E-textile toolbox, 2005g 
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Egzoz nemini belirlenen aralıkta tutmak için damperleri otomatik olarak kontrol edebilecek ekipman 
mevcuttur, böylece kumaş çıktısı önemli ölçüde etkilenmeden hava kayıpları azalır. Egzoz havası 
içeriğindeki nem içeriğine göre veya prosesten sonra kumaşın nem içeriği veya sıcaklığına göre 
egzoz havasını otomatik olarak ayarlamak için değişken hızlı sürücüler kullanılır. Temiz hava 
tüketiminde 10 kg temiz hava/kg tekstil miktarından 5 kg temiz hava /kg tekstil miktarına  düşüş  ve 
%57 enerji tasarrufu sağlar. 110. Egzoz gazı oranı kontrol sistemleri Şekil 3-24 içerisinde 
gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-38: Germe makinesinde Egzoz gazı oranı kontrol sistemi şematiği 

Egzoz gazı kontrol sistemleri kullanılarak %20-80 oranında enerji tasarrufu bildirilmiştir. 111 Tekstil 
fabrikası germe makinesi otomatik nem kontrol sistemi kullanılan vaka çalışmasında tüm egzoz 
fanlarının ve germe makinelerinin tam hızda çalışıldığı gözlemlenmiştir . Egzoz gaz nemliliği, egzoz 
fanları değişken hız kontrolünü ayarlayarak egzoz debisini ayarlamak üzere önceden tanımlanan 
nemlilik değerinde kontrol edildi. Bu, yıllık 3,840 GJ/yıl yakıt tasarrufu sonucunu ortaya çıkarmıştır.  

 

Germe makinelerinde sensorlar ve kontrol sistemlerinin kullanılması 

Germe makinelerinde kalite kontrolü sağlama ve bunun yanında  enerjinin verimli kullanılmasını 
sağlamak için sensörler ve kontrol sistemleri germe makineleri için çok önemlidir. Germe 
makinelerinde kullanılan bazı önemli kontrol sistemleri aşağıdaki gibidir.  112:  

• Egzoz nemlilik ölçümü : Bu, egzoz havasının hacmini azaltmakta; böylece enerji atığını 
etkileyici şekilde azaltılmasını sağlamaktadır r.  

• Artık nem ölçümü: En yüksek üretkenliği ve en düşük enerji giderini sağlar. Kumaşın 
kurutma ve aşırı ısıtılması bu kontrol sistemi kullanılarak önlenebilir.  

                                                      
110 Avrupa Komisyonu, 2003  
111 ECCJ (2007b) 
112 PLEAVA, 2009 
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• Kumaş ve hava sıcaklığı ölçümü:  Isı işlem prosesleri süpervizyon ve optimizasyonu için iyi 
sistem sağlar.  

• Proses görselleştirme sistemleri: Bu sistemler proses parametrelerini ve makinenin farklı 
parçalarının gerçek zamanlı olarak nasıl çalıştığını göstermekte ve operatöre faydalı bilgiler 
sağlamaktadır.  (Şekil 3-39). 
 

 
Şekil 3-39: Germe makinesi gövdesinde Sensorlar ve Proses Kontrol Sistemlerinin Şematiği 

Türkiye'de germe makinesi gövdesi üzerinde sistem performansı ile ilgili PLEAVA (germe makineleri 
için kontrol sistemleri sağlayıcısı) ile izlenen verileri baz alarak yakıt kullanımında %22 azalma, 
elektrik kullanımında ise yaklaşık %11 azalma ve üretimde %28 artış elde edilmiştir.  

Germe makinelerinde önemli enerji verimliliği olanakları ile ilgili grafik gösterim aşağıda yer 
almaktadır.   

 
Şekil 3-40: Germe makinelerinde enerji verimlilik olanakları113 

 

                                                      
113 ECCJ, 2007b 
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3.2.4.2 Yatay teknikler ve teknolojiler 

Önleyici bakım, enerji yönetim sistemi oluşturma, verimli motorlar kullanma, verimli değişken hız 
sürücüleri, uygun yalıtım kullanma, kompresörlerin optimizasyonu, pompa ve aydınlatma sistemleri 
verimliliklerinin optimizasyonu  da enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilmektedir.  (bakınız 
Ek  1). 

3.2.4.3 Su yönetimi 

Enerji yönetim programına benzer olarak, kuruluş çapında su yönetim programı sürdürülebilir su 
verimlilik iyileştirmeleri hakkında en başarılı ve maliyet verimli yöntemlerden biri olabilir.  

Programlar, su verimlilik programlarının sadece bir defa değil daha ziyade sürekli iyileştirmenin 
devam eden prosesi içerisinde sürekli olarak tanımlanması ve uygulanmalarını sağlar. Suyun 
kullanımı ve ilgili maliyetleri azaltmaya ilave olarak stratejik su yönetiminin diğer faydaları, değirmen 
suyunun beslemesi ve düzenleyici, çalışan ve kamu üyeleri arasında sürdürülebilir değirmen suyu 
politikalarının gösterilmesi ile daha iyi ilişkileri kurulmasına yardımcı olabilir.  

 

3.3 Petrokimya Sektörü 

3.3.1  Sektörün Genel tanımı 
AB kimyasal endüstrisi AB ekonomisi içerisinde önemli bir kısmı yönlendirir. Endüstri, imalat 
ürünleri, destekleme araştırmaları ve AB içerisindeki birçok bölgede tedariği sağlamada1.2 
milyondan fazla çalışan istihdam edilmektedir. 2008 yılında dünyada kimyasal sevkiyatlar 2,57 
milyar Euro seviyelerindedir. AB,  toplam sevkiyatların %29.1 oranına karşılık gelir. Dünya'da 2008 
yılunda kimyasalların coğrafi kırılımı Şekil 3-27 ile gösterildiği gibidir.   
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Şekil 3-41: 2008 yılında dünya kimyasal sevkiyatlarının kırılımı114 

Ülkelere göre AB kimyasal endüstri satışları Şekil 3-42 içerisinde sunulmaktadır. . 
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Şekil 3-42: Ülkelere göre AB kimyasal endüstri satışları115 

3.3.1.1 Petrokimyasal Petrol işleme  

                                                      
114 Amerikan Kimya Konseyi, 2009 
115 Cefic Cherndata International 
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Ham petrol çoğunluğu hidrokarbon olarak karbon ve hidrojen içeren karışım içerir ve petrolün 
kaynağına bağlı olarak kalite ve sülfür içeriği çok fazla değişiklik gösterir. Ham petrol ve nihai petrol 
ürünleri ile ilgili petrol işlemede kullanılan ekipman ve tipik rafineri aşağıdaki şekilde 
gösterilmektedir. 

 
Şekil 3-43: Tipik rafine şematiği116 

Ham petrol petrolün farklı bileşenlere ayrılmak için başlangıçta  (resmin solunda gösterildiği üzere) 
damıtma ünitelerinde ısıtılır.  

Farklı bileşenler farklı kaynama sıcaklıklarına sahiptir ve ham petrol bir dizi ısıtmalara tabi tutulrak, 
özel kaynama sıcaklıklarında  bileşenlerine ayrılabilir. Bu bileşenler daha sonra diğer petrol 
ürünlerini elde etmek üzere diğer prosesler aracılığıyla rafine edilir. Genel olarak rafine işlemleri beş 
ana prosese ayrılabilir.  

1. Damıtma,  
                                                      
116 Kaliforniya hava kaynakları kurulu, 2013 
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2. Dönüşüm,  

3. Yeniden şekillendirme,  

4. Sülfürsüzleştirme; 

5. Farklı akıntıların harmanlanması117.  

Tipik Kuzey Denizi ham petrol varili, %3 LPG, %37 petrol, %25 mazot,%20 kerosen (jet yakıtı ve 
ısınma yakıtı) ve %12 fuel oil ortaya çıkarır. 118. Aşağıda rafinerilerde kullanılan anahtar proseslerin 
ayrıntılı tanımı yer almaktadır: 

Ham petrolün damıtılması (ayrılması) -. Düşük atmosferik basınçlarda veya vakum altında 
ayırma, ham petrolün kaynama noktası kullanılarak ardışık buharlaşma ve yoğuşma ile bileşenlerine 
ayrılmasıdır.  

Hidrojen üretimi - Hidrojen üretimi çeşitli rafine işlemlerinde gereklidir. İlave hidrojen gerektiren 
rafine işlemleri hidrokraking, hidroarıtma ve aromatik satürasyon (doymuşluk) ve bunun yanında 
katalist deaktivasyonu azaltmak için hidrojen ihtiyacı olan prosesleri içerir.  

Hidrokraking(parçalama) iki aşamalı  katalitik hidro arıtma ve parçalamayı birleştiren prosestir. 
Parçalama ve hidrojenasyon  daha küçük zincir moleküller elde etmek için katalist ve hidrojen 
varlığında ağır hammaddelerin parçalandığı prosestir.  Katalitik hidroarıtma  başlıca nafta, jet ve 
dizel hammaddelerden kükürtü uzaklaştıran rafinerileri tarafından gerçekleştirilir. Sülfür ve hidrojen 
bileşenleri reaktör içerisinde sülfit ve amonyaya dönüştürülür. Hidrojen sülfit gaz artıma ünitesinde 
uzaklaştırılır.  

Ağır petrol katalitik hidro arıtma  - Bu proses azot, sülfür, oksijen ve metaller gibi kontaminanatları 
petrol bileşenlerinden uzaklaştırmak için kullanılan hidrojenasyon prosesidir.  

Katalitik yeniden şekillendirme - Bu endotermik proses, düşük oktanlı naftayı yüksek oktanlı 
reformat olarak adlandırılan harmanlanmış bileşenlere dönüştüren tepkimeyi başlatan katalizörü 
kullanır. Hidrojen bu proses sonucu ortaya çıkan önemli bir yan üründür. Değerli metal katalizörleri 
bu proseste tipik olarak kullanılır.  

Termal Parçalama - En ağır ham petrol bileşenleri büyük kompleks hidrokarbon moleküllerinden 
oluşur. Bu büyük moleküller daha küçük, basit karbon zincirli bileşenlere dek ayrılıncaya kadar 
ısıtılır.  

Sıvı katalitik parçalama-. Bu proses, tozumsu katalizörleri yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklıkta 
katalize ederler. Ağır petrolleri diğer ürünlere dönüştürdükten sonra katalizör üzerinde biriken 
karbon hava rejeneratörü kullanılarak yakılır. Sıcak rejenere edilmiş katalizör ağır petrol akışı ile 
dikey boru (oluk adı verilen)içerisinde  temas kurar, parçalanma işleminin çoğu burada gerçekleşir. 
Akışkanlaşmış (asılı) katalizörleri tamamen buharlaşmış ürünlerden uzaklaştırmak için siklonlar 
kullanılır.  

                                                      
117 UKPIA, 2014 
118 UKPIA, 2014 
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Alkilasyon - Bu proses sülfürik asit veya hidroflorür şeklinde katalizör varlığında izobutanlı düşük 
moleküler ağırlıklı olefinleri birleştirir. Ortaya çıkan ürün alkilat üstün benzin karma üründür; çünkü 
vuruntu önleyici özelliği vardır ve temiz yanar.  

İzomerleştirme - Bu proses n-butan veya n-pentan gibi düz zincir parafinleri ilgili dallaşmış 
izoparafinlerine dönüştürmek için kullanılır.  

Amin işleme - Bu proses, hidrojen sülfür ve karbondioksiti rafine proses gazlardan uzaklaştırmak 
için kullanılır.  

Claus Sülfür prosesi  - Bu proses  ham doğalgaz ve rafine  proseslerden elde edilen yan ürünlerde 
bulunan hidrojen sülfürleri sıvı elementsel sülfüre dönüştürür.  

Merox İşlemecileri  - Merox merkaptan oksidasyonu ifade eder. Meroks birimleri oksitleştirici 
merkaptanlar aracılığıyla sıvılaştırılmış petrol gazı, kerosen veya jet yakıtını organik sülfürlere arıtır.  

Gecikmeli koklaştırıcı - Isıl parçalama prosesi olup artık yağlarla ilgili uzun zincirli hidrokarbonları 
kükürtlü yakıt gazı, nafta, jet, dizel, ağır koklaştırıcı gaz yağı, petrol kokuna dönüştürür. Yanmış kok 
%98-99.5 sabitleştirilmiş koktur. Petrol koku genel olarak yakıt amaçlı kullanılır.  

İki en yaygın petrokimya sınıfları olefinler (etilen ve propilen dahil) ve aromatiklerdir. (benzen,toluen 
ve ksilen izomerleri dahil). Petrol rafinerileri olefin ve aromatikleri petrol parçalarını akışkan 
katalitikle ayırarak üretir. Kimyasal tesisler olefinleri etan ve propan gibi doğalgaz sıvılarını buhar 
parçalama yöntemiyle üretir. Aromatikler naftanın katalitik yeniden şekillendirilmesiyle oluşturulur. 
Olefinler ve aromatikler solvent, deterjan, ve yapışkan gibi geniş yapıda malzemelerin yapı 
bloklarıdır. Olefinler plastik, reçine, fiber, elastomer, yağlayıcı ve jellerde kullanılan yapı bloklarıdır. 
(Şekil 3-29) 
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Şekil 3-44: Petrokimyasal ürünler 

Etilen ve propilenin global üretim miktarı yaklaşık yıllık olarak sırasıyla 115 milyon ton ve 70 milyon 
tondur. En büyük petrokimya tesisleri ABD ve Avrupa’da yer almaktadır, ancak yeni  üretim 
kapasitesi açısından en önemli, büyüme Orta Doğu ve Asya’da görülmektedir. Bölgeler arasında 
önemli miktarlarda petrokimya ticareti vardır. 119. 

2007 yılında buharlı parçalayıcılarda üretilen etilen miktarı yıllık olarak yaklaşık sırasıyla 11 Mt ve 70 
Mt’dır. 120. Büyük buhar parçalayıcıların çıkış etilen kapasitesi her yıl için 1.0 ile 1.5 Mt arasında 
değişmektedir. 121. Etilen, propilen, benzen, toluen ve ksilen ile üretilen kimyasallar sırasıyla Şekil 3-
30, 3-31, 3-34 ve 3-35’te gösterilmektedir.  

 

                                                      
119  1. Yıllık Gaz İşleme Sempozyumu Bildirileri, Ocak 2009 Katar 
120 1. Yıllık Gaz İşleme Sempozyumu Bildirileri, Ocak 2009 Katar 
121 Buharlı ayırma etilen üretimi 
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Şekil 3-45: Etilen ile üretilen kimyasallar 

 

Şekil 3-46: Propilen ile üretilen kimyasallar 

 
Şekil 3-47: Benzen ile üretilen kimyasallar 
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Şekil 3-48: toluen ile üretilen kimyasallar 

 
Şekil 3-49: Ksilenlerle üretilen kimyasallar 

 

3.3.2 Kimya ve Petrokimya Endüstrisinde Enerji Tüketimi  
3.3.2.1 Petrokimya Petrol İşleme 

Petrol işleme enerji yoğun bir aktivite olup petrol ve gaz endüstrisinde tüketilen toplam enerjinin 
neredeyse yarısına karşılık gelir. Topraktan petrol ve gaz çıkarmak için de büyük miktarda enerji 
gereklidir. Petrol çıkarmada enerji kullanımı aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli faaliyetleri içerir: 
hidrokarbonları çıkarmak için ve suyu tekrar enjekte etmek için pompaları tahrik etme, petrol, gaz ve 
suyun ayrıştırılması için çıkış akışının ısıtılması, gelişmiş petrol geri kazanımı için buhar üretme ve 
gazın yeniden enjekte edilmesi, petrol gaz toplama boru hatlarından işleme tesislerine transfer 
etmek için pompa ve kompresörlere enerji sağlama, ve sahada işlemlerin gerçekleştirildiği ve canlı 
alanlarda gereken ısı ve elektriği üretmek için türbinleri tahrik etme. 

Enerji ihtiyaçları işletmesel şartlara ve yerel koşullara göre büyük ölçüde farklılıklar gösterir. Yerel 
olarak üretilen gaz, kaynak yönünde işlemlerde kullanılan temel yakıttır. Petrol ve gaz üretiminde 
enerji yoğunluğu OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) verilerine göre yoğun verimlilik 
yatırımlarına rağmen 1980 yılına göre üçte bir oranında artmıştır. 122. 

Yukarıda ifade edildiği gibi ham petrol işleme birçok prosesten oluşup istenen ürünleri elde etmek 
için belirli miktarda enerji gerektirir. Genel olarak rafinerilerdeki teknolojik prosesler ham petrol 
girişinin %6 ile %15 arasında enerji tüketir. 123. Bu kullanımın geniş yelpazede değişmesi rafinerinin 
dönüşümü ve karmaşıklığına bağlıdır. Rafineri  ne kadar basit olursa (damıtma ve ürün arıtma) 
spesifik enerji tüketimi o kadar düşük olur. Aksine ham dönüşüm ne kadar yüksek olursa (katalitik 
ayırma, termal ayırma, hidroayırma gibi dönüşüm proseslerinin teknolojik düzenlemesi varlığında) 
spesifik enerji tüketimi o kadar yüksek olur124. Bunun yanında bazı kaynaklar rafinerinin yaşının da 
geçmiş yıllardaki farklı yaklaşımlar ve enerji verimliliğine farklı odaklanmalar nedeniyle enerji 
tüketimini etkilediğini bildirmektedir. 125.  

                                                      
122 IPIECA, 2013 
123 R.S. de Lima, R. Brezilya’da da ham petrol rafine etmede enerji verimliliği, 2011   
124 CONCAWE, AB rafineri enerji sistemleri ve verimliliği, 2012 
125 CONCAWE, EU AB rafineri enerji sistemleri ve verimliliği,, 2012 
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Diğer taraftan rafinerideki proseslerde tüketilen enerji işletme giderlerinin yaklaşık %60 ile %80 
arasında değerini veya ham petrol giderlerinin yaklaşık %6 ile %7 arasındaki değerini oluşturduğunu 
bildirir.  126  

Örneğin LUKOIL Neftohim Burgas  rafinerisindeki enerji giderleri işletme giderlerinin neredeyse 
%65’ini oluşturur, bu Avrupa rafinerileri için tipik olarak kabul edilebilir.  127 

Rafineri proseslerini ve enerji tüketimlerini gözden geçirirken tipik rafineri içerisinde en yüksek enerji 
maliyetlerinin toplam enerji tüketiminde %40 paya sahip olan atmosferik ve vakum damıtma 
prosesleri olduğu ifade edilebilir. 128. Bu ham petrolün tamamının bu ünitelerde işlenmesi ve ham 
petrolün enerji yoğunluğu yüksek olduğu bilinen rektifiye etme ile farklı parçalara ayrılması gerçeği 
ile açıklanabilir. Katalitik ayırma, yeniden şekillendirme (reforming) gibi diğer yöntemler de enerji 
yoğundur. Ancak diğer taraftan salınan fazla enerji ilave kullanım için hidrojen ve buhar üretiminde 
kullanılabilir. 129 Ana rafineri teknolojik proseslerinde enerji tüketimi örneği Şekil 3-36 içerisinde 
verilmektedir.  

 
Şekil 3-50: Ortalama Yıllık Kullanım (Trilyon Btu)130 

Bulgaristan LUKOIL Neftohim Burgas rafinerisinde proseslerin enerji tüketimi benzer sonuçlar 
gösterir. Enerjinin yaklaşık %30’u ham damıtma ünitelerinde tüketilir. Büyük miktarlarda enerji 
tüketen diğer prosesler Akışkanlaştırılmış Katalitik Ayırma ((FCC %10 civarında) hidrojen  üretim 
ünitesi (buhar metan yeniden oluşturucu), yaklaşık 8% tüketim, Katalitik Ayırma Yeniden Oluşturucu 
(CCR) yaklaşık %6 tüketim, FCC benzin hidroarıtma ünitesi (Prime G+) yaklaşık %3 tüketim vb.dir. 
Bu proses ekipmanına bağlı olarak rafinerilerde yakmalı ısıtıcılar birçok  önemli miktarda prosese 
bağlı olarak enerjinin en büyük kısmını tüketmektedir. . 131. 

                                                      
126 R.S. de Lima, R. Schaeffer, Brezilya’da da ham petrol rafine  etmede enerji verimliliği, 2011 
127 CONCAWE, AB rafineri enerji sistemleri ve verimliliği,, 2012 
128 Petrol endüstrisi için Taslak Teknoloji Yol haritası, 2000 
129 Petrol endüstrisi için Taslak Teknoloji Yol haritası, 2000  
130 Atanas Ivanov, Dicho Stratiev, Ivaylo marinov, LUKOIL Neftohim Burgas JSC, Bulgaria  
131 CONCAWE, AB rafineri enerji sistemleri ve enerji verimliliği, 2012 
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Kok ve rafine edilmiş petrol ürünlerinin üretimi karbonize kömür(kok) veya damıtma, ayırma ve 
hidroarıtma hampetrol ve petrol ürünleri parçaları için yoğun ısı tüketimleri ile karakterize edilir. 
Koklama operasyonlarının enerji yoğunluğunun 6.83 GJ/ton (veya 0.16 TEP/ton) olduğu 
bildirilmektedir.132. 

 

Etilen üretimi - Etilen buharlı ayırma prosesi kullanılarak çeşitli hidrokarbon hammaddeden üretilir. 
Etilenle birlikte propilen, butadien ve aromatikler gibi diğer yüksek değerli ürünler aynı proseste eş 
üretilir. Buhar ayırma dünya çapında yaklaşık 2.8 EJ enerji kullanımıyla petrokimya endüstrisi 
içerisinde en fazla enerji yoğun prosestir. EJ133. T Dünya çapında etilen üretiminde en yaygın olarak 
kullanılan hammadde nafta(%55) olup onu etan (%30) sıvılaştırılmış petrol gazı (%10) ve gaz yağı 
takip eder134. Bölgesel farklar önemli olup ABD ‘de egemen ola teknoloji etan ayırmayken çin dahil 
olmak üzere diğer bölgelerde egemen olan teknoloji nafta ayırmadır.  

Nafta ve etan üretimi - Çeşitli teknolojiler arasında adil karşılaştırma yapabilmek için proseslerdeki 
enerji kullanımı tüm yüksek değerli kimyasallara (HVC) ayrılmıştır.  

Enerji kullanımın tamamını sadece etilene ayırmak kafa karıştırıcı sonuçlara yol açabilir. Bunun 
nedeni ise etilenin her bir proses için fazla değişken şekilde üretilmesidir.   

3.3.3 Türkiye’ye özel genel bakış 
Türk Kimya endüstrisi kok ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, kimyasal ve kimyasal ürünler 
imalatı, temel farmasötik ürünleri ve farmasötik malzeme imaları  kauçuk ve plastik ürünler imalatı 
şeklinde dört alt sektörden oluşur. Sosyal Güvenlik Kurumuna göre Türkiye’de kimyasal sektör 
içerisinde 3,856 imalatçı ve 95,440 çalışan vardır. Merkez bankası 2014 rakamları farmasötik 
sektörü ile birlikte türk kimya endüstrisinin  ülke içerisinde 1.6 milyar ABD doları değeri ile ülke 
imalat endüstrisi içerisinde Doğrudan yabancı Yatırımının %13’ünü kapsadığını gösterir.  

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2013 rakamlarına göre Sektörde kullanılan hammaddelerin 
%70’i ithal edildiği için Kimyasal endüstrisi yoğun şekilde ithalata dayanır. Türkiye dünya’da 
petrokimyasal  açısından 2. En büyük net ithalatçısı ve Avrupa’da en büyük dördüncü boya 
üreticisidir. Kimyasal endüstrisi yoğun şekilde tekstil, yapı, otomotiv ve petrokimyasal sektöründe 
çalışırken ISPAT verilerine göre dünyada 10. En büyük sektör olan gübrelere yönelik talep 
nedeniyle rakamlarda önemli rol oynamaktadır.  

. Kimyasal malların üretim değeri 49,713 milyon TRY dir. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı (ISPAT) Kimyasal Endüstride ihracatların (Daha sonra ele alınacak plastik ve kauçuk hariç 
olmak üzere) 100. Yıl hedefleri itinar,yle 2023 yılı itibariyle 26,7 milyar ABD doları değerine 
ulaşmasını beklemektedir. Kimyasal sektör ülke içerisinde en enerji yoğun sektörlerden birisi olarak 
toplam enerji tüketiminin %14’ünü oluşturmaktadır.  

                                                      
132 JRC, 2012,AB Demir çelik endüstrisinde enerji verimliliği ve CO2 tüketimi ile ilgili geleceğe dönük senaryolar.  
133 Neelis, M.L., Patel, M.K., Bach, P.W. and Haije, W.G., 2005..  Kimya ve rafineri endüstrilerinde enerji kullanımı ve karbon kayıplarının 
analizi Rraport ECN-I-05-008, Hollanda enerji araştırma merkezi Petten, the Netherlands. 
134 Ren, T., Patel, M., and Blok, K., 2006. “Geleneksel ve ağır hammaddelerden olefinler: Enerji kullanımı 
Buhar ayırma ve alternatif işlemlerde enerji kullanımı” Energy 31 (2006), pp. 425-451. 
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Sektör Sonraki şekil (3-54) endüstriyel sektör nihai enerji tüketiminde kimyasal sektörün payını 
göstermektedir.  

 
Şekil  3-51: Nihai enerji tüketiminde kimyasal endüstrinin payı135 

Yukarıda ifade edilen nihai enerji tüketiminin çoğu petrokimya sektöründen türetilir. Petrokimya 
altsektörünin göreceli olarak daha büyük olması nedeniyle enerji talebi daha yüksektir ve bu 
nedenle en büyük kojenerasyon tesislerden bazıları bu alt sektör içerisinde yer almaktadır. 
Petrokimya alt sektöründe yer alan mevcut 5 kojenerasyon tesisi kurulu kapasitesi 8586 MWedir ve 
36 kojenerasyon tesis ile geriye  kimyasal sektörü içerisinde üretilen  toplam enerji 974 MWe dir. 
Toplam 1,560 MWe güce sahip 41 tesis ile birlikte Kimyasal sektörü toplam kurulu kojenerasyon 
enerjisi bağlamında  en büyük ikinci sektördür. 136. 

 

3.3.4 En iyi , uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler 
En iyi, uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler iki farklı kategori altında ele alınacaktır: 

• Proses – Bu kategori proses ve üretim hatları ile yakından ilgili tüm en iyi teknik ve 
teknolojileri içerir; 

• Yardımcı ve yatay - Bu kategori hava kompresörleri, aydınlatma, kazan, motorlar, enerji 
yönetim sistemleri, soğutma grupları  gibi üretim hatlarına hizmet eden yardımcı sistemlerle 
doğrudan ilgili en iyi teknik ve teknolojileri içerir 

Kimyasal ve petrokimya endüstrileri içerisindeki anahtar enerji verimliliği olanakları aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir: 

Alan Önlem 
A. Genel yardımcı hizmetlerle ilgili önlemler 
Basınçlı Hava - Kaçak algılama dahil sistem iyileştirme ve optimizasyon 

                                                      
135 Source: TUIK, 2014. 
136 Turkoted kojenerasyon raporu baz alınmıştır014 
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Kojenerasyon - Isıtma fırınları için yanma havası olarak gaz türbin egzoz gazı 
kullanarak kojenerasyon  

Elektrik 
- Enerji dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi ;  
- Tüm pompa, fan, üfleyici ve taşıma sistemleri için değişken hız 
sürücüleri  ve yumuşak yol vericili , yüksek verimlilikli motor 
kullanılması, buhar tutucuların iyileştirilmesi 

Process Control Systems 
- Enerji yönetim sistemleri; Enstrümanasyon ve M&T sistemleri, 
proses entegrasyonu ve kaldırma teknolojileri, entegre proses 
kontrol ve bakım teknikleri  

Aydınlatma - Aydınlatmada enerji verimliliği ve aydınlatma kontrollerinin 
kullanılması 

B. Prosese özel önlemler 
Genel  - Dışa açılma ve havalandırmanın azaltılması 

Katalitik hidroarıtma - İyileştirilmiş katalizör 

Damıtma 

- Ham damıtma ön ısıtma zincirinde ve yakma ısıtıcısında 
kirlenmenin hafifletilmesi  
- Damıtma kolonları işletmesel optimizasyon 
- Önceden damıtma kolon tasarımları 
- İlerleyen ham damıtma 

İşleme – Kazanlar ve fırınlar 

- Proses entegrasyonu veya kaldırma teknolojisi 
- Daha verimli düşük kalite atık ısı geri kazanımı teknolojileri 
- Entegre proses kontrol ve bakım teknolojileri 
- Baca gazı izleme 
- Gelişmiş ısıtma ve proses kontrolü 
- Kombine ısı ve enerji 
- Yüksek verimlilikli brülörlerin kullanılması 
- İyi bakım ve temizlik, önleyici bakım ve suyun korunması 
- Egzoz gazı ısı geri kazanımı 
- Isıtma fırınları için yanma havası olarak gaz türbin egzoz gazı 
kullanarak kojenerasyon 
- Entegre gazlaştırılmış kombine çevrim(IGCC)  

 

3.3.4.1 Prosese özel teknikler ve teknolojiler 

Enerji verimliliği ile ilgili önemli alanlar yardımcı sistemler (%30) yakmalı hava ısıtıcısı (%20), proses 
optimizasyonu (%15), ısı eşanjörleri (%15) ,motor ve değişken hız sürücüsü uygulamaları (%10) ve 
diğer alanlardır. Bu alanlar içerisinde yardımcı sistemlerin, ısı eşanjörlerinin ve yakmalı ısıtıcıların 
optimizasyonu en düşük maliyetli yatırım olanağını sunarken diğer alanlarda düşük maliyet 
olanakları olacaktır ancak ilave olanaklar yatırım gerektirebilir.  

1) Damıtma 

Damıtma kolonları işletmesel optimizasyon 

Enerji performansını iyileştirmek için damıtma ünitesi çalışması optimize edilebilir. Enerji verimliliği 
performansını etkileyebilecek faktörler geri akış oranları, ürün saflaştırma seviyeleri ve işletme 
basıncı ayarlamalarını içermektedir.  

 

İleri damıtma kolon tasarımları 
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Mevcut damıtma teknolojilerinin yeni yüksek verimlilikli damıtma/ayırma reaksiyonu ile değiştirilmesi. 
Bu Bölünmüş Duvar Kolon Damıtma veya Isı Entegre Damıtma Kolonu (HIDIC) gibi ileri ayırmaları 
da içerebilir.  

 

İlerlemeli Ham Damıtma 

Enerji performansını iyileştiren ham ön ısıtıcı ve damıtma kolonunun yeniden tasarımı. Ham ön 
ısıtma zinciri farklı sıcaklıklarda parçaları yeniden kazanmak için birkaç aşamaya ayrılır. Damıtma 
kuleleri düşük basınçta çalışır ve çıktılar rafineride diğer proseslere ve rafinerinin ürün karışımına 
bağlamak için değiştirilir. Tasarım azalan yakıt tüketimi ve artan ısı entegrasyonuna yol açar.  

 

Dışa Yayılma ve tahliyeleri azaltma 

Petrol ve gaz endüstrisinde önemli yollardan biri de ham petrol ile ilgili üretilen doğalgazın dışa 
yayılması veya tahliyelerini azaltmaktır. Yayılma bazı durumlarda gazın kullanımını önlemek için gaz 
piyasası ve gaz altyapısına yönelik engellerin olduğu yerde gerçekleştirilir. Endüstri, gazdan gelir 
elde etmekiçin işleme ve dağıtım altyapısını geliştirerek gereksiz dışa yayılmayı önlemeyi taahhüt 
eder.  

Global Gaz Dışa Yayılma Azaltma Ortaklığı- Dünya Bankası öncülüğünde bir girişim olup petrol 
üreten ülkelerin devlet yetkililerini, devletin sahibi olduğu ve önemli uluslararası petrol şirketlerini bir 
araya getiripetkin düzenleyici çerçeveleri destekleyerek ve gazdan faydalanma ile ilgili kısıtlamaların 
üstesinden  gelerek özellikle gelişen ülkelerde mevcut dışa yayılan  gazla ilgili ulusal çabaları 
kolaylaştırmakta ve desteklemektedir. Bu ortaklığın amaçları: global metan emisyonlarını azaltmak 
(dolayısıyla seragazı emisyonlarını), ekonomik büyümeyi artırmak, enerji güvenliğini güçlendirmek, 
endüstriyel güvenliği iyileştirmek ve hava kalitesini artırmaktır. Bu çabalar kritiktir çünkü metan 
global seragazı emisyonlarının %14’üne karşılık gelen en önemli ikinci seragazıdır ve günümüz 
küresel ısınma potansiyelinin üçte birini oluşturmaktadır.   

 

Ham damıtma ön ısıtma zincirinde ve yakmalı ısıtıcıda kirlenme (cüruf bağlamanın hafifletilmesi) 

Ham petrol damıtma üniteleri ön ısıtma zincirinde biriken kirler (curuflar) enerji geri kazanımını 
azaltır ve enerji tüketimini artırır. Isı eşanjörlerini alternatif tasarımlarla değiştirmek azalan kirlenme 
sayesinde verimliliği artırabilir. Kirlenme ve tıkanmanın önlenmesi çözümü daha iyidir ve bu nedenle 
kirlenmeden daha az etkilenecek ısı eşanjörlerinin seçilmesi veya kaynak yönünden daha fazla 
filtreleme ekipmanının kullanılması önerilebilir. 137. 

 

İyileştirilmiş Katalizör 

Proses performansını artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için katalizörler sürekli olarak 
iyileştirilmektedir.  

 
                                                      
137 En iyi uygulama programı, 1994  
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2) Proses Isıtma 

Yüksek verimlilikli brülör kullanımı 

Bu brülörler yüksek sıcaklıklı uygulamalarda daha verimlidir. Son zamanlardaki ilerlemeler,  alevsiz 
yanma elde etmek için kademeli yanmayı kullanan kendinden reküperatif ve kendinden rejeneratif 
brülörlerin ticarileştirilmesini içerir. Bu daha düzenli ısınma, daha düşük pik alev sıcaklıkları ve daha 
düşük NOx emisyonlarını ortaya çıkarır.  

 

Egzoz gazı ısı geri kazanımı 

Egzoz gazlarından atık enerjiyi çıkarması ve prosese tekrar geri döndürmesi böylece yakıt/buhar 
gerekliliklerini azaltması nedeniyle egzoz gazı ısı geri kazanımı verimliliği artırır. Isı geri kazanımı 
enerji maliyet tasarrufları olanağı sağlar (rafinerilerin toplam işletme giderlerinin %50 oranı) ancak 
entegrasyon analiz edilirken ısı eşanjörleri ve borulama ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.  

 

Proses entegrasyonu ve kaldırma teknolojisi 

Kaldırma teknolojisi, birlikte çalışan çoklu komponentlerden oluşan herhangi bir sistemde var olan 
potansiyel sinerjilerden faydalanılmasını ifade eder. Çeşitli proseslerle ilgili saha çapında optimum 
yardımcı hizmet olanaklarını bulmak için ısıtma ve soğutma taleplerini entegre ederek ve 
kojenerasyon sistemlerinin analiz içerisine entegrasyonunu sağlayarak, toplam saha kaldırma 
analizi dünyada 40’tan fazla rafineride uygulanmıştır.  

Mevcut rafinerilerin ve proseslerin, proses entegrasyon analizi düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. 
Bunun nedeni ise ürün karışımındaki sürekli değişiklikler, kütle akışları ve uygulanan proseslerin, 
enerji ve kaynak verimliliği ile ilgili artan olanakları sağlayabilmesidir. Saha çapında  gerçekleştirilen 
analizlerle ilgili belirlenen tipik tasarruflar %20-30 civarındadır, ancak ekonomik potansiyelin %10-15 
ile sınırlı olduğu görülmüştür. 138. 

 

Entegre proses kontrol ve bakım teknikleri 

Sinirsel ağ sistemi entegre kontrol sisteminin bir örneğidir. Proses koşullarını uyarlamak için kontrol 
sistemlerinde kullanılan sensörlerin bilgisi, yapay zekayı, matematiksel (kural bazlı) veya sinirsel 
ağlarını ve bulanık mantık modellerini endüstriyel proseslerde kullanır. Fransız sahasında buhar 
tutucu programı 2008 yılında ortaya konmuştur ve 20.000 ekipman parçasını kapsamıştır. Şirket 
saatte yaklaşık 30 ton buhar tasarrufu elde edildiğini bildirmiştir. 139. 

 

Baca gazı izleme 

Baca termometreleri, yakıt ölçerler, tamamlama suyu  sayaçları, oksijen analizörleri, çalışma zamanı 
kaydediciler ve dönüş kondensat termometreleri, yakıt yanma verimliliğini optimize etmek için uygun 
hava yakıt oranı sağlamak adına gereklidir.  
                                                      
138 Linnhoff-March, 2000 
139 En uygun teknolojiler, Mineral yağ ve gazları rafine etmek için referans doküman 2015 
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Gelişmiş Isıtma ve Proses Kontrolü 

Gelişmiş ısıtma ve proses kontrolü, malzeme kullanım işlemleri , ısı depolama ve devir gibi 
hususları yöneterek enerji kayıplarını kontrol eder. 0.5 Mt/y katalitik reforming (yeniden oluşturucu) 
fırında  ve 2.1 Mt/y vakum damıtma ocağında boruların üzerinde seramik kaplamaların ve refrakter 
duvarların iyileştirilmesi her bir ocak için 0.2-0.4 milyon Euro maliyetindedir (2004) . Bu önlem enerji 
tasarrufu sağlamış ve üretkenliği artırmıştır.2 yıllık enerji tüketimi sıkı şekilde ele alındığında artan 
üretkenlik için tahmini geri ödeme süresi 6 ay olarak öngörülmüştür. 

 

3) Enerji Üretimi 

Kombine Isı ve enerji (Kojenerasyon Sistemi) 

Kombine Isı ve Enerji (CHP) ısı enerjisi ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin CHP (kojenerasyon) 
tesisi adı verilen tek bir proses içerisinde eş zamanlı olarak üretilmesidir. CHP tesisleri yakıt 
kullanımı dönüşüm oranını (yakıt verimlilik seviyesi) geleneksel enerji santrallerinin yaklaşık üçte 
birine göre %80-93 arasında iyileştirir.  

 

Isıtma fırınlarında yanma havası olarak türbin egzoz gazı kullanarak kojenerasyon 

Gaz türbininden elde edilen yanma, egzoz gazı  borusal ısıtma ocağında yakma havası olarak 
kullanılır ve ısıtma fırını egzoz gazından egzoz ısı kazanı ile birlikte buharı geri kazanır.  

 

Entegre gazlaştırma kombine çevrimi(IGCC) 

IGCC temizlenmiş sıcak gazlar ve ağır artıklar gibi düşük kalite yakıt türlerinden buhar enerjisi ve 
hidrojen üretmek için yüksek derecede entegre verimlilik prosesi olarak tanımlanabiliir..  IGCC 
prosesi CO ve H2 nin 1:1 oranında birleşiminden oluşan 130 t/h  Filtre keki şeklinde katı atıklar 
deşarj edilmekte ve metallerin geri kazanımı için harici tesislere gönderilmektedir.  

 

Daha verimli düşük kaliteli arık ısı geri kazanım teknolojileri 

Atık ısının egzoz edildiği diğer daha verimli kullanımlardan kalan düşük kalite atıklarda bile 
faydalanan teknoloji mevcuttur. Organik Rankine Çevrimleri 80°C kadar düşük sıcaklıklarda enerji 
üretmek üzere kullanılabilir ve burada bu atık ısıdan faydalanmak için “yeni ısı havuzu” bulunur 

 

3.3.4.2 Yatay teknikler ve teknolojiler 

Kimya ve petrokimya teknolojilerinde önleyici bakım, yeni enerji sistemi oluşturma, verimli motorların 
kullanılması, verimli ve değişken hızlı sürücüler, uygun yalıtım, kompresörlerin optimizasyonu, 
pompa verimliliğinin optimizasyonu, kazanlar ve dağıtım buhar sistemleri ve aydınlatma 
sistemlerinin optimizasyonu da enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir. (Bakınız Ek 1) 
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3.3.4.3 Su ve malzeme Yönetimi 

Malzeme tasarrufu sağlama, çalışma ortamını iyileştirme ve kirlenme yüklerini azaltmak için iyi 
bakım ve temizlik önlemleri: borular, ekipmanlar ve kompresörler için düzenli bakım programlarının 
uygulanması, fazla zemin yıkama ve tüm kaçak kaynaklarını ortadan kaldırma, çalışan su 
musluklarının kapatılması, toz kirleri ve katıların drenaja girmesini engelleyen filtreler sayesinde atık 
su kanallarında blokajların önlenmesinden oluşur. Bu önlemlerin tamamının uygulanması 
hammadde kaybını %2 oranında azaltacaktır.  

Enerji yönetim programlarına benzer şekilde kuruluş çapında uygulanacak su yönetim programı 
sürdürülebilir su verimlilik iyileştirmelerini getirmenin en başarılı ve uygun maliyetli yöntemlerinden 
biri olabilir.  

Bu programlar su verimliliği iyileştirmelerinin bir defaya mahsus değil sürekli iyileştirme süreci 
içerisinde devamlı olarak belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.  

Suyu ve ilgili maliyetlerini azaltmaya ilave olarak stratejik su yönetiminin diğer faydaları tesis suyu 
tedariğinin güvenliğini artırma ve sürdürülebilir tesis suyu kullanımını göstererek düzenleyiciler, 
çalışanlar ve kamu üyeleriyle daha iyi ilişkilerin geliştirilmesini içerebilir.  

3.4 Kimya ve Farmasötik (Tıbbi ilaç) Sektörü  

3.4.1  Sektörün Genel tanımı 
Sabun ve deterjan imalatı geniş yelpazede işleme ve ambalajlama operasyonlarından oluşur. Bu 
işlemlerin büyüklüğü ve karmaşıklığı  birkaç kişinin çalıştığı küçük tesislerden birkaç yüz çalışanın 
olduğu işletmelere dek değişir. Ürünler normal bazda kullanılan çamaşır deterjanında daha seyrek 
temizleme ihtiyaçlar için kullanılan daha düşük hacimli ürünlere dek değişir.  

Temizlik ürünleri üç temel şekilde karşımıza çıkar:  

1. Kalıplar;  

2. Tozlar ve; 

3. Sıvılar.  

Bazı sıvı ürünler o kadarviskoziteye sahiptir ki jel gibidirler. Üç formun da imalatı için gereken ilk 
adım ham maddelerin seçilmesidir. Ham maddeler insan ve çevre güvenliği, maliyet, diğer içeriklerle 
uygunluk ve bitmiş ürünün şekil ve performans karakteristikleri dahil birçok kritere uygun olarak 
seçilir.  

Sabunlar sürekli proseslerin geliştirildiği 2. Dünya Savaşı’na kadar yığın kazan kaynatma yöntemiyle 
üretilmekteydi. Esnekliği, hızı ve ekonomisi nedeniyle günümüzde sürekli prosesler tercih 
edilmektedir. Sabun, deterjan, parfüm imaları geniş yelpazede işleme ve ambalajlama operasyonları 
içerir. Sabunlar için temel prosesler aşağıdaki gibidir:  

1. Sabunlaştırma  (temel koşullar altında esterin hidrolizi(örneğin., 80oC);  

2. Kurutma;  
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3. Karıştırıcı (sabun peletlerinin koku, renklendirici ve diğer içeriklerle birlikte karıştırıldığı 
karıştırıcı);  

4. Haddeleme Makineleri (doku oluşturmak ve karıştırmak için); ve; 

5. Kesme/Presleme (nihai şekli oluşturmak için).  

Benzer şekilde deterjanlar  toplaşım, sprey kurutma ve kuru karıştırma aşamalarından oluşur. 
Parfüm üretimi iki temel aşamadan oluşur: 

1. İlk aşama çıkarım olup temel enerji tüketimi bu aşamada gerçekleşir  ve buhar damıtma, 
solvent çıkarımı vb. yöntemlerle bitkilerden yağın alınmasından oluşur.  

2. İkinci aşama toplanan yağların daha önceden belirlenen formüllerle diğer maddelerle 
karıştırılmasından oluşur.  

Tipik sabun üretimi akış diyagramı Şekil 3-375 içerisinde gösterilmektedir.  
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Şekil 3-52: Sürekli sabun prosesi140 

Bitmiş karıştırılmış ürünün düzenliliği ve kararlılığını sağlamak için imalat esnasında dengeleyiciler 
eklenebilir. Tipik sürekli proseste kuru ve yaş içerikler hat içi veya statik karıştırıcılar kullanılarak 
karıştırılır. Son zamanlarda daha fazla yoğunlaştırılmış  sıvı ürünler ortaya konmaktadır. Bu ürünleri 
üretmenin yöntemlerinden biri dengeleyici etkin maddelerle birlikte yeni yüksek enerjili karıştırma 
proseslerinin kullanılmasıdır. Hem yığın hem de sürekli karıştırma prosesleri sıvı ve jel temizlik 
ürünleri üretiminde kullanılır.  

                                                      
140 Amerikan Temizleme Enstitüsü 
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Sabun ve deterjan üretiminde son aşama ambalajlamadır. Kalıp sabunlar tekli paket ve çoklu paket 
olarak sarılır veya kartonlanır. Evsel kullanım için temizleyiciler dahil olmak üzere deterjanlar karton, 
şişe, poşet, çanta veya tenekeler içerisinde ambalajlanır. Ambalajlama ve kap malzemelerinin 
seçimi ürün uygunluğu ve kararlılığı, maliyet, ambalaj güvenliği, katı atık etkisi, raf çekiciliği ve 
kullanım kolaylığı gibi kabullere bağlıdır.  

3.4.2 Kimya ve Farmasötik  Endüstrisinde Enerji Tüketimi  
2013 yılında kimya ve tıbbi sektörlerinde nihai enerji tüketimi 51,486 kTEPtir. 141. Proses ısıtma, 
proses soğutma ve elektriksel kullanıma göre nihai enerji tüketiminin yaklaşık kırılımı %58 proses 
ısıtma, %0,6 proses soğutma ve %30 elektrik enerjisi içindir. Sabun ve deterjanların üretimi 75 MJ/€ 
satış enerji yoğunluğu ile birlikte enerji açısından yoğun olmadığı şeklinde kabul edilmektedir. 2011 
yılında sabun ve deterjan  imalatı için toplam enerji talebi 1.132 kTEP olup toplam enerji talebinin 
%2 oranını temsil etmektedir. 142. 

 Elektrik kullanım profili Şekil 3-38 içerisinde gösterilmektedir.  
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Şekil 3-53: Sabun ve deterjan üretimi için elektrik kullanım profili143 

3.4.3 Türkiye’ye Özel Genel Bakış  
Türk kimyasal endüstrisi kok ve rafine edilmiş petrol ürünleri imaları, kimyasallar ve kimyasal 
ürünleri imalatı, temel farmasötik ürünler ve farmasötik malzeme imaları ve kauçuk ve plastik ürünler 
imalatı şeklinde dört alt sektörden oluşur. Özellikle Kimyasallar ve farmasötik sektörleri 2011 yılında 

                                                      
141 Eurostat data, June 2015 
142 CEFIC, 2013; US EPA 2005 
143 IFC International 
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AB GSYIH değerine %5 oranında katkıda bulunmuştur. 144 Sabun ve deterjan üretimi ile ilgili 
anahtar ekonomik göstergeler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir . 

Tablo 3-12: 2012 yılında AB 28 için anahtar ekonomik göstergeler 

Tanım İşletmenin 
adedi 

İstihdam 
edilen 

kişilerin 
adedi 

İş hacmi 
(milyon €) 

Katma değer 
(milyon €) 

Üretim değeri 
(milyon €) 

Sabun ve deterjanlar 
imalatı, temizleme ve 
cilalama preparatları, 
parfüm ve tuvalet 
preparatları 

8,283 199,056 51,394 14,232 54,531 

Türk Kimyasal Endüstrisinin üretim değeri 125 milyar TRY olup toplam işlem hacmi 2012 yılı 
itinbariyle 135 milyar TRY’dir. Kimyasal ve Kimyasal ürünleri imalat endüstrisi 2012 yılında 35,2 
milyar üretim değeri ile üçüncü büyük alt sektör olup kimya endüstri üretiminde %28.1 paya sahiptir.  

2012 yılı itibariyle Kimyasal ve Kimyasal ürünler imalat sektöründe iş hacmi 38.4 milyar TRY dir  ve 
toplam kimyasal endüstrisi genel iş hacmi içerisinde %28.4 oranında  işhacmine sahiptir ve en 
büyük üçüncü alt sektördür. Boya endüstrisi işletmelerin adedi bağlamında Kimyasal ve Kimyasal 
endüstrileri içerisinde alt sektörler arasında %30.3 ile en yüksek paya sahiptir ve bunun yanında 
%20.6 üretim değeri ile en yüksek paya sahiptir. Boya endüstrisi kimyasal ve kimyasal ürünler 
içerisinde %18 oranı ile en yüksek katma değere sahiptir ve Kimyasal ve Kimyasal ürünler İmalat 
endüstrisi içerisinde temizleme alt sektörü içeriside elde edilen 28.15 oran ile en yüksek yatırım 
değerine sahiptir. Kimyasal ve Kimyasal ürünler İmalat endüstrisini tanımlayan bilgilerin kapsamı 
aşağıdaki gibidir: Temel kimyasal maddelerin imalatı, kimyasal gübre ve azot bileşenleri, temel 
şekilde plastik ve sentetik kauçuk, böcek ilaçları ve diğer tarımsal kimyasal ürünler, boya, vernik ve 
diğer benzer finişaj ürünler, bunun yanında mürekkep ve macun, sabun ve deterjan, temizleme 
maddeleri ve cilalar, parfümler, kozmetikler, ve tuvalet malzemeleri, patlayıcılar, yapışkankar, uçucu 
bitki yağı, diğer kimyasal ürünler bve suni veya sentetik malzemeler145. 

TUIK tarafından hazırlanan çalışmaya göre kimyasal sektör içerisinde  50 veya daha fazla çalışana 
sahip işletmelerin adedi 3856 dır ve sektör tüketimi 2,411 kTEP olup endüstri sektöründe nihai enerji 
tüketiminin 8% oranına karşılık gelir.  

Aşağıdaki şekil (Şekil 3-54) endüstriyel sektör içerisinde nihai enerji tüketimindeki Kimyasal 
sektörün payını gösterir.  

                                                      
144 EUROSTAT, 2013 
145 İstanbul Sanayi Odası , Paper, kağıt Ürünleri ve Baskı sektörü raporu , 2015   
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Şekil  3-54: Kimyasal Endüstrisinin nihai enerji tüketimi içerisinde payı 146  

Elektrik ve termal enerji gerekliliğine yönelik yüksek talebe bağlı olarak Türkiye’deki bazı işletmeler 
enerji gerekliliklerini daha verimli karşılamak üzere kojenerasyon sistemlerine yatırımda bulunmuştur. 

 

3.4.4 En iyi , uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler 
En iyi, uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler iki farklı kategori altında ele alınacaktır: 

• Proses – Bu kategori proses ve üretim hatları ile yakından ilgili tüm en iyi teknik ve 
teknolojileri içerir; 

• Yardımcı ve yatay - Bu kategori hava kompresörleri, aydınlatma, kazan, motorlar, enerji 
yönetim sistemleri, soğutma grupları  gibi üretim hatlarına hizmet eden yardımcı sistemlerle 
doğrudan ilgili en iyi teknik ve teknolojileri içerir 

Kimyasal ve petrokimya endüstrileri içerisindeki anahtar enerji verimliliği olanakları aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir: 

Alan Önlem 
A. Genel yardımcı hizmetlerle ilgili önlemler 
Basınçlı Hava - Kaçak algılama dahil sistem iyileştirme ve optimizasyon 

Kojenerasyon - Isıtma fırınları için yanma havası olarak gaz türbin egzoz gazı 
kullanarak kojenerasyon  

Elektrik 
- Enerji dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi ;  
- Tüm pompa, fan, üfleyici ve taşıma sistemleri için değişken hız 
sürücüleri  ve yumuşak yol vericili , yüksek verimlilikli motor 
kullanılması, buhar tutucuların iyileştirilmesi 

Process Control Systems 
- Enerji yönetim sistemleri; Enstrümanasyon ve M&T sistemleri, 
proses entegrasyonu ve kaldırma teknolojileri, entegre proses 
kontrol ve bakım teknikleri  

Aydınlatma - Aydınlatmada enerji verimliliği ve aydınlatma kontrollerinin 
kullanılması 

                                                      
146 Kaynak : TUIK, 2014. 
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B. Prosese özel önlemler 
Genel  - Dışa açılma ve havalandırmanın azaltılması 

İşleme – Kazanlar ve fırınlar 

- Entegre proses kontrol ve bakım teknolojileri 
- Baca gazı izleme 
- Gelişmiş ısıtma ve proses kontrolü 
- Kombine ısı ve enerji 
- Yüksek verimlilikli brülörlerin kullanılması 
- İyi bakım ve temizlik, önleyici bakım ve suyun korunması 
- Egzoz gazı ısı geri kazanımı 

 

3.4.4.1 Prosese özel teknikler ve teknolojiler 

Enerji verimliliği ile ilgili önemli alanlar yardımcı sistemler, yakmalı hava ısıtıcısı (%20), ısı 
eşanjörleri ,motor ve değişken hız sürücüsü uygulamaları ve diğer alanlardır. Bu alanlar içerisinde 
yardımcı sistemlerin, ısı eşanjörlerinin ve yakmalı ısıtıcıların optimizasyonu en düşük maliyetli 
yatırım olanağını sunarken diğer alanlarda düşük maliyet olanakları olacaktır ancak ilave olanaklar 
yatırım gerektirebilir.  

 

Proses Isıtma 

Yüksek verimlilikli brülör kullanımı 

Bu brülörler yüksek sıcaklıklı uygulamalarda daha verimlidir. Son zamanlardaki ilerlemeler,  alevsiz 
yanma elde etmek için kademeli yanmayı kullanan kendinden reküperatif ve kendinden rejeneratif 
brülörlerin ticarileştirilmesini içerir. Bu daha düzenli ısınma, daha düşük pik alev sıcaklıkları ve daha 
düşük NOx emisyonlarını ortaya çıkarır.  

 

Egzoz gazı ısı geri kazanımı 

Egzoz gazlarından atık enerjiyi çıkarması ve prosese tekrar geri döndürmesi böylece yakıt/buhar 
gerekliliklerini azaltması nedeniyle egzoz gazı ısı geri kazanımı verimliliği artırır. Isı geri kazanımı 
enerji maliyet tasarrufları olanağı sağlar (rafinerilerin toplam işletme giderlerinin %50 oranı) ancak 
entegrasyon analiz edilirken ısı eşanjörleri ve borulama ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.  

Baca gazı izleme 

Baca termometreleri, yakıt ölçerler, tamamlama suyu  sayaçları, oksijen analizörleri, çalışma zamanı 
kaydediciler ve dönüş kondensat termometreleri, yakıt yanma verimliliğini optimize etmek için uygun 
hava yakıt oranı sağlamak adına gereklidir.  

Enerji Üretimi 

Kombine Isı ve enerji (Kojenerasyon Sistemi) 

Kombine Isı ve Enerji (CHP) ısı enerjisi ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin CHP (kojenerasyon) 
tesisi adı verilen tek bir proses içerisinde eş zamanlı olarak üretilmesidir. CHP tesisleri yakıt 
kullanımı dönüşüm oranını (yakıt verimlilik seviyesi) geleneksel enerji santrallerinin yaklaşık üçte 
birine göre %80-93 arasında iyileştirir.  
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3.4.4.2 Yatay teknikler ve teknolojiler 

Kimya ve petrokimya teknolojilerinde önleyici bakım, yeni enerji sistemi oluşturma, verimli motorların 
kullanılması, verimli ve değişken hızlı sürücüler, uygun yalıtım, kompresörlerin optimizasyonu, 
pompa verimliliğinin optimizasyonu, kazanlar ve dağıtım buhar sistemleri ve aydınlatma 
sistemlerinin optimizasyonu da enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir. (Bakınız Ek 1) 

3.4.4.3 Su ve malzeme Yönetimi 

Malzeme tasarrufu sağlama, çalışma ortamını iyileştirme ve kirlenme yüklerini azaltmak için iyi 
bakım ve temizlik önlemleri: borular, ekipmanlar ve kompresörler için düzenli bakım programlarının 
uygulanması, fazla zemin yıkama ve tüm kaçak kaynaklarını ortadan kaldırma, çalışan su 
musluklarının kapatılması, toz kirleri ve katıların drenaja girmesini engelleyen filtreler sayesinde atık 
su kanallarında blokajların önlenmesinden oluşur. Bu önlemlerin tamamının uygulanması 
hammadde kaybını %2 oranında azaltacaktır.  

Enerji yönetim programlarına benzer şekilde kuruluş çapında uygulanacak su yönetim programı 
sürdürülebilir su verimlilik iyileştirmelerini getirmenin en başarılı ve uygun maliyetli yöntemlerinden 
biri olabilir.  

Bu programlar su verimliliği iyileştirmelerinin bir defaya mahsus değil sürekli iyileştirme süreci 
içerisinde devamlı olarak belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.  

Suyu ve ilgili maliyetlerini azaltmaya ilave olarak stratejik su yönetiminin diğer faydaları tesis suyu 
tedariğinin güvenliğini artırma ve sürdürülebilir tesis suyu kullanımını göstererek düzenleyiciler, 
çalışanlar ve kamu üyeleriyle daha iyi ilişkilerin geliştirilmesini içerebilir.  
 

3.5 Kereste, ağaç işleri ve mobilya sektörü 

3.5.1 Sektörün genel tanımı ve enerji gereklilikleri 
Ağaç işleme endüstrisi ağaçları kereste ürünleri haline işlemeyi ve bunun yanında kerestenin ağaç 
bazlı paneller, mobilya ve diğer bitmiş ürünler haline dönüştürülmesini içerir. Dikkate alınan AB 
orman bazlı sanayiler aşağıdaki gibidir: ağaç işleme endüstrileri; mobilya sanayi, kağıt&kağıt 
hamuru üretme ve dönüştürme tesisleri ve baskı endüstrisi. Tüm bu endüstriler toplamda AB imalat 
GSYİH değerinin %7 oranı ve 3.5 milyon işi temsil ederler.   

AB içerisinde toplam ağaçlık alan (ormanlar ve diğer ağaçlık araziler) 2010 yılında yaklaşık 177.8 
milyon hektardı. İsveç, İspanya, Finlandiya, Fransa, Almanya ve İtalya en geniş orman ve diğer 
ağaçlık araziye sahiptir. Odun tedariki için uygun ormanların oranına göre en büyük ormanlık 
araziye sahip ülkeler İsveç %69, İspanya %54, Finlandiya %85 Fransa %86 Almanya %95  ve İtalya 
%74 şeklindedir. 147. 

Ağaç hammaddesinin tedariki ağaç, geri kazanılmış ağa., geri kazanılmış kağıt, orman ve 
endüstriden doğrudan kalan kalıntılar ve bunun yanında diğer kaynakları ve çok yönlü kağıt hamuru 
artığı olan siyah çözeltiyi  içerir. Sanayinin talep tarafı çeşitli ürün yelpazesine bölünmüştür: biçilmiş 

                                                      
147 EUROSTAT, 2011 
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ahşap, ahşap bazlı paneller, kağıt ve karton ve bunun yanında biyoenerji. Şekil 3-39 AB-27 Ağaç 
işleme endüstri sektörlerini göstermektedir.  148. 
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Şekil 3-55: AB-27 Ağaç işleme endüstri sektörleri 

  

3.5.1.1 Arz 

Yuvarlak Odun – AB-27 içerisinde yuvarlak odun üretimi 2010 yılında yaklaşık 428 milyon m3 tür. AB 
içerisinde en büyük yuvarlak odun üreticileri İsveç, Almanya, Fransa ve Finlandiya olup toplam 
üretimdeki paylarıı %54’tür. 2010 yılında toplam yuvarlak odun üretimi yaklaşık %80 (yaklaşık 336 
milyon m3 ) olarak sınıflandırılmış olup kalan %20ise (yaklaşık 85 milyon m3) yakıt odunu olarak 
kategorize edilir.  

 

Odun Yakıtları:  Eurostat’a göre odun ve odun atıklarından sağlanan enerji miktarı 2010 yılında AB-
27 içerisinde 3,381,630 TJ’dur.AB ülkeleri içerisinde odun ve odun atıklarından elde edilen toplam 
enerji arzı Şekil 3-40 içerisinde sunulmaktadır. 149. 

                                                      
148 EFIC – Avrupa Mobilya Sanayisi Konfederasyonu 
149 Eurostat 
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Şekil 3-56: AB-27 içerisinde odun6odun atığından elde edilen toplam enerji artıklarının kırılımı(2010) 

Orman Artıkları - Orman artıkları doğrudan ormandan elde edilen herhangi bir kimyasal prosesle 
değiştirilmeyen ve genellikle enerji için kullanılan ağaç malzemeleridir. Ağaçların üst kısımları ve 
dallar, endüstriyel olarak faydalanılamayan ağaç gövdeleri ve ağaç köklerini içerir. Orman kalıntıları 
potansiyeli en yüksek olan ülkeler İsveç, Almanya, Finlandiya, İtalya ve Fransa’dır. 150. AB-27 
içerisinde orman kalıntılarının mevcut en büyük kullanıcıları İsveç, Finlandiya, Almanya ve 
Fransa’dır.  

 

Geri kazanılmış Odun - Tanım itibariyle geri kazanılmış odun, ahşap ürünler içerisinde yaşam 
döngüsünün sonuna gelmiş malzemelerden elde edilen ve yeniden kullanım ve geri kazanım için 
uygun hale getirilen malzemeleri içerir. (kullanılmış ambalajlama malzemeleri, yıkım projelerinden 
elde edilen tahta, şantiye alanlarından elde edilen kullanılmamış veya hurda kereste, konutsal, 
endüstriyel ve ticari faaliyetlerden elde edilen parçalar) 

COST Eylem E31 programı 16’sı Avrupa Birliğinde olan 20 ülkeden elde edilen geri kazanılmış 
tahta miktarının 2007 yılında toplamını 27.3 milyon olarak öngörmektedir. Çalışmaya göre 
kullanılmış odunun en büyük üreticileri Fransa, Almanya ve İngiltere’dir. 16 Üye Devlet’in   farklı 
amaçlar için geri kazanılan odun miktarı kırılımı aşağıda Şekil 3-41 içerisinde sunulmaktadır. 
Kullanılmış odunun yaklaşık 1/3’ünden enerji üretiminde faydalanılmaktadır. Çok az miktar (%4) 
kompostlanır veya %2’si yeniden kullanılır.  

                                                      
150 AEBIOM 2011, istatistikleri 



  
 
 
 
 

 

 
 
European Union / Instrument For Pre-Accession Assistance (IPA) Energy Sektör Technical Assistance Project 
Contract Number MENR12/CS04 Page - 144 - 

 

39%

34%

9%

3%
2%

13%
% Geri dönüşmüş ağaç

Geri Dönüşüm

Enerji

Arazi doldurma

Gübrelendirme

Yeniden
kullanım
Diğerleri,
bilinmeyen

 

Şekil 3-57: Farklı amaçlar için geri kazanılan odun151 

Siyah Çözelti - Siyah çözelti hamur odununu kağıt hamuruna ayrıştırırken kullanılan kraft 
prosesinden üretilen harcanmış pişirme çözeltisidir. Linyin (odun özü), hemiselüloz ve diğer 
maddeler selüloz fiberlerini serbest bırakmak için odundan ayrılır. Kağıt hamuru endüstrisi siyah 
çözelti  şeklinde biyoenerji içerisinde önemli bir pay oluşturur. Bu yan ürün neredeyse tamamen 
Kağıt ve Kağıt hamuru endüstrisi içerisinde kullanılır. AB-27 içerisinde yıllık üretilen siyah çözelti 
miktarı yaklaşık olarak 60 milyon tondur. Toplam siyah çözeltisi üretiminin yüzdesi Şekil 3-42 
içerisinde gösterilmektedir. 152. 

                                                      
151 COST Action 31 programme 
152 Indufor 
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Şekil 3-58: AB-27 içerisinde toplam siyah çözelti üretiminin kırılımı  (2010) 

3.5.1.2 Üretim ve Talep 

Mobilya endüstrisi işgücü yoğun ve dinamik sektör olup küçük ve orta büyüklükteki işletmeler 
(KOBİler) ve mikroşirketler tarafından domine edilir. Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde mobilya 
sektörü büyük ölçüde küçük ve zanaatlar şirketlerden oluşurken Almanya'da imalatçılar daha büyük 
ve endüstriyelleşmiş olma eğiliminde olup piyasanın neredeyse yarısı 300'den fazla çalışana sahip 
şirketlere karşılık gelir. Anahtar Doğu Avrupa Ülkelerinde mobilya üretimi birkaç büyük şirkete 
yoğunlaşmıştır.  

Sektör yaklaşık 130,000 şirket içerisinde 1 milyon civarında çalışan istihdam etmekte ve yıllık işlem 
hacmi ise yaklaşık 96 Milyar Euro civarındadır. AB dünya çapında ithalatların % 40-50oranına 
karşılık gelmekte ve %30-35 ihracata karşılık gelmekte ve toplam dünya ticaretinin yaklaşık %45 
oranına karşılık gelmektedir. AB mobilya ürünleri ürünlerin kalitesinden dolayı diğer ülkelere 
ihracatlarda en üst seviyelerde kalmaktadır. AB-27 odun üretimi İtalya, Almanya ve İngiltere 
tarafından domine edilir. Ahşap mobilyaların imalatlarrı aşağıdaki aşamaları içerir: 

• Kurutma: Bazı  mobilya imalat tesisleri kurutulmuş kereste satın alabilir ancak diğerleri kazan 
ile yakılan kurutma ocağı veya fırını aracılığıyla sahada kurutma işlemi gerçekleştirir. 
Genellike tahta atıklar yakıt olarak kullanılır.  

• Talaşlı İmalat: Kerestenin kurutulması ile birlikte bir kesilir, bir başka deyişle masa ayağı gibi 
nihai mobilya parçası olacak şekilde, şekillendirilmek üzere işlenir. Normal tesiste tahta 
maddeler kaba planyada kesme testeresine, dilme testeresine, bitiş planyasına, kalıpçıya, 
tornaya, masa testeresine, şerit testeresine, frezeye, matkaba, şekillendiriciye, oymacıya, 
zıvana delik makinesine ve çeşitli zımpara makinelerine gider.  
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• Montaj: Montaj prosesi genel olarak sentetik veya doğal yapışkanların çivileme gibi diğer 
birleştirme metotları ile kullanılmasını ve bunu verniğin takip etmesini içerir. Montajdan sonra 
mobilya parçası bitiş için pürüzsüz yüzeyi sağlamak için incelenir.  

• Ön bitiş: İlk kumlamadan sonra spreyleme, süngerleme veya mobilya parçasını suya 
daldırma ile daha pürüzsüz yüzeyler elde edilmiş olası bile tahta fiberlerin şişmesine ve 
kabarmasına neden olur. Yüzey kuruduktan sonra yapışkan veya tutkal çözeltisi uygulanır ve 
kurumaya bırakılır. Kalkan fiberler daha sonra pürüzsüz yüzey oluşturmak üzere kumlanır.  

• Yüzey bitirme:. Yüzey bitirme büyük çeşitlilikte kaplamaların kullanılmasını içerebilir. 
Kaplamalar solvent bazlı veya su bazlı olabilir. Boyalar istenen renge bağlı olarak çeşitli 
pigmentleri içerebilir.  

Mobilya imalatı ile ilgili tipik akış diyagramı Şekil 3-43'te gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-59:  Ahşap mobilya imalatına yönelik akış diyagramı153 

Mobilya endüstrisi suntanın başlıca kullanıcısıdır (2004 yılında %41), lamine döşeme ise MDS için 
büyüyen pazar olup şimdilerde tüm uygulamaların %40 oranına karşılık gelmektedir. Aslında mevcut 
durumda lamine döşeme ahşap işleme endüstrisi içerisinde en hızlı büyüyen üründür.Farklı Ahşap 
bazlı panel sektörü ile ilgili şematik üretim akışı Şekil 3-44 içerisinde gösterilmektedir.  

 

 

                                                      
153 Uluslararası İş Gücü Bürosu, İş Sağlığı ve Güvenliği Ansiklopedisi 
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Şekil 3-60: Odun bazlı ürünlerin üretimi akış diyagramı154 

Biçilmiş Odun - Biçilmiş odun sektörü AB-25 içerisinde ahşap işleme endüstrisinin toplamda 
%12’sini oluşturmakta olup yıllık yaklaşık 91 milyon m3 (13,000 milyon Euro) üretime sahip olup 
9,000 şirket içerisinde 268,000 kişi istihdam edilmektedir. Biçilmiş ürünler başlıca endüstriyel ve 
yapısal uygulamalarda kullanılmaktadır. Örneğin; yapı elemanları (kereste çerçeveler, döşeme, 
zemin, doğrama vb.) ve panel, gömme demirbaşlar, mobilya ve bitiş gibi evsel uygulamalarda 
kullanılır.  

                                                      
154 BAT Reference Document for the Production of Wood-based Panels, July 2014 
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Eurostat verilerine göre AB-27 ülkeleri AB ülkeleri dışında 16,7 milyon m3 biçilmiş odun ithal etmiştir. 
Yumuşak odun türleri toplam ithalat hacminin yaklaşık %53 oranını oluşturmaktadır. 2011 yılında 
yumuşak biçilmiş odunun uzak ara en büyük tedarikçisi Rusya iken onu Ukrayna, Arnavutluk, 
Norveç ve Kanada takip eder. ABD sert odun biçilmiş ithalatların en büyük kaynağı iken onu 
Kamerun ve Ukrayna takip etmektedir.  

Ahşap Bazlı paneller - Avrupa ahşap bazlı panel üretimi 2011 yılında yaklaşık 52 milyon m3 
değerindedir. AB-27 ağaç bazlı panel üretimi aşağıda Şekil 1-5 ile gösterilmektedir. Avrupa dünya 
çapında en büyük panel üreticisiyken Asya pazarı özellikle Çin yükseliştedir ve sonraki on yıl 
içerisinde önemli rol oynaması beklenmektedir.  
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Şekil 3-61: Ahşap bazlı panel alt sektörleri155 

Sunta - Avrupa Sunta üretimi 2011 yılında 31 milyon m3'tür. Almanya Avrupa'daki hem en büyük 
Sunta üreticisi hem de tüketicisidir. Avrupa ülkelerinde meydana gelen ticaretin çoğunluğu büyük 
kapsamda Avrupa'da sanayi ve diğer işleme tesisleri tarafından tüketilir.  

 

Orta Yoğunluklu Fiber Levha (MDF) - Mevcut durumda MDF 20 Avrupa ülkesinde üretilmekte olup 
toplam üretim kapasitesi yaklaşık 15 milyon m3’tür. Avrupa Panel Federasyonu (EPF) verilerine göre 
gerçek MDF ürünleri 2011 yılında yaklaşık 11.7 milyon m3’tür. Almanya Avrupa'daki en büyük MDF 
üreticisi olup toplam MDF ürünlerinin yaklaşık üçte birini temsil etmektedir. Fransa ve İtalya 
Avrupa'daki diğer önemli MDF üreticileridir.  
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Yönlendirilmiş Yonga Levha (OSB) - Avrupa'da OSB üretimi 2011 yılında 3.6 milyon m3 olarak 
öngörülmektedir. Almanya AB-26  içerisinde önde gelen OSB üreticisi olup onu Polonya ve Çek 
Cumhuriyeti takip etmektedir. 2011 yılında AB'den Çin, Japonya, ABD ve Rusya'ya ihracat artmış ve 
Türkiye ve Ukrayna diğer önemli adresler olmuşlardır. AB içerisinde ve başlıca Kuzey Amerika'ya 
30,000 ile 200,000 m3 arasında ithalat yapılmaktadır. Sonuç olarak AB içerisinde yaklaşık OSB 
tüketimi yaklaşık 2,9 milyon m3’tür.  

 

Kontrplak – AB-27 içerisinde kontrplak üretimi 2011 yılında 2,4 milyon m3 civarındadır. Avrupa 
Kontrplak Endüstrisi Federasyonuan göre (FEIC), Finlandiya AB-27 içerisinde uzak ara en büyük 
kontrplak üreticisi olup toplam üretimin %40 oranına karşılık gelmektedir. İtalya, İspanya, Fransa ve 
Litvanya diğer önemli üreticiler olup burada yıllık üretim 200,000 m3/a değerini aşar.  

 

Tahta peletleri ve briketler - Tahta peletleri odun yakıtları olup geleneksel olarak başlıca bıçkı tozu 
ve talaş şeklinde mekanik ahşap endüstrisini rafine ederek geleneksel olarak üretilen odun 
yakıtlardır. AB-27 içerisinde 2011 yılı için odun pelet üretimi ile ilgili kırılım Şekil 1-7 içerisinde 
verilmektedir.   
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Şekil 3-62: AB-27 içerisinde tahta pelet üretimi (2011) 156 

3.5.2 Ağaç işleme endüstrisinde enerji tüketimi 
Diğer endüstrilerle karşılaştırıldığında  ağaç ve ağaç işleri endüstrileri enerji yoğun olarak kabul 
edilmez ve OECF ülkelerinde 7.34 mTEP enerji tükettiği kabul edilmektedir; bu da OECD ülkeleri 
temel enerji tüketiminden yaklaşık olarak %0.3 oranına karşılık gelir.  

Elektrik mekanik ağaç işleme endüstrisinin temel enerji kaynağı olup endüstrinin enerji ihtiyaçlarının 
%40-50 oranına karşılık gelmektedir. Ağaç işleme endüstrileri profilinde kullanılan tipik enerji Şekil 
3-47 içerisinde sunulmaktadır.  

                                                      
156 AEBIOM 2011, 2012 
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Şekil 3-63: Enerji Kullanım Profili 

Elektrik temel olarak aşağıdaki kaynaklardan üretilir:  

• Satın alma; 
• Sahada üretilerek:  

o Dizel veya benzin tahrikli jeneratörler; 
o Buharla tahrik edilen turbojeneratörler ( kojenerasyon tesisleri olması durumunda); 

 ve büyük ölçüde sanayideki motorlar ve aydınlatma için kullanılır. 

Isı, petrol, kömür, doğalgaz ve odun artıklarının yakılmasından elde edilir ve proses ısıtma ve 
kuruma için gereken termal enerjiyi ve bunun yanında ikincil enerjiye dönüşümü sağlar. İkincil enerji 
aşağıdakilerin yardımıyla elde edilebilir.:  

• Buharla tahrik edilen turbo jeneratörler; 

• Buhar makineleri veya türbin tahrikleri; 

• Dizel veya benzinle tahrik edilen doğrudan mekanik tahrikler. 

Ağaç işleme endüstrisinde enerji tüketimi geniş ölçüde üç önemli alana ayrılabilir: 

1. İşleme ve hammadde işleme; 

2. Hammadde ve ürün kurutma; 

3. Basınçlı hava, mülklerin ısıtılması ve aydınlatılması. 

Kesme işlemleri ve ilgili hava azaltma ekipmanlarının yüksek elektrik tüketimi vardır. Enerji 
talebindeki artışın bıçaklarda değişim ihtiyacını göstereceği için enerji talebi dikkatli şekilde 
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izlenmelidir. Eksi ekipmanları değiştirmek suretiyle ve resmi bakım programı uygulanarak enerji 
tasarrufu elde edilir.  

Kurutma ağaç işleme prosesleri içerisinde en fazla enerji talep eden prosestir. Kurutma prosesi için 
teorik enerji talebi buharlaşma için gizli ısı olarak ifade edilebilir, bu odun için yaklaşık 2,260 
kj/kg'dir. %60 neme sahip bir ton odunu %3 neme sahip alacak şekilde kurutmak 1.3 GJ nem 
gerektirir. Aynı miktarda geri dönülmüş odunu kurutmak geri kazanılan odundaki daha düşük nem 
seviyeleri nedeniyle yarıdan daha az enerji gerektirir.  

Rafine etme prosesi ham talaşların önceden ısıtıldığı ve talaş oluşturacak şekilde buhar ve basınç 
uygulayarak pişirildiği iki ana aşamadan oluşur.  Rafine ediciye girmeden önce pişirilmiş odundan 
fazla su uzaklaştırılır. Rafine edici sistem, pişirme aşaması yüksek enerji talebi olan buhar üretimine 
ve rafine edici için elektrik enerji talebine sahiptir. Sistem içerisinde yer alan susuzlaştırma 
helezonları ve pompaları 20-40 kW arasında 400 m3/h çıkışa sahip elektrik enerjisi talep eder. Enerji 
tasarrufu örnekleri olarak eski ekipmanları değiştirme, fazla ısıyı buhar sisteminde kullanma 
şeklinde sıralanabilir.  

Hidrolik pres önemli elektrik enerjisi tüketicilerindendir, ancak sunta ve OSB üretim hatlarında 
kurutmadan sonra ikinci en fazla enerji tüketen  proses, termal yağı ısıtmak için kullanılan ısı 
enerjisidir. Pres en az 30 yıl çalışma ömrüne sahiptir. Son 20 yıl içerisinde  eski tesisler çoklu açılan 
presler (günışığı presleri) yerine sürekli presleri monte etmiştir. Presler, örneğin sürekli prese 
uzunluk ekleyerek veya keçe oluşturma, kesme ve pres bölümleri  için ilave emiş sistemleri 
ekleyerek iyileştirilir.   

Tüm ağaç sahalarında olarak kurutucu veya pres için termal yağ sistemi için enerji üretim üniteleri 
çalıştırılır. Yakma tesisleri büyüklük açısından 10 MW ile 50 MW arasında değişir ve doğrudan 
ısıtılan kurutucular ve ısıtma termal yağ için sıcak gaz üretmek için kullanılır. Daha büyük yakma 
üniteleri kombine ısı ve enerji (kojenerasyon-CHP) tesisleri olabilir.  

Testere ve planyalar mobilya imalat tesislerinde en önemli enerji kullanıcıları olup (toplam enerji 
tüketiminin %30 oranına kadar karşılık gelir) ve bunu toz toplama sistemleri ve basınçlı hava 
sistemleri takip eder.  

3.5.3 Türkiye ‘ye özel genel bakış  
Türkiye’deki toplam orman alanları toplam arazinin yaklaşık %27’sini oluşturur ve toplam ormanlık 
alanlarının yaklaşık yarısı endüstride faydalanılabilir olarak adlandırılır. Kereste ve ormancılık 
sektöründe 212,276 çalışanı istihdam eden yaklaşık 60,555 şirket bulunmaktadır. Yerli sektördeki 
ürünlerin yaklaşık %70‘i inşaat sektöründe kullanılır. Kalan miktar mobilya ve ambalajlama 
sektörlerinde paylaşılır.  

Rakam olarak kereste ithalatlarının yüksek olmasına rağmen hammaddelerin ithalatına  bağımlılık 
yüksek olup Türkiye ithalatını Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Kamerun’dan gerçekleştirilmektedir. 
Mobilya alt sektör ihracatları ithalatlardan daha yüksektir. Hükümetin 2023 ihracat hedefleri 2010 
yılında 3.15 milyar ABD doları olan ihracat seviyelerini 16 milyar ABD doları seviyelerine 
çıkarmaktır. 

Türkiye’de Mobilya imalat endüstrisinde çalışan işletmelerin adedi 2006 yılında 35,854 değerinden 
2012 yılunda 39,036 değerine ulaşmıştır ve ücretli çalışanların adedi 2006 yılında 106,857 iken 
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2012 yılında 159,246 değerine ulaşmıştır. Aynı dönem içerisinde üretim değeri iki kat artarak 2012 
yılı içerisinde 16 milyar TRY değerine ulaşmıştır. Mobilya imalat endüstrisi yatırımlarını her yıl artan 
şekilde artırmaktadır. İşletmelerin adı ve bunun yanında 62% oranında üretim değeri  ile ev ve 
bahçe grubu 66.3% oranı ile en yüksek değere sahiptir.  157. 

Mobilya imalat endüstrisinde üretim 2005 ve 2013 yılında 67,9% oranında artarak aynı dönem 
içerisinde 32.4% oranında artan ortalama imalat endüstrisi üretim büyümesine göre çok fazla 
artmıştır. Tüm sektörler bağlamında imalat endüstrisi gelişimine bakıldığında mutfak alt grubu 2005 
ve 2013 yılları arasında elde ettiği %244 en yüksek üretim değeri artışı ile en fazla üretim büyümesi 
gerçekleştirmiştir. Kapasite kullanım oranı 2006 yılında 71,6% oranında  en yüksek üretim değerine 
ulaştıktan sonra 2011 yılında tekrar 72,6% değerine yükselmiş ve 2013 yılında %71,4 oranında 
gerçekleşmiştir. 158 

TUIK çalışması kapsamında  endüstrinin toplam büyüklüğü 723 işletme olup 559 işletme mobilya 
endüstriside ve 164 işletme ise diğer ağaç işlerinde yer almaktadır.  

Sonraki şekil endüstriyel sektör kapsamı içerisinde  ağaç işleri, kereste ve mobilya sektörünün nihai 
enerji tüketimini göstermektedir.  

 
Şekil  3-64: Ağaç işleri,kereste ve mobilya sektöründe nihai enerji tüketiminin payı 159  

Yapılan çalışma sektörde 50 veya daha fazla kişi çalıştıran işletmelerin 425 kTEP civarı tükettiğini 
gösteriyor. Sektörün tüketimi endüstriyel sektörün nihai tüketimininin %1’i civarındadır. 

Endüstri içerisinde en önemli tüketiciler testere makineleri elektrik motorlardır. Sektör içerisinde 
tecrübeler baz alınarak testere makinelerini döndüren motorlar ve diğer proses makinelerinin 
çalışması orta ve düşük verimli motorlarla gerçekleştirilir. VSD ve otomasyon kontrol ekipmanları 
uygulamaları sektörde özellikle KOBİ lerde sınırlıdır. Bu nedenle yüksek verimli motor, VSD, 
otomasyon kontrolü veya servo kontrollü sistemler uygulayarak sektörde bu hedeflerin ulaşılabilir 
olması mümkündür. Örneğin son zamanlarda sektör içerisinde mevcut proses makinelerinin daha 

                                                      
157 İstanbul Ticaret Odası , Mobilya İmalat Sektörü Raporu , 2015   
158 İstanbul Ticaret Odası , Mobilya İmalat Sektörü Raporu 2015   
159 Kaynak : TUIK, 2014.  Sektör Veri kağıt ve kağıt hamuru sektöründe çalışan şirketleri içerir 
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verimli yeni makinelerle değiştirilmesi ile- daha verimli motorlarla, VSD ve servo kontrollü 
otomasyon sistemi ile donatılmış- her bir birim üretim için %60  oranında elektrik tasarrufu elde 
edilmiştir. Termal enerji ile ilgili olarak Sektör işletmeleri keresteleri kurutmak için buhar veya termal 
yağ yakmalı buhar kullanır. Türkiye’deki termal enerji kaynakları fosil yakıtları ve proses ile 
başlatılan ahşap talaştır. Tahta talaş miktarı ile ilgili mevcut miktarına bağlı olarak termal prosese 
sahip tesisler hem fosil yakıt hem de talaşı birlikte kullanır  

Tesis içerisinde termal proseslerin termal uygunluğu durumunda kojenerasyon enerji verimliliği 
bağlamında umut verici bir olanak olabilir. Sektöre genel bakış naz alındığında 20 tesis 23 MWe ‘ye 
kadar toplam kurulu kapasite miktarı olanağı avantajını kullanmaktadır. Sektör içerisinde uygulanan 
en büyük kojenerasyon tesisleri 28 MWe be 26 MWe kurulu güce sahip Yıldız Sunta ve Kastamonu 
Entegre tesisleridir. 160. 

3.5.4 En iyi, uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler 
En iyi  , uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler  iki farklı kategori altında ele alınacaktır:  

• Proses –Bu kategori proses ve üretim hatları ile yakında ilgili tüm en iyi teknik ve teknolojileri 
içerir; 

• Yardımcı veya Yatay - Bu kategori basınçlı hava, aydınlatma, kazanlar, motorlar, enerji 
yönetim sistemleri ve soğutma grupları gibi üretim hatlarına hizmet eden yardımcı 
sistemlerle doğrudan ilgili tüm en iyi teknik ve teknolojileri içerir. 

Ağaç endüstrisinde anahtar enerji verimlilik olanakları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

Alan Önlem 
A. Genel Yardımcı Hizmetlerle ilgili Önlemler 
Isı üretimi Enerji verimli kazanlar 
Basınçlı Hava  kaçak algılama dahil sistem iyileştirme ve optimizasyon 

Elektrik - Tesisin kalite faktörünün iyileştirilmesi (reaktif enerjinin azaltılması) 
- Toz toplamada motorlarda VSD, torba filtre ve fan kullanılması 

Aydınlatma Aydınlatma ve Aydınlatma kontrollerinin kullanımında enerji verimliliği 
B. Prosese Özel Önlemler 
Yan ürünlerden 
faydalanılması 

Karton, odun, kumaş ve ısı üretmek için kullanılacak tüm atıkların geri 
dönüşümlerinin maksimize edilmesi 

Kesme Teknolojisi 
Kesme prosesinde enerji tüketimini azaltmak için dar şerit testerelerin 
kullanılması 

Toz toplama sistemi Sistem hava hızını azaltarak toz toplama sistemi verimliliğini artırma. Kurutucu 

Isı geri kazanımı 
sisteminde hava gazları resirkülasyonu ile daha yüksek enerji verimliliği elde 
edilebilir.  

Kurutma prosesi 
Kombine ısı ve kurutma sistemi ve proses kontrolü kullanarak kurutma 
prosesini iyileştirme 

3.5.4.1 Prosese özel Teknikler ve Teknolojiler 

 Atık Gazların Resirkülasyonu 

                                                      
160 Turkoted kojenerasyon raporu baz alır 2014. 
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Atık gaz yanma tesisinden elde edilen sıcak gaz ile yeniden ısıtıldığı yerde, kurutucu atık gazın, 
kurutucunun arka kısmından ön kısmına doğru sirkülasyonudur .  

Kurutucu atık gazdan sıcak gaza transfer edilen ısı prosesin toplam enerji verimliliğini iyileştirir ve 
kurutucu atık gaz içerisinde toplam organik karbon (TOC) yakılır; böylelikle kurutuculardan salınan 
uçucu organik bileşenlerin toplam emisyonu azaltılır. Sıcak atık gazlarla doğrudan ısıtılan 
kurutucular için karışım havası ısıtılarak daha yüksek enerji verimliliği elde edilebilir.   

 

Kurutma operasyonunun yönetilmesi  

Kurutucunun uygun kullanımı enerjinin verimli kullanılması için kurutma sıcaklığının ve kalma 
zamanının dengelenmesini ve gerekli son nem içeriğini elde ederken en düşük optimum kurutma 
sıcaklığının seçilmesini içerir.  

 

OSB ve Sunta için kombine ısı ve kurutucu sisteminin seçilmesi  

Suntaları kurutma için kurutucu atık gazları kapalı resirkülasyonu geliştirilmiştir ve sunta ve OSB 
üretim proseslerinde uygulanmaktadır. Şekil 3-48 içerisinde sıcak gazlar ve malzeme akışları 
prensipleri gösterilmektedir.  

 
A Malzeme girişi, B ürün çıkışı, C Kaba malzeme, D yakıt, E yakma havası, F Taze hava, G Kül tahliye, H Acil durum tahliye, I Atık gaz 
temizleme sistemi 
1 Döner kurutucu, 2 ön kurutucu, 3 bırakma kutusu, 4 ürün geri kazanım siklonu, 5 yanma odası, 6 Bu teknoloji ile karma oda gerekmez, 
7 Isı eşanjörü, kontrol damperi, c acil durum damperi/ baca , d kör hat     
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Şekil 3-65:  Kombine ısı ve kurutucu sistemi161 

Kurutucu atık gazı, yanma baca gazlarının beslediği ısı eşanjörü ile yeniden ısıtılır. Kurutucu atık 
gazı ısı eşanjörü içerisinde yeterli sıcaklığa ulaştığı zaman tekrar kurutucuya beslenir. Böylelikle 
kurutucu atık içerisindeki ısı geri kazanılır. Resirküle edilen kurutucu atık gazı buhar kurutma 
prosesini sağlayan sıcak buhar akışıdır. Kurutucu atık gaz akışının bir kısmı sürekli olarak yanma 
sonrası için yanma odasına yönlendirilir.  

Verimli ısı geri kazanımına bağlı olarak kurutma prosesi için enerji talebi azaltılır. Teknik 2000 
yılında Avrupa'da geliştirilmiş olup mevcut durumda Avrupa'da dört tesiste monte edilmiştir.  

 

Sıcak hava emisyonlarında enerjinin geri kazanımı162  

Sıcak hava emisyonlarında ısı geri kazanımı buharlaşmalı yoğuşma, ısı eşanjörleri ve kurutucuya 
ön ısıtma besleme havası ve sıcak hava gazlarının resirkülasyonu ile elde edilir. Kurutucudan atık 
gazın bir kısmının resirkülasyonu geniş ölçüde uygulanır. Doğrudan ısıtılan kurutucudan elde edilen 
kurutucu atık gazın küçük parçası genel olarak %20’lik kısmı yanma sonrasına göndererek  
resirkülasyonu elde edilir.  

Isı eşanjörlerinin kirlenmesi ısı geri kazanımı verimliliğinin azalmasına yol açabilir; dolayısıyla ısı 
eşanjörlerinin sıklıkla temizlenmeleri gerekir. Düşük sıcaklıklı ısı kaynağından ısı geri kazanımı 
sadece 20°C’lik fark ile bile faydalı olacaktır ancak maliyet-verimlilik dengesi dikkate alınmalıdır. Atık 
gazların resirkülasyonu iyileştirmeler olarak gerçekleştirilebilir ve geri ödeme sürelerinin kısa olması 
beklenir.  

 

Geri dönüşüm ve Atıktan Enerji üretimi  

Ağaç işleme endüstrisi tarafından üretilen üç önemli atık kolu karton, ahşap ve kumaş olup bunların 
hepsi geri dönüştürülebilir atıklardır. Özellikle ahşap atıkları enerji üretmek için kullanılabilir. 
Örneğin; ahşap atıkları öğütmek için döner öğütücü monte etmek ve daha sonra onu dahili olarak 
enerji üretmek veya harici olarak ilave gelir üretmek üzere satmak uygun olacaktır. (Enerji giderlerini 
karşılamak üzere kullanılabilir). Ancak ahşap öğütme faaliyetlerinin zamanlaması iyi seçilerek enerji 
için toplam talebin dengelenmesi sağlanmalıdır. (ör;ani pik değerlerinin oluşması minimize edilebilir. 
) 

Dolaylı kurutma ve güç için 40 MW yeni biyükütle-yakmalı kojenerasyon tesisinin yatırım giderleri 
yaklaşık 30 milyon Euro'dur ve yıllık yakıt tüketimi ise yaklaşık olarak 250,000 ton ahşapbiyokütledir. 
Eğer yakıt olarak kontamine olmuş odun atığı kullanılırsa, azaltma sistemi için ilave giderler dikkate 
alınmalıdır.  163.  

 

Dar Şerit Testere Teknolojisinin Kullanılması 

                                                      
161VDI, 2013  
162 EC 2009 
163 Ahşap bazlı panellerin üretilmesi için BAT referans dokümanı, 2014 
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Kesim yapmak için gereken enerji miktarı kesimin genişliği ile doğrudan ilişkilidir. Dar çentik dairesel 
testerelerin kullanılması kesme prosesinde kullanılan enerji miktarını %15 oranına kadar azaltabilir, 
ilave olarakverimi artırabilir ve üretilen bıçkı tozu miktarını azaltabilir. 164. 

 

Toz Toplama Sistem Verimliliğinin İyileştirilmesi  

Toz toplama sistemleri toplama aracına doğru iletildikçe, tozun askıda tutulmasını sağlayacak uygun 
minimum hava hızı sağlamak üzere tasarlanır. Şekil 3-49 ahşap mobilya üreticisi tarafından 
kullanılan toz toplama sistemini göstermektedir.  

 

Şekil 3-66: Toz Toplama Sistemi  

Kullanılacak malzemenin minimum hızından daha hızlı şekilde sistemin çalıştırılması fazla elektrik 
enerjisi tüketimine yol açabilir. Toz toplama sistemi içerisinde hava hızının %10 azaltılmasını dikkate 
aldığımızda enerji tüketim miktarını neredeyse %30 oranında azaltabilir; bu da şirketlerin gerekli 
hava hızlarını kontrol ederek çalışmak suretiyle önemli ölçüde enerji tasarrufu imkanı sağlar. 
Değişken hızlı sürücü kullanımı özellikle faydalıdır.  

 

Yanma performansının iyileştirilmesi  

Yanma performansı aşağıdaki değişkenleri dikkate alarak ve kontrol ederek iyileştirilebilir:  

• Yanma sıcaklığı;  

•  Giriş hava fazlalığı ve hava/yakıt oranı;  

•  Sıcaklık profili;  

• İlave hava ile karışmadan önce yanma odası çıkışında sıcaklık;  

• Baca gazı oksijen içeriği;  

                                                      
164 Verimli  Vermont, Kereste ve Ahşap İşleme Tesislerinde Enerji Kullanımının Azaltılması, 2010 
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• NOx/CO dengesi,  özellikle azot içeren yakıtlar;  

• yakıt besleme 

Gerçek fırın ve kazan tasarımına bağlı olarak bu parametrelerin izlenmesi, yanmanın 
iyileştirilmesine dolayısıyla termal verimliliğin artırılmasına yol açar. Yanmamış karbon ve kül oranını 
azaltır, ve baca gazı içerisindeki CO ve NOx yoğunluklarını azaltır.  

3.5.4.2 Yatay teknolojiler ve teknikler 

Ağaç işleme endüstrisinde önleyici bakım, enerji yönetim sistemi oluşturma, verimli motorların 
kullanılması, verimli ve değişken hızlı sürücülerin kullanılması, uygun yalıtım, kompresörlerin 
optimizasyonu, pompa verimliliği ve aydınlatma sistemlerinin optimize edilmesi enerji tüketiminin 
azaltılmasına yardımcı olabilir. (Bakınız ek 1) 

3.6 Makine Yapım Sektörü 

3.6.1 Sektörün genel tanımı ve enerji gereklilikleri 
Avrupa'da Makine yapım sektöründe 560,000'den fazla işletme, yaklaşık 7.0 milyon çalışan olup 
2012 yılındaki gelirlere 1,600 milyar Euro katkıda bulunmuştur.  

3.6.1.1 Motorlu araçlar dışında makine ve ekipman  

C28 sektör grubu istihdam edilen kişi ve iş hacmi açısından %40’lık kısma karşılık gelenen büyük 
gruptur. Sektör genellikle KOBİ'lerden oluşmakta olup, çoğu aile şirketleri veya 50'den az çalışana 
sahiptir. Sektör hammadde tedariki (demir esaslı olan  ve demir esaslı olmayan metal üretimi)ve 
metalle ilgili üretim arasında (otomotiv, altyapı ve mühendislik) önemli rol oynamaktadır. 

Makine ve ekipman imalatı (C28) için anahtar ekonomik göstergeler aşağıdaki Tablo 3-5 içerisinde 
özetlenmiştir. 165. 

Tablo 3-13: 2012 içinde AB28AB-28 için C28 hakkında anahtar ekonomik göstergeler.  

Tanım NACE 
grubu 

İşletmelerin 
adedi 

İstihdam 
edilen 
çalışan 
sayısı 

İş hacmi 
(milyon €) 

 
Katma 
değer 

(milyon €) 

Üretim 
değeri 

(milyon €) 

Makine ve ekipman imalatı 
(başka yerlerde 
sınıflandırılmayan) 

C28 92,930 2,868,762 631,419 190,673 581,862 

Genel amaçlı makinelerin 
imalatı  C28.1 11,734 849,422 207,000 62,000 180,000 

Diğer genel amaçlı 
makinelerin imalatı  C28.2 36,500 919,360 184,000 56,700 170,000 

Tarım ve ormancılık 
makinelerinin imalatı  C28.3 7,307 171,126 43,419 9,973 38,862 

Metal şekillendirme, 
makine ve makine 
aletlerinin imalatı 

C28.4 8,572 225,248 40,000 13,000 40,000 

Diğer özel amaçlı 
makinelerin imalatı  C28.9 28,817 703,606 157,000 49,000 153,000 

                                                      
165 Eurostat verileri, değerlendirme tarihi Haziran  2015 
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Bu bölüm içerisinde ana çıktılar ve faaliyetler iki ana gruptan oluşmaktadır:  

1. Genel Amaçlı Makinelerin İmalatı: Bu bölüm  tüm sektör içerisinde en büyük sınıftır. Motor ve 
türbinlerin (hava taşıtları, araç ve motosiklet motorları hariç) imalatı, akışkan enerji ekipmanı, 
pompa ve kompresörler, sıhhi tesisat muslukları, vanalar, rulmanlar, dişliler, mekanik güç 
iletim ekipmanlarını içerir. Motorlar ve türbinler  içten yanmalı motorları, gaz türbinlerini, 
buhar türbinlerini, rüzgar türbinlerini, hidrolik türbinleri, kazan türbin setlerini, türbin jeneratör 
setlerini ve endüstriyel uygulamalar için motorları içerir.  

2. Diğer genel amaçlı makinelerin imalatı: Bu sınıf fırın, ocak, brülör, asansör, yürüyen 
merdiven, mekanik konveyör sistemleri, ofis makine ve ekipmanlarını (yazar kasa, hesap 
makinesi, doldurma ekipmanları ve kırtasiye) içerir. Bilgisayar ve çevresel ekipmanlar hariç, 
enerjili el aletleri, evsel olmayan soğutma/havalandırma araçları ve tartım ekipmanı gibi diğer 
genel amaçlı ekipmanlar, toz ve sıvıları yönlendirme/dağıtma/püskürtme için ekipman (sprey 
tabancası, yangın söndürücü, kumlama makineleri, buharlı temizleme makinesi vb), 
ambalajlama ve sarma makineleri, gaz jeneratörleri, contalar, otomatlar, el aletleri, elektrikli 
olmayan kaynak ve lehim makineleri ve soğutma kulelerini içerir. . 

3.6.1.2 Motorlu Araçlar, römorklar ve  yarı römorklar 

Motorlu araçlar, römorklar ve yarı römork sektörü (NACE C29) AB-27 içerisinde 2010 yılında 20,500 
işletmeden oluşmakta olup tüm finansal olmayan işletme ekonomisiinin sadece %0,1’ini temsil 
etmektedir. AB-27 motorlu araçlar, römork ve  yarı römork imalat sektöründe 2010 yılında 2.17 
milyon çalışan bulunmaktaydı ve hep birlikte 141.1 milyar Euro katma değer üretmiş, ve finansal 
olmayan, işletme ekonomi gücünün %1.6 oranını temsil etmekte ve elde edilen katma değerin 
%2.4’ünü temsil etmektedir.  

AB-27 içerisinde motorlu araçlar, römorklar ve yarı römork imalat sektörü iki büyük alt sektör ile 
domine edilmektedir. : 

1. Motorlu araç imalatı (C29.1) ve; 

2. Motorlu araç aksesuar ve parça imalatı (C29.3) 

bunlar sektör istihdamının ve katma değerinin onda dokuzuna katkıda bulunmaktadır. Üçüncü alt 
sektör motorlu araç gövde, römork ve yarı römork imalatıdır. (Grup 29.2 ) AB-27 istihdamının 
%7.3’üne  ve katma değerine ise %4.7 oranında katkıda bulunmaktadır.   

AB-27 motorlu araçlar, römorklar ve yarı römork imalat sektörü, büyük işletmeleri domine eden beş 
NACE sektöründen biridir. (250 veya daha fazla çalışan istihdam edenler. ) Büyük işletmeler 
sektörel iş gücünün %81.7’’sini istihdam etmekte ve toplam katma değerin %87.7’sini temsil 
etmektedir; bu da imalat sektörleri arasında en yüksek paya sahip üçüncü sektörü işaret etmektedir.  

2014 yılında tüm dünya çapında yaklaşık olarak 90.6 milyon motorlu araç üretilmiştir. 2014 yılında 
dünyada üretilen motorlu araçların kırılımı Şekil 3-50 içerisinde gösterilmektedir. 166. 

                                                      
166 Avrupa Otomobil İmalatçıları Derneği (ACEA) 
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Şekil 3-67: Dünyada ülkelere göre motorlu araçların kırılımı (2014) 

Dünyada global olarak yaklaşık 72.3 milyon adet binek araç üretilmiştir. Ülkelere göre yüzde oranları 
şekilde 3-51 ile gösterilmektedir.  
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Şekil 3-68: Dünyada Ülkelere göre binek araçların üretimi kırılımı  (2014)167 

Ticari araçlarla ilgili olarak, 2014 yılında dünya çapında yaklaşık 18.3 milyon üretilmiştir.  Dünyada 
ülkelere göre ticari araç üretimi kırılımı Şekil 3-52 içerisinde sunulmaktadır. . 

                                                      
167 ACEA 
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Şekil 3-69: 2014 yılında ihraç edilen AB motorlu araçlar168 

 2014 yılı içerisinde AB 6 milyon araç ihraç etmiş ve 2.5 milyon araç ithal etmiştir. Ülkelere göre 
ihracat ve ithalatların yüzdesi Şekil 3-53 içerisinde gösterilmektedir.  
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Şekil 3-70: 2014 yılında AB'de ihraç edilen motorlu araçlar169 

Ortalama olarak AB’de yaşayan her 1000 kişi  564 araca sahiptir.  

ISPAT verilerine göre Türkiye'deki makine endüstrisi, 1990 yılından beri yıllık %20 oranında ve 1993 
yılından beri yıllık %30 oranında büyümektedir. Makine imalatının yaklaşık %50 oranı küçük ve orta 

                                                      
168 ACEA 
169 Avrupa Otomobil İmalatçıları Derneği  (ACEA) 
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büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) tarafından özellikle otomotivden farklı makine ve ekipman için 
gerçekleştirilir.  

Son on yılda makine üretimi oldukça hızlı artmış ve endüstri ihracat değerleri önem kazanmıştır ve 
23.3 milyar ABD doları değeri ile 2014 yılında toplam ihracat değerlerinin %14.7 oranına karşılık 
gelmektedir. Ancak sektör içerisindeki ithalat değeri 46 milyar ABD doları değeri ile ihracatın iki 
katına karşılık gelmektedir ve toplam ithalatın %19 oranını oluşturmaktadır. Makine üretim sektörü 
2023 yılı itibariyle büyümeyi ve ihracat olarak ABD 100 milyon ABD doları değerine ulaşmayı 
hedeflemektedir.  

3.6.2 Makine, ekipman ve motorlu araç üretiminde enerji tüketimi  
3.6.2.1  Makine ve Ekipman İmalatı 

Diğer imalat sektörleri ile karşılaştırıldığında makine sektörü daha az enerji yoğundur. Sektörde 
ortaya çıkan müşteri talepleri ve teknolojik trendlere uygun olarak üretim prosesinde sürekli değişim 
gerektirir. Sonuç olarak enerji tüketimi ürün şartnameleri imalat taleplerine bağlıdır.  

2013 yılı için AB-28 içerisinde  makine sektörü için toplam nihai enerji tüketimi (C28) için 19,282 
kTEP’tir. Bu toplam AB-28 nihai enerji tüketiminin %1.9 oranına karşılık gelir. (2013 için 1,103,813 
kTEP)170. 

Elektrik enerjisi, tüketim içerisinde %53 oranı ile kullanılan en önemli enerji kaynağı olup onu 
40%’lık oranla proses ısıtma ve %1’lik oranla  proses soğutmatakip eder.  

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü, İspanya Makine alt sektörü içerisinde her bir alt grup tarafından 
harcanan enerji hakkında istatistik sağlamıştır. (milyon Euro olarak). İspanya makine sektörü 
içerisinde her bir alt grup için üretilen katma değere göre enerji gideri oranı olarak ifade edilen enerji 
yoğunluğu Tablo 3-6 içerisinde sunulmaktadır.  

Tablo 3-14: 2011’de İspanyol makine alt grup enerji yoğunluğu (Enerji gideri/Katma değer)171 

Tanım NACE 
grubu 

Enerji 
gideri 

(milyon €) 

Enerji gider 
(milyon €) Oran 

(%) 

Makine ve ekipman imalatı (başka yerlerde 
sınıflandırılmayan) C28 145.1 5,852 2.5 

Genel amaçlı makinelerin imalatı  C28.1 40.3 1,050 3.8 

Diğer genel amaçlı makinelerin imalatı  C28.2 48.2 2,533 1.9 

Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı  C28.3 14.7 384 3.8 

Metal şekillendirme makine ve makine aletlerinin 
imalatı C28.4 8.3 440 1.9 

Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı  C28.9 33.6 1,445 2.3 

 

AB28 içerisinde nihai enerji tüketimi ve makine sektörü için yakıt karmasının özeti toplam olarak 
Tablo 3-7 içerisinde gösterilmektedir. Anahtar proseslerin çoğunluğunda elektrik kullanılması  
                                                      
170 Eurostat veri, değerlendirme tarihi Haziran 2015 
171 EUROSTAT, ispanya Ulusal İstatistik Enstitüsü 
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nedeniyle elektrik enerjisi, sektör içerisinde en fazla tüketilen enerji olarak görülmektedir.  Doğalgaz 
nihai enerji tüketiminin neredeyse 1/3 oranını oluşturur.  

Tablo 3-15: 2012  AB makine sektörü içerisinde nihai enerji tüketimi 172 
Sektör için AB Temel enerji 

tüketimi  kTEP Toplama göre 
%  

Gaz 6,623 34 

Elektrik 10,446 54 

Katı Yakıt 109 1 

TPP 1,285 7 

Diğer 820 4 

Toplam Nihai Enerji Talebi 19,283  

Makine sektörü için enerji tüketimini ve karma yakıt profillerini esas  alarak, elektrik, doğalgaz, 
toplam petrol ürünleri (TPP, örneğin petrol), kömür için öngörülen enerji tüketim miktarı aşağıdaki 
diyagramlarda gösterilmektedir. Makine sektörü içerisinde anahtar prosesler oldukça farklı olup 
üretilen ürüne göre özelleştirilir.  
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Şekil 3-71: Electricity use profile173 

  
 

                                                      
172 EUROSTAT, assessed Dec. 2014 
173 IFC International 
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Şekil 3-72: Doğalgaz, petrol ve kömür kullanım profili174 

3.6.2.2 Motorlu araç, römork ve yarı römork  imalatı 

Sektörün enerji talebinin çoğu elektrikle, doğalgazla ve satın alınan diğer yakıtlarla karşılanır. 
Sahada kullanılan başlıca enerji türleri elektrik, buhar, gaz ve basınçlı havadır.  Toplam enerji 
maliyetleri , araç montaj tesislerinin toplam imalat çıktılarının yaklaşık %1 oranına karşılık gelmekte 
olup, bu da toplam üretim giderleri için oldukça düşük bir gider faktörü haline getirir.  

Enerji, araç montaj tesislerinde çok farklı türlerde nihai kullanımlar için kullanılır. Yakıtlar başlıca 
olarak; alan ısıtma, buhar uygulamaları ve boyama hatlarının kürleme fırınlarında kullanılırken bazı 
tesislerde sahada motor ve diğer parçalar için döküm tesisleri olabilir. Elektrik tesis içerisinde  
basınçlı havai metal şekillendirme, aydınlatma, havalandırma, iklimlendirme (fanlandırma kızıl ötesi 
kürleme), malzeme işleme ve kaynatma gibi çeşitli amaçlarla kullanılır.  

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarına (LBNL) göre, yakıt kullanımının sadece İmalat Endüstri 
Tüketim Araştırmaları’nda (MECS 1994 ve 1991) raporlanmış olmaları nedeniyle izlenmeleri zordur.  
1994 yılında (araç montaj endüstrisinde yakıt kullanımı ile ilgili olarak en son halka açık veri) 
endüstri 81.3 GJ yakıt kullanmıştır. 175.   

Enerjinin önemli son kullanımları boyama sistemleri (%27-50), tesis aydınlatma ve HVAC (%26-36), 
basınçlı hava (%9-14) ve kaynağı (%9-11) içerir. Yakıtlar, boyama kabinlerinde kullanılan sıcak su 
ve buharı ile kuru boyamada kullanılan kürleme fırınları için ısıyı üretir. Boyama sisteminde 
kullanılan enerjinin miktarı Uçucu Organik Bileşen (VOC) kontrol gerekliliklerinden etkilenir. Düşük 

                                                      
174 IFC International 
175 EIA, 1997 
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VOC toz boyalar (kıymıksız astarlar, temiz kaplamalar ve vernikler) geliştirilmiş olup bunların 
kaplamanın yüzey üzerinde birikmesi,araç ve toz arasında elektrostatik çekime dayanmaktadır.  

Toz boyaların kürleme için daha fazla ısı gerektirmesine rağmen solventleri ortadan kaldırarak 
havalandırma, kirlenme kontrolü, boya uygulaması ve boya tabancası temizleme için daha az enerji 
gereklidir. İlave olarak toz boyaları imal etme solvent boyalara göre daha az enerji yoğun olup ilave 
dolaylı enerji tasarruflarını beraberinde getirir.  

Aynı zamanda toz bazlı kaplamayı solvent bazlı kaplama ile değiştirmek önemli sermaye yatırım 
yoğun proses ve boyama hatlarında ve operasyonlarda ekipman değişikliği yapılmadan 
tamamlanamaz.  

3.6.3 Türkiye’ye Özel Genel Bakış  
Türkiye’de makine yapım sektörü aşağıdaki alt sektörlerden oluşur:Fabrike edilmiş metal ürünler alt 
sektörü, bigisayar, elektronik ve optik ürünler alt sektörü, makine ve ekipman alt sektörü ve Açraçlar 
ve ulaşım endüstrisi ile ilgili diğer alt sektörler. Sektör 81,053 işetme kapsamakta ve 690,515 
personeli istihdam etmektedir. Sektör tarafından üretilen değer yıllık 238 milyar TRY değerinde 
işlem hacmidir. 176. 

TUIK tarafından hazırlanan çalışma baz alındında 50 veya daha fazla çalışana sahip işletmelerin 
adedi 1832 olup bu işletmelerin toplam tüketimi Endüstri sektörü toplam tüketiminin 4% oranına 
karşılık gelecek şekilde 1,174 kTEP’tir.  177. 

Sonraki şekil (Şekil 3-73) makine yapım sektörünün endüstri sektörü nihai enerji tüketiminde payını 
göstermektedir. 

 

                                                      
176 Kaynak  TUIK, Yıllık Endüstri ve Hizmet İstatistikleri, 2013 
177 Kaynak : TUIK, 2014. 
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Şekil 3-73 Demir  esaslı olan ve demir esaslı olmayan endüstrilerin nihai enerji tüketimi içerisinde payı 
178  

Sektörün enerji yoğunluğu endüstri içerisinde yer alan diğer sektörlere nazaran daha az olmasına 
rağmen sektör içerisinde yer alan 8 işletme üretim tesislerinde kojenerasyon tesisleri 
gerçekleştirmiştir. Tesislerin toplam kurulu gücü 614 MWe’dir. 179. 

3.6.4 En iyi, uygun maliyetliteknikler ve teknolojiler 
En iyi, uygun maliyetliteknikler ve teknolojiler  iki farklı kategori altında ele alınacaktır: 

• Proses –Bu kategori proses ve üretim hatları ile yakından ilgili en iyi teknik ve teknolojileri 
içerir; 

• Yardımcı veya Yatay –Bu kategori hava kompresörleri, aydınlatma kazan, motor, enerji 
yönetim sesleri soğutma grubu vb. gibi üretim hatlarına hizmet sağlayan yardımcı sistemlerle 
doğrudan ilgili tüm en iyi teknik ve teknolojileri içerir.  

Motorlu araç, römork veyarı römork imalatı için makine ve ekipman imalatında anahtar enerji 
verimliliği olanakları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Alan Önlem 
A. Genel Yardımcı Sistemlerle İlgili Önlemler 
Isı üretimi Enerji verimli kazanlar 

Kojenerasyon Soğutma gereklilikleri ile bilrlikte tesisler için emiş soğutucuları ile kombine 
edilenler 

Basınçlı hava Kaçak algılaması dahil olmak üzere sistem iyileştirmeleri ve optimizasyon 

Elektrik Toz toplama sistemlerinde motorlardaDeğişken hızlı sürücü kullanılması, 
torba filtreler ve fanlar 

Proses kontrol sistemleri Enstrümantasyon ve  M&T sistemleri 
Aydınlatma Aydınlatmada ve aydınlatma kontrollerinin kullanılmasında enerji verimliliği 
B. Prosese Özel Önlemler 

Makine ve Ekipman İmalatı 

- Alt ölçme ve aralık ölçme, entegre kontrol sistemi 
- Yalın İmalat Sisteminin Uygulanması 
- Değişken hız sürücüleriyle birlikte üstün verimlilik kontrolü (motorlar, 
pompalar) 
- Optimize edilmiş Proses yeniden tasarımı 
- Egzoz gaz ısı geri kazanımı (fırın) 
- Yüksek verimli proses ekipmanı 
- Gelişmiş Isıtma ve Proses Kontrolü (fırın) 
- Yüksek  verimli brülör (fırın) 
- Baca gazı izleme  (fırın) 
- Yüksek Verimli proses ekipmanı  (elektrik) 

Motorlu araç, römork ve 
semi treyler imalatı 

- Kojenerasyon  kullanımının artırılması 
- Ekipman iyileştirme/değiştirme 
- Proses iyileştirme 
- Motor Sistemleri 
- Basınçlı hava sistemleri 
- Isı ve Buhar dağıtımı  
- Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) 
- Malzemelerin işlenmesiiçin yüksek verimli kayış (dişli kayış) kullanılması 

                                                      
178 Source: TUIK, 2014. 
179 Based on Turkoted cogeneration report 2014. 
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- Boyama sistemleri  
- Araştırma ve Geliştirme  (AR&GE) 
- Enerji yönetim sistemlerinin ortaya konması 

3.6.4.1 Prosese Özel Teknikler ve Teknolojiler 

a) Makine ve Ekipman İmalatı 

Alt sayaçlar ve aralık ölçme ve entegre kontrol sistemi 

Alt sayaçlar ekipman veya tesis kısımları tarafından tüketilen enerjiyi ölçmek için kullanılır. Bilginin 
trendlerinin oluşturulduğu, saklandığı veya arşivlemesi için veri arşivleme sistemine aktarıldığı 
merkezi sistemle haberleşir. Sinirsel ağ sistemi entegre kontrol sistemi örneğidir.  

Sensorların bilgisi endüstriyel proseslerin suni zeka, matematik (“kural” bazlı) veya “bulanık mantık” 
modelleri kullanılarak proses koşullarını uyarlamak için kontrol sistemlerinde kullanılır.   

 

Yalın İmalat Sisteminin Uygulanması 

Yalın atığı minimize ederken müşteri değerini maksimize etmeyi vurgular. Eğer herhangi bir eylem 
veya aktivite, müşterinin ödeme yapacağı ürün için herhangi bir katma değer sağlamazsa bu eylem 
veya faaliyet atık değerindedir;bu nedenle yok edilmelidir ve sonuç olarak böylece enerjide azalma 
ortaya çıkar.  

 

Değişken hız sürücüleriyle(VSD’lerle) birlikte üstün verimlilik kontrolü (motorlar, pompalar)  

Motor çalışmaları için yük gerekliliklerine göre motorla eşleşen değişken hız sürücüleri,  özellikle 
değişken yük gerektiren uygulamalarda önemli miktarda enerji tasarruflarını ortaya çıkarırlar. Enerji 
tasarrufu, uygulamaya göre %7 ve %60 oranları arasında değişkenlik gösterir.  

 

Optimize edilmiş proses yeniden tasarımı 

 Bu olanak, sürekli bazda atıkları yok etmeye, ekipman/proses ömrüne, yeni tesis inşaatına önem 
veren Yalın İmalata yönelik benzer iyileştirmeleri yakalarken, seçilmek üzere yerleşim ve en verimli 
prosesler için büyük olanaklar sunar.  

 

Egzoz gazı ısı geri kazanımı (fırın)  

Egzoz gazı ısı geri kazanımı verimliliği artırır; bunun nedeni ise egzoz gazlarından atık enerjiyi 
çıkararak prosese geri kazandırması, böylelikle yakıt/buhar gerekliliklerini azaltmasıdır.  

 

Yüksek verimli proses ekipmanı 

Sektörün çok geniş Prosese Özel Ekipman dizisi içermesi nedeniyle çok geniş bir önlemdir. Bu 
ekipmanın birçoğu için eski ekipmanı değiştirirken modern yüksek verimli versiyonlar mevcuttur. 
Bazı iyileştirmeler aşağıdakileri içerir :  
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• Daha fazla yalıtıma sahip ekipman;  
• Daha verimli ısıtma yöntemleri;  
• Daha verimli durulama teknikleri;  
• Daha iyi gömülü (elektronik) kontroller;  
• İyileştirilmiş proses varyasyonları 

 

Gelişmiş Isıtma ve Proses Kontrolü  (Fırın)  

Gelişmiş ısıtma ve proses kontrolleri, malzeme işlenmesi , ısı depolama ve retleri yöneterek enerji 
kayıplarını azaltır. 

Dünya çapında çok çeşitli sistemler kullanılmakta olup bir çoğu “bulanık mantık”, uzman kontrolü 
veya kural bazlı kontrol stratejileri olarak adlandırılır. Böyle sistemler, proses durumlarınıkontrol 
etmek için modellenmiş prosesler kullanmaz; daha ziyade çeşitli proses aşamalarından elde edilen 
bilgileri kullanarak en iyi insan operatörünü simüle etmeye çalışır. Fırın üretkenliğini artırmanın 
yanında enerji tüketimini  %3-%8 oranında azaltabilir.  

 

Yüksek Verimli Brülörler (Fırınlar)  

Bu brülörler daha yüksek sıcaklığa sahip uygulamalarda daha verimlidir. Son yıllarda meydana 
gelen gelişmeler, alevsiz yanma elde etmek için kademeli yanma kullanan kendinden reküperatif ve 
kendinden rejeneratif  brülörlerin ticarileştirilmesini içerir. Bu durum daha düzenli ısıtma, daha düşük 
pik alev sıcaklıkları, artan verimlilik ve daha düşük NOx sonuçlarını ortaya çıkarır.  

 

Baca Gazı İzleme (fırın)  

Baca termometreleri, yakıt sayaçları, tamamlama besleme su sayaçları, oksijen analizörleri, çalışma 
zamanı kaydedicileri, enerji çıkış sayaçları, ve dönüş kondensat termometreleri yakıt yanma 
verimliliğini optimize etmek için uygun hava-yakıt oranı sağlamak üzere kullanılır.  

 

Yüksek Verimli Proses Ekipmanı (Elektrikli)  

Sektörün çok geniş Prosese Özel Ekipman dizisi içermesi nedeniyle çok geniş bir önlemdir. Bu 
ekipmanın birçoğu için eski ekipmanı değiştirirken modern yüksek verimli versiyonlar mevcuttur. 
Bazı iyileştirmeler aşağıdakileri içerir :  

 

• İyileştirilmiş tahrik ve iletim;  
• Daha iyi gömülü (elektronik) kontroller;  
• İyileştirilmiş Proses Varyasyonları 

 

b) Motorlu araç, römork ve yarı römork imalatı 
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Motorlu araç  montaj endüstrilerinde karmaşıklık, proses ve teknolojik varyasyonlar nedeniyle enerji 
verimliliği, ve boyama, kaynak için kirlilik önleme ve çapraz sektör uygulamaları (yardımcı sistemler, 
aydınlatma, preslemepresleme) için çok geniş yelpazede olanaklar mevcuttur. Ancak enerjinin 
toplam üretim giderlerinde sahip olduğu az miktardaki kısmı nedeniyle enerji iyileştirme artma 
ihtimali vardır.  

 

CHP (Kojenerasyon) kullanımının artırılması 

Birçok tesiste buhar veya sıcak su ile karşılanan yük ihtiyacı olmaması nedeniyle 
CHP(Kojenerasyon)  motorlu araç montaj tesislerinde sınırlı uygulamaya sahiptir ancak elektrik, 
proses ısıtma ve buhar gereklilikleri olan tesisler için CHP(Kojenerasyon)  uygun maliyetli olabilir. 
Maliyet verimliliği artırmak için CHP(Kojenerasyon)   aynı zamanda soğutma ihtiyacı olan tesisler 
için absorpsiyonlu soğutma gruplarıyla birleştirilebilir. CHP‘ler(Kojenerasyonlar) için tipik geri ödeme 
süreleri 2.4 yıl gibi düşük süreler olabilir.  180.  

Daimler Chrysler Rastatt'taki tesislerinde CHP(Kojenerasyon) kullanmaktadır. Geleneksel enerji 
santrallerindeki %40 ile karşılaştırıldığında %85 oranında enerji verimliliği elde edilmiştir. 181. 
CHP'yi(Kojenerasyonu) uygun maliyetlişekilde uygulamak için İngiltere'de Land Rover enerji 
tedarikçisi ile 10 yıllık sözleşme imzalamıştır.  Enerji tedarikçisi tesise sahip olmuş ancak Land 
Rover'ın herhangi bir sermaye veya bakım gideri bulunmamaktaydı. Yani geri ödeme süresi çok 
kısaydı. Land Rover yıllık birincil  enerji tüketiminde 157 TBtu (461 TWh)  ve $460,000 tasarruf elde 
etti. 182.  

 

Ekipman iyileştirme/değiştirme  

Eskiyen ekipmanları son teknoloji ekipmanlarla değiştirme, sermaye kısıtlamaları ile empoze edilen 
sınırlar dahilinde enerji verimliliği için potansiyel sağlar. Boyama prosesinde var olan yüksek enerji 
gerekliliklerine bağlı olarak, boyama ekipmanının değiştirilmesi önemli enerji tasarruf 
potansiyelidir.Spesifik imkanlar havalandırma sistemi, fırın ve kontrol sistemi değiştirme ve bunun 
yanında yüksek verimli motorların kurulumunu  içerir.  

 

Proses İyileştirme 

Bazı proses iyileştirmeleri enerji verimliliği iyileştirmeleri için daha az sermaye yoğun olanaklar 
sunabilir; aynı zamanda ürün kalitesini artırabilir ve işletme giderlerini azaltabilir.   

 

Motor Sistemleri (bakınız Ek 1) 

Motorlar araç montaj endüstrisinde ana elektrik enerjisi tüketicisidir ve tesis içerisinde HVAC; 
basınçlı hava, soğutma gibi çeşitli sistemlerde ve presleme presleme gibi çeşitli proseslerde 
kullanılır.  
                                                      
180 IAC, 2001 
181 Daimler Chrysler, 1999 
182 CADDET, 1998, En ,iyi uygulama programı, 1998 
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Aşağıda yer alan enerji verimliliği önlemleri  eşleşen motor hızları ve yükler, uygun motor 
boyutlandırma, ve elemanların güncellenmesi gibi bu sistem yaklaşımlarının önemli özelliklerini 
yansıtır.  

• Motor yönetim planı 
• Motor seçimi 
• Uygun şekilde boyutlandırılmış motorlar 
• Değişken hızlı sürücüler (VSDs) 

 

Basınçlı Hava sistemleri (Bakınız Ek 1) 

Kötü verimliliği nedeniyle muhtemelen basınçlı hava tesislerde kullanılan en pahalı enerji türüdür. 
Tipik olarak basınçlı hava sistemlerinde başlangıç ve bitiş arasında basınçlı hava sistemleri 
verimliliği 10% mertebesindedir. 183. Bu verimsizlikleri nedeniyle eğer basınçlı hava kullanılırsa 
mümkün olan en kısa zamanda minimum miktarda kullanılmalı, sürekli olarak izlenmeli ve 
alternatiflere karşı sürekli yeniden ağırlıklandırılmalıdır. Basınçlı hava sistemlerinde enerjiyi 
azaltmak için birçok olanak, engelleyici şekilde pahalı değildir ve bazı seçenekler için geri ödeme 
süreleri bir yıldan az gibi aşırı derecede kısadır.   

• Borular ve ekipmanlardaki enerji kaçaklarını azaltma 
• Gereksiz basınçlı havayı kapatma  
• Sistem basıncını azaltmak yerine sistemi değiştirme 
• Yük yönetimi  
• Dağıtım sistemi tasarımında basınç düşüşünü minimize etme  
• Soğuk hava girişi  
• Su ön ısıtma için ısı geri kazanımı  
• Enerji verimli soğutma grupları   

 

Isı ve buhar dağıtımı  (bakınız Ek  1)  

Kazanlar buhar üretiminin kalbidir ve burada önemli verimlilik iyileştirmeleri uygundur. Başlıca 
verimlilik önlemleri aşağıda sıralanmaktadır:  

• Kazan proses kontrolünü iyileştirme 
• Baca gazını azaltma  
• Fazla havayı azaltma 
• Tasarımda doğru boyutlandırma  
• Yalıtımı iyileştirme 
• Kazan bakımı  
• Baca gazından ısı geri kazanımı 
• Dönüş kondensatı 
• Blöften buhar geri kazanımı 
• Buhar tutucuları iyileştirme 
• Dağıtım kaçakları onarma  

                                                      
183 Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) et al, 1998 
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Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC)  

HVAC ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini içerir. HVAC önemli miktarda enerji 
kullanımından oluşur. HVAC sistemlerinin araç montaj tesislerinde kullanılan elektriğin  %11 ile 20 
arasında oranının kullanıldığı tahmin edilmektedir. Yakıt ise temel olarak alan ısıtma ve boyamanın 
kurutulmasında kullanılır. HVAC sistemine uygulanabilir olan birçok önlem motorlar, basınçlı hava, 
ısıtma ve buhar dağıtımı bölümleri altında ele alınmıştır.  

 

Malzeme İşlenmesi  için Yüksek Verimli Kayış (Dişli Kayış) Kullanımı 

Kayışlar birçok tesiste toplam motor tahrikinin değişken ancak önemli bir kısmını oluşturur. Standart 
V kayışlar gerilme,eğilme, kayma ve sıkışma eğilimindedir, bu da enerji kaybına yol açar. Standart V 
kayışları dişli kayışlarla değiştirme, iyileştirme olarak enerji ve para tasarrufu elde edilmesini 
sağlayabilir. Dişli kayışlar daha soğuk, daha uzun süreli çalışabilir; daha az bakım gerektirir ve 
standart V kayışlara göre yaklaşık %2 daha yüksek verimliliğe sahiptirler. 184.  

 

Boyama sistemleri 

Boyahaneler otomobil montaj tesislerinde önemli enerji tüketim merkezlerindendir. Enerji boyama ve 
kurutma aşamalarında iklimlendirme ve bunun yanında kurutma prosesi ve emisyonların arıtılması 
için kullanılır.  

Ford montaj tesislerinde toplam enerji giderlerinin %70’inin boyama işlemlerinde kullanıldığını 
bildirmektedir. Boyama prosesinin kendi içerisinde ince boya filmini kürleme (kurutma) için çok az 
enerji gerekir. Boyama prosesi ilgili olarak buharlaşan solventleri, aşırı spreylenmiş boya 
parçacıkları ve regüle edilen kirleticileri (VOC’lar gibi) uzaklaştırmak için boyama alanları 
boşaltılmalıdır. HVAC enerji gereklilikleri gibi havalandırma enerjisi de önemlidir. ()185. 

 

Araştırma ve Geliştirme (AR&GE) 

Sektör enerji verimliliğini iyileştirmek için endüstri içerisinde içinde devam eden birçok sürekli 
teknolojik gelişme vardır. Boya kürleme için mikrodalga ısıtma, geliştirme ve mevcut temizleyici 
sistemlere nazaran daha küçük miktarlarda kirleticileri uygun maliyetli şekilde uzaklaştıran VOC 
sistemleri bunun örnekleri arasındadır.  

 

Enerji Yönetim Sistemlerinin Ortaya Konması  

Enerji yönetiminde başarılı program enerji verimliliğini sürekli iyileştirmeye yönelik güçlü kurumsal 
taahhütle başlar. Bu, gözetim ve yönetim görevlerinin enerji yöneticisine devredilmesini, enerji 
politikasının oluşturulmasını ve çapraz işlevsel enerji ekibinin oluşturulmasını içerir. Daha sonra 
enerji verimliliği, teknik değerlendirme, ve karşılaştırmaların düzenli gözden geçirilerek performansı 
                                                      
184 DOE, 2001; CIPEC, 2001b  
185 Takahashi et al., 1999 
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değerlendirmek suretiyle aşamalar ve prosedürler yerleştirilir. Bu değerlendirmeden faydalanarak, 
kuruluş enerji kullanımı için referans çizgisi ve iyileşme için hedefler belirleyebilir. Performans 
hedefleri eylem planı geliştirme uygulanmasına yardımcı olur. Stratejik eylem planı başlıca unsurları 
Şekil 3-56 içerisinde sunulmaktadır.  

General motors 11 tesisinde enerji yönetim sistemi kurmuş ve 3.6 milyon ABD doları değerinde yıllık 
enerji tasarrufu elde etmiştir. General Motors aynı zamanda General Motors Enerji Verimliliği 
Girişimiadı verilen programı da uygulamıştır. İlk üç yılında bu program toplamda 1.9 TWH elektrik ve 
2.8 TBtu yakıt tasarrufu elde etmiştir186.  

BMW enerji yönetim programı ile hem teknik hem de kurumsal önlemler aracılığıyla uygulanan 
enerji tasarrufuyla,  toplamda 301 kWh/motor olacak şekilde, %44 oranında enerji tasarrufu elde 
etmiştir.  187 . 

Ford, New Jersey Edison Montaj tesisi üretim olmayan dönemde ekipmanı kapamak suretiyle 
prosedürler oluşturmuş ve çalışanlara yönelik çalışma talimatları düzenlemiştir. Bir yıl içerisinde 
enerjide %14 oranında azalma tespit edilmiştir. 188. Ford aynı zamanda bazı tesislerinde enerji 
yönetim sistemleri uygulamıştır.  

Almanya'daki Ford’s Cologne-Niehl  tesisi bilgisayar tabanlı enerji yönetim sistemi uygulamıştır..  

Bilgisayar sistemi tesis için elektrik beslemesini çalıştırmakta ve makinenin pik ihtiyaçlarına göre 
ısıtma ve aydınlatma ve kontrollerini otomatik olarak ayarlamaktadır.  

 

 
                                                      
186 GM, 2001 
187 Stangl, 1998 
188 Ford, 2001 
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Şekil 3-74: Stratejik enerji yönetim programının temel unsurları  

3.6.4.2 Yatay Teknikler ve Teknolojiler 

Motorlu araç, römork ve yarı römork  endüstrisinde önleyici bakım, enerji yönetim sistemi oluşturma, 
verimli motorların kullanılması, verimli ve değişken hızlı sürücülerin kullanılması, uygun yalıtım, 
kompresörlerin optimizasyonu, pompa verimliliği ve aydınlatma sistemlerinin optimize edilmesi enerji 
tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir. (Bakınız Ek 1) 

 

3.7 Demir Esaslı olmayan sektör 

3.7.1 Sektörün Genel tanımı 
Demir esaslı olmayan metal sektörü temel olarak baz metal üretimi (Alüminyum, bakır, kurşun, 
çinko, kalay) ve değerli metal üretiminden (gümüş, altın, paladyum ve diğer platin grubu 
metallerden) oluşur. Aynı zamanda alüminyum, çinko, titanyum ve diğer metal esaslı olmayan 
metaller vb. gibi yarı mamul  ürünlerin ikincil işlenmesi ve imal edilmesi faaliyetlerinden oluşur.(ağır 
metaller, değerli metal ve pres döküm). En büyük iki ekonomik katkı 2 gruba ayrılır: alüminyum ve 
bakır üretimi 2012 yılında işlem hacmi ve katma değere %70 ve %64 oranında katkıda bulunmuştur.  
189. 

3.7.1.1 Alüminyum 

2012 yılında AB-27 temel alüminyum üretiminin yaklaşık %4.1 oranına karşılık gelmektedir, ancak 
net olarak alüminyum ithalatçısıdır (2.5 milyon ton). En büyük alüminyum üreticileri ve tüketicileri 
Çin, Rusya ve ABD'dir. Dünya çapında  bölgelere göre alüminyum üretimi Şekil 3-57 içerisinde 
gösterilmektedir.  
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Şekil 3-75: Dünya çapında temel alüminyum üretimi190 

 
                                                      
189 ICF International, 2015 
190 Avrupa Alüminyum Birliği, 2012 
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Alüminyum ana hammaddesi boksit olup boksit madenlerinden çıkarılır ve alüminun tesislerinde 
aliminyum oksit olarak işlenir. Alüminyum metali elektrolitik prosesi ile aluminadan(Al2O3’) üretilir. 
Aluminaya ek olarak ana hammaddeler karbon anotlar ve alüminyum florürdür. Dökümhanede 
elektrolitik tesislerden(dökümcü) elde edilen alüminyum, alüminyum hurda ve alaşım elemanları 
birlikte karıştırılarak uygun kompozisyon elde edilir ve daha sonra haddeleme için ingot, ekstrüzyon 
veya döküm ürünlerine dökülür.   

Dövme Alüminyum ürünleri sıcak işleme ile ingotlardan üretilir ve bunu, normal koşullarda soğuk 
işleme ve/veya bitirme işlemleri takip eder. Alüminyum dökümler eriyik alaşımların katılaştırılması ve 
bunu takip eden bitirme işlemleri ile elde edilir. Alüminyum hurda üretildiği tesis içerisinde kapalı 
çevrim ile geri dönüştürülür veya özel yeniden eriticiler ile tesis dışında geri dönüştürülür. Tipik 
alüminyum üretimi akış diyagramı Şekil 3-58 içerisinde gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-76: Alüminyum üretimi akış diyagramı191 

3.7.1.2 Bakır 

2014 yılında AB-27 içerisinde bakır madeni üretimi 847,000 ton olup dünya toplam üretiminin %4.6 
oranına karşılık gelmektedir. 192. Avrupa bakır madeni üretimi Şekil 3-59 içerisinde gösterilmektedir. 
. 

                                                      
191 www.balcoindia.com 
192 Bakır Çalışma Grubu (ICSG) 
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Şekil 3-77: Avrupa Maden üretimi193 

Şili %32 oranı ile en büyük madencilik ülkesi olup onu Çin (%8), Peru (%8), ABD (%7) ve 
Avustralya(%6) takip eder. 2014 yılında AB28 içerisinde rafine edilen bakır üretimi 2.8 milyon ton 
olup dünya çapında üretimin %12.4 oranını temsil eder. Çin rafine bakır üretiminde %27 oranı ile en 
büyük orana sahip olup onu Şili %16, Japonya (%7) ve ABD ve Rusya (her biri %5) takip eder.194 
Avrupa'da başlıca üretim sahaları Almanya, Polonya, İspanya, İsveç, Finlandiya, Belçika ve 
Bulgaristan'dır. AB içerisinde doğrudan bakır endüstrisi yaklaşık 500 şirketten oluşmakta olup, işlem 
hacmi 45 milyar Euro civarındadır ve yaklaşık 50,000 kişi istihdam edilir.  

Bakır endüstrisinin çıktıları genel olarak enerji, haberleşme, otomotiv, beyaz eşya ve inşaat 
endüstrilerinde kullanılır. Bakır alt sektöründe 15,000'den fazla çalışan istihdam edilirken bakır 
tüketimi yıllık 400,000 ton üzerindedir. Demir esaslı olmayan metal sektörleri hep birlikte toplam 
enerji tüketiminin %2’sine eşdeğer olan 620,000 TEP enerji tüketimine sahiptir.  

Bakır üretiminde iki temel yol vardır; pirometalurjik yol ve hidrometalurjik yol. Temel bakırın yaklaşık 
%80 oranı piro metalurjik proses ile üretilir ve kalan %20 ise hidrometalurjik yol ile üretilir. 
Hidrometalurjik yol özellikle geleneksel araçlarla yoğunlaştırılması zor cevherler için uygundur ve 
değerli metal içermez. Birincil ve ikincil bakır üretimi ile ilgili temel prosesegenel bakış Şekil 3-60 
içerisinde gösterilmektedir.  

                                                      
193 www.balcoindia.com 
194 Uluslararası Bakır Çalışma Grubu ICSG) 
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Şekil 3-78: Birincil ve İkincil Bakır Üretimi195 

 

3.7.2 Demir Esaslı Olmayan Endüstride Enerji Tüketimi 
Maden işlemlerinde enerji tüketimi  her aşamada önemlidir: 

• Çıkarma: Enerji havalandırma, patlatma, delme, kazma ve susuzlaştırmada kullanılır; 
• Malzeme İşlenmesi: Servis ve damperli kamyonlar dizel tüketirken elektrik malzemeleri 

taşımak için konveyör ve pompalar tarafından kullanılır.  
• İşleme: Kırma, ezme ve ayırma işlemlerinin tamamı enerji yoğun proseslerdir, öğütme genel 

olarak maden operasyonlarında en büyük enerji tüketimine sahip olup genel olarak toplam 
tüketilen enerjinin %40 oranına karşılık gelir.  

Metal işleme endüstrileri içerisindeki enerji kullanımları, genel olarak özel endüstriye çok bağlıdır; 
ancak genel olarak enerji yoğunluğunun daha fazla olduğu prosesler aşağıdaki gibidir: 

                                                      
195 Ullman’s Endüstriyel Kimya Ansiklopedisi, 2001 
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• Eritme ve bekletme: Eritme ve bekletmenın yapıldığı ocaklar büyük miktarlarda enerji 
kullanırlar. Metalin türü, kalıp proses ve gerekli döküm miktarı çalışma uygulamalarını 
belirleyecektir. Ocaklar tarafından tüketilecek enerji miktarı ocak tasarımı, vardiya modelleri, 
brülör tasarımı,üretim kapasitesi, maddelerin şarj sıcaklığı ve yalıtım gibi çeşitli faktörlere 
bağlı olarak değişecektir.  

• Sıcak haddeleme: Motorla tahrik edilen rulolar için gereken enerji miktarı deformasyon 
derecesine, çalışılan parçanın sıcaklığına ve malzemenin sertliğine bağlıdır.  

• Soğuk haddeleme: Enerji hadde tezgahlarında, emülsiyon ve hidrolik ve tahrikler, fanlar ve 
pompalar için yağ yönetiminde gereklidir.  

3.7.2.1 Alüminyum İşleme 

Alumina Üretimi 

Alüminyumun elektroliz ile dönüştürülmeden önce saf alüminyum oksit(alümina) olarak işlenmesi 
gerekir. Bu alüminyum rafinerilerinde Bayer kimyasal prosesi kullanarak elde edilir. Boksit içerisinde 
yer alümina ayırıcı olan alkali çözeltisine içerisinde  diğer maddelerden seçimli olarak filtrelenerek 
elde edilir. Kostik soda ve kireç filtreleme içerisinde kullanılan başlıca reaktantlar olup bu proses 
otoklavlar içerisinde 100 ile 350°C arasında gerçekleşir. Alümina üretim prosesi aşağıda Şekil 3-61 
içerisinde gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-79: Alümina üretim prosesi196 

Avrupa'da bir ton alümina üretimi için 2.3 ton boksit kullanılır. Avrupalı üreticiler 53 kg kostik soda 
(%100) ve 42 kg sönmüş kireci reaktif kimyasallar olarak kullanır. Proses içerisine yaklaşık 3.6 m3 
su girer ve 3.1 m3 su çıkar bu da yaklaşık 0.5 m3 su tüketimini ifade eder.  

Daha az kapsamda olmak üzere kalsinasyon prosesi, filtreleme prosesi termal enerjinin en büyük 
kısmını tüketir. Her bir ton alümina için yaklaşık 10 GJ termal enerji ve bunun yanında 180 kWh/t 
elektrik kullanılır.  

Anot ve Macun (Pasta) Üretimi 

1 ton karışım macun (%5) ve anot (%95) üretimi ile ilgili doğrudan girdi ve çıktıları aşağıda tablo 3-8 
içerisinde sunulmaktadır. 2010 yılı için ortalama Avrupa Rakamları aynı yıl için dünyadaki 
rakamlarla karşılaştırılabilir. (Araştırma AI tarafından organize edilmiştir) 
                                                      
196 Avrupa Alüminyum Birliği (EAA) 
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Tablo 3-16: 2010 yılına ait Anot ve macun üretimi için veriler197 

Anot/macun üretimi Birim EAA IAI 

Toplam üretim kg 
anot (95%) ve macun 
(5%) 1000 kg karma 
üretim için 

anot (89%) ve macun 
11%) 1000 kg karma 
üretim için 

Malzemeler 

Sönmül kok kg/t 717 672 

zift Kg/t 152 168 

Kullanılan uçlar Kg/t 204  

İthal edilen yeşil anotlar kg/t 3  

Toplam ham karbon Kg/t 1,076 NA 

Enerji 

Ağır yağ MJ/t 430 1,197 

Dizel yağı MJ/t 15.5 230 

Doğalgaz MJ/t 2,225 1,664 

Diğer kaynaklar MJ/t 90  

Toplam termal enerji MJ/t 2,760 3,091 

Elektrik kWh/t 108 114 

Toplam enerji MJ/t 3,147 3,501 

Elektroliz tesisleri (dökümcüleri ) 

Temel alüminyum boksitten üretilir ve Hall-Heroult prosesi ile dönüştürülür. 1 ton alüminyum 
üretmek için yaklaşık 1,920 kg alümina gereklidir. Alüminanın sıvı alüminyuma indirgenmesi için 
yüksek yoğunluklu elektrik akımı altında florinatlı banyo altında (kirolit) yaklaşık 950°C'de 
gerçekleştirilir. Proses elektrolitik hücrede gerçekleşir (Şekil 3-62) 

Kullanımda olan iki önemli hücre teknolojisi bulunmaktadır; önceden fırınlama anot teknolojisi ve 
Söderberg teknolojisi. 2010 yılında Avrupa'da temel alüminyum üretiminin yaklaşık %95’i ön 
fırınlama teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Döküm prosesi için gerekli elektrik enerjisi temel alüminyum üretiminde kullanılan enerjinin önemli 
kısmını temsil eder. 2010 yılında Avrupa dökümcüleri içerisinde ortalama enerji tüketimi 14,878 
kWh/tondur ve toplam tüketimin %44’ünü temsil eden ithal temel alüminyum için ortalama tüketim 
2010 yılında 15,274 kWh/ton olarak gerçekleşmiştir198. 

                                                      
197 Avrupa Alüminyum Birliği  (EAA), Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI) 
198 Avrupa Alüminyum birliği 
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Şekil 3-80: Alüminyum elektrolitik hücre –ön fırınlama teknolojisi199 

Dökümhane 

Sıvı alüminyum diğer metallerin ve alüminyum hurdanın ekleneceği bekletme ocaklarında 
alaşımlanmak üzere dökümhanelere transfer edilir; daha sonra ingotlar içerisine dökülür. 
Haddelenmiş yassı malzemeler ve ekstrüzyon kütükler Doğrudan Soğutma (DC) döküm teknolojisi 
ile üretilir. (Şekil 3-63) 

 
Şekil 3-81: DC döküm ekstrüzyon kütükler (silindirik) veya haddelenmiş yassı malzemeler (dikdörtgen) 

Dökümhaneden çıkmadan önce haddelenmiş yassı malzemelerin uçları genellikle testere ile kesilir 
ve bekleme ocağı içerisinde geri dönüştürülür.  

Kalınlığı 0.2 ile 6 mm arasında değişen alüminyum saç genel olarak en fazla haddelenen 
alüminyum ürünüdür. Kesilmiş ingottan bitmiş saça kadar saç üretimi yaklaşık %38 hurda 
oluşumuna neden olur. Bir ton saç üretiminin yaklaşık 380 kilogramı hurda haline gelir. Bu hurdalar 
daha sonra genellikle sahada entegre dökümhanelerde geri dönüştürülür.  
                                                      
199 Avrupa Alüminyum birliği (EAA) 
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Alüminyum Folyo Üretimi 

Alüminyum folyo üretimi için iki proses şekli vardır. Klasik üretim şeklinde olanı, 0.5 -1.0 mm 
arasında kalınlığa sahip girdilerden soğuk haddeleme ile gerçekleştirilir. Daha ince folyo kalınlıkları 
için ise son haddeleme aşamaları “çift haddeleme” ile gerçekleştirilir.  

 

Alüminyum geri dönüşümü 

Alüminyum profili ekstrüzyon prosesi ile üretilir. Döküm kütükten bitmiş profile ekstrüzyonile üretilen 
her bir ton için 320 kg hurda oluşumunu sağlar. Bu hurdalar harici olarak veya entegre 
dökümhanelerde gerçekleştirilen yeniden eritme işlemi ile yeni ingot halinde dökülür.  

3.7.2.2 Bakır Üretimi 

Tüm bakır üretiminin yaklaşık %90 oranı sülfidik cevherlerden ve %10 oksidik cevherlerden üretilir. 
Bu, indirgeme aracı olarak proses yakıtı veya karbon ihtiyacı olmaması nedeniyle bakır döküm 
prosesleri için avantaj sağlar. Bunun yerine döküm ve yakma rafine işlemi, cevher içerisindeki 
kükürtü yakarak gerçekleştirilir. Hatta aynı proses içerisinde erimiş ikincil malzeme(hurda) veya 
diğer kullanımlar için ısı ve enerji üretmek amacıyla kullanılabilecek fazla enerji vardır.   

Outokumpu ışıltılı dökümcü,dünya üretiminin yaklaşık %50 oranını oluşturan en yaygın dökümcü 
olup, yansımalı dökümcüler yaklaşık %25 oranına karşılık gelmekte ve geri kalan %25 ise diğer 
dökümcüleri oluşturmaktadır. Outokumpu yanıp sönmeli döküm prosesi, gelenekseltavlama, döküm 
ve kısmi dönüştürme proseslerini tek bir prosese dönüştürür. Önceden ısıtılmış oksijence 
zenginleştirilmiş hava, reaksiyonların gerçekleşmesi için ilave yakıtın gerekmeyecek şekilde 
kullanılmasını sağlar. Bakır konsentratı (kükürtlü külçe) cüruftan elde edilir ve dökümcü ile geri 
dönüştürülür. Temiz cüruf bertaraf için gönderilir. Dökümcüde geri dönüşüm için toz üreten dökümcü 
gazlardan ısı ve toz geri kazanılır.   

Daha sonra kükürtlü külçe, saf (blister) (%98) bakır elde etmek üzere geleneksel dönüştürücüler 
içerisinde işleme tabi tutulur. Saf bakır daha sonra %99.6 saflık elde edilecek şekilde rafine edilir ve 
elektro rafine işlemi için anotlar içerisine dökülür.  

Elekto rafine etme işlemi ile, daha sonra hammaddelerde kalan cevher veya ikincil kaynaklardan 
gelen kirlilikleri temizleyerek %99,99 seviyesinde istenen bakır saflığı elde edilmeye çalışılır. Bu 
metalin hali hazırda içerisinden geçmiş olduğu çevrimlerkullanım adedinden bağımsızdır. Bakır 
üretimi için teorik enerji gereklilikleri oldukça düşüktür. Kimyasal enerji değerinin çıktısından(blister-
saf bakır), girdi (bakır cevheri) çıkarıldığında 2.2 MJ/kg değeri, elde edilen sülfit cevherleri değeri  
aslında negatif değerdedir. Bakır üretiminde elektro rafine etme ile tüketilen enerjinin  değerinin300-
400 kWh/ton/bakır olarak bildirilmektedirancak yüksek kirlilik değerine sahip anotların rafine edildiği 
durumda bu enerji dikkate değer şekilde yüksektir.  200. Kullanılan boş katotların türü (paslanmaz 
çelik veya bakır) tankın verimliliğini büyük ölçüde etkiler ve bu aralık akım verimliliği açısından %92 
ile %97 arasında değişmektedir201  

                                                      
200 134, Metalurjik Danışmanlık Traulsen, 1998 
201 90, Traulsen H. 1998 
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3.7.3 Türkiye’ye Özel Genel Bakış 
Türkiye'de başlıca alüminyum işleme tesisi sadece bir tanedir (Seydişehir Eti A.Ş.) Ancak bu 
fabrikanın ürünlerini işleyen 400'den fazla fabrika vardır. Alüminyum ürünler çoğunlukla yapı, 
ulaşım, ambalajlama ve elektronik sektörlerinde kullanılır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan metal sektörleri stratejik dokümanı ve eylem planına 
göre, sektör içerisinde yaklaşık 1,500 şirket ve 30,000 den fazla çalışan bulunmakta ve iş hacmi ise 
yaklaşık 4 milyar ABD doları  seviyesindedir. Başlıca tek alüminyum işleme tesisinin kapasitesinin 
üretim kapasitesi yıllık 60,000 ton olması nedeniyle Alüminyum endüstrisi için hammaddenin %90’ı  
ithal edilmektedir. 

TUIK her endüstriyel sektörde 50 veya daha fazla çalışanı istihdam eden işletmeleri kapsayan 
analiz gerçekleştirdi. Demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan sektörler içerisinde yer alan 1,496 
işletme çalışma kapsamında olup bu işletmelerin nihai enerji tüketimi 7,973 kTEP’tir. Yani metalik 
olmayan mineral sektöründen sonra demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan metal endüstrisi  
endüstri sektöründe nihai enerjşi tüketiminde %28’lik payı ile en büyük ikinci tüketicidir. Sonraki şekil 
(Şekil 3-153) demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan metal sektörlerinin endüstriyel sektör nihai 
enerji tüketiminde payını göstermektedir.  

 
Şekil  3-82: Demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan metal endüstrilerinin nihai enerji tüketimindeki 

payı202  

Endüstriyel sektör içerisinde yer alan 304 tesis dışındaki 15 kojenerasyon tesisi demir esaslı olan 
veya demir esaslı olmayan metal endüstrilerinde uygulanmıştır. Demir esaslı olan ve demir esaslı 
olmayan metal endüstrilerinde CHP tesislerinin toplam kurulu kapasitesi endüstriyel sektör 
içerisinde toplam kurulu kapasitenin %14 oranına karşılık gelir. 203. 

 

3.7.4 En iyi, uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler 
En iyi, uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler iki farklı kategoride ele alınır.: 
                                                      
202 Kaynak: TUIK, 2014. 
203 Turkoted kojenerasyon raporunu baz alır 2014. 
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1. Proses –Bu kategori üretim ve proses hatları ile ilgili tüm en iyi teknik ve teknolojileri içerir; 

2. Yardımcı veya yatay - Bu kategori hava kompresörleri, aydınlatma, kazan, motor, enerji 
yönetim sistemi, soğutma grupları vb gibi üretim hatlarına hizmet eden tüm yardımcı 
sistemlerle doğrudan ilgili tüm en iyi teknik ve teknolojileri içerir 

Alüminyum ve bakır endüstrilerinde anahtar enerji verimliliği olanakları aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir: 

Alan Önlem 
A. Genel Yardımcı Sistemlerle İlgili Önlemler 
Basınçlı hava  - Kaçak algılama dahil sistem iyileştirme ve optimizasyon 

Elektrik  
- Enerji dağıtım sistemleri rehabilitasyonu;  
- Tüm pompa, fan, ve taşıma sistemleri için değişken hızlı sürücü ve yumuşak 
yol verici ve değişken hızlı sürücülerle birlikte yüksek verimli motorların 
kullanılması 

Proses Kontrol Sistemleri - Enerji yönetim sistemleri,enstrümantasyon ve M&T sistemleri 
Aydınlatma - Aydınlatma ve aydınlatma kontrolleri kullanımında enerji verimliliği 
B. Prosese özel önlemler 

Maden– cevherin işlenmesi Motorlarda yüksek verimli motor ve değişken hızlı sürücü lerin kullanılması 

Metal İşleme 
- Baca gazlarından ısı geri kazanımı için fırınlarda rejeneratif ve reküperatif 
brülörlerin montajı 
- Rejeneratif son yakıcıların kullanılması 

Metal işleme  - Ocaklar 

- Yalıtım uygulanarak conta ve açıklıklardaki kaçakları minimize ederek 
fırınlarda gövde kayıplarını azaltma 
- Yanma kontrolü ve planlaması ile fırın işlemlerinin optimize edilmesi 
- Oksi yakıt yakma kullanılması;  
Akışkan yatak kalsinatör sirkülasyonu, yanma havasının oksijenle 
zenginleştirilmesi  

Metal işleme (birincil & 
ikincil üretim) Inert anot teknolojisi; hurdaların artan geri dönüşümü  

 

3.7.4.1 Prosese Özel teknikler ve Teknolojiler 

Gelişmiş Isıtma ve Proses Kontrolü (fırınlar)   

Gelişmiş ısıtma ve proses kontrolleri malzemenin işlenmesi, ısı depolama ve ret gibi özellikleri 
yöneterek enerji kayıplarını azaltır. İşletme fırın optimizasyonu, fırın çalışmalarının planlanması, 
proseste kullanılan hava/yakıt oranının optimize edilmesi, fırınlar için yeni kontrol sistemlerinin 
montajı ve fırın kapağının tasarımının optimizasyonunu içerir.  

Önleyici fırın bakımı, yalıtım bakımını ve ısı eşanjörlerinin yüzeylerinin temizlenmesi ve yanma 
verimliliğinin test edilmesini içerebilir. IPCC'ye göre bu müdahaleler %5-%15 arasında enerji 
tasarrufları üretebilir. 204. 

 

Ön ısıtma için atık ısı geri kazanımı(Yanma havası ve malzeme yüklemesi)  

Brülörlerde ön ısıtmalı yakma havasının kullanılmasının avantajı daha iyi yanma sağlaması ve enerji 
tüketimini azaltmasıdır. Yüklenen malzeme önden ısıtıldığı için her 100°C ısıtmada %8 enerji 
                                                      
204 BAT, Reference  document for non-ferrous metals industries, 2014 
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tasarrufu teorik olarak elde edilebilir ve pratikte 400°C sıcaklığa kadar ön ısıtmanın %25 oranında 
enerji tasarrufuna ve 500°C sıcaklığa kadar ısıtmanın ise %30 enerji tasarrufuna yol açtığı iddia 
edilmektedir.  

Reküperatör ve rejeneratörler kullanarak baca gazından atık ısı geri kazanılabilir ve besleme 
maddesini önceden ısıtmak için kullanılabilir. (reküperasyon verimli enerji azaltma teknolojisi olup 
yakma havasının 300-400°C arasında ısıtılmasını içerir.) İlave olarak ısı kazanımı için havadan 
havaya ısı eşanjörlerinin kurulması da  önemli enerji tasarrufları sağlayabilir, bu sistemler paralel 
çalışmaları durumunda birden fazla fırına uyarlanabilir. Fırınlarda kullanılan verimli proses ısıtma 
sistemleri Şekil 3-64 içerisinde gösterilmektedir. 

1 Isı üretimi: Fazla havayı azaltma ve hava yakıt oranını kontrol etme tipik alüminyum ergitme 
ocağında yıllık $ 170,000 oranında enerji tasarruflarına yol açabilir.  

2 ısı Transferi.İyileştirilmiş şarj ve yükleme uygulamaları ile ve iyileştirilmiş ısı transferi ile 5-20% 
oranında enerjide azalma elde edilebilir.  

3- Isı Önleme: Ocak açıklıklarında hava kaçaklarını önleme basınç kontrolü olmadan ocakta yıllık 
225,000 ABD Doları kadar tasarrufların elde edilmesini sağlayabilir.  

4- Atık ısı geri kazanımı: Tipik alüminyum ergitme tesisinde ön ısıtma yakma havasının kullanılması 
yıllık  350.000 ABD Dolarından fazla enerji tasarruflarına yol açabilir.  

5- Teknolojileri aktifleştirme. dört proses alanını optimize etmek için sensor, kontrol, proses kontrol 
metotlarının  ileri malzeme ve tasarım modeli ve araclarının kullanımı. 
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Şekil 3-83: Ocaklarda verimli proses ısıtma205  

 

Fırın gövde kayıplarının azaltılması 

Fırın gövdesi ve açıklıklarından önemli miktarda enerji kayıpları meydana gelebilir. Sızdırmazlıkların 
ve açıklıkların sayısını minimize etmek ve fırın dış yüzeylerinin uygun şekilde yalıtılmasını 
sağlamak, tüketilen yakıtta %5 oranında tasarruf sağlayabilir..  

 

Rejeneratif Brülörlerin Kullanımı 

Rejeneratif brülörler içerisinde  egzoz gazı ve yakma havası ısı depolaması ortamı olarak doldurulan 
oda içerisinden değişerek akar, egzoz gazı ile yüklenir ve hava akışını boşaltır. İkiz yatak rejeneratif 
brülör tamamen seramik yüksek sıcaklıklı kompakt, hızlı çevrimli, seramik rejeneratöre bağlanmış 
brülörden oluşur. Brülör iki amaca hizmet eder, çevrime bağlı olarak yakma odasından gelen egzoz 
için giriş olarak görev yapar. Bir adet tam ikiz yatak rejeneratif brülör seti iki brülör, iki rejeneratör, 
ters vana ve bir kontrol sisteminden oluşur. Çevrimin ilk ve ikinci yarıları Şekil 3-65 içerisinde 
gösterilmektedir.  

                                                      
205 DOE Office of energy efficiency and renewable energy sources 
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Şekil 3-84: Rejeneratif Brülör206 

Destek malzemelerini ısıtmak için sıcak gazların enerji içeriği kullanılır ve normal brülörlerle 
karşılaştırıldığında enerji tüketimini %70 oranında azaltabilir. Rejeneratif brülörlerinin reküperatif 
brülörlere nazaran %30 enerji tasarrufu sağladıkları bildirilmiştir. İkincil alüminyum proseslerinde 
rejeneratif brülörlerin geri ödeme sürelerinin bir yıldan az olduğu bildirilmiştir. 207. 

 

Rejeneratif Son Yakıcı Kullanılması 

Rejeneratif termal oksitleştirici olarak da bilinen rejeneratif son yakıcılar egzoz gazlarını arıtmaya 
yarar. Proses gazların ısıtma, soğutma ve temizleme çevrimlerinin gerçekleştiği destek bölgeleri 
içerisinde gazların değişen çevrimlerine bağlıdır. Yanabilir kısım ısıtma bölgesinde ısıtılır ve 
yanmanın tamamlanacağı ortak yanma odasına geçer. Daha sonra sıcak gazlar, buradan sonraki 
ısıtma bölgesi olacak soğutma bölümüne geçer.Bölgeler temizlemeyi sağlamak için manifolt 
kullanılarak değiştirilir. Rejeneratif son yakıcı Şekil 3-66'da gösterilmektedir.  

                                                      
206 Tesis ziyaret raporu  AMAG, 2007 
207 BAT,  demir esaslı olmayan metal endüstrileri için referans doküman, 2014 
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Şekil 3-85: Rejeneratif son yakıcı 

Sıcak gazların ve kontaminantların (hidrokarbonlar) enerji içeriği destek malzemeleri ısıtmak için 
kullanılır böylelikle normal son yakıcı ile karşılaştırıldığında enerji tüketimini 70% oranında 
azaltabilir.  

 

Oksi yakıt yakma 

Üretim aşamaları genel olarak yüksek sıcaklıklara dayanır ancak aynı zamanda oksijen kullanımı ile 
de ilgilidir. Bu alevdeki azotun kısmi basıncını azaltır ve çok sıcak alanlarda büyük miktarlarda azot 
olmaması koşuluyla azot oksit oluşumunu azaltır.  

Oksi yakma sistemi kullanımdaki birçok yanma ve piro metalurjik proseslere uygulanabilen bir 
tekniktir. Yanma odası olan tesislerde tam fayda elde edilebilir ve daha düşük gaz hacimleri için 
azaltma sistemleri tasarlanabilir. Bu teknik aynı zamanda mevcut tesislere de uygulanabilir ve birçok 
durumda iyileştirilebilir. ikincil alüminyum üretim için Oksi yakıt yakmaya dahil giderler hakkında 
veriler Şekil 3-66 içerisinde gösterilmektedir.  

Sıcak gazların ve kontaminantların (hidrokarbonlar) enerji içeriği destek malzemeleri ısıtmak için 
kullanılır böylelikle normal son yakıcı ile karşılaştırıldığında enerji tüketimini 70% oranında 
azaltabilir. 

 

Oksi yakıt yakma  

Üretim aşamaları genel olarak yüksek sıcaklıklara dayanır ancak aynı zamanda oksijen kullanımı ile 
de ilgilidir. Bu alevdeki azotun kısmi basıncını azaltır ve çok sıcak alanlarda büyük miktarlarda azot 
olmaması koşuluyla azot oksit oluşumunu azaltır.  

Oksi yakma sistemi kullanımdaki birçok yanma ve piro metalurjik proseslere uygulanabilen bir 
tekniktir. Yanma odası olan tesislerde tam fayda elde edilebilir ve daha düşük gaz hacimleri için 
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azaltma sistemleri tasarlanabilir. Bu teknik aynı zamanda mevcut tesislere de uygulanabilir ve birçok 
durumda iyileştirilebilir. ikincil alüminyum üretim için Oksi yakıt yakmaya dahil giderler hakkında 
verilere şekil Tablo 3-9  içerisinde gösterilmektedir.  

Tablo 3-17: Oksi yakıt yakma kullanmanın faydaları208 

Parametreler Faydalar/Maliyetler Açıklama 

Ergitme zamanı 2.45 saat/şarj Azalan yığın ergitme zamanı 

Üretkenlik 0.84 t/saat  Ocağın üretkenliğini artırma 

Gaz tüketimi 80 m3/t oksijen Gaz tüketimini azaltma 

O2 tüketimi 126 m3/t İlave oksijen tüketimi 

Sirkülasyonlu Akışkan yataklı Kalsinatörler 

Alümina ve baca gazlarından ısı geri kazanımı daha yüksek olduğu için sirkülasyonu akışkan yatak 
kalsinatörlerin enerji verimlilikleri döner ocaklara nazaran daha yüksektir. Enerji kullanımını 
iyileştirmek için dönen fırınların tasarımı ocaktaki konuma, brülör tasarımına uygun olarak 
uyarlanabilir ve sıcak gaz besleme hidratını önceden ısıtmak için kullanılabilir.  

Alunorte Şirketinde akışkan yatak kalsinatördeki spesifik enerji tüketiminin 2790 kJ/kg alümina 
değerine düşürülmüştür. Tüp ayrıştırıcılar kullanarak Prosesi optimize ederek spesifik enerji tüketimi 
7.0 GJ/y alimina değerinin altına düşürülebilir. Geleneksel ayrıştırmanın olduğu diğer tesislerde özel 
enerji tüketimi 10 GJ/t alümina değerinin altına düşürülebilir.  

 

Değişken hızlı sürücüler (VSD) ve yüksek verimli motorların kullanılması  

Taşıma için konveyör ve haddeler kullanılmakta ve hadde cevheri büyük motorların kullanılmasını 
gerektirmektedir- daha iyi kontrol, Değişken hızlı sürücüler (VSD) ve yumuşak yol vericilerle birlikte 
daha verimli motorların kullanılması enerji tüketimi ve işletme&bakım maliyetlerini azaltabilir. 
Haddeleme parçacık büyüklüğünün optimizasyonu (örneğin seri bağlanmış birkaç haddenin 
kullanılması) enerji tasarrufu sağlayabilir.  

 

İnert anot teknolojisi (ortaya çıkan teknoloji)  

Karbon anotlarının aksine inert anotlar alüminyum indirgeme prosesi süresince aşınmaz ve CO2 
değil saf oksijen salınıma yol açar ve anotları değiştirmek için durma süresini azaltarak enerji 
verimliliği artırır.  

 

Artan geri dönüşüm 

                                                      
208 French PCDD/F report,2008 
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Alüminyum geri dönüşümü (ikincil alüminyum üretimi) birincil alüminyum üretimi ile 
karşılaştırıldığında üçte bir veya daha az enerji tüketir. AB ortalama elektril gerekliliği 15 kWh/kg 
birincil alüminyumdur. (13 KWh/kg 17 kWh/kg) arasında değişir. Alünimyumun enerji verimliliğini 
artırmanın önemli yolu birincil üretimde geri dönüştürülen oranı artırmaktır. AB pazarına sağlanan 
alüminyum ile ilgili enerjinin yaklaşık %30 oranı geri dönüştürülmüş malzemeden kaynaklanır. Geri 
dönüşüm malzemelerinin kullanımında artış birincil üretimde kullanılan enerjinin sadece 5% oranını 
kullanarak ve sadece %5 oranında seragazı emisyonuna neden olarak enerji ver emisyon tasarrufu 
sağlar.  Temiz proses hurdasından 1 ton ingot üretimi için girdiler Tablo 3-10 içerisinde 
gösterilmektedir. Hurdayı ergitmek ve alüminyumu dökmek için yaklaşık 3,800 MJ enerji kullanılır.  

Tablo 3-18: Temiz proses hurdadan 1 ton ingot üretimi209 

Girdiler Birim Yeniden 
ergitme 

Alüminyum hurda Kg/t 1,041 

Enerjş 

Ağır yağ MJ/t 77 

Dizel ve hafif yakıt yağı  MJ/t 67 

Doğalgaz  MJ/t 3,532 

Propan  MJ/t 151 

Toplam termal enerji MJ/t 3,828 

Elektrik kWh/t 124 

Toplam enerji  MJ/t 4,275 

3.7.4.2 Yatay teknikler ve teknolojiler 

IDemir esaslı olmayan endüstrilerde   önleyici bakım, enerji yönetim sistemi oluşturma, verimli 
motorların kullanılması, verimli ve değişken hızlı sürücülerin kullanılması, uygun yalıtım, 
kompresörlerin optimizasyonu, pompa verimliliği ve aydınlatma sistemlerinin optimize edilmesi enerji 
tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir. (Bakınız Ek 1) 

3.8 Demir Esaslı Sektör 

3.8.1 Sektörün genel tanımı ve enerji gereklilikleri 
Demir ve Çelik endüstrisi 2006 yılında 24 EJ tüketimiyle ikinci en büyük endüstriyel kullanıcıdır. Son 
yıllarda dikkate değer iyileştirmeler gerçekleştirilmiş olmasına rağmen sektörün 350 MT CO2 için 4.7 
EJ enerji  tüketiminde azalma ise yaklaşık %20 oranında azalma sağlayabilir.  210. 

2014 yılında AB içerisinde yüksek fırın /basit oksijen (BF/BOF) olarak gerçekleşmiştir ve Elektrik Ark 
Ocağı (EAF) olarak gerçekleşmiştir. (%42.6) 2014  211. Dünya'da demir çelik üretimi 2014 yılında 
1,665 milyon ton miktarında gerçekleşmiştir. 2014 yılı için dünya çelik üretimi Şekil 3-67 içerisinde 

                                                      
209 European Aluminium Association (EAA) 
210 IEA 2009, Energy Technology Transitions for Industry  
211 Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi 2013, p.17 
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gösterilmektedir. Çin ilk sırada yer almakta olup açık ara öndedir ve dünya çelik üretiminin %50’sine 
karşılık gelmektedir. 212. 
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Şekil 3-86: 2014 yılı dünya çelik üretimi 

Dünyada çelik üretiminde kullanılan dört temel yöntem aşağıdaki gibidir :  

1) Yüksek fırın/basit oksijen fırını (klasik yöntem) 

2) Hurdanın doğrudan ergitilmesi (elektrik ark ocağı),  

3) Döküm indirgeme ; 

4) Doğrudan indirgeme. 

Çelik üretim tesisleri büyük ölçüde iki farklı grup içerisinde sınıflandırılabilir: 

1) Entegre tesisler (birincil çelik üreticileri) ve; 

2) Mini-haddehaneler (ikincil çelik üreticileri).  

Önceki grup tüm üretim aşamalarının (kok üretiminden ürün bitirmeye) tüm üretim aşamalarının 
gerçekleştirildiği tam entegre tesisleri içerir. Entegre tesisler demir cevheri ve koku çeliğe 
dönüştürmek için yüksek fırın (BF) ve basit oksijen fırınlarını kullanır. Mini haddehaneler genel 
olarak genellikle çelik ocakları (elektrik ark ocakları) ve haddeleme ve bitirme tesislerini içerir. Mini 
haddelerin çoğunluğu hurdaya bağlıyken çok az kısmı hammaddeye dayanmakta olup genellikle 
işlenmiş girdi olarak satın alınır.  

Demir çelik endüstrilerinde uygulanan önemli prosesler aşağıdakiler içerir: kok üretim, sinterleme, 
demir yapımı, çelik yapımı, haddeleme ve bitirme 

Kok üretimi: Kok üretimi, BF/BOF teknolojilerini kullanan tam entegre tesislerde ilk üretim aşaması 
olup indirgeme aracısı ve ısıl enerji kaynağı olarak görev yapar. Kok, koklama kömürü ısısıyla 1000 
ile 1200 °C sıcaklığa kadar birkaç saat süreyle (kömür pirolizi) ısıtılarak, uçucu bileşenleri ve nemi 

                                                      
212 Dünya Çelik Birliği (WSA) 
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uzaklaştırarak elde edilir. Pulverize kömür, fırın üst kısmında yer alan açıklık arasından kok fırınına 
eklenir.  

Sinterleme: Sinterleme prosesi temel olarak, demir cevheri ve metalurjik atıklardan (toplanan tozlar, 
çamur ve hadde tufalı vb.) yüksek fırın için sinter adı verilen şarj malzemesi üretmek için, demir 
üretme aşamasında ön işlem prosesini içerir. Sinter tesisi aksi durumda üretim atığı olacak olan 
demir açısından zengin maddenin geri dönüşümünü sağlar. 213.  Yüksek kalitede sinterleme, yüksek 
fırın operasyonlarının yoğunluğunu ve kok talebini azaltır. Sinter üretme tesisi aşağıda Şekil 3-68’de 
gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-87: Sinter üretme prosesi 

3.8.1.1  Demir Yapımı 

Erimiş demir, ingotlar içerisine (pik adı verilen) dökülebilir veya çelik fırınına doğrudan bağlanabilir. 
Yüksek fırında demir üretimi, sürekli üretim prosesi olup tankın üst kısmında hammaddelerin 
aşamalı eklenmesini içerir. Modern yüksek fırınlar 2,000 ile 6,000 m3 kapasite arasındadır. Demir 
üretimi bir ton üretim giderleri için yaklaşık %55 oranına karşılık gelir ve en büyük gider kategorisini 
oluşturur214. Yüksek fırın akış diyagramı Şekil 3-69 içerisinde gösterilmektedir. Döküm indirgeme 
prosesleri pik demir üretiminde son gelişmedir. Bu prosesler, demir cevherinin eriyik indirgenmesi ile 
kömürün gazlaştırılmasını birleştirir. Döküm indirgemenin enerji yoğunluğu, yüksek fırından daha 
düşüktür; bunun nedeni ise kok üretimi ihtiyacı olmaması ve cevher hazırlama ihtiyacının 
azalmasıdır.   

Demir üretimi için yeni teknolojiler uyarlanmaktadır. Doğrudan indirgeme Demir Üretimi (DRI) yeni 
proses olup yakıt için koktan ziyade gaz kullanılmaktadır , böylece düşük maliyetli doğalgaza erişimi 
olan ülkelerde özellikle daha ucuzdur.  

DRI tesisleri geleneksel entegre tesislerine göre daha az sermaye yoğun olup düşük üretim 
hacimlerinde daha verimlidir.  

                                                      
213 EPA, 1995 Çevre Koruma Ajansı , İrlanda   
214 Madar, 2009 
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Şekil 3-88: Yüksek fırın akış diyagramı 

Döküm prosesi olarak bilinen diğer farklı teknoloji, kok ve kömürün yerlerini değiştirir.. DRI ve 
benzer prosesler hem entegre tesislerde hem hurdanın yerini almak üzere mini haddelerde 
kullanılabilir. Mini haddeler için DRI ve benzer prosesler  entegre tesislerde sadece yüksek kalitede 
hurdaya ve pil demire bağlılığı azaltmak için kullanılır.Doğalgaz ve kok DRI prosesinde kullanılan 
başlıca iki yakıttır. Her durumda yüksek fırınlar hem enerji verimliliği hem de ekonomik ölçeği 
dikkate alındığından en iyi çözüm olarak kabul edilmektedir. DRI için en yaygın kullanılan 
teknolojiler MIDREX ve HYL teknolojileri olup her ikisi de doğalgaz kullanabilir.  215. Midrex prosesi 
Şekil 3-70 içerisinde gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-89: Midrex Prosesi  

3.8.1.2 Çelik üretimi 

Çelik üretim prosesi temel olarak karbon, fosfor gibi kirlilikleri uzaklaştırarak ham demiri çeliğe 
dönüştüren prosesten oluşur. Kalan karbon miktarı çeliğin sertliğini belirlemede önemlidir. Çelik 
                                                      
215 IEA, 2007 p. 132 
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üretiminde daha fazla üretim aşaması entegre olur, her bir ton için daha fazla gider tasarrufu elde 
edilir bu nedenle endüstri tam otomasyon ve sürekli üretime doğru kaymaktadır.  

Yüksek fırınlardan elde edilen erimiş demir geleneksel olarak BOF’ler içerisinde rafine edilir burada 
yüksek saflıkta oksijen basınç altında üflenir. Modern BOF'ler her bir şarj çevriminde 350 tona kadar 
şarj edilebilir. Fırından uzaklaştırılan kimyasal enerji geri kazanılırsa ve faydalanırsa BOF işlemleri 
net enerji üreticisi olabilir. BOF prosesi Şekil 3-71 içerisinde sunulmaktadır.  

 
Şekil 3-90: Temel Oksijen Fırın Prosesi 

EAF prosesi demir girdisi için hurdayı baz alan prosestir ve kok üretme  ve demir üretme 
proseslerinin ihmal edilmesine bağlı olarak BPF/BF ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha düşük 
enerji yoğunluğuna sahiptir. EAF’ler demir esaslı hurdayı geri dönüştürme  ile karbon çelik ve alaşım 
çelik üretmek üzere kullanılır. EAF için temel girdiler ve elektriktir. Hurda açık ara ön önemli kaynak 
olup EAH hammaddesinin yaklaşık %80’inine karşılık gelir. 216.. Elektrodlar elektrik ark ile 
oluşturulan ısı ile erimiş hurda içerisinde ocağa gider. EAF 'nin kesit ve üst düşey görünüşü Şekil 3-
72 içerisinde gösterilmektedir.  

Haddeleme ve Bitirme: Haddehanelerde ara çelik ürünler çeşitli haddeleme ve bitirme aracılığıyla 
son şekillerini alır. Bunun için sıcak haddeleme veya soğuk haddeleme veya bitirme işlemleri 
kullanılır.  

                                                      
216 IEA, 2007 p.128 
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Şekil 3-91: Elektrik Ark Ocağı Kesit ve üstten Görünüş 

Döküm aşaması doğru özelliklere sahip sıcak metalin ara pazarlanabilir ürünlere dönüştürüldüğü 
bitirme aşamalarının olduğu prosestir. Döküm yığın (ingot üretme) veya sürekli döküm (yassı 
kütük,kütük) prosesi şeklinde olabilir. Birçok haddehanede döküm çoğunlukla sürekli döküm 
makinelerinde gerçekleştirilir ve önemli ölçüde düşük paya sahip ingot özellikli ürünlerin üretiminde 
kullanılır. Sürekli döküm prosesi Şekil 3-73 içerisinde gösterilmektedir.  

Rafine tesisi   

 
 

Şekil 3-92: Sürekli döküm prosesi 

Demir çelik üretimine yönelik genel bakış Şekil 3-74 içerisinde sunulmaktadır.  
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Şekil 3-93: Demir ve Çelik Üretim Prosesleri217 

3.8.2 Demir Çelik Endüstrisinde Enerji Tüketimi  
Demir çelik imalat proseslerinde enerji tasarruf ekipmanlarını ortaya koyarak ve enerji santrallerinin 
enerji koruma tesislerinin verimliliğini artırarak enerji tüketimi sabit şekilde azaltılmaktadır. Örneğin 
1980 yılında sıvı çelik için enerji talebi 23 GJ/t iken modern entegre çelik işleme tesislerinde bu oran 
yaklaşık 18 GJ/t değerine düşmüştür.   218.  

AB'de demir çelik endüstrisi %23 oranında kömür ve %2 oranında elektrik %1 oranında gaz 
kullanmakta ve CO2 emisyonları %4 ve %7 arasındadır. 219. Tablo 3-11 çelik üretimi için başlıca 
enerji girdilerini ve enerji ve azaltma aracıları olarak uygulamalarını göstermektedir.  

Tablo 3-19: Ana enerji girdileri ve uygulamaları220 

Enerji girdisi Enerji olarak uygulama Enerji olarak uygulama & 
indirgeme aracıları 

Kömür  Kok üretimi, BF pulverize edilmiş 
kömür enjeksiyonu 

Elektrik EAF, haddeler & motorlar  

Doğalgaz Fırınlar enerji jeneratörleri BF enjeksiyon, DRI üretimi  

Petrol Buhar üretimi BF enjeksiyon 

Entegre çelik işleri için enerji akışı Şekil 3-94 içerisinde gösterilmektedir.  

                                                      
217 Birat 2007 
218 35, Dr. Luengen, H.B. 2005 
219 EUROMETAL 
220 Amerikan demir çelik enstitüsü, 2005 
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Şekil 3-94: Entegre çelik işlerinde enerji akışı 221 

Her bir önemli proses için enerji tüketimi aşağıda sunulmaktadır.  

Kok üretimi 

Her bir ton kok için yaklaşık olarak 3.5 ile 5.0 J arasında enerji kullanılır222  ve yaklaşık olarak 1.6 
ton koklama kömürü gereklidir.223. Kok üretimi BF/BOF tesislerinde enerji talebinin yaklaşık 
%10oranına karşılık gelir. 224. Kömür özelliklerikok tüketiminde ve dolayısıyla enerji talebinde önemli 
rol oynar. Örneğin, kok kül içeriğinde %1 oranında artış, kok talebini %2 oranında artırabilir. Çin'de 
koklama için enerji kullanımı 1995 ve 2004 yılları arasında kok kuru söndürme ve gelişmiş kok 
söndürme teknolojileri sayesinde 5.6 GJ/t kok değerinden 4.2 GJ/t kok değerine düşmüştür225. 

Sinterleme ve Peletleme: Sinterleme tesisleri ortalama 1,344 MJ/t sinter tüketimi ile 1,290-1,910 
MJ/t arasında termal enerji kullanır. 226. Bu 39-64 kh kok gazı eşdeğer/t siner olup ortalama 50 
kg’dir. Ortalama elektrik tüketimi 92 -155 MJ/t arasındadır. 227. Tutuşma için ısı tüketimi 70 ile 85 

                                                      
221 281, Eurofer 2007 
222 IEA, 2007 p.110 
223 IEA, 2009 p.52 
224 IEA, 2007 p.110  
225 IEA, 2007 
226 Avrupa Yüksek Fırın Komitesi 
227 299, Eurofer 2007 
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MJ/t sinter arasındadır. 228. Pelet tesislerini ele aldığımızda spesifik enerji tüketimi son yıllarda 
birbirini takip ederek azalmıştır. Bu azalma proseste sistematik iyileştirmelerle elde edilmiştir. 2005 
yılında spesifik enerji tüketimi 186-662 MJ/t pelet aralığındadır. 229. 

3.8.2.1  Demir Üretme 

Kok üretme ve sinterleme işlemlerinin dahil olması nedeniyle  bu yöntemin enerji yoğunluğu 
yüksektir. Yüksek fırın demir çelik endüstrisinde en fazla enerji tüketen, dolayısıyla CO2 yayan 
prosestir. Global çelik üretiminin yaklaşık %70’i BF’lerin kullanımını içerir. BF’lerin kullanımı 100 m3 
ile 5000 m3 arası değişecek şekilde geniş yelpazeyi kapsamaktadır. Büyük BF'lerde daha az ısı 
kayıpları meydana gelir ve ısı geri kazanım sistemlerini daha maliyet verimli şekilde kurmaya imkan 
sağlar. 230. Yüksek fırında pratik minimum enerji kullanımı 10.4 GJ/t değerindedir. 231.  

DRI ve döküm teknolojileri demir üretimi için yüksek fırınlara alternatif oluşturmakta ve  günden 
güne önemi artmaktadır. Doğalgaz ve kömür DRI üretiminde kullanılan iki temel yakıttır. Doğalgaz 
bazlı DRI üretiminde enerji tüketimi iyi bilinmektedir ve 10.4 GJ/t olarak öngörülmektedir. Doğalgazı 
esas alan DRI üretimi daha düşük CO2 emisyonlarına yol açar, her bir ton çelik için CO2 emisyonu 
0.77 ile 0.92 ton arasında değişmekte olup bu değer kullanılan elektrik türüne bağlıdır.  

3.8.2.2 Çelik Üretimi 

BOF kullanarak temel çelik üretiminde enerji yoğunluğu AB içerisinde ortalama 21 GJ olacak şekilde 
17 ile 23 GJ arasında değişmektedir. Bu varyasyon demir cevherine ve kömür kalitesine, çelik 
kalitesine ve malzeme verimliliğine bağlı olarak değişmektedir.  

İkincil çelik üretim metodu kok veya sinter tesisi gerektirmez çünkü geri dönüştürülen çelik hurda, 
doğrudan EAF içerisinde ergitilir. Bu proses için enerji yoğunluğu her bir ton çelik için 9.1 ile 12.5 GJ 
arasında değişmektedir. 232. Hurdayı eritmek ve devirme sıcaklığına getirmek için gerekli enerji 350-
270 kWh kWh/t arasında değişmektedir. Bu enerji elektrik ark, fosil yakıt enjeksiyonun ve hurda 
maddelerin oksidasyonundan sağlanır. EAF'lerde çelik üretiminde enerji tüketimini 425 kW 
değerinden 350 kWh kWh değerine azaltarak yıllık 0.1 EJ enerji tasarrufu elde edilebilir. 233.  

 

BOF(Konvertörde) yakıt, yeniden kaplama ve onarımdan sonra  konvertörleri ön ısıtma ve kurutma 
için tüketilir. Bu termal enerji tüketimi sıvı çelik (LS) için toplamda yaklaşık 0.051 GJ/t değerindedir. 
Elektrik tüketimi 23 kWh kWh/T LS veya 0.08 GJ/t LS olarak öngörülmektedir. Bu rakam oksijen 
üretimi ve konvertörlerin çalışmasını içermektedir. BOF gazdan enerji geri kazanıldığı zaman (atık 
ısı geri kazanımı  ve/veya BOF geri kazanımı) BOF net enerji üreticisi olur. Modern tesislerde enerji 
tüketimi 0.7 GJ/t LS kadar yüksek değerlerde olabilir.  

                                                      
228 241, Polonya 2007 
229 IEA, 2007 
230 IEA, 2007 p.116 
231 IEA, 2007  
232 EC, 2030 yılına kadar AB-27 içerisinde Demir Çelik Endüstrilerinde GHG Emisyonlarını azaltma ve EE ile ilgili Teknoloji Yenilikleri . 
2010. 
233 IEA, 2007 p.130-131 
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 Haddeleme ve bitirme: Büyük entegre çelik tesislerinde sıcak haddeleme prosesi demir çelik 
üretiminden sonra üçüncü büyük enerji kullanıcısıdır. 234. Herhangi bir sıcak haddeleme 
operasyonunda yeniden ısıtma ocağı son ürün kalitesini belirlemede kritik bir faktördür. Yedi adet 
sahadan alınan verileri esas alarak sıcak haddeleme için ortalama toplam enerji gereksinimi 1.2 
GJ/t  döküm çelik olarak bildirilmektedir. Sürücü, fan ve pompalar için hidrolik ve yağ yönetimi, 
soğuk haddeleme enerjisi ise hadde tezgahlarında, emülsiyonda gereklidir. Global olarak tipik sıcak 
haddeleme için enerji gereksinimi 2-2.4 GJ/t iken soğuk haddeleme için 1-1.4 GJ/t arasındadır.235.   

3.8.3 Turkiye’ye özel genel bakış   
2012 yılında demir çelik endüstrisinin Türkiye GSYIH değerine yapmış olduğu katkı %1.08 oranında 
olup bu 2006 yılı ile karşılaştırıldığında yaklaşık  1% artışa karşılık gelmektedir. Demir çelik 
endüstrisinin GSYIH içerisindeki payının endüstri içerisinde yeni olanaklar nedeniyle artması 
beklenmektedir. Ve 2023 yılı itibariyle 1,35 % paya ulaşması beklenmektedir.  

Türk Çelik Endüstrisi 2000 ve 2012 yılları arasında %150 oranındave 2006 ve 2012 yılları arasında 
535 oranında büyüme elde etmiştir. Bundan sonra gerileme başlamıştır: 2013 yılında 3,4% negatif 
büyüme ve 2014 yılında %1,8 negatif büyüme gözlemlendi. Diğer taraftan kapasite kullanım oranı 
2014 yılında %85 oranından %68 değerine düşmüştür..236 

2014 yılında dünyada gözlemlenen çalkantılara rağmen çelik endüstrisi için diğer başka bir rekor yılı 
olmuştur. Ham çelik üretimi 2013 yılı ile kıyaslandığında 1% oranında artış sergilemiştir ve 1,665 
milyon ton üretim gerçekleştirmiştir. Bu arada Türkiye’de mevcut sektör yıllık 34 milyon tın ham çelik 
üretmekte olup 2013 yılı ile karşılaştırıldığında 2% düşüş sergilemiştir. 237. Türkiye’de ham çelik 
üretimi yapan mevcut 31 tesisle ilgili kırılım aşağıdaki gbidir: 12 tesis yıllık 2 milyon ton ve üzeri, 7 
tesis 1-2 milyon ton, 6 tesis 0,5 -1 milyon ton, ve 6 tesis 50-500 bin ton arasında ham çelik üretimi 
gerçekleştirmektedir.238. 

TUIK her endüstriyel sektörde 50 veya daha fazla çalışanı istihdam eden işletmeleri kapsayan 
analiz gerçekleştirdi. Demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan sektörler içerisinde yer alan 1,496 
işletme çalışma kapsamında olup bu işletmelerin nihai enerji tüketimi 7,973 kTEP’tir. Yani metalik 
olmayan mineral sektöründen sonra demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan metal endüstrisi  
endüstri sektöründe nihai enerjşi tüketiminde %28 payı ile en büyük ikinci tüketicidir. Sonraki şekil 
(Şekil 3-153) demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan metal sektörlerinin endüstriyel sektör nihai 
enerji tüketiminde payını göstermektedir.  

                                                      
234 IEA, 2007 p. 135 
235 IEA 2007 
236 Draft NEEAP for Turkey, 2016 
237 Dünya çelik derneği , Sektör Raporu  2015 
238 Doğu Akdeniz kalkınma ajansı , Sektör Raporu 2014 
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Şekil  3-95: Demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan metal endüstrilerinin nihai enerji tüketimindeki 

payı239  

Endüstriyel sektör içerisinde yer alan 304 tesis dışındaki 15 kojenerasyon tesisi demir esaslı olan 
veya demir esaslı olmayan metal endüstrilerinde uygulanmıştır. Demir esaslı olan ve demir esaslı 
olmayan metal endüstrilerinde CHP tesislerinin toplam kurulu kapasitesi endüstiryel sektör 
içerisinde toplam kurulu kapasitenin %14 oranına karşılık gelir. 240. 

 

3.8.4 En iyi, uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler 
En uygun, maliyet verimli teknikler ve teknolojiler iki farklı kategori altında ele alınmaktadır: 

• Proses – Bu kategori proses ve üretim hatlarıyla yakından ilgili tüm en iyi teknik ve 
teknolojileri içerir; 

• Yardımcı veya yatay - Bu kategori hava kompresörleri, aydınlatma, kazanlar, motorlar, enerji 
yönetim sistemleri soğutma grupları  vb. gibi üretim hatlarına hizmet eden yardımcı 
sistemlerle doğruda ilgili tüm en iyi teknik ve teknolojileri içerir. 

Demir ve çelik endüstrisi içerisinde anahtar enerji verimliliği olanakları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Alan Önlem 
A. Yardımcı Sistemlerle İlgili Önlemler 

Basınçlı Hava - Sistem iyileştirmeleri ve optimizasyon sistemleri 

Elektrik 
- Enerji dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi, tüm pompa, fan, kaldırma ve 
taşıma sistemleri için değişken hızlı sürücüler ve yumuşak yol vericilerle 
yüksek verimli  motorların kullanımı 

Proses Kontrol Sistemleri  - Enerji Yönetim Sistemleri, Enstrümantasyon ve M&T sistemleri 

Aydınlatma - Aydınlatma ve aydınlatma kontrollerinin kullanımında enerji verimliliği 

Su Yönetimi - Su yönetim programlarının sunulması 
                                                      
239 Kaynak: TUIK, 2014. 
240 Turkoted kojenerasyon raporunu baz alır 2014. 
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B. Prosese özel önlemler 

Kok üretimi 

- Kok kuru söndürme (CDQ) 
- Kömür nem kontrolü 
- Değişken hızlı sürücülü kok fırını gaz kompresörleri  
- Otomasyon ve proses kontrol sistemi 
- Emisyonlar Optimize edilmiş sistemler (EOS) 
- KAPSAM 21 –  sonraki nesil kok üretim teknoloji  

Sinterleme ve Peletleme 
- Sinterleme tesislerinde atık ısı geri kazanımı 
- Malzemelerin geliştirilmiş olarak yüklenmesi  
- Optimize edilmiş sinter pelet oranı  

Demir üretme 

- Üst gaz basınç geri kazanım türbinleri (TRT) 
- Sıcak ocak proses kontrolünün iyileştirilmesi 
- Yüksek fırın proses kontrolünün iyileştirilmesi 
- Doğalgaz enjeksiyonu  
- Üst gaz geri dönüşüm yüksek fırını 
- yüksek fırın gaz geri kazanım iyileştirilmesi  
- Pulverize kömür enjeksiyonu (PCI) 
- Sıcak hava fırını ısı geri kazanımı 

Çelik üretimi 

- BOF  atık ısı ve gaz geri kazanımı 
- Hurda ön ısıtma  
- Dip karıştırma /gaz enjeksiyonu  
- Doğru akım (DC) Ark Ocağı Fırınları 
- İkiz gövde  DC Ark Ocağı 
- Köpüklü Cüruf Uygulamaları 
-  Oksi yakıt brülör montajı  
- Proses kontrolünün iyileştirilmesi  

Haddeleme ve Bitirme 

-  Sıcak Şerit haddelemede proses kontrolü 
- Yeniden ısıtma fırınları için rejeneratif  brülörler  
- Yeniden ısıtma fırınları için yalıtımın iyileştirilmesi  
- Sıcak şerit haddelemede enerji verimli sürücülerin montajı  
- Sıcak şarj  
- Tavlama hattında kayıpların azaltılması (Soğuk haddeleme) 
- Otomasyon M&T sistemi (soğuk haddeleme) 

3.8.4.1 Prosese Özel Teknikler ve Teknolojiler 

a) Kok  Üretimi  

Kok Kuru Söndürme(CDQ) 

Kok kuru söndürme söndürme gazında termal enerjinin geri kazanımına izin verir, bu daha sonra  
koklama kömürü ön ısıtma için ve/veya bölge ısıtmada buhar ve elektrik üretiminde kullanılabilir. 
%40 oranına kadar enerji tasarrufları elde edilebilir. Yaklaşık olarak 1.5 GJ ısı/t kok (yaklaşık 400-
500 kg yüksek sıcaklıkta buhar/t kok) ve 0.55 GJ  elektrik/t kok geri kazanılabilir. 3 odalı tesisin 
giderinin ekipman ve montaj giderleri dahil olmak üzere 60-70 milyon Euro  olması öngörülmektedir.  

 

Avrupa'da yıllık 2 milyon ton kok için 70 € ekipman giderleri öngörülür. Elektrik giderlerine bağlı 
olarak geri ödeme süresi -eğer tüm buhar elektrik üretiminde kullanılırsa- 3 yıl olabilir. 241. 
Japonya'da 450,000 ton/yıl kok üretimine sahip tesis için 450 gWh/y kok, 450 gWh/y buhar  ve 150 

                                                      
241 IPPC BREF 2013 p.276 
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gWh/y elektrik üretilebilir. Yatırım maliyetleri 26.6 milyon Euro olup geri ödeme süresi 3.6 yıldır.242 
CDQ proses akış diyagramı Şekil 3-96 ile gösterildiği gibidir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-96: CDQ proses akış diyagramı 243 

Kömür nem kontrolü 

Kömür nem kontrolü, kömür için beslemenin nemini düşük basınçlı buhar veya kok fırın gazından 
geri kazanılan ısıyı kullanarak %8-10 arasından % 6oranındaki değerlere düşürür. Japonya'da 
tesiste kömür nem kontrolü giderleri yıllık kapasitesi için $21.9/t değerindedir.  

 

Değişken Hızlı Sürücü (VSD)  Kok Fırın Gaz Kompresörleri  

Kok fırın gazı düşük basınçta üretilir ve iç gaz şebekesinde taşıma için basınçlandırılır. Ancak kok 
fırın gazı akışı koklama tepkilerine bağlı olarak farklılık gösterir. Kok fırın kompresörlerinde 
Değişken Hızlı Sürücü(VSD)‘lerin montajı  bu nedenle basınçlandırma enerjisini azaltabilir. Hollanda 
Corusta kok tesisinde kompresörde Değişken Hızlı Sürücü (VSD) montajı yıllık 6 ile 8 mJ/t kok 
tasarrufu sağladı.  

 

Otomasyon ve Proses Kontrolü 

Otomasyon ve kontrol sisteminin özel bir uygulaması programlı ısıtmadır. Kok fırınlarının geleneksel 
sabit ısıtmasının yerine programlı ısıtma, yakıt gaz beslemesinin uygun şekilde optimizasyonuna 
imkan verir. Optimizasyon koklama prosesinin çeşitli aşamalarında ocağı ısıtmak için yakıt gazından 
                                                      
242 NEDO, 2008 p.67 
243 NEDO 2006, Japonya'da Temiz Kömür Kontrol Teknolojileri 
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uygun şekilde faydalanılmasını sağlar. Kok batarya işlemleri ve koşullarında daha tutarlı kok 
kalitesine yol açar. Bu teknoloji %10 civarında yakıt tasarrufu sağlar. Bu nedenle öngörülen enerji 
tasarrufları 0.17 GJ/t kok olarak hesaplanmıştır. İyileştirme sermaye giderleri $0.37/t dir.  

 

Emisyonlar Optimize Edilmiş Sinterleme (EOS) 

EOS tüm sinter yolunun yer aldığı prosestir ve tüm yoldan gelen atık gazlar yolunm tüm yüzeyine 
tekrar sirküle edilir. %40 ile %45 mertebelerinde atık gaz geri dönüşüm oranları atmosfere salınan 
atık gaz miktarında %45 ile %50 azalmaya yol açar. 244. 

Proses atık gaz içerisindeki CO içeriğini enerji kaynağı olarak kullanmayı sağlar ve egzoz gazını 
minimize eder ve böylece egzoz gazı temizleme giderlerini azaltır ve kok tüketimini azaltarak enerji 
tasarrufu sağlar. Hollanda'da bulunan tesiste EOS montajı kok gazı tüketimini 12 kg/t (20% azalma) 
azaltmış ve elektriği artırmıştır. Sinter tesisinde yatırım giderleri üç sinter yolundan 1.2 NM3/k atık 
gaz olan tesiste 17 milyon Euro’dur. Teknoloji yıllık 2.5 milyon Euro yıllık tasarruf sağlar. 245.  

 

KAPSAM 21 - Sonraki Nesil Kok Üretim Teknolojileri  

Kok üretimle ilgili problematik hususların üzerinden gelmek için (kömür tipleri, kirletici emisyonları ve 
enerji kullanımı kısıtlamalarıyla) kullanılan kömür tipleriyle birlikte esneklik sağlayan Japonya'da 
yenilikçi kok üretim teknolojisi geliştirilmiştir aynı zamanda enerji verimliliği ve üretkenlik sağlar. 
KAPSAM-21  teknolojisi Şekil 3-77 de gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-97: SCOPE-21 kok üretim prosesi 

Kömür şarjının önceden 350°C sıcaklığa hızlı şekilde ön ısıtılması, düşük sıcaklıkta hızlı 
karbonlaştırılması ve kokun orta sıcaklık fırınına yönlendirilmesi (geleneksel fırınlardaki 1200°C 
                                                      
244 IPTS/EC, 2013 p. 168 
245 Corus, Ijmuiden tesisi 
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aksine 850°C) ile kok kalitesinin iyileştirilmesi bu teknolojinin avantajlarındandır. Koklama zamanının 
17.5 saatten 7.4 saate düşürülmesi üretkenliği yaklaşık 2.4 kat artırmış ve kok kalitesini artırmıştır. 
Kok üretimi enerji tüketimi %21 oranında azaltılabilir. 246 . 

 

b) Sinterleme 

Sinter tesislerinde Atık ısı geri kazanımı 

Hem sinter makinesinden hemde sinter soğutucudan elde edilen sıcak hava akışları geri kazanım 
kazanlarının monte edilmesi ile buhar üretiminde kullanılabilir. Bu buhar enerji üretmek üzere veya 
proses buharı olarak kullanılabilir. Sinter soğutucudan geri kazanılan ısı, sinter makinesine resirküle 
edilebilir veya yanma odası ve sinter makinesine ham karışımı ön ısıtmak için hem de yanma 
havasının ön ısıtması için kullanılabilir. Aynı zamanda bölgesel ısıtma için sıcak su üretmek üzere 
de kullanılabilir. Sinter atık ısı geri kazanım sistemleri aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.  

 
Şekil 3-98: Sinter tesisinde atık ısı geri kazanım sistemi  

Japon tesislerinde sinter soğutucu ve sinter makinesinden 20 Barda  170 kg civarında buhar 
(yaklaşık 0.34 GJ/t sinter civarında) sinter soğutucudan ve sinter makinesinden elde edilir. Bu 
ünitelerden elde edilen elektrik üretimi 30 kWh/t sinterdir247. Diğer japon tesislerinde 0.25 GJ/t sinter 
buhar üretimi bildirilir.248. Hollanda'da iyileştirilen tesislerden 0.55 GJ/t sinter ve 1.4 KWh/t sinter 
seviyesinde artan elektrik üretimi bildirilmiştir. Bildirilen iyileştirme sermayesi $3/t sinter ile $4.7/t 
sinter arasında değişmektedir. 249. Bu, teknolojinin 3 ile 5 yıl arasında geri ödeme süresine sahip 
olması ile ilgilidir  . 

                                                      
246 NEDO, 2008 p.70  
247 Japon Dünya'da Akıllı Enerji Ticaret İttifaki (JASE-W, 2012) 
248 NEDO, 2008  
249 US EPA 2010, p.13 
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Malzeme şarj edilmesinin iyileştirilmesi 

Kaba limonit parçacıkları nedeniyle ortaya çıkan üretkenlik problemlerinin üzerinden gelmek için 
Japonyada iyileştirilmiş şarj alma yöntemleri gerçekleştirildi. Bu teknoloji kazan oluk yarık tel 
kullanarak sabit parçacık boyutu sağlar; böylelikle sinter geçirgenliği ve sinterleme verimliliğini 
artırır. Aynı zamanda kötü sinterlemeye bağlı malzeme geri dönüş hızını azaltarak bu metot 
üretkenliği, ürün kalitesini ve enerji verimliliğini artırır.  

Azalan kok tüketimine bağlı olarak yıllık 79 MJ/t sinter enerji tasarrufu elde edilmiştir. Üretkenlik de 
aynı zamanda %5 oranında artmıştır. 1 milyon t/y kapasiteye sahip Japonya'da ekipman ve yapı için 
böyle bir sistemin maliyeti  920,000 ABD Doları’dır. Kok fiyatının  0.13 ABD Doları kg/kok olması ile 
birlikte  yatırım giderleri 2.4 yıl içinde geri kazanılmıştır. 250. 

 

Optimize edilmiş sinter pelet oranı  

Demir cevheri sinter ve pelet şeklinde BF içerisine beslenir. Cevher BF içerisinde yeterli geçirgenliği 
oluşturmak üzere BF içerisine şarj edilmeden önce bir araya toplanır, böylece indirgeme gazları 
sinter, pelet ve kok katmanları içerisinden akabilir. Pelet üretimi ile ilgili CO2 emisyonları sinter 
üretimine nazaran daha düşüktür. Ancak Avrupa'da sadece çok az sayıda BF yüksek pelet 
yoğunluğu ile çalışır. BF'lerin çoğunluğu pelet girdisine nazaran daha fazla sinterle çalışır. Bu en iyi 
uygun tekniğin amacı her bir BF için en az 50/50 oranında sinter pelet oranı elde etmektir. Böylece 
CO2 emisyonları azaltılabilir ve enerji tasarrufları artırılabilir.  

 

c) Demir Üretimi 

Üst gaz basınç geri kazanım türbinleri (TRT) 

Birçok BF'nin yüksek basınçlı üfleme ile çalışması nedeniyle ocağı üst kısımdan terk eden gazlar 
hala 3 bar’a kadar basınç ve 300°C  kadar sıcaklık sağlar. Gazlar elektrik üretmek için türbin TRT 
içerisinde kullanılır. TRT‘ler 40 -60 kWh/t sıcak metal üretebilir ve hava üfleyiciler dahil olmak üzere 
tüm BF ekipmanı elektrik ihtiyacının %30’unukarşılayabilir. 251. Yaş ve kuru TRT sistemleri Şekil 3-
79 içerisinde gösterilmektedir. 

                                                      
250 NEDO, 2008 p.63 
251 IEA, 2007 p.123  
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Şekil 3-99:  Yaş ve Kuru TRT sistemleri 

TRT sistemleri toz parçaları uzaklaştırmak için kullanılan yönteme bağlı olarak yaş veya kuru 
sistemi olarak sınıflandırılır.  

Kuru sistemle daha az su ve elektrik kullanılır ve tipik olarak %25 ile %30 arasında üretir 252 bunun 
nedeni başlıca daha yüksek sıcaklıklarda gaz muhafaza edilmesidir. Kuru sistemler bu nedenle 
daha tercih edilebilir ekonomi ile ilgilidir. 253. Japonya'da kuru tip TRT sistemi 1 Mt/y BF  tesiste 
kurulmuştur ve 55.4 GWh/y elektrik üretilmiştir. 1 Mt&y BF tesis içerisinde kuru tip TRT sistemi 
monte edilmiş ve 55.4 gWh/y elektrik üretilmişytir. 7 MW kuru tip TRT’nin yatırım maliyeti  ekipman 
ve inşaat için  6,650,000 ABD Doları miktarındadır. Tüm yatırım için geri ödeme süresi 1.8 yıldır. 254.  

 

Gelişmiş Sıcak Fırın Proses Kontrolü 

Sıcak fırınların otomasyonlu çalışması optimal koşulların sağlanmasına yardımcı olabilir; böylece 
fırınların enerji tüketimini azaltabilir, çalışmalarına yönelik güveni artırabilir ve fırının çalışma ömrünü 
uzatabilir. Tipik enerji tasarrufları %5-12 oranında elde edilebilir ve %17 değerine ulaşılabilir.(sıcak 
metal için 0.037 GJ/t)255 Sıcak metal için iyileştirme sermayesi  0.47 $/t olarak öngörülmektedir ve 
geri ödeme süresi yaklaşık olarak 4 aydır.  . 

 

Yüksek fırın proses kontrolünün iyileştirilmesi  

Yüksek fırın sistemi proses kontrolünü iyileştirerek çalışma koşulları optimize edilebilir, sıcak metal 
kalitesi artırılabilir, ve enerji tüketimi ve işletme giderleri azaltılabilir. Modern proses kontrol 
sistemleri yüksek fırınla ilgili belirli parametreleri sürekli izler, hesaplar, proses bozukluklarını tanılar 
ve etkin maddelerin oranını azaltarak veya dağılımda yükleri azaltmak için değişiklikleri yaparak 
                                                      
252 APP, 2010 p.40  
253 IEA, 2007 p.123 
254 US EPA, 2010 p.19 
255 US EPA, 2010 p.20 
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düzeltici faaliyetleri hesaplar. 2011 yılında Avustralya’da bir tesiste bu teknolojileri uygulayarak sıcak 
metalde kok tüketiminin 0.458 ton/t azaltıldığı bildirilmiştir. 256. 

 

Doğalgaz Enjeksiyonu 

BF içerisinde doğalgaz enjekte edilmesi, ilgili faydaları ile birlikte koktan faydalanmanın azaltılmasını 
sağlar. Doğalgaz kullanarak hidrojen BF için indirgeme aracı olarak görev yapar ve bu da kok 
durumunda indirgeyici olarak görev yapan CO üzerine faydalar sağlar. Bu faydalar CO2 
oluşumunun ortadan kaldırılması, ısı talebinin azalması ve üretkenliğin artmasını içerir.  

En yüksek değeri 0.155 t/t sıcak metal olan 0.04-0.11 t/t sıcak metal arasında tipik enjeksiyon  
değerleri ile birlikte bu teknoloji kok tüketiminde dikkate değer azalmalar sağlar. Doğalgaz için 
değiştirme oranları 0.9 ve 1.15 doğalgaz/t kok arasında değişebilir. Doğalgaz aynı zamanda 200-
500 Nm3/t kömür olan pulverize kömür oranını değiştirmek için de kullanılabilir.  257. Yakıt 
tasarruflarının 0.9 GJ/t sıcak metal olması beklenmektedir.  

 

Üst Gaz Geri Dönüşümlü Yüksek Fırın 

CO ve H2 gibi üst gazlar,  indirgeyen gaz unsurları gibi görev yapar ve bu nedenle BF içerisine 
resirkülasyonları BF performansı artırma, karbon ve hidrojenden faydalanma, ve CO2 emisyonlarını 
azaltma için etkili bir alternatif olarak kabul edilir. Üst gaz geri dönüşümünde BF, egzoz gazındaki 
N2’yi ortadan kaldırmak için sıcak hava yerine BF’ye oksijen üflenir. CO ve H2 içeren egzoz gazının 
bir kısmı BF içerisinde indirgeyici eleman olarak tekrar kullanılır. Egzoz gazından elde edilen CO2 
tutulur ve daha sonra depolanır. Bu teknolojiyi uygulayarak  mevcut BF kok tüketiminde %26 kok/ton 
tasarruf elde edilebilir. Teknoloji halen araştırma halinde olduğu için yatırım ve/veya işletme giderleri 
hakkında bilgi mevcut değildir.  

 

Yüksek Fırın Gazı Geri Kazanımının İyileştirilmesi 

Tipik BF’ler her bir ton pik demir için 1200-2000 Nm3 fırın gazı üretir. Bu gaz içerisinde %20-28 CO 
ve %1-5 H2 yer almaktadır. Bu gazın enerji içeriği 5 GJ/t pik demir enerji çıkışına eşittir veya BF 
içerisindeki brüt enerji tüketiminin %30’una eşittir. Bu enerjiden geri kazanım, temizleme ve BF 
içerisinde depolama ve elektrik üretiminde yakıt olarak kullanma şeklinden faydalanılabilir.  

Gazın enerji içeriği değişkendir ancak genellikle düşüktür. (CO yoğunluğuna bağlı olarak 2.7-4.0 
MJ/Nm3). Bu nedenle BF gazı genellikle kullanılmadan önce kok fırın gazı veya doğalgazla 
zenginleştirilir. 35- MJ/t sıcak metal ile 66 MJ/t sıcak metal arası enerji tasarrufları bildirilmiştir. 
Hollanda’da bulunan tesiste 0.47 $/t sıcak metal seviyelerinde iyileştirme sermaye giderleri 
bildirilmiştir. Geri ödeme süresi 2.3 yıl olarak öngörülmektedir. 258. 

 

Pulverize kömür enjeksiyonu (PCI) 
                                                      
256 Worrell et. al., 2010, p.87 
257 Worrell, et al., 2010. p. 84 
258 US EPA, 2010 p.19 
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BF içerisine çok fazla miktarda ince kömür granülleri üflenmektedir, yani demir üretimini 
hızlandırmak, kok üretim ihtiyacını azaltmak için ilave karbon kaynağı kullanılması enerji 
kullanımında azalma sonucunu ortaya çıkarır. Enjekte edilebilecek karbon miktarı kömür ve kok 
kalitesine, fırının geometrisine ve işletmesel uygulamalara bağlıdır. Maksimum enjekte edilebilecek 
kömür miktarı 0.27 t/t sıcak metal seviyelerindedir. Oksi karbon kullanılması kömür enjeksiyonunda 
yaklaşık % 20artış sağlar ve kok miktarlarının azalmasına uygun şekilde yardımcı olur. 259. PCI için 
proses akış diyagramı  Şekil 3-100 içerisinde gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-100: Pulverize Kömür Enjeksiyonu 

2005’te 170-200 kg/t  sıcak metal pulverize karbon enjeksiyonu ile birlikte modern BF’lerde 286-320 
kg/t sıcak metal kok tüketim azalması elde edilmektedir. Ancak 2005 yılında ortalama PCI 125 kg/t 
sıcak metal seviyelerinde kalmıştır.  260. Genel olarak enjekte edilen her bir ton kömür için 0.85 ile 
0.95 ton kok üretimi önlenebilir. Enerji tasarruflarının 376 GJ/t seviyelerinde olması beklenmektedir. 
261.  

 

Sıcak Hava Fırınlarında Isı Geri Kazanımı 

Sıcak hava fırınları tipik olarak 3 GJ/t sıcak metal gerektirir ve demir üretmek için gereken enerjinin 
yaklaşık üçte birine ve entegre çelik işlerinde enerji talebinin yaklaşık %10-20 oranına karşılık gelir. 
Sıcak hava fırınlarının verimliliği fırınlardaki baca gazlarından ısıyı geri kazanarak veya yanma 
yakıtını ve/veya fırına giren havayı ısıtmak için enerji kullanarak artırılabilir. 262.  

                                                      
259 Worrell et al., 2010 
260 IEA, 2007. p. 117 
261 Worrell et al., 2010, pp. 83-84 
262 Worrell, 2010. et al., p. 87 
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Atık ile ön ısıtma yaparak toplam fırın verimliliği %8 oranına kadar artırılabilir. Bu teknoloji enerji 
talebini 0.24 GJ/t sıcak metal seviyelerine kadar azaltabilir. Global uygulamadaki enerjiyi 0.2 EJ/y 
azaltma potansiyeli vardır. 263. 0.3 GJ/t pik demir enerji tasarrufu bildirilmiştir264. Japonya’da 1 MT/y 
BF sisteminde ocak baca gazından %40-50 geri kazanım sonucunda, 0.125 GJ/t pik demir enerji 
tasarrufu elde edildiği bildirilmiştir. 265. 

 

d) Çelik üretimi 

Atık Isı ve Gaz Geri Kazanımı 

BOF içerisinde üretilen gaz yaklaşık 1200°C sıcaklığa ve 50-100 Nm3/t çelik debi değerine sahiptir. 
BOF’yi terk ederken bu gaz içerisinde yaklaşık %70-80 oranında CO bulunmaktadır ve ısıtma değeri 
ise 8.8 MJ/Nm3 veya  0.84 GJ/t çeliktir.266.. Bu nedenle BOF içerisinde ölçülebilir ve gizli ısının geri 
kazanılması BOF içerisinde enerji verimliliği ile ilgili en önemli imkanı ifade eder. Bu aynı zamanda 
BOF’yi net enerji üreticisi haline getirir.  

Belçika Ghent şehrinde yer alan Arcelor Mittal’e ait bir tesiste BOF gazları geri kazanılır ve kısmen 
haddehane içerisinde ve kısmen yerel jeneratör ile elektrik üretiminde kullanılır. BOF gazlarını 
kullanarak haddehane, %3 veya 0.7 GJ/t çelik seviyelerinde enerji tasarrufu elde etmiştir. BOF 
gazlarını geri kazanma ve faydalanma için kullanılan sistemin kurulum maliyeti 38 milyon Euro 
seviyelerindedir. Yatırımın iki yıl içinde kendini geri ödeyeceği öngörülmektedir. 267. 

 

Hurda Ön  Isıtma 

Hurda ön ısıtma, hurda şarjını ön ısıtma için ocaktan elde edilen atık ısıyı kullanarak, EAF enerji 
tüketimini azaltabilen teknolojidir. Hurda ön ısıtma hurda şarj sepetleri içerisinde, şarj şaftı içerisinde 
(şaft ocakları) EAF gerçekleştirilerek ocağa eklenerek veya ergitme prosesinde sürekli şarj almaya 
imkan sağlayan özel hurda taşıma sistemlerinde gerçekleştirilir. Şaft ocakları ve tünel ocak 
sistemleri daha modern ve verimli ön ısıtma sistemleridir. Hurda ön ısıtma 0.016 ile 0.2 GJ/t çelik 
tasarrufu sağlayabilir.  

 

Alt karıştırma/Gaz enjeksiyonu 

Bu teknik, EAF alt kısmında inert gaz enjekte ederek ergimede ısı transferinin artırılmasıyla oluşur. 
İlave olarak artan etkileşim %0.5 oranında sıvı verimi artışına yol açar. 268. Oksijen enjekte edilen 
ocaklar yeterli derecede çalkantılı olup inert gaz karıştırma ihtiyacını ortadan kaldırır. Her bir ton 
çelik üretimi için enerji tasarrufları 12-24 kWh veya 0.07 GJ olarak değişir. İyileştirme sermaye gideri  
0.94  $/ton çelik tir. 

 
                                                      
263 EIA, 2007. p.126 
264 Worrell, 2010. et al., p. 87 
265 NEDO, 2008. p. 72 
266 IEA 2007 
267 Arcelor Mittal, 2013 
268 Schade, 1991 
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Doğru Akım  (DC) Ark Ocaklarının Montajı  

Doğru akım ark ocakları sadece büyük ocak büyüklüklerine uygulanabilir. DC ark ocağında sadece 
tek bir elektrot kullanılır ve tankın çanak kısmı anot olarak görev yapar. Bu sistem eski tasarım 3-
fazlı AC Ark ocaklarına nazaran %5 veya 1.8-2.2 GJ/ton civarında çelik oranında enerji tasarrufu 
sağlar. DC ocak sistemleri daha yüksek ergitme verimliliği ve daha fazla ocak tabanı ömrüne 
sahiptir. Geleneksel ocaklarla karşılaştırıldığında elektrot tüketimi neredeyse yarı yarıyadır. (1-2 
kg/ton çelik). Eski AC ocaklarıyla karşılaştırıldığında net enerji tasarrufları 0.32 GJ/t çelik olarak 
öngörülmektedir. İlave yatırım gideri yaklaşık  6.1 $/t kapasite olup geri ödeme süresi 0.7 yıl olarak 
öngörülmektedir. 269. 

 

İkiz gövde  DC Ark ocağı 

İkiz gövde ocak ortak ark ve enerji besleme sistemi olan iki EAF ocağı içerir. Sistem dökümler  arası 
zamanı ve ısı kayıplarını azaltarak üretkenliği artırır. Elektrik tasarrufları 0.068 GJ/t çelik 
seviyelerindedir. Tek gövdeli ocak üzerine iyileştirme sermaye gideri  9.4 $/t çeliktir. Geri ödeme 
süresi 3.5 yıl olarak öngörülür.  

 

Köpüklü Cüruf Uygulamaları 

Ark ve ergitme yüzeylerini köpüklü cüruf ile kaplayarak ergitmeden kaynaklanan radyasyon 
nedeniyle ortaya çıkan ısı kayıpları azaltılabilir. Köpüklü cüruf karbon (granüler karbon) ve oksijen 
enjekte ederek elde edilebilir. Cüruf köpürtme,  daha yüksek ark gerilimine nazaran elektrik enerjisi 
verimliliğini en az %20 oranında artırabilir. Bu enerji tasarruflarının yanında bu önlem devirme 
(dökümden döküme ) arası zamanları azaltarak üretkenliği artırabilir.  Öngörülen net enerji tasarrufu 
6-8 kWh/t çelik 270 ve iyileştirme sermaye gideri   15.6 $/t çeliktir. 271.  

 

Oksi-yakıt brülörlerinin montajı 

Elektriği kısmen oksijen ve hidrokarbon yakıtlarla değiştirmek suretiyle EAF’lere oksi yakıt brülörleri 
monte edilebilir. Bu brülörler ergitme hızını artırarak ve elektrot malzeme tüketimini azaltarak ocağın 
etkin kapasitesini artırır. Doğalgaz,yağ ve diğer hidrokarbonlar oksi yakıt brülörlerinde kullanılır.  

Isıtma zamanı bir dakika azaltarak yaklaşık 2-3 kWg/t çelik tasarruf edilebilir. 18 Nm/t çelik şeklinde 
tipik oksijen enjeksiyonlarıyla 0.14 GJ/t elektrik tasarrufları elde edilebilir. 110 t kapasitedeki EAF 
için iyileştirme gideri 4.8 $/t’dur. Azalan dökümden döküme arasındaki süreye bağlı olarak yaklaşık 
2-3 kWg/t çelik tasarruf edilebilir.  272. 

 

Proses kontrolünü iyileştirme 

                                                      
269 US EPA, 2010. p.35 
270 Worrell et al., 2010. p. 93 
271 US EPA, 2010 
272 APP, 2010. p.80 
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İyileştirilmiş proses kontrolü elektrik tüketiminden önemli ölçüde azalmalara, artan üretkenliğe, 
maliyetlerin azalmasına ve ekipman ömrünün artmasına yardımcı olabilir. Modern kontrol sistemleri 
çelik banyo sıcaklığı, karbon seviyeleri ve hurdaya mesafe gibi proses değişkenlerinin gerçek 
zamanlı izlenmesini entegre eder. 30 KWh/t seviyelerinde elektrik tasarrufu öngörülebilir ve değerler 
hurda ve ocak karakteristiklerine göre değişiklik gösterebilir.  273. 

 

e) Haddeleme ve Bitirme 

Sıcak Şerit Haddelemede Proses Kontrolü  

Sıcak şerit haddelemede proses kontrolü azalan ürün retleri, artan üretkenliği ve azalan duruş 
zamanı ile dolaylı enerji tasarrufları sağlayabilir. Temel amaç, oksijen seviyesini dolayısıyla fırın 
içerisinde yanmayı, özellikle fırın yükünün zaman içinde değişebildiği durumlarda kontrol etmektir. 
Tasarruflar fırının yük faktörü ve uygulanan kontrol stratejilerine bağlı olarak farklılık gösterir.  

Belçika’da bir haddehanede kurulan sistem, ıskarta oranlarını %1.5’tan %0.2 oranına düşürmüş ve 
duruş zamanını  %50 oranından % 6 oranına düşürmüştür. 274. Iskartaları azaltma ile öngörülen 
enerji tasarrufu, yakıt kullanımında %9 veya yaklaşık 0.3 GJ/t ürün seviyesindedir. 2.8 milyon ton 
kapasiteli sıcak şerit haddehanesi için yatırım gideri 3.6 milyon ABD Doları, 1.29 $/ ton olup geri 
ödeme süresi 1.2 yıl olarak öngörülmektedir. 275. 

 

Yeniden Isıtma ocakları  için Rejeneratif Brülörler 

Rejeneratif brülör, fırınyanma havasını ısıtmak için fırın egzoz gazı atık ısısını geri kazanan ısı geri 
kazanım sistemidir. Rejeneratif brülörler her bir brülör için ısı rezervuarları ve ikili ısı geri kazanım  
üreteçlerini kullanır. Yeniden ısıtma fırınları için rejeneratif brülörleri kullanmak önemli enerji 
tasarrufları sağlayabilir. Rejeneratif brülörle ilgili şematik diyagram Şekil 1-15’te gösterilmektedir. 

 

                                                      
273 APP, 2010. p. 79 
274 Worrell et al., 2010. p. 101 
275 US EPA, 2010. p. 27 
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Şekil 3-101: Rejeneratif Brülör 

Rejeneratif brülörlerin 110 t/h kapasiteli kütüğe montajı, yeniden ısıtma fırınında geleneksel 
fırınlarlakıyaslandığında enerji tüketimini 0.18 ile 0.21 GJ/t çelik  arası seviyelerde azaltabilir. Yıllık 
enerji tasarrufları 9.3 ile 11.6 gWh/t olarak bildirilmektedir.276 . 

 

Yeniden Isıtma Fırınlarında yalıtımın iyileştirilmesi 

Geleneksel yalıtım malzemelerini seramik düşük-ısıl-kütle yalıtım malzemeleri ile değiştirmek fırın 
duvarından kaynaklanan ısı kayıplarını azaltabilir. Sürekli fırında yalıtım yapma sonucunda 
potansiyel enerji tasarrufları %2 ile %5 arası veya 0.16 GJ/t haddelenmiş çelik olarak 
bildirilmektedir. Öngörülen iyileştirme maliyeti 15.6 $/t haddelenmiş çeliktir.  

 

Sıcak Şerit Haddehanelerinde Enerji Verimli Sürücülerin Montajı  

Mevcut durumda kullanılan AC sürücüler enerji verimli sürücülerle değiştirilebilir. Yüksek verimli 
motorlar elektrik tüketiminde %1-2 arasında enerji tasarrufu sağlayabilir. Haddelenmiş çelik için 
enerji talebinin 220 KWh/t sıcak çelik olacağını varsayarsak elektrik tasarruflarının 3 kWh/t ürün 
olacağı öngörülebilir. 277. Yüksek verimli sürücülerin ilave giderlerinin 0.30 $/t sıcak çelik olacağı 
öngörülmektedir. Geri ödeme süresi 3.2 yıl olarak öngörülmektedir. 278. 

 

Sıcak Şarj 

Sıcak haddede yassı kütükleri artan sıcaklıklarda yeniden ısıtma fırınına şarj etmek enerji tasarrufu 
sağlayacaktır. İlave olarak sıcak şarj, malzeme kalitesini artırır, malzeme kayıplarını azaltır, 
üretkenliği %6 değerine kadar artırabilir ve yassı kütük stoklamayı azaltabilir. Tesisin yerleşimi sıcak 
şarjın uygunluğunu etkileyecektir çünkü döküm makinesi ve yeniden ısıtma fırınının yakın mesafede 
yer almaları ve ikisi arasında uzun sıcak bağlantının önlenmesi gerekmektedir.  

0.06 GJ/t haddelenmiş çelik tasarrufu öngörülmektedir. Japonya’da bir tesiste sıcak şarj ısıtma 
fırınlarında spesifik yakıt tüketimini 0.21 GJ/t ürün olarak azaltmıştır. 279 . 

 

Tavlama hattında kayıpların azaltılması (Soğuk Haddeleme) 

Tavlama hattındaki kayıplar, ısı geri kazanımı (tavlama fırınlarında rejeneratif veya reküperatif 
brülörler kullanarak)iyileştirilmiş yalıtım, proses yönetim ekipmanı ve bunun yanında değişken hızlı 
sürücüler monte edilerek azaltılabilir. Mevcut son teknolojilerle kıyaslandığında rejeneratif brülörlerin 
kullanıldığı fırın %25 oranında yakıt tüketimini azaltacak ve NOx emisyonları ise %90 oranında 
azalacaktır. 280 .0.3 GJ/ton ürün yakıt ve 0.011 GJ/t ürün elektrik tasarrufu elde edilebilir. 

                                                      
276 NEDO, 2008 p.88 
277 Worrell et al., 2010. p.100 
278 US EPA, 2010 p. 25 
279 NEDO, 2008 p. 86 
280 Worrell et al., 2010. p. 105 
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Hollanda’da bir tesiste yatırım giderleri 4.2 $/t ürün ve geri ödeme süresi ise 4 yıl olarak 
öngörülmüştür. 281. 

 

 Otomasyon İzleme ve Hedefleme Sistemi (Soğuk Haddeleme) 

Soğuk Şerit haddeleme tesisinde otomasyon M&T monte edilmesi haddenin enerji talebini azaltabilir 
ve bunun yanında atık suları azaltabilir. İngiltere’de şerit haddelemeyi baz alan sisteme yapılan 
montaj soğuk haddeleme tesisinin enerji talebini %15-20 oranında veya 0.22 GJ/t ürün olarak 
azaltmıştır.  282  . Montaj gideleri 1.72 $/t ürün veya 1.0 $/t çelik olarak öngörülmekte ve geri ödeme 
süresi ise yaklaşık 0.8 yıl olarak öngörülmektedir.  

3.8.4.2 Yatay Teknikler ve teknolojiler  

Demir çelik endüstrisinde önleyici bakım, enerji yönetim sistemi oluşturma, verimli motorlar 
kullanma, verimli değişken hızlı sürücüler, uygun yalıtım kullanma, kompresörlerin optimizasyonu, 
pompa ve aydınlatma sistemleri verimliliklerinin optimizasyonu gibi yatay teknikler ve teknolojiler  
enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir.  (bakınız Ek  1). 

3.8.4.3 Su yönetimi 

 Enerji yönetim programına benzer olarak kuruluş çapında su yönetim programı, sürdürülebilir su 
verimlilik iyileştirmeleri hakkında en başarılı ve maliyet verimli yöntemlerden biri olabilir.  

Programlar su verimlilik programlarının sadece bir defa değil daha ziyade  sürekli iyileştirmenin 
devam eden prosesi içerisinde sürekli olarak tanımlanması ve uygulanmalarını sağlar. Suyun 
kullanımı ve ilgili giderleri azaltmaya ilave olarak stratejik su yönetiminin diğer faydaları değirmen 
suyu beslemesi ve düzenleyici, çalışan ve kamu üyeleri arasında sürdürülebilir değirmen suyu 
politikalarının gösterilmesi ile daha iyi ilişkileri kurulmasına yardımcı olabilir.  

 

3.9 Yiyecek ve İçecek Sektörü 

3.9.1 Sektörün Genel tanımı 
Yiyecek ve içecek işleme ve imalatı, et ve tavukçuluk, sebze, meyve, süt ürünleri, un ve tahıllar, 
unlu mamuller, deniz ürünleri, şeker, şekerleme, yumuşak içkiler ve bira endüstrisi gibi çeşitli ürün 
yelpazelerini kapsar.   

AB içerisinde yiyecek ve içecek endüstrisi en büyük imalat sektörü olup (%14.6) 286,000 civarında 
şirkette 4,2 milyondan fazla kişi çalışmaktadır. (şeker imalatı gibi çok büyük tesislerin bulunduğu 
bazı sektörler olmasına rağmen endüstrinin %92’siküçük ve orta büyüklükteki işletme olan 
KOBİ’lerden oluşmaktadır. ) Bu parçalanma ve çeşitlilik, sektörle ilgili rakamların kesin olarak 
belirlenmesini zorlaştırır.  

Endüstri içerisindeki en büyük 5 sektör (et sektörü, süt ürünleri, içecekler, unlu mamuller ve çeşitli 
gıda ürünleri) toplam işlem hacminin %75’ini, çalışan ve şirketlerin toplam sayısının ise %80’den 
                                                      
281 US EPA, 2010 p. 29 
282 Worrell et al., 2010. p. 104 
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fazlasını temsil eder. Yeme içme endüstrisi alt sektörlerindeki işlem hacmi, katma değer, şirket ve 
çalışan adetleri aşağıda Tablo 3-12 içerisinde gösterilmektedir.  

Tablo 3-20: Yeme ve içme sektörü alt sektörlerinde işlem hacmi, katma değer, çalışanlar ve şirketler283 

Alt sektörler 
İşlem 
hacmi 

(%) 

Katma değer 
 (%) 

Çalışanlar 
 (%) 

Şirketler 
(%) 

Et ürünleri 20% 14% 21% 13% 
Çeşitli Gıda ürünleri 16% 20% 14% 8% 
İçecekler 14% 18% 10% 8% 
Süt ürünleri 14% 9% 8% 4% 
Unlu mamuller 11% 19% 32% 54% 
Hayvan yemleri 7% 5% 3% 2% 

Meyve-Sebze işleme 6% 6% 6% 4% 

Bitkisel ve hayvansal 
yağlar 

5% 2% 1% 3% 

Değirmen ve nişasta 
ürünleri 

4% 4% 2% 2% 

Balık ürünleri 2% 2% 3% 1% 

 

Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya AB içerisinde en büyük yiyecek ve içecek üreticileridir. 
Küresel analiz yiyecek ve içecek sektörünün dünya ekonomisinde önemli rol oynadığını gösterir. 
2010 yılında AB yiyecek ve içecek ürünlerinde toplam satış neredeyse 1 trilyon EURO değerine 
ulaşmıştır; bunu ABD 478 milyar Euro  ve Çin 379 milyar Euro ile takip etmektedir. 284 .. Dünyadaki 
en büyük yiyecek ve içecek endüstrileri Tablo 3-13 içerisinde gösterilmektedir.   

                                                      
283 Eurostat, 2011 (SBS) 
284 Yiyecek İçecek Avrupa, veriler ve trendler 2013 - 2014  
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Tablo 3-21: Dünya çapında en büyük yiyecek ve içerecek endüstrileri 2011 – 2012285 

Ülkeler 
Satış 

(€ milyar) 
% toplam imalat 

satışları 
çalışanlar 

(1000) 
Şirketlerin 

adedi 

Avustralya 22 22% 200 6,255 

Brezilya 167 17% 1,621 45,000 

Kanada  73 16% 290 6,200 

Çin 447 11% 6,740 400,000 

AB 1,016 15% 4,222 285,916 

Hindistan 95  1,700 36,000 

Japonya 202 10% 1,455  

Meksika 97 23% 791 170,000 

Yeni Zelanda 22 46% 80 2,000 

Rusya 72 19% 1,300 56,2000 

Güney Kore 42 5% 200  

ABD 478 15% 1,524  

3.9.1.1 Sebze ve Meyve Alt Sektörü 

AB tarımsal  üretiminin yaklaşık %15’i, sebze ve meyve sektöründen oluşmakta olup taze ve 
işlenmiş ürünleri sağlamaktadır. Avrupa işlenmiş meyve ve sebze pazarında önemli bir oyuncudur. 
2002 yılında dünya çapında üretim 1230 milyon ton olup bunun 470 milyon tonu meyveye ve 760 
milyon tonu sebzelere karşılık gelmektedir. Bölgelere göre sebze ve meyvelerin kırılımı Şekil 3-82 
içerisinde gösterilmektedir.  

 

                                                      
285 Yiyecek içecek Avrupa Hesaplamaları, resmi ulusal istatistikleri baz almaktadır  



  
 
 
 
 

 

 
 
European Union / Instrument For Pre-Accession Assistance (IPA) Energy Sektör Technical Assistance Project 
Contract Number MENR12/CS04 Page - 214 - 

Şekil 3-102: Dünya çapında bölgelere göre sebze ve meyve üretimi, 2002286 

Fransa, İngiltere , Belçika ve Hollanda işlenmiş meyve ve sebzenin en büyük ithalatçılarıdır. 
Gelişmekte olan ülkelerin AB-25 ülkelerine seçilen muhafazalı meyve ve sebzelerde Avrupa toplam 
ithalatının %14’ünüoluşturmaktadır. (AB ve  EFTA287). Önde gelen gelişmekte olan ülkeler Brezilya 
(meyve suyu/konsantreler), Türkiye (Konserve sebze, kuru meyve ve sebze), Çin (Donmuş sebze, 
kuru sebze, konserve sebze, geçici korumalı meyve&sebze) ve Tayland ‘dır. (meyve suyu/konsantre 
ve konserve meyve) 

Meyve ve sebze endüstrisinde uygulanan en önemli ünite prosesleri 6 kategoriye ayrılır: (1) 
hammadde hazırlanması, (2) konserve (3) ısıl işlemler, (4) mekanik ayırma prosesleri (5) dondurma 
ve (6 ) ambalajlama. Tipik meyve ve sebze işleme diyagramı Şekil 3-83 içerisinde gösterilmektedir.  

 

 

 

 

                                                      
286 FAO 
287 İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn  Uluslar arası organizasyonu 
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Şekil 3-103: Tipik meyve ve sebze işleme diyagramı 288 

 

 

3.9.1.2 Süt ürünleri alt sektörü 

Süt ürünleri endüstrisi  Avrupa’da yiyecek içecek endüstrisinin yaklaşık %15’ini  temsil eder. (toplam 
iş gücünün yaklaşık %13’ünü temsil eder). AB dünya süt ürünleri piyasasında önemli bir oyuncu 
olup en dikkat çekici olanı peynir olmak üzere birçok süt ürününün önde gelen ihracatçısıdır. AB’de 
süt ürünlerinde kullanılan süt Şekil 3-84’te gösterilmektedir.  

                                                      
288 SPX AKIŞI    
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31.6%

1.4%

4.7%

37.3%

3.8%

16.2%

5.0%

Taze süt
Kazein
Tam yağlı süt tozu
Peynirler
Yağsız süt tozu
Tereyağı
Diğer

 

Şekil 3-104: Süt ürünlerinde kullanılan ham süt289 

Avrupa süt ürünleri endüstrisi yaklaşık 135 milyon ton ham sütü hem tüketim amaçlı hem de çeşitli 
gıda, yem ve tıbbi ürünlerin üretimi amaçlı olarak  geniş yelpazede süt ürünleri olacak şekilde işler, 
.AB-27 ülkelerinin 2004 yılı için dünya ihracatındaki payı Tablo 3-14 içerisinde gösterilmektedir. 

Tablo 3-22: 2004 yılı AB ülkeleri dünya ihracatında payı  (miktarlar)290 

Ülkeler Tereyağı 
(%) 

Peynir 
(%) 

SMP 
(%) 

WMP 
(%) 

AB-27 39% 40% 26% 29% 
Avustralya 7% 10% 14% 10% 
Yeni Zelanda 40% 20% 23% 35% 
ABD  7% 21% 3% 
İsviçre  6%   
Dünyanın geri 
kalanı 14% 17% 16% 23% 

Ham soğutulmuş süt çiftlikten alır ve büyük depolamalara transfer edilir. Süt alınmış veya yarı 
alınmış süt ve kaymak üretimi için santrifüj ile ayrılabilir. Süt daha sonra pastörizasyon, sterilizasyon 
veya UHT gibi bilinen birçok yöntemle ısıl işleme tabi tutulur. Isıl işleme işlenecek süt miktarı ve 
uygulanacak yönteme bağlı olarak yığın veya sürekli işleme ile işlenebilir. Tipik süt ürünleri işleme 
diyagramı Şekil 3-85 içerisinde gösterilmektedir.  

 

 

 

                                                      
289 EC Tarımsal ve Kırsal kalkınma Genel Müdürlüğü  
290 Comtrade 



  
 
 
 
 

 

 
 
European Union / Instrument For Pre-Accession Assistance (IPA) Energy Sektör Technical Assistance Project 
Contract Number MENR12/CS04 Page - 217 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-105: Tipik süt ürünleri işleme diyagramı 291 

3.9.1.3 Şeker Alt Sektörü  

AB-25 ülkelerinde şeker üretimi 19-20 milyon ton arasında dalgalanmaktadır. Şeker, Lüksemburg, 
Estonya, Kıbrıs, Malta  hariç olmak üzere AB-25 Üye Devletlerinin tamamında üretilmektedir. Ancak 
şeker üretiminin üretkenliği üye devletler arasında önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Almanya 
ve Fransa AB-25 şeker üretiminin yaklaşık yarısına tekabül ederken onları Polonya, İngiltere ve 
İtalya takip eder. 2003 yılı için AB-27 ülkelerinde toplam şeker üretimi Şekil 3-86 içerisinde 
sunulmaktadır.  

                                                      
291 Gıda işleme çevresel yardım merkezi FPEAC 



  
 
 
 
 

 

 
 
European Union / Instrument For Pre-Accession Assistance (IPA) Energy Sektör Technical Assistance Project 
Contract Number MENR12/CS04 Page - 218 - 

 
Şekil 3-106: 2003 yılı AB 25 ülkeleri içerisinde Üye Devletler tarafından toplam Beyaz şeker üretimi 

(1000 ton) 

2011-2012 yılları için dünyadaki toplam şeker üretimi (1000 ton) Tablo 3-15 içerisinde 
sunulmaktadır.  

 
Tablo 3-23: 2012 yılı Dünya Şeker üretimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011- 2012 İşleme 

Brezilya 36,150 

Şeker kamışı 
üreticisi 

Hindistan 28,830 
Thailand 10,415 
Meksika 5,194 

Avustralya 3,900 
Pakistan 4,320 

AB-27 17,461 Şeker pancarı 
üreticisi Rusya 5,500 

Çin 12,324 kamış & pancar 
üreticisi ABD 7,521 

Diğerleri 39,352  
TOPLAM 170,967  
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AB-27 en büyük üçüncü üretici olup dünya şeker pancarı üretiminin neredeyse yarısına karşılık 
gelir. Dünyadaki en büyük ihracatçılar Şekil 3-87 içerisinde sunulmaktadır. 292. 
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3%
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Brezilya
Tayland
Hindistan
Avustralya
Guatemala
Meksika
EU 28
Birleşik Arap Emirliği
Küba
Diğerleri

 
Şekil 3-107: Dünya çapında en büyük şeker üreticileri 

Şekerin neredeyse %80’’i şeker kamışından üretilmekte ve kalan kısım %20 ise şeker pancarından 
üretilmektedir. Genel olarak şeker kamışından şeker üretme maliyeti şeker pancarından daha 
düşüktür. Şeker kamışı sukroz içeriği için yetiştirilir ve çok fazla miktarda güneş ve su ihtiyacı vardır. 
Hasat esnasında gövdeler elle veya mekanik olarak kesilir ve daha sonra işleme için şeker 
fabrikalarına gönderilir. İşleme,kamış suyunu çıkarmak için gövdeleri öğütme ve ufalama 
işleminden, şurup olacak şekilde kalınlaştırmadan ve daha sonra kaynatma işleminden oluşur. Bu 
proses, şeker kristallerini oluşturur ve bunlar daha sonra depolanmadan önce kurutulur ve rafine 
edilir. Şeker pancarı topraktan kazılır, fabrikalara gönderilir, parçalar halinde dilimlenir ve daha 
sonra kristalleri oluşturmak üzere kaynatılır. Santrifüj şeker (beyaz şeker) kullanıma hazırdır veya 
rafine edilmeden önce kurutulur. Şeker kamışı ve şeker pancarından şeker üretimi için tipik 
diyagramlar Şekil 3-88 ve Şekil 3-89 da gösterilmektedir.  

 

                                                      
292 USDA FAS Şeker  Dünya piyasaları ve ticareti 2012 
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Şekil 3-108: Şeker kamışı üretimi 293 

 
Şekil 3-109: Şeker pancarı üretimi294 

 

 
                                                      
293 http//processfDüşüksheetrs.blogspot.be/ 
294 Güney Minesota Şeker Kooperatifi 
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3.9.1.4 Et işleme sektörü 

Et sektörü AB tarımı içerisinde en önemli sektörlerden biridir. Ana et türlerinden dana ve buzağı, 
domuz eti,beyaz et, koyun eti/keçi eti295 tarım üretiminin %25’ine karşılık gelir.  .  

Küresel anlamda AB önemli bir et üreticisi olup dünya et üretiminin %16’sından  fazlasına karşılık 
gelir ve et ticaretinde önemli bir oyuncudur. AB’nin dünya et ticaretinde net payı %12.8’dir. (domuz 
eti için %39) Bazı durumlarda ticaret dengesi diğerlerine nazaran daha çok AB lehinedir.  Birçok AB 
ülkesi, Arjantin, Botswana, Brezilya vb. gibi üçüncü ülke tedarikçileri ile tercihli erişim anlaşmalarına 
girer. Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya AB içerisinde önde gelen üreticilerdir. Birlikte AB 
iş hacminin %5 oranını ve istihdamın %50 oranını temsil ederler. AB-27 ile ilgili sektörün kırılımı 
Şekil 3-90 içerisinde yer almaktadır.  

 

13%

25%

50%

1.5%1.5%
9%

Kümes
hayvanları
Domuzlar

Sığır eti

Keçi

 
Şekil 3-110: AB et sektörü kırılımı296 

Tipik et işleme proses diyagramı Şekil 3-91 içerisinde gösterilmektedir.  

 

                                                      
295 AB içerisinde tarım: istatistiksel ve ekonomik bilgi 2003. 
296 Eurostat belgesi  
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Şekil 3-111: Tipik et işleme diyagramı297 

3.9.2 Yiyecek ve İçecek’te enerji tüketimi  
Yiyecek ve içecek sektörü enerji yoğun bir endüstri olmamasına rağmen enerji yine de işi 
gerçekleştirirken önemli bir maliyeti temsil eder ve özellikle aşağıdaki hususlarda enerjinin 
endüstride kullanımı ile ilgili iyileştirme imkanları bulunmaktadır:  

• Elektrik enerjisi – Pompalama, havalandırma, karıştırma ve taşıma) ve mekanik 
basınçlandırmalı soğutucularda kullanılır.  

• Termal enerji - Hem yüksek sıcaklıklı işlemede (pastörizasyon, pişirme ve buharlaşma gibi) 
hem de düşük sıcaklıklı işlemede (dondurma ve soğutma gibi) kullanılır. 

                                                      
297 Gıda işleme çevresel yardım merkezi FPEAC  
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Enerjinin neredeyse yarısına yakını endüstri tarafından hammaddeleri prosese dönüştürmek üzere 
tüketilir- bu proses ısıtma ve soğutma, dondurma, makine tahriki (mekanik enerji) ve elektrokimyasal 
prosesleri içerir. Enerjinin %8‘den daha az kısmı tesis ısıtma, havalandırma, soğutma, aydınlatma, 
tesis desteği, sahada taşıma ve geleneksel elektrik üretimi gibi proses amaçlı olmayan şekilde 
kullanılır. Yakıt enerji tüketiminin neredeyse üçte birini temsil eder.  

Yiyecek ve içerecek sektöründe kullanılan elektriğin neredeyse %78’ini işleme temsil eder. %48’i 
makine tahrikinde ve %25’i ise proses soğutma ve dondurucularda  kullanılmaktadır. Prosesle igili 
olmayan kullanımlar sektör tarafından kullanılan elektriğin neredeyse %16’sını temsil eder. %12’si 
aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme için kullanılır.  Kazan yakıtı olarak genellikle 
(%42) destile yakıt kullanılmaktadır; bunun %42’sitaşımacılık gibi prosesle ilgili olmayan amaçlarla 
kullanılır. Sadece %9’uişlemede kullanılır. (birçoğu proses ısıtmada kullanılır). Doğalgaz kazan 
yakıtı (%62) olarak kullanılmaktadır.  298. 

Enerji tüketimi proses tipi, işletme ve işletmenin büyüklüğüne göre farklılık gösterir:  

• Malzeme taşıma ve depolama: Enerji tamamen elektrikle tahrik edilir. Önemli miktarda ısı 
dahil değildir.  

• Sınıflandırma/eleme, derecelendirme ve kesme: Sıralama bir miktar enerji 
gerektirmektedir: örneğin sebze işleme için sıralama 0-20 kWHe/t dondurulmuş sebze299.  

• Soyma: Çürük buhar soyma, kostik soyma, alev soyma için ısı gerekirken diğer soyma 
işlemleri için elektrik enerjisi gerekir.  

• Yıkama ve Çözme: Elektrik yıkama işlemleri için kullanılır.  Yıkama operasyonu esnasında 
sıcak su yıkamanın hızı ve verimliliğini artırmak için kullanılır. Birçok şirket suyu ısıtmaz. 
Bazen yıkama için ağartmadan kalan su kullanılır. 300. Ağartma için sıcak hava kullanılır 

• Kesme, doğrama, dilimleme, kıyma, püre yapma ve presleme: Elektrik kullanılır. 
• Karıştırma/harmanlama, homojenleştirme:  Genel olarak elektrik kullanılır. 
• Öğütme ve ezme:  Önemli miktarda enerji gereklidir. 
• Şekillendirme/kalıp ve suyunu çıkarma: Sıkma makineleri önemli elektrik kullanıcılarıdır. 
• Çıkarma: Elektrik ve buhar gereklidir, seviyeler uygulama türüne bağlıdır. Ayçiçek yağı için 

enerji miktarı 170-390 kWh buhara (600 ile 1400 MJ arasına) ve 30-60 kWhe /t ayçiçek  yağı 
(100 ile 200 MJ)  değerlere karşılık gelir.  

• Santrifüjleme ve Çökeltme Önemli miktarlarda enerji kullanır. Çökeltme kullanıldığı zaman 
pompalama işlemleri için elektrik gereklidir.  

• Filtrasyon:  Pompalama için elektrik kullanır. 
• Membran ayırma:  Basınçla tahrik edilen prosestir bu nedenle elektrik gereklidir. 
• Kristalleştirme: Pompa ve tahrikleri enerjilendirmek için elektrik gereklidir.  Enerji aynı 

zamanda soğutma sistemi için gereklidir. 
• Nötrleştirme ile serbest yağ asitlerinin uzaklaştırılması:. Nötrleştirme için ana kaynak 

olarak buhar gereklidir ve sabun-madde ayırma önemli miktarlarda enerji tüketir 
• Ağartma : Harcanmış ağartma toprağından yağ geri kazanımı için buhar gereklidir. Yağ ve 

harcanmış ağartma toprağı ağartma prosesi esnasında buhar ile ısıtılır.  

                                                      
298 ClimatetechWiki, hhtp://climatetechwiki.org/trchnology/energy-saving-agri-food-industry 
299 32, Van Bael J., 1998 
300 32, Van Bael J., 1998 
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• Buhar soyma ile koku giderme: Buhar ve elektrik şeklinde elektrik gerekir. Gereken 
elektrik enerji miktarı 17-42 kWh/t ürün (60-150 MJ/t) aralığında değişir ve buhar tüketimi 
115-310 kWh/t ürün (420-1120 MJ/t) değerine karşılık gelir.  

• Renksizleştirme: Ürünün her türlü ısıtılması işlem normal ısı geri kazanım sistemleri ile geri 
kazanılabilecek şekilde optimum koşulları karşılayacak şekilde kullanılır.  

• Çözme: Bu proses esnasında buhar ve elektrik kullanılır.. 
• Fermantasyon:  Soğutma suyunu dolaştırmak için elektrik kullanılır  
• Tütsüleme:  Duman üretme ve ısıtma ve kurutma için enerji kullanılır  
• Sertleştirme: Buhar ve elektrik gereklidir. Toplam enerji tüketimi 110 ile 280 kWh/t ürün 

(400 ve 1000 MJ/t) arasındadır.  
• Karbonatlama: Isı eşanjörlerini ve soğutucuları çalıştırmak için enerji gereklidir.  
• Ağartma: Ağartma suyunu ısıtmak için enerji gereklidir.  
• Pişirme ve kaynatma: Isı örneğin buhar üretimi vb işlemler için ısı sağlamak üzere kullanılır   
• Fırınlama: Fırınlar yakıt(doğalgaz veya yağ veya elektrik kullanılarak ısıtılır. Kızıl ötesi 

fırınlar için özel brülör tipleri uygulanır. Fırınlama için kullanılan enerji genel olarak 0.125- 
0.167 kWh/kg (450-600 kJ/kg) arasında değişir.   

• Temperleme (Isıl İşlem): Pompa ve tahrikler ve soğutma sistemi için elektrik kullanılır.  
• Pastörizasyon, Sterilizasyon ve UHT: Enerji genel olarak buhar veya sıcak su şeklinde 

olup ısıl işlem için gereklidir. Isıl işlemden sonra enerji geri kazanım bölümünde ısı değişimi 
kullanarak geri kazanılabilir.  

• Buharlaşma(sıvıdan  sıvıya) : Tek kademeli evaporatörlerde buhar gereklilikleri buharlaşan 
her bir ton su için 1.1 ile 1.2 ton arasında değişmektedir. Enerji gereklilikleri çok etkili 
evaporatörler kullanılarak azaltılabilir. Buhar tüketimi de mekanik veya termal buhar yeniden 
basınçlandırma uygulayarak azaltılabilir.  Bazı durumlarda kurutma gibi diğer proseslerden 
geri kazanım için egzoz gazları kullanılabilir.  

• Kurutma (sıvıdan katıya): Suyun buharlaşması için yaklaşık 0.611 kWh/kg (2.2 MJ/kg) 
enerji gereklidir. Pratikte prosesteki enerji kayıplarına bağlı olarak su buharlaşması için enerji 
tüketimi 0.694-0.972 kWh/kg (2.5-3.5 MJ/kg) arasında değişmektedir.  

 Dehidrasyon (katıdan katıya): Suyun buharlaşması için teorik olarak 0.611 kWh/kg (2.2 
MJ/kg) enerji gereklidir.  Ancak pratikte bu kurutucu türüne çok fazla bağlıdır  ve 0.556-1.08 
kWh/kg (2.0-3.9 MJ/kg) arasında değişmektedir. Buhar kurutucular birden fazla etkiden oluşursa 
dikkate değer şekilde daha düşük enerji tüketimine sahip olabilir. Dehidrasyon için kullanılan 
enerji  yaş üründeki kuru madde içeriğini artırarak daha fazla azaltılabilir.  
• Soğutma, soğutucu ve soğuk dengeleme: Soğutma suyunu dolaştıran pompaları veya 

hava dolaşımında kullanılan fanları tahrik etmek için elektrik gereklidir. Genel olarak mekanik 
soğutma sistemleri her bir soğutma etkisi için 0.3-10 kWh enerji gerektirir.  

• Dondurma: Elektrik hava dolaşımı ve soğutucu sistemi için gereklidir. Derin dondurucuda 
prosesi işleme aşamasında en fazla enerji tüketen aşamadır; derin dondurulmuş sebzeler 
dondurulmuş sebze için 80-280 kWhe/t enerji tüketir. Yaklaşık 0.003 kWh/m2 (0.01 MJ/m2) 
işlem  tünel saat zemin yüzeyi sıcak su şeklinde tüketilir.  301 .  

• Gazlı yıkama ve gaz altında depolama: Temizleme işlemi genel olarak yükseltilen 
sıcaklıklar altında gerçekleştirilir bun nedenle suyu ısıtma ve buhar elde etme için enerji 
kullanımı gerektirir.  

                                                      
301 32, Van Bael J., 1998 
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• Vakum üretimi : Enerji kullanımı kullanılan kompresör tipine, elde edilecek mutlak basınca 
ve sistem büyüklüğüne bağlıdır. Büyük operasyonlar için tüketim kabul edilebilir derecede 
yüksek olabilir.  

• Soğutma:  Soğutma ekipmanı yüksek elektrik girdisi gerektirir  

3.9.2.1 Sebze ve meyve alt sektörü 

Isıtma, soğutma, kurutma, buharlaştırma, pastörizasyon ve ağartma içeren prosesler önemli 
miktarda enerji tüketirler. Neredeyse bütün proses enerji gerektirir. Buhar üretimi için doğalgaz 
kazanları kullanılabilir. Donmuş sebze sektörü  elektrik ve doğalgazın büyük tüketicisidir. Derin 
dondurucu (çok düşük sıcaklıklar -30 ile -40°C arası) en çok enerjiyi gerektiren prosestir. Bu proses 
esnasında kullanılan enerji  80-280 kWhe/t donmuş sebze enerjisine karşılık gelir.  

Hava soğutmalı kayış ağartıcı tarafından kullanılan elektrik, 7 ile 30 kWHe/t donmuş ürüne karşılık 
gelmekte olup bu 2 ile 9 kWHe/t donmuş ürün gerektiren su soğutmalı bant ağartıcı veya 1 ile 2.6 
kWhe/ ürün enerji gerektiren ters akım su soğutmalı kazan ağartıcı ile karşılaştırıldığında oldukça 
yüksektir.  

3.9.2.2 Süt ürünleri alt sektörü  

Süt ürünleri endüstrisinde enerjinin yaklaşık %80’i  buhar ve sıcak su üretmek için fosil yakıtların 
yanması sonucu termal enerji olarak tüketilir. Isıtma operasyonlarında ve temizlemede kullanılır. 
Kalan %20’lik kısım, elektrik şeklinde makineleri tahrik etme, soğutma, havalandırma ve 
aydınlatmada kullanılır. En çok enerji tüketen operasyonlar suyun buharlaştırılması ve 
kurutulmasıdır.  302. Pastörizasyonda ısıtma ve soğutma için önemli miktarda enerji gereklidir. Isı 
eşanjörleri kullanılarak ısının geri kazanılması elde edilebilir. Buharlaştırma normal olarak buhar 
yeniden basınçlandırma ile birleştirilebilir.  

3.9.2.3 Şeker Alt sektörü 

Pancar hamuru kurutma ve buharlaştırma için önemli miktarda termal enerji kullanılır. Pompalar ve 
santrifüjleri tahrik etmek için elektrik kullanılır. Çevresel Tarım Sistemleri Merkezine  (CEFS) göre 
özel enerji tüketimi 31.49 kWH/100 kg pancardır (1998) 303  

3.9.2.4 Et İşleme Alt Sektörü 

Kaynatma, pişirme, pastörize etme, sterilize etme, kurutma ve dumanlama gibi ısıl işlemler içeren 
proseslerde dikkate değer miktarda termal enerji gereklidir. Diğer büyük enerji tüketen operasyonlar 
soğutma, dondurma, buz çözme, temizleme ve dezenfeksiyondur. 

3.9.3 Türkiyeye Özel Genel bakış 
 Türkiye yiyecek ve içecek sektörü yabancı yatırımcılar için en ilgi çekici alanlardan biridir. Küresel 
yatırımcılara kar edilebilir portföy sağlaması nedeniyle bu sektör önemli miktarda doğrudan yabancı 
yatırımcının ilgisini çekmiş olup yatırım değeri son 10 yıl içerisinde 4 milyar ABD Doları seviyesine 
ulaşmıştır. 2012 yılı sonu itibariyle Türkiye’de yabancı sermaye ile işletilen 4,729 şirket 
bulunmaktadır. Bu değer tüm uluslar arası sermayeye sahip şirketlerde %16 oranı temsil eder. 

                                                      
302 42, Nordic Council of Ministers, et al., 2001 
303 159, CIAA-CEFS, 2003 
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İmalat endüstrisi, kimya sektörü,gıda ürünleri, içecek ve tütün sektörü içerisinde ve tekstil sektörü 
içerisinde 523 adet, 504 adet  ve 468 adet şirket ile ilk üç sırayı alır.  304 

Gıda sektörü şimdilerde o kadar gelişmiştir ki dilimlenmiş domates, ezilmiş sarımsak, hazır salata ve 
her tür reçeli almak mümkündür. Meyve ve sebze sektörü gıda sektörünün en önemli alt sektörü 
olmakla birlikte konserve yiyecekten meyve suyuna, içeceklere ve donmuş meyve ve sebzeye ürün 
yığınlarına imkan sağlar. Sektör, imalat ve ihracat sektöründe gittikçe aktif hale gelmektedir. 2011 
yılında ihracat %7.8  ve 1.2 milyar ABD Doları oranında artmıştır. Şimdilerde herkes 2023 yılı için 
hedefini 4 milyar ABD Doları olarak koymaktadır. İlgili yol haritası hazırdır. 4 milyar ABD Doları 
hedefine ulaşmadan önce 2018 yılında 2.9 milyar ABD Doları hedefine ulaşmak; ki bu da dünya 
çapında sektör ticaretinin %2.10 oranını oluşturmaktadır. Rakam, 2023 yılı itibariyle 192 milyar ABD 
Doları  olarak beklenmektedir. 305 

Türkiye’de sektör içerisinde yer alan 40,719 işletme gıda sektöründe yer alan 40,235 işletme ve 
içecek alt sektöründe yer alan 484 işletmeden oluşur ve 2012 yılında 117 milyar TRY üretmiştir. 
Yiyecek ve içecek sektörü mali faydalarının kırılımı 110.5 milyar TRY yiyecek sektörü ve 65 milyar 
TRY içecek alt sektörü şeklindedir. 306.  

Sektör 50 veya daha fazla kişinin istihdamını kapsayan yiyecek içecek sektörü şirketlerin adedi 
1162 işletme olup endüstriyel sektör nihai enerji tüketiminin 85% oranına karşılık gelmektedir. 307. 

Aşağıdaki şekil  (Şekil 3-112) yiyecek içecek sektörünün endüstriyel sektör nihai enerji tüketimi 
içerisinde payını göstermektedir.  

 
Şekil 3-112: Yiyecek İçecek Sektörünün Nihai Enerji Tüketimi İçerisindeki payı 308  

Önemli tüketiciler olan proses makineleri endüstri içerisinde toplam enerji tüketiminin %86 oranını 
kullanır. Mekan ısıtma ve ulaşımın payı yaklaşık her biri %7 civarındadır. 309.. Bu sektör için 

                                                      
304 Türkiye için Taslak NEEAP  2016 
305 Türkiye için Taslak NEEAP  , 2016 
306 Türkiye yiyecek ve içecek endüstrisi federasyonu, ENvanter 2014 
307 Kaynak  TUIK, 2014. 
308 Kaynak : TUIK, 2014. 
309 Kaynak  TUIK, 2014. 
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ulaşımın payı göreceli olarak yüksektir, bunun nedeni ise çiftlil ve süt ürünleri çiftlikleri gibi üretim 
alanlarından proses tesislerine ulaşım endüstril içerisinde anahtar faktördür ve yoğun bir gerekliliktir.  

Gıda endüstrisi içerisinde proses makineleri ile ilgili olarak mevcut proses makinelerinin ortala yaşı 
15-20 yıl arasındadır ve kontrol sisteminin çoğunluğu yarı otomatik olarak kabul edilebilir. Bu 
nedenle mevcut proses makinelerinin tam otomatik ve daha hızlı makinelerle değiştirilmesi her bir 
birim üretim için enerji tasarrufu sağlayabilir. Örneğin son zamanlarda uygulanan değiştirme 
projelerinden birisi ambalajlama üzerinedir- bu yiyecek& içecek endüstrisinin tamamında genel 
olarak kullanılır- optimizasyon ve verimli motorlar sayesinde ve tam otomatik teknolojiye bağlı olarak 
elektrik tüketiminde %32 oranında tasarruf sağlanmıştır. 310. 

Yiyecek içecek endüstrisi oldukça geniş olması ve proses makineleri çeştliliği oldukça zengin olsa 
bile İtalyan üretimi proses makineleri endüstrideki en popüler başlıca proses makineleri olarak kabul 
edilebilir.  

Aşağıdaki şekil son yıllarda Türkiye’de uygulanan proses makinesi değiştirme ile ilgili bazı özel 
Enerji tüketimlerini özetler. (Şekil 3-113) 

 
Şekil 3-113: Özel Enerj tüketimlerine göre bazı eski ve yeni makinelerin karşılaştırılması311 

Endüstri içerisinde son yıllarda uygulanan proses makinesi değiştirme ile ilgili ortalama tasarruf 
oranları 52% dir312. Bu sektörle ilgili tecrübeler baz alındığında uygulanabilmiş olan en yaygın enerji 
verimliliği iyileştirmeleri ısıtma ve soğutma ile ilgilidir,  bu nedenle ısı geri kazanımı enerji 
verimliliğinde anahtar aşamadır.  

Sektördeki termal enerhi be elektrik talebi nedeniyle yiyecek&içecek endüstrisi sektöründe 
kojenerasyona yatırım olanakları vardır. Kojenerasyon tesisleri kurulumu ile ilgili olarak şeker üretim 
tesisleri 32 adet kojenerasyon tesis montajı ile sektör içerisinde lider konumundadır. Şeker 
fabrikalarındaki toplam kurulu kapasite 316 Mwe olup burada 2014 mayıs tarihine kadar yiyecek ve 

                                                      
310 TurSEFF Yatırımcı verilerini baz alan Preje Değerlendirme Raporları 
311 TurSEFF Yatırımcı verilerini baz alan Preje Değerlendirme Raporları 
 
312 TurSEFF Yatırımcı verilerini baz alan Preje Değerlendirme Raporları 
. 
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sektörün kalanın kurulu kapasitesi 179 MWe’dir. Konya şeker içerisinde bulunun 22 MWe kapasireki 
kömür yakmalı kojenerasyon tesis şeker üretimin lider şirketlerden birisi- kurul güç anlamında en 
büyük yatırımlardan birisidir.313. 62 kojenerasyon tesisi içerisinde jeneratör set üreticilerinde bazları 
MWM ve MT dir. 

3.9.4 En iyi, uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler 
Üretkenlik sağlarken veya artırırken enerji tüketimini azaltmak için yiyecek ve içecek işleme 
tesislerinde birçok olanak vardır. Komponent ve ekipman seviyesinde enerji verimliliği, düzenli 
önleyici bakım, uygun yükleme ve işletme, eski komponent ve ekipmanların daha enerji verimliliği 
yüksek  modellerle değiştirilerek artırılabilir.  

Üretim operasyonlarının maksimum seviyede gerçekleştirilmesini sağlamak için proses seviyesinde 
proses kontrol ve optimizasyonu uygulanabilir. Tesis seviyesinde ise mekan aydınlatma, ısıtma ve 
soğutmanın verimliliği artırılırken uygun yerlerde proses entegrasyonu ve kombine ısı ve enerji 
sistemleri ile enerji girdileri minimize edilebilir. Son olarak, kuruluş seviyesinde ise enerji izleme, 
hedef belirleme, çalışan bağlılığı ve sürekli iyileştirmeye yönelik olarak güçlü kurumsal çerçevenin 
sağlanmasıiçin enerji yönetim sistemleri uygulanabilir.  

Yiyecek ve içecek endüstrileri için anahtar enerji verimliliği olanakları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  

Alan  Önlem 
A. Yardımcı Tesislerle İlgili Önlemler 
Soğutma - Enerji verimli soğutucular, soğutma ekipmanında otomasyon ve kontrol 

Kojenerasyon - CHP teknolojileri gıda endüstrisi birçok alt sektöründe önemli enerji tasarrufu 
sağlayabilir.  

İklimlendirme 
- Soğutma ve dondurucu verimliliği, hidrolik yük basınçlarını optimize ederek, 
hava tahliyelerini kontrol eder; soğutucu gaz ısı geri kazanım sistemleri 
kurularak ve tüm soğutma sistemini yeniden konfigüre ederek artırılabilir.  

Isı üretimi - Buhar üretimi ve dağıtım sistemlerinde enerji verimlilik teknolojileri 
kullanılabilir.  

Basınçlı hava  - Kaçakları onarma ve verimsiz ekipmanları değiştirme 

Elektrik - Pompa ve proses ekipmanlarında VSD’lerin kullanılması, yüksek verimli 
motorların kullanılması 

Yenilenebilir enerji 
kaynakları - Daha düşük sıcaklıkta ısı gereklilikleri için kullanılabilir.  

Aydınlatma - Enerji verimli lambaların kullanılması ve aydınlatma kontrol sistemlerinin 
montajı  

B. Prosese Özel önlemler 

Proses Isıtma/Soğutma 
Pastörizasyon, 
Buharlaştırma 

- Proses ısı kazanımı, süt ambalajlamada pastörizasyon bölümü ve gıda 
endüsterisinde, proses ısıtma ve proses soğutmada buharlaştırma tesisleri ve 
ısıtma soğutma zamanlarının minimize edilmesi, soğutmadan ısı geri 
kazanımı, iklimlendirme ve soğuk depolama sıcaklıklarının optimizasyonu gibi 
çeşitli seçenekler vardır.  

Kurutma - Yalıtım, mekanik susuzlaştırma , bakımın iyileştirilmesi 

3.9.4.1 Prosese Özel Teknik Ve Teknolojiler 

Enerji kullanımının azaltılabileceği veya ısının geri kazanılabileceği alanlar aşağıdakileri 
içermektedir: 

                                                      
313 Turkoted kojenerasyon raporu  2014. 
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a) Süt Ambalajlama Tesisinde Pastörizasyon Bölümü 

Süt ürünleri endüstrisinde pastörizasyon ısı geri kazanımı için önemli olanaklar sağlar. 
Pastörizasyon için kullanılan en yaygın yöntem kısa süreli prosesler için tasarlanan ısı eşanjörleri 
aracılığıyla gerçekleştirilir. Pastörize ediciler normal koşullarda rejeneratif ters akım akış ısıtma 
bölümleri ile donatılır. Gelen süt ön ısıtma işlemine tabi tutularak sıcak sütün pastörizasyon 
bölümünü terk etmesi sağlanır.  

Termal işlem sonrası ürün ve giriş ürünü arasına dolaylı ısı değişimi uygulayarak spesifik enerji 
tüketiminin %80 oranında azaltılabileceği bildirilmektedir. Yeni süt ürünleri tesislerinde yüksek 
rejeneratif enerji tasarrufu sağlayan 9 adet plakalı eşanjör monte edilmekte ve yıllık 2,712 MWh/y 
termal enerji ve 543 MWH/y elektrik enerjisi tasarruf edildiği bildirilmektedir. Yatırım gideri 370,000 
Euro olup geri ödeme süresi 3,6 yıldır.  314.. Sterilizasyon, özellikle de şişe sterilizasyonu enerji 
yoğun proses olup atık ısı geri kazanımına imkan sağlamaktadır.  

b) Süt tozu üretiminde iki aşamalı kurutma kullanma 

İki aşamalı kurutma kullanarak ürün kalitesini etkilemeden daha az miktarda artık ürün elde 
edilebilir. Katılar sprey kurutucuyu %3-5 artık nem ile terk eder. Son kurutma aşaması daha düşük 
enerji kullanımı olan yumuşak koşullar altında gerçekleşir. Süt ürünleri fabrikasında iki aşamalı 
kurutma şematiği Şekil 3-92 içerisinde gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-114: İki aşamalı kurutma 

Entegre iki aşamalı kurutucu kullanıldığında kurutma için kullanılan enerjinin yaklaşık %20 oranında 
düşürülebileceği bildirilmiştir. Yatırım ilave sermaye ve işletme giderleri gerektirir. 315. 

c) Gıda Endüstrilerinde Buharlaştırma Tesisleri 

                                                      
314 42, Nordic Council of Ministers, et al., 2001, 75, Italian contribution, 2002 
315 39, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (German Dairy Association), 2001] 
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Buharlaştırma, sıvının buhara dönüştürülmesi prosesi olup genel olarak ısı uygulayarak suyun 
kaynatılmasını içerir ve gıda endüstrisinde sıvı çözeltileri yoğunlaştırmak için kullanılır. Sıvı 
çözeltisini önceden yoğunlaştırmak için membran teknolojisi kullanımı ile enerji tasarrufu elde 
edilebilir, böylelikle proses ısıtma aşamasında enerji ihtiyacı azaltılabilir. Enerji buhardan geri 
kazanılabilir (Mekanik Buhar Yeniden Basınçlandırma (MVR) sistemleri prosesi kullanarak) ve 
örneğin sıvı çözeltiyi yeniden ısıtmak için kullanılabilir.  

MVR evaporatöründe enerji tüketiminin yaklaşık 10 kWh/t su  buharlaşması olduğu bildirilmektedir, 
bu ihmal edilebilir bir tüketimdir. Belirli kısımdan ziyade tüm buharın yeniden basınçlandırılabilmesi 
nedeniyle  termal buhar yeniden buharlaştırma durumunda olduğu gibi, daha yüksek derecede ısı 
geri kazanımı elde edilir. Aynı zamanda daha düşük buharlaşma sıcaklığı gereklidir, bu da daha 
düşük yakma anlamına gelir.  

d) Proses Isıtma 

Proses ısıtma, gıda endüstrisinde enerjinin tüketildiği en önemli alan olup burada ısı genel olarak 
doğrudan yakma ile buhar veya kızgın yağ şeklinde sağlanır. Proses ısıtma aktiviteleri, besleme 
malzemelerinin reaksiyon sıcaklığına kadar ısıtılması ve bunun yanında boru ve egzoz 
havalandırmalarının ısıtılması ve alan ısıtması için kullanılmasını içerir.  

Enerji aynı zamanda geri kazanılabilir ve absorpsiyonlu soğutma sistemi ileproses soğutma için 
kullanılabilir. 316. Diğer bir seçenek ise enerjinin dağıtıldığı işlerdeki ısınmanın trafonun sekonder 
sargılarını kısa devreli olarak  elde edildiği indüksiyon ısıtma olabilir. Bu ısıyı anlık olarak trafo 
nüvesi etrafındaki bobin içerisinde dolaşan sıvıyı ısluıtmak üzere uygular. Kazan bazlı sıvı ısıtma 
yöntemleri ile karşılaştırıldığında bu sıvı ısıtma tekniklerinin %17 oranında enerji tasarrufu 
sağladıkları öngörülmektedir. 317. 

 

Kurutmada Enerji Verimliliği  

Özellikle meyve ve sebze endüstrisinde olmak üzere kurutma ve susuzlaştırma ekipmanlarından 
enerji tüketimini azaltabilecek çeşitli önlemler bulunmaktadır:  

• Uygun bakım sağlama –Kurutma ve dehidrasyon ekipmanlarına yapılacak verimsiz bakım 
enerji tüketimini %10 oranında artırabilir. 318  

• Brülörler gibi havaya açık olan kurutma ekipmanlarının, çatı, duvar, kanal ve boruların  sıcak 
yüzeylerinin yalıtımı 

• Kurutmadan önce santrifüj, yer gravite ve mekanik basınçlandırma kullanarak ve yüksek hızlı 
hava kullanarak meyve ve sebzelerin susuzlaştırılması. Bu kurutucu üzerindeki nem yükünü 
azaltabilir. Genel kural olarak yem endüstrisinde gerçekleşecek her %1 oranında azalma, 
kurutucudaki enerji talebini %4 oranında azaltabilir.   

• Doğrudan yakmalı kurutucular genel olarak dolaylı ısıtılan kurutuculara nazaran daha 
verimlidir. Havaya doğru ve daha sonra havadan ürüne doğru verimsiz ilk ısı transferini 
azaltır.  

                                                      
316 ABD Enerji bakanlığı, EE ve  RES- Proses Isıtma Sistemi Performansını iyileştirilmesi 
317 natural resources Canada Enerjinin Korunumuı için Kanada Endüstri Programı 
318 Lawrence Berkeley National Laboratory –,  Sebze ve meyve işleme endüstrileri için EE İyileştirme ve maliyet tasarruf olanakları 
2008 
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• Pompa ve kızılötesi kurutma sistemlerinin kullanılması bu sektörde alternatif teknoloji olarak 
ortaya çıkmaktadır.  

 

e) Proses Soğutma 

Genel enerji kullanımında aşağıdaki yöntemlerle tasarruf elde edilebilir : 

• Soğutma kulesinde fazla blöf yapılmasını önlemek için soğutma suyu sistemlerinin optimize 
edilmesi ; 

•  Ön soğutma örneğin sarmal tip evaporatörlü buzlu su biriken tankta buzlu suyu amonyak ile 
soğutmak için plakalı ısı eşanjörünün kullanılması önemli miktarda enerji tasarrufu 
sonuçlarını ortaya çıkarabilir.  

 

Isıtma ve Soğutma Zamanlarının Minimize Edilmesi  

Tüketilen enerjiyi minimize etmek için proseslerin ısıtma ve soğutma zamanları optimize edilebilir. 
Bu, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir: Ön işleme prosesiyle, gerekli etki elde edilir edilmez 
prosesi durdurarak ve minimum enerji tüketimi ile gerekli etkiyi elde edebilecek ekipman seçerek.  

 

Soğutma sistemlerinden ısı geri kazanımı 

Isı, soğutma ekipmanı ve kompresörlerinden geri kazanılabilir. Bu ısı, eşanjörleri ve sıcak su 
depolanan tankların kullanılmasını içerebilir. Geri kazanılan suyun musluk suyunu, havalandırma 
havasını ısıtma, derin dondurulmuş ürünlerin buzunu çözme veya temizleme sıvılarını veya ürünleri 
ön ısıtma amacıyla kullanılabileceği bildirilmiştir. İskandinav ülkelerinde soğutma ünitesinde ısı geri 
kazanım sistemlerinin montajının, 3200 kW soğutma kapasitesine sahip vidalı ve piston 
kompresörler içeren, yıllık 1,200,000 kWh/yıl enerji tasarrufu sağladığı bildirilmiştir. Yatırım maliyeti 
yaklaşık 160,000 Euro olup geri ödeme süresi 6.3 yıldır. 319. 

 

İklimlendirme ve soğuk depolama sıcaklıklarının optimize edilmesi  

Kontrolleri basit tutmanın ve doğru ayarlara sahip olmanın  soğutma tesisinin mümkün mertebe en 
verimli şekilde çalışmasına yönelik önemli bir adım olduğu bildirilmektedir; örneğin güvenilirlikten 
ödün vermeden tesise yönelik enerji verimliliğini sağlamak için termostat montajı ayarlarının 
yapılması. Ölçü aletleri üzerinde normal okumaları işaretlemek, ekipman arızasını önceden 
algılamaya yardımcı olur. Soğutma tesisini ve/veya aydınlatmaları gerekli olmadıkları zamanlarda 
kapatmak için otomatik kontroller kullanılabilir. 320. 

Enerji Yönetim Sisteminin Ortaya Konulması  

Enerji yönetim sistemi, enerji tüketimini ve enerji giderlerini minimize etmeye yönelik bir yaklaşımdır. 
Enerji yönetiminin önemli bir parçası izleme ve hedeflemedir. Çeşitli vaka çalışmalarında %5-15 
arasından enerji tasarrufları bildirilmiştir.   

                                                      
319 Nordic Council of Ministers, et al., 2001 
320 69, Environment Agency of England and Wales, 2001, 241, ETSU, 2000 
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3.9.4.2 Yatay Teknikler ve Teknolojiler 

Yiyecek ve İçecek endüstrisinde önleyici bakım, enerji yönetim sistemi oluşturma, verimli motorlar 
kullanma, verimli değişken hızlı sürücüler, uygun yalıtım kullanma, kompresörlerin optimizasyonu, 
pompa ve aydınlatma sistemleri verimliliklerinin optimizasyonu gibi yatay teknikler ve teknolojiler  de 
enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir.  (Bakınız Ek  1). 

Kojenerasyon sistemi ile ilgili olarak, ısı ve enerji yüklerinin dengelenmesi için gıda üretim 
endüstrilerinde kojenerasyon sistemi kullanılabilir. Örneğin, şeker üretimi prosesin her aşamasında 
termal ve elektrik enerjisi gerektirir. Elektrik, aydınlatma, tesis proses kontrolü ve makinelerin 
enerjilerini tahrik etmek için gereklidir. Buhar ve sıcak su tankı ve binaları ısıtmak için gereklidir. Süt 
ürünlerinin büyüklüğünün artması ile birlikte  buharlaştırma/kurutma aşamaları için gereken enerji 
miktarı artmaktadır; bu da kojenerasyonu uygun bir alternatif haline getirmektedir.  

3.10 Plastik Sektörü 

3.10.1 Sektörün genel tanımı  
 2012 yılında dünya çapında yaklaşık 288 milyon ton plastik üretilmiştir ve en fazla üretim Çin(%23), 
Avrupa (%21) ve NAFTA (%20) ülkelerinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı için plastiklerin coğrafi alanlara 
göre üretimi Şekil 3-93 ile gösterilmektedir. 321. 
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Şekil 3-115:  Dünya’da plastiklerin bölgelere göre üretimi, 2012 

Plastik endüstrisinde çok farklı prosesler kullanılmakta olup en yaygın şekilde kullanılanlar 
ekstrüzyon, kalıp enjeksiyon ve hava basınçlı kalıplama, termoşekillendirme ve basınçlı kalıplama 
prosesleridir.  

                                                      
321 Plastik Avrupa Verileri, 2013 
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Tüm bu teknolojiler tipik olarak hammadde polimerin kalıp ve döküm kullanılarak ısı, basınç ve 
soğutma yardımıyla şekillendirilmesini içerir. Şekil 3-94 İngiltere içerisinde bu proseslerin göreceli 
kullanımını içermektedir. (Rakamlar İngiltere’den alınmış olmakla birlikte batı imalatının temsilcisidir. 
) Şekil, en yaygın şekilde kullanılan teknolojinin kalıp enjeksiyon olduğunu açıkça göstermektedir. 
Batı Avrupa’da 16,000 kalıp enjeksiyon imalathanesi mevcuttur322, Birçoğu İtalya (%34), Almanya 
(%21), Fransa (%11) ve İngiltere’de (%10) yer almaktadır.  
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Şekil 3-116: Prosese göre tanımlanan İngiltere Plastik İşlemcileri 323 

AB-27 içerisinde 2013 yılı için toplam üretilen plastiğin türlere göre dağılımı Şekil 3-95 içerisinde 
gösterilmektedir324  

                                                      
322 AMI  Danışmanlık 
323 BPF, 2005 
324 Plastik Avrupa Piyasa Araştırma Grubu (PEMRG) 
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Şekil 3-117: AB-27 Plastik türlerine göre üretim (2013) 

Plastik üretimine dahil olan aşamalar  Şekil 3-96 içerisinde gösterilmektedir. . 
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Şekil 3-118: Plastik üretim prosesine genel bakış325 

Kauçuk piyasası iki kategoriye ayrılır: 

1) Kauçuk ağaçlarından elde edilen doğal kauçuk (NR) ve; 

2)  Petrol bazlı hammaddeden üretilen sentetik kauçuk (SR),  

 

                                                      
325 T.J. Britton (İş sağlığı ve güvenliği ansiklopedisi 3. baskıdan uyarlanmıştır.) 
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Lastik endüstrisi global kauçuk üretiminin neredeyse %60’ına karşılık gelmekte olup kalan kısım ise 
genel kauçuk üretim sektörüne girer. Kauçuk üretimi için başlıca işleme aşamaları mastikasyon, 
karıştırma işleme (ön ısıtma, ekstruderlerde işleme, kalenderlerde işleme ) ve kauçuğun pişirilmesi 
(sertleştirme- vulkanizasyondur. )  Kauçuk işleme prosesi Şekil 3-97 içerisinde gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-119: Kauçuk işleme akış diyagramı326 

Plastik endüstrisinde en yaygın şekilde kullanılan üretim prosesleri aşağıda gösterilmektedir. 

3.10.1.1 Kalıp Enjeksiyon Prosesi  

Kalıp enjeksiyon plastik malzeme üretmek için temel imalat proseslerinden biridir. İlk proseslerden 
biri olup büyük miktarda özdeş malzeme üretmek için kullanılır. Enjeksiyon prosesi aşağıdaki 
şekilde gösterilmektedir. Enerji prosesinde enerji kullanımı  parça oluşturulup soğutulurken polimeri 
eritmek, soğutmak ve basınç üretmek üzere kullanılır. Aynı zamanda enerji, bir kısmı şekil verilip 
soğutulurken kalıp açma, kapama, basınç altında tutma için de kullanılır. 

 

                                                      
326 SINFONIA TECHNOLOGY CO LTD, JAPAN, 2014 
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Şekil 3-120:  Kalıp enjeksiyon proseslerinde enerji kullanımı 327 

Kullanılan enerjinin yaklaşık %60’ı kalıp enjeksiyon makinelerine atanabilir. Enjeksiyon kalıp 
tesisinde tipik enerji tüketimi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-121: A Kalıp enjeksiyon tesisinde enerji tüketimi tipik örneği 

 

3.10.1.2 Ekstrüzyon 

Ekstrüzyon boru, profile, kablo kılıfı, şerit, kılıf ve levha gibi yarı mamul ürünlerin siürekli imalat 
prosesidir. Ekstrüzyon yöntemi ile çok geniş yelpazede termoplastik malzeme işlenebilir. En büyük 
hacme sahip malzeme PVC (polivinil klorür) olup vinil kaplama, kanalizasyon borusu ve profil 
üretiminde kullanılır. Ekstrüzyon prosesinde kullanılan enerji aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

                                                      
327 Doğal Kaynaklar Kanada, 2007 
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Şekil 3-122: Ekstrüzyon prosesinde kullanılan enerji profili328 

3.10.1.3 Hava basınçlı  kalıp Prosesi  

Hava basınçlı kalıp plastik şişe gibi delik nesneleri üretmek için kullanılır.  Erimiş plastik istenen şekli 
oluşturmak üzere basınçlı hava aracılığıyla üflenir. Enjeksiyon ünitesi ekstrüzyon ve enjeksiyon 
kalıbına benzerdir. En önemli hava basınçlı prosesler ekstrüzyon hava basınçlı kalıp ve enjeksiyon 
hava basınçlı kalıptır. Hava basınçlı kalıp için enerji tüketimi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-123: Hava basınçlı proseste enerji kullanımı329 

3.10.1.4 Termo şekillendirme 

                                                      
328 doğal kaynakları Kanada, 2007 
329 Doğal Kaynaklar Kanada, 2007 
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Termo (ısıl) şekillendirme en eski ve en basit plastik şekillendirme proseslerindendir. Termo 
şekillendirme prosesinde sıcaklık ve basınç, düz levha termoplastikleri istenen üç boyutlu şekillere 
dönüştürmek üzere kullanılır. Levha aşağıdaki üç yöntemden biri kullanılarak önceden ısıtılır. :  

1) Temas ısıtma panelleri veya çubuklar aracılığıyla iletim;  

2) Sıcak havaları dolaştıran fırınları/ocakları kullanarak konveksiyon ısıtma ve; 

3) Kızılötesi ısıtıcılarla elde edilen radyant ısıtma. 

. Termo şekillendirme prosesi ile ilgili şematik aşağıda gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-124: Termoşekillendirme prosesi 

Şekillendirme sıcaklıkları kullanılan özel termoplastiğe bağlıdır ancak genel olarak 150°C ile 205°C 
arasında değiştirir. Şekillendirme basınçları geniş yelpazede değişiklik gösterebilir. Düşük basınçlı 
prosesler 0.7 bar civarında basınç gerektirebilirken levha saç malzemeler cam kalıp 
termoplastiklerle (GMT) rekabet halinde olup 207 bar kadar yüksek basınç gerektirebilirler.  

3.10.1.5 Basınçlandırma Kalıplama Prosesi  

Bu proses için temel enerji gerekliliği, pres için kullanılan hidrolik sistemi tahrik etmek için elektrik 
enerjisidir. Enerji aynı zamanda kalıbı doğrudan elektrikli rezistansla veya termal yağ veya buhar 
kullanarak ısıtmak için gereklidir. Basınçlandırma kalıplamada kullanılan enerji aşağıdaki şekilde 
görülmektedir.  
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Şekil 3-125: Basınçlı kalıplamada enerji kullanımı330 

3.10.2 Kauçuk ve Plastik imalatında enerji tüketimi 
Plastik endüstrisi prosese özeldir ve enerji kullanımı aşağıdaki uygulamalara atfedilebilir: 
hammaddelerin eritilmesi, soğutma (kalıp, ölçü aletleri, yağ vb), taşlama makineleri, kompresör, 
pompa, ön kurutucular, mikser vb. gibi çevresel tahrik ekipmanları ve yarı mamul ürünlerinin vakum 
ile  oluşturulması. 

Plastik işleme prosesinde ekipmanın anahtar kısmı enjeksiyon kalıp makinesi olup genellikle hidrolik 
tahrik sistemi bulunmaktadır. Enerji tüm kauçuk ürün işleme aşamalarında gerekli olup kompresör 
kullanımı için en büyük gideri ifade eder. Ortalama saha spesifik enerji tüketimi 2.87 kWh/kg ürün 
olup temel olarak işin türüne göre farklılık gösterir.  

Kauçuk imalat prosesleri arasında haddeleme prosesi, ekstrüzyon proses, ve çekme prosesi 
göreceli olarak daha yüksek elektrik enerji tüketimine sahip olup toplam tüketimin %50’denfazlasını 
temsil eder, vulkanize etme prosesi ise toplam enerji tüketiminin %80’indenfazlasını kullanır. Kauçuk 
işlemede enerjinin kullanıldığı başlıca alanlar Şekil 3-104 içerisinde gösterilmektedir.  

                                                      
330 Doğal Kaynaklar kanada , 2007 
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. 

Şekil 3-126: kauçuk işlemede enerji kullanımları  

 Prosese göre enerji tüketimi kırılımı Tablo 3-16 içerisinde gösterilmektedir.  

Tablo 3-24: Prosese göre enerji tüketimi331 

Proses M-SEC332 
(kWh/kg) 

M-SEC 
(TWh) 

S-SEC333 
(kWh/kg) 

S-SEC 
(TWh) 

Kalıp Enjekstion 0.93 12.4 2.37 31.8 
Ekstrüzyon 0.25 5.8 0.68 15.8 
Hava basınçlı 
kalıplama 0.43 3.1 2.23 1.58 

Termo şekillendirme 0.44 1.5 0.80 3.1 
Plastik dönüştürücüler 0.48 22.8 1.41 66.5 

Farklı teknolojilerle ilgili her bir ürüniçin enerji giderleri dahil genel giderler Tablo 3-17 içerisinde 
gösterilmektedir.  

Tablo 3-25: Farklı teknolojiler ve her bir ürün için enerji giderleri334 

 Kalıp Enjeksiyon Kalıp enjeksiyon 
(Elektrikle kalıp) Ekstrüzyon 

Örnek O-ring 
(sentetik kauçuk) 

Kılıf 
(HDPE) 

Pencere profili 
(PVC) 

Amortisman, faiz 19.4% 7.5% 7.5% 

Malzeme giderleri 13.7% 57.7% 72.5% 
Hurda 41.2% 1.9% 2.0% 
Nihai ürün için enerji gideri 4.1% 2.3% 5.0% 

İş gücü 13.7% 19.0% 5.0% 

                                                      
331 EUROMAP, 2008 
332 Makine spesifik enerji tüketimi : malzeme, makine hareketi  (sarmal, kelepçe, ejektör olarak ısı girdisi) 
333 Site spesifik enerji tüketimi: üretim sahası ile ilgili faaliyetlere bağlı her türlü enerji  
334 EUROMAP, 2008 
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 Kalıp Enjeksiyon Kalıp enjeksiyon 
(Elektrikle kalıp) Ekstrüzyon 

Diğer giderler (üretim öncesi 
giderler, su, yardımcı malzeme, 
bakım ) 

7.9% 16.6% 8.0% 

 

3.10.3 Türkiye’ye özel genel bakış 
Türkiye Plastik Sektörü Avrupa’da Almanya’dan sonra en büyük ikinci ve Dünya’da en büyük yedinci 
plastik üreticisidir. Türkiye müşteri tabanı çeşitlidir ve AB, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’ya ihracat 
gerçekleştirir. Ülkede plastik ve kauçuk endüstirisinde 18,741 imalatçıyı ve 181,233 çalışanı kapsar. 
Plastik malların üretim değeri 45,293 milyon TRYdir. Plastik Üreticileri Federasyonu (PLASFED) 
verilerine göre  Plastik üretim değeri 2014 yılında 34 Milyar ABD dolarıdır. Piyasa büyüklüpü 32.7 
milyar ABD dolarına eşdeğer oalcak şekilde 7.2 milyon ton civarındadır. Plastik ürünlerinin dağıtımı 
ana sektörleri ambalajlama, inşaat, otomotic, elektronik ve ziraat sektörlerine gider. Kimyasallarda 
olduğu gibi Türk plastik endüstrisi yaklaşık %87 değerinde  hammadde ithalatına bağlıdır. PLASFED 
rakamları  2013 yılında üretim değerlerinin 510 bin tona karşılık geldiğini gösterir.  

. Türkiye 2016 yılı itibariyle kıtada en büyük oyuncu olmayı amaçlar ve Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 2012 yılında 4 milyon ton olan polimer üretiminin 2023 yılı itibariyle 11 milyon ton değerine 
ulaşmasını beklemektedir.  

her bir işletme için Plastik ürünleri Türkiye’de Plastik Endüstrisi alt sektöründe ana alt sektörlerden 
birisidir. Sektör her bir işletme için ortalama 41 çalışan ortaya çıkaracak şekilde 275i656 personel 
istihdam eden 6,671 işletmeden oluşmaktadır.335 PLASFED tarafından hesaplanan toplam üretim 
2014 yılı için 8,285 kton olup finansal değeri 35 milyar ABD dolarına karşılık gelir. Sonraki şekil 
(Şekil 3-127) 2009-2014 yılı için üretim miktarları ve finansal değerleri ve 2015 beklentisini 
göstermektedir.  

 
Şekil  3-127: toplam plastik üretimi  (kırmızı çizgi kton) ve  üretim değeri (sütınlar milyon ton $)336  

Plastik sektöründe çalışan işletmeler genel olarak Türkiye’nin en büyük şehirlerinde yer almaktadır. 
İstanbul işletmelerin en fazla yer aldığı yerdir. Istanbul’un sagip olduğu %38 payı takip eden 
İzmir,Ankara ve Bursa gibi diğer şehirler sektörün yoğunlaştığı şehirlerdir. Aşağıdaki şekild (Şekil 3-
128) şehirlere göre işletmelerin kırılımını gösterir.  

                                                      
335 TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği , 2015 verisi  
336 Türk Plastil Sanayicileri Federasyonu  (PLASFED) Sektöre genel bakış  2015 
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Şekil  3-128: Şehirlere göre işletmelerin kırılımı 337 

Tablo 3-26 plastik ürünleri endüstrisi alt sektörlerine göre işletmelerin kırılımını gösterir.  

Tablo 3-26: Plastik ürünleri endüstrisi alt sektörlerine yönelik işletmelerin kırılımı 338 

Plastik ürünleri endüstrisi alt sektörleri İşletmelerin 
adedi 

Plastik yapı malzemeleri 1,352 

Plastik ambalajlama malzemeleri 1,708 

Plastik tabaka, levha, tüp ve kiriş üretimi 1,480 

Diğer plastik ürünler 2,131 

Toplam  6,671 

Yukarından da dikkat edileceği üzere plastik ambalajlama endüstrisi Plastik ürünler endüstrisi 
içerisinde işletme adedi bağlamında en büyük alt sektördür.  

TUIK tarafından hazırlanan çalışmaya göre Plastik sektörü içerisinde 50 veya daha fazla personel 
çalıştıran işletmeleri adedi 688 olup yaklşık Endüstri sektörü nihai enerji tüketimi %3 oranına karşılık 
gelecek şekilde 744 kTEP üretim gerçekleştirir.  

Sektör Sonraki şekil (Şekil 3-129) endüstri sektörü içerisinde nihai enerji tüketiminde plastik 
sektörünün payını gösterir.   

                                                      
337 TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği , 2015 verisi 
338 Türk Plastil Sanayicileri Federasyonu  (PLASFED) Sektöre genel bakış  2015 
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Şekil 3-129: Plastik sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı 339  

Plastik sektöründe 688 şirketi kapsayan işletmeler için nihai enerji tüketiminin 89% oranı prosesler 
için,6% oranı mekan ısıtma için ve 5% oranı ise ulaşım içindir. 340.  

Plastik ürünleri sektörünün çoğunluğu kalıplama, ekstrüder ve benzer teknolojileri kullanırken  
hammaddeyi (plastik) eritmek veya şekillendirmek için gereken ısı ısıtıcı şeritler içerisine yerleştirilen 
elektrikli dirençler aracılığıyla sağlanır.  

Türk plastik ürünleri endüstrisi içerisinde hammaddeden mal üretmek için bu yöntemi kullanan bir 
çok KOBİ bulunmaktadır. Bu tecrübe içerisinde tecrübelere uygun olarak özellikle KOBİlerde ısıtma 
malzemelerindeji yalıtım yetersizliği nedeniyle hammadde (plastiği) eritmek için üretilen ısı ısıtma 
elemanlarının yüzeyinden yayılır. Ancak ısıtma elemanlarının yüzeyinin üzerinde termal yalıtım 
kılıfları uygulanması KOBİler ve diğer işletmelere istenmeyen ısı kayıplarının azaltılması sayesinde 
elektrik tasarrufu imkanı sağlar.  

Şekil 3-130 termal yalıtım montajını gösterir. Termal yalıtım kılıfı ısıyı varil içerisinde tutar ve bu 
sayede ısı üreterek elektrikten tasarruf sağlar.  

 

                                                      
339 Kaynak : TUIK, 2014. 
340 TUIK Baz alır, 2014. 
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Şekil  3-130: Enjeksiyon kalıplama makine varili termal yalıtımı  

İç ve dış sıcaklıklar, eleman yüzeyi vb bağlı olarak enerji tasarrufları 60 % değerine ulaşabilir. 
60%341  

Diğer başlıca enerji tüketicileri hammaddeleri varil boyınca hareket ettirmek için ekstrüderlere 
yönlendiren helezonları döndüren motorlardır. Helezonları döndürmek için kullanılan motorların 
çoğunluğı EFF 2 (IE1) veya EFF 1 (IE2) enerji verimliliği sınıflarında veya eşdeğer sınıflardadır. Bu 
nedenle bumotorları IE3 ve IE4 verimlilik sınıfında motorlarla  değiştirmek suretiyle iyileştirmeye 
yönelik alan vardır. Motor verimliliğine ilave olarak yüksek derecede optimize edilen ve 
otomatikleştirilen servo hidrolik teknoloji Plastik ürünleri sektöründe kullanılan makinelerin elektrik 
tüketimini azaltmayı sağlar. Sektörde kullanılan üretim makineleri imalatçıları Avrupa ve Asya  ve 
bunun yanında yerel üretilmiş makinelerdir. Aşağıdaki şekilde sektörde son zamanlarda uygulanan 
ana proses makine değişim projeleri ile ilgili Spesifik Enerji tüketimini sunar. (Şekil 3-131) 

 
Şekil  3-131: Proses makine değişim projeleri SET karşılaştırmaları342 

Şekil 3-131 ile gösterilen sonuçlar mevcut ekipmanların yeni model verimli ekipmanlarla 
değiştirilmesinin üretimin spesifik enerji tüketiminde azalama sağladığını anlamına gelmektedir. 
Şekil üzerinde gösterilen SET değerlerinin bazı özel ürünlerle ilgili olduğuna ve proses çıktılarına 
bağlı oalrak değişken olabileceğine dikkat edilmelidir. Aşağıdaki şekil her bir birim üretime göre 
hesaplanan ortalama enerji verimlilik oranlarını gösterir.  

                                                      
341 Yatırımcı verilerini baz alan TurSEFF Proje değerlendirme raporları 
342 Yatırımcı verilerini baz alan TurSEFF Proje değerlendirme raporları 
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Şekil 3-132: Proses makineleri ile ilgili bazı enerji verimlilik projeleri ortalama enerji tasarruf oranı 343 

Sektör içerisinde mevcut veriler baz alındığında proses makineleri  değişim projeleri ile ilgili 
ortalama enerji tasarruf oranı 29% ile 71% arasında değişmektedir.344 Şekil 3-132 ile verilen yatırım 
sonuçları yeni model ve verimli proses makineleri ile yüksek enerji tasarruflarının elde 
edilebileceğini göstermektedir . 

Elektrik ve termal enerjinin paralel tüketinin plastik sektöründe göreceli olarak az olduğu için 
kojenerasyon tesis kurulumları oldukça sınırlıdır. Mevcut kojenerasyon tesisleri alt sektöröerin hem 
elektrik hem termal enerji ihtiyacına bağlı olarak çoğunlukla ambalaj sekötründe görülmektedir .345. 

3.10.4 En iyi, uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler 
En iyi, uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler  iki  kategori altında alınır.: 

• Proses:  Bu kategori proses ve üretim hatlarıyla yakından ilgili tüm teknik ve teknolojileri 
içerir; 

• Yardımcı veya yatay - Bu kategori kompresörler, aydınlatma, kazan, motorlar, enerji yönetim 
sistemleri, soğutma grupları gibi üretim hatlarına hizmet eden yardımcı sistemlerle doğrudan 
ilgili tüm en iyi teknik ve teknolojileri içerir.  

Kauçuk ve plastik endüstrilerinde anahtar enerji verimlilik olanakları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Alan Önlem 
A. Genel yardımcı sistemlerle ilgili önlemler 

HVAC - Proses ısısını uzaklaştırmak için havalandırmanın iyileştirilmesi; ısı geri 
kazanım önlemleri 

Dondurmave soğutma - Daha verimli soğutucu ve ısı eşanjörleri kullanma 

Basınçlı hava 
- Kompresörlerin doğru şekilde boyutlandırılması ve kademeli olmalarının 
sağlanması 
- Basınçlı hava sistemlerinde ısı  geri kazanımı ve kontrollerin kullanılması 

Elektrik - Kalıp enjeksiyon makinelerinde değişken hızlı sürücüler kullanılması 
                                                      
343 Yatırımcı verilerini baz alan TurSEFF Proje değerlendirme raporları 
344 T Yatırımcı verilerini baz alan TurSEFF Proje değerlendirme raporları 
345 Turkoted kojenerasyon raporunu baz alır 2014. 
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Proses kontrol sistemleri - Enerji yönetim sistemleri ve enstrümantasyon 
Aydınlatma - Aydınlatmada enerji verimliliği ve aydınlatma kontrollerinin kullanımı 
B. Prosese Özel Önlemler 

Enjeksiyon Kalıplama  - Hidrolik tahrik sistemi yerine serve hidrolik tahrik sisteminin kullanılması, 
varil yalıtım zarflarının montajı 

Ekstrüzyon - Sistem tasarımının optimal olmasını ve uygun çalışma parametrelerinin 
belirlenmesini sağlama 

Hava basınçlı kalıp - Kontrol ve ısı geri kazanımını iyileştirme 

Termo şekillendirme 
- Termo şekillendirici elemanı iyileştirme  
- Plastik bileşenler eşleştirme üzere radyant ısıtıcı seçimi 
- Ekstrüderi termo şekillendiriciye bağlama 

Basınçlı kalıplama 
- Sıcaklığı kontrol etmek ve ısı geri kazanımı için soğuk suya ısı eşanjörü 
bağlanması 
- Makine çalışma zamanını kontrol etme 

Kurutma ve Polimerleştirme - Kurutma ve polimerleştirme ekipmanı çalışmasını iyileştirmek için yalıtımı 
iyileştirme ve otomasyon sistemi oluşturma 

Hidrolik Sistemler - Tekli hidrolik sistemin kullanılması; akümülatörlerin dahil edilmesi 

3.10.4.1 Prosese Özel teknikler ve teknolojiler 

Yeni teknolojiler ve modifiye edilmiş malzemeler ve son kullanıcı uygulamaları sürekli bazda 
uygulanacaktır. Bunlar aşağıdakileri içerir:  

Hammadde geliştirme:.Mükemmel fiziksel özelliklere sahip yeni metalosen katalize edilmiş plastik 
ailesi ortaya konmuştur. Gıdaları sarmak için eş ekstrude ambalaj uygulamalarında berraklığı 
artırmak için etkin madde olarak diğer malzeme değiştiricisi olarak kullanımı artırması beklenir.  

Robotik: Robotik tutarlı makine çevrimi sağlayarak makine hızını artırmak, giderleri azaltmak, 
emniyeti artırmak ve kaliteyi artırmak için kullanılır.  

Tamamen elektrikli kalıp enjeksiyon makinesi: Geleneksel makinelere göre başlıca avantajları 
aşağıdaki gibidir: 

• Enerjinin daha verimli kullanılması (%50 seviyelerinde enerji tasarrufları elde edilebilir) 
• Sessiz, temiz, kompakt çalışma 
• Daha iyi proses kontrolü 
• Hidrolik yağla ilgili hususlar ortadan kaldırılır 
• Daha hızlı çevrim zamanı 

Eş enjeksiyonlu kalıplama:. Eş enjeksiyonlu kalıplama fiziksel özellikleri iyileştirme ve/veya 
hammadde giderlerini azaltma için farklı bir yöntem sağlar. Bu proses eş merkezli nozul ile eş 
zamanlı olarak iki farklı malzemenin enjekte edilmesine imkan sağlar.  

Senkron torklu motorlar (ST): Tipik olarak ST motor doğru akımlı motora göre %10 ile %20 arası 
daha az enerjive üç faz AC motorlara göre %5 ile %10 arası daha az enerji kullanır. Geniş hızı 
aralıklardan sabit tork sağlar ve düşük hızlarda ise yüksek tork sağlar. ST motorlar birkaç yıldan beri 
mevcut olup  endüstri içerisinde kullanımı muhtemelen artacaktır.  

Plastik endüstrisi içerisinde en ilgi çekici enerji prosesleri aşağıda proseslere göre gruplandırılmıştır.  

a) Kalıp Enjeksiyon Prosesi 
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Frenleme süresince enerji geri kazanan servo tahrikler %25 ile %50 arasında enerji tasarrufu 
üreterek hidrolik tahrik sistemlerine göre daha verimlidir. İlave olarak hidrolik sistemlere ihtiyaç 
duymayan bu sistemler hidrolik bobini soğutma ihtiyacını ortadan kaldırır, bu nedenle çalışması 
daha  düşük  maliyetlidir.  

Ayrıca, varil yalıtım ceketlerinin monte edilmesi ısıtma elemanlarında tüketilen enerjiyi %50 orannda 
azaltabilir. Aynı zamanda çalıştırma zamanlarını azaltarak sıcak yüzeylerle ilgili sağlık ve güvenlik 
hususlarını azaltabilir. . 346. 

 

b) Ekstrüzyon 

Ekstrüzyon prosesinde kullanılan enerjinin en büyük kısmı ekstrüderi, ekstrüder vidalı motor ile 
çalıştırma ihtiyacı nedeniyle ortaya çıkar. Ekstrüzyon prosesinde en büyük enerji tüketicileri 
motorlar, ısıtma üniteleri, soğutma prosesi ve kompresörlerdir. Özellikle büyük enerji tüketicileri 
gereksiz çalışmayı önlemek için dikkatli şekilde prosesle işletilmelidir.  

İlave olarak genellikle sıklıkla resirküle edildiği zaman soğutma için önemli miktarlarda su 
kullanılabilir. Özel enerji verimliliği önlemleri aşağıdakileri içerir:   

• Soğutma su hacim ve sıcaklıklarını optimize etme ve kontrol etme 

• Doğru ekstrüderin seçilmesi; kötü seçilmiş bir vida/kalıp kombinasyonunun kötü seçimi daha 
yüksek enerji tüketimlerine neden olabilir; 

• Kalıp sıcaklığını mümkün mertebe en düşük seviyede tutma: Ekstrüder hızının optimize 
edilmesi gerekir ve ekstrüder gövdesi de iyi şekilde yalıtılmalıdır.  

• Motorların ve diğer ekipmanların ekstrüder kapasitesi ile eşleşmelerini sağlamak. (Yüksek 
verimli motorlar ve VSD'lerde kullanılabilir.) 

• Varil kapasitesinin yeterli şekilde yalıtılmasını sağlama (potansiyel enerji tasarrufu %15 
değerine kadar artırılabilir)347  

• Geleneksel dişli kullanmayan sistemler için doğrudan tahrik sistemleri kullanma 

 

c) Hava basınçlı Kalıplama  

İki tür hava basınçlı kalıplama vardır: ekstrüzyon hava basınçlı kalıplamada kalıp hava enjeksiyonu 
ve basınçlı hava enjeksiyonu ile kalıbın şeklini alacak ve kalıp şekli ile eşleşecek şekilde genişletilir. 
Burada reçine kalıp içerisine yerleştirilir ve daha sonra basınçlı havaya aktarılır burada yeniden 
ısıtılır ve hava enjeksiyonu ile genişletilir. Hava basınçlı kalıplamada enerji verimliliği olanakları 
aşağıdaki şekillerde enerji verimliliğini iyileştirme ve optimize etme üzerine odaklanır  : 

• İmalat prosesini daha iyi izlemeyi sağlayan kontrol sistemlerinin kurulması, böylelikle 
düzeltici faaliyetin daha çabuk şekilde alınmasını sağlar; böylece ürün kalitesini artırırken 
daha düşük enerji tüketimine imkan sağlar:  

                                                      
346 RECIPE projesi , 2005 
347 Reçete Projesi , 2005 
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• Hem sıcaklığı kontrol etmek hem de enerji tüketimini geri kazanmak için hidrolik sistemler 
soğuk su ağında ısı eşanjörünün montajı, 

• Kalıplama makinelerinde hidrolik makinelerin yerine elektrikli makinelerin kullanılması %30- 
%40 arasında enerji tasarrufları sağlayabilir. 348    

• Basınçlı hava sistemlerinin çalışmasının iyileştirilmesi. (Hava basınçlı kalıplamada toplam 
enerji giderlerinin yaklaşık %60'ına karşılık gelir. ) 

 

d) Termoşekillendirme 

Spesifik enerji verimlilik önlemleri aşağıdakileri içerir:  

• Termo şekillendiriciyi iyileştirme- daha verimli seramik veya quvartz  elemanlara ve 
iyieştirilmiş bölgeleme kapasitesi ve kontrolleri  kulllanan "cal-rod" ısıtıcılar kullanarak eski 
termoşekillendirme makinelerini iyileştirme. Malzeme enerji emilimi ve üretkenlikteki ilave 
iyileştirmelere bağlı olarak %30-%40 iyileştirmeler mümkündür. Enerji tasarrufları büyük 
ölçüde değişiklik gösterebilir ancak %30-%40 seviyelerinde ısıtıcı enerjisi azalmaları 
yaygındır. Azalan çevrim zamanları tekli istasyon termo şekillendiricilerde ilave tasarruflar 
sağlar. İyi uygulamanın geri ödeme üresi tek termoşekillendiricide iki ile dört yıl arasında 
değişmektedir.  349. 

• Plastik bileşen termal özelliklerine eşleşmek üzere radyant ısıtıcı iyileştirmeyi seçme: 
Yayıcılık özellikleri plastik levhanın emilim karakteristikleri ile eşleştiği zaman kızıl ötesi 
ısıtıcılar önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayabilir. Radyant ısıtıcıların uygun şekilde 
uygulanması enerji giderlerini %50 oranında kesebilir ve üretkenliği %76 oranında artırabilir.  
350. 

• Ekstrüderi Termoşekillendiriciye Bağlama - Bu teknik gerçekte termoşekillendirme için enerji 
tüketimini önemli ölçüde azaltır. Geleneksel termoşekillendirmede plastik peletler plastik 
levha üretmek üzere ısıtma ve soğutma işlemine tabi tutulur ve daha sonra plastik levhalar 
termo şekillendirilmiş parçayı üretmek üzere ikinci ısıtma ve soğutma işlemine tabi tutulur. 
Hat içi termoşekillendirmede hammaddeler ısıtma ve soğutma prosesine bir kerede uğrar ve 
böylelikle %50 oranında enerji tasarrufları elde edilebilir. Geri ödeme altı ay gibi kısa 
sürelerde olabilir. 351. 

 

e) Basınçlı Kalıplama Prosesi 

Basınçlandırma prosesi beş temel unsuru yöneten kontrol ünitesi içerir: hidrolik hizalama kontrollü 
yüksek hızlı kalıp, kalıp için ısıtma ve soğutma sistemi, termoplastikleri işlemek için ekstrüder 
sistemi, malzemeyi kalıp içerisine beslemek için kalıp ünitesi ve transfer ünitesi  

Spesifik enerji verimlilik önlemleri aşağıdakileri içerir: 
                                                      
348 IEE Program. Düşük Enerji Plastik İşleme –  Avrupa En iyi pratik uygulama rehberi, 2006  
349 Tangram Technology Ltd, Plastik Enerji En iyi Uygulama Rehberi , 2006 
350 Tangram Technology Ltd, Plastik Enerji En iyi Uygulama Rehberi, 2006 
351 Tangram Technology Ltd, Plastik Enerji En iyi Uygulama Rehberi, 2006 
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• Hem sıcaklığı kontrol etmek hemde ısı geri kazanmak için hidrolik sistemleri soğuk su ağına 
ısı eşanjörü montajı  

• Makine çalışma zamanının kontrol edilmesi; önemli duruş zamanlarında hidrolikleri 
kapatarak enerji tasarrufları elde edilebilir.  

 

f) Kurutma ve Polimerleştirme 

Özellikle kurutma ekipmanını çalıştırırken enerji tasarrufu elde etmek için çeşitli olanaklar vardır: 

• Yüksek verimli elektrikli kurutucular kullanılarak %30 oranına kadar enerji tasarrufları elde 
edilebilir ve bunun yanında modüler gaz yakmalı kurutucuların kullanılması enerji tüketimini 
önemli ölçüde azaltabilir. Yüksek hacimli uygulamalarda gaz yakmalı kurutucuların 
kullanılmasının %60-80 oranında tasarrufa yol açtığı, ilave yoğuşma noktası izleme 
sistemleri montajının enerji tüketimini %20 oranında azalttığı bildirilmiştir.  

• Kurutma ve havalandırma seviyelerinin kontrolü için otomasyon sisteminin montajı 

• Kurutma sisteminde 100°C 'den daha fazla sıcaklık gerekmesi durumunda sadece elektrik 
kullanılması 

• Kurutma prosesinde dirençli fırınlar yerine kızıl ötesi ısıtıcıların kullanılması 

• Kurutma odaları ve/veya fırınların dış yüzey sıcaklıklarının 40°C sıcaklığı aşmamasını 
sağlayacak şekilde uygun yalıtım malzemelerinin kullanılması 

 

3.10.4.2 Yatay Teknikler ve Teknolojiler 

Plastik endüstrisinde Önleyici bakım, enerji yönetim sistemi oluşturma, verimli motorlar kullanma, 
verimli değişken hız sürücüleri, uygun yalıtım kullanma, kompresörlerin optimizasyonu, pompa ve 
aydınlatma sistemleri verimliliklerinin optimizasyonu gibi yatay teknikler ve teknolojiler  ea enerji 
tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir.  (Bakınız Ek  1). 

3.11 Kağıt ve kağıt hamuru sektörü 

3.11.1 Sektörün genel tanımı  
Kağıt ve kağıt hamuru endüstrisi enerji yoğun bir sektör olup enerji üretim giderlerinin ortalama %21 
oranına karşılık gelmektedir352 ve bu nedenle üretim prosesinin enerji verimliliğinin iyileştirilmesi 
hem çevresel hem de rekabetçi avantajlara sahiptir. Bununla birlikte kağıt ve kağıt hamuru sektörü 
yenilenebilir enerji üreticisi önemli üreticisi ve kullanıcısı olabilir. (dünya çapında enerji tüketiminin 
yaklaşık %50 oranı biyokütleden kaynaklanır) 353).  

I. Avrupa'da ağaç temel orijinal ham maddedir- geri dönüştürülmüş kağıt oranları kullanılan fiberlerin 
yaklaşık %50 oranını temsil eder- ancak çok az durumda saz, kendir, yeşillik, pamuk ve diğer 
selüloz içeren maddeler kullanılabilir. Dünyada toplam kağıt üretimi 2013 yılında toplam 403 milyon 
                                                      
352 IPPC, 2010, 4, CEPI 2009 
353 IPPC, 2010 from CEPI 2008 
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ton olup bu değer 2012 yılında 399 milyon tondur. 2013 yılında toplam kağıt üretimi Şekil 3-105'te 
içerisinde gösterilmektedir.  

45%
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21%

5% 1% 1%

Asya
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Kuzey Amerika

Latin Amerika

Okyanusya

Afrika

 
Şekil 3-133: 2013 yılı global kağıt üretimi354 

Bu pasta grafik üretimin farklı bölgeler arasında nasıl dağıldığını göstermektedir.  Kağıt üretiminin 
%45 oranına karşılık gelen Asya (182 milyon) ve Kuzey Amerika'da  ( 85 milyon ton) önemli 
üreticilerdir.  

Kağıt ve kağıt hamuru endüstrisinde uygulanan temel prosesler hammadde hazırlama, kağıt 
hamuru, ağartma, kimyasal geri kazanım, kağıt hamuru kurutma ve kağıt hamuru üretimini içerir.  

Hammadde hazırlama: Boyut azaltma, kabuk soyma sıyırma ve elemeyi içerir. Kabuk soyduktan 
sonra kütükler sıyırma makinelerine konmakta ve uygun boyutlarda ve şekillerde talaş üretilerek 
kağıt hamuru prosesinin verimliliği maksimize etmeye çalışır. En son aşama elemeyi içermekte olup 
burada çok büyük veya küçük olan talaşlar ayrılır ve enerji geri kazanımı veya ilave geri dönüşüm 
için gönderilir.  355.  

3.11.1.1 Kağıt Hamuru 

Kağıt hamuru üretimi nın temel hedefleri ağaç fiberlerini fiberleri bir arada tutan odun özünden 
uzaklaştırmak daha sonra fiberleri su içinde askıda tutarak kağıt hamuru için uygun hale getirmektir. 
Ağaç kağıt hamuru üretmek için başlıca üç yöntem  kimyasal kağıt hamuru üretimi , mekanik kağıt 
hamuru üretimi  ve yarı kimyasal kağıt hamuru üretimi dır. Uygulanan kağıt hamuru üretimi  
proseslerinin türleri ağaç kaynağı (yumuşak odun, sert odun), istenen kağıt hamuru özellikleri (fiber 
uzunluğu, mukavemet saflık) gibi istenen kağıt hamuru özellikleri  ve imal edilecek kağıt ürünler 
(gazete kağıdı, ambalaj veya yazı kağıdı) gibi çeşitli özelliklere bağlıdır. Bu proseslerin her birisi 
aşağıda kısaca ele alınmaktadır.  

Kimyasal Kağıt Hamuru üretimi :Sülfat veya kraft prosesi dünyada kağıt hamuru üretiminin yaklaşık 
80% oranına karşılık gelmektedir ve kimyasal kağıt hamuru üretiminde en yaygın olarak uygulanan 
yöntemdir.  

                                                      
354 PPI CEPI 
355 Kramer ve diğerleri, 2009 
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Mekanik Kağıt Hamuru üretimi :. Mekanik Kağıt Hamuru üretimi en eski kağıt hamuru üretme 
yöntemidir. Mekanik enerji öğütme işlemi aracılığıyla ağaç ve kağıt atık hammaddeden fiberleri 
zayıflatma ve ayırma için kullanılır. Mekanik kağıt hamuru üretimi kimyasal kağıt hamuru üretimine 
nazaran (95%) oranında daha fazla verim sağlar.  

Yarı Kimyasal Kağıt Hamuru Üretimi : Kimyasal ve mekanik kağıt üretimi proseslerinin 
kombinasyonudur. Ağaç parçaları mekanik olarak kağıt hamuru üretilmeden önce orta seviye 
kimyasal ayırma prosesine tabi tutulur. Bu proses temel olarak daha pürüzsüz,  yoğun ve daha opak 
kağıt sayfaları üretmek üzere kullanılabilecek kısa dar fiberleri olan sert odunlar için kullanılabilir.  
356. Yarı kimyasal ve kimyasal kağıt hamuru arasında önemli farklar yarı kimyasal ayırmanın daha 
düşük sıcaklıklar, daha seyreltik pişirme çözeltileri ve daha kısa pişirme zamanları kullanılmasıdır. 
357. 

Geri dönüştürülmüş kağıt: Geri dönüştürülmüş fiber kağıt üretiminde vazgeçilmez hammadde 
haline gelmiş olup toplam hammaddelerin %40 oranına karşılık gelmektedir. Avrupa'da geri 
dönüşüm için kağıttan faydalanma oranı yaklaşık %50’dir. 2008 yılında kağıt üretimi için ağaç kağıt 
hamuru temel kaliteleri  sülfat kağıt hamuru ( toplam kağıt hamuru üretiminin %60) olup bu mekanik 
ve yarı kimyasal kağıt hamuru üretimi (toplam kağıt hamuru üretiminin %32 oranı) ve sülfit kağıt 
hamuru (toplam kağıt hamuru üretiminin 5% oranı )takip etmektedir.  

Kimyasal Geri Kazanım Prosesi : Ana amaç harcanan pişirme çözeltiünden kağıt hamuru 
kimyasallarını(örneğin siyah çözelti) sonraki kağıt hamuru proseslerinde  tekrar kullanmak için geri 
dönüştürmektir.   Proses tesisin kağıt hamuru üretim kimyasallarını 98%oranına kadar yeniden 
üretmesine imkan sağlamaktadır358, bu satın alınan kimyasal giderlerini önemşi ölçüde 
azaltmaktadır. . İlave olarak kimyasal geri dönüşüm bir tesisin rafinasyon prosesinin parçası olarak 
siyah çözelti içerisinde yer alan kağıt hamuru artıklarını yakarak buhar gerekliliklerinin önemli 
kısmını üretmesine imkan sağlar.  

Ağartma : Ağartma parlaklığını artırmak için kağıt hamurunu kimyasal olarak değiştiren her türlü 
prosesi ifade eder359. Kağıt hamuru üretme prosesi gerekli olan ağartma türüne yönelik önemli bir 
yönlendiricidir. Mekanik ve yarı kimyasal kağıt hamuru üretim prosesi yüksek odun özü içeriğine 
sahip kağıt hamuru üretecektir, bunlar kalan odun özünü renksizleştirmek için  kimyasal olarak 
yoğun ağartma prosesi (hidrojen peroksit ve/veya sodyum hidrosülfit) gerektirmektedir. Düşük odun 
özü içeriğine sahip Kimyasal kağıt hamurlar için ağartma  kalan odunun özünün kağıt hamurundan 
uzaklaştırılmasına odaklanır.   360. 

3.11.1.2 Kağıt Üretimi 

Kağıt üretim prosesi üç temel aşama içerisine bölünebilir:  

1) Stok hazırlama, burada kağıt hamuru kağıt makinesine girmek için uygun homojen balçık 
yapısına döner.  

2) Yaş son prosesinde kağıt oluşumu meydana gelir; ve  
                                                      
356 Martin ve diğerleri. 2000 
357 U.S. EPA 2002 
358 U.S. EPA 2002 
359 U.S. ERA 2002 
360 U.S. DoE 2005a  
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3) Kuru son prosesi burada kağıtlar kurutulur ve bitirilir. Kağıt  ve kağıt hamuru imalat prosesi 
akış diyagramı şekil 3-106 içerisinde gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-134: Kağıt ve kağıt hamuru imalat prosesi akış diyagramı361 

3.11.2 Kağıt ve Kağıt Hamuru Fabrikalarında Enerji Tüketimi  
Global ölçekte bakılacak olursa kağıt ve kağıt hamuru toplam endüstriyel kullanımının %5.7 oranına 
sahip olarak enerji tüketiminden en büyük dördüncü sırayı almaktadır. 362. Kağıt ve kağıt hamuru 
üretimi ısı ve elektrik enerjisi şeklinde enerji girdisi gerektirmektedir. Bir ton kağıt üretimi ortalama 
11.5 GJ birincil enerji ihtiyacına sahip olup363,  hammadde, fiber, kağıt kalitesi ve üretilen kalite ve 
uygulanan tekniklere bağlıdır. Artırılmış enerji tasarrufu ve sistem/yaşam döngüsü iyileştirmeleri  ile 
birlikte Sektör içerisindeki toplam enerji tasarruf potansiyeli 2.1-2.4 EJ/yıl olarak öngörülmektedir.  
364.  

Kağıt ve kağıt hamuru üretimi endüstrisinde buhar/sıcak su ve enerji üretim için kullanılan başlıca 
yakıtlar aşağıdaki gibidir:  

• Biyokütle ( ağaç kabuğu, ağaç artıkları ve talaşlar);  
                                                      
361 Staudt 2010 
362 197, IEA 2007 
363 BREF 2010 
364 IEA, Endüstriyel enerji verimliliği ve CO2 emisyonlarını izleme, 2007 
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• Siyah çözelti  ( kimyasal kağıt hamuru fabrikalarında ana yakıttır.);  

• Çeşitli balçık türleri  ( biyo-balçık,  finröz balçık, mürekkepsizleştirme balçığı);  

• Doğalgaz, fuel oil (ağır fuel oil, gaz yağı) kömür, linyit veya turba kömürü gibi fosil yakıtlar 

Kağıt ve kağıt hamuru endüstrilerinde kullanılan enerjinin kırılımı Tablo 3-18 içerisinde 
sunulmaktadır.  

Tablo 3-27: Kağıt ve kağıt hamuru üretim endüstrisinde kullanılan enerji kırılımı 365 

 % Enerji kullanımı 

Proses  Buhar Elektrik Toplam 
Hammadde Hazırlama 0 8 2 
Kağıt hamuru üretme    
- Mekanik 15 18 14 
- Kimyasal l 0 15 3 
- Geri dönüştürülmüş kağıttan kağıt 
hamuru üretimi 1 1 1 

Kimyasal geri kazanım 8 4 7 
Ağartma 19 2 18 
Kağıt Hamuru Kurutma 2 1 2 
Kağıt Üretimi 55 36 47 
Diğer Proses - 5 4 
Proses olmayan (Aydınlatma, HVAC, 
vb.) - 10 2 

Total 100 100 100 

Proses türüne bağlı olarak kağıt endüstrisi çoğunlukla ve pratik olarak ısı ve elektrik enerjisini kendi 
enerji santrallerinde üretir (yaklaşık %44) 366. 

 

Hammaddelerin depolanması ve işlenmesi - Ağaç işlemede en önemli enerji hususu enerji 
üretmek için mevcut artık biyokütleleri (ağaç kabuğu, ahşap artıkları) mümkün olan en verimli 
şekilde kullanmaktır. Ahşap sahasında enerjinin kullanımı yaklaşık olarak 10 kWh/m3 işlenmiş 
odundur. Bu  mekanik kağıt hamuru tesis için 25 kWh/ton kağıt hamuru ve kimyasal kağıt hamuru 
tesis içinse 60 kWh /ton değerinin altındadır. Enerji kullanımını düşük seviyede tutmak için elektrik 
motorları ve motor kontrollerin uygun şekilde boyutlandırılmaları gereklidir. Ağaç sahasında 
içerisinde bant konveyörlerin kullanılması talaşlar için düşük enerjili alternatif kullanım olasılığı 
sağlar.  

3.11.2.1 Kraft (sülfat ) kağıt hamuru üretim prosesi  

Kraft kağıt hamuru üretimi çoğunlukla kimyasal kağıt hamuru üretim prosesinde kullanılır. Daha 
yüksek kalitede kağıt ürünler için daha yüksek kalitede fiber üretirler ancak daha fazla miktarda ısı 
enerjisine ihtiyaç duyarlar ve düşük fiber verimine sahiplerdir. Kraft fabrikaları enerji ihtiyaçlarının 
çoğunu veya tamamını yan ürünlerden (örneğin siyah çözelti) karşılayabilir ve net enerji dışarı 
aktarıcısı olabilir.  

                                                      
365 IEA, Endüstriyel enerji verimliliği ve CO2 emisyonlarını izleme 2007  
366 CEPI 2008 
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Isı enerjisinin çoğu farklı ısıları ısıtmak ve suyu buharlaştırmak için kullanılır. Isı enerjisi aynı 
zamanda kimyasal reaksiyonları hızlandırmak veya kontrol etmek için kullanılabilir. Elektrik enerjisi 
çoğunluklar malzemelerin taşınması (pompalama) ve kağıt makinesinin çalıştırılması için kullanılır.  

Ağartılmış kraft üretimi 10-14 GJ/ADt (%90 hava kuru kağıt hamuru) tüketir (elektrik enerjisinden 
buhar üretimi hariç.  Elektrik enerjisi tüketimi 600-800 kWh/ADt olup buna kağıt hamurunu kurutma 
dahildir. Kağıt hamurunu kurutmak için gereken enerji yaklaşık olarak ısı enerjisinin %25’i ve elektrik 
enerjisinin %15-20’sidir. Elektrik enerjisinin %50’sinden fazlası pompalama için kullanılır. Modern 
kağıt hamuru fabrikaları kendine yeter olmaktan fazladır ve fazla enerji  artan enerji fiyatlarına bağlı 
olarak iyi kar marjı ile birlikte satış ticari malı haline gelmiştir.  

Tablo 3-19, Pazar kağıt hamuru fabrikası ve entegre kağıt ve kağıt hamuru fabrikasının kağıt ve 
kağıt hamuru endüstri sektörü dışındaki diğer tüketiciler için nasıl büyük miktarlarda elektrik enerjisi 
üretebileceğini göstermektedir. Bu fabrikanın elektrikten ziyade ısı enerjisine ihtiyaç duyduğu durum 
içindir.   

Tablo 3-28: Modern kağıt hamuru fabrikası& kağıt fabrikası için ısı &enerji dengesi 367 

Fabrika türü Üniteler 
Entegre olmayan 

ağaç kabuğu 
yakmalı kağıt 

hamuru fabrikası  

Tam entegre ağaç kabuğu 
yakmalı kağıt hamuru&kağıt 

fabrikası  

Isı üretimi  

Siyah Çözelti GJ/t kağıt 
hamuru 18.0 18.0 

Ağaç kabuğu ve ağaç 
atıkları 

GJ/t kağıt 
hamuru 4.2 4.2 

Isı tüketimi     
hamuru fabrikası 
prosesi 

GJ/t kağıt 
hamuru 11.0 8.5 

Kağıt fabrikası prosesi GJ/t kağıt  - 6.0 

Ters basınç enerjisi GJ/t kağıt 
hamuru 3.0 4.0 

Yoğuşma enerjisi GJ/t kağıt 
hamuru 8.2 3.5 

Enerji üretimi    

Ters basınç enerjisi kWh/t kağıt 
hamuru 820 1150 

Yoğuşma enerjisi kWh/t kağıt 
hamuru 800 340 

Toplam kWh/t kağıt 
hamuru 1620 1490 

Enerji tüketimi    
Kağıt hamuru fabrikası 
proses 

kWh/t kağıt 
hamuru  700 550 

Kağıt prosesi kWh/t kağıt  - 650 

Şebekeye enerji kWh/t kağıt 
hamuru 920 290 

Modern entegre olmayan kraft kağıt hamuru fabrikaları  gelen odunların %50’sini geri kazanım için 
yakmaları (güçlü siyah çözelti) ve yakıt olarak ağaç kabuğu kullanmaları sayesinde geri kazanarak 
enerji verimli olması nedeniyle enerji açısından kendisine yeterlidir. İlave olarak farklı proses 

                                                      
367 J. Suutela, Poyry Finland Oy 
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aşamalarından ikincil enerji sıcak veya ılık su olarak kazanılabilir (40-80°C). Fosil yakıtları başlıca 
kireç fırınlarında ve kokulu gaz arıtmada destek yakıt olarak kullanılır.  

Kağıt hamuru fabrikaları ile ilgili bireysel proseslere ait enerji tüketimi hakkında bazı ilave rakamlar 
aşağıda sunulmaktadır.  

• İşlenen her bir m3 odun için buzdan arındırma 30 MJ sıcak su veya buhar enerjisi  
harcayacaktır.  

• Kabuk suyma için toplam enerji tüketimi 7-10 kWh/m3 tür. 368 .  

• Kabuk pres için enerji tüketimi yaklaşık 5 kWh/ADt  kabuk olup başlangıç kuruluğu %35’tir ve 
ısı üretiminde artış yaklaşık 2 GJ/ADt veya %45’tir. (kuruluk %35'ten %45 oranına artarsa) 

• Kağıt hamuru kurutma için enerji yaklaşık 3 GJ/ADt kağıt hamuru veya toplam ısı 
gereksinminin %25’i ve elektrik enerji tüketiminin yaklaşık %15-20’sidir.  

3.11.2.2 Mekanik Kağıt Hamuru Üretimi  

Mekanik enerji öğütme işlemi ile fiberleri zayıflatmak ve odundan ayırmak için kullanılır.  Mekanik 
kağıt hamuru üretiminin avantajı kimyasal kağıt hamuru üretimi ile karşılaştırıldığında (%97 oranına 
kadar) daha yüksek verimliliklerde üretim sağlayabilmesidir. 369.) Aynı zamanda kir, buradaki gibi 
kontaminantları ortadan kaldırmak için kimyasal proseslerle karşılaştırıldığında daha fazla 
hammaddenin elenmesini gerektirmektedir. Dört temel mekanik kağıt hamuru üretimi türü vardır:  
Taş odunhamur (SGW), rafine mekanik hamuru üretimi (RMP), termomekanik kağıt hamuru üretimi 
(TMP) ve Kimyasal termomekanik kağıt hamuru üretimi370. Mekanik kağıt hamuru üretimi prosesi 
temel aşamaları Şekil 3-107 içerisinde gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
368 1, Finnish BAT report 
369 BREF 2010, s. 422 
370 Kramer, ve diğerleri. 2009, s. 15 
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Şekil 3-135: Mekanik Kağıt Hamuru üretme temel aşamaları371 

Mekanik kağıt hamuru üretiminde spesifik enerji tüketimi özel kağıt hamuru üretim prosesine, 
hammaddenin özelliklerine ve büyük kapsamda son ürün tarafından belirlenen kağıt hamuru kalite 
taleplerine bağlıdır. Mekanik kağıt hamuru üretiminin önemli kısmı (>%90) ısıya değiştirilir ve bunun 
bir kısmı geri kazanılabilir372. 

3.11.2.3 Geri dönüşüm için kağıt işleme 

Geri kazanılmış fiber toplam hammaddelerin %40’ından daha fazlasına karşılık gelmektedir. 
Avrupada geri dönüştürülmüş ürünlerden ortalama faydalanılma oranı yaklaşık %50 oranındadır. 
Geri kazanılmış fiberlerden kağıt hamuru üretimi el değmemiş kağıt hamuruna nazaran önemli 
miktarda daha az enerji kullanımı gerektirir. Geri kazanılmış fiberle ilgili en iyi uygulama tekniklerine 
dair değerler 14.3 GJ/t olan  kraft kağıt hamuru üretimi ile karşılaştırıldığında 0,7-3 GJ/t 
değerindedir. 373..  Bu enerji tüketimi ve CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik olarak umut verici bir 
opsiyon olup tahminler %35 kadar yüksek olabileceğini öngörmektedir. Ancak geri kazanılmış 
kağıdın uygunluğu bazı durumlarda sınırlıdır ve bu hususun çözülmesi kağıt üretimi yaşam ömründe 
diğer bazı parçalarında değiştirilmesini gerektirebilir.  

3.11.3 Turkiye’ye özel genel bakış   
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 2012 tarihli raporuna göre 2011 yılında yıllık kağıt üretimi 2.8 
milyon tonun üzerindeyken kağıt hamuru için bu rakam  yaklaşık 61,911 ton olup ülkeyi üretim 
bağlamında dünya'da 24. sıraya yerleştirmektedir. 2013 yılında kağıt üretimi yaklaşık 5.7 milyon 
tondur. (tüketilen miktar bağlamında Türkiye'yi 9. sıraya yerleştirmektedir) bu da yerel arızında iç 
piyasadaki talepten az oluğunu göstermektedir.  İstanbul Ticaret Odasının  2013 tarihli kağıt ve kağıt 
hamuru raporu geri dönüşüm kapasitesi, kağıt/karton ambalajlama, hijyenik kağıt ve karton olarak 
ulusal endüstrinin güçlü karakteristiklerini göstermektedir. Aynı rapor aynı zamanda iyileştirilmesi 
gereken alanlardan bahseder ve özellikle selüloz gibi deniz aşırı ülkelere bağımlı olan ürünlerden ve 
ülkedeki ormanların verimsiz kullanılmasından bahseder.  

 

Türkiye’de kağıt ve kağıt hamuru ürünleri selüloz üretimi ve ağaç kağıt hamuru üretiminden 
aşamaşarı kapsayan endüstriyel daldır. Bu endüstri türü içerisinde çeşitli ağaç türlerinin yanında az 
miktarda jut, kenevir ve kamış ara ürün olarak kağıda dönüştürülür ve atık kağıtlarda anahtar ham 
maddeler olup geri dönüştürülmüş kağıttan çeşitli mekanik ve kimyasal prosesler kullanılarak  imal 
edilmektedir. (Aynı zamanda hurda kağıt veya eski kağıt olarak adlandırılır. ) Sektör sermaye, 
teknoloji ve enerji odaklı olduğu için orta ağır endüstri kategorisi içerisinde veya orta dşük teknoloji 
kapsamlı olarak sınıflandırılır.  

Kağıt üretiminde son ürün elde etmek için kağıt imalatında ham maddeyi işlemek üzere proses 
içerisinde tanımlanan üç alt sektör bulunmaktadır. Bunlar birincil fiber olarak adlandırılan selüloz ve 
                                                      
371 BREF 2010 
372 BREF 2010, s.423 
373 CEPI 2009 
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kağıt hamuru, ikincil fiber olarak adlandırılan Atık kağıt (hurda kağıt veya eski kağıt) ve kağıt 
mukavvadır. Kağıt karton grubu uluslararası literatürde  başlıca kültürel ve endüstriyel kağıtlar olmak 
üzere iki temel gruba ayrılır. 2012 yılı itibariyle Kağıt ve kağıt hamuru imalat endüstrisinde çalışan 
işletmelerin adedi 2,201 olup 49,581 çalışan istihdam edilmektedir. 2012 yılında kağıt ve kağıt 
ürünleri endüstrisinde imalat üretim değeri 15,4 milyar TRY dir. 374. 

TUIK tarafından hazırlanan çalışma baz alındığında 05 veya daha fazla çalışan bulunan 260 işletme 
olup bu işletmelerim tüketimi nihai enerji tüketiminin 2% oranına karşılık gelecek şekilde 671 
kTEP’tir 375. 

Sonraki şekil (Şekil 3-136) endüstriyel sektörde nihai enerji tüketiminde kağıt ve kağıt hamurunun 
payını göstermektedir.  

 
Şekil  3-136: Enerji tüketimi Nihai Enerji tüketiminde kağıt hamuru , kağıt ve kağıt ürünlerinin payı 376  

Kağıt, kağıt hamuru, ağaç işleri sektöründe kojenerasyon tesisleri adedi 20 olup iki ana sektördeki 
toplam kurulu kapasite 323 MWe değerindedir. Kağıt, Kağıt hamurunda kurulmuş olan en büyük 
tesis Tekirdağda bulunan Modern Karton tesis olup kurulu güç 97 MWe’dir. 377. 

 

3.11.4 En iyi, uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler 
En uygun, maliyet verimli teknikler ve teknolojiler iki farklı kategori altında ele alınacaktır: 

1. Proses –Bu proses proses ve üretim hatlarıyla yakında ilgili tüm en iyi teknik ve teknolojileri 
içermektedir;  

2. Yardımcı veya yatay -. Bu kategori kompresörler, aydınlatma, kazanlar, motorlar, enerji 
yönetim sistemleri, soğutucular vb gibi üretim hatlarına hizmet eden yardımcı sistemlerle 
doğrudan ilgili tüm en iyi teknik ve teknolojileri içerir.  

                                                      
374 Istanbul Sanayi odası Kağıt ve kağıt ürünleri ve Baskı sektörü raporu , 2015   
375 Kaynak : TUIK, 2014. 
376 Kaynak  TUIK, 2014. 
377 Turkoted kojenerasyon raprounu baz alır 2014. 
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3.11.4.1 Prosese Özel teknikler ve Teknolojiler 

Demir ve çelik endüstrisinde (kağıt ve kağıt hamuru endüstrisinde)anahtar enerji verimliliği 
olanakları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

Alan Önlem 
A. Genel yardımcı hizmetlerle ilgili önlemler 
Isı üretimi Enerji verimli kazanların kullanılması; kazanların sıralandırılması 
Kojenerasyon Siyah çözelti kazanları, kombine çevrim ve biyokütle kazanlarının kullanılması 
Basınçlı Hava Sistemlerin iyileştirilmesi ve optimize edilmesi, kaçakların azaltılması 

Elektrik  Pompa ve proses ekipmanlarında VSD’lerin kullanılması, yüksek verimli 
motorların kullanılması 

Proses kontrol sistemleri Enerji yönetim sistemleri ve enstrümantasyon 
Aydınlatma Aydınlatmada enerji verimliliği ve aydınlatma kontrollerinin kullanılması 
B. Prosese özel önlemler 

Hammadde hazırlama 

- Otomatik yonga işleme&kalınlık ayırma 
- Pnömatik konveyörlerin bant konveyörlerle değiştirilmesi 
- Kabuk soymada ikincil ısının kullanılması 
- Biyoarııtma  
- Kuru kabuk ayırma  

Kimyasal kağıt hamuru 
üretimi 

- Kağıt hamuru üretimi yardımcılarının kullanılması 
- Sürekli pişirme kazanı ve kontrol sisteminin kullanılması 
- Pişirme kazanı üfleme/flash ısı geri kazanımı 
- Yığın pişirme kazanlarında modifikasyonlar 

Ağartma 
- İyileştirilmiş esmer selüloz madde ayırma 
- Ağartma atık sularından ısı geri kazanımı 
- Geleneksel vakum basınç ünitelerinin yıkama presleri ile değiştirilmesi  

Kimyasal geri kazanım 
- Siyah çözelti gazlaştırma 
- Kireç fırını oksijen zenginleştirme 
- CHP üretimi 
- Dört bölgeli hava enjeksiyonu kullanılması 

Mekanik kağıt hamuru 
üretimi 

- RTS kağıt hamuru üretimi 
- Termo kağıt hamuru üretimi 
- Rifaynerin iyileştirilmesi 
- TMP’de ısı geri kazanımı  
- Basınçlandırılmış odun hamuru 

Kağıt üretimi  

- Konkav (iç bükey)pabuç (genişletilmiş) nip pres kullanma 
- Hava gerekliliklerini azaltma 
- Kağıt kurutmadan atık ısı geri kazanımı 
- Condebelt kurutmanın kullananımı 
- Susuzlaştırma için enerji verimli vakum sistemlerinin kullanılması 
- Termo kompresörlerin kullanılması 

Kağıt hamuru üretimi geri 
dönüşüm 

- Geri dönüştürülmüş kağıt hamuru kullanmayı artırma 
- Mürekkepten arındırma atık sularından ısı geri kazanımı 
- Geri dönüştürülen fiberin parçalara ayrılması 

Su  - Su yönetim programı 

a) Hammadde hazırlama 

Otomatik yonga işleme ve kalınlık ayırma 

Kağıt hamuru üretme prosesine giren yongaların (kimyasal veya mekanik) düzenli büyüklük ve 
kalitede olması ve yaklaşık aynı kuru içeriğe sahip olması önemlidir. Beşik kabuk pişirme kazanı 
kütüklere daha az zarar verir böylelikle daha fazla tahta geri kazanım oranı sağlar, taşıma giderlerini 
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azaltır ve proses kontrolünü iyileştirir. Toplamda beşik kabuk pişirme kazanı diğer kabuk ayırma 
yöntemlerine göre %33 oranında daha az enerji tüketir378. Kabuğu ayrılan kütüklerde enerji tasarrufu 
0.025 GJ/t olarak öngörülmektedir. 379 . 

 

Pnömatik konveyörlerin bant konveyörlerle değiştirilmesi  

Pnömatik ve bant konveyörler çoğunlukla yongaların taşınması için kullanılmaktadır. Bu nedenle 
pnömatik konveyörlerin bant konveyörlerle değiştirilmesi enerji tasarrufları sağlayabilir Bant 
konveyörler aynı zamanda ince ve yonga pim kayıplarını azaltabilir bu da verim, yaklaşık %1.6 
oranında artırabilir. 1000 t/gün kapasiteye sahip bir kağıt hamuru fabrikasında pnömatik konveyörü 
yonga istifinden elemeye çevirme şeklinde yıllık enerji tüketiminde 17.2 kWh/t oranında enerji 
tasarrufu elde edilebileceği öngörülmektedir. . 380 . 

 

Kabuk ayırmada ikincil ısının kullanılması 

İklim koşullarında bağlı olarak kabuklardan don çözme gerekli olabilir. Genel olarak don çözme için 
buahr kullanılmaktadır. Tesis içerisindeki atık ısı yardımıyla sıcak su buhar ile değiştirilebilir. Bu 
önlem sadece dondurma koşullarının karşılaşıldığı fabrikalarda uygulanabilirdir. Enerji tasarrufları 
her bir ADt için 0.52 GJ olarak öngörülmektedir. 381. 

 

Biyoarıtma 

Bu teknik mekanik ağaç kağıt hamuru üretim tesisleri için uygun olup enerji tüketimini azaltma ve 
fiber mukavemetini artırmada verimlidir. Biyo kağıt hamuru  işleme tesis prosesi Şekil 3-108’de 
gösterilmektedir. . 

 

 

 

                                                      
378 Kramer ve diğerleri., 2009, s.88 
379 Martin ve diğerleri., 2000. s.22) 
380 Hava ve buhar iyileştirmeleri Ulusal Konseyi (NCASI) 2001, s.52 
381 Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) 2009, s.88 
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Şekil 3-137: Biyo kağıt hamuru üretimi işleme prosesi382 

Kağıt hamuru rafine edilmesi için yaklaşık %33 oranında enerji tasarrufu bildirilmiştir383.Ortalama 
olarak enerji tüketimi %25 ile %30 arasında azaltılabilir 384. 

 

Kuru Kabuk Ayırma 

Kuru kabuk ayırmada proses suyu sadece kütükleri ayırma ve buzları çözme için kullanılır ve çok az 
miktarda atık su ve su kirleticileri üreterek yeniden kullanılır. Kuru kabuk ayırma hem yeni hem de 
mevcut kağıt hamuru fabrikaları ve birçok kabuk ayırma amacıyla (yumuşak odun, sert odun) ve tüm 
kağıt hamuru üretim proseslerinde kullanılabilir. (mekanik kağıt hamuru üretim, kimyasal kağıt 
hamuru üretimi vb) 

Kabukların su içeriğine bağlı olarak proses fabrika enerji dengesinde daha iyi sonuçlar ortaya 
çıkarır. Kuru kabuk ayırıcılar mevcut durumda endüstriyi domine etmektedir ve yaş sistemler 
endüstri içerisinde aşama aşama sona ermektedir. Yeni fabrikalar neredeyse sadece ve mevcut 
fabrikalar artan sayıda kuru kabuk ayırma yöntemini kullanmaktadır.  

Kuru kazan kabuk ayırıcı yaş sistemden önemli farklılıklar göstermez. Tamamen yeni kurutma 
kabuk ayırma sisteminin tipik yatırım giderleri günlük 1300 ADT Kraft kağıt hamuru üretimine sahip 
fabrika için yaklaşık 15 milyon Euro'dur. 385. Mevcut yaş kabuk ayırma sistemini kuru kabuk ayırma 
sistemine dönüştürme maliyetleri montaj giderleri dahil olmak üzere 4-6 milyon Euro'dur. İşletme 
giderleri yıllık 250,000-350,000 Euro civarındadır ancak her iki durumda da önemli ekipman yatırımı 
gerektirebilir.  

 

b) Kimyasal kağıt hamuru üretimi 

Kağıt hamuru üretimi yardımcılarının kullanılması (örneğin antrakinon, fosfonat) 

                                                      
382 US DoE 2002 
383 Kramer ve diğerleri. 2009, s.110 
384 Biyo kağıt hamuru üretimi, 2012 
385 ÅF Mühendislik dosyaları verileri 2009 
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Çözelti penetrasyonunu artırmak ve daha düzgün pişirmeyi desteklemek üzere gelişmiş kimyasal 
kağıt hamuru üretimi yardımcıları kağıt hamuru üretim proseslerine eklenebilir. Kağıt hamuru üretimi 
yardımcıları verimliliği artırabilir, hammadde girdisini azaltabilir ve her bir ton kağıt hamuru için enerji 
tüketimini azaltabilir ve üretkenliği artırabilir.  386. Kağıt hamuru yardımcısı olarak fosfonat kullanımı 
ile %8-10 arasında enerji tasarrufları bildirilmiştir. 387. 

 

Sürekli  Pişirme kazanı ve kontrol sistemi kullanılması 

Sürekli pişirme kazanı sadece enerji tasarrufu sağlamaz; aynı zamanda üretim kapasitesinin 
artırılmasına yardımcı olur ve uçucu organik bileşenleri azaltarak çalışma ortamının iyileştirilmesine 
yardımcı olur388. Sürekli pişirme kazanı analizörü aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-138: Sürekli pişirme kazanı kontrol sistemi 

Üç çeşit sürekli pişirici geliştirilmiştir: (1) Modifiye edilmiş sürekli pişirici (MCC) (2) İzotermal sürekli 
pişirici pişirme kazanı (3) Düşük katı parçacıklı sürekli pişirici pişirme kazanı. Geniş yapraklı ağaçlar 
için buhar tasarrufları yığın pişirme kazanı ile karşılaştırıldığında yaklaşık 0.40 t buhar/ t kağıt 
hamuru olabilir. Kozalaklı ağaçlar için buhar tasarrufları 0.70 t buhar/kağıt hamuru seviyelerinde 
olabilir.  

Kontrol sistemleri pişirme kazanını optimize etmek için anahtar parametreleri (artık etkin alkali, 
toplam çözünmüş organikler, ve siyah çözelti için toplam çözünmüş organikler, etkin alkali, sodyum 
sülfit, beyaz çözelti için sodyum karbonat ). Sürekli kontrol sistemlerinin montajı kağıt hamuru üretim 
proseslerinde %1 enerji tasarruflarını ortaya çıkarmaktadır. 389. Üretim kayıpları azaltılır ve kağıt 
kalitesi ve miktarı artırılır390.  

 

                                                      
386 Kramer ve diğerleri. 2009, s.90 
387 Kramer ve diğerleri. 2009 s.90 
388 Yeni Enerji ve Endüsstiyel Teknoloji Geliştirme Organizasyonu (NEDO), Japan 2008 
389 Connmar 2012 
390 Kramer ve diğerleri. 2009, s.91 
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Pişirme Kazanı Üfleme /Flash ısı geri kazanımı 

Yığın pişirme kazanlarında buhar tipik olarak akümülatör içerisinde sıcak biriktirilir. Sürekli pişirme 
kazanlarında çıkarılan siyah çözelti flaş edileceği tanka gönderilir. Geri kazanılan ısı yonga ön 
buharlama, su ısıtma tesis veya siyah çözelti buharlaştırma gibi diğer tesis uygulamalarında 
kullanılabilir. 391. 650.000 ton yıldan fazla üretime sahip kağıt hamuru fabrikasında iyileştirilen ısı 
geri kazanımının yıllık 991,700 GJ yakıt ve 743,775 GJ buhar tasarrufu sağladığı bildirilmiştir. 392. 

 

Yığın Pişirme Kazanlarında Değişiklikler 

Yığın pişirme kazanlarında enerji tüketimini azaltmak için dolaylı ısıtma ve soğuk üfleme gibi çeşitli 
yaklaşımlar dikkate alınabilir. Dolaylı ısıtmada pişirme çözeltiü merkez boru ile pişirme kazanından 
çekilir harici ısı eşanjörü ile pompalanabilir ve tank içerisinde iki ayrı yerde pişirme kazanına geri 
döner böylelikle buhar yükleri azaltılır. Soğuk üfleme sisteminde sıcak harcanmış kağıt hamuru 
çözeltiü  pişirme çevrimi sonunda pişirme kazanı içeriklerinden  esmer selüloz yıkama filtreleri 
kullanılarak uzaklaştırılır. Yığın pişirme kazanı için soğuk üfleme sistemi aşağıdaki şekilde 
gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-139: Yığın pişirme kazanı için soğuk üfleme tekniği 

İşburada ısı kazanımı sonraki pişirmelerde ısıtma için kullanılan harcanmış çözeltiden elde edilir, 
pişirme kazanı içeriklerimi ısıtma için buhar gerekliliklerinde azalmaya yol açar. Geri kazanılan siyah 
çözelti gelen odun yongaların ön ısıtma ve emprenye etme için veya beyaz çözelti veya proses suyu 

                                                      
391 Kramer ve diğerleri 2009, p 92 
392 US DoE, 2003 
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gibi diğer proses girdilerini ısıtmak için kullanabilirken393. Dolaylı ısıtma ile enerji tasarrufları 3.17 
GJ/t değerinde elde edilebilirken 3.17 GJ/t394  2.3 GJ/ADt pulp can be achieved soğuk üfleme 
teknikleri kullanarak 2.3 GJ/ADt kağıt hamuru enerji tasarrufları elde edilebilir 395.  

 

c) Ağartma  

Esmer Selüloz yıkama 

Geleneksel kazan yıkayıcı üniteleri  esmer selüloz yıkama için vakum basınçlı difüzyon veya yıkama 
presleri ile değiştirme elektrik ve buhar tüketimini ve bunun yanında ağartma kimyasallarının 
kullanımını azaltabilir. Buhar tasarrufları 3 kWh/ton üretim değerinde olabilirken 12 kWh/ton 
değerinde elektrik tasarrufu değerine ulaşabilir.  396. 

 

Ağartma atık suyundan ısı geri kazanımı 

Ağartma tesisi atık  suları ısı geri kazanımı olmadan deşarj edilmesi durumunda boşa 
harcanabilecek çok büyük miktarda ısı içerebilir. Isı eşanjörleri ısıyı sıcak su ısıtma dahil olmak 
üzere fabrika civarında diğer faydalı kullanımlar için ısının geri kazanımı amacıyla kurulabilir. Enerji 
tasarruflarının yıllık 939,000 GJ/yıl olması beklenmektedir. 397. 

 

Geleneksel vakum basınç ünitelerinin yıkama presleri ile değiştirilmesi  

Kağıt hamuru yıkama prosesi yaklaşık %65 oranında yıkama verimliliği olan filtreler üzerine 
yıkamaya karşılaştırıldığında daha iyi yıkama verimliliği sağlar (%70-85).  Yıkama presleri daha 
yüksek sermaye gerekliliklerine sahiptir ancak daha düşük yapım giderleri ve daha küçük filtre 
tankların yapılması ile kısmen veya tamamen kompanze edilebilir. Buhar ve kimyasal tüketimde 
elde edilen tasarruflar yıkama proseslerine kullanmaya yönelik ilave faydalar sağlayabilir. Azalan 
buhar tüketimi nedeniyle elde edilen tasarruflar 0.38 GJ/ton kağıt hamuru olarak öngörülmektedir. 
398. 

d) Kimyasal Geri kazanım 

Siyah Çözelti Gazlaştırma  

Siyah çözelti gazlaştırmanın olası maliyetleri ve faydaları muhtemelen ayrı montaj tesisatları 
karakterisitiklerine bağlıdır ve teknoloji ve uygulamaların zaman içerisinde gösterilmesi ve 
değerlendirilmesi ile daha iyi anlaşılacaktır. Teorik hesaplamalar kombine çevrim (IGCC) teknolojisi 
ile birlikte çözelti bazlı entegre gazlaştırmanın  %12-13 verim elde edilen geleneksel geri kazanım 
kazanı ile karşılaştırıldığında  30% oranında enerji verimliliği elde edilebileceğini göstermektedir.  

                                                      
393 Kramer ve diğerleri 2009, p 91 
394 Kramer ve diğerleri 2009, p 91 
395 Kramer ve diğerleri 2009, p 91 
396 Kramer ve diğerleri. 2009, s.93. 
397 Kramer ve diğerleri. 2009, s.92 
398 Martin ve diğerleri 2000, s.30 
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IGCC kullanarak 900 kWh/ADt enerji artışı elde edilebilirlen ısı tüketimi 4 GJ/ADt oranında azalabilir. 
399. Tam gazlaştırma ve kombine çevrim için 1.6 GJ/t kağıt hamuru tasarrufu elde edilebilir400. 
Kombine çevrimli entegre gazlaştırma (IGCC) teknolojisi Şekil 3-111'de gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-140: IGCC teknolojisi401 

Kireç fırını oksijen zenginleştirme 

Oksijen kireç fırını brülörlerini besleyen hava akışı içerisine enjekte edilir. Ortaya çıkan fırın 
sıcaklıkları daha sıcak olup yakıt verimliliğinde artış sağlar. Bu teknik kağıt hamuru üretim 
prosesinde kireci kalsine etmek için kireç fırınında kullanılır. %7 ile %12 arasında enerji tasarrufları 
belgelendirilmiştir ve imalatçılar %%50 oranına kadar enerji tasarrufları iddia eder. Bu 100,000 ABD 
Doları değerinde daha az olan düşük sermaye yatırımıdır. Yakıt maliyetine karşı oksijen maliyeti ile 
kompanze edilmektedir.  

 

Kombine ısı ve enerji (CHP) üretimi  (Kojenerasyon sistemi) 

Kojenerasyon uygulanması kağıt ve kağıt hamuru endüstrisinde enerji verimliliğini önemli ölçüde 
artırabilir. Kojenerasyon potansiyeli 0.3-0.6 EJ/yıl olarak öngörülmektedir. Tipik olarak kojenerasyon 
geleneksel teknolojilerle karşılaştırıldığında %10-20 yakıt tasarrufu ve %30 enerji tasarrufu 
sağlayabilir.  402. 2007 yılında Avrupa kağıt ve kağıt hamuru endüstrilerinde sahadaki toplam elektrik 
üretiminin yaklaşık %96 (yaklaşık 54,223 GWh) kojenerasyon ile üretilmiştir.Kağıt/kağıt hamuru 
fabrikası tipik kojenerasyon üretimi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

                                                      
399 BREF 2010, s. 311 
400 Martin ve diğerleri. 2000, s. 37 
401 BREF 2010 
402 Avrupa Komisyonu (2010) Kağıt ve kağıt hamuru endüstrisinde BAT ile ilgili taslak referans doküman  
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Şekil 3-141: Kağıt/kağıt hamuru fabrikasında kojenerasyon üretimi403 

Birçok buhar kazanı veya enerji santrallerinde yakıt karması kullanılır. ( çamur bileşik yanması, ağaç 
kabuğu, tahta artıkları, kağıt kağıt hamuru prosesleri artıkları ve fosil yakıtlar). Günümüzde kağıt ve 
kağıt hamuru endüstrisi yenilenebilir enerji en büyük kullanıcı ve üreticisi olup  yoğun olarak 
biyoyakıtlara dayanır, birincil enerjinin yaklaşık %50’si biyokütle tabanlıdır. 2013 yılı Avrupa kağıt ve 
kağıt hamuru endüstrisi temel enerji üretimi  aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 404. 

52.5%
38%

4%
4% 1.1% 0.6%
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Diğer fosil yakıtlar

Diğer

 
Şekil 3-142: 2013 yılı Avrupa kağıt hamuru endüstrisi yakıt tüketimleri  

Kağıt ve kağıt hamuru fabrikalarının üretim proseslerinde enerji ve buhar ihtiyacı olmaları nedeniyle 
birçok fabrika çıkarım yoğuşmalı türbinler veya ters basınç türbinleri kullanarak kojenerasyon 
sistemi uygular. Fosil yakıt veya biyoyakıt kullanan kojenerasyonlar için (birçok kağıt hamuru 

                                                      
403 BREF 2010, s.67 
404 12, CEPI 2014 
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fabrikası için durum böyledir)  ters basınç türbinine sahip türbinin verimliliği %85-90 seviyelerindedir. 
Kojenerasyon üretim kapasiteleri küçük kağıt fabrikaları için <1MW th değerinden büyük kağıt 
hamuru fabrikaları için> 500 MW th değerine kadar değişebilir. Özel durum kojenerasyon tesisi 
örneği kombine gaz çevrim santrali (CCGT) ünitesi olup burada gaz türbini içerisinde yağ veya 
doğalgaz yakılarak jeneratör doğrudan tahrik edilir. İlave olarak sıcak baca gazlarından elde edilen 
enerji içeriği ısı geri kazanın kazanı içerisinde buhar ve/veya enerji şeklinde faydalı enerjiye 
dönüştürülür. CCGT ünitesinin fonksiyonel prensibi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-143: Ters basınç buhar türbinli doyurulmuş buhar devreli CCGT tesisi 405 

Kağıt ve kağıt hamuru tesisinde akışkanlaştırılmış yatak kazanları zorlu karma yakıtlar değişen 
özelliklerle yakıldığı zaman özellikle uygundur. Akışkanlaştırılmış yatak yakmada genel fosil 
yakıtları/biyokütleler, artıklar veya atıklar yakma havası ile akışkanlaştırılan kum yatağına beslenir. 
750-900°C arasında değişen sıcaklıklarda yakıtlar sıcak baca gazı veya kül ile yakma havasına 
dönüştürülür. Farklı kojenerasyon tesisleri için bazı anahtar rakamlar Tablo 3-20 içerisinde 
verilmektedir.  

Tablo 3-29: Farklı CHP tesis türleri için anahtar rakamlar 

CHP tesis türü 
Toplam verimlilik 
yakıt faydalanma 

oranı 

Enejiden ısıya 
dönüşüm 

oranı 
Çıkarım türbinli gaz yakmalı kazan %88 – 90 0.20 – 035 

Biyokütle kazanı ve ara buharlı türbin %88 – 90 0.20 – 0.35 

Buhar türbinli kombine gaz çevrim türbini %85 – 92 0.40 – 1.1 

 

Dörtlü hava enjeksiyonunun kullanılması 

Birçok geri kazanım kazanları üçlü hava enjeksiyon aşamasını sınırlı seviyede kullanır. Üçüncü 
aşamadan tam olarak faydalanarak ve ilave enjeksiyon portu eklenerek boru kirlenmesi azaltılabilir. 
Bu geri kazanım kazanı yıkama sıklığını azaltabilir; bu da kazan kapamaları ve azalan yeniden 
                                                      
405 S. Kankkonen, Poyry Finland Oy, 2010 
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ısıtma sayesinde enerji tasarrufuna yol açabilir. Önlenen her bir yeniden ısıtma çevirimi için 10.6 GJ 
enerji tasarrufu elde edilebilir.406. 

 

e) Mekanik Kağıt Hamuru Üretimi 

RTS Kağıt Hamuru Üretimi 

RTS kağıt hamuru üretimi termomekanik kağıt hamuru üretim prosesi olup daha düşük tutma 
seviyelerinde ve daha yüksek sıcaklıklarda yüksek rafine hızlarında (RTS) gerçekleştirilir. Birincil 
rifaynernin dönüş hızını artırarak enerji tüketimi azaltılabilir böylece azalan kalma süreleri elde edilir, 
daha küçük plaka boşlukları ve daha yüksek rafinasyon yoğunluğu elde edilir. 165°C kadar 
sıcaklıklar kullanılmakta bu da kağıt kalitesinde ve parlaklık iyileşmesinde kayıp olmadan spesifik 
enerji tüketiminde azalmaya yol açar.  

Geleneksel rafine sistemleri ile üretilen kağıt hamuruna nazaran RTS kağıt hamuru ile %15 
oranında daha düşük spesifik enerji ile RTS kağıt hamuru üretilebilir. 407. 306 kWh/t kağıt hamuru 
civarında tasarrufları öngörülmektedir ve uygulama giderlerinin 50 ABD Doları/t kağıt hamuru 
öngörülmektedir. 408.  

 

Termo kağıt hamuru üretimi 

Termo kağıt hamuru üretimi termo mekanik kağıt hamuru üretimi ile kıyaslandığında spesifik enerji 
tüketimini %20 oranında azaltabilir. Bu prosesin avantajlarından birisi diğer teknolojilerin aksine bu 
prosesin fabrika personeli tarafından istenildiği gibi açılıp kapatılabilmesidir. Küçük parlaklık 
kayıpları ve kopma endeksinde kayıplar sistemin dezavantajlarından bazılarıdır. 409. 

 

Rifayner iyileştirmeleri  

Rifayner bölümünde elektrik tüketimini azaltmak için çeşitli iyileştirmeler mevcuttur. Varyasyonları 
azaltmak için rifayner kontrol stratejileri, disk rifaynerden konik rifaynere değişim,  ve kağıt hamuru 
kıvamını azaltma uygulanabilecek iyileştirmeler arasındadır:  410. Aynı zamanda çift disk 
rifaynerlerde tek diskli rifaynerlerde tek diskli rifaynerlere nazaran daha az enerji tükettikleri 
bilinmektedir. 411. Kanadada gazete kağıdı fabrikası ultra yüksek verimli sülfit kağıt hamuru 
serbestlik derecesinde varyasyonları minimize etmek için rifayner kontrol stratejisi uygulayarak 51.3 
kWh/t üretilmişi ürün enerji tasarrufu elde etmiştir. .  

Kağıt hamurunun kıvamını %50’sinden %30’a düşürerek termo mekanik ve rifayner mekanik kağıt 
hamuru üretiminde %7 ile %15 arasında enerji tasarrufları elde etmek mümkündür. 412. Bazı İsveç 

                                                      
406 Kramer ve diğerleri. 2009 
407 Kramer ve diğerleri. 2009, s.99 
408 Martin ve diğerleri. 2009, s.24 
409 Kramer ve diğerleri., 2009, s.98 
410 Kramer ve diğerleri 2009, s.98 
411 Kramer ve diğerleri 2009, s.98 
412 Kramer ve diğerleri. 2009, s.96 
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ve Norveçli fabrikalarda kullanılan çift disk rifaynerler tek disk rifaynerlere nazaran 300 kWh/t daha 
az enerji tüketmektedir. 413. 

 

TMP’lerde ısı geri kazanımı 

TMP yan ürünü  olarak önemli miktarlarda buhar (0.8 ile 0.9 t/t kağıt hamuru) veya TMP rifayenere 
giren enerjinin 2/3 oranında enerji tasarrufu elde edilebilir. 414. Bu düşük buhar basıncı genel olarak 
kontamine olmuştur ve diğer proseslerde tekrar kullanılmak üzere geri kazanılabilir. Isı geri 
kazanımı ile ilgili diğer opsiyonlar aşağıdakileri içermektedir. : 

• Entegre fabrikalar için buharın mekanik olarak yeniden basınçlandırılması, burada üretilen 
temiz buhar kağıt makinesinde kurutma amacıyla kullanılabilir.  

• kağıt makinelerinde sıcak su üretmek için kazan tamamlama suyu olarak kullanmak 
amacıyla doğrudan temaslı ısı eşanjörleri; 

• Temiz proses buharı elde etmek için yeniden kaynatıcılar; 

Basınçlandırılmış rafine etme kullanılan herhangi bir fabrikaya TMP ısı kazanımı uygulanabilir ve 
mevcut durumda ısı geri kazanımını kullanmaz. Genel olarak rifayner ana hatlarında 1.7-2.5 MWh/t 
enerji kullanılır. Tipik olarak  toplam giriş enerjisinden tipik teorik maksimum ısı geri kazanımı Tablo 
3-21 içerisinde sunulmaktadır.  

Tablo 3-30: Rifayner ana hattında toplam giriş enerjisinden teorik maksimum ısı geri kazanımı415 

Enerji geri kazanımının kaynağı Tek diskli & konik 
diskli ( % olarak) 

ikiz & çift diskli 
( % olarak ) 

Yüksek basınçlı buhar geri kazanımı 61 79 
Yüksek basınçlı buhar kondensatı 11 15 
Düşük basınçlı ısı geri kazanımı 20 Uygulanabilir değil 

Düşük basınçlı kondensat 2 Uygulanabilir değil 
 

Geri kazanılamayan ısı (örneğin 
fiber ve su içerisindeki düşük 
değerli ısıya bağlı olarak, motor 
soğutma kayıpları, ışıma kayıpları) 

6 6 

Çalışmaların birinde basınçlandırılmış rifaynerler için ısı geri kazanım sistemlerinin her bir ton kağıt 
hamuru için 1.1 ile 1.9 arasında temiz buhar üretebildiği bildirilmiştir. Japonya’da 150 tpd tesis için 
yıllık 695 GJ buhar şeklinde enerji ve 1.175 ton sıcak su şeklinde enerji tasarrufu elde edilmiştir.  416. 
ortalama kurulum giderleri 21 ABD Doları/t kağıt hamuru olarak öngörülmekte ve işletme ve bakım 
maliyetlerinde önemli artışlar öngörülmektedir. Sermaye giderlerine bağlı olarak geri ödeme süreleri 
geniş ölçüde değişiklik gösterebilir ancak ortalamada birkaç aylık kısa süre ve 1 yıl arası sürelerde 
değişebilir. 417. 

                                                      
413 BREF 2010, s. 471 
414 NEDO 2008, s.166 
415 BREF 2010 s.461 
416 BREF 2010, s.462 
417 BREF 2010, s.462 
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Basınçlandırılmış Odun Hamuru 

Basınçlandırılmış odun hamuru sistemlerinde öğütme işlemi basınçlı hava basıncı altında 
gerçekleştirilmekte olup su sıcaklıkları yüksektir. (>95°C). Bu buhar flaş etmeden daha yüksek 
öğütme sıcaklıklarının elde edilmesini sağlar. Bu yüksek sıcaklıklar odun hamuru (ligninin) 
yumuşatılmasını artırır. Bu fiber ayırma performansını iyileştirir ve spesifik enerji tüketimini azaltır. 
Mekanik kağıt hamuru üretim prosesleri ile karşılaştırıldığında atmosferik basınç altında %20 ile 
%36 arasında enerji tasarrufları bildirilmektedir. 418. 

 

f) Kağıt Üretimi 

İç bükey pabuç (genişletilmiş nip) pres kullanımı 

Kağıdın şekillenmesi ile birlikte suyu mümkün mertebe ortadan kaldırma için preslenir.  Genel olarak 
presleme iki dönen silindir arasına preslenen iki adet keçe astar arasında gerçekleşir. Genişletilmiş 
nip presi tek dönen silindir yerine bir adet büyük iç bükey pabuç kullanır. İlave presleme alanı nip 
içerisinde kalma süresini artırır ve %35 ile %50 kuruluk seviyesi elde edilebilecek şekilde daha fazla 
suyun çıkarılmasını sağlar. (yaklaşık olarak %5 ile %7 arası daha fazla su çıkarılır) 

Daha fazla suyun uzaklaştırılması kurutucuda enerji gerekliliklerim azalmasına yol açar bu da 
sonrasında buhar talebinde azalmaya yol açar. İlave olarak azalan kurutucu yükleri üretimin 
kurutucu ile sınırlı olan yerlerde tesislerin kapasitesinin %25 artmasına yol açar. Artan nip presleme 
yaş kopma mukavemetini artırır.419.Ürün ve saha konfigürasyonuna bağlı olarak, buhar 
tasarruflarının %2 ile %15 arasında değişebileceğini bildiren yayınlar vardır. 420. 

 

Kapalı davlumbaz ve optimize edilmiş davlumbaz sistemleri  

Kapalı davlumbaz sistemlerine sahip kağıt makineleri kanopi davlumbazlara sahip kağıt makineleri 
ile karşılaştırıldığında yarı miktarda hava /t buharlaştırılmış su ihtiyacına sahiptir. Kağıt makinelerini 
örtmek daha az hacimde havanın ısıtılması nedeniyle termal eneri taleplerini azaltır ve aynı 
zamanda egzoz fan için elektrik ihtiyacı da azalmaktadır. Kapalı davlumbaz montajı ve optimize 
edişmiş havalandırma sistemleri ile 0.76 GJ/t kağıt ve 6.3 kWh/t elektrik enerjisi tasarrufları elde 
edilebilmektedir. 421. 

 

Kağıt Kurutmadan Atık Isı geri kazanımı 

Kağıt kurutma prosesinde buhar ve atık ısıdan termal enerji geri kazanabilmek için çeşitli olanaklar 
vardır. Bunlardan bazıları aşağıdakileri içerir: : 

• Kurutucuları kağıt makinelerinde sabit sifonlarla değiştirme; 

                                                      
418 Kramer ve diğerleri 2009, s.96 
419 Kramer ve diğerleri. 2009, s.103 
420 Martin ve diğerleri 2000 
421 Kramer ve diğerleri. 2009, s.102 
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• Kurutma prosesinde buharın mekanik olarak yeniden basınçlandırılması/kızgın buharın 
yeniden kullanılması; 

• Atık ısı geri kazanımı için ısı pompalarının kullanılması; 

• Kurutma bölümünde havalandırma havasından ısı geri kazanımı ve gerektiği olan 
durumlarda ısıtma tesislerinden elde edilen ısının kullanılması 

• Davlumbaz egzoz havasından ısı geri kazanımı ve bunun yanma odasına giren havanın ön 
ısıtması için kullanılması; 

• Davlumbaz egzoz havasından ısı ıslah edilmesi için ekonomizer monte edilmesi kağıt 
makinesi keçe ve telleri için yüksek basınçlı yıkamalar için temiz su ısıtmak için kullanılması 

Kurutucuların sabit sifonlarla değiştirilmesi artan kurutma verimliliğine bağlı olarak 0.89 GJ/t kağıt 
tasarruf elde edilmesi, buharın mekanik olarak yeniden sıkıştırılmasından dolayı 5 GJ/t kağıt buhar 
tasarrufu elde edilmiştir (~%50); ancak elektrik tüketimini 160 kWh/t kağıt seviyesinde artırır. 422 . 

 

Kondebelt kurutmanın kullanılması 

Kondebelt kurutmada kağıt kurutma odasında buhar veya sıcak gazla ısıtılarak sürekli sıcak bant  
ile temas ile kurutulur. Banttan elde edilen su banttan elde edilen ısıya bağlı olarak buharlaştırılır. 
Kurutma teknolojisi geleneksel buhar kurutma ile karşılaştırıldığında 5 ile 15 kez daha yüksek 
derecede kurutma oranına sahip olacak şekilde kağıt kurutma bölümünü  tamamen değiştirme 
potansiyeline sahiptir. Bu teknoloji Avrupa ve Kore’de kullanıma sahip olup ABD‘de sınırlı kullanıma 
sahiptir.  

Kondebelt kurutma prosesi  Şekil 3-144’te gösterilmektedir. . 

 

                                                      
422 Kramer ve diğerleri. 2009, s.102 
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Şekil 3-144: Kondebelt kurutma prosesi423 

Buhar tüketiminde azalmaların %15 veya 1.6 GJ/t kağıt olduğu öngörülmektedir ve elektrik 
tüketiminde ise 20 kWh/t seviyelerinde azalma öngörülmektedir424. 

 

Susuzlaştırma için Enerji Verimli Vakum Sistemlerin Kullanılması 

Enerji verimli vakum sistemleri vakum sistemlerinde elektrik tasarruflarının elde edilmesini sağlar. 
Bu sistemler hız ve keçe yaşlarında dalgalanmalarına uyum sağlamak için otomatik hız kontrolüne 
sahiptir. Aynı zamanda modern hız kontrollü vakum fanlar kağıt makinesinde daha fazla vakum 
esnekliği sağlar ve tambur ihtiyaçlarına göre vakum seviyelerini artırarak veya azaltarak daha fazla 
çalışma özelliği elde edilmesini sağlar.  

Bu teknolojilerin tüm tesislere uygulanabilmesine rağmen genel olarak yeniden inşa etmede veya 
kağıt fabrikasını toplamda optimize ederken yeni vakum ekipmanı dikkate alınır. Avrupa’da yer alan 
kağıt ve kağıt hamuru fabrikaları enerji verimli vakum sistemleri kurarak %20 ve %45 arasında enerji 
tasarrufları gerçekleştirmiştir.425. 

 

Termo kompresör kullanılması 

Bu teknik kondenser kayıplarını azaltarak kurutma davlumbazında buhar kazançları sağlar. Termo 
basınçlandırıcıların kullanılması kurutma prosesinin enerji verimliliğini artırır bunun nedeni ise 
kondensere gönderilmesi gereken buhar miktarının daha az olmasıdır. Termo kopresörler 
ayıcılardan egzoz buhar basıncını artırmak üzere kullanılır. Buhar jet termo kompresörle birlikte bu 
egzoz buharı yüksek basınçlı buharla belirli bir basınç seviyesine artırılır bu da kurutma prosesinde 
tekrar kullanım için egzoz buharının geri kazanımına imkan sağlar. Bu termo basınçlandırıcıların 
kullanımı ile ilgili şematik görünüş aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

                                                      
423 BREF, 2001 
424 Martin ve diğerleri. 2000, s.32 
425 BREF 2010, s.113 
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Şekil 3-145: Termokompresör kullanımına şematik bakış  

Termo kompresörler orta basınç buhar mevcut olması koşuluyla tüm kalitede kağıtlar ve kaplama 
makineleri  için hem yeni hem mevcut tesislere uygulanabilir. Her bir durum için ekonomik verimlilik 
değerlendirilecektir. Geri ödeme bazı uygulamalar için çok kısa olabilir.Örnek tesiste 25 kWh/t 
tasarruflar elde edilebilir  ve geri ödeme süreleri 0.8 yıl olabilir.  426. 

 

g) Geri dönüşüm kağıtları 

Geri dönüştürülmüş kağıt hamurunun artan kullanımı 

Özel olarak geri dönüştürülmüş kağıtlara bağlı olan birçok fabrika vardır ve fabrikaların bir çoğu geri 
dönüştürülmüş kağıtların bir kısmını üretimde kullanabilir. Fiber çervrimin sağlanmasının üretilecek 
kağıdın mukavemet ve diğer özelliklerini sağlamak için belirli miktarda temel fiberlerin sağlanması 
gerekliliğine dikkat edilmelidir. Geri dönüştürülmüş kağıt hamuru enerji tüketimini 10 ile 13 GJ/t kağıt 
hamuru oranlarında azaltabilir. 427. Bir ton geri dönüştürülmüş kağıt hamuru üretiminin kimyasal 
olarak  kağıt hamuru ve mekanik  olarak kağıt hamuru üretimine göre 6.3 ile 11.6 GJ arasında daha 
az enerji tüketeceği öngörülmektedir. 428. 

Gerçek enerji talebinin kontaminasyon türü ve kapsamına ve nihai kağıt hamuru verimine  bağlı 
olarak değişmesine rağmen geri kazanılmış ve ikincil malzemelerden üretilen kağıt hamuru üretimi 
genel olarak daha az enerji yoğundur. Farklı kağıt kaliteleri hazırlanması için stok hazırlamaya 
yönelik gerçek durumlardan alınan tipik enerji tüketim seviyeleri Tablo 3-22 içerisinde verilmektedir.  

                                                      
426 249, Blum ve diğerleri. 2007 
427 IEA 2012, s.35 
428 Kramer ve diğerleri 2009, s.27 
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Tablo 3-31: Tipik enerji tüketim seviyelerinin örnekleri429 

 Ambalajlama 
kağıdı 

Gazete 
baskısı 

Düşük ağırlık 
kaplamalı 

Super 
kalenderlenmiş 

Yumuşak kağıt ve 
piyasa kağıt 

hamuru  

Geri kazanılan 
kağıt kalitesi 

Karma kağıt ve 
kartonlar, 

mağazalardan 
geri kazanılan 

kağır 

Mürekkepten 
arındırılabilen 

geri 
kazanılmış 
kağıt (eski 

gazete 
baskıları ve 
eski dergiler 

Mürekkepten 
arındırılabilen geri 
kazanılmış kağıt 

(eski gazete 
baskıları ve eski 

dergiler 

Mürekkepten 
arındırılabilen geri 
kazanılmış kağıt 

(eski gazete 
baskıları ve eski 

dergiler  ağaç 
içermeyen serbest 
ofis geri kazanılmış 

kağıt 
Elektrik  tüketimi 
(kWh/t) 150 - 250 300 - 420 400 - 500 400 - 500 

Termal enerji 
tüketimi (MJ/t 

0 (çözme 
gerekilirse ısıtma 

uygulanabilir) 

450 – 900 
(= 0.2-0.4 

steam/t) 

650 – 1100 
(= 0.3-0.5 steam/t) 

650 – 1100 
(= 0.3-0.5 steam/t) 

 

Mürekkepten arındırmadan kaynaklanan ısı geri kazanımı 

Mürekkepten arındırma atık suları genel olarak göreceli olarak daha yüksek sıcaklıklarda deşarj 
edilebilir ve kesinlilikle daha düşük kalitede ısı geri kazanım olasılığını temsil eder. Atık su deşarj 
sistemlerinde ısı eşanjörlerinin monte edilmesi fabrikalarda tesis suyu ısıtma gibi bazı yerlerde 
kullanmak üzere geri kazanabilir.  

 

Geri kazanılmış fiber ayırması  

Farklı Avrupa ülkelerinde test edildiği gibi mürekkepten ayırma tesislerinde uzun ve kısa fiberlerin 
ayrılması mürekkepten ayırma hatlarının basitleştirilmesini sağlar, enerji tüketimini azaltır ve bunun 
yanında sermaye gerekliliklerini de azaltır. Elektrik tüketiminde %11 ile %13 arasında ve termal 
enerjide ise %40 oranına kadar azalma elde edilebilir.  

 

3.11.4.2 Yatay Teknikler ve Teknolojiler  

Kağıt ve kağıt hamuru üretimi endüstrisinde önleyici bakım, enerji yönetim sistemi oluşturma, verimli 
motorlar kullanma, verimli değişken hızlı sürücüler, uygun yalıtım kullanma, kompresörlerin 
optimizasyonu, pompa ve aydınlatma sistemleri verimliliklerinin optimizasyonu gibi yatay teknikler ve 
teknolojiler de enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir.  (Bakınız Ek  1). 

 

3.11.4.3 Su yönetimi  

Kağıt ve kağıt hamuru endüstrisi en büyük endüstriyel proses suyu kullanıcıları arasında yer 
almaktadır. Su kağıt ve kağıt hamuru üretiminde hammadde hazırlamadan (ağaç yonga yıkama) 
kağıt hamuru yıkamaya ve kağıt makinesine ayırmaya kadar (örneğin kumaş yıkama) kullanılır. 
                                                      
429 BREF 2010, s.486 



  
 
 
 
 

 

 
 
European Union / Instrument For Pre-Accession Assistance (IPA) Energy Sektör Technical Assistance Project 
Contract Number MENR12/CS04 Page - 275 - 

Kağıt  ve kağıt hamuru üretiminde tüm önemli proses aşamalarında önemli miktarlarda 
kullanılmaktadır. Büyük miktarlarda su aynı zamanda temizlemede kullanmak üzere  ve sahada 
enerji üretiminde kullanılacak buhar üretme, proses soğutma, malzeme taşıma ve ekipman 
temizliğinde ve genel tesis işlemlerinde kullanılır. Bu nedenle su, kağıt ve kağıt üretim endüstrisinde 
enerji kadar kritik bir kaynak olup dikkate değer işletme giderlerine karşılık gelir.  

Su verimliliği su kullanımı ve ilgili giderlerini azaltmada önemli bir stratejidir. Aynı zamanda su kağıt 
ve kağıt hamuru fabrikalarında enerji kullanımı ile yakından ilgilidir. Enerji fabrika içerisinde suyu 
basınçlandırma,sirküle etme,filtreleme, ısıtma ve arıtma için gereklidir.  Bu nedenle su kullanımını 
azaltmaya ilave olarak birçok su verimliliğini iyileştirme yöntemleri enerji tüketimini azaltma  ve ilgili 
yakıt giderlerini azaltmada ilave faydalara sahip olabilir. Artan su verimliliği aynı zamanda azalan 
atık su arıtma giderlerine  ve bunun yanında yerel temiz su kaynaklarına yönelik talebin azalmasına 
ve atık su arıtma tesislerine yönelik taleplerin azalmasına yol açabilir.  

Enerji yönetim programına benzer olarak kuruluş çapında su yönetim programı sürdürülebilir su 
verimlilik iyileştirmeleri hakkında en başarılı ve maliyet verimli yöntemlerden birisi olabilir.  

Programlar su verimlilik programlarının sadece bir defa bazlı değil daha ziyade  sürekli iyileştirmenin 
devam eden prosesi içerisinde sürekli olarak tanımlanması ve uygulanmalarını sağlar. Suyun 
kullanımı ve ilgili giderleri azaltmaya ilave olarak stratejik su yönetiminin diğer faydaları değirmen 
suyu beslemesi ve düzenleyici, çalışan ve kamu üyeleri arasında sürdürülebilir değirmen suyu 
politikalarının gösterilmesi ile daha iyi ilişkileri kurulmasına yardımcı olabilir.  

 

3.12 Çimento Sektörü 

3.12.1 Sektörün Genel tanımı 
Çimento imalatı dünyada enerji tüketen ve CO2 yayan en büyük üçüncü sektör olup termal 2006 yılı 
için enerji tüketiminden ve üretim proseslerinde  kaynaklanan 1.9 GT CO2 emisyonları 
bildirilmektedir430. AB 27 ülkeleri 360 tesiste yaklaşık 268 milyon ton çimento üretmiş olup bunların 
268 hem klinker (cüruf ) hem çimentodur, 90 tanesi sadece çimento üretir ve iki tanesi ise sadece 
klinker üretir. Son yıllarda tipik  fırın büyüklükleri 3,000 t/gün civarında olup çok az sayıda  fırın 500 
t/gün kapasiteye sahiptir.  431. 2006 yılında dünya'da çimento üretimi 2,540 milyon tondur. Aşağıda 
yer alan Şekil 3-117 dünyada bölgelere göre çimento üretimini göstermektedir. 432. 

                                                      
430 IEA: Energy Technology Transitions for Industry Endüstri için Enerji teknoloji geçişler,  2009. p 78 
431 Çimento, kireç ve magnezyum  oksit üretimi için BAT referans belgesi  , 2013 
432 CEMBUREAU: anahtar gerçekler rakamlar 
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Şekil 3-146: Bölgelere göre çimento global üretimi, 2014 

Türkiye çimento endüstrisi sermaye yoğun bir endüstridir. Yeni çimento tesisinin giderleri yaklaşık 
üç yıllı cirosuna eşdeğerdir bu da çimento endüstrisinin en yoğun sermaye endüstrileri içerisinde yer 
almasına neden olur. Çimento endüstrisinin karlılığı tipik olarak işlem hacminin %10 oranındadır. 433 
(faiz geri ödemelerinden önce vergi öncesi kar baz alınarak ). 

2011 yılı 2014 yılları arasında dünya çimento üretiminin  bölgelere göre ilerleyişi  Şekil 3-118 
içerisinde gösterilmektedir.  434. 

 
Şekil 3-147: Bölgelere göre dünya çimento üretimi – Gelişim 2001 - 2014 

3.12.2 Çimento endüstrisinde enerji tüketimi 
AB 25 ülkeleri içerisinde toplam yakıt tüketimine yönelik genel bakış farklı yakıt türlerine uygun 
olarak Şekil 3-119 içerisinde gösterilmektedir. 435. 
                                                      
433   Çimento, Magnezyum Oksit ve kireç üretiminde BAT Mayıs 2010 
 
434 CEMBUREAU:anahtar, gerçekler rakamlar 
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Şekil 3-148: 2004 yılı AB 25 ülkeleri içerisinde toplam yakıt tüketimi 

Avrupa'da çimento üretiminde spesifik termak enerji tüketimi 3,000 MJ/t  çimento ile 6000 MJ/t 
çimento arasında değişmekte olup proses türüne bağlıdır. (kuru veya yaş) çimento tesislerinin çoğu 
3,300 MJ/t ile 4,000 MJ/t arasında değişmektedir. Doğru rakamları alma (GNR) veri tabanına göre 
2006 yılında global ortalama elektrik tüketimi 111 kWh/t çimentodur. IEA verilerine göre elektrik 
tüketimi 90 ile 120 kWh/t arasında değişmektedir ancak tipik tüketim değerleri tamamında 120 kWh/t 
gibi değerleri aşan ABD, Meksika ve Kanada gibi ülkeler bu duruma dahil değildir. 436.  

Çimento üretimi tesisin enerji tüketimini önemli şekilde etkileyebilecek üç farklı prosesle 
gerçekleştirilebilir. : 

a) Kuru proses; 

b) Yarı kuru proses, ve; 

c) Yaş proses 

Aşağıdaki proses 2007 yılı için proses türlerine göre Avrupa'da çimento üretimi kırılımını 
göstermektedir. Dikkat edilebileceği üzere çimentonun çoğu kuru proses ile üretilmektedir.  

                                                                                                                                                                                  
435 Çimento, Magnezyum Oksit ve kireç üretiminde BAT referans dokümanı , Mayıs 
 2010 
436 Park, H: “” Kore imalat sektöründe Enerji korunum potansiyellerini değerlendirmeye yönelik stratejiler, 1998. 
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Şekil 3-149: Proses türlerine göre çimento üretiminin kırılımı437 

Kuru prosesler dikkate değer şekilde daha enerji verimlidir ancak teknoloji seçimi temel olarak 
mevcut hammaddelerin mahiyetine, enerji ve nihai üretim giderlerine bağlıdır.  

Yukarıdaki tüm proses türleri için çimento imalatı tipik olarak iki aşamalı prosestir: 

1. Klinker üretimi ve; 

2. Çimento öğütme.  

İlk aşamada hammaddeler klinker üretmek üzere  fırın sistemine beslenir. Hammadde hazırlama 
tipik olarak öğürme, sınıflandırma, karıştırma ve depolama içerir. Bilyeli öğütücü, boru öğütücü, 
dikey veya yatay valsli değirmenler öğütme yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çimento üretim 
prosesine genel bakış Şekil  3-121'de gösterilmektedir.  

                                                      
437 Çimento, Magnezyum Oksit ve kireç üretiminde BAT referans dokümanı , 2013 
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Şekil 3-150: Çimento üretim prosesi 438 

Hammaddelerin hazırlanması elektrik yoğun aşama olup tipik olarak 25 ile 35 kWh/t işlenmiş 
hammadde içerir. Hammadde hazırlama için genel en iyi uygulama değeri 12.05 kWh/t 
hammaddedir ancak enerji tüketimi 11 kWh/t seviyeleri kadar düşük olabilir. 439. İdeal koşullarda bu 
değer hammadde içerisinde nem içerik seviyelerindeki farkları ve bunun yanında kireçtaşının sertlik 
seviyesini dikkate almalıdır. Daha yüksek nem içeriği kurutma için daha fazla enerji gerektirir ve 
daha sert kireç taşı ise daha fazla kırma ve öğütme enerjisi gerektirir. Eğer kurutma gerekirse en iyi 
uygulama hammaddeleri kurutmak için ön ısıtıcı monte etmektir. Bu da ocağın verimliliğini 
azaltacaktır.   

Hammaddeler içerisinde yer alan kalsiyum karbonattan elde edilen kalsiyum oksitleri ayırmak için 
kalsine etmek üzere ve  fırın içerisinde kimyasal reaksiyonlarının daha çabuk ve verimli şekilde 
gerçekleşmesini sağlamak için Malzeme hazırlandıktan sonra ve klinker üretiminden önce  fırın 
sistemine girmeden önce genellikle ön ısıtılır. Bu proses esnasında (piro işleme) önemli miktarlarda 
karbondioksit CO2 salınır. Fırın sisteminde kalsiyum oksit klinker oluşturmak üzere besleme 
malzemelerinde bulunan silika alumina ve demir oksitlerle birlikte 1400-1500°C’lerde sinterlenir. 
Klinker üretimi klinker soğutucu içerisinde soğutma aşaması ile sonlanır.  

Klinker üretimi motor ve fanlar dahil makineleri çalıştırmak üzere gerekli elektriğe ayrılır. Klinker 
üretimi mekanik gereklilikleri için en iyi uygulamanın 22.0 kWh/t klinker olduğu öngörülmektedir yakıt 
tüketimi ise 2.85 GJ/t klinker veya her bir ton klinker için 97.3 kilogram kömür gibi düşük seviyelerde 
öngörülür.  440. 

                                                      
438 CEMBUREAU, 2006 
439 CEMBUREAU, çimento endüstrisi için  BAT  
440 Park, H: “Kore imalat sektöründe Enerji korunum potansiyellerinin değerlendirme için stratejiler”, 1998. 
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Çimento üretim prosesinde ikinci aşama klinkerin kalsiyum sülfatlarla kırılması (alçıtaşı veya 
anhidrit) ve diğer minerallerle karıştırılmasıdır (yüksek fırın cürufu, doğal pozzolan, uçucu kül, silika 
dumanı eya kireçtaşıdır) ve böylece ayar zamanı ve mukavemet geliştirme gibi istenen performansa 
sahip çimento üretimini amaçlar. Hammadde hazırlamada kullanılana benzer ekipmanların gerekli 
olmasına rağmen daha ince nihai ürün gerçeği bu aşamada her bir ton ürün için önemli ölçüde daha 
fazla enerjinin proses tüketileceği anlamına gelir. Bu nedenle enerji tasarruf imkanları sağlar. 
Öğütme 100 kWh/t değerine kadar elektrik tüketiminin önemli kısmına karşılık gelir. 441.Şekil 3-122 
kuru proseste elektrik tüketimi tipik kırılımını gösterir. İfade edildiği üzere elektrik tüketiminin 
%50’den fazlası çimento ve hammadde öğütmeye bağlıdır.  

 

Şekil 3-151:  Kuru proseste elektrik tüketimi tipik kırılımı  

Temel olarak fosil yakıtları genel olarak atıktan türetilen yakıtlarla değiştirilir, şöyle ki: ahşap, kağıt, 
karton, tekstil, plastik, atıktan türetilmiş yakıt(RDF); kauçuk/lastik, endüstriyel balçık, kentsel atık su, 
hayvan yemi, hayvansal yağ, kömür, karbon atığı, emprenye bıçkı tozu, solventler ve ilgili atıklar, 
yağ ve yağlı atıklar. 

2007 yılında Avrupa’da ikame etme oranı 1999’da %3 oranından %17 oranına ulaşmıştır442,. Ancak 
daha yüksek enerji seviyeleri teknik olarak uygundur. Atık yakıtlar için temel gereklilikler net kalorifik 
değer, düşük emisyon ve fırın çalışması ve klinker kalitesi lehine diğer karakteristikleri içerir.   

3.12.3 Turkiye’ye özel genel bakış  
Türk çimento endüstrisi 1911 yılında 20,000 tpa kapasite ile üretime başlamıştır. 1950’li yıllarda 
üretim 370,000 tpa üretime ulaşmış ancak 1970’li yıllara kadar yerel piyasanın taleplerini 
karşılayamamıştır. İhracat hacmi her yıl artan ülkenin çimento endüstrisi Türkiye ekonomik yapısı 
içerisinde önem kazanırken aynı zamanda önemli ölçüde istihdam seviyeleri sağlamıştır. 
Günümüzde Türk çimento endüstrisi toplamda 69 çimento tesisi içermektedir. (49 adedi entegre 

                                                      
441 Park, H: “Kore imalat sektöründe Enerji korunum potansiyellerinin değerlendirme için stratejiler”, 1998. 
442 Çimento, Kireç& magnezyum oksit imalat endüstrileri ile ilgili en uygun teknolojiler hakkında referans doküman, Mayıs 2010, 
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tesistir ve 19 tanesi ise öğütme ambalajlama tesisidir), 15,000 kişi istihdam etmekte ve 4 milyar ABD 
Doları yıllık iş hacmi üretmektedir.  443 

Türk çimento endüstrisinin %77’sinin sahibi Türk olup endüstrinin kalan %23 kısmına yabancı oyuncular 
sahiptir ve sahipleri Brezilya'dan Votorantim, Fransa'dan Vicat, İtalya'dan Cementir ve Almanya'dan 
HeidelbergCement’tir.444 

Türk endüstrisinde birçok çimento üreticisi olmasının nedeni hiç kimsenin piyasada %25 pazar 
payından daha fazlasına sahip olmasına izin verilmemesidir. Bu gerekliliğin görünen amacı endüstri 
içerisinde rekabeti yüksek tutmaktır. Bu yaklaşım aynı zamanda Türk çimento üreticileri için 
genişleme ve türkiye dışında iktisap yapmaları için itici güç oluşturur. 445 

Sektör olarak mineral ürünler imalat endüstrisi taş ve toprak bazlı hammaddeler kullanarak 
yaşamımızın tüm alanlarında tüketilen ürünleri üretir.  

Metali olmayan mineral ürünleri endüstrisi cam, çimento ve seramik alt sektörlerinden oluşur. Bu alt 
sektörlerin genel özelliği yerel ham maddelerden faydalanmalarıdır. Endüstri içerisinde çalışan türk 
çimento sektörü 40 entegre tesisi, 18 öğütme ve ambalajlama fabrikasından oluşmakta olup 2014 
yılı itibariyle yıllık 71,2 milyon ton üretim yapmıştır. 446.    

Çimento endüstrisi içerisinde yer alan tesisler tüm türkiyeye yayılmıştır. Aşağıda yer alan  harita 
türkiye’de çimento endüstrisi tesisleri gösterir.  

 
Şekil  3-152: Türkiye’de çimento tesisleri 447 

Piyasa talebinin çoğunlukla Marmara bölgesinde olması nedeniyle hem klinker hem de çimento  
üretim kapasitesi en yüksek bu bölgede yer almaktadır. Aşağıdaki tablo 2014 yılında gerçekleşen 
faydalanma oranlarını kullanarak her bölge için klinker ve çimento üretim kapasitelerini gösterir.  

                                                      
443 Türkiye için Taslak NEEAP, 2016 
444 Türkiye için Taslak NEEAP, 2016 
445 Türkiye için Taslak NEEAP, 2016 
446 Turkish Cement Manufacturers' Association, Sektör Information 
447 Turkish Cement Manufacturers' Association, Sektör Information 
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Tablo 3-32: Klinker ve çimento üretim kapasitesleri ve endüstride kapasite kullanımoranları 448 

(Ton/%) Klinker 
kapasitesi 

Çimento 
kapasitesi 

Klinker 
kapasite 
kullanımı 

Çimento 
kapasite 
kullanımı 

Marmara 18,333,950 27,454,141 95% 68% 
Ege 5,816,250 9,599,953 93% 60% 
Akdeniz 16,688,100 26,499,668 93% 61% 
Karadeniz 7,513,440 13,509,149 101% 72% 
Orta Anadolu 10,062,690 15,657,027 87% 67% 
Doğu 
Anadolu 4,960,560 10,221,921 83% 49% 

Güney doğu 
Anadolu 6,228,950 10,538,313 88% 65% 

Toplam  69,603,940 113,480,171 92% 64% 

 

TUIK tarafından hazırlanan etüt baz alındığında 50 veya daha fazla personel istihdam eden 
şirketlerin adedi 1051 olup yaklaşık 9428 kTEP tüketime sahiptir. Sektörün tüketimi endüstri sektörü 
nihai enerji tüketimi yaklaşık 33% oranındadır.  

Aşağıdaki şekil (Şekil 3-153) endüstri sektöründe nihai enerji tüketiminde metal olmayan 
minerallerin payı gösterir.  

 
Şekil 3-153: Nihai enerji tüketiminde metalik olmayan mineral endüstrilerinin payı 449  

Sektör içerisinde yer alan işletmeler göreceli olarak daha büyük oldukları ve prosesler daha fazla 
enerji gerektirdiği için sektör endüstri içerisinde en büyük enerji tüketicisidir. Sektör içerisinde CHP 
tesisleri toplam adedi 4 olup kurulu enerji toplam 38 MWedir. 288 MWe toplam kurulu güce sahip 

                                                      
448 Turkish Cement Manufacturers' Association, Sektör Information 
449 Kaynak : TUIK, 2014. 
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metalik olmayan mineral endüstri içerisinde CHP tesisleri toplam kurulu kapasitesi açısından 
endüstri içerisinde 4% oranına sahiptir. 450 

3.12.4 En uygun, maliyet verimli teknikler ve teknolojiler 
En uygun, maliyet verimli teknikler ve teknolojiler iki farklı kategori altında ele alınacaktır.: 

1. .Proses –Bu kategori proses ve üretim hatları ile yakın şekilde ilişkili en iyi teknik ve 
teknolojileri içerir;  

2. Yardımcı veya yatay - Bu kategori hava kompresörleri, aydınlatma, kazanlar, motorlar, enerji 
yönetim sistemleri soğutucular vb. gibi üretim hatlarına hizmet sunan tüm yardımcı 
sistemlerle doğrudan ilgili tüm en iyi teknik ve teknolojileri içerir.  

 

Çimento endüstrisinde enerji kullanımı ve CO2 emisyonlarının çoğu çimentonun temel komponenti 
olan klinker üretimi ile bağlantılıdır ve kireçtaşı ve kili sinterleyerek üretilir.  

Elektrik hammadde, yakıt kırma ve üretme için gereklidir ve bitmiş ürünler diğer önemli bir enerji 
talebini ifade eder. Enerji kullanımı ve CO2 emisyonlarında dikkate değer enerji azaltmaları 
sağlayabilecek potansiyele sahip olduğu gösterilen teknik opsiyonlar aşağıdaki şekilde kategorize 
edilebilir: enerji verimli teknolojilerin kullanılması, alternatif hammadde ve yakıt kullanılması, diğer 
harmanların artan kullanımı aracılığıyla çimentonun klinker içeriğinin azaltılması. Çimento 
üretiminde anahtar enerji verimlilik olanakları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.:  

A. Genel yardımcı sistemlerle ilgili önlemler 
Proses Kontrol sistemleri Enerji yönetim sistemleri ve enstrümantasyon 
Aydınlatma Aydınlatma enerji verimliliği ve aydınlatma kontrollerinin kullanılması 
Elektrik Enerji verimlilik motor ve fanların kullanılması, VSD’lerin kullanılması 
B. Prosese Özel Önlemler 

Klinker Üretimi 

- Yaş imalat proseslerinin kuru imalat prosesleri ile değiştirilmesi 
- Çok aşamalı ön ısıtıcı ve ön kalsinatörlü kuru  fırınlar 
- Verimli soğutucuların kullanılması 
- Proses kontrol ve optimizasyonun iyileştirilmesi 
- Kojenerasyon: Soğutucu egzoz hazlarından elde edilen atık ısının 
kullanılması  
- Çimento içerisinde klinker içeriğinin azaltılması 
- Alternatif yakıtların kullanılması 

Hammaddeler 

- Geleneksel fabrikaların yüksek verimli valsli silindirlerle değiştirilmesi  
- Yüksek  verimli ayırıcı ve sınıflandırıcıların kullanılması 
- Hammadde karıştırma kontrollerinin otomasyonu 
- Bilyalı değirmenler için kapalı devre sistemi 
- Bilyalı değirmenlerde öğütme aracısının değiştirilmesi  

 fırınlar - Fırınlarda yanma verimliliğinin optimize edilmesi  
- Fırın gövde ısı kayıpları ve soğuk hava kaçaklarının azaltılması 

3.12.4.1 Prosese özel teknikler ve teknolojiler 

a) Hammadde hazırlama 

Hammadde karıştırma kontrolünün otomasyonu 
                                                      
450 Turkoted kojenerasyon raporu baz alır 2014. 



  
 
 
 
 

 

 
 
European Union / Instrument For Pre-Accession Assistance (IPA) Energy Sektör Technical Assistance Project 
Contract Number MENR12/CS04 Page - 284 - 

Hammaddenin doğru kompozisyonla sürekli olarak beslenmesi ürün kalitesi ve  fırın sisteminin 
optimal ve verimli çalışması için önemlidir. Bu farklı hammaddelerin karıştırma oranlarının kimyasal 
kompozisyonlarla ilgili dikkatli analizi ve hammaddenin analizini  baz alarak hassas şekilde 
ayarlanmasını içerir. Bu çevrimiçi otomatik kontrol sistemi kullanımı ile elde edilebilir. Böyle bir 
sistem sürekli ölçüm ekipmanı, otomatik örnekleyici, cam boncuk yöntemi X-ray flüorasan 
spektrometresini ve karıştırma kontrolü için bilgisayar programını içerir. Hammadde 
kompozisyonunun daha iyi şekilde kontrolü toplam enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.  

Öğütme operasyonları için kontrol sistemleri  fırınlar da olduğu gibi benzer yaklaşımları kullanarak 
geliştirilir. Bu sistemler değirmen ve sınıflandırıcılarda akışı kontrol ederek stabil ve yüksek kalitede 
ürün elde eder. 1990’lı yılların başlarından beri ticari olarak mevcuttur. Elektrik tasarrufları 3.8-4.2 
kWh/t seviyelerinde olabilir. Öngörülen geri ödeme süreleri 6 ile 8 ay arasındadır451.Bilyalı 
değirmenler için kapalı devre sistemleri 

Kapalı devre öğütme sistemlerinde (aşağıda şekle bakınız) tüm öğütülmüş malzemeler ayırıcı 
içerisine yönlendirilir ve rafine toz (ürün) ve kaba toz şeklinde sınıflandırılır. (iade toz). Kaba toz 
bilyalı değirmene iade edilir ve  yeniden beslenen hammadde ile tekrar öğütülür. Bu teknoloji 
aşağıdaki avantajlara sahiptir. :  

• Öğütme kapasitesinde artıi; 
• Rafine edilmiş tozun tane büyüklük dağılımı keskin olur; 
• Rafine edilmiş toz sıcaklığı azalır;  
• Enerji tüketim değerleri azalır; 
• Astar ve bilyaların aşınması bastırılır; 
• Ürünlerin tane büyüklük dağılımı sikülasyon oranını ve sınıflandırıcının çalışma durumunu 

değiştirerek ayarlanabilir.  

 

                                                      
451 Lawrence Berkeley Ulusal laboratuarı: Çimento endüstrisi için Enerji verimliliğini iyileştirme olanakları  
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Şekil 3-154: Bilyalı değirmenler için kapalı devre sistemler 

Ürün türüne bağlı oalrak 4-6 kWh/t aralığında azalma elde edilebilir. Çin’de 5,000 t/gün çimento 
üretim hattı için bu sistem kullanarak 3.8 -4.2 kWh/t aralığında enerji tüketim tasarrufları bildirilmiştir. 
452. 

Bilyalı değirmenlerde ön kırıcıların kullanılması 

Bu önlem valsli silindir, kırma merdanesi veya dikey şaft darbesi gibi ön kırıcı montajı veya özellikel 
ince öğütme için kullanılan  mevcut bilyalı değirmenden önce kaba öğütmeyi gerektirebilir.  

Sistem spesifik enerji tüketimibi azaltır ve üretim kapasitesini %50 ile %100 arasında iyileştirir. 
Japonya’da bir tesiste spesifik enerji tüketimi 7.7 kWh/t hammadde oranında azalmıştır. (%22 
azalma). Hindistan’da ise %20 oranında azalmalar bildirilmektedir.  

 

Bilyalı Değirmenlerde Öğütme Ortamının İyileştirilmesi 

Dikey değirmenlerde ve bilyalı değirmenlerde öğütme ortamı olarak geliştirimiş aşınmaya karşı 
dayanıklı malzemeler ortaya konabilir. Öğütme ortamı genel olarak malzemenin aşınma 
karakteristiklerine göre seçilir. Bilya yük dağılımı ve öğütme ortamı yüzey sertliğini iyileştirmek ve 
aşınmaya karşı dayanıklı değirmen kaplamalarının montajı ile aşınmanın azaltılması ve bunun 
yanında enerji tasarrufları bildirilmiştir. Diğer iyileştirmeler ise oluklu sınıflandırma astarları gibi 
iyileştirilmiş kaplama tasarımlarını içerebilir.  

Bu önlemler bazı değirmenlerde öğütme enerjisini %5-%10 arasında iyileştirme potansiyeline sahip 
olup bu değer 3 ile 5 kWh/t çimento arasında enerji tasarruflarına eş değerdir. Sadece enerji 
tasarrufları baz alınarak geri ödeme süreleri sekiz yıl olarak öngörülmektedir.  

 

b) Klinker Üretimi 

Yaş imalat prosesinden kuru imalat prosesine değişim 

Çimento üretiminde dört temel proses bulunmaktadır: kuru, yarı, kuru, yarı yaş ve yaş prosesler. 
Yaş ve kuru prosesler arasındaki temel fark klinkeri fırında yakmadan önce karışım hazırlama 
yöntemidir. Yaş proseslerde kalın balçığımsı yapıyı oluşturmak için su eklenirken kuru proses hama 
madde ile öğütülüp kurutulması ile hammaddenin hazırlanmasını baz alır.  

İmalat prosesinin seçilmesi temel olarak hammaddelerin mahiyeti ve mevcut bulunması ile 
belirlenmektedir. Yaş proses daha enerji verimlidir, bunun nedeni ise kalsinasyon öncesinde yaş 
balçığımsı yapının buharlaştırılmasının gerekmesidir. Dünya’da klinker üretiminin büyük kısmı halen 
yaş proseslere dayanmaktadır.  

Kuru proseslerin kullanan tesisler genişleme veya önemli iyileştirmenin ihtiyaç duyulması 
durumunda kuru teknikleri muhtemelen değiştirmektedir. Yaş veya yarı yaş proses kullanan tesisler 
normal koşullarda nemli ham maddelere erişime sahiptir. Danimarka ve Belçika ve bir dereceye 
kadar İngiltere’de durum böyledir.  

                                                      
452 NDRC, 2008, p 48 
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Yeni kuru ön kalsinatör  fırın sistemleri için toplam ısı gerekliliği 850-900 kcal/kg aralığında 
değişmektedir. Bu da yaş proses  fırınlarında (2300-1600 kcal/kg) olan enerji gerekliliklerinin 
yaklaşık %56-66 oranına karşılık gelmektedir. 453. Şimdilerde siklon ön ısıtıcılı ve ön kalsinatörlü 
teknoloji çimento klinker teknolojisi için en modern teknolojidir. GNR verileri baz alındığında 2006 
yılı için bu  fırın türünün ortalama spesifik enerji tüketimi 3,383 MJ/t klinkerdir.  

Modern ön kalsinatör  fırınları farklı alternatif yakıt türleri kullanarak daha yüksek esneklik sergilerler. 
Yaş tesisi kuru proses tesisine dönüştürmek mevcut tesisin tamamen yeniden yapılandırılmasını 
gerektirmesi nedeniyle oldukça yüksektir.  

Klinker üretim  fırınları önemli türleri için tipik enerji dengeleri Tablo 3-23 içerisinde gösterilmektedir. 
454. Bu dengeler enerji kayıplarının nerede meydana gelebileceğini gösterir ve bu nedenle enerji 
verimliliğini iyileştirme için önemli fırsat sağlar.  

Tablo 3-33: Proses  fırınlarında klinker üretmek için termal enerji dengeleri 
 Yaş  fırın Kuru  fırın Ön ısıtıcı  fırın 

Enerji kullanımı kJ/ton % kJ/ton % kJ/ton % 
Teorik ihtiyaç 1,782,950 30.5 1,825,150 36.6 1,761,850 49,9 
Çıkış gazı kayıplar 752,215 12.9 1,382,150 27.7 496,905 14.1 
Nemin buharlaştırılması 2,236,600 38.3 300,675 6.0 235,265 6.7 
Çıkış gazı içerisindeki toz 11,288 0.2 12,976 0.3 1,287 0.0 
Klinker deşarjı 56,706 1.0 61,190 1.2 65,832 1.9 
Klinker bacası 189,900 3.3 590,800 11.8 614,010 17.4 
 fırın gövdesi 677,310 11.6 606,625 12.2 175,130 5.0 
Atık tozun kalsinasyonu 40,723 0.7 18,426 0.4 6,193 0.2 
Hesaba katılmayan kayıplar 89,179 1.5 192,010 3.8 173,020 4.9 
Toplam  5,836,871 100 4,990,002 100 3,529,492 100 

İngiltere’de (Padeswood works)  toplam ısı ihtiyacı 5,649 MJ/t klinker olan iki yaş proses ocağı tek 
ön kalsinatör ile değiştirilmiştir, 2006 yılında yeni kuru ön kalsinatörün toplam ısı ihtiyacı 3,473 MJ/t 
olup bı yaklaşık 2,176 MJ/t iyileşme ve enerji ihtiyacında yaklaşık %36 azalmayı ifade etmektedir. 
Ocağın %36 oranında atık ısı kullanılmasına izin verilmektedir ancak 2008 yılında işletmesel 
performans yaklaşık %30 oranındadır.  455. 

 

Klinker üretiminde proses kontrol ve optimizasyon 

Klinker üretiminde optimizasyon  genel olarak proses parametrelerini dengeleyerek ısı tüketimini 
azaltmak için, klinker kalitesini artırmak ve ekipmanın yaşam ömrünü artırmak için yapılır. 
Optimizasyon optimum hammade kompozisyonu sağlama, yanma proseslerini optimize etme ve 
soğutucunun çalışmasını iyileştirmeyi içerir. Yanma prosesi ve koşullarını optimize etmek için 
otomasyon bilgisayar kontrol sistemleri kullanılabilir.   

Proses kontrol sistemleri operatörlerin işlenen maddenin kimyasal kompozisyonunu anlık olarak 
belirlemelerine imkan sağlayan çevrim içi analizörlerin kullanılmasını içerir, böylece işlenen 
hammadde karışımlarında değişiklikler derhal yapılabilir. Proses kontrol ve optimizasyon 
sistemlerinin modern versiyonları bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerin kullanılmasına imkan 

                                                      
453 Hindistan için İklim politikası değerlendirilmesi, University Press, 2004 
454 The Rotary Cement Kiln, Kurt E. Perry 
455  Castle Cement UK, 2006, & TWG CLM, 2008. 
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sağlar ve birçok kullanıcının diğerlerinin yanında cep telefonlarını da kullanmasını sağlayarak 
proses parametrelerinin gerçek zamanlı izlenmesi ve işlenmesine imkan sağlar.  

Böyle sistemi olmayan  fırınlarla  karşılaştırıldığında kontrol sistemleri ile ilgili enerji tasarrufları her 
bir ton klinker için 50-200 MJ arasında değişir. 2,500 tpd ‘den daha fazla kapasiteye sahip modern 
kuru fırınlarda 290 MJ/t klinker değerine ulaşan tasarrfular bildirilmektedir. Çin’de yer alan 4500 tpd 
tesisinde  proses kontrol ve optimizasyon sistemi montajı işe yıllık enerji tüketimi 395,6TJ (13,500 
tce) azalmıştır. Yatırım maliyeti 980,000 RMB olup bir ay sürmüştür. Sistem yıllık 8 milyon RMB 
tasarruf sağlamış ve 2 aylık geri ödeme süreleri ortaya çıkarmıştır 456.. 

Kontol optimizasyon önlemleri/tekniklerinin gideri geniş ölçüde değişiklik gösterebilir ve 6 milyon 
Euro değerine kadar ulaşabilir. Gelişmiş kontrol sistemlerinin ekonomisi çok iyidir ve öngörülen geri 
ödeme süreleri 3 ay gibi kısa süreler olabilir. Genel olarak öngörülen geri ödeme süreleri iki yıldan 
azdır.  

 

Çimento içerisinde klinker içeriğinin azaltılması  

1990’lı yıllardan beri global olarak klinker oranında (klinkerin nihai üründeki çimentoya oranı) 
kademeli bir azalma vardır ve bu da spesifik enerji tüketimlerinde azalmayı yansıtır. 2006 yılında 
global seviyede klinkerin çimentoya oranı 78% oranında gerçekleşmiştir. Çinin 2010 yılında granüle 
yüksek fırın cürufu, uçucu kül ve çeşitli diğer ikameleri  kullanarak en düşük klinker oranı elde ettiği 
bildirilmektedir. Klinkerin yerine kullanılabilecek malzemelerin uygunluğuna genel bakış aşağıdaki 
tabloda gösterilmektedir.  

Tablo 3-34: Klinker ikamelerinin mevcut kullanımı ve uygunluğu457 

Klinker ikamesi 2004  yılında 
kullanım (Mt) Uygunluk (Mt) 

Toplam yüksek fırın cürufu n.a 180 - 220 
Granüle yüksek fırın cürufu 90 110 
Uçucu kül  222 445 
Pozzolan (volkanik orijinli maddeler killer) 50 n.a 

 

Verimli klinker soğutucu sistemler 

Klinker soğutma  fırıntan çıkan klinkerin soğutulduğu prosestir. Ana klinker soğutma teknolojileri 
ızgara soğutucular, planet (uydu) ve dönen (boru soğutuculardır). Izgara soğutucu büyük klinker 
kapasitelerine uyarlanmıştır (günde 12,000 t klinker üretimine kadar). Dönen soğutucular nadiren 
kullanılır ve planet soğutucular ise üçüncül havayı yakmada uzaklaştırmanın zor olması nedeniyleön 
kalsinatörlerle kullanılamaz. Prosesin soğutma verimliliği ve ısı geri kazanımı açısından 
iyileştirilmesi gerekmektedir.  

a) Yüksek verimli ızgara soğutuculara dönüşüm 

Izgara soğutucu klinkerden ısı geri kazanımının ayrılmaz bir parçasıdır böylece ızgara soğutucular 
daha yüksek verimlilikle çalışarak daha az atık ısı miktarı olması ve proseste başka yerde daha az 

                                                      
456 NDRC, 2012. s. 66). 
457 IEA, 2007 
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yakıt kullanımı olmasını sağlarlar. Planet veya dönen soğutuculara Nazan ızgara soğutucuların 
avantajları aşağıdaki gibidir:  

• Daha büyük  fırın kapasitelerine imkan sağlayan daha büyük kapasite (4,000 tpd ile 
karşılaştırıldığında 12,000 tpd) 

• Soğutucudan ayrılan klinkerin sıcaklığını azaltarak ( planet soğutuculardan beklenen 120 ile 
200°C arasında değer yerine 83°C kadar)  verimli ısı geri kazanımı 

Prensip olarak planet ve dönen soğutucular ızgara soğutucularla değiştirilir. Bu sadece iyileştirme 
ön kalsinatör teknolojisinde değişimle ve önemli miktarda kapasite artışı ile ilişkilendirilebilirse 
ekonomik olarak geçerlidir.  

Fırın içerisinde yakıt tüketimi %8 oranında veya 0.27 GJ/t klinker oranında azaltılabilir ancak klinker 
içerisinde elektrik tüketimi 3 kWh/t oranında artacaktır. Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojileri bakanlığına 
göre bu teknoloji üretilen her bir ton klinker için 4 kWh enerji tüketmektedir ve %74 oranına kadar ısı 
kazanımları elde edilebilir- bu da %4 ile %6 arasında ısı geri kazanımlarının elde edilebilmesini 
sağlar. Üçüncü nesil ızgara soğutucularla karşılaştırıldığında dördüncü nesil ızgara soğutucular 
klinker üretiminde ısı tüketimini %10 ile %18 arasında  ve soğutucu içerisinde enerji tüketimini %20 
oranında azaltabilir. 458.  

Soğutucu dönüşümü maliyetinin 0,4 Euro ve 0,5 Euro yıllık ton klinker üretimi arasında olduğu 
öngörülmektedir ve bu ihtiyaç duyulan yeniden yapılanma derecesine bağlıdır. Soğutucunun işletme 
giderleri yıllık 0,10 Euro t/klinker seviyelerinde artabilir. Öngörülen geri ödeme süreleri 1-2 yıldır. 459. 
Planet soğutucudan verimli karşılıklı ızgara soğutucu şeklinde 600,000 ton günlük kapasiteye sahip 
en yeni nesil teknoloji ile değiştirmenin maliyeti 15-20 milyon Euro olarak öngörülmektedir. Bu 
giderler sahaya özel koşullara (yeni egzoz fan ve soğutucu filtre, temeller ve diğer inşaat giderleri ve 
ocağın kısaltılması gibi) bağlı olarak büyük değişiklikler gösterebilir. Eski ızgara soğutucunun 
iyileştirilmesi 1-3 milyon Euro arasında yatırım gerektirir.  460.  

Çin’de yer alan 5,500 tpd kapasiteye sahip tesiste bu teknoloji 3 ayı aşan süre zarfında 10 milyon 
RMB maliyet kurulmuştur. Yıllık maliyet tasarrufları 3,7 milyon RMB olup 3 yıllık geri ödeme 
sürelerini ortaya çıkarmıştır. Yüksek verimli ızgara soğutucunun montajının yıllık enerji tüketimini 
156,2 TJ (5330  tce) azalttığı bildirilmiştir.  461. 

 

c)  Fırın Sistemleri 

Çok aşamalı ön ısıtıcılı ve ön kalsinatörlü kuru  fırınlar 

Çok aşamalı ön ısıtıcılar ve ön kalsinatörler  fırın ve klinker soğutucudan elde edilen atık ısının 
kullanılmasını sağlar ve fırın beslemesini önceden işler  ve böylece dikkate değer enerji 
tasarruflarına imkan sağlar. Ekonomik olarak uygun olduğu durumlarda yaş proses ocağı son 
teknoloji çok aşamalı ön ısıtıcı veya çok aşamalı ön ısıtıcı veya ön kalsinatör içeren proses üretim 
tesisine dönüştürebilir. Böyle dönüşümler genel olarak yeni tesisler veya önemli iyileştirmeler için 
uygundur.  

                                                      
458 NDRC, 2009. s.43 
459 LBNL, 2008 
460 ECRA, 2009 
461 MIIT, 2012, p22 
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Beş adet siklon ön ısıtıcı aşaması ve ön kalsinatör içeren  fırın sistemlerinin sıradan yerel tesisler 
için standart teknolojiler olduğu kabul edilmektedir. Çok aşamalı ön ısıtıcılar ve ön kalsinatörler 
kullanarak elde edilebilecek tipik verimlilik değerleri aşağıda Tablo 3-25 içerisinde gösterilmektedir. 
462. 

Tablo 3-35: Technologies Farklı çimento fırın teknolojilerinde ısı tüketimi 

Proses Yakıt Tüketimi 
(GJ/t klinker) 

Yaş prosesler 5.9 – 6.7 
Uzun kuru proses 4.6 
1 kademe siklon on ısıtıcı 4.2 
2 kademe siklon on ısıtıcı 3.8 
3 kademe siklon on ısıtıcı 3.3 
4 kademe siklon on ısıtıcı 3.1 
5 kademe siklon on ısıtıcı 3.0 – 3.1 
6 kademe siklon on ısıtıcı 2.9 

Yakıt tasarruflarının uzun kuru  fırınta 900 MJ/T aralığında olması ve uzun yaş  fırın için ise 2800 
MJ/t değerine kadar olması beklenmektedir. Elektrik tüketimi 9 kWh/ton klinker seviyelerinde 
artabilir. Uzun kuru ocağın çok kademeli ön ısıtıcıya ve ön kalsinasyonlu tekniğe geçiş uygun ancak 
pahalı bir yöntemdir. 463  

2007 yılında Çin Çimento üretim kapasitesinin sadece %45 oranı çok kademeli ön ısıtıcı ve ön 
kalsinatörlü kuru  fırınlar kullanmaktaydı. Hindistan'da çimento tesislerinin çoğunluğunda ön ısıtıcı 
ve ön kalsinatör sistemleri mevcuttur. 464.   Beş kademeli ön ısıtıcı ve hat için kalsinatör aşağıdaki 
şekilde gösterilmektedir.  

                                                      
462 IEA 2007 
463 ECRA 2009 
464 Tshinghua University, 2008  
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Beş kademeli ön ısıtıcı&hat içi kalsinatörlü kuru  fırın 

malzeme 
gaz  
yakıt 

Şekil 3-155: Beş kademeki  ön ısıtıcılı veön kalsinatörlü kuru  fırın465 

İngiltere durumunda iki yaş prosesli toplam ısı ihtiyacı 5.65 GJ/t olan klinker tek ön ısıtıcılı /ön 
kalsinatörlü  fırın ile değiştirilmiş ve %36 seviyelerinde (3.5 GJ/t klinker seviyesinde azalma) ortaya 
çıkarmıştır.  

 

Fırınlarda Yanma verimliliğini Optimize etme  

İyileştirilmiş yanma sistemleri alev şeklini optimize etmeyi, yanma havasını karıştırmayı ve fazla 
hava kullanımını azaltmayı amaçlar. Bu sonucu elde etmek için çeşitli teknikler geliştirilmiştir. 
Çimento endüstrisinde yer alan son teknoloji brülörler farklı türden yakıtların kıyaslanabilir şekilde 
düşül birincil hava oranları ile kullanılmasını sağlayan çok kanallı brülörlerdir. Eğer tek kanallı 
brülörler modern çok kanallı brülörlerle değiştirilirse sonrakinin daha düşük hava hacim akışı 
gerektirmesi nedeniyle enerji tasarrufu elde edilebilir.  

Birincil hava oranlarında %5 -%10 arasında azalma geleneksel  fırınlarda her bir ton klinker için 50-
80 mJ yakıt enerji tasarrufu ve ön kalsinatör  fırınlarında ise 25-40 MJ ton klinker enerji tasarrufu 
sağlayacaktır. Bu tekniklerden birisi olan döner  fırınlar için Gyro Therm teknolojisi NOx 
emisyonlarını azaltırken gaz alev kalitesini artırır.  

Bu teknoloji gaz veya gaz/kömür ikili fuel brulörlerine uygulanabilir. Enerji tüketiminin azaltılmasının 
yanında teknoloji NOx emisyonlarını %30 ile %70 arasında azaltmak ve üretkenliği %5 oranında 
artırmak üzere de uygulanabilir. Gyrotherm teknolojisi kullanılarak tesislerde% 8 oranında yakıt 
tasarrufları elde edilmiştir. Giderlerin yıllık 1.0 Euro/yıl ton klinker kapasitesi civarında olması 
beklenmektedir ve geri ödeme süreleri ise 2-3 yıl olarak öngörülmektedir.  466. 

 
                                                      
465 Modified from FLSmidth 
466 Endüstriyel verimli teknolojiler veri tabanı  
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Fırın Gövde Isı Kayıplarının Azaltılması 

Daha iyi yalıtımlı refrakterlerin kullanılması ısı kayıplarını azaltabilir. Kaplama ısı kayıplarını 
azaltmaya  ve yanma gölgesi refrakter tuğlalarını korumaya yardımcı olur. İyileştirilmiş refrakterlerin 
kullanılması aynı zamanda  fırın güvenilirliğinin artmasına ve arıza zamanının azalmasına ve üretim 
giderlerinin azalmasına  ve dikkate değer biçimde ilk çalıştırma enerji ihtiyaçlarının azalmasına yol 
açabilir.  

Yakıt tüketimi klinker için 0.12 ile 0.4 GJ/t arasında azalacaktır. daha yüksek kalitede refrakterlere 
geçiş yapmak 0.25 Euro /yıl ton klinker kapasitesi şeklinde giderlere neden olabilir. Öngörülen geri 
ödeme süresi yaklaşık 1 yıldır.  

 

Ön ısıtıcılı  fırınlara ön kalsinasyonun eklenmesi  

Mevcut ön ısıtıcılı  fırın ön kalsinatör ve mümkün olan yerlerde ekstra ön ısıtıcı kademesi eklenerek 
çok kademeli ön ısıtıcı/ön kalsinatör ocağına dönüştürülebilir. Ön kalsinatörüm eklenmesi genel 
olarak tesisin kapasitesini artırırken spesifik yakıt tüketimini  ve termal NOx emisyonlarını azaltır. (ön 
kalsinatör içerisinde daha düşük yanma sıcaklıklarına bağlı olarak). Yakıt tasarrufları mevcut ocağı 
verimliliğine ve yeni proses parametrelerine (örneğin ön kalsinasyon derecesi, soğutucu verimliliği 
vb) bağlı olacaktır.  

Örneğin İtalya'da yer alan bir tesiste dönüşün spesifik yakıt tüketimini 3.6’dan 3.2 GJ/t klinker 
değerine düşürmüş ve %11 ile %14 arasında tasarruf sağlamış ve %80 oranından %100 oranına 
kapasite artışı sağlamıştır. (1100 tpd değerinden 2000 tpd değerine). Genel olarak  8.5 Euro ile 25 
Euro yıllık ton klinker aralarında yatırımlar gerekebilir. Geri ödeme süreleri genel olarak 5 yıldan 
azdır. 467.  

 

Soğuk Hava Kaçaklarının Azaltılması 

Bu aşağıdaki şekillerde elde edilebilir: 

• Gereksiz açıklıkları kapatmak 
• Daha enerji verimli sızdırmazlıklar sağlama  
• Mümkün olduğunca yüksek birincil hava sıcaklıkları ile çalışma 

Sızdırmazlıklar genel olarak  fırın giriş ve çıkışında istenmeyen hava girişlerini  veya  fırıntan 
kaçışları önlemek için kullanılır.  fırın çıkışındaki kaçak hem brülörün yanma verimliliğini azaltabilir 
hem de ısı kayıplarını artırabilir. Hava kaçakları uygun sızdırmazlıklar uygulanarak kontrol edilebilir.- 
yaygın türleri pnömatik-lamel ve yay tipi sızdırmazlıklardır. Sızdırmazlıkların 10,000 ile 20,000 saat 
arasında çalışabilmelerine rağmen kaçakları azaltmak için düzenli kontrol gerekebilir.  

Japonya'da yer akan bir tesiste  fırın çıkışında hava kaçağı uygun sızdırmazlıklar kullanılarak 160 
NM3/min  oranında azaltılmış; bu da 0.042 MJ/t klinker seviyelerinde enerji tasarrufunu ortaya 
çıkarmıştır. 5,000 tpd bir tesis için uygulama giderlerinin 50,000 Euro seviyelerinde olduğu 
bildirilmiştir.  

                                                      
467 Endüstriyel verimli teknoloji veri tabanı 
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Oksijen zenginleştirme teknolojisi 

Klinker içerisinde oksijen açısından zenginleştirilmiş yakma havasının kullanılması enerji 
verimliliğinde, üretim kapasitesinde ve fosil yakıtların düşük kalorifik değere sahip yakıtlarla 
değiştirilmesinde artışa yol açar. Aynı zamanda CO2 emisyonları da azaltılabilir.  

Bu teknoloji üretim kapasitesini artırmak üzere bazı çimento tesislerinde kurulmuştur. Oksijen 
zenginleştirme ile  %30-35 hacim yüzde oranında yakma havasında zenginleştirme ile  fırın 
kapasitesinde %25 ile %50 arasında artış bildirilmiştir. Belirlenen oksijen beslemesi kararı çimento 
tesissinin özel ihtiyaçlarına bağlıdır. Oksijen üretiminin kendisi kıyaslanabilir şekilde yüksek ilave 
enerji tüketimine neden olabilir.  

 

Enerji üretimi için Atık ısı geri kazanımı 

Çimento fırınlarından elde edilen atık ısı genel olarak hammadde ve yakıtı kurutmak üzere kullanılır. 
Hammaddenin nemliliğine ve soğutucu teknolojilerine bağlı olarak  fırın gazlarından ilave atık ısı (ön 
ısıtıcı çıkış gazı) ve soğutucu egzoz gazı elde edilebilir. Bu ısı elektrik üretiminde kullanılabilir.  

Enerji üretimi ısı geri kazanım kazanı ve türbin sistemi gerektirir. Enerji üretimi buhar prosesi, 
Organik rankin çevrimi (ORC) veya KALNA proseslerini baz alabilir. Çimento tesislerinde atık ısının 
düşük sıcaklık seviyeleri (200-400°C) maksimum verimliliği %20-25 ile sınırlandırabilir. Çimento 
tesislerinde toplamda 8-22 kWh/t klinker veya %25 oranına kadar enerji tüketimi tasarrufları elde 
edilebilir. Çimento tesisi için atık ısı geri kazanım sistemi ve ORC prosesi aşağıdaki şekilde 
gösterilmektedir.  

 

Şekil 3-156: Atık Isı Geri Kazanım Sistemi 468 ve Organik Rankin Çevrimi 

Almanya'da bir tesiste enerji üretmek için klinker soğutucudan düşük sıcaklıkta atık ısı geri 
kazanmak için Lengfrt’ta yer alan çimento tesisinde Organik Rankine Çevrimi (ORC) kullanılmıştır. 
Sonuçlar verilen çalışma şekli için 1.1 MW elektrik enerjisi üretilebileceğini göstermektedir. Lengfurt 
çimento tesisinde  uygulanan bu ORC tekniği 10 yıldan beri başarılı şekilde uygulanmaktadır. 469.  

Japonya'da  çeşitli çimento tesislerinde toplam kapasitesi 200 MW olan en az 33 adet kojenerasyon 
ünitesi olduğu bildirilmiştir. Çin'de günlük üretim kapasitesi 2000 ton ve üzerinde olan  24 adet  
                                                      
468 Modified from JASE-World 2012 
469 Avrupa Komisyonu, Draft CLM BREF, June 2012 
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fırınta 22-36 kWH/t klinker enerjiyi karşılamak üzere ilave yakmalı kazanı kojenerasyon üniteleri 
bulunmaktadır.  

Tipik olarak  fırın çalışmasında değişiklik yapmadan 8-22 kWh/t klinker üretilebilir.  fırın çalışmalarını 
değiştirerek 45 kWH/t klinker değerine kadar üretim yapılabilmesi mümkümdür. (örneğin daha az 
siklon aşamaları veya daha üst kademeleri bypass yapma) 470  

2 milyon ton klinker/yıl kapasitesine sahip bir tesis için montaj giderlerinin 15-25 milyon Euro 
arasında olması beklenmektedir. İşletmesel giderlerin 0.3-1.2 Euro/t klinker seviyelerinde azalması 
öngörülmektedir471. 

 

Alternatif yakıtların kullanılması            

2006 yılında alternatif yakıtların kullanılması global seviyede %7 olarak gerçekleşmiş olup %3’ü 
biyokütle ile kazanılmıştır. 472.Kalan %90 oranı fosil yakıtla sağlanmakta olup başlıca kömür veya 
petrol koku ile sağlanmaktadır. Prensip olarak çimento fırınlarında geleneksel fosil yakıtları %100 
oranında alternatif yakıtlarla değiştirilebilir. 

Bununla birlikte kalorifik değer, nem içeriği ve iz elemanlarının içeriği gibi (klorür) belirli teknik 
sınırlamalar mevcuttur. Çimento tesislerinde kullanılabilecek alternatif yakıtlara genel bakış 
aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.  

Tablo 3-36: Çimento fırınları için alternatif yakıtlar473 
Yakıtların fazları Olası akıntılar 
Sıvı alternatifler Katran, kimyasal atıklar, destile atıklar, atık solventler, kullanılmış 

yağ, balmumu süspansiyonlar, petrokimya atık, asfalt çamuru, 
boya atığı, yağ çamuru 

Katı hal alternatifleri Katı atık, kauçuk artıklar, kağıt hamuru çamuru, kullanılmış 
lastikler, pil kasalar, plastik atıklari tahta atıklar, evsel atıkları, çeltik 
kabuğu, atıktan türev yakıtlar, fındık kabukları, yağ içeren 
topraklar, kanalizasyon çamurları  

Gaz alternatifler Atık toplama sahaları gazları,piroliz gazları 

Birçok organik malzemenin kalorifik değeri göreceli olarak düşüktür (10-18 GJ/t). Çimento fırını ile 
ilgili temel yakma ile ilgili olarak en az 20-23 GJ/t ortalama kalorifik değer gereklidir. %60 değerine 
kadar toplam yakıt girdisine sahip olabilecek prekalsinatörlü modern çimento fırınlarında daha düşük 
proses sıcaklıkları da düşük kalorifik yakıtlarının kullanılmasına imkan sağlar. Ön kalsinatörlü fırınlar 
düşük kalorifik yakıtların 60% oranından faydalanabilir. 474. 

Bazı Avrupa ülkelerinde tek çimento tesislerinde ortalama değiştirme oranları endüstri sektörü için 
%50’den daha fazla değere ulaşabilir ve %80 oranlarına ulaşabilir. Ön arıtmalı veya evsel atıklarda 
biyokütle payı %30 ile %50 arası değerlere ulaşabilir. Günümüzde çimento endüstrisinde kullanılan 
saf biyokütle atığı teme olarak hayvan yemleri, atık tahta, tahta bıçkı tozu ve kanalizasyon 
çamurudur.   

                                                      
470 (CSI/ECRA, 2009. s. 31) 
471 (CSI/ECRA, 2009. s.32). 
472 GNR data, 2006 
473 Kaantee ve diğerleri 2002 
474 ECRA, 2009 
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a) Atıktan Türetilmiş Yakıt (RDF) Eş İşleme  

Atıktan türetilmiş yakıtlar çimento tesislerinde fosil yakıtların yerine kullanılabilir. Alternatif yakıt 
olarak verimli şekilde kullanılabilmeleri için yakılabilir atıkları toplanması, sınıfılandırılması ve 
büyüklüklüklerinin ayarlanması gerekmektedir. RDF ve tesis tasarımına bağlı olarak RDF fırın veya 
kalsinatör içerisine beslenebilir. Klorür gibi belirli bileşenlerin ürün kalitesi ve üretim proseslerinde 
olumsuz etkilerinin olmasını önlemek için kontrol altında tutulmaları gerektiğine dikkat edilmelidir. 
RDF eş işleme şematiği aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-157: RDF eş işleme şematiği475 

Her bir ton RDF için 15 ile 19 GJ arasında yakıt tasarrufu elde edilebilir. Japonya'da 10 t/d RDF 
işleme için tesislerin montaj maliyetinin yaklaşık US$ 650,000 olduğu bildirilmiştir.  

b) Lastiklerin yakıt olarak kullanılması 

Kullanılmış lastikler küçültüldükten sonra veya olduğu gibi gazlaştırılabilir. Gazlaştırma fırınında 
lastikler indirgenmiş atmosfer altında ısıtılır ve termal ayrışmaları sonucunda üretilen gaz fırında 
veya kalsinatörde ikame yakıt olarak kullanılabilir. Çelik ve diğer yanmayan maddeler gazlaştırma 
ocağından uzaklaştırılır ve sistemden yok edilir. Gazlaştırma lastiklerin parçası olan çeliğin fazla 
karıştırılmasına atfedilebilecek düzenli olmayan maddeler gibi problemleri çözer.   

Kullanılan her bir ton atık lastik için 25 ile 29 GJ değerine karşılık gelen yakıt tasarrufu elde 
edilebilir. Japonya'da lastikleri uyarlayan ve sabit hızla fırına veya 10,000 t/yıl kapasiteli başka bir 
fırına besleyen tesis 2,7 milyon ABD Doları maliyetle kurulmuştur  

c) Yakıt olarak Atık Yağ ve Yağ Çamuru 

Atık yağ ve yağ çamurları fosil yakıtların yerini alarak fırın veya kalsinatör içerisinde kullanılabilir. 
Atık yağ ve yağ çamuru işleme akışı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

                                                      
475 Temiz kalkınma ve iklim  hakkında Asya pasifik ortaklığı 
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Şekil 3-158: Atık yağ işleme akışı476 

Kullanılan her bir ton atık yağ için 21.6 GJ  değerine karşılık gelen yakıt tasarrufu elde edilebilir.  

 

d) Çimento Öğütme 

Bitiş öğütme 

Bitiş öğütmede istenen son ürünlerin özelliklerine bağlı klinker alçıtaşı ve yüksek fırın cürufu gibi 
diğer minerallerle karıştırılır ve daha sonra istenen partikül inceliğini elde etmek için öğütülür ve 
veya haddelenir. Bitiş öğütme ürünleri yaklaşık olarak çimento üretiminde kullanılan elektriğin %40 
oranına karşılık gelir.  477.  

Bilyalı değirmenler çimento endüstrisinde hammdde, yakıt ve ürün öğütmede kullanılmakta olup 
daha yüksek enerji taleplerine sahiplerdir. Daha verimli valsli değirmen teknolojileri kullanılarak bilya 
değirmenli çimento öğütmeden yüksek verimli dikey valsli değirmenlere (VRM) veya yüksek basınçlı 
öğütme merdaneları gibi sistemlere doğru büyük iyileştirmeler aracılığıyla spesifik enerji 
tüketiminden önemli düşüşler elde edilebilir. Ancak bu türden iyileştirmeler için yüksek yatırımlar 
gereklidir.  

a) Dİkey valsli değirmenler (VRMs)  

Çok geniş yelpazede mevcuttur: 5 ile 1200 t/h arası. Bu değirmenlerde hammadde dönem öğütme 
tablası arasında ve tabla yüzeyine göre 90 dereceden biraz daha az açıya sahip olacak şekilde 
konumlandırılmış 2 ile 6 arasında öğütme merdanesi arasında ezilir ve ona karşı hidrolik olarak 
preslenir. Dikey valsli değirmen diyagramı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 478. 

                                                      
476 Temiz kalkınma ve iklim  hakkında Asya pasifik ortaklığı 
477 ECRA 2009 
478 National Development Reform Commission of China – NDRC) 
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Şekil 3-159: Dikey Valsli değirmen 

Dikey Valsli değirmenlerin avantajları aşağıdakiler içermektedir. : 

• Göreceli düşük enerji tüketimi (orta hammadde sertliği ve orta incelik için 10 kWh/t 
değerinden az) 

• Öğütme, kurutma (fırın sisteminden gelen atık ısıyı kullanarak) ve ayırmayı birleştirebilme 
özelliği 

• Kütle akışında daha büyük varyasyonları yönetebilme özelliği (değirmen kapasitesinin %30’u 
ile %100’ü arasında)  
 

Çimento tesisinde farklı amaçlar için kullanıldığı zaman enerji tüketim değerleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmektedir. 
 
 

Tablo 3-37: Çimento tesisinde farklı amaçlar için enerji tüketimi 
Proses Tüketim 

Hammadde öğütme 14 -17 kWh/t malzeme 
Kömür öğütme 20 – 22 kWh/t kömür 
Cüruf öğütme 39 – 45 kWh/t cüruf 

b)  Yatay valsli değirmenler 

Hammaddeler borunun iç yüzeyine karşı hidrolik olarak preslenmiş öğütme valsi içerien dönen 
değirmen botusu içerisinde kırılır. Yatay valsli değirmenler bilyalı değirmenlerde kullanılan enerjinin 
%65-70’ini kullanır.  

Hammadde hazırlamada bilyalı değirmenleri yatay veya dikey valsli değirmenlerle değiştirerek 12 ile 
16 kWh/t çimento arasında enerji tasarrufu elde edilebilir. Yatırımların 0.15 Euro ile 0.75 Euro  t 
klinker arasında olması ve 2 milyon t/yıl klinker kapasitesini baz alması öngörülmektedir. 479.  

c) Yüksek-Basınçlı Öğütme Valsleri  ( HPGR) 

                                                      
479Çimento sürdürülebilirlik inisiyatifi(CSI) Çimento imalatında modern teknolojilerin geliştirilmesi  
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Yüksek basınçlı kırma merdanelerinde iki merdane malzemeleri 2,500 bar değerine kadar 
basınçlandırır ve öğürme kapasitesini etkileyici şekilde artırır ve enerji tüketimini önemli ölçüde 
azaltır.   

Yüksek basınçlı kırma merdaneleri genel olarak mevcut öğütme merdanelerinin kapasitesini 
artırmak üzere kullanılır ve özellikle yüksek elektrik maliyetlerine ve kötü enerji beslemelerine sahip 
ülkelerde bulunur. Bu teknoloji çimentoda hem hammadde öğütme hem de çimentonun bitiş 
öğütmesinde ve aynı zamanda yüksek fırın cürufunun çok ince şekilde öğütülmesinde uygun olduğu 
kabul edilmektedir. Yüksek basınçlı kırma merdanesi aşağıdaki şekilde görülmektedir.  

 
Şekil 3-160: Yüksek Basınçlı öğütme merdaneleri  

Bilyalı değirmenlerde bulunan tek kademeli öğütme ile kıyaslandığında ürünlerde %30 ile ilave %80 
arasında tasarruf sağlayabilir. Ancak VRM ve HPGR'nin uygulanması yüksek giderlere bağlıdır ve 
bakım gayretleri gerektirir. 480.   

Çin'de 2,500 t/d klinker üretim hattına VRM montajı 14 milyon RMB(1,960,000 Euro) ve 
tamamlanması sekiz ay sürmüştür. Bu teknik yıllık 4 milyon RMB(560,000 Euro) elektrik tasarrufları 
sağlamış ve geri ödeme süresi ise 3-4 yıl olarak öngörülmüştür. 481. Şimdilerde VRM ve HPGR 
değirmenlerle öğütme ve bazen bunların bilyalı değirmenlerle kombinasyonu modern teknoloji 
olarak kabul edilmektedir.   

d) Bitiş öğütme için yüksek verimli ayırıcılar/sınıflandırıcılar 

Yüksek verimliliğe sahip ayırıcılar veya sınıflandırıcılar daha doğru ayırma sağlar ve böylece fazla 
öğütme ve değirmen enerji tüketimini azaltırlar. İyileştirilen ayırma aynı zamanda değirmen 
kapasitesini, klinker kalitesini daha iyi büyük dağlımı sağlayarak artırmaya yardımcı olur ve fırın 
içerisinde enerji tüketimini azaltabilir.  

Yüksek verimli separatörlerin toplam enerji tasarrufunda %10-15 oranında artış sağlama olanağı 
vardır. Vaka çalışmaları malzeme hazırlamada enerji tüketiminin tesise, çimento türüne istenen 
                                                      
480 Avrupa Çimento Araştırma Akademisi (ECRA 2009)  
481 Çin Ulusal kalkınma reformu komisyonu (NDRC, 2008. s.51). 
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inceliğe bağlı olarak  2.8-3.7 kWh/t değerlerinde azaltılabileceğini göstermektedir .482 Yatırım 
maliyetleri 2 Euro/yıl ton bitmiş malzeme olarak öngörülmektedir. Yüksek verimli ayırıcı/sınıflandırıcı 
aşağıdaki şekilde 
gösterilmektedir.   

 

 

Şekil 3-161: Yüksek Verimli Ayırıcı/Sınıflandırıcı 

3,700 tpd üretim hattına ayırıcı/sınıflandırıcı montajı yaparak Çin'de yer alan bir tesis bitiş öğütmede 
spesifik enerji tüketiminin 2-3 kWh/t oranında azaltmış ve böylece yaklaşık 4.2 GWh civarında yıllık 
enerji tasarrufları elde etmiştir. Gerekli yatırım 2.24 milyon RMB (336,000 Euro ) olarak 
gerçekleşmiş ve tamamlanması bir ay sürmüştür. Sistem ürün kalitesini artırmaya, çıktıları 10% 
artırmaya yardımcı olmuş, çimento katkılarının kullanımının %5 ile %10 arasında artmasını 
sağlamış ve toz emisyonlarını azaltmıştır. Yatırımın geri ödeme süresi bir yıldan az olarak 
gerçekleşmiştir. 483. 

 

3.12.4.2 Yatay Teknikler ve Teknolojiler 

Önleyici bakım optimal çıktıları elde etmek için ekipman ve diğer altyapının optimal koşullarda 
olmasını sağlayacaktır. Enerji tasarruflarına ilave olarak önleyici bakım aynı zamanda ürün kalitesini 
problemlerinden sakınmaya, arıza zamanını azaltmaya ve kapasite faydalanmayı iyileştirmeye 
yardımcı olabilir. Fırın refrakterlerinin bakımı veya fırın içerisinde hatalı hava girişinin önlenmesi 
önleyici bakımın odaklanabileceği başlıca alanlardandır.  

Etkili önleyici bakım dikkatli şekilde tasarlanmış bakımın planının oluşturulması ve uygulanmasını ve 
bunun yanında çalışanların temel eğitimini gerektirir. Proses kontrollerinin uygulanması ve çeşitli 
önleyici bakımlar aracılığıyla 5 kWh/t klinker değerine kadar azalma bildirilmiştir. Tipik olarak 
tasarrfular 3 kWh/t  klinker seviyelerindedir.  

Çimento tesislerinde Önleyici bakım, enerji yönetim sistemi oluşturma, verimli motorlar kullanma, 
verimli değişken hız sürücüleri, uygun yalıtım kullanma, kompresörlerin optimizasyonu, pompa ve 

                                                      
482 Avrupa Çimento Araştırma Akademisi (ECRA 2009) 
483 NDRC, 2009. s.47 
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aydınlatma sistemleri verimliliklerinin optimizasyonu gibi yatay teknikler ve teknolojiler de enerji 
tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir.  (Bakınız Ek  1). 

3.13 Cam Sektörü 

3.13.1 Sektörün Genel Tanımı 
2014 yılında AB içerisinde cam üretimi 33 milyon ton'dan daha fazla değere ulaşmış ve 2013 yılı 
itibariyle %2 seviyesinde düşük artış sergilemektedir ancak 2007 yılı değerleri ile karşılaştırıldığında 
%10 oranında daha düşüktür. Genel cam imalatı prosesi 6 temel aşamaya sahiptir:  

1. Hammadde seçimi; 

2. Yığın hazırlama; 

3. Ergitme ve rafine etme; 

4. Koşullandırma,  

5. Şekillendirme; 

6. İşleme sonrası .  

Türk cam endüstrisi hammaddelerinin %98’ini yerli piyasadan sağlar ve inşaa, otomotiv, enerji, 
beyaz eşya yiyecek içecek, farmasotik, turizm ve kozmetik gibi birçok sektör için üretim 
yapmaktadır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2014/1 Cam sektör raporuna göre ülkede yıllık 
4.7 milyon ton cam üretimi yapılmakta ve 2,3 milyar ABD Doları değere ve 20,000'den fazla 
çalışana sahiptir. 2013 yılında sektörün ihracatı 933.4 milyon ABD Doları değerine ulaşmıştır. 
Türkiye'deki toplam cam üretim kapasitesi yaklaşık 3.5 milyon ton seviyelerindedir.  

2013'teki 2 milyon tonun üzerinde cam üretimi ile birlikte türkiye Avrupa'nın önde gelen cam 
üreticilerindendir ve önemli ihracatçılardandır.  Şişecam grubu sektörün toplam kapasitesinin90% 
oranını karşılayarak sektörü domine etmektedir. Şişecam kapasite olarak avrupa'da altıncı sırayı ve 
dünyada ise 13. sırayı almaktadır. Cam sektörüne özel enerji tüketimi toplam enerji tüketiminin 
yaklaşık %3 oranına karşılık gelmekte ve sektörün enerji gideri ise imalat giderlerinin yaklaşık %15-
20 oranını oluşturmaktadır. Bu sektör enerji verimliliği yatırımlarına açıktır ve YEGM cam 
endüstrisinde %15 tasarruf potansiyeli öngörmektedir.  

Soda kireç camları imal edilen camların yaklaşık %90’ını oluşturur. Cam ağırlık olarak yaklaşık %70 
ile %74 oranında silika içerir (kuvartz kumunda ve soda kireç camı olarak adlandırılır. ) Diğer bir 
genel cam içeriği ise cam kırıklarıdır (geri dönüştürülmüş cam). Geri dönüştürülmüş cam hammadde 
ve enerji tasarrufuna yol açar ancak hurda cam içerisindeki kirlilikler ürün ve ekipman arızasına yol 
açabilir. Basitleştirilmiş cam üretim prosesi aşağıdaki şekilde görülmektedir. 484. 

                                                      
484  Ernst Worrell ve diğerleri., US EPA, March 2008  
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Şekil 3-162: Basitleştirilmiş cam üretim prosesi 

Cam sektörü son ürün türüne bağlı olarak iki önemli alt sektöre bölünebilir: 

• Cam kaplar ve; 

• Düz cam 

3.13.1.1  Cam Kaplar  

Cam kaplar AB cam endüstrisinde en büyük sektör olup toplam cam üretiminde %50 ile %60 
oranında üretimi temsil ederken yaklaşık 70 şirket içerisinde 170 tesis bulunmaktadır. Cam kaplar 
27 üye devletim 19'unda üretilmektedir.  Avrupa en büyük cam kap üreticisi olup ABD ve Japonya 
takip eder. Sektörün coğrafi dağılımı ve Türkiye ve başlıca üye devletler için üretimin payı Şekil 3-
132 içerisinde gösterilmektedir.  
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Şekil 3-163: 2014 yılı cam kap üretimi AB-27 & Türkiye485 

Cam tesisi için an yaygın büyüklükler günde 300 ile 600 ton üretimdir. Farklı üretim büyüklüklerine 
göre tesislerin tipik dağılımı (AB 27 içerisinde yer alan 175 tesiste 134 ü) aşağıdaki tabloda 
sunulmaktadır 

Tablo 3-38: Cam kap tesislerinin adedi486 
Üretim aralığı (ton/gün) <150 150 ile 300 

arası 
300 ile 600 

arası 
600 ile 1000 

arası >1000 

Tesislerin adedi 15 38 56 23 2 
Tesislerin  yüzdesi (%) 11.2 28.4 41.8 17.2 1.5 

Cam kap endüstrisinde en yaygın ve tipik olarak kullanılan ergitme tekniği son yakmalı rejeneratif 
fırın olup bunun nedeni is geniş ergitme kapasitesi ve ürün pazarına uyum sağlamak için çok 
yönlülük ve enerji verimliliğidir. En yaygın şekilde kullanılan fırın aralığı 300-350 ton/gündür.  

Cam kaplar presleme ve üfleme teknikleri kullanarak iki aşamalı kalıplama prosesi ile üretilir. Bu iki 
proses sırasıyla pres ve üfle ve üfle ve üfle olarak adlandırılır. İki ana şekillendirme prosesi 
aşağıdaki şekilde gösterilir.  

                                                      
485 Avrupa cam kap federasyonu(FEVE) 
486 126, FEVE 2009 
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Şekil 3-164: Cam kap üretimleri için kalıplama proses 

3.13.1.2  Düz Cam 

Düz cam tesis yüksek derecede sermaye yoğun olup büyüklük, yer ve üretim karmaşıklığına bağlı 
olarak 70 milyon Euro ile 200 milyon Euro arasında tipik maliyet giderleri gerektirmektedir. Düz cam 
fırını sürekli olarak 365 gün çalışacak şekilde tasarlanır ve yaşam ömrü 15 ile 18 yıl arasındadır. 
Düz cam hatları genel olarak önemli onarım ve iyileştirme programlarından sonra bir kaç yaşam 
ömrü döngüsüne sahip olabilir. (30 milyon Euro’dan 50 milyon Euro’ya). 

2009 yılında düz cam içim global talep yaklaşık 50 milyon tondur. Çin (%51), Avrupa (%17) ve 
Kuzey Amerika (%7) aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi talebi domine etmektedir.  
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Şekil 3-165: 2009 Düz Cam için global talep487 

Düz cam AB 27 cam endüstrisi içerisinde en büyük ikinci sektör olup toplam cam üretiminin yaklaşık 
%30’unu temsil etmektedir. 2014 yılında sektör AB 27 içerisinde çalışan 58 adet yüzen tank 
içerisinde 9.5 milyon ton cam üretilmiştir. Sektör düz cam ve rulo cam üretimini kapsar. Düz cam 
ana ürünü temsil ederken rulo gaz yaklaşık olarak sadece %3.5 oranını temsil eder ve oran 
düşmektedir.  

Günümüzde AB 27 içerisinde düz camın %97’si düz cam prosesi kullanılarak üretilmekte olup yıllık 
büyüme oranı %2-3 civarındadır. 488. Sektörün coğrafi dağılımı ve tesis büyüklülüklerin aralığı Şekil 
3-135 içerisinde gösterilmektedir.  

 
Şekil 3-166: AB 27 içerisinde Üye Devletlerde yüzen tankların adedi489 

Düz cam tesisleri  AB içerisinde 16 ülkede yer almaktadır ancak AB düz cam üretim tesislerinin 
dörtte üçü Almanya, Fransa, italya, Belçika, İngiltere, ispanya ve Polonya'dan kaynaklanmaktadır. 
Belirli aralıklarda düz kapasitenin yüzdesi aşağıdaki tablo gösterilmektedir.  

Tablo 3-39: Çeşitli aralıklarda düz kapasitenin yüzdesi490 
Kapasite aralığı 

(ton/gün) 
AB 27 içerisinde her bir 
aralıkta %100 kapasite 

< 400 1 
400 - 550 37 
550 - 700 48 

> 700 14 

Birçok düz cam temel soda kireç formülasyonu ile üretilir, tipik düz cam kompozisyonu aşağıdaki 
şekilde gösterilmektedir491. Düz cam ve rulo camlar neredeyse özel olarak çapraz yakmalı 
rejeneratif fırınlarla üretilir.  

                                                      
487 Pilkington, 2011 
488 BAT, Cam imalatı için referans doküman, 2013 
489 127, Avrupa için cam 2008 
490 127, Avrupa için cam  2008 
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Tablo 3-40: Tipik soda kireç düz cam kompozisyonu 

Hammadde % 
Kütle 

Silikon dioksit (SiO2) 72.6 
Sodyum oksit (Na2O) 13.6 
Kalsiyum Oksit (CaO) 8.6 
Magnezyum Oksit (MgO) 4.1 
Alüminyum Oksit (Al2O3) 0.7 
Potasyum Oksit (K2O) 0.3 
Sulfür Trioksit (SO3) 0.17 
Minör malzemeler (renk değiştiriciler ve 
ham maddelerden kaynaklanan tesadüfi 
kirlilikler 

İzler 

Düz prosesle ilgili şematik gösterim aşağıda gösterilmektedir 

 

Şekil 3-167: Düz Proses492 

Erimiş gaz kalay banyosunun üzerine yüzer ve düzenli kalınlıkta şerit oluşturur. Camın kalınlığı 
banyonunun içerisinde çekilen kalınlaşan şeridin hızı ile kontrol edilir. Camın soğuması ve 
katılaşması ile birlikte cam büyük levhalar halinde kesileceği kesim alanına gönderilir. (6x3.21 jumbo 
boyut) veya burada taşıma için istiflenmeden önce müşteri siparişlerine uygun özel boyutlarda 
kesilir.  

3.13.2 Cam endüstrisinde enerji tüketimi  
Cam imalatı enerji yoğun sektör olup enerji cam üretiminde en büyük işletmesel giderlerdendir. 
Dünya çapında cam üretiminde yaklaşık 0.5-0.8 EJ enerji kullanılmakta ve kap ve düz cam 
üretiminde enerji kullanımından yaklaşık 50-60 MT CO2eq enerji emisyonlarına yol açmaktadır. 493.  

Cam üretiminde her bir proses için en önemli enerji gereklilikleri aşağıda detaylandırılmaktadır:  

                                                                                                                                                                                  
491 BAT, Cam imalatı için referans doküman , 2013 
492 NSG Grup ( yüzdürme montaj grafiği), AGC Cam Avrupa  
493 IEA: Endüstriyel Enerji verimliliği ve CO2 emisyonlarını izleme, s. 168, 2007. 
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Yığın Hazırlama: Elektrik enerjisi yığın hazırlamada kovalı elevatör, konveyörler, yığın karıştırıcılar 
ve malzemelerin bir araya toplanması için kullanılır, burada yığın karıştırıcı bu proses aşamasında 
en büyük paya sahiptir. Yığın hazırlama prosesinde toplam elektrik kullanımı cam kaplar için 155 
kWH/ton ve düz cam için 80 kWh/ton arasında değişmektedir. Genel olarak cam tesisinde enerji 
talebinin yaklaşık %4’ü yığın hazırlama için kullanılır. 494. 

Ergitme ve rafine etme: Ergitme fırınları önemli enerji kullanıcılarıdır. Genel olarak camı ergitmek 
için gerekli enerji cam imalatında toplam enerji ihtiyaçlarının %75 oranına karşılık gelebilir ve cam 
endüstrisi içerisindeki tüm sektörleri baz aldığımızda %65 enerji oranına karşılık gelebilir. Genel 
olarak ergitme fırınları toplam %50-60 genel verimlilikle çalışırken yapısal ve baca gazı kayıpları 
sırasıyla kayıpları %20-25 ile %25-35 oranını temsil eder. 495.Birçok büyük fırın hem doğalgaz hem 
de fuel oille çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır ve büyük gaz yakmalı ocakların bir veya iki portunda 
yağ yakmaları olağan dışı değildir.   

Rafine etme ve koşullandırma: Rafinasyon işlemi süresince erimiş gaz kabarcıklardan arındırılır, 
homojenleştirilir ve ısı koşullandırılır. Rafinasyon aşamasında sonra cam eriyiği tanktan ayrılır ve 
cam besleme oluğuna girer. (eriyik camları şekillendirme makinelerine aktaran başlıca kanallar). 
Cam besleme oluklarının temel fonksiyonu camı koşullandırmaktır. Cam besleme olukları gaz 
yakmalı olabilir veya elektrikle ısıtılabilir.  

Şekillendirme ve tavlama: Cam cam oluğundan şekillendirme ekipmanına sabit hızda (çekme 
hızında) gönderilir. Prosese bağlı olarak viskoz cam akışı ya sürekli olarak şekillendirilir (düz 
cam(yüzdürme) veya sabit ağırlık ve şekillere (gob-damla) ayrılır ve daha sonra şekillendirme 
makinesine gönderilir. (cam kap) . 

Tavlama prosesi camı fırın (lehr) içerisinde yavaşça yeniden ısıtarak içerisindeki gerilimi azaltmayı 
amaçlar. Cam üretimi ilk olarak ürüne bağlı olarak 400°C ile 500°C arasında değişen yüksek 
sıcaklıklara ısıtılır daha sonra hiç bir gerilim meydana gelmeyecek şekilde sıcaklığı kademeli olarak 
düşürülür. Daha sonra fan aracılığıyla sıcaklığı oda sıcaklığına düşürülür.  

Hurda camların kullanılması (geri dönüştürülmüş cam): geri kazanılmış parçalar halinde kırılmış 
cam cam üretimine giren malzemelerin yaklaşık %20 oranını oluşturur (hurda cam kullanımı cam 
kap üretiminde %10 ile %90 aralığında değişiklik göstermektedir. ) Kullanılan hurda camın yüzdesi 
enerji kullanımında önemli etkiye sahip olabilir bunun nedeni hurda camları eritirken hiç bir kimyasal 
reaksiyon gerçekleşmemesi bu nedenle de enerji tüketiminin azaltılmasıdır.  

3.13.2.1 Cam Kaplar 

Cam kap üretimi için camı üretmek için gerekli enerji cam kap üretiminde gerekli enerjinin yaklaşık 
%75’inden fazlasına karşılık gelmektedir. Enerjinin tüketiminde diğer önemli kullanım alanları cam 
besleme olukları, şekillendirme prosesler (basınçlı hava ve kalıp soğutma havası), ve soğutma 
tüneli (tavlama fırını) ve bunun yanında fabrika ısıtma ve genel hizmetlerdir. Her bir proses için tipik 
enerji tüketimleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.   

                                                      
494 Worell ve diğerleri., 2008, s. 53 
495 En uygun teknolojiler- Cam imalatu için referans doküman, 2013 
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Şekil 3-168: Energy usage in a typical container glass 

Fırının yaşlanması ile birlikte yalıtımın kötüleşmesine bağlı olarak enerji tüketimi artar. (refrakter 
tuğlalarda) ve ocak atık gazlarından ısı geri kazanımında daha düşük verimlilik ortaya çıkar. Bakımı 
iyi yapılan rejeneratif ocakta  yaşlanmaya bağlı enerji tüketiminde artış yıllık %1.5 ile %3 arasında 
öngörülebilir. Daha düşük değerler bakımı iyi yapılan fırınlarla ilgilidir. 496. 

3.13.2.2 Düz Cam (yüzdürme cam) 

Yüzdürme cam üretimi için ergimiş camlar için gerekli enerji cam kap imalatında toplam enerji 
gerekliliklerinin %80 oranından daha fazla kısmını oluşturur. Şekillendirme ve tavlama toplamda 
ilave %5’lik kısmı oluşturur. Kalan enerji ise hizmetler, kontrol sistemleri, aydınlatma, fabrika ısıtma 
ve kontrol ve ambalajlama gibi proses sonrası işlemler için kullanılır. Tipik yüzdürme cam proses 
için enerji kullanım dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

                                                      
496 96, TNO-TPD Energy efficiency benchmarking 2003 
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Şekil 3-169: Tipik yüzdürme camda enerji kullanım dağılımı 

Yüzdürme cam ocaklarının neredeyse hepsi ağır fuel oil ve doğalgaz yakar ve bazen %10 elektrik 
artışı uygulanır. Birçok fırında yağ veya gaz yakma kapasitesi vardır potansiyel olarak aynı anda 
farklı brülörlerde yakılabilir. haddeleniş camlarda cam besleme olukları ve tavlama fırınları elektrik 
veya gaz ile ısıtılır. Elektrik enerjisi proses için gerekli hava kompresörleri ve fanları tahrik etmek için 
kullanılır.  

3.13.3 Türkiye’ye özel genel bakış  
Türk Cam endüstrisi hammaddelerin %98 oranını iç piyasadan sağşar ve inşaat, otomotiv, enerji, 
beyaz eşya, yiyecek  ve içecek, farmasötik, turizm endüstrileri için üretim yapar. Bilim Sanayi ve 
Teknoloji  bakanlığı Cam sektörü raporu 2014/1 göre ülkede her yıl 4,7 milyon ton cam üretimi 
yapılmakta , 2,3 milyar ABD doları üretime sahip olmakta be 20000’den fazla çalışan istihdam 
etmektedir. 2013 yılında endüstrinin ihracatı yaklaşık 933,4 milyon ABD dolarıdır. Türkiye’de toplam 
cam üretim kapasitesi yaklaşık 3,5 milyon tondur.  

201 yılındaki 2 milyon tonun üzerinde üretimi ile birlilte Türkiye  önde gelen Avrupalı cam üreticileri 
arasındadır ve önemli ihracatçılardan birisidir. Şişecam kapasite açısından Avrupa’da altıncı ve 
Dünya’daki 13. Büyük cam üreticisidir. Cam sektörüne özel enerji tüketimi toplam endüstriyel 
tüketimin yaklaşık %3 oranına karşılık gelmekte ve enerji ile ilgili giderlerin %15-20 oranına karşılık 
gelmektedir. Sistem enerji verimlilik yatırımlarına açık olup YEGM Cam endüstrisi içerisinde %15 
oranında tasarruf potansiyeli ön görmektedir.  

Cam alt sektörü içerisinde hammaddeleri orijini %98 oranında yerelken alt sektörün toplam üretim 
kapasitesi 3.5 milyon tondur. Üretim kapasitesi kırılımı aşağıdaki gibidir. %50 levha cam, %32 
ambalajlama camı, %16 ev kullanımı için cam ve %2 fiber cam497.   

                                                      
497 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cam Sektörü Raporu 2014 
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TUIK tarafından hazırlanan veriler baz alındığında sektör içerisinde 50 veya daha fazla personel 
istihdam eden işletmelerin adedi 1051 olup yaklaşık 9428 kTEP tüketimi vardır. Sektörün nihai enerji 
tketimi  endüstriyel sektör tüketiminin yaklaşık %33 oranını oluşturur.  

Aşağıdaki şekil (Şekil 3-153) endüstriyel sektör içerisinde metalik olmayan mineral sektörünün nihai 
enerji tüketimindeki payını göstermektedir.  

 
Şekil  3-170: metalik olmayan mineral endüstrilerinin nihai enerji tüketiminde payı 498  

Sektör içerisinde yer alan işletmeler göreceli olarak daha büyük oldukları ve prosesler daha fazla 
enerji gerektirdiği için sektör endüstri içerisinde en büyük enerji tüketicisidir.  

Sektör içerisinde CHP tesisleri toplam adedi 13 olup kurulu enerji toplam 250  MWedir. 288 MWe 
toplam kurulu güce sahip metalik olmayan mineral endüstri içerisinde CHP tesisleri toplam kurulu 
kapasitesi açısından endüstri içerisinde %4 oranına sahiptir. 499. 

3.13.4 En iyi, uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler 
En uygun, maliyet verimli teknikler ve teknolojiler iki farklı kategori altında ele alınacaktır.: 

1. Proses –Bu kategori proses ve üretim hatları ile yakında ilgili tüm en iyi teknik ve teknolojileri 
içerir; 

2. Yardımcı veya Yatay - Bu kategori basınçlı hava, aydınlatma, kazanlar, motorlar, enerji 
yönetim sistemleri ve soğutucukar gibi üretim hatlarına hizmet eden yardımcı sistemlerle 
doğrudan ilgili tüm en iyi teknik ve teknolojileri içerir. 

 

: Cam üretim endüstrisinde anahtar enerji  verimlilik olanakları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  

Alan Önlem 
A. Genel Yardımcı Hizmetlerle İlgili Önlemler 
Isı Üretimi  Fırınlar için yanma performansının iyileştirilmesi. Fazla hava kullanımının 

                                                      
498 Source: TUIK, 2014. 
499 Turkoted kojenerasyon raporu baz alır 2014. 
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Alan Önlem 
minimize edilmesi ve fırın içerisinde brülörlerin uygun şekilde ayarlanması ve 
konumlandırılması  

Basınçlı Hava Basınçlı hava kaçak onarım programları 

Aydınlatma Aydınlatma için enerji verimli lambaların kullanılması ve sofistike aydınlatma 
kontrollerinin kullanılması 

Elektrik  Enerji verimli motor, fan ve VSD'lerin kullanılması 
Proses Kontrol Sistemleri çevre ve enerji yönetim sistemleri 
B. Prosese özel önlemler 

Ergitme 
- Yığın ve hurda cam ön ısıtma 
- Rejenetatif fırınların kullanılması  
- Oksi yakıt fırınların kullanılması 
- Hurda cam kullanımının artırılması  

Proses Kontrolü - Cam oluğu proses kontrolü sürekli gob izleme sistemi 
- Daha verimli cam besleme oluklarının kullanılması 

Tavlama prosesi Tavlama proseslerinin iyileştirilmesi  

Kontroller Sıcak son muayene 

3.13.4.1 Prosese özel teknikler ve Teknolojiler 

a) Yığın Hazırlama 

Yığın ve hurda cam ön ısıtma  

Cam endüstrisi tarafından son yıllarda uyarlanmış en umut verici enerji tasarruf önlemlerinden birisi 
fırına girmeden önce cam yığınını ısıtmaktadır. Harda cam ön ısıtıcı gelen hurda cam yığınını 
ısıtmak için ocaktan elde edilen atık ısıyı kullanır. Doğru ve dolaylı ısıtıcılar kullanılan iki ön ısıtıcı 
türüdür. Doğru ön ısıtıcılarda hurda camın baca gazı ile doğrudan teması olmakta ve yaklaşık 400°C 
sıcaklığa kadar ısıtılmaktadır. (ön ısıtıcının kullanılamadığı durumda bypass mevcuttur.500. Dolaylı 
ön ısıtıcıda hurda cam hurda camı yaklaşık 300°C sıcaklığa kadar ısıtan çapraz akışlı ısı 
eşanjörlerine geçer. 501. 

Hurda cam ön ısıtıcılarının proseste kullanılan hurda cam oranına bağlı olarak enerji tüketimini %12 
ile %20 oranında azalttığı öngörülmektedir. Hammadde oranının %35 oranında daha fazla olduğu 
durumlarda önemli yakıt tasarrufları elde edilebilir ve teoride yığın içerisinde 50% oranından daha 
fazla hurda cam kullanan tesisler ön ısıtıcı monte edebilir. Ancak sadece yığın ön ısıtıcılar 
kanıtlanmış teknoloji olarak kabul edilmez. . 502. 

Ön ısıtıcı montajları aynı zamanda NOx emisyonlarını azaltacaktır, doğrudan ön ısıtıcılar SO2, HF 
ve HCL emisyonlarını azaltabilir. Yığın ön ısıtma teknolojisi Şekil 3-139 içerisinde gösterilmektedir. 
503. 

                                                      
500 Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), 2013. s. 318 
501 Worell ve diğerleri., 2008  
502 Worrell ve diğerleri., 2008, s.68 
503 ZIPPE 
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Şekil 3-171: Cam yığın ön ısıtma teknolojisi 

Hollanda'da bir tesiste hurda/yığın ön ısıtma teknolojisi montajı yaparak cam kap şirketi hurda cam 
sıcaklığını 277°C değerine çıkarmış ve elektrik kullanımını 60 kWh/t oranında azaltmış be doğalgaz 
kullanımını %8 (veya 0.32 GJ/t oranında )azaltmıştır. 504.. Yatırım giderleri 1.4 milyon ABD Doları 
değerindedir ve geri ödeme süresi 2.6 yıldır.  

350 ton  çapraz yakmalı rejeneratif fırında ön ısıtıcı kullanımı ile ilgili ilave yatırımları gideri yaklaşık 
2.5 milyon Euro civarındadır ve yığın şarj etme makinesinde yapılacak bazı adaptasyonlar bu 
rakama dahildir.  

Her bir GJ brüt yanma değeri için yakıt giderini 9.4 Euro olduğunu varsayarsak yıllık işletme gideri 
tasarrufları yaklaşık  820,000 Euro civarındadır. Ocak kampanyası süresince ortalama gider 
tasarrufları her bir ton erimiş cam için 3 Euro olarak öngörülmektedir.  Hesaplamada 2013 enerji 
fiyatları baz alınmıştır. 505. 

Yüksek yatırım giderleri ve bazı durumlarda yer kısıtlamaları nedeniyle bu teknoloji yaygın şekilde 
uygulanamamaktadır. Ancak pozisyon bölgeden bölgeye değişebilir ve enerji fiyatları ve diğer 
faktörler  (örneğin emisyon sınırları) değişimleri gibi sürekli gözden geçirme altındadır. Uygulamayı 
desteklemek için başlıca kuvvetler enerji tüketimini ve bunun akabinde CO2 emisyonunu azalmaktır. 
Ocak ergitme kapasitesinde artışta destekleyici kuvveti temsil edebilir. (%10 veya daha fazla) 

 

b) Ergitme ve Rafine Etme 

Rejeneratif Fırınların Kullanılması 

Rejeneratif terimi cam üretiminde kullanılan ısı geri kazanım sistemlerini ifade eder. Atık gazlardan 
elde edilen ısı yanmadan önce havayı önısıtma için kullanılır. bu atık gazları  ısıyı emen refrakter 

                                                      
504 Worrell ve diğerleri., 2008, s.68 
505 IPTS/EC, 2013, s.320 
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malzemeleri  içeren odadan geçirerek elde edilir. Fırın her 20 dakikada bir yaklaşık 2 çevrimle 
çalışır, akış geri çevrilir böylece yeni yanma havası kontrolör tarafından ısıtılır.   

Rejeneratif fırınlar %65 oranında termal enerji verimliliğine sahip olabilir. Enerji tasarrufları ön 
ısıtılmış gaz sıcaklıklarına bağlıdır. Örneğin 800°C sıcaklıkta yanma havası %35 enerji tasarrufu 
sağlar. Çok geçişli rejeneratörler, uygulaması ancak daha fazla ilave tuğla montajı ile mümkündür, 
baca gazı içerisindeki ısıyı daha verimli geri kazanır ve fırının enerji yoğunluğunu azaltabilir. 506.  

Tipik hava ön ısıtma sıcaklıkları (portların sayısına bağlı olarak) normal koşullarda 1200-1350°C 
arlığındadır ve bazen 1400°C sıcaklıklara çıkabilir. Son yakmalı rejeneratif fırında çalışma 
prensipleri aynıdır ancak her bir tek porta sahip iki adet reejeneratif oda fırının sonunda bulunur. 
Çapraz yakmalı ve son yakmalı rejeneratif fırınlar sırasıyla Şekil 3-140 ve Şekil 3-141'de 
gösterilmektedir.  

 

                                                      
506 Worell ve diğerleri., 2008 
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Şekil 3-172: Çapraz yakmalı rejeneratif fırınlar507 

 

Şekil 3-173: Son yakmalı rejeneratif fırınlar508 

Genel olarak son yakmalı fırınlar iki nedenden dolayı çapraz yakmalı fırınlara nazaran daha fazla 
enerji verimlidir: 

• Yüksek Brülörlerin port adedi daha düşüktür bu da aksi halde daha yüksek olabilece 
portlardan kaynaklanan enerji kayıp miktarını azaltır;  

• Son yakmalı fırınlarda yanma gazlarının kalma süresi çapraz yakmalı fırınlara nazaran daha 
yüksektir, bu da  alevlerin yığın battaniyesi ve cam eriyiği üzerine yayılması için daha fazla 
zaman sağlar.  

Hırvatistan'da yer alan yeşil soda kireç tesisinde eski fırını 150 tpd kapasiteki 60 m2 ergitme tankına 
sahip son yakmalı fırınla değiştirmek %25 ile %20 arasında enerji tüketimini azaltmış ve ortalama 
enerji tüketimini 4GJ/t cam olarak sağlamıştır. 509. 

 

Oksi yakıt ocaklarının kullanılması 

Ergitme prosesine belirli noktalarda oksijen eklenmesi çıkış artırarak veya yakıt girdisini azaltarak 
kwh/ton oranını azaltır. Yanma havası oksijen içeriğini %21 değerinden %23 değerine artırarak cam 
üretiminde %12 artış elde edilebildiği bildirilmiştir.  

Gereksiz miktarda oksijen yakmanın pahalı olması ve NOx ve partikül madde yayılımını artırması 
nedeniyle proses dikkatli şekilde kontrol edilmelidir. Aynı zamanda özellikle silika tünel tavanlı 

                                                      
507 US DoE, 2002 
508 US DoE, 2002 
509 Worell ve diğerleri., 2008 
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fırınlarda aşınma ve yıpranmayı artırır (Şekil 3-142510. Tüm cam fırınların yaklaşık %20 ile %25 
oranı günümüzde oksi yakıt ocaklarla işletilmektedir.  

 
Şekil 3-174: Oksi yakıt fırını 

Küçük termal olarak verimsiz fırınların oksi yakıt yakmalı fırınlarla değiştirilmesi ile sahada elde 
edilebilecek enerji tasarrufları %50 oranından fazla olabilir. Orta büyüklükte hiç bir özel enerji 
tasarrufuna sahip olmayan, standart yalıtım seviyeli sadece iç hurda cam kullanan reküperatif fırın 
için  oksi yakıtla kullanımı ile birlikte enerji tüketimi %20-50 daha az olabilir. 511. Büyük verimli 
rejeneratif fırınlarda bile tasarruflar %5 ile %20 seviyelerinde olabilir512.  

Almanya'da bulunan cam kap üreticisi ön ısıtıcılı oksiyakıt fırını kurarak enerji tüketimini 5.02 MJ/kg 
değerinden 3.02 MJ/kg (oksijen üretimi için enerji tüketimi dahil) düşürebilmiş ve %35 oranında 
enerji tasarrufu elde etmiştir. Yeni oksi yakıt fırınının sermaye giderleri reküperatif fırınlarla 
karşıaştırıldığında %20 oranında ve rejeneratif fırınlarla karşılaştırıldığında %30-40 oranında daha 
düşüktür. Sahada oksijen tesisinin giderleri tesisin toplam sermaye giderlerinin yaklaşık %10 
oranına karşılık gelmektedir. Oksi yakıtlı ocaklar aynı zamanda baca gazı arıtmanın azalan 
maliyetlerinden de faydalarını513. 

Ancak ekstra dayanıklı refrakter (yüksek dayanıklı silika tavanlarının kullanılması sermaye 
giderlerini  300,000 Euro ile 400,000 Euro arasında artırabilir) ve ergimiş döküm malzemelerin 
kullanılması giderleri 4-5 milyon Euro seviyelerinde artırabilir. 514. 

 

Hurda Cam Kullanımının Artırılması 

                                                      
510 Avrupa Cam Kap Birliği 
511 IPTS/EC, 2013 
512 Worell ve diğerleri., 2008 
513 Worell ve diğerleri., 2008 
514 IPTS/EC, 2013 
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Cam fırınlarında hurda cam kullanılması enerji tüketimini önemli ölçüde azaltabilir ve kullanımı genel 
olarak fosil yakıt yakmalı, oksi yakıt yakmalı ve elektrikli ısıtılan fırınlar gibi tüm fırın türlerine 
uygulanabilir.  

Yığın içerisinde hurda cam seviyesini artırmak enerji tasarrufu potansiyeline sahiptir ve genel kural 
olarak her %10 ekstra hurda kullanılması fırın enerji tüketiminde %2.5-3.0 oranında fırın enerji 
tüketiminde azalma sağlar. Hurda cam kullanılması genel olarak hem enerji hem de hammadde 
ihtiyaçlarında azalma sağlar. Ancak hurda camın fiyatı önemli ölçüde artmaktadır ve bulunabilirliği 
daha zor hale gelmektedir;bu nedenle hurda cam kullanılması her zaman ekonomik açıdan faydalı 
değildir. Almanca konuşan Avrupa ülkelerde gerçekleştirilen araştırmayı baz alarak cam hurdada 
ağırlık olarak her bir yüzde artışıyla elde edilen enerji tasarrufu 8 MJ civarında öngörülmektedir. 515. 

 

Cam Besleme Oluğu  Proses Kontrolü- Sürekli Gob İzleme 

Sadece sıcaklığın değil aynı zamanda Gob ağırlığının da kontrol edilmesinin önemli olduğu yerlerde 
cam besleme oluğu proses kontrolü özellikle önemlidir. Uygun kontrol redlerin sayısını azaltır bu da 
sonrasında üretkenliği artırır ve enerji tasarrufu sağlar.  

Sürekli Gob izleme sistemi (CGMS)516 her bir kapta yer alan gob ağırlığını izler böylece kapları aşırı 
ağır veya az ağır olması durumunda gerekli düzeltici eylemler alınabilir.  

 
Şekil 3-175: Gob İzleme Sistemi  

Bu hem spesifik enerji tüketimini hem de malzeme atıklarını azaltır. İlave olarak üretim prosesi 
stabilize edilir, hedef ağırlıklar daha kesin olarak belirlenebilir ve ekipman fazlalığı azaltılabilir. Bu 

                                                      
515 Worell ve diğerleri., 2008 
516 Developed by British Glass 
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sistemi kurarak İngiltere'de yer alan bir cam üretim tesisi 2.4 TJ/yıl seviyelerinde temel enerji 
tasarrufu elde etmiştir. 517. 

 

Daha verimli cam besleme oluklarının kullanılması  

Genel olarak elektrikli veya yeni cam besleme olukları daha eski modellere göre daha fazla enerji 
verimlidir. Verimli tasarımlardan birisi dolaylı soğutmaya sahip cam besleme oluğu tasarımıdır. Isı 
cam eriyiği içerisinde yer alan elektrodlarla üretilirken soğutma kanallardaki cam besleme oluğu 
içerisinde soğutma havassını besleme sonucunda dolaylı yayılma ile elde edilir. Kontrol sistemleri 
hem ısıtma hem de soğutmayı regüle eder. 518.  

Verimli cam besleme oluğu tasarımı gerçekleştirerek Norveç'te yer alan bir tesis 3,000 MWH/y olan 
gaz tüketimini 350 MWh/y elektrik tüketimi ile değiştirilmiştir. (1078 MWh/y temel enerji ) ve temel 
enerji bağlamında %65 oranında enerji tasarrufu sağlamıştır.  Gerekli yatırım gideri 125,000 ABD 
Doları  olup elde edilen yıllık tasarruf 95,00 ABD Doları’dırve 1,5 yıl şeklinde geri ödeme süresi 
ortaya çıkarmıştır.  

 

c) Tavlama 

tavlama proseslerinin iyileştirilmesi  

Enerji verimliliği ve soğutma tünellerinin çalışması aşağıdaki şekillerde iyileştirilebilir:  

• Yüksek hızlarda hava resirkülasyonu sağlayan resirkülasyon sistemlerinin montaj(daha 
düşük sıcaklık farklarında daha hızlı ısı transferi sonucunun ortaya çıkarır) 

• Resirkülasyon fanları kullanmadan yüksek hızlı brülörlerle resirkülasyon 
• Yalıtımın optimizasyonu ve fırınlardan hava kaçaklarının yok edilmesi  
• İç parametreleri kontrol etmek üzere otomasyon sistemleri  

 

Sıcak Uç Muayenesi 

Sıcak uç muayenesi sistemlerinin montajı üretim prosesinde meydana gelebilecek her türlü arızanın 
daha öncede  belirlenebilmesini (ve düzeltilmesini saplar). Ürünler geleneksel olarak 
ambalajlamadan hemen önce üretim prosesinin sonunda kontrol edilir ancak burada hata oluştuktan 
sonra uzun bir süre geçmiştir. Kusurun daha önceden tanımlanabilmesi yeniden çağrılması gereken 
ürün miktarında azalma sağlayabilir. (örneğin ambalajlamadan önce binlerce şişe üretilebilir) 

 

3.13.4.2 Yatay Teknikler ve Teknolojiler 

Etkin sistemler sürekli iyileştirme kavramını ilişkilendirir bu da çevre ve enerji yönetiminin sürekli 
proses olduğunu ifade etmektedir. Çeşitli proses tasarımları bulunmaktadır ancak birçok sistemler 
planla üret kontrol et uygula çevrimini uygular Şİrketler enerji kullanımlarını azaltmak, enerji 

                                                      
517 Worell ve diğerleri., 2008 
518 Worell ve diğerleri., 2008 
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verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve bunun yanında seragazı yayılımlarını azaltmak için böyle 
sistemleri uygulamaktan faydalanacaktır.  

Cam üretim tesislerinde önleyici bakım, enerji yönetim sistemi oluşturma, verimli motorlar kullanma, 
verimli değişken hız sürücüleri, uygun yalıtım kullanma, kompresörlerin optimizasyonu, pompa ve 
aydınlatma sistemleri verimliliklerinin optimizasyonu gibi yatay teknikler ve teknolojiler  ea enerji 
tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir.  (Bakınız Ek  1). 

3.14 Diğer endüstriyel sektörler 

Önceki kategoriler altnda sınıflandırılmayan diğer endüstriyel sektörler tütün, baskı ve kayıtlı 
medyanın çoğaltılması, ve diğer alt sektörleri içerir. Alt sektörler içerisinde ifade edilen toplam fayda 
25 milyar TRY iş hacmi oluşturacaj şekilde 24 milyar değerindedir. 519.  

Based on the study prepared by TUIK, the 574 enterprises in the Sektör employing 50 or more 
personnel in the Sektör consume around 186 kTEP. The consumption of the Sektör is less than 1% 
of the Nihai enerji tüketimiof the industrial Sektör. The next figure (Şekil 3-176) shows the share of 
the rest of the industrial Sektör in Nihai enerji tüketimiof the industrial Sektör. 

TUIK tarafından hazırlanan veriler baz alındığında sektör içerisinde 50 veya daha fazla personel 
istihdam eden işletmelerin adedi 574  olup yaklaşık 9428 kTEP tüketimi vardır. Sektörün nihai enerji 
tketimi  endüstriyel sektör tüketimindeki oranı 1% oranından azdır 

. Aşağıdaki şekil (Şekil 3-176) endüstriyel sektör içerisinde metalik olmayan mineral sektörünün 
nihai enerji tüketimindeki payını göstermektedir.  

 

 
Şekil 3-176: Endüstriyel sektör içerisinde geriye kalan sektörlerin nihai enerji tüketimi içerisindeki payı 

520  

Bu bölüm altında yer alan bazı alt sektörler CHP avantajını kullanmaktadır.Örneğin Torbalı İzmirde 
yer alan JTI Tütün fabrikası 4 MWe CHP tesisi kullanmaktadır. 521 

                                                      
519 Kaynak  TUIK, yıllık endüstr, ve hizmet istatiskleri 2013 
520 Kaynak : TUIK, 2014. 
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4 Ticari Yapı Sektöründe Enerji Verimliliği Piyasası 

4.1 Türkiye'de ticari yapı sektörüne genel bakış 

4.1.1 Türkiye'de ticari yapı sektöründe enerji tüketimi 
Türkiye'de yapı sektörü 2009 yılında 53.4 MT CO2eq emisyonu üretmiştir. Aynı yıl için sektörün 
enerji tüketimi 29.5 milyon TEP seviyesindedir ve 2020 yılında 47.5 milyon TEP seviyesine ulaşması 
beklenmektedir (ETKB,2010). Bu da CO2eq rakamlarının 2009 yılı ile kıyaslandığında ikiye 
katlanacağını ifade eder.522 

Türkiye'de yer alan hem ticari hem konut yapıları toplam enerji tüketiminin 35% oranına karşılık gelir 
(aşağıda yer alan nihai enerji tüketimi kırılımına balkınız). 

 

Şekil 4-1: Türkiye'de nihai enerji tüketimi kırılımı523 

Aşağıdaki şekil Türkiye'de 1971’den beri ticaret ve kamu hizmelerin için nihai enerji tüketimi eğilimini 
göstermektedir (bin ton eşdeğeri olarak ifade edilmektedir).  Ticaret ve kamu hizmetlerinin nihai 
enerji tüketimi 1990 yılından beri, çoğunlukla ticari özel sektörlerden kaynaklı olarak, önemli 
miktarda artmaktadır.  

                                                                                                                                                                                  
521 Turkoted kojenerasyon raporunu baz alır 2014. 
522 Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulusal İklim Değişikliği Planı 2011–2023 
523 kaynak:  Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı Denge Tabloları, 2013 



  
 
 
 
 

 

 
 
European Union / Instrument For Pre-Accession Assistance (IPA) Energy Sektör Technical Assistance Project 
Contract Number MENR12/CS04 Page - 318 - 

 
 

Şekil 4-2: Türkiye'de ticaret ve kamu hizmetlerinin nihai enerji tüketimi trendi524 

Son 25 yıllık büyümenin sonucu olarak, ticari ve kamu sektörünün Türkiye’deki toplam nihai enerji 
tüketime katkısı önemli miktarda artmıştır. 

Ticari işletmeler tipik olarak hastane, otel, alışveriş merkezi, ofis, perakende mağazalar, mağazalar 
ve eğlence tesislerini içerir. Aşağıdaki grafik hizmet alt sektörüne göre en güncel nihai enerji 
tüketiminin kırılımını içermektedir.  

 

 

Şekil 4-3: Nihai enerji tüketimi kırılımı525 

                                                      
524 Türkiye temel enerji tüketimi kaynağı: Dünya Enerji Görünümü, 2012 
525 TUIK, 2014 
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Dikkat edilebileceği gibi nihai enerji tüketiminin çoğu toptan ve perakende satıştan, ofislerden ve 
otellerden kaynaklanmaktadır, bu sektörler hizmet sektöründeki toplam nihai tüketimin %90’ından 
fazlasını oluşturmaktadır. Hastaneler kırılımın %5’lik kısmında yer almaktadır. Sonraki grafik evsel  
kullanım,ticari, kamu, endüstriyel ve aydınlatma dahil olmak üzere sektörlere göre 1970 ve 2014 
yılları arasındaki net enerji tüketimini (GWh birim) göstermektedir.  
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Şekil 4-4:  Net Elektrik tüketiminin526 (GWh) sektörlere göre 527 dağılımı 

Yukarıdaki grafik Türkiye'nin yıllık enerji tüketiminin 2014 yılında 207,375 GWH değerine ulaştığını 
göstermektedir. Sonraki şekil aynı zaman çerçevesi içerisinde aynı sektörlerde yüzde olarak 
kırılımın eğilimini göstermektedir.  

4.1.2 Servis sektörü  bölmelendirmesi 
Servis sektörü bölmelendirmesiendüstri sektörüne nazaran daha sınırlıdır. Danışman en yoğun 
enerji tüketen bina türleri olmaları nedeniyle büyük ölçüde oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri ve 
ofislere odaklandı.  

Perakende mağazaları, boş zaman faaliyetleri tesisleri ile ilgili olarak danışman bu türden ticari 
binalar için tipik olarak uygulanabilir yatay teknolojileri için EV iyileştirmeleri ile ilgili olarak ayrıntılı ve 
derinlemesine analiz gerçekleştirdi. (Bakınız Ek I). Ek içerisinde yer alan öneriler aynı zamanda 
diğer ticari bina ve endüstriyel tesisler içinde geçerlidir.  

                                                      
526 Diğer kategorisi tarım, hayvancılık, balıkçılık kentsel su pompa tesisleri ve diğer kamu hizmetlerini içerir 
527 Kaynak: TEDC, Electricity Distribution and Consumption Statistics of Turkey 

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1579
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4.1.3 Türkiye’de ticaret sektöründe enerji yoğunluğu 
Danışman bölüm 3.1.3 içerisinde zaten tanımlanmış olan farklı alt sektörlerin enerji yoğunluklarını 
hesaplamak için üç farklı metodoloji tanımladı. Aşağıdaki tablo elektrik termal enerji ve nihai enerji 
açısında farklı alt sektörlerle ilgili enerji yoğunlukları karşılaştırması sunar.  

Tablo 4-1: Enerji yoğunluğu - elektrik 

Sektör Alt Sektör İmalat birimi 
kWh/üretim 

En uygun 
karşılaştırma 

Ortalama değer 

Ortalama 
Türkiye’de 

karşılaştırma 
[Enerji tasarruf 

potansiyeli 
metodolojisi] 

Otel 

Küçük ve Orta 
ölçekli (tam AC 
olmadan) 

kWh/m2 yıl 77 88 

Büyük (AC ve daha 
fazla ekipmanla) kWh/m2 yıl 143 163 

Alışveriş 
merkezleri Alışveriş merkezleri kWh/m2 yıl 423 459 

Hastane Hastane kWh/m2 yıl 117 132 
Ofis Ofis kWh/m2 yıl 105 114 

Tablo 4-2: Enerji yoğunluğu – termal enerji 

Sektör Alt Sektör İmalat birimi 
En uygun 

karşılaştırma 
Ortalama değer 

Ortalama Türkiye’de 
karşılaştırma 

[Enerji tasarruf 
potansiyeli 

metodolojisi] 

Otel 

Küçük ve Orta ölçekli 
(tam AC olmadan) GJ/m2 yıl 0.8568 0.9736 

Büyük (AC ve daha 
fazla ekipmanla) GJ/m2 yıl 0.9576 1.0882 

Alışveriş 
merkezleri Alışveriş merkezleri GJ/m2 yıl 0.83 0.9022 

Hastane Hastane GJ/m2 yıl 1.0278 1.1680 

Ofis Ofis GJ/m2 yıl 0.1764 0.1917 

Tablo 4-3: Enerji yoğunluğu - nihai enerji 

Sektör Alt Sektör İmalat birimi 
TEP/üretim 

En uygun 
karşılaştırma 

Ortalama değer 

Ortalama Türkiye’de 
karşılaştırma 

[Enerji tasarruf 
potansiyeli 

metodolojisi] 
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Sektör Alt Sektör İmalat birimi 
TEP/üretim 

En uygun 
karşılaştırma 

Ortalama değer 

Ortalama Türkiye’de 
karşılaştırma 

[Enerji tasarruf 
potansiyeli 

metodolojisi] 

Otel 

Küçük ve Orta ölçekli 
(tam AC olmadan) TEP/m2 yıl 0.03 0.03 

Büyük (AC ve daha 
fazla ekipmanla) TEP/m2 yıl 0.04 0.04 

Alışveriş 
merkezleri Alışveriş merkezleri TEP/m2 yıl 0.02 0.03 

Hastane Hastane TEP/m2 yıl 0.03 0.03 

Ofis Ofis TEP/m2 yıl 0.01 0.01 
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Şekil 4-5: Net Elektrik Tüketiminin Sektörlere göre Oranı  

Dikkat edileceği üzere ticari sektör 2014 yılında toplam net elektrik üretiminde 39,816 GWH 
tüketime karşılık gelen 19.2% yüzde ile üçüncü en büyük paya sahiptir. Yukarıdaki grafik aynı 
zamanda ticari sektörün payının 90 lı yılların başından beri 5.5% olan değerinden düzenli şekilde 
artarak 2014 yılında 19.2% değerine ulaştığını göstermektedir. Bu büyük ölçüde alışveriş merkezler, 
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hastane ve medikal kuruluşlarda meydana gelen artışa bağlıdır. Ticaret sektörün en çok enerji 
yoğun sektörler alışveriş merkezleri, hastaneler ve oteller olup ticari yapı sektöründe enerji 
tüketimine en fazla katkıyı yapmaktadır.  

4.1.4 Türkiye'de ticari işletmelerin envanteri 
Hizmet sektörünü diğer sektörlerle kıyasladığımızda faktör maliyetine eklemiş olduğu 30.7% oranla 
ikinci en büyük paya sahipken onu 19.8% oranı ile ticaret sektörü takip etmektedir. İşletmelerin 
adedi bağlamında en yüksek 41.3% oranı ile hizmet sektörüne aitken onu 39.9% oranı ile ticaret ve 
12.9% oranı ile endüstri takip etmektedir.  

 

 
Şekil 4-6: Sektörlere göre işletme adedi, istihdam ve katma değer yüzdeleri, 2013528 

Sonraki bölümde hizmet sektöründe en  fazla enerji yoğun alt sektörler olan hastane, alışveriş 
merkezleri ve otellerle ilgili ayrıntılı analiz yer almaktadır.  

  

4.1.5 Ticari yapı sektöründe potansiyel enerji ve maliyet tasarrufları 
Ticari yapı sektörlerinde özellikle otel, alışveriş merkezi ve hastanelerde EV iyileştirmeleri açısından 
büyük potansiyel vardır. Ticari yapılarda Enerji tasarruf oranı %30 kadar yüksek olabilir. Örnek 
olarak hastane, alışveriş merkezi veya otellerde trijenerasyon sistemleri %20-25 oranında temel 
enerji tasarrufu sağlayabilir.  

Danışman, ticari binalara yönelik atfedilecek nihai enerji tüketiminin sadece TUIK tarafından 
tanımlanmış hizmet alt sektörlerini ifade edeceğini kabul etmiştir: 

a. Toptan ve perakende ticareti ; araç ve motor siklet onarımı  (NACE kodu  45-47) –
bir sonraki şekilde toptan ve perakende satış içerisinde yer alır 

b. Konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri (NACE kodu  55-56) –otel ve benzeri 
kategorisi içerisinde yer alır; 

                                                      
528 Kaynak TUIK, 2013 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21501
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c. Bilgi ve haberleşme  (NACE kodu  58-63) –sonraki şekilde  ofisler ve benzeri 
kategorisi içerisinde yer alır; 

d. Finansal ve sigorta faaliyetleri (NACE  kodu  64-66) – sonraki şekilde  ofisler ve 
benzeri kategorisi içerisinde yer alır; 

e. Gayri menkul faaliyetleri (NACE kodu 68) – sonraki şekilde  ofisler ve benzeri 
kategorisi içerisinde yer alır; 

f. Profesyonel bilimsel ve teknik faaliyetler (NACE kodu 69-75) – sonraki şekilde  
eğitim  içerisinde yer alır; 

g. İdari ve destek hizmtleri faaliyetleri (NACE kodu 77-82) – sonraki şekilde  ofisler ve 
benzeri kategorisi içerisinde yer alır; 

h. Eğitim  (NACE kodu 85) – sonraki tabloda eğitim , kategorisi içerisinde yer alır; 

i. İnsan sağlığı ve toplumsal hizmetler faaliyetleri  (NACE kodu 86-88) –Sonraki 
şekilde sağlık ve toplumsak kategorisi içerisinde yer alır;    

j. Sanat eğlence ve rekreasyon (NACE kodu 90-93) –Sonraki şekilde sanat ve 
eğlence kategorisi içerisinde yer alır    

k. Diğer hizmetler faaliyetleri  (NACE kodu 95-96) 

 2014 yılı verileri itibariyle yukarıda ifade edilen hizmet alt sektörleri için toplam nihai enerji tüketimi 
4,736 bin TEP’tir.529  

Sonraki tablo içerisinde yer alan tablo aşağıdaki varsayım ve kaynakları baz alarak her bir alt sektör 
için nihai enerji ve maliyet tasarruflarına yönelik teknik ve teorik potansiyeli sunar: 

1. Birinci ve ikinci sütun -; TUIK 2014 içerisinde bildirildiği şekilde nihai enerji 
tüketimi kırılımı  

2. Üçüncü sütun – Danışman her bir sektör için gerçekleştirilen Danışmanlık işleri 
ve çeşitli ayrıntılı Enerji tetkiklerini baz alan daha düşük teknik enerji tasarruf oaranı 
potansiyelini öngördü. Özellikle daha düşük teknik enerji tasarruf oranı potansiyeli 2 
yıldan daha fazla geri ödeme süresi gerektirmeyen tüm enerji verimlilik önlemlerini 
ifade eder.  

3. Dördüncü Sütun  –Danışman her bir sektör için gerçekleştirilen Danışmanlık işleri 
ve çeşitli ayrıntılı Enerji tetkiklerini baz alan daha yüksek teknik enerji tasarruf oaranı 
potansiyelini öngördü. Özellikle daha yüksek  teknik enerji tasarruf oranı potansiyeli 5 
yıldan daha fazla geri ödeme süresi gerektirmeyen tüm enerji verimlilik önlemlerini 
ifade eder. 

4. Beşinci ve Altıncı Sütun– 

Danışman ikinci üçüncü ve dördüncü sütunları kullanarak her bir sektör için öngörülen nihai 
enerji tasarruflarını hesapladı. Danışman her bir sektöre yer alan tüm işletmelere eşit şekilde 
dağılan ve yedinci kolona gore değişen Enerji tasarruf oran potansiyeli yüzdesini varsaydı. 

                                                      
529 Source: TUİK, 2014 
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5. Yedinci ve Sekizinci sütunlar: 

Danışman beşinci altıncı ve yedinci kolonları kullanarak öngörülen maliyet tasarrufların hesapladı. 
Aynı zamanda danışman 2016 TEDAŞ elektrik ve IGDAŞ doğal gaz tarifelerini ve nihai enerki 
tüketimi %70 elektrik ve %30 termal tarifeleri hizmet sektörleri için kullanarak hizmet sektöründe 
enerji maliyetlerini hesapladı. 
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Tablo 4-4: Hizmet sektöründe enerji ve maliyet tasarruf potansiyeli (hem büyük işletmeler, hem kobiler) 
 

Alt-Sektör  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nihai 
enerji 
kırılım
ı (%) 

Nihai enerji 
tüketimi(1000 

TEP) 

Enerji 
tasarruf 

oranı 
Potansiyeli  

Enerji 
tasarruf 

oranı 
Potansiyeli  

Tahmini enerji 
tasarruf potansiyeli 

Tahmini enerji 
tasarruf potansiyeli 

Maliyet 
tasarrufu

530   
Maliyet 

tasarrufu531   

    (1000 TEP) (1000 TEP) $1,000  $1,000  
Alt teknik Üst teknik Alt teknik Üst teknik Alt teknik Üst teknik 

Ofisler ve 
benzeri 42% 1,995 8% 20% 160 399 167,740 419,349 

Toptan ve 
perakende 29% 1,392 8% 20% 111 278 117,039 292,598 

Oteller ve 
benzeri 16% 743 12% 26% 89 193 93,707 203,032 

Eğitim  6% 295 8% 20% 24 59 24,804 62,009 
Sağlık ve 
sosyal 5% 216 12% 26% 26 56 27,242 59,024 

toplam 100 4,737 10% 22% 410 986 430,532 1,036,013 

                                                      
530 Aynı zamanda danışman 2016 TEDAŞ elektrik ve IGDAŞ doğal gaz tarifelerini ve nihai enerki tüketimi 70% elektrik ve 30% termal tarifeleri hizmet sektörleri için kullanarak hizmet 
sektöründe enerji maliyetlerini hesapladı 
531.Önceki dipnota bakınız 
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Hizmet sektöründe nihai enerji tasarruf potansiyeli 0.4-1.0 milyon TEP olup 0.43 ile 1.0 milyar 
maliyet tasarruflarına yol açar. Danışman öngörülen üst teknik enerji tasarrufları için ortalama geri 
ödeme sürelerini baz alarak öngörülenüst teknik enerji tasarrufları elde etmek için beklenen yatırım 
hacmini öngördü. (maksimum geri ödeme süresi 5 yıl iken ortalama geri ödeme süresi 3.5 yıldır. 
Beklenen yatırım hacmi 1.4-3.5 milyar ABD arasındadır.   

4.2 Hastaneler 

4.2.1 Sektör genel tanımı   
Hastaneler hasta veya yaralı kişilerin tedavileri için kurumlar olup tüm  yıl boyunca günde 24 saat 
kullanılırlar. Hastaneler ve hastane binaları büyük enerji tüketim merkezleridir. Tüm enerji kullanım 
türleri ve enerji şekilleri çok büyük miktardaki hastane taleplerini karşılamak üzere uygulanır.  

Hastaneler genek olarak çok sayıda ve büyük binalardan oluşur. Aşağıdaki şekilde Üniversite 
hastanesinde çeşitli kliniklerin yer aldığı binaları gösterir. Aynı zamanda acil durumlarda sürekli 
enerji sağlanması için yedek jeneratörler gerektirir.  

 

1  Çocuk psikiyatrisi 

2  Pediatri & Noenatoloji (yeni 
doğan 

3  Jinekoloji 

4  Dermatoloji  & Pnömatoloji 

5  Onkoloji 

6  cerrahi / çocuk cerrahisi 

7 ORL, göz hastalıkları 

8  Acil durum 

10  enfeksiyon  

11 Ortopedi  

12  Nöroloji  

13  Psikiyatri  

14  Çok ağır psikiyatri  

15  hemodiyaliz binası  

16   Kazan dairesi  

17  merkez mutfak  

Şekil  4-7: Üniversite hastanesi klinik ve hizmet binaları 

The typical Hastane building is designed for long-term use. The actual lifetime is frequently over 50 
Tipik hastane binası uzun dönemli kullanım için tasarlanır.  Gerçek yaşam ömrü genellikle 50 yıl 
üzerindedir. Bu dönem içerisinde  bina bir çok kez iyileştirilir ve yenilenir. Bunun için nedenler yeni 
ekipman, yönetmeli ve yeni enerji tasarruf yöntemleri  geliştirilmesi ve bina ve ekipmanların 
kendilerinin yaşlanmasıdır.  

Hastanelerde elektrik ve fosil yakıtlar aşağıdaki şekilde çeşitli fonksiyonlarda kullanılır. : 
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• Mekan ısıtma  
• Havalandırma ve iklimledirme  
• Soğutma 
• Ofis ve küçük enerjili ekipmanlar 
• Bina zarfı 
• Aydınlatma 
• Su ısıtma 
• Yiyecek içecek hizmetleri  
• Çamaşırhana 
• Uzman ekipman 
• Medikal ekipman   

. Yakıtlar genel olarak mekan ısıtma ve evsel sıcak üretimi için kullanılırken elektrik için iki önemli 
uygulama aydınlatma ve havalandırmadır.  

 Aşağıdaki şekil önemli uygulamalara göre hastane içerisinde tipik enerki tüketimi kırılımını gösterir.  

 
Şekil  4-8: hastanelerde tipik enerji kullanımı 532 

 Şekil ABD hastanelerde önemli uygulamalara uygun olarak enerji tüketimi kırılımının nasıl olacağını 
gösterir. (orta iklimsel bölge)  

                                                      
532 IFC Green Buildings, Green Building Opportunities per Sektör, IFC Climate Business Group, International Finance Corporation 
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Şekil  4-9: ABD hastanelerde enerji son kullanım yüzdesi .533 (ABD enerji bilgilendirme idaresi )  

ve ABD’de sağlık hizmetleri tesisleri için elektrik ve doğal gaz son kullanımı sunar.  

 
Şekil 4-10:534  sağlık hizmetleri tesisleri için 535 ortalama elektrik enerji tüketim profili  

 

                                                      
533 Managing Energy Costs in Hospitals, National Grid, E SOURCE DIRECT 
(http://www.nationalgridus.com/non_html/shared_energyeff_hospitals.pdf 
534 Note: "Other" consists of multiple categories including office equipment, water heating, and cooking) 
535 Advanced Energy Retrofit Guide, Healthcare Facilities, National Renewable Energy Laboratory, U.S. Department of Energy, 2013 

http://www.nationalgridus.com/non_html/shared_energyeff_hospitals.pdf
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Şekil  4-11: Sağlık hizmetleri tesisleri için ortalama doğal gaz son kullanım profili 536 

Danimarka’da   yer alan hastaneler için tipik elektrik dağıtımı aşağıda sunulmaktadır  

 
Şekil  4-12:537  Danimarka’da yer alan hastanede  tipik elektrik enerji tüketimi dağılımı 538 

Heating ranks first among energy expenditures, mainly in northern European countries, closely.  
Kuzey avrupada sıtma enerji harcmalarına ik sıraya sahip olup onu elektrik kullanı ve sıcak su 
üretini ve çamaşır ve yiyecek hizmetleri yakından takip eder. Elekrik genel olarak çoğunlujlar 
ilklilendirme havalandırma, aydınlatmave mekanik ekipman için kullanılar. Arıtma ve hastane 
atıklarının bertaraf edilesi  ve acil durum elektrik jeneratörleri enerji gerektiren iki ilave fonksiyondur.  

Hizmet sektöründe yer alan iki bina türü ile karşılaştırıldığında hastaneler hacim ve yüzey alana 
göre önemli ölçğde daha yüksek enerji tüketimine sahiptir.  Bunun aşağıdaki şekilde nedenleri 
vardır.  
                                                      
536 Advanced Energy Retrofit Guide, Healthcare Facilities, National Renewable Energy Laboratory, U.S. Department of Energy, 2013 
537 Other” includes point-of-care equipment, kitchens and other devices 
538 Energy efficiency in hospitals and laboratories, Anders Hjorth Jensen, Peter Maagoe Petersen, ECEEE 2011 SUMMER STUDY, 
THE FOUNDATION OF A LOW-CARBON SOCIETY 
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• tüm yıl boyunca devam eden saat başı işlemleri (aydınlatma, ısıtma, iklimlendirme, 
eletrik tüketimi) 

• hasta konforu için daha yüksek sıcaklıklar 

• Binaların büyük yüzeyi 

• Sıcaklık ihtiyacı bazı durumlarda 60 C geçecek şekilde yıl boyunca sıcak su 
üretme ihtiyacı 

• Isı ve enerjinin genellikle eş zamanlı olarak gerekmesi  

• Günlük hijyen değişiklikleri  

• Havalandırma sistemi içerisinde hastalıkların yayılmasını önlemek için hava 
filtreleme gereklidir.  

• Yükseka Özellikle ameliyathanalerde, acil durum odaları, yoğun bakım üniteleri ve 
laboratuarlarda yüksek hava kalite seviyeleri sağlanmalıdır.  

• Belirli oda türleri hava ile yayılan enfeksiyonlara yönelik koruyucu izolasyon 
sağlamak için aşırı basınç gereklilikleri vardır. Karantina odaları enfektöz izolasyon i.in 
negatif basınca ihtiyaç duyar.  

Tüm hastaneler ve hastane binaları tasarım ve büyüklük açısından eşsizdir ve sundukları hizmetler 
farklı şekilde uzmanlaşır.  Ve Altı hastanedeki  tipik hastane stoğına göre yatak ve brüt alan balına  
farkl yıllık elektrik ve termal enerji ihtiyacı sunar.  

Teknik sistemleri her bir ayrı ortamın ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmalı ve ayarlanmalıdır. 
Bir çok ülkelerde bu gerekliliklerin nasıl karşılanması gerektiğine dair yönetmelikler vardır. Bu temel 
olarak ısıl yalıtım, havalandırma, aydınlatma ve iç mekan sıcaklık seviyeleri hakkında 
düzenlemelerle sağlanır.  

 
Şekil  4-13: Altı ülkedeki tipik hastane stoğu için yatak başına ortalama yıllık elektrik ve termal enerji 

539 (IT: Italya, AU: Australya, CA: Kanada, NL: Hollanda, BE: Belçika , SE: İsveç ) 

                                                      
539 Saving energy with Energy Efficiency in Hospitals. Maxi Brochure 05, CADDET / IEA – OECD - Energy Efficiency, 1997 
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Şekil 4-14: Dokuz ülkedeki tipik hastane stoğu için brüt zemin alan başına  ortalama yıllık elektrik ve 

termal enerji 540 (IT: Italya, AU: Australya, CA: Kanada, NL: Hollanda, BE: Belçika , SE: İsveç, CH: İsviçre  UK: İngiltere , GR: 
Yunanistan , US: ABD ) 

4.2.2 Türkiye’ye özel genel bakış  
4.2.2.1 Genel Profil ve Türkiye’de kapsam  

Sonraki şekil 1967 ve 2014 yılları arasında medikal kurum adedi, toplam hastane yatağı her bin 
kişilik nüfus için hastane yatak adedini göstermektedir. Toplumsal sağlık merkezi, aile hekimliği 
birimleri, türberküloz dispanserleri, MCH/FP Merkezleri, kanser erken teşhis  görüntüleme ve eğitim 
merkezleri toplama dahildir. Değerler geriye dönük olarak güncellenmiştir.  

2000 yılı öncesi için tanımla uygun güvenilir veri elde edilememiştir bu da 2000 öncesi ve sonrası 
medikal kurumların sayısı ile ilgili boşluğu açıklamaktadır. İlave olarak Milli Savunma Bakanlığına ait 
hastaneler 2002 yılı öncesi verilere dahil değildir.   

                                                      
540 Saving energy with Energy Efficiency in Hospitals. Maxi Brochure 05, CADDET / IEA – OECD - Energy Efficiency, 1997 
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Şekil 4-15: Hastanelerin adedi ile ilgili trend541 

Yukarıdan da dikkat edileceği üzere hastane yatak sayısı zaman içerisinde düzenli olarak 
artmaktadır ve şimdilerde 200.000 yatak adedini aşmıştır. Medikal kuruluşların adedi de düzenli 
şekilde artmaktadır. 2014 yılında resmi olarak bildirilen tıbbi kuruluşların adedi 30,176 iken 2000 
yılında Sağlık bakanlığı tüm tıbbi kuruluşları takip etmeye başladığı zaman bu rakam 10,747 idi. 
Aşağıdaki şekilde sağlık sektöründeki harcama trendlerini ve sağlık harcamaları ve türkiye GSYİH 
arasındaki oran trendini göstermektedir.  

 

Şekil 4-16: Sağlık harcamalarının göstergeleri, 1999-2014542 

                                                      
541 Kaynak:  Sağlık Bakanlığı  



  
 
 
 
 

 

 
 
Avrupa Birliği / Katılım Öncesi yardım Aracı (IPA) Enerji sektörü teknik yardım projesi 
Sözleşme no MENR12/CS04 Sayfa - 333 - 

Yukarıdan da dikkat edileceği üzere sağlık harcamaları 1999 yılından beri sürekli artmaktadır. 
Türkiye GSYİH değerinin de benzer şekilde artması nedeniyle sağlık harcamaları ve Türkiye GSYİH 
arasındaki oran neredeyse stabildir ve yaklaşık  5% civarındadır. . 

Yukarıdaki veriler hem büyük işletmeler hem de KOBİ'leri ifade eder ancak hastane sektörü için 
büyük işletme ve KOBİler için kırılım bulunmamaktadır.  

4.2.2.2 Energy profile in Turkey 

Türkiye’deki hastanelerin tipik elekrik tüketim kırılımı aşağıdaki grafikte sunulmaktadır. Aşağıdaki 
şekilden de görüleceği üzere HVAC yüzde 40 toplam marjinle en yüksek tüketime sahiptir.  

HVAC
40%

Lighting
13%

Compressed Air
2%

Mechanical 
Installation Equip.

10%

Medical Equip.
21%

Other
14%

 
Şekil  4-17: Nihai enerji tüketimi kırılımı  (elektrşk )543 

Genel olarak HVAC ısıtma soğutma ve iklimlendşrme tüketimlerini içerir. Ncak ısıtma talepleri genel 
olarak doğal gaz, kömür vb ısı kaynakları ile sağlanır. Bu nedenle HVC çoğunlukla en yüksek 
soğutma ve iklimlendirme yüklerini ifade eder. Medikal ekipman en büyük ikinci tüketicidir. Diğer 
tüketimler çamaşırhane, asansöri bilgisayar yazıcı vb ofis ekipmanlarını içerir. .   

.  Yeni verimli aydınlatma teknolojileri ile birlikte Hastanlerin aydınlatma tükeimi yüzde 13 
seviyelerine düşürülmüştür. Pompalar, fanlar ve diğer yardımcı üniteler mekanik montaj ekipmaların 
ile temsil edilir. Sirkülasyon pompaları, yoğuşma pompalaro su atık pompalari soğutma kule fanları 
ana tüketicileridir.  

Aşağıdaki şekil hastane için  tipik termak enerki tüketimi kırılımını gösterir. Beklendiği üzere ısıtma 
talebinin hastanelerde en büyük tüketici olduğunu gösterir. Sıcak su ve buhar diğer tipik termal 
enerji tüketicileridir. Şekilden görüleceği üzere buhar talebi genel olarak hastanelerde çok düşüktür. 

                                                                                                                                                                                  
542 Kaynak : Sağlık Bakanlığı  
543 tüm veriler  Antalya, Istanbul, Nevşehir, Ankara, Diyarbakir ve Kocaeli. De er alan hastanelerden toplanmıştır.  
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Çok büyük kapasitelere sahip hastanelerde çamaşırhabe için buhara ihtiyaç duyulur. Ancak 
aşağıdaki kırılım buhar katkısının çok sınırlı olduğunu gösterir.  

Heating
72%

Hot Water
26%

Steam
2%

 
Şekil  4-18: Nihai enerji tüketimi kırılımı  (termal enerji) 544 

Nihai enerji tüketimi kırılımı aşağıda gösterilmektedir. Grafik termal ve elektrik şeklinde ısı kaynağını 
birlikte göstermektedir. Isıtma ve HVAC 55% oranı aşacak şekilde en büyük tüketicilerdir. Bu kırılım 
ısıtma ve soğutma talebinin nihai enerji tüketimide en büyük miktarakarşılık geldiğini gösterir.  

 
Şekil 4-19: Tipik nihai enerji tüketimi kırılımı  

Türkiye’de Hastanelerde tipik enerji yoğunluğu 340.7 kWh/m2 olıp 0.0293 TEP/m2 karşılık gelir.  
Türkiye için En tipik enerji verimliliği önlemleri ve geri ödeme zamanları aşağıdaki tabloda 
sunulmaktadır.  

                                                      
544 All data are collected from hospitals which are located in Antalya, Istanbul, Nevşehir, Ankara, Diyarbakir and Kocaeli. 
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Tablo 4-5: Türkiye’de tipik enerji tüketim önlemleri ve geri ödeme zamanı  

Yardımcı sistem Enerji tüketimini minimize etmek içim yöntem Beklenen geri 
ödeme zamanı 

HVAC Atık ısı geri kazanımı 1-2 

HVAC Kazan ve boru ağları yalıtımı 0-1 

HVAC Kazan yanma verimliliğinin artırılması - 

HVAC Kaza değişimi  / yüksek verimli kazan kullanılması  3-4 

HVAC Yüksek verimli  / VSD kontrollü soğutucu ile değiştirme 3-4 

HVAC Soğuk su boru ağları yalıtımı 0-1 

HVAC chiller Hava soğutmalı soğutucu için evaporatif  soğutma sistemi  2-3 

HVAC Oda termostatları ve termostatik radyatör vanalar 1-2 

HVAC Güneş enerjisi su ısıtma 3-4 

HVAC Isı pompaları 3-4 

HVAC Bölgeleme soğutma kontrolü  1-2 

HVAC Kazanlar için dış mekan sıcaklık sensor kontrolü  0-1 

HVAC Boru hatlarında buhar kaçaklarını önleme - 

HVAC Gelen hava  ön ısıtma ve ön soğutma için topraktan havaya ısı 
eşanjörleri  1-2 

Motorlar elektrikli motorlar fanlar ve motorlar için değişken hızlı sürücüler 2-3 

Motorlar Enerji verimli motorlar 1-2 

Bina zarfı Camlamayı iyileştirme 3-4 

Bina zarfı Duvar yalıtımını iyileştirme 4-5 
Bina zarfı Çatı yalıtımını iyileştirme 3-4 
Bina zarfı Gölgeleme  2-3 

Aydınlatma Verimli aydınlatma montajı  (LEDs, kompakt florasan ) 2-3 

Aydınlatma Aydınlatma kontrolleri 1-2 

Enerji besleme Kojenerasyon tesis 4-6 

Enerji besleme Tri- jenerasyon tesisi 4-6 

İzleme ve kontrol Bina otomasyon sistemi 3-4 

Çamaşırhane Çamaşırhanede ısı geri kazanımı 0-1 

Çamaşırhane Çamaşırhane ekipmanında enerji verimliliği 3-4 

Ofis ekipmanı Kapama programı 1-2 

Medikal ekipman Kapama programı 1-2 

Asansörler Yüksek verimli / VSD kontrollü 3-4 
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4.2.3 En uygun, maliyet verimli teknikler ve teknolojiler 
. Potansiyel enerji tasarrufları için en uygun maliyet verimli teknikler ve teknolojiler hastanelerin 
çeşitli fonksiyonları için ele alınmış olup aşağıda sunulmaktadır.  

Alan Önlem 
A. B 'de ifade edilen tüm fonksiyonlarla ilgili teknikler ve teknolojiler 
Yapı Enerji Yönetim Sistemleri 
İyi bakım ve temizlik işleri  
bakım  

B. En uygun maliyet verimli teknikler ve teknolojiler  

Isıtma  

- Oda Termostatları 
- Termostatlı radyatör vanaları (TRV) 
- Bölgeleme kontrolü 
- Kazan ve boru ağlarının yalıtımı  
- Kazanların değiştirilmesi/yüksek verimli kazanların kullanılması 
- Biyokütle yakmalı kazanlar  
- Kombine ısı ve enerji  (CHP) 
- Isı pompaları 
- Pompa ve fan elektrik motorları için değişken hızlı sürücüler 
- Enerji verimli motorlar 

Havalandırma ve 
iklimlendirme 

- Doğal Havalandırma 
- Isı geri kazanımı  
- Pompa ve fan elektrik motorları için değişken hızlı sürücüler 
- Enerji verimli motorlar 
- Kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi 
- Talep kontrollü havalandırma  
- Servis ve bakım 

Soğutma 
- Değişken hızlı sürücüler 
-  Entegre soğutucu tesis kontrolü 
- Yerel soğutma  
- Serbest soğutma 

Su ısıtma 

- yalıtımın kullanılması 
- Sıcak su dağıtım sistemi 
- Yerel su ısıtıcıları montajı  
- Sıcaklığın dağıtımı 
- Isıtma sistemlerinin ayrılması  
- Sıcak su tasarruf araçları 
- Güneş enerjisi ile su ısıtma  

Aydınlatma 

- Işık yayan diyot (LED ) montajı  
- Eski T12 veya T8 lambaların değiştirilmesi  
-  Aydınlatma kontrolleri  
- Bölgeleme kontrolleri   
- Panjur ve gölgelik montajı  

Medikal cihazlar 
- Kullanılmadıkları zamanlarda cihazların kapatılması 
- Enerji verimli medikal görüntüleme ekipmanlarının kullanılması ve satın 
alınması 

Ofis ve düşük enerjili 
cihazlar 

- Kapatma  
- Yedi günlük zamanlayıcılar 
-  Ekipmanların bakımı  
- Yaşam döngüsü giderleri dikkate alınarak ekipmanların satın alınması 
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Alan Önlem 

Yiyecek ve içecek 

- Mutfak personeli arasında farkındalığın artırılması 
- Ekipman satın alma  
-  Isı geri kazanımı 
-  Mutfak çıkarım havalandırma sağlama  
- Alt sayaçlarla ölçme 

Çamaşırhane 

- Çamaşırhane personeli arasında farkındalığı artırma 
- Buharla ısıtılan çamaşırhaneler 
- Yeni ekipman satın alma  
- Sıcaklıkları azaltma 
- Isı geri kazanımı  
- Alt sayaçlarla ölçme 

Bina Kabuğukabuğu 

- Duvar yalıtımlarını iyileştirme 
-  Camlamayı iyileştirme 
- Çatı yalıtımını iyileştirme  
- Temel yalıtımını iyileştirme 
- Güneş enerjisi kontrol cihazlarının kullanılması  

Özel ekipmanları Soğutma ekipmanında, medikal cihazlarda, sterilizasyon ve dezenfeksiyon 
bölümünde ve yakma fırınında en iyi uygulamalar 

Yukarıda yer alan fonksiyonlar bu rapor içerisinde aşağıdaki bölümlerde  enerji tasarrufu elde etmek 
için en iyi olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojilerle birlikte sunulacaktır.  

4.2.3.1 Isıtma 

Hastaları ve personeli rahat tutmak için Etkin ısıtma sistemine sahip olmanın önemi kabul edilen 
gerçektir. Tablo 4-2 hastanelerde çeşitli odalarda muhafaza edilen sıcaklıkları sunmaktadır. 545..   iç 
mekan havaları hiç bie zaman çok kuru veya çok nemli olmamalıdır. Hastanelerde normal 
sıcaklıklarda konfor aralığı 35-70% arasında nemliliği kapsar.  

Tablo 4-6: Hastanelerde çeşitli oda türlerinde muhafaza edilen sıcaklıklar  
Oda türleri Sıcaklık (oC) 

Yatak başı/koşuşlar 22–24 
Dolaşım yerleri/koğuşlar 19–24 
Muayene/tedavi odaları 22–24 
Hemşire istasyonları 19–22 
Ameliyathaneler 17–19 

. Isıtmada enerji tasarrufları sağlayan ve hastanelerin işletme ve bakım giderlerin azaltmak için en 
iyi olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler aşağıda sunulmaktadır.  

 Oda Termostatları 

Termostatlar kullanıcının konforunu sağlamak üzere ısıtma operasyonlarını kontrol eder. (Aynı 
zamanda havalandırma ve hava koşullandırma işlemlerini kontrol eder). İlave olarak 
programlanabilir oda termostatı zaman ve sıcaklık kontrollerini birleştirir ve günün farklı zamanları 
için farklı zamanları ayarlamaya imkan sağlar, böylece enerji tasarrufu için imkan sağlar.  

                                                      
545 HastanelerKARBON TRÖSTÜ, CTV024, 2010 
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Termostatik radyatör Vanalar (TRV) 

Termostatik radyatör hava sıcaklık sensorlu basit kontrol vanasıdır ve su akışını ayarlayarak 
radyatörden elde edilen ısı çıktısını kontrol etmek için kullanılır. TRV'ler farklı kullanım modellerine 
sahip  tedavi ve muayene odaları gibi alanlarda etkili sıcaklık kontrolleri sağlar Bu TRV'lerin 
kullanılması nedeniyle enerji tasarrufları ortaya çıkabilir. .  

Elektronik sıcaklık algılama kullanan ve sıklıkla programlayıcı içeren  elektronik TRV'ler mevcuttur.  

 

Bölgeleme Kontrolü  

Hastanelerde bekleme alanları ve ayrı özel odalar gibi farkı zaman ve ısınma gerekliliklerine sahip 
alanlar sıklıkla bulunabilmektedir.  

Bu genel ısıtma veya soğutma kontrolü olan durumlarda problem olabilir. Bu durumda alanları 
ısıtma için farklı kontrollere sahip bölgelere ayırmak uygun olacaktır. Ekstra kontrol sonucunda 
genel olarak hasta ve personel için artan konfor ve bunun yanında para tasarrufu ortaya çıkar.  

 

Kazan ve boru ağlarının montajı  

. Isı kayıplarını önlemek için kazanlar, sıcak su tankları, borular ve vanalar yalıtılmalıdır. Takip eden 
yıllarda ilave kazançlarla birlikte geri ödeme süresinin montajın ilk bir kaç ayında olması 
beklenmektedir.  

 

Kazanların Değiştirilmesi/Yüksel verimli Kazanların kullanılması  

Eski kazanların  yüksek verimli yeni kazanlarla değiştirilmesi önemli miktarda enerji tasarrufuna yol 
açar ve ilave olarak hastanelerin çalışmasında artan güvenilirlik ve emniyet ortaya çıkar.  

Tipik olarak 15 yaşın üzerinde yağ veya gaz yakmalı kazanın verimliliğinin 75% oranında yüksek 
olma olasılığı zayıftır. Kazanların mevcut ürün yelpazesi 90% oranından fazla verimliliğe sahiptir. Bu 
15% oranında daha fazla işletmesel verimlilikte artışı ifade eder. Kazanın işletmesel verimliliğini 
artırmak gerçekte 17% oranından fazla yakıt tasarrufu sağlayabilir.  

Yoğuşmalı kazanların yüksek verimli kazanlar olduğu ve aksi halde kaybolacak olan su buharındaki 
ısıyı geri kazandığı ifade edilmektedir. Bu kazanlar daha büyük ısı eşanjörlerine sahip olmaları 
nedeniyle sıcak baca gazlarından daha fazla ısı çıkarır bu nedenle yoğuşmalı kazanlar yoğuşmasız 
kazanlara nazaran daha verimlidir. Yoğuşmalı kazan imalatçıları  70-80% verimliliğe sahip 
geleneksel tasarımlara nazaran 98% oranına kadar ısı geri kazanılabildiğini ifade etmektedir.  

Binada yapının termal yalıtımının iyileştirilmesi planlanıyorsa kazanı termal yalıtım iyileştirildikten 
sonra değiştirmek teknik ve ekonomik açıdan daha anlamlı olacaktır. Aslında yalıtım işleri mekan 
ısıtmanın enerji ihtiyaçlarını azaltır böylelikle daha düşük enerjili kazana ihtiyaç duyulacaktır.  
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Kazanın değiştirilmesi için uzmandan alınacak tam mali ve teknik değerlendirme dahil olmak üzere 
yapının uygun şekilde incelenmesi önemlidir.  

 

Biyokütle yakmalı kazanlar  

Biyokütle yakmalı ısı ve/veya elektrik üreten sistemler tarımsali orman, endüstriyel artık ve atıkları 
kullanır, bunlar fosil yakıtlardan daha ucuzdur ve enerji yenilebilir oldukları kabul edilmektedir. Fosil 
yakıtlarla kıyaslandığında çevre üzerinde daha az etkiye sahiplerdir ve kullanımları için devlet 
teşvikleri olabilir.  

Biyokütle kazanlar kıyaslanabilir büyüklükte gaz kazanlarına nazaran daha pahalıdır ve ve fosil 
yakıtlı kazanlarla kıyaslandığında verimlilikleri makul seviyededir.  

Biyokütle yakmalı kazanlar geleneksel kazanlara nazaran daha büyüktür ve aşağıdakilere ihtiyaç 
duyar 

• göreceli olarak yakıt kaynağının yakınında bulunmalıdır 
• otomatik biyokütle besleme sistemi  
• . Kurutma ve barındırma için uygun şekilde boyutlandırılmış depolama tesisi gereklidir. 

Böylece herhangi bir yangın riski olmaz 

. Biyokütle yakmalı kazanların kullanılması için biyokütlenin uzun süreli mevcut olması, hastane 
içerisinde uygun yerinin olması, devlet tarafından sağlanacak teşviklerin varlığı ve uzmandan teknik 
ve ekonomik açıdan değerlendirmeleri dikkate alacak şekilde sahanın uygun şekilde 
değerlendirilmesi gerekir.  

 

Kombine Isı ve Enerji (CHP) 

CHP ısı ve enerjinin eş zamanlı üretilme prosesi olup kojenerasyon prosesi olarak da bilinmektedir. 
CHP ekipmanı genel olarak doğalgaz mazot veya diğer yakıtları yakar. Elektrik üretiminden elde 
edilen atık enerjiyi ısıtma ve soğutma için kullanılabilecek enerjiye dönüştürür. ABD 'de ulusal çapta 
200'den fazla hastane CHP sistemlerini çalıştırmaktadır. 546. 

Yıl boyu devam eden elektrik ve önemli miktarda sıcak su ihtiyaçları  sayesinde hastaneler CHP 
kullanma açısından önemli adaylar olarak kabul edilmektedir. CHP ünitesinin etkin şekilde ele 
alınması açısından başlıca husus tüm elektrik ve ısı sistemleri kullanılırken  sistemin üretebileceği 
tüm ısının kullanımının maksimize edilebilmesidir. Bu nedenle uzmandan alınan tam  teknik ve 
ekonomik değerlendirme dahil olmak üzere sahanın tüm elektrik ve termal yüklerini dikkate almak 
önemlidir. Bu inceleme diğer basit enerji verimlililiği  (EV) önlemleri uygulandıktan sonra 
yapılmalıdır.    

Doğru uygulama ile CHP hastanenin enerji faturalarını 20-30% oranında azaltabilir. 547. 

CHP tesisini ele alırken uygulama ve fizibilitesini dikkate almak önemlidir.  Sistemin mühendisliği, 

                                                      
546 CHP sistemlerini kullanan hastaneler avantajlarını keşfediyor,  BUILDING TECHNOLOGIES PROGRAM, U.S. DOE, 2011 
547 Hastaneler KARBON TRÖSTÜ, V024, 2010 
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ekonomisi, güvenilirliği, çalışması ve bakımı ve düzenli performans izleme gerekliliğinin detaylı 
değerlendirilmesinin yanında mekan gereklilikleri de dikkate alınmalıdır.  

CHP sistemleri kritik yaşam destek sistemlerini desteklemek, acil durumlarda şebekeden bağımsız 
şekilde çalışabilecek ve siyah çalıştırma (harici enerji ihtiyaçları olmadan çevrimiçi olabilme) 
özelliğine sahip olabilecek şekilde tasarlanmalıdır.  

CHP üniteleri için uygun başlıca iki motor türleri gaz türbinleri ve resiprokan motorlardır (içten 
yanmalı motorlar) 

• Hafif ağırlıkları, çabuk yeniden başlatılabilmeleri ve büyüklükleri nedeniyle 1 MW ile 50 MW 
arasında değişen gaz türbinleri hastanelerde ve diğer tesislerde kullanılabilir.  Temel elektrik 
yükünü üretmek için basit çevrim veya kombine çevrim türbinler kullanılabilir. Gaz 
türbininden elde edilen atık ısı hastane tarafından doğrudan kullanılabilecek buhar ve soğuk 
su üretmek için kullanılabilir. (trijenerasyon- yani elektrik, ısı soğutma) 

• 2 MW değerine kadar güce sahip olabilen resiprokan motorlar genel olarak doğalgaz, mazot 
veya biyoyakıtlar kullanabilir. Bu motorlar hızlı çalıştırma zamanları nedeniyle küçük ölçekli 
CHP sistemleri için uygundur. Yedek enerji sistemleri olarak kullanılabilir.  

Güneş enerjisi elektriği  

Güneş enerjisi PV sistemleri başlangıçta sadece küçük ve orta ölçekli uygulamalarda elektrik 
kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu uygulamalar arasında güneş enerjisi pili ile enerjlendirilen hesap 
makinesinden şebeke dışı çatı üstü PV sistemleri yer almaktadır. Güneş enerjisi elektriği giderlerinin 
düşmüş olması nedeniyle PV sistemleri için şebekeye bağlanan PV güneş enerjsi sistemleri adedi 
milyonlara dek artmıştır ve fayda ölçekli güneş enerji santralleri yüzlerce MW değere sahip olacak 
şekilde yapılmıştır. Güneş enerji PC çabuk ve ucuz şekilde, ve güneşten yenilenebilir enerjiyi elde 
eden düşük karbonlu teknoloji haline gelmektedir.  

PV sistemi PV hücre gruplarından oluşan PV modül içermekte olup bunlar genel olarak PV panel 
içerir, bir veya daha fazla akü, yük düzenleyici veya bağımsız sistem için kontrolör ve güneş 
enerjisinden elde edilen doğru akımı DC alternatif akımı AC dönüştürerek şebekeden 
faydalanabilecek sisteme dönüştüren evirci ve kablolalama montaj donanım ve çerçevesi içerir. 
Güneş enerjisi PC prensibi aşağıdaki şekik 4-20 ‘de  gösterilmektedir.  
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Şekil  4-20: Günel Enerjisi PC prensibi 548 

başlıca iki tür fotovoltaik sistemler vardır:  

• Şebekeye bağlanan sistemler (şebeke içi sistemler) şebekeye bağlanır ve 
şebekeye elektrik enjekte eder.  

• Şebeke dışı sistemler şebeke olmadan da çalıştırılabilir ve otonom sistemler 
olarak adlandırılır  

. Günümüzde dünya çapında PV sistemlerin 90% oranı şebekeye bağlı sistemler olarak uygulanır. 
Enerji koşullandırma sistem ve şebekenin çalışmasını izler ve arıza durumunda sistemi kapatır.  

Maliyetleri azaltma ve verimliliği iyileştirmek üzere aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli amaçlara 
sahip çeşitli güneş enerji hücreleri  geliştirilmiştir.  

a) Kristallin silikon hücreler tekli kristal silikon monokristalin den kesilen dilimlerden 
ve silikon kristal bloklarından polikristalinden elde edilen ince dilimlerden oluşur. Günümüzde 
11% ile 19% arasında verimliliğe sahip olup pazardaki en yaygın teknolojiyi temsil etmelerine 
rağmen hala göreceli olarak  pahalıdır.  

b) Şerit hücreler amof silikon veya diğeryarı iletkeni cam veya diğer madde üzerine 
akım toplayan kontaktlarla birlikte fotovoltaik malzemeyi yerleştirmek suretiyle gerçekleştirilir. 
Hücre yapısı yarı iletken levha kullanmaya nazaran daha az maliyetli olup imalat prosesi 
daha fazla alana dolayısıyla daha büyük akım taşıma kapasitesine sahip hücreler yapmaya 
uygundur ve bunun yanında daha basittir.  10% verimliliğe sahip Bakır Indium Galyum 
Selenid CIGS aktif malzemesi  kullanarak esnek polimer maddelerüzerine PV sistemler 
yapılmıştır. Bu yapı ile 11% le 14% arasında verimliliğe sahip sistemler elde edilebilir.  

c) PV hücreleri yapımında organik yarı iletkenlerin kullanımı ile ilgili oalrak yoğun 
araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Cihazlar elektrot çiftleri arasına yerleştirilen tekli veya 
çiftli katman organik polimer şeritlerden oluşan baskı prosesleri ile imal edilebilir. İmalat  
kristal yarı iletken üretimi ile ilgili yüksek enerji tüketimi içermez ve esnek şeritker üzerie 
düşük maliyetli ürünleri basma ve yüksek hacim olanağını getirir. Mevcut durumda dönüşüm 

                                                      
548 PV güneş enerjisi  - geliştirme ve mevcut araştırma , EC, 2009 



  
 
 
 
 

 

 
 
Avrupa Birliği / Katılım Öncesi yardım Aracı (IPA) Enerji sektörü teknik yardım projesi 
Sözleşme no MENR12/CS04 Sayfa - 342 - 

verimlilikler yaklaşık 12% oranında olacak şekilde oldukça düşük  olup iyileştirilmeleri 
beklenmektedir.  

d) Çok katmanlı tandem güneş enerjisi  hücreleri- farklı dalg boylarının tekli cihazda 
optimize edildiği farklı yarı iletken malzemeler kulanılarak çoklu katmanlar kullanmak 
suretiyle daha iyi dönüşüm verimlilikleri elde edilebilir. Bu teoril verimlilik  limitini artırabilir. Bu 
değer mevcut durumuda tek bağlantılı araçta yaklaşık 30% oranında iken üç bağlantılı 
cihazda 45% oranına kadar yükselebilir. Pratik cihazlarda 335 oranının üzerinde verimlilikler 
elde edilmiştir.  

e) Egzotik malzemeler - Galyum arsenit, bakır indiyum diselenid, kadmiyum tellurid 
ve indiyum nitrit gibi malzemeler özel uygulamalar için Kadmiyum tellurid ve indiyum nitridi 
optimize etmek için kullanılmıştır.  

f) Elektrokimyasal güneş enerjisi hücreleri  –Boya hassaslaştırılmış güneş enerjisi 
hücreleri DSSC veye Gratzel hücreleri . Göreceli olarak yeni olup bu hücreler boya 
hassaslaştırılmış titanyum dioksidin sıvı elektrolitle birlikte kullanılarak akım üretmenin 
amaçlandığı düşük maliyetli hücrelerdir. Şimdiye kadar verimlilikleri 7% ile 10% arasında 
olacak şekilde küçük ölçekli olarak mevcuttur.  

Güneş enerjisi PV çok az bakım gerektirir ancak panellerin göreceli larak temiz tutulması ve 
mümkün mertebe aşırı gölge olmayan yerlerde kurulmaları gerekir. Kurunca monte eden kişi her 
şeyin uygun şekilde çalışmasını sağlamak için zaman zaman gerçekleştirilmesi gereken bakımlarla 
ilgili ayrıntıları yazmalıdır. Bu ana evirici arıza sinyalleri ve anahtar sorun giderme rehberini 
içermelidir. Paneller 25 yıl ve daha uzun süre ömre sahip olmalıdır ancak eviricinin yıllar içerisinde 
zaman zaman değiştirilme ihtimali olabilir.  

PV sistemi hastaneler gibi ticari binalar için bina için gereken enerjiyi kendisi üretmek üzere iyi 
olanak oluşturabilir.  Göreceli oalrak yüksek elektrik tarifeleri nedeniyle ticari binalar için uygulamalar 
daha uygun olabilir. İlave olarak yeni lisansız düzenleme uygulamaları türkiyede kendi tüketim 
uygulamalarını desteklemektedir.  

 

Isı pompaları 

. Elektrik  ısı pompaları ısı sağlayabilme özelliğine sahiptir. Elektril dirençli ısıtmalara nazaran daha 
düşük maliyetlerde ısı sağlarlar. Belirli durumlarda soğutma sağlamak için de kullanılabilir.  

Isı pompa transferi havadan, zeminden ve zemin suyundan aldığı ısıyı bina içerisinde elektrik 
üretimi amaçlı kullanmak üzere transfer eder.  iklimlendirme için binanın çelşitli yerine taşınacak Isı 
transfer sıvısını ()genel olarak su, sıklıkla antifriz, korozyon önleyiciler ve diğer katkı malzemeleri ile 
tamamlanan ) ısıtmak üzere kullanılır. Aşağıdaki türlerde ısı pompa sistemleri mevcuttur.  

• Havadan suya ısı pompası hava kaynaklı ısı pompası olup ortam havasından ısı çeker. 
Birçok hava kaynaklı ısı pompaları soğuk iklimlerde performans ve kapasitelerinin önemli 
ölçüde düşmesi nedeniyle iyi performans göstermez.  

• Jeotermal ısı pompası yer altı ısı eşanjörleri kullanarak toprakta depolanan termal enerjiyi 
transfer eder. Bu zemin seviyesinin altında sıcaklığın mevsimler süresince göreceli olarak 



  
 
 
 
 

 

 
 
Avrupa Birliği / Katılım Öncesi yardım Aracı (IPA) Enerji sektörü teknik yardım projesi 
Sözleşme no MENR12/CS04 Sayfa - 343 - 

sabit olması ve toprağın büyük miktarda ısı emebilmesi ve depolayabilmesi nedeniyle 
mümkündür. Yatay veya dikey formatta sarılan kapalı çevrim  spiral borular aracılığıyla 
termal enerji toplanır. Yatay zemin kolektörleri (bobinler veya spitaller) ısıtma/soğutma 
ihtiyacına bağlı olarak belirli yüzeyin altında donma derinliğinin altında gömülür. Dikey zemin 
kolektörleri (borular ve çevrimler) derinlik olarak 100 m'ye ulaşabilen sondaj kuyularına 
yerleştirilir.  

 
Şekil 4-21: Jeotermal ve zemin suyu ısı pompalarında kullanılan ısı eşanjörleri türleri 549 

• Zemin suyu kaynağı ısı pompaları ısı kaynağı olarak yüzey veya yeraltı sularını kullanır (göl, 
nehir veya kuyu). Açık çevrim sistemde su zemin veya yüzey suyundan alınır. Isı pompası ile 
sirküle edilir ve boşaltma kuyusu aracılığıya zemine döner veya nehir veya derelere deşarj 
edilmesine izin verilen göl veya gölete döndürülür. Kapalı çevrim ısı pompaları zemin 
kaynağı açık çevrim üniteleri olarak aynı konsepti kullanır  ancak bu durumda zeminden 
herhangi bir su alınmaz veya deşarj edilmez bunun yerine ısı transfer sıvısı soğutma veya 
ısıtma için zemin ısı eşanjörüne sirküle edilir.  

• Havadan havaya ısı pompaları ortam havasından ısıyı alır ve bu enerjiyi besleme havasına 
ve doğrudan iç ortam havasına gönderilir. Hem soğutma hem de ısıtma çalışma şekillerinde 
çalışır. Küçük sistemler otel ortamının genel koşullarının izin verdiği uerlerde  ayrı otel 
odalarında, ayrı üniteler şekinde kullanılabilir (gürültü, düşük verimlilik 7  C dış ortam 
sıcaklığı) 

 

Pompa ve fan elektrikli motorları için değişken hızlı sürücülerin kullanılması 

 

Uygulanabildikleri yerlerde ısıtma sistemlerinde fan ve pompalar için elektrik motorlarında değişken 
                                                      
549 http://www.prostar-mechanical.com/heatpump/geothermalheatpums.htm 
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hızlı sürücülerden faydalanılması önerilir. 

 

Enerji verimli motorlar 

Isıtma sistemlerinde enerji verimli motorların kullanılması önerilir 

 

4.2.3.2 Havalandırma ve İklimlendirme 

Havalandırma ve iklimlendirme özellikle aşağıdaki ekipmanlar gibi olmak üzere aralarında 
değişebilir olarak kullanılabilir.  

• Havalandırma mekandaki havayı  uzaklaştırma ve değiştirmeyi ifade eder.  Mekanik 
havalandırma sistemleri fan, kanal dağıtım sistemleri ve havayı ısıtma ve soğutabilme 
özelliğinden oluşur. İlave olarak temiz havanın ortama girmesini desteklemeleri ve 
içerisinden geçen havaları filtreleyebilme, kokuları uzaklaştırma, kontaminantları seyreltme 
gibi özellikleri içerebilir.  

• İklimlendirme havayı ısıtma, soğutma, nemsizleştirme ve filtreleme özelliğidir. Tam hava 
iklimlendirme için nemlendirme de sağlanabilir.  

. Isıtma, Havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) olarak bilinen ekipman türü aşağıdaki şekilde 
gösterilmektedir.  

 
Şekil 4-22: Havalandırma ve İklimlendirme Üniteleri (HVAC) 

Sağlık hizmetleri servisler mülklerinde belirli faaliyetler özellikli koşulları elde etmek ve sağlamak için 
ilave özel özelliklere sahip havalandırma ekipmanlarının sunulmasını gerektirecektir. Bunlar 
hastaların tedavisine yardımcı olmak veya ameliyathane, hasta tesisleri, ameliyathaneler, kritik 
tedavi üniteleri ve MRI, CAT ve diğer görüntüleme teknolojilerinde çalışan personelin sağlık ve 
güvenliğini sağlamak için gereklidir.  

Özet olarak hastane kuruluşlarında havalandırma sistemleri aşağıdaki şekilde bazı görevleri yerine 
getirir. (a) hava kalitesini sağlama (b) kontamine olmuş havanın uzaklaştırılması ve filtrelenmesi (c) 
hassas hastaların diğerleri nedeniyle kontamine olmalarının önlenmesi (d) hasta, personel ve 
ziyaretçilerin özel hastalık kontaminasyonuna karşı korunması  

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde enerji tasarrufu elde etmek ve hastane işletme ve 
bakım maliyetlerini azaltmak için ticari olarak uygun maliyet verimli en iyi olanakları sunan 
teknolojiler aşağıda sunulmaktadır.  
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 Doğal Havalandırma 

Doğal havalandırma oda veya soğutma  binanın karşı tarafları arasında hava dolaşımına dayanır. 
Hastane içerisinde bazı bölgelerde iyi doğal havalandırma seviyeleri elde edebilmek için pencere 
veya kapıların kullanılması, para tasarruf etmek için mekanik olarak kapatılması  mümkündür. 
Havalandırma, kapı veya pencereleri açarken güvenlik ifadelerine her zaman dikkat edilmelidir.  

 

Isı  geri kazanımı 

Isı geri kazanımı sıcak/soğuk şeklinde egzoz havasından enerji alma ve besleme havası evsel sıcak 
suya aktarılmasıdır. En yaygın türleri aşağıdaki gibidir:  

• Plakalı ısı eşanjörleri  (reküperatif ısı eşanjörler) Hareketli parçaları olmaması nedeniyle 
göreceki olarak basit araçlardır.  Aralarından hava geçişleri olan belirli sayıda ince plakaları 
taşıyan gövdeden oluşur.  

• Termal çark (rejeneratif ısı eşanjörler):. Termal çark(aynı zamanda dönen rejeneratör olarak 
da bilinir) komlu temiz hava ve egzoz hava kanalları arasında yavaş şekilde dönen çark 
şeklinde matristen oluşur. Çark 8 ile 14 d/dak arasında döner. Böyle yaptıkça hava akışı 
içerisindeki matris malzemesi daha sıcak olan hava akışından ısıyı eme ve ısıyı soğuk hava 
akışı içerisine bıraır burada ters yönde çark içerisinden akar.  

• Çevresel serpantin sistemi: Çevresel serpantin sistemi temiz hava girişinde bir veya daha 
fazla sarmala bağlanan  egsoz hava kanallarında yer alan bir veya daha fazla sarmaldan 
oluşur.Hem ısıtma hem de soğutma çalışma şeklinde çalışabilir.  . 

 

Pompa ve fan elektrik motorları için değişken hız sürücüleri 

. Isıtma, soğutma veya iklimlendirme sistemlerinde birçok zaman vana veya sürgü kullanarak hacim 
akışını değiştirmek suretiyle geleneksel olarak ayarlanır. Bu türden ayarlamada karşılaşılan sorun 
motorun sürekli tam yükte çalışmasıdır ancak HVAC sistemleri nadiren tam yükde çalışmaya ihtiyaç 
duyar bu da elektriğin fazla kullanılması sonucunu ortaya çıkarır.  

Pompa fanların elektrik motor hızlarının elektronik cihazla ayarlanması aç kapa sistemleri ile 
kıyaslandığında önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayabilir. Isıtma, soğutma ve iklimlendirme 
sistemleri debileri ayarlandığı zaman motorun değişken hızlarda çalışabilmesi gerekir.  

 

Enerji verimli motorlar 

HVAC sistemlerinde enerji verimli motorlardan faydalanılması önerilir.  
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Kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi  

Mevcut birçok sistem eski, verimsiz zaman kontrolü vardır. Sofistike ısıtma sistemleri kendilerini 
değişken havaya paralel şekilde ayarlayabilir.  

İlave olarak entegre kontrol sistemleri kullanan kişinin konforunu sağlamak, ekipmanın emniyetli 
çalışmasını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için izleme ve 
hesaplamaya dayanan stratejiler kullanır.  

Bu tür kontrol sistemleri önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayabilir ve yatırımın geri ödeme süresi 
sadece bir kaç yıl olabilir.  

 

Talep kontrollü havalandırma 

Talep kontrollü havalandırma periyodik olarak kullanım dışı olan  ve bu nedenle aynı HVAC hizmet 
hacmi gerektirmen birçok ayrı fonksiyonun gerekli olduğu durumlarda kullanılabilir.  

 

 Servis ve Bakım 

Aşağıdakiler önerilir.: 

• Misafirhane, kamuya açık alan ve binanın arka kısmındaki hava filtrelerinin sürekli 
temizlenmesi 

• İklimlendirme tesisinin ayarlarının kontrol edilmesi  
• Fanlı ısıtıcı, klima ve soğutma ünitelerinin soğutma verimliliği ve iç mekan hava kalitesinin 

iyileştirilmesini sağlamak için temizlenmesi  
• İçeride biriken toz ve kiri temizlemek için hava kanallarının temizlenmesi böylece sistem 

verimliliği ve iç mekan hava kalitesinin iyileştirilmesi  
• Hava sızdırmazlığı ve kaçak ve enerji israfını önlemek için soğutmalı hava kanallarının 

kontrol edilmesi  

 

4.2.3.3 Soğutma  

Soğutucular hastaneler dahil olmak üzere büyük ticari ve kurumsal binalarda soğuk su üretmek için 
kullanılır. Su havayı soğurma için hava işleme ünitesine pompalanır. Mekanik soğutma prosesleri 
veya emilim prosesleri kullanırlar. : 

• Mekanik soğutmalı soğutucularda bir veya daha fazla soğutucu olabilir. Bu kompresörler 
elektrik motorları, fosil yakıt motorları veya türbinlerle enerjilendirilebilir. Soğutma sistemleri 
kompresörleri çevrim içi veya çevrim dışı çalıştırarak, kompresörler arasında yüksüz 
çalıştırma yaparak veya kompresörün hızını değiştirerek değişken kapasite elde edebilir.  
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• Emilim soğutucuları emilim çevrimi ile soğutulmuş su üreten ısı ile çalıştırılan cihazlardır. 
Emilim soğutucuları  doğalgaz veya fuel oil kullanan doğrudan yakmalı veya dolaylı yakmalı 
olabilir. Dolaylı yakmalı üniteler farklı ısı kaynakları kullanabilir: kazandan elde edilen sıcak 
su veya buhar, bölgesel ısıtmadan elde edilen buhar veya su, hava veya diğer gaz şeklinde 
atık ısı.  

Kondenserler koşullandırılmış mekanlardan uzaklaştırılan ısıyı reddetmek için soğutucularda gerekli 
ısı eşanjörleridir. Kondenserler hava soğutmalı veya soğutmalı olabilir. Sı soğutmalı kondenser 
genel olarak ortamdaki ısıyı reddetmek için çatı üstü soğutma kulelerine bağlıdır ancak ısıyı akarsu 
veya toprağa göndermek de mümkündür.  

 

 
Şekil 4-23: Hava soğutmalı kondenserli 

soğutucu 
Şekil 4-24: Su soğutmalı kondenserli ve çatı üstü 
soğutma kuleli soğutucuların şematik diyagramı  

Endüstriyel soğutucular tipik olarak tam, ambalajlanmış,kapalı çevrim sistemler olarak soğutucu 
ünite, kondenser ve resirkülasyon pompalı pompa istasyonu ile birlikte gelir. 

Soğutucuların  kullanımı  ile ilgili Ticari olarak uygun, maliyet verimli teknolojiler yüksek enerji 
tasarrufu elde etmek ve hastane işletme ve bakım maliyetlerini azaltmak için en iyi olanakları 
sunmaktadır. Aşağıda ayrıntılı şekilde ele alınmaktadır. 

 

 

Değişken hızlı sürücüler 

Değişken hızlı sürücüler motor çıkışlarını soğutucu yük ile eşleştirerek iyi kısmi yük performansı 
elde eder böylece sabit hızlı soğutuculara  nazaran daha düşük kapasite oranlarında çalışır.  

Değişken frekans sürücü kontrolü kullanan soğutma kuleleri fan ve pompaları kısmi yükte enerji 
kullanımını azaltabilir.  

 

Entegre Soğutucu Tesis Kontrolleri  

Entegre soğutucu tesis kontrolleri  soğutucu, soğutma kuleleri, fan ve pompalar için minimum 
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kombine enerji maliyeti ortaya çıkarmak için izleme ve hesaplama stratejileri kullanır.  

 

Yerel Soğutma 

Bazı yerlerde sadece yerel soğutma sistemleri kurulabilir, bu durumlarda inverterli split klima 
kullanılması önerilir.  

 

Serbest soğutma 

İlk bahar ve sonbaharda soğutucunun kompresörünü kullanmadan serbest soğutma ile önemli 
miktarlarda elektrik tasarrufu elde edilebilir.  

4.2.3.4 Su Isıtma 

Hastanelerde sıcak su sistemleri genel olarak besleme duş/banyo fonksiyonlarında, el yıkamada,  
bulaşık, çamaşır yıkama vb gibi proses fonksiyonlarında kullanılır. Etkili enfeksiyon kontrolü ihtiyacı 
hastanelerde suyun  özellikle de ısıtılmış suyun nasıl kullanılacağı konusunu yönlendirir.  

Bu sistemler genel olarak suyu ısıtan ve daha sonra bina ve tesisat içerisinde dolaştıran ısıtma 
kaynağından oluşur (sıvı veya gaz yakıtlar, elektrik, güneş enerjisi veya diğerleri) daha sonra 
burada suyun sıcaklı özel olarak kullanıcının tercihi ile eşleşmek üzere sıcaklığı artırılır veya soğuk 
su ile karıştırılır. Su sıcaklık gereklilikleri klinik kullanımlar için 50 C 'den düşük sıcaklıklarda (duş ve 
banyo olanakları)  beslenme ile ilgili kullanımlar için 50 C sıcaklıklara ( gereken yerde ısıtma artırılır) 
ve  bir çamaşırhane ihtiyaçları için 60 C sıcaklıklara kadar değişir. (gereken yerlerde sıcaklık artırılır. 
) 

Bu göreceli olarak büyük miktarlarda enerji tüketen açıkça karmalık bir tasarımdır. Şekil 4-35 
hastane çatısında güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi ile ilgili güneş enerjisi kolektör dizisini sunar.  

Hastanelerde evsel sıcaklı ihtiyaçları süreklidir ve miktr olarak önemlidir. Sıcak suyun günlük 
tüketimi hastane türü, büyüklüğü ve kullanım faktörüne değişir. Tüketim ortalama olarak günlük ve 
yatak başına 100 litredir ancak bir departmandan diğerine büyük farklılıklar görülebilir.  
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Şekil 4-25: Hastane çatısı üzerinde güneş enerjisi ile su ısıtma sistemine ait güneş enerjisi kolektörü 

Sıcak su kullanımı  ile ilgili Ticari olarak uygun, maliyet verimli teknolojiler yüksek enerji tasarrufu 
elde etmek ve hastane işletme ve bakım maliyetlerini azaltmak için en iyi olanakları sunmaktadır. 
Aşağıda ayrıntılı şekilde ele alınmaktadır. 

 

Yalıtımın Kullanılması  

Sıcak su  boru dağıtım sistemleri ve sistemleri (ısı eşanjörleri, depolama tankları, ısı jenaratörleri) ısı 
kaçışını önlemek için yalıtılmalıdır. Geri ödeme süreleri genel olarak montajdan itibaren bir yıldan 
kısa süredir.  

 

Sıcak su dağıtım sistemi 

Mümkünse pompa sisteminin çalışma saatlerini azaltma ve borulama içerisinde sıcak su 
dolaşımından kaynaklanan ısı kayıplarını önlemek için çaba gösterilmelidir.  

 

Yerel Su Isıtıcılarının Montajı  

Eğer mevcut durumda çok uzun mesafelerde boruların kullanılması gerekiyorsa yerel anlık su 
ısıtıcılarının (veya sıcak su depolama tanklı standart tip) kullanılması dikkate alınmalıdır. Bu uzun 
borulamada soğuk geri çekmeleri ortadan kaldırarak azaltır. meydana gelebilecek ısı kayıpları ve 
bunun yanında su kullanımını  

 

Dağılım Sıcaklığı 

Borulama sisteminde kayıplardan kaçınmak için dağıtım sıcaklığı olabildiğince düşük tutulmalıdır.  
Hat sonu ısıtıcıların ilave kullanımı (yeniden ısıtıcılar ger) daha yüksek sıcaklıklar gerektirmektedir.  
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Isıtma Sistemlerinin Ayrılması  

Sıcak suyun bina içerisinde yağ ile üretildiği binalarda yaz süresince ihtiyaçları kapsayacak şekilde 
ayrı kazanların kurulmasına dikkat edilmelidir.  

Isıtma ve sıcak su sistemlerinin ayrılması ve merkezi olmayan üretimler genel yıllık giderleride ilave 
olarak incelenmesi ve analiz edilmesi gereklidir.  

 

Sıcak Su Tasarruf araçları 550 

Su koruma araçlarının montajı ile aşağıdaki şekilde tasarruf olanakları vardır:  

• Duş regülatörleri ve su verimli duş başlıkları duştan çıkan su miktarını azaltır ve su akışını 
20% oranında azaltır. 

• Kızıl  ötesi kontroller sadece gerektiği zaman su sağlar ve otomatik olarak kapanır ve her yıl 
her bir musluk için 5 ile 15% arasında tasarruf sağlar.  

• İtmeli musluklar sadece basıldığı zaman çalışan ve kısa süre sonra kapanan musluklar 
muslukların akar durumda bırakıldığı alanlarda çalışmak için idealdir.  

 

Güneş Enerjisi İle Isıtma 

Güneş Enerjisi ile ısıtma hastanenin sıcak suyunu besleyebilir. Güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri 
gelen güneş ışığını  ısıya dönüştürme prensibi ile çalışır.  

Güneş enerjisi ile ısıtma sisteminde sıvı güneş ile ısıtılan çatı üstü paneller arasında dolaşır. Güneş 
enerjisi ile ısıtılan iyi kalitede antifriz su ile karıştırılarak ısıyı ısıtılmış suları geleneksel sıcak su 
sistemine besleyen depolama tanklarına aktarır.  

AB 27 içerisinde güneş enerjisi termal ısıtma tesisleri ile ilgili 2011 gösterge amaçlı kar potansiyeli 
aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.551. 

Tablo 4-7: Solar termallerin potensiyel kar göstergesi 

Güneş enerjisi için 
gösterge amaçlı kar 

potansiyeli 
Sıcaklık (oC) 

Pozitif Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, Italya, Malta, Portekiz, 
Türkiye 

Pozitif marjinal / Marjinal Avsuturya, macaristan, Slovenya 

Marjinal Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,İspanya, 
Finlandiya, İrlanda, Hollanda, Slovakya 

Marjinal / Negatif Almanya, Danimarka 
Negatif Estonya, Letonya, Polonya, Romanya, İsveç, İngiltere 

                                                      
550 Hastaneler, enerji verimliliği ile sağlıklı bütçeler, KARBON TRÖSTÜ, CTV024v2, 2010 
551 Avrupa hastaneleri için yenilenebilir enerji rehberi , “yeniden hastaneler”,  Akıllı Enerji Avrupa 
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Açıkçası büyük ölçekli  güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri güneş enerjisi ile yüksek seviyede 
ısıtmaların elde edilebildiği yerlerde olma eğilimindedir.  

Sıcak sı üretimi için güneş enerjisinin kullanımı için sahanın kulanım, sıcak su talebi, su 
kolektörlerinin yeri (çok muhtemelen çatı üzerinde) yardımcı ısıtma ile ilgili olarak uzmandan elde 
edilen tam finansal ve teknik onay dahil olmak üzere uygun şekilde dikkate alınarak incelenmesi 
gerekir.  

Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi toplam termal yükün ekonomik olarak sadece bir kısmını 
kapsayabilir. (sıcak su, dolaşım kayıpları). Güneş enerjisi olarak bilinen bu kısım 30%- 50% 
seviyelerindedir.   

Durum çalışmasında Batı Balkanlarında yer alan bir ülkede 216 kolektörü  ve toplam kolektör alanı 
432 m2 (açıklık alanı) olan güneş enerjisi sistemi ele alınmıştır. Kolektörlerin yeri özel iki kliniğe 
yakın çatının üzerindedir. (uygun yönelime sahiptir. ) Güneş enerjisi kısmı 35% oranındadır ve yıllık 
enerji ise 620 kWh/m2  kolektör alanı ile sağlanır.  

4.2.3.5 Aydınlatma 

Hastanelerin aydınlatma talepleri gece gündüz devam eden doğası be aydınlatmanın hastalar ve 
personel üzerinde etkileri nedeniyle karmaşıktır.  Aydınlatma ile ilgili Ticari olarak uygun, maliyet 
verimli teknolojiler yüksek enerji tasarrufu elde etmek ve hastane işletme ve bakım maliyetlerini 
azaltmak için en iyi olanakları sunmaktadır. Aşağıda ayrıntılı şekilde ele alınmaktadır.  

 

Işık Yayan diyotların montajı (LEDs) 

Flüoresanların tükettiği enerjinin üçte birinden ve akkor flaman ampullerin tükettiği enerjinin 7 kat 
daha az enerji tüketir ve daha az bakım gerektirir.   

İlave olarak çalışma ömürleri 50,000 saat olup 24/7 çalışma programı içerisinde yaklaşık altı yıla 
karşılık gelmektedir. 24/7 bazlı çalışmada karşılaştırma yaptığımızda flüoresan lambaların çalışma 
ömrü yaklaşık bir yıl civarında ve akkor flaman ampullerde ise bu süre bir yıldan daha azdırç 

Durum çalışmasında552, geleneksel 36 W lambaların kullanıldığı çıkış işaretlerinin 5W LED 
ampüllerle değiştirildiği 600 yataklık hastanede geri ödeme süresi 1.15 yıl olan büyük tasarruflar 
sağlamıştır  

 

T12 veya T8 lambaları değiştirme 

Eski T12 veya T8 lambaların yüksek verimli elektronik balastlı T8 veya T5 lambalarla değiştirilmesi 
önerilir.  

Vaka çalışmasında , Manyetik balastlara sahip T12 flüoresan lambalar T8 flüoresanlarla değiştirilmiş 
                                                      
552 Enerji verimli hastane aydınlatma stratejileri çabuk şekilde amorti ediyor, yapı teknolojileri programı, ABD Enerji 
bakanlığı 
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ve 4.35 yıl geri ödeme sürelerine yol açmıştır.  

 

Aydınlatma Kontrolleri 

Hem yüksek hem düşük teknolojili çözümlerin aydınlatma kontrolünde etkili olabileceği 
kanıtlanmıştır. Kullanım sensoru  veya hareket sensoru veya zaman sensoru veya gün ışığı 
kompenzatörlerin kullanıldığı yüksek performanslı aydınlatma sistemlerinin elektriksel aydınlatmanın 
gereken zamanda gereken miktarlarda kullanılmasını sağlayarak önemli miktarda enerji tasarrufu 
sağladığı gösterilmiştir.  

 

Bölgeleme Kontrolü 

Hastane binalarında bekleme alanları ve ayrı özel odalar gibi farklı zaman ve aydınlatma 
gereklilikleri olan alanlar sıklıkla görülebilir. Bu genel bir aydınlatma kontrol sistemi olan durumlarda 
problem olabilir. Bu durumda alanları farklı kontrolleri olan bölgelere bölmeye dikkat edilmelidir.  

 

Gölgelik ve panjur montajı 

Prensip olarak hastaların kullandığı alanların tasarımında her zaman büyük pencereler sağlanır. Bu 
hastaların iyileşmede psikolojik olarak önemli olan  dış dünya ile irtibat kurma hislerine katkıda 
bulunur. Genellikle yukarıda faydalara tezat şekilde parlama ve aşırı ısınma istenmeyen etkilerdir. 
Bu nedenle etkilenen pencerelere gölgelik ve panjur montajı yapılmalıdır.  

 Güneş gölgeleme aracı güneş ışığı ışıması ile ilgili bariyer gibi görev yapar.  Güneş Gölgeleme 
aracının pencerenin dışına yerleştirilmesi durumunda daha etkili bir çözüm elde edilir çünkü bu 
durumda güneş ışığı güneşe ulaşmadan daha önce güneş ışınları geri yansıtılır. Koruma içeri 
yerleştirildiği zaman gelen ışının sadece küçük bir kısmı dışarı yansıtılır.   

Jaluziler güneş ışığı ve parlamayı etkili şekilde kontrol edebilir.  

4.2.3.6 Medikal Cihazlar 

Hastane medikal cihazları  en büyük enerji tüketim kaynaklarındandır. Hasta izleme, tanılama, 
medikal görüntüleme, röntgen, cerrahi, iyileştiricei, yaşam destek ve laboratuar cihazlarını içerir.  

Manyetik Rezonans Görüntüleme(MRI) makinesi ve Bilgisayarlı Tomografi (CT) tarayıcı gibi 
görüntüleme ekipmanları tipik en büyük tek prizli yükleri temsil eder. Hasta monitörleri ve 
Elektrokardiyogram (EKG) gibi medikal cihazlarda orta seviyelerde enerji tüketmelerine rağmen 
sıklıkla kullanılmaları nedeniyle önemli enerji tüketicileri olarak kabul edilmektedir. Üç görüntüleme 
elemanı ile ilgili bazı ilave bilgiler sağlanmaktadır.  
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Manyetik Rezonans Görüntüleme  (MRI) tarayıcı 553 

MRI hem sağlık hem hastalık açısından vücudun anatomisi ve fonksiyonlarını incelemek için 
radyolojide kullanılan medikal görüntüleme tekniğidir. MRI tarayıcılar  vücut görüntülerini oluşturmak 
için güçlü manyetik alanları ve radyo dalgaları kullanır.  

Silindiril MRI tarayıcılar kiro soğutmalı süper iletken manyetil içerisinde güçlü manyetik alan 
oluşturur, 24 saat/gün bazlı  çalışır ve kapatılamaz. (sadece acil durumlar için). Bu neden MRI 
tarayıcılar sıvı helyum sıcaklığını 4 Kelvin de tutmak için kapalı modda olsalar bile enerji tüketirler.  

MRI tarayıcılar genel olarak su soğutmalıdır ve bu nedenle muayene odasında aşırı ısı açığa 
çıkarmazlar. Ancak MRI'nin stabil oda sıcaklığı gerektiren çok hassas bir teknoloji olması nedeniyle 
iklimlendirme gereklidir. 12 saat gece veya haftasonu döneminde MRI kapatıldığı zamanda gerekli 
olmayacağı için muayene odasına iklimlemdirme regüle edilerek enerji tasarrufu sağlanabilir.  

 

Bilgisayarlı Tomografi (CT) Tarayıcı 554 

CT yaygın şekilde kullanılan medikal görüntüleme tekniği olup bilgisayar işlemeli X ray kullanarak 
tomografik görüntüler ve vücudun önemli bölgelerinin dilimlerini oluşturur.  

CT sistemlerinde tüketilen enerjinin neredeyse 100% oranı CT'den ısı olarak salınır. CT tarayıcılar 
iki farklı versiyonlarda ortaya çıkar: hava soğutmalı veya su soğutmalı  

• Hava soğutmalı CT sistemkerinde ısı tarama odasına salınır bu nedenle iklimlendirme 
sisteminin doğru regülasyonu önemlidir ve enerji tüketimi üzerinde önemli etkiye sahip 
olabilir.  

• Su soğutmalı CT sistemlerinde atık su soğutma üniteleri ile uzaklaştırılabilir veya atık su 
doğrudan kanalizasyona deşarj edilebilir. Su soğutmanın tarama odası sıcaklığı üzerinde 
etkisi olmamasına rağmen pompa ve soğutucuların enerji tüketimi dikkate alınmalıdır.  

 

X-ray görüntüleme cihazı 555 

Radyograji insan vücudu gibi düzensiz şekilde oluşan opak nesnelerin iç yapısını  görüntülemek için 
X ışınlarını kullanan görüntüleme tekniğidir. Radyografi çok yaygın görüntüleme tekniğidir ve birçok 
X ışın cihazları avrupa'da  hemen hemen her türkü hastane ve klinikte bulunabilir.  

Hasta izleme, tanılama, cerrahi, tedavi edici, yaşam destek ve laboratuar cihazları için önerilen 
enerji tasarruf uygulamaları ofis ve düşük enerjili ekipmanlara benzerdir. ( paragraf 2.1.2.7 de 
sunulmaktadır.) 

Enerji tasarrufu elde etmek için bazı olanaklar aşağıda ele alınmaktadır. : 
                                                      
553 COCIR MRI ile ilgili enerji tasarrufuna yönelik kullanıcılar için rehber, Medikal görüntüleme cihazları için kendinden düzenleyici 
inisiyatif, 2015 
554 COCIR CT ile ilgili enerji tasarrufuna yönelik kullanıcılar için rehber, Medikal görüntüleme cihazları için kendinden düzenleyici inisiyatif, 
2015 
555 COCIR X-RAY ile ilgili enerji tasarrufuna yönelik kullanıcılar için rehber, Medikal görüntüleme cihazları için kendinden düzenleyici 
inisiyatif, 2015 
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Kullanılmadığı zamanlarda cihazları kapatmak 

Uygun olan yerlerde çalışma saatlerinde enerji tasarruf ayarlarınu kullanarak medikal ekipman 
yüklerini azaltmak, cihazları kapatmak ve çalışma olmayan saatlerde düşük enerji moduna almak 
enerji tasarrufu için ideal olacaktır.  

 

Enerji verimli medikal görüntüleme cihazları satın almak 

Enerji verimli ekipmanları satın alma oldukça zorlu olabilir çünkü kullanım modelleri ve gerçek enerji 
tüketimleri hakkında çok az bilgi mevcuttur. Kurulu medikal cihaz değer veya etiketlendirme sistemi 
bulunmamaktadır.  

Satın alma esnasında  

(a),  tipik enerji tüketim senaryolarınla ve standartlaştırılmış metodolojilere göre enerji tüketim 
verilerini sununuz  

(b)  Uygun enerji dokümantasyonuna sahip cihaz seçiniz 

(c) Düşük enerji özelliklerine sahip ekipman seçimiz 

(d). İmalatçıdan enerji tüketimini azaltmak için uygun ayarlar hakkında teknik öneriler sunmasını 
isteyiniz.  

Ayarlama ve kullanma esnasında  

(a),  Personeli düşük enerji özelliklerinin kullanımı, faydaları ve enerji tasarrufları hakkında eğitme 

(b) Olası klinik kısıtlamaları dikkate alarak sistem kullanılmadığı zaman, duruş zamanlarında sistemi 
kapalı konumuna alma veya düşük enerji çalışma şekline alma 

(c) Cihazın gerçek kullanım senaryolarına uygun minimum enerji tüketim ve optimal performans 
alacak şekilde konfigüre edildiği konusunda imalatçıya sürekli danışma 

(d) Zaman içerisinde klinik ve çevresel performansı sağlamak üzere uygun bakımın kalifiye personel 
tarafından gerçekleştirilmesini sağlama ve 

(e) X ray cihazı Kapalı konumdayken iklimlendirme sistemini regüle etme 

4.2.3.7 Ofis ve düşük enerjili ekipmanlar 

Hastaneler ve bunun yanında birçok işletmeler çalışmak için ofis ekipmanlarına bağlıdır. Bilgisayar, 
monitör, yazıcı, faks makineleri fotokopi gibi temel araçlardan projektörlere, tarayıcılara ve 
telekonferans makinelerine bu eşyaların günlük faaliyetlerin ayrılmaz parçası olduğu kabul edilir.  

Personelin konakladığı yerde diğer genel düşük enerjili elektrikli ekipmanlar su ısıtıcıları, elektrikli 
ocak, tost makineleri, mikro dalga makine ve otomat, televizyon, stereo, elektrik süpürgeleri ve 
çamaşır makinelerini içerebilir.  
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Otomatlar içecekleri ve gıdaları dağıtmak için ısıtma elemanı ve/veya soğutucuya sahip olabilir. Bu 
enerji tüketimi gövdenin yalıtımına, sıcaklık ayarlarına, iç aydınlatma ve makinenin büyüklüğüne 
bağlıdır ancak her zaman yapılacak tasarruf vardır.  

Bu türden ekipmanlarla ilgili enerjinin gideri çalışırken kullandıkları elektrik ve bu ekipmanın ürettiği 
ilave ısının üzerinden gelmek için artan  soğutma gereklilikleri ihtiyacıdır. Ofis ekipmanlarının 
kullanımı ile ilgili küçük ayarlamalar yapmak bile çalışma ortamını önemli şekilde iyileştirir ve aynı 
zamanda zaman ve para tasarrufu sağlar. En iyi sonuçları elde edebilmek için enerji tasarrufunun 
faydalarını çalışanlara anlatmak çok önemlidir.  

Enerji tasarrufu elde etmek için olanaklar aşağıda sunulmaktadır.  

 

Kapatma ve gücünü azaltma 

Çalışmadığı zamanlarda tüm ekipmanı kapatma veya enerji azaltma çalışma şekline geçme enerji 
tüketimini ve ekipman tarafından üretilen ısıyı azaltır, soğutma giderlerini azaltır ve hasta ve 
personel konforunu artırır. Ekipmanın yaşam ömrü de uzayacak ve arıza riski azalacaktır.   

Birçok ekipmanın bekleme modunda veya boşta çalışma modunda çalışması sağlanmalıdır böylece 
enerji tasarrufu sağlanabilir.  

İlave olarak personel kapatma politikalarından haberdar olmalıdır ve böyle yapmanın maliyeti ve 
çevresel faydaları konusunda bilgilendirilmelidir.  

Hastanede geceleri kullanılmayan alanlarda otomat makinelerinin kapatılması önemlidir. Basit 
zaman anahtarı kullanılması ve enerji tasarrufu sağlanması önerilir. Kolay bozulabilen maddeleri 
içeren otomatların kapatılmamasına  dikkat edilmelidir.  

 

Yedi gün zamanlayıcılar 

Yedi günlük zamanlayıcıların maliyeti standart olanlara göre yüksektir ancak makinelerin çalışma 
saatleri dışında çalışır bırakma olasılığını azaltır. Fotokopi makinelerine, yazıcılara, içecek ve 
otomat makinelerine uyarlanabilir.  

 

Ekipman Bakımı  

Tüm ısı yayan ekipmanların düzenli olarak kontrol edilmesi ve  kirin aletin verimliliğini azaltması ve 
soğutma prosesini etkilemesi nedeniyle filtrelerin  tozlardan arındırılması dahil temizlenmesi önerilir.  

Aynı zamanda optimum verimliliği sağlamak için imalatçıdan servis programı ile ilgili önerilerin 
alınması önerilir.  

 

Yaşam çevrimleri dikkate alınarak ekipman satın alınması  

Eşyanın tüm yaşam döngüsü giderleri üzerinde çalışılmalıdır, bu sermaye giderleri artı ekipmanın 
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yaşam ömrü boyunca enerji olarak çalışma maliyetleridir. Bazı enerji verimli ekipmanlarda 
görülebilecek biraz yüksek giderler kısa sürede amorti edilebilir. Bu kararlarında sadece sermaye 
giderlerini dikkate alabilecek satın alma departmanı için önemli bir politika hususu olabilir.  

Eğer özel ekipmana uygulanabilirse Enerji etiketlerine (çeşitli düzenlemeler mevcuttur) dikkat 
edilmelidir.  

 

4.2.3.8 Yeme İçme Hizmetleri 

Birçok hastanede kafeterya, restoran veya fast food işlemleri yer almaktadır. Pişirme ihtiyaçları 
dikkatli şekilde ele alınmalıdır. Mutfak fonksiyonları ısı kullanımını azaltmak için büyük potansiyel 
sunar. Hastanelerdeki yeme içme hizmetlerinin genel olarak dış kaynaklı olduğuna dikkat 
edilmelidir. Enerji tasarrufu elde etmek için olanaklar aşağıda ele alınmaktadır556. 

 

Mutfak personeli arasında farkındalığı artırma 

Aşağıdaki önlemler önerilir: 

• Ön ısıtma zamanı olan ekipmanı etiketleme ve sadece gerektiği zaman enerjilendirilmeleri 
konusunda personeli eğitme 

• Izgara ve kızartma makinelerini kullandıktan sonra hemen kapatma 

• Tava ve su ısıtıcıları aşırı doldurmaktan kaçınma ve uygun yerlerde kapak kullanma 

• Buzdolabı ve soğutucuların kapaklarını kapalı tutma ve enerji tasarrufu sağlama ve ekipman 
çalışma ömrünü uzatmak için imalatçının önerdiği aralıklarda buzunu çözme 

• . Kullanılmadıkları zamanlarda ekipman aydınlatma ve çıkarım fanlarını kapatma 

 

Enerji verimli ekipman satın alma 

Gaz yakmalı ekipmanları elektrikli veya buharlı eşdeğerlerine göre satın alınmaları daha pahalı 
olmasına rağmen işletme maliyetlerindeki tasarruflar onları çekici bir seçenek haline getirir.  

İçindekileri kontrol etmek için kapağı açma ihtiyacını azaltan büyük çift camlı fırınları dikkate alın.  

Buz dolabı, dondurucu, bulaşık makinesi gibi evsel boyutlu yeme içme ekipmanı satın alırken 
verimlilik etiketlerini kullanarak en verimli değerlere sahip modellere bakın.  

Eşyanın tüm yaşam döngüsü giderleri üzerinde çalışılmalıdır, bu sermaye giderleri artı ekipmanın 
yaşam ömrü boyunca enerji olarak çalışma maliyetleridir. Bazı enerji verimli ekipmanlarda 
görülebilecek biraz yüksek giderler kısa sürede amorti edilebilir. 
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Isı Geri Kazanımı  

Mutfaklardan çok büyük miktarlarda enerji dışarı atılır. Birçok mutfak yöneticisi bu enerjinin büyük 
kısmının enerji giderlerini önemli ölçüde azaltacak ısı geri kazanım araçları ile geri 
kazanılabileceğinin farkında değildir.  

Sıcak suyu önceden ısıtmnası ve geri kazanılmış ısı için yıl boyu süren kullanım sağlaması 
nedeniyle havadan suya geri kazanım araçları genellikle ısı geri kazanımında en verimli yöntemdir.  

 

Mutfak çıkarım havalandırmanın sağlanması  

Havalandırma üniteleri ve çıkarıcı davlumbaz yağ filtreleri yağ ve tozdan temizlenmeli ve imalatçı 
tarafından önerilen aralıklarla düzenli olarak temizlenmelidir. Havalandırma sistemlerinin düzenli 
olarak temizlenmesi bakımsız sistemlere nazaran verimliliği dikkate değer ölçüde artırabilir.  

 

Alt sayaçlarla izleme 

Mutfak bölgelerini alt sayaçlarla izleme enerjinin tesis içerisinde nasıl kullanıldğı ve sonraki 
çabaların nasıl gerçekleştirileceği personele gösterilerek personel için ekstra teşvik olabilir.  

 

4.2.3.9 Çamaşırhane 

Çamaşırhane tesisleri aşırı derecede enerji yoğun tesislerdir ve ısı (ve su) tasarrufları olanağı 
sağlar. Bazı hastaneler çamaşır hizmetlerini dışarıya ihale eder. Çamaşırhane tesisleri sadece 
çamaşır makineleri değil aynı zmaan kurutucu, düz ütü çeşitleri, katlayıcılar ve benzeri çamaşır 
işleme ekipmanları içerir. Enerji tasarrufu elde etmek için olanaklar aşağıda ele alınmaktadır. 557. 

Çamaşırhane personeli arasında farkındalığın artırılması 

Çamaşırhane personeli arasında farkındalığın artırılması gibi basit eylemler ve enerji yönetim 
sisteminin sağlanması çamaşırhane enerji kullanımını azaltabilir.  

Önerilen diğer önlemler aşağıdaki gibidir: 

• Kullanılmadıkları zaman ekipmanları, aydınlatmayı ve her türlü fanı kapatma 

• . Çalışma zamanını azaltmak için çamaşır makinesi ve kurutucuları tam yükle çalıştırma 

• Su sıcaklığı ve kullanılan su miktarının çamaşır makinesi imalatçı talimatları ile uygun 
olmasını sağlama 

• . Çamaşır makineleri için doğru bakım ve ayarlamaları sağlama 

•  Kurutucu filtrelerini kontrol etme ve düzenli olarak temizleme 

•  Çamaşır makinelerini sıcak su beslemesine bağlama 

                                                      
557 Hastaneler, KARBON TRÖSTÜ, CTV024, 2010 
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Buharla ısıtılan çamaşırhaneler 

Buharla ısıtılan çamaşırhaneler genel olarak hastanede başka yerlerde uygun şekilde 
kullanılabilecek düşük kalitede fazla ısı üretir.  

 

Enerji verimli ekipmanların satın alınması 

Yüksek dönüş hızına sahip çamaşır makinelerinin alınmasına dikkat edilmelidir. Bunlar kurutma 
zamanını azaltır. Otomatik kapama sensoruna sahio kurutucuları seçiniz. Bunlar kıyafetlerin 
kuruduğu zamanı algılar ve kurutucuyu otomatik olarak kapatır.  

Herhangi bir yeni çamaşırhane ekipmanı alırken enerji etiketleri kullanılarak her zaman en verimli 
değerlere sahip modellere dikkat ediniz. (varsa) 

Eşyanın tüm yaşam çevrimi maliyetlerine dikkat edilmelidir. Bu sermaye giderleri artı ekipmanın 
yaşam ömrü boyunca çalışma giderleridir.  

Ozon çamaşırhane sistemlerine dikkat edilmelidir. Bunlar özellikle yıllık çamaşırhane hacimlerinin 
göreceli olarak az olduğu yerlerde çekicidir. Hakkındaki bazı gerçekler aşağıda ele alınmaktadır.: 

•   Ozon en iyi ortam hava sıcaklığında çalıştığı için su ısıtılmaz 

• Geleneksel çamaşırhane sistemlerine göre su ısıtmadan kaynaklanan enerji tasarrufları 
birçok uygulamada yaklaşık 80% seviyesindedir. Gerçekleşitirilecek gerçek enerji tasarrufları 
yüksek sıcaklıkta standart kimya ile yıkanması gereken yüklerin oranına bağlıdır.  

• Diğer faydalar kimyasal maddelerde tasarrufuları, çarşafta aşınma ve yıpranmada azalma, 
daha kısa yıkama çevrimleri ve olası iş gücü tasarruflarını içerir.  

 

Sıcaklıkların Azaltılması 

Modern deterjanlar ve ağartıcılar hastane çamaşırlarının daha düşük sıcaklıklarda verimli ve güvenli 
şekilde yıkanmalarını sağlar.  

Isı geri kazanımının ele alınması  

Isı eşanjörü veya sıcak atık sudan ısı geri kazanımı standart uygulama olup her türlü çamaşırhane 
fonksiyonu için uygulanabilir.  

 

Alt sayaçlarla izleme 

Çamaşırhane tesisinde enerjinin nasıl kullanıldığını görme ve enerji tasarrufu olanaklarını 
göstermek için çamaşırhanelerde alt ölçümler 
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4.2.3.10 Bina Kılıfı  

Bina kılıfının termal özellikleri çok önemlidir. Farklı ülkelerde yer alan yönetmelikler duvar, temel, 
çatı ve pencereler dahil tüm bina kılıfı için zorunlu maksimum seviyelerde U değerleri (termal iletim 
katsayıları) içeren yönetmelikler vardır. Yürürlükte olan is Avrupa Yapıların enerji performansı 
yönergesidir. (EPBD). Kaybolan ısının değeri aşağıdakilere bağlıdır:  

• İçerisi ve dışarısı arasında sıcaklık farkı 
• Bina dokusu yalıtım özellikleri (Duvarlar, cam, çatı, zemin) 
• Kontrollü havalandırma veya kötü şekilde monte edilmiş pencere, kapı veya diğer 

noktalardan giren temiz hava miktarı 

Hastanelere uygulanabilecek önlemler diğer ticari ve kurumsal binalara uygulananlardan farklılık 
göstermez.  

Bina kılıflarında enerji tasarrufu elde etmek için ticari olarak uygun , maliyet verimli teknolojiler 
kısaca aşağıda sunulmaktadır.  

 

Duvar yalıtımının iyileştirilmesi 

Duvarlar içeriden veya dışarıdan yalıtılabilir. 

İç duvar yalıtımları  rijit yalıtım panellerinin duvara monte edilmesi ile veya minerel yün elyaf veya 
diğer yalıtım malzemesi ile doldurulmuş dikme duvar inşa ederek elde edilebilir. Uygun iç mekanı 
azaltabilir ve elektrik anahtarları, kapılar ve pencerelerle ilgili problemler olabilir.  

Dış duvar yalıtımı duvara yalıtım katmanı bağlanması ve daha sonra özel tür giydirme ile 
kaplanmasını içerir.  

Bu amaçla tam sistem komponentleri gereklidir ve ilgili tedarik şirketleir tamamını sunar. örneğin Dış 
Duvar Yalıtım Sistemleri tedarik şirketleri tarafından gerliştirilmiş olup tüm gerekli malzemeleri 
içermektedir. Şekil 4-26 dış duvar yalıtım sistemi komponentlerini içermektedir.  

 
Şekil 4-26: Dış duvar yalıtım sistemlerinin komponentleri 
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Dış duvar yalıtımı 

(a) Hastane çalışmasına zarar vermeden uygulanabilir 

(b) zemin alanını azaltmaz 

(c) Dış duvarların görünümünü yeniler 

(d) Hava sızdırmazlık ve sese karşı direnç sağlar 

(d) iç duvarlardaki yoğuşmayı azaltır 

(e) dış duvarlara iyi erişim gerektirir 

Termal köprülerden sakınmak için uyarlanması gereken sınırlı sayıda bina kısmı vardır. Termak 
köprü beton döşeme , metal pencere çerçeveleri gibi yalıtım sistemine penetre eden veya bypass 
eden termal olarak iletken malzemelerin birleşimidir. Termal köprüler ısı kaybına yol açar. Kış 
dönemi boyunca yaşam alanlarında  nemlilikte yoğuşmalara yol açabilir.  

 

Camlamanın İyileştirilmesi  

Piyasadaki mevcut yeni camlar daha iyi termal yalıtım özellikleriyle mevcuttur. İki camı 
destekleyebilen uygun çerçeveye sahiplerdrri (bazı özel durumlarda üç adet bile olabilie) burada 
camların arasındaki hava veya gaz gerekli termal yalıtım özelliklerini sağlar.  

Metal (genellikle alüminyum), plastik (PVC, cam elyaf) tahta veya diğer şekillerde kullanılan çeşitli 
malzemeler vardır. Metal çerçeve termak köprü gibi görev yaparak enerji kayıplarına neden olur. Isı 
akışlarını azaltmak için metal çerçevelerde termal aralık olabilir. Örneğin iç ve dış çerçeve arasına 
plastik şerit yerleştirilebilir. Şekil 4-27 metal çerçeveli genellikle birisinin arasında termal ara olan çift 
camlamayı göstermektedir.  

  

Şekil 4-27: Çift cam pencere, sağdakinde gövde içerisinde poliamid 
termal ara bulunmaktadır 

Şimdilerde çift pencere değiştirmede minimum gerekliliktir. İlave olarak dış ortamdan perdeleyerek 
iç mekanda gürültü azalması da sağlar. Gürültü azaltma amaçları için dış cam panel iç taraftakinden 
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daha kalın olmalıdır.  

İlave bir özellikle ise yatılım özelliği düşük cam (veya cam üzerinde yayılım özelliği düşük kaplama 
kullanılması) olup bötlece bina boşluğunda (yazın) gelen veya dışarı çıkan (kışın ışıma  aydınlatma 
özelliği önemli ölçüde azaltılmadan düşürülür.  

 

Çatı Yalıtımının İyileştirilmesi  

Prensip olarak çeşitli binalarda iki çatı türü bulunmaktadır 

(a) Eğimli veya çift eğimli çatı ve 

(b) düz  çatılar, her iki çatı türü için de uygun yalıtım yöntemleri mevcuttur.  

Yalıtım malzemesinin yerine bağlı olarak eğimli çatıları yalıtmak için iki tipik yaklaşım vardır. Yalıtım 
malzemesi çatının eğimli yüzeyine monte edilebilir veya çatının düz kısmına monte edilebilir.  

Düz çatının termal yalıtımı çatının hidro yalıtımı (su geçirmez katman veya membran kullanarak) 
dikkate alınmalıdır. Su geçirmez katman veya membranın yeri ile ilgili yalıtımın yerine bağlı olarak 
düz çatıları yalıtmak için iki temel yaklaşım vardır.  

• Geleneksel Yalıtım. Su geçirmez katman termal yalıtımın üzerine yerleştirilir. Bu çözüm 
geçmişte yalıtım malzemelerin su varlığında stabil olmadığı durumda uygulanmaktaydı.  
(Şekil 4-28). 

Ters çevrilmiş yalıtım. Bu termal yalıtım su geçirmez katmanın üzerine yerleştirilir.  (Şekil 
4-28). Bu durumda olduğu gibi su geçirmez katmanın mekanik darbe, UV ışıma ve termal 
yüklere karşı korunması daha uzun sürmesi önerilir.  

Bu çözüm suyu emmeyen ve suyun varlığında stabil olan yalıtım malzemelerin mevcut 
olmasıyla popüler olmuştur.  

Yalıtım malzemesini yerind tutmak üzerine bir az balast (örneğin ağırlık) konması 
gerekebileceğine dikkat edilmelidir. (rüzgarda ve yağmur suları varlığında yüzmeye karşı 
korumak için) 
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Şekil 4-28: Düz çatılarda termal yalıtım yöntemleri 

Temel yalıtımının iyileştirilmesi 

Bina yapısına bağlı olarak temel yapılarında iyileştirmeler her zaman mümkün olmayabilir. 

 

Güneş enerjisi kontrol araçları 

Perdeler ve jaluziler binalarda enerji tasarruflarında önemli rol oynayabilir. Cereyanları azaltabilir ve 
binaların kış aylarında artan ısı enerjisini korumalarını sağlayabilir. Aynı zamanda yazın odaların 
doğrudan güneş ışığından aldıkları ısıları azaltabilir. Jaluziler doğrudan gün ışığı ve parlamaları 
etkili şekilde kontrol edebilir.  

4.2.3.11 Özel Ekipmanlar 

Sağlık hizmetleri tesislerinde önemli miktarda enerji yoğun özel ekipmanlar vardır. Başlıca 
kategoriler aşağıda gösterilmektedir ve her kategoride geniş yelpazede araç olduğuna dikkat 
edilmelidir.  

Aşağıda sunulan hususlar hariç olmak üzere bu kategorilerinin tamamının yer almadığı enerji 
tasarruf teknikleri ile ilgili kısa açıklamalar aşağıda yer almaktadır558  

 

Soğutma ekipmanı 

Birçok hastande mekanik soğutma gerektiren kafeterya, restoran veya fastfood işletmeleri bunun 
yanında morg ve diğer tesisler bulunmaktadır. Soğutma ihtiyacı uygun şekilde ele alınmaktadır.  

Soğutma ekipmanı enerji tüketimi aşağıdaki şekilde azaltılabilir: 

• Buz çözme: Enerji tasarrufu sağlamak ve ekipmanın yaşam ömrünü uzatmak için bu 
hususta imalatçının önerilerinin takip edilmesi önerilir.  

• Bakım: Soğuk oda, buz dolabı ve soğuk depolardaki kapı contalarını kontrol edin ve zarar 
görmüşse değiştirin. Kondensatör buharlaştırıcı ısıtıcıları temiz ve tozsuz tutun ve 
sistemlerde yeterli miktarda soğutucu olduğunu kontrol edin.  

 Sıcaklık Kontrolü : Soğutma ekipmanı üzerinde doğru sıcaklıkları sağlayın ve aşırı 
soğutmadan kaçının. Soğutulacak ekipmanı doğru sıcaklıkta tutmak depolan içerikler ve maliyet 
tasarrufları için daha iyidir. İmalatçı önerilerini baz alarak sıcaklığı ayarlayın.  

 

Medikal Gazlar 

Medikal gazların şişe veya diğer depolama kaplarıyla sağlandığı ve kolektör sistemine bağlandığı 
yerlerde enerji kullanımı üzerindeki etkileri ihmal edilebilirdir. Ancak medikal basınçlı hava, medikal 
vakum ve anestezik gaz temizlemenin tamamı önemli miktarda enerji tüketen pompa ve 

                                                      
558 Hastaneler, KARBON TRÖSTÜ, CTV024, 2010 



  
 
 
 
 

 

 
 
Avrupa Birliği / Katılım Öncesi yardım Aracı (IPA) Enerji sektörü teknik yardım projesi 
Sözleşme no MENR12/CS04 Sayfa - 363 - 

kompresörler kullanır. Aşağıdaki eylemleri dikkate alınız.  

• Bu raporda daha önce pompa ve motorlar için ifade edilen standart prosedürleri uygulayın.  
• Enerji dağıtımı ve olası kaçakları minimize etmek için  Diş hekimliliği, medikal fizik ve 

sterilizasyon aletleri için yerelleştirilmiş sistemler sağlayın.   

 

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon bölümleri 

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon departmanları özel olarak enerji yoğun olan ekipmanları gerektirir. 
Paketleme alanlarının özellikle temiz tutulması gerekir ve bu departmana yönelik havanın yüksek 
verimli partikül hava (HEPA) filtreleriyle temizlenmesi ve genellikle iklimlendirilmesi gerekir. Enerji 
tüketimini minimize etmek için aşağıdakiler dikkate alınız:  

• En temiz alandan (ambalajlama) nötr alana  oradan kirli alanlara akan havanın 
koşullandırıldığı kaskat sistemlerin kullanılması 

• Isının her gün 24 saat kullanılması nedeniyle bu alanlarda ısı geri kazanımının kullanılması 

• Sterilizasyon ve dezenfeksiyon ekipmanlarının enerji kullanımının baz alınması yanında 
performans da baz alınarak seçilmesi. Enerji kullanımı ve tüm yaşam döngüsü giderleri 
imalatçılar arasında geniş ölçüde farklılık gösterebilmektedir.  

•  Kullanılan her bir enerji türü için departmanda ölçüm sistemlerinin kullanılması 

 

 Yakma fırınları  

Tıbbi atıklar tehlikeli atıklardır ve bertaraf edilmeleri özel yöntemler gerektirir.  

Tıbbi atıklar enfekte olanlar ve olmayanlar olarak ayrılır. Enfekte olmayan atıklar kentsel atıklar gibi 
bertaraf edilebilir ancak enfekte olmuş atıklarda bertaraf edilmeden önce uygun arıtma proseslerinin 
uygulanması gerekir.  

yakma fırınları tıbbi atıkları arıtmak için uygulanan en eski yöntemlerdendir ancak tehlikeli gazların 
yanında karsinojen gazlarında yayılması nedeniyle kullanımları büyük itirazlara maruz kalmıştır.  

4.2.3.12 Bina Enerji Yönetim Sistemleri 

Bina Enerji Yönetim Sistemi (BEMS) binanın enerji ihtiyaçlarını izleme ve kontrol etmek üzere 
sofistike bir yöntemdir. Enerji yönetimine ilave olarak sistem binanın diğer özelliklerinin bir çoğunu 
kontrol edebilir ve izleyebilir.  

BEMS ile ilgili asgari unsurlar aşağıdaki gibidir (a) en az bir adet ana operatör konumu (veya 
merkezi istasyon) (b) ana operatör istasyonunun kontrolör olarak adlandırılan uzak dış istasyonlara 
bağlantısı. Uzak dış istasyonlar bağımsız olarak çalışabilir veya ana operatör konumundan kontrol 
edilebilir. Bağlantı genel olarak yerel alan ağı (LAN) veya internet aracılığıyla sağlanabilir. Ana 
operatör istasyonu uzak dış istasyonlarla arayüze sahiptir ve müşteri gerekliliklerine bağlı olarak bu 
dış istasyonların çeşitli fonksiyonlarını kontrol edebilir. (örneğin sistem enerji açısından sınırlanabilir 
veya güvenlik gibi diğer fonksiyonları içerebilir) 
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BEMS bina veya bina grupları içerisinde birçok etkeni kontrol edebilir. Havalandırma ve 
iklimlendirme (HVAC), aydınlatma, evsel sıcak su, elektrik beslemesi/dağıtımı, enerji tüketim,, dikey 
taşına, güvenlik önlemleri, bakım ve enerji yönetimi ve diğer etken örnekleri BEMS tarafından 
kontrol edilebilir.  

BEMS içerisinde üç temel amaç bulunmaktadır: (a) sağlıklı ve hoş iç mekan ortamı sağlamak; (b) 
kullanıcı ve sahiplerin güvenliğini sağlamak; ve (c) hem enerji hem de personel bağlamında binanın 
ekonomik olarak çalışmasını sağlamak 

BEMS donanımı içerisinde sensorlar ve haberleşme otobanları ve bilgisayar işleme gücü gibi hızlı 
gelişeler BEMS'in tercih edilen yönetim sistemi olmasını sağlamıştır. Hızlı gelişmeler sofistike 
yönetim sisteminin giderlerini önemli ölçüde azaltmakla kalmamış aynı zamanda teknolojideki 
gelişmeler BEMS için olanakları dolayısıyla da potansiyelini artırmıştır. Örneğin bilgi 
teknolojilerindeki gelişmeler internet aracılığıyla izlemeyi mümkün kılmaktadır. İlave olarak şimdiler 
birçok binayı aynı anda izlemek ve bir kaç binanın fonksiyonlarını entegre etmek mümkündür. 
Örneğin ısıtma ve soğutma gereklilikleri binalar arasında bağlanabilir ve bireysel binanın elde 
edebileceği enerji optimizasyonun ötesinde daha yüksek enerji tasarrufları elde edilebilir.  

BEMS teknolojisinin başlıca faydaları aşağıdaki gibidir: 

• Artan  EV 
• İyileştirilmiş çevresel koşullar 
• Personelin daha verimli kullanılması  
• iyileştirilmiş yangın, güvenlik ve diğer acil durum prosedürleri 
• Bina işlevleri ile ilgili iyileştirilmiş standartlar 
• İyileştirilmiş bina yönetimi  

Başlıca dezavantajları ise aşağıdaki gibidir: 

• Daha yüksek başlangıç maliyetleri 
• Daha basit yönetim sistemleri ile karşılaştırıldığında işletme ve bakım giderleri daha yüksek 

olabilir ancak artan EV ve personelin daha verimli kullanılması sayesinde BEMS genel 
maliyetleri düşürebilir.  

• Kalifiye personele ihtiyaç duyulması 
• Maksimum verimlilik elde edebilmek için tüm işletmesel yaşam boyunca tüm seviyelerde 

taahhüt gerektirir 

Kurulan sistemlerin daha iyi kullanılmasını sağlamak için tüm olanakların incelenmesi şiddetle 
önerilir. BEMS kurulu değilse kurmayı değerlendirin.  

4.2.3.13 İyi bakım ve temizlik hizmetleri 

Enerji tasarruf imkanları hastaneler ve diğer kurumlarda mevcuttur. Enerji yönetim programının 
geliştirilmesi ve uygulanması gereklidir ve tüm ilgili personelin dahil edilmesi ve taahhüdünü içerir. 

Anlamlı iyi bakım ve temizlik hizmetleri uygulayarak sağlık hizmetleri binalarında 5-10% enerji 
tasarrufu elde edebilmek mümkündür. İyi bakım ve temizlik hizmetleri ile elde edilen enerji 
tasarrufları derhal sonuç verir ve finansal yatırım ve uzman becerileri gerektirmez. Temel iyi bakım 
ve temizlik hizmetleri uygulamaları aşağıda sunulmaktadır.  
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Enerji kullanımını izleme 

Enerji aylık faturalarını (doğrudan satın alınan yağ ve diğer yakıtlar dahil) ve /veya diğer enerji 
sayaçlarını (elektrik, gaz) düzenli bazda izlemek verimlidir 

 Böyle bir eylem sahanın (tüm mülkler ve özel binalar) aylık enerji tüketim ve performansını 
izlemeye yardımcı olabilir.İlave olarak bu enerji tasarrufları için potansiyel önlemleri belirlemeye 
yardımcı olabilir.  

Tüm seviyelerde sorumluluk 

Tüm personel üyelerinin enerji tüketiminin minimize edilmesine katkıda bulunabileceği bir gerçektir.  

Yönetim kurulu tarafından onaylanacak temiz enerji politikası oluşturulmalıdır, tüm çalışanlara 
iletilmeli ve uygulanmalıdır.  

 

Personelin Dahil Edilmesi 

Personelin EV'ye dahil edilmesi çalışma yerinde davranışın değişmesine, gereksiz enerji tüketiminin 
azaltılmasına yardımcı olabilir.  

Tüm ilgili personel ekipman çalıştırma ve kontroller konusunda eğitilmelidir, israf alanlarından 
haberdar edilmeli çalışma uygulamalarını gözden geçirmeye ve olası enerji tasarrufu önlemleri 
konusunda görüşlerini bildirmeye teşvik edilmelidir.  

 

Hedeflerin oluşturulması 

Mevcut enerji tüketimi ve çerçeve ve enerji yönetim program dahilinde belirlenen EEönlemler 
dikkate alınarak hedeflerin belirlenmesi ve ulaşılabilmeleri için eylem planın geliştirilmesi mümkün 
olabilecektir.  

 

Farkındalık Kampanyası  

Enerji farkındalığı ve kültürel değişim hastanelerde enerji yönetimine yönelik entegre yaklaşımların 
iyi uygulama unsurlarıdır. Farkındalık kampanyasının temel amaçları:  

• Fikir ve kaynak sağlamak üzere çalışanın dahil edilmesi  
• Herkesi enerji tasarrufu sağlamaya motive etme,  
• Personelin çalışma ortamını daha enerji verimli yapmalarına yardımcı olma böylece hastane, 

kişiler ve çevre için uzun vadeli faydalar sağlama. 

Herhangi bir kuruluş içerisinde başarılı enerji farkındalık kampanyaları için dört temel aşama 
vardır559: 

                                                      
559 Farkındalık kampanyası oluşturma, KARBON TRÖSTÜ, CTG001, 2005 
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• iyi planlama böylece kampanyanın hedefleri gerçekçi şekilde elde edilebilir 
• Etkili uygulama, doğru zaman seçerek, rollleri ve sorumlulukları belirleyerek uygulama 
• Tüm tesis şirketlerinde verimliliği kontrol etme ve farkındalığı gözden geçirme ve geri 

beslemeye izin verme 
• taahhüt seviyeleri sağlama 

 

Düzenli etrafta dolaşarak kontrol 

Binanın tüm kısımlarına bakarak ve içerisinde gerçekleştirilen fonksiyonları kontrol ederek tesislere 
düzenli ziyaretler ve dolaşarak kontroller gerçekleştirme. Bu fonksiyonlara aydınlatma, ısınma, bina 
dokusu ve bunun yanında her türlü enerjili ekipman kontrolü dahildir. Gerekli olan her türlü bakım 
ihtiyaçlarını not alın ve ona göre davranın bunun yanında potansiyel enerji tasarruflarını not edin. 
Enerji kullanım modelleri gün içerisinde değişiklik göstermektedir bu nedenle dolaşarak kontrolleri 
farklı zamanlarda gerçekleştirin.  

4.2.3.14   Bakım 

Ekipmanları, tesisler, istenen çalışma koşullarında tutmak veya kendi koşullarında döndürmek için 
iyileştirme dahil gerekli tüm teknik ve idari faaliyetlerin kombinasyonu olarak tanımlanır. Sadece 
enerji hususları kapsayan  bazı öneriler aşağıda yer almaktadır. : 

• Bakım programı: fonksiyonel bakım programı ihtiyacı bulunmaktadır ve ona sıkı şekilde bağlı 
kalınmalıdır. Sistemlerin, makinelerin, kanal işlerinin, borulama ve çevresel ekipmanların 
düzenli kontrol edilmesi bakım programına dahildir. . 

• Yeterli kaynaklar: Yeterli kaynak sağlanmalıdır.  

• Yedek parçalar : kritik onarımları için yedek parça envanteri bulundurulmalıdır.. 

• Proaktif yaklaşımlar: reaktif yaklaşımların uygun olmadığı ve tesis içerisinde ciddi probleme 
yol açabileceği durumlarda proaktif yaklaşımlar benimsenmelidir.  

• Bakım personeli: iyi kalifiye ve tecrübeli bakım yöneticileri ve personeli verimli bakım işlerini 
gerçekleştirmek üzere görevlendirilmelidir.  

• Eğitim: Teknolojideki gelişmeleri takip edebilmek için eğitim ve beceri geliştirme faaliyetlerine 
vurgu yapılmalıdır 

• İmalatçı ile işbirliği:  şiddetle önerilir. 

• Garantiler:  Garantilere dikkat edilmelidir. 

• Kayıt tutma: Bakım işlerinin kayıt defterlerini, ekipmanla ilgili tüm çizim, teknik rapor 
kullanma kılavuzu vb arşivlerini uygun şekilde muahafaza etme önemlidir.  

Gösterge amaçlı olarak New Hampshire'de yer alan Wentwort Douglas hastanesinde enerji 
tasarruflarına yol açan bir kaç önlem uygulanmıştır, örneğin a) mevcut enerji yönetim sisteminin 
optimizasyonu b) enerji verimli aydınlatma montajı c) otomat makinelerinde ve bunun yanında diğer 
projelerde kullanılmadığı zaman aydınlatmaları kapatmak üzere hareket sensorlarının kullanılması. 
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Konferans odalarında ve garajlarında aydınlatma kontrollerinin kullanılması $45,000 tasarruf elde 
edilmesine yol açmıştır. Enerji yönetim sistemlerini daha verimli kullanmak yılda €150,000 tasarruf 
sağlamıştır. Düşük akışlı tesisatlar yılda $200,000 tasarruf sağlamıştır. Otomat makinelerinde 
hareket algılama kontrolleri kullanılarak yılda $1,700 tasarruf sağlanmıştır. Toplamda Wentwoth 
Douglas Hastanesinde yıllık $470,000 enerji ve su tasarrufu elde edilmiştir.  

4.3 Oteller 

4.3.1 Oteller için enerji tüketim profil 
Oteller kısa dönemli bazda konaklama sağlayan kuruluşlardır. Oteller ve moteller günde 24 saat 
çalışır ve çeşitli hizmetler ve yardımcı hizmetler sunar. Diğer ticari yapılarla karşılaştırıldığında 
oteller bir çok fonksiyonun bulunduğu özel bir durumdur:  : 

• İlk olarak yatak odası, banyo ve tuvaletin yer aldığı misafir alanı vardır. Misafir odası 
kapsamlı cam olan ve değişen enerji yüklerine sahip ayrı mekanlardır.  

• İkinci olarak ortak servis alanı vardır. (resepsiyon, bar, restoran, toplantı odaları, yüzme 
havuzu vb). Tüm bu alanlarda dış ortamla yüksek oranda ısı değişimi  (yüksek ısı kayıplar) 
ve yüksek iç yükler vardır. (kullanıcılar, aletler/ekipman aydınlatma) 

• Üçüncü olarak mutfak, ofis, depo, çamaşırhane gibi servis alanları vardır.  Bunlar genellikle 
hava işleme (havalandırma, soğutma, ısıtma) gerektiren enerji yoğun alanlardır.  

Oteller büyüklük olarak farklılık gösterir ve tek bir binadan oluşabileceği gibi çeşitli binalar 
kompleksinden de oluşabilir. (Şekil 4-39).  Oteller çeşitli faktörlere bağlı olarak bir çok kategoriye 
girebilir: 

• Konaklama Kapasitesi: küçük oteller (150 yere kadar); Orta büyüklükte oteller (151 - 400 
yer arası); büyük ölçekli oteller ( 400 yerden fazla). 

• Sınıflandırma / Konfor seviyesi: Lüks (4 * ve 5 *); Orta seviye; orta sınıf. Bazı sınıflandırma 
sistemleri yıldızlar sistemi kullanmaktadır. Otellerin sınıflandırma sistemleri kriterleri 
aşağıdaki gibi olan konfor seviyesine bağlıdır (a) sağlanan hizmetlerin kalitesi (b) binanın 
genel şartları (c) resepsiyon (d) tesisler (e) konaklama (f) tuvaletler (g) yiyecek hizmetleri (h) 
turistlere sağlanan minimum hizmetler (i) personelin tutumu ve profesyonelliği vb 

• Hedef pazar: ticaret; yerin ilginçliği; tatil. 

• Sahiplik şekli: kişisel mülk, özel, kamu veya devlet mülkü, ortak teşebbüs vb 

• İşletme şekli:. Sahip tarafından işletme veya otel yönetim şirketine kiralama, işletmeciye 
kiralama, zinzir tarafından sahibi olunma ve işletilme, zincir franchise olarak işletme; diğerleri  
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Şekil 4-29: Güney avrupada oteller 

Otellerde kullanılan yakıtlar genel olarak fosil yakıtlarla sağlanır. Isı sıcak su şeklinde kullanılırken 
buhar nadiren kullanılır. Elektrik ise çok çeşitli amaçlarla kullanılır. Otellerde en büyük enerji 
tüketicileri aydınlatma, HVAC, fanlar, soğutma üniteleri, sirkülasyon pompaları, bazı su ısıtma 
sistemleri, yiyecek hizmetleri ve ofis ekipmanıdır.  

Enerji tüketimi çeşitli teknik, mimair, yerel ve yönetim faktörlerinden etkilenir. Bunlar aşağıdaki tablo 
4-3 içerisinde sunulmaktadır560. 

Tablo 4-8: Otellerde enerji tüketimini etkileyen faktörler 
Factor Etki 

bina 
Ölçek Orta 
Şekil Orta 
Yaş  Orta 
Malzeme  Yüksek 

Teknik ekipman Yüksek 

Otel özellikleri 
Kategori Yüksek 
Tesisler/hizmetler Yüksek 

Yer 
İklim Yüksek 
Yerel politikalar Yüksek 

İşlemler 
Enerji yönetimi Yüksek 
Kullanım Orta 
Çalışma saatleri Düşük 

 

Otellerin enerji tüketimini etkileyen faktörler için ilave açıklamalar aşağıda sağlanmaktadır561. 

 
                                                      
560 How to reduce energy consumption in hotels, C. Vadam, Hotel News Now,2015 
561 Analysis on energy use by European hotels: online survey and desk research, Research Series, Intelligent  Energy Europe, 2011 
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Otellerin enerji tüketimini etkileyen faktörler için ilave açıklamalar aşağıda sağlanmaktadır. 562. 

Otel enerji tüketimi fiziksel ve işletmesel parametrelerden etkilenmektedir. Birçok bina için ortak olan 
fiziksel parametreler binanın büyüklüğü, yapısı ve tasarımını (yaygın mimari ve inşaat 
uygulamaları), coğrafi ve iklimsel koşulları, tesisin yaşını, kurulan enerji ve sistemlerini ve bu 
sistemlerin işletme ve bakım yöntemlerini, yerel olarak mevcut enerji ve su miktarlarını, ve bunun 
yanında enerji kullanım yönetmelikleri ve giderlerini içerir.  

Otellerde enerji kullanımını etkileyen işletmesel parametreler otel binası içerisinde farklı fonksiyonel 
tesislerin çalışma programını, tesis adedini (restoran, mutfak, kurum içi çamaşırhane, yüzme 
havuzu  ve spor merkezlerini ve iş merkezlerini ), sunulan hizmetleri, kullanım seviyelerinde 
dalgalanmaları bunun yanında personel ve misafirler arasında kaynak tüketimi ile ilgili farkındalığı 
içerir.  

Otellerde özellikle gereksiz kayıp ve israf nedeniyle enerji tüketiminin fazla olduğu durumlarda enerji 
tasarruf potansiyeli önemlidir.  Örneğin misafirlere genel olarak termostay ayarları ve iklimdirme 
ünitelerinin ayarı konusunda tam kontrol verilir ve onlar bunları enerjinin korunumu ile ilgili herhangi 
bir özen göstermeden veya çok az özen göstererek ayarlar. Genellikle pencere ve kapılar 
iklimlendirme sistemleri ile birlikte açık bırakılır. Aynı zamanda odalar uzun süreli olarak 
kullanılmadıkları halde HVAC sistemleri çalışır durumda veya boşta çalışma modunda bırakılır. Yani 
genel olarak otel içerisinde enerji odanın kullanılıp kullanılmamasında bazlı olarak tüm sene 
boyunca 24 saat bazlı olarak tüketilir. ,  

Mekan koşullandırma (ısıtma/soğutma, havalandırma ve iklimlendirme) otellerde en büyük tekli son  
kullanıcı enerjilerinden olup toplam tüketimin yaklaşık yarısını karşılık gelir. Evsel sıcak su kullanımı 
ise genel olarak ikinci sırayı alır, onu kuruluşun kategorisine bağlı olarak aydınlatma takip eder. 
Yeme içme ve çamaşırhane gibi hizmetler  özellikle en az enerji verimli ekipmanlar olduğunu dikkate 
alırsak de enerji tüketiminin önemli bir kısmını oluşturur. Spor ve sağlık hizmetleri de tipik olarak 
yüksek enerji tüketicileridir.  

Avrupalı otellerde son kullanıcılar tarafından tüketilen enerjinin kırılımı şekil 4-40 içerisinde sunulmaktadır  
563,564. 

                                                      
562 Avrupalı otellerle ilgili enerji kullanım araştırması:  çevrimiçi anket ve masa araştırması, Araştırma serileri, Akıllı enerji avrupa, 
2011 
563 Hotels, Power Quality & Utilization Guide, Leonardo ENERGY, N. Hendrikx, 2008 
564 Hotel Energy Solutions: Fostering innovation to fight climate change - Public Report, Intelligent Energy EUROPE, 2011 
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Şekil 4-30: Avrupa otellerinde son kullanıma göre tipik toplam enerji tüketimi 

Tüm oteller ve butik oteller tasarım, coğrafi yer ve büyüklük açısından tektir ve farklı özelleşmiş 
hizmetler sunarlar. Bu nedenle son kullanıcılar tarafından kullanılan enerjinin kırılımı farklılık 
gösterir.  

IFC'ye göre toplam enerji tüketiminin  son kullanıcılara göre kırılımı aşağıda şekil 4-41 içerisinde 
sunulmaktadır.   

 
Şekil  4-31: Otellerde son kullanıcılara göre toplam enerji tüketiminin kırılımı565 

ABD ‘de otellerde son kullanıma göre elektrik tüketim kırılımı . 

                                                      
565 IFC Green Buildings, Green Building Opportunities per Sektör, IFC Climate Business Group, International Finance Corporation 
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Şekil 4-32: Otellerde son kullanıma göre elektrik tüketim kırılımı 566 

Enerji tasarruflarına yönelik daha iyi anlayış sağlamak üzere otellerde enerjinin kullanıldığı yerler 
aşağıda ifade edilmektedir 

• Açık alanlar ( resepsiyon alanı, kafeler, dinlenme odaları) 
• Misafir odaları 
• Yemek salonları / sergi salonları (toplantı odaları, balo salonları nikah salonları dahil) 
• Rekreasyon salonu (oyun, masa tenisi odası, vb.) 
• Sauna 
• mağazalar 
• Eğlence tesisleri (bar, restoran, Karaoke, vb.) 
• Mutfak 
• Kuaför, güzellik salonu 
• boşzaman ve fitness alanları (yüzme havuzları, spor salonları) 
• Çamaşırhane 
• Açık ve kapalı otopark alanları 

4.3.2 Türkiye’ye Özel Genel Bakış 
4.3.2.1 Genel profil ve türkiyede kapsam 

 

2014 yılı itibariyle Türkiye'de hem yatırım hem işletme lisansına ifade edilen turizm lisanslı otellerin 
adedi 3,322'dir. Türleri ve sınıflarına göre otellerin adedi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

                                                      
566 National Action Plan for energy efficiency – US EPA 
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Şekil 4-33: Yatırımların adedi, 2014567 

Danışman 2014 yılı için türlerine ve sınıflarına göre turizm lisansına sahip toplam otellerin oransal 
bölümünü gösteren aşağıdaki grafiği detaylandırmıştır. Bu şekil %35 oranı ile 1151 adet 3 yıldızlı 
otel olduğunu, %29 oranı ile 966 adet 4 yıldızlı otel olduğunu ve %21 oranı ile 684 adet beş yıldızlı 
otel olduğunu göstermektedir. Bu üç, dört ve beş yıldızlı oteller tür ve sınıf bağlamında tüm lisanslı 
otellerin %85 çoğunluğunu kapsar.  

 

  

Şekil 4-34: Toplam turizm lisanslı otellerin adedi, 2014 

2014 yılı itibariyle toplam turizm lisanslı otellerdeki yatak adedi 918,969'tür. Özel olarak tip ve 
sınıflara göre otellerin kırılımı aşağıdaki şekil 4.13'te gösterilmektedir.  

                                                      
567 Kültür ve Turizm bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Değerlendirme Departmanı  
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  Şekil 4-35: Otel sınıflarına göre yatak adedi  2014568 

Danışman 2014 yılı için türlerine ve sınıflarına göre turizm lisansına sahip toplam otellerdeki yatak 
adetlerin oransal bölümünü gösteren aşağıdaki grafiği detaylandırmıştır. Bu şekil %40 oranı ile 
451,340 yatak  beş yıldızlı otellerde, %31 oranı ile 281,937 adet yatak 4 yıldızlı otellerde 
bulunmaktadır.  Dört ve beş yıldızlı otellerdeki yatak adedi türlere ve sınıflara göre turizm lisanslı 
otellerdeki yatak adedinin %80 oranına karşılık gelir.  

  

Şekil 4-36: Turizm lisanslı otellerde toplam yatak adedi , 2014 

Aşağıdaki şekilden de dikkat edilebileceği üzere 2014 yılında Türkiye'de tanımlanmış olan 3,322 
otelin yanında 4,248 adet toplam turizm lisanslı kuruluş bulunmaktadır.  

                                                      
568 Kültür ve Turizm bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Değerlendirme Departmanı 
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Şekil 4-37: Türlerine göre turizm lisanslı konaklama kuruluşlarının adedi569 

Yukarıdaki şekilde turizm lisanslı kuruluşların toplam adedinin büyük çoğunluğunun 78% oranla 
birlikte oteller tarafından oluşturulduğunu göstermektedir.  

 

 

Şekil 4-38:  Yıllara göre turizm lisanslı konaklama kuruluşlarının adedi 570 

                                                      
569 Kültür ve Turizm bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Değerlendirme Departmanı 
570 Kültür ve Turizm bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Değerlendirme Departmanı 
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Şekil 4-39:  Yıllara göre turizm lisanslı konaklama kuruluşlarında yatak adedi571 

Yukarıda şekilden dikkat edilebileceği üzere turizm lisanslı kuruluşlarının adedi 2009 yılından beri 
sürekli artmaktadır. 4 ve 5 yıldızlı otellerin egemenliğinin artması ile birlikte yatakların adedi de 
düzenli olarak artmaktadır. 1993 yılında 3,369 turizm lisanslı otel içerisinde 511,275 yatak varken 
2014 yılında kuruluş sayısı 78% artış ile 4,248 olmuş ve yatak sayısı ise 45% artış ile 1,116,872 
adede ulaşmıştır.  

Sonraki şekil Türkiye'de yıllara göre turizm lisanslı şirketlerde yatak adedi trendini göstermektedir. 
Açıkça görüldüğü üzere 1993-2014 arası otuz yıllık dönemde her bir kuruluştaki yatak adedi 152 
değerinden 263 değerine yükselmiştir.  

 

 

Şekil 4-40:  Yıllara göre turizm lisanslı kuruluşlarda yatak adedi trendi  

                                                      
571 Kültür ve Turizm bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Değerlendirme Departmanı 
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Aşağıdaki şekilde Başlıca İstanbul, batı marmara, ege, doğu marmara, batı anadolu, akdeniz orta 
anadolu batı karadeniz, doğu karadeniz, kuzey doğu anadolu, orta doğu anadolu ve güneydoğu 
anadolu olmak üzere 12 istatistiksel bölgeye göre sınıflandırılmış turizm lisanslı konaklamak 
kuruluşları adedini gösterir.  

 

Şekil 4-41:  İstatistiksel Bölge Ünitelerine Göre Turizm Lisanslı Konaklama Kuruluşları 
Adedi572 

Danışman 2014 yılı itibariyle oniki istatistikle bölgeye sınıflandırılan turizm lisanslı konaklama 
kuruluşlarının toplam adedi ile ilgili oransal bölümleri gösteren grafiği aşağıda detaylandırmıştır.  

Bu şekil Akdeniz Bölgesinde %27 oranla 1,142 işletme olduğunu, Ege Bölgesinde %22 oran ile 953 
işletme ve %18 oranı ile İstanbul'da 658 işletme olduğunu göstermektedir. Bu üç temel bölge 
içerisindeki işletmelerin adedi coğrafi bölgeler bağlamında lisanslandırılmış konaklama işletmelerinin 
%67 çoğunluğunu kapsamaktadır. . 

 

Şekil 4-42:  Turizm lisanslı kuruluşlarının toplam adedi, 2014 

                                                      
572 Kültür ve Turizm bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Değerlendirme Departmanı 
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Aşağıdaki şekilde başlıca İstanbul, batı marmara, ege, doğu marmara, batı anadolu, akdeniz orta 
anadolu batı karadeniz, doğu karadeniz, kuzey doğu anadolu, orta doğu anadolu ve güneydoğu 
anadolu olmak üzere 12 istatistiksel bölgeye göre sınıflandırılmış turizm lisanslı konaklama 
kuruluşlarındaki yatak adedini gösterir.  

 

 

Şekil 4-43:  İstatistiksel Bölge Sınıflandırmasına Göre Turizm Lisanslı Konaklama 
Kuruluşlarında Yatak Adedi573 

Danışman 2014 yılı itibariyle oniki istatistiksel bölgeye göre sınıflandırılan turizm lisanslı işletmelerin 
toplam adedine göre oransal bölümleri gösteren aşağıdaki grafiği detaylandırmıştır. Şekil Akdeniz 
bölgesine %45 oranın ile 505,474 yatak olduğunu, Ege bölgesinde %23 oranla birlikte 255,039 
yatak olduğunu ve istanbul bölgesinde %12 oranla birlikte 138,017 yatak olduğunu göstermektedir. 
Başlıca bu üç bölgede yer alan yatak adedi coğrafi bölgele bağlamında toplam yatak adedinin %80 
çoğunluğunu kapsamaktadır.  

                                                      
573 Kültür ve Turizm bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Değerlendirme Departmanı 



  
 
 
 
 

 

 
 
Avrupa Birliği / Katılım Öncesi yardım Aracı (IPA) Enerji sektörü teknik yardım projesi 
Sözleşme no MENR12/CS04 Sayfa - 378 - 

 

Şekil 4-44:  Turizm lisanslı kuruluşlarda toplam yatak adedi, 2014 

Yukarıdaki veriler hem büyük işletmeleri hem de KOBİ'lleri ifade etmektedir. Ancak turizm sektörü 
içerisinde Büyük işletme ve KOBİ'ler arasında mevcut kırılım bulunmamaktadır.  

4.3.2.1 Türkiye’de enerji profili  

Otellerin tipik elektrik enerji tüketimi aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Aşağıdaki şekilden 
görülecek üzere yüzde 50 oranı aşan tüketime sahip HVAC en büyük tüketicidir.  

HVAC
53%

Lighting
12%

Mechanical 
Installation Equip.

19%

Other Equip.
16%

 
Şekil  4-45: Nihai enerji tüketim kırılımı (elektrik )574 

Genel oalrak HVAC ısıtma, soğutma ve iklimlendirme tüketimlerini açar. Ancak ısıtma talepleri genel 
olarak dopal gaz ve kömür gibi termal kaynaklarla sağlanır. Bu nedene bağlı olarak HVAC sadece 
soğutma ve iklimlendirme yüklerini içerir.  

                                                      
574 All data are collected from hotels which are located in Antalya, Muğla, Kayseri, İzmir and Afyon. 
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Pompa, fan ve diğer yardımcı ekipmanlar mekanik montaj ekipmanları içerisinde yer alır. Havuz 
sirkülasyon pompaları, mekanik sirkülasyon pompaları ve yoğuşma pompaları, atık su pompaları 
soğutma kule fanları başlıca tüketicilerdir.  

Diğer tüketim çamaşırhane, asansöt ve bilgisayar yazıcı vb ofis ekipmanını içerir ve toplam 
elektriğin yüzde 16 değerine karşılık gelir.  

Aşağıdaki şekilde oteller için tipik termal enerji tüketimini gösterir. Sıcak su talebinin otellerdeki en 
büyük enerji tüketicisi olduğunu gösterir. Isıtma ve buhar diğer tipik termal enerji tüketicileridir. 
Oteller genel olarak çamaşırhane hizmetlerinden dolayı önemli buhar talebine sahiptir. Büyük 
kapasiteye sahip otellerde çamaşırhane için buhar sistemine ihtiyaç duyulur. Çamaşırhane termal 
tüketimi etkileyici şekilde artırır.  

Heating
31%

Hot Water
53%

Steam
16%

 
Şekil 4-46: Nihai enerji tüketimi  kırılımı  (termal enerji) 575 

Nihai enerji tüketimi kırılımı aşağıda gösterilmektedir. Grafik elektrik ve termal şekilde iki enerji 
kaynağını birliktegöstermektedir. Isıtma ve sıcak su türkiyede yer alan tipik birotel için toplam nihai 
enerji tüketiminin %40 oranına karşılık gelir.  Bu kırılım ayrıca sıcak su ve soğutma talebinin 
otellerde en büük enerji tüketimime neden olduğunu gösterir. (%50 oranını aşan ) 

                                                      
575 All data are collected from hotels which are located in Antalya, Muğla, Kayseri, İzmir and Afyon. 
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Şekil  4-47: tipik nihai enerji tüketimi kırılımı  

Türkiye’de otellerde tipik enerji yoğunluğu 389 kwh/m2 olup 0.0335 TEP/m3 değerine karşılık gelir. 

4.3.2.2 Yeşil yıldız izin sistemi  

Yeşil yıldız Türkiye’de oteller için sürdürülebilir derecelendirme sistemidir. Yeşil yıldız  sürdürülebilir 
turizm ve çevre dostu konaklama işletmeleri kapsamında çevre dostu otellere verilen çevre etiketi 
olp Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından 2008 yılında başlatılmıştır. Sonraki şekil Yeşil yıldız 
sertifikasını gösterir.  

 
Şekil  4-48: Yeşil yıldız sertifikası  

Sistemin başlıca amaçları su tüketimi ve  doğal kaynakları azaltma, enerji üretkenliğini artırma atık 
miktarını azaltm be yenilenbilir enerji kaynakları  ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını teşvik 
etme,çevreyi koruma, çevre farkındalığını artırma ve oteller için sürdürülebilir rekabet elde etmedir. 
Bu sertifika için temel kriterleri yerine getiren tesisler dikkate alınmıştır. Türkiye’de mayıs 2016 tarihi 
itibariyle 327 adet yeşil yıldızlı otel bulunmaktadır.  
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Elde edilen puanları baz alarak türistik sınıfı gösteren yıldızlar sertifikalarında gösterilir ve başvuru 
sahibine çevresel olarak bilinçli tatil köyü sertifikası verilir. Ana kriter ve olası skorlar aşağıda 
tanımlanmaktadır.  

• Genel yönetim (77 puan ) kuruluş içerisinde çevre politikası ve eylem plan vardır, 
kuruluşun su tüketimine dair tüm verileri toplar ve izlr- elektrik tüketimi ve genel enerji 
tüketimi , kuruluştaki atık miktarını izleme ve uluslararası olarak kabul edilmiş çevre yönetim 
sertifikaları  

• Eğitim  (17 puan çevresel farkındalığı artırmayı sağlamak, çevresel önlemleri  ve 
eylem planını uygulamak, misafileri resepsiyona gelişlerinde çevresel hakkında 
bilgilemdirme  politike ve önlemler hakkında eğitim sağlama 

• Odalardaki düzenleme  (72 puan) iklimlendirmeye sahip olama, odalar ve kapılar 
açık oldupunda otomatik olarak kapama, müşteri odadan ayrıldığı zaman otomatik olarak 
kapanan enerji sistemine sahip olmak, odalarda kontrol edilebilir soğutma  ve ısıtma 
sistemine sahip olma, termostat,oda ve minibar içerisinde  ve soğutucu T, klima vn  
içerisinde  termostat ve cihazlar, düşül elektrik tüketim teknolojisi ve enerjiverimli 
aydınlatmaya sahip  olma odalarda misafir olmadığı zaman perdeleri ve güneş gölgeliklerini 
kapalı tutma, odaların en az 50% oranı sigara içilmeyen türde olması  

• Kuruluş çevresel uygunluğu, peyzaj düzenlemeleri ve faaliyetler (27 puan ) 
(toplam inşaat alanının toplam arazi alanına oranı 0,20 veya daha düşük, peyzaj ve 
ağaçlandırma, koruma üzerine işleri gerçekleştirme, civardaki evcil ve yabani  hayvanların 
sağlık tedavi korunması ve beslenmesi , kuruluş bahçesinde endemik türlerin korunması ve 
ekosistemin kötüleştirilmemesine özen gösterme 

• Ekolojik mimari  (44 puan ) Özel çevre dostu mimariye sahip olma, kuruluşın 
mimari yapısıi, yeri ve yapı unsurlarının doğal havalandırmaya imkan sağlaması, en düşük 
enerji ile yeterli soğutma ve havalandırma sağlayacak iklim koşullarına uygun kuruluş 
yalıtımı sağlama, yazın giren ısı miktarını önleyen ve kışın ısı kayıplarını azaltan geçirgenliği 
kontrol eden camlama sağlama . Güneşi kontrol edecek şekilde bina dışında yapı 
elemanlarına sahip olma, çevre dostu boya ve vernikler kullanma, kurşunsuz cam, eko 
etiketli 

• Enerji (101 puan )  

o Kuruluş içerisinde enerji verimliliği ve enerji tasarrufu ile ilgili önlemler ve 
çalışmalar, kuruluş içerisinde genel alanlarda ısıtma ve soğutma ile ilgili otomatik 
kontrol termostata sahip olma kuruluş içeriside kullanılan makine ve aletlerde yüksek 
verimli düşük tüketim teknolojisine sahip olma, hareket veya fotohassas aydınlatma 
sistemleri kullanam,mutfak ve teknik bölümlerde kullanılacak ekipmanları (soğuk oda, 
soğutucu motorlar, merkezi klimalar cihazlar) yüksek verimli olarak yerleştirme, 
frekans evirici, ısı geri kazanım sistemi veya ısı pompaları, tirjenerasyon sistemi, 
koejenerasyon sistemi vb kullanma 



  
 
 
 
 

 

 
 
Avrupa Birliği / Katılım Öncesi yardım Aracı (IPA) Enerji sektörü teknik yardım projesi 
Sözleşme no MENR12/CS04 Sayfa - 382 - 

o Güneş enerjisi, rüzgar, jeotermal hidro, dalga, biyogaz vb gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları kullanma, yüksek miktarda sera gazı içeren kömğr ve ağır yağ gibi 
kaynakları kullanmama, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretme 

• Su (57 puan ) Yerel idareler tarafından hazırlanan  su koruma planına uygun 
olarak suyu kullanma,  genel ve özel alanlarda kullanılan duşlarda duş başlıkları ve 
musluklar için özel donatılar kullanma, otomatik fotosel sistemine sahip olma, atık suyu 
iyileştirme, içme ve temizleme suyu dışında yağmur suy u ve arıtılmış su kullanma deniz 
suyundan içme suyu veya sıhhi tesisat suyu elde etme, damla sulama sprinkler gibi 
sistemler kullanarak bahçe sulamada gereksiz su kullanımını önleme 

• Deterjan, Dezenfektan ve tehlikeli kimyasal maddeler (16 puan ) hijyen 
durumunda dezenfektan kullanma, çevre dostu deterjan ve dezenfektan kullanma, 
havuzlarda  minimum miktarda dezenfektan  kullanarak uygun hijyenik sonuç elde etmek için 
dozajlama sistemi kullanma 

• Atık  (53 puan ) (. Sağlıklı mutfak atıklarını yardım kuruluşlarına verme, tehlikeli 
atıkların ayrıştırılması, atıkların uygun yerlere taşınması ) 

• Diğer hizmetler (51 puan s) (golf tatil köyleri gibi  geniş konutsal alanlarda  yer 
alan kuruluşlarda çevre dostu ulaşım imkanlarının sağlanması, misafirlere bisiklet 
sağlanması, çevre dostu tuvalet kağıdı kullanılması, müzk yatyın alanları ve tesisatların 
yalıtımı  

Yeşil yıldız elde etmek için minimum puan aşağıdaki tabloda gösterilmektedir : 

Tablo 4-9: yeşil yıldız minimum puanlama 

Sınıf ( tatil köyleri için ) Minimum puanlar 

5 yıldızlı tatil köyü 330 

5 yıldız lı otel 300 

4 yıldızlı tatil köyü 280 

4 yıldızlı otel 230 

3 yıldızlı otel 170 

1-2 yıldızlı otel ve diğer konaklama tesislei 140 
 

Sınıf*kentsel tesisler için Minimum puanlar 

5 yıldızlı otel 250 

4 yıldızlı otel 200 

3 yıldızlı otel 170 

1-2 yıldızlı otel be diğer konaklama tesisleri  140 
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Çevre dostu turizm işletmeleriiçin elektrik desteği kararı kapsamında Kültür ve turizm bakanlığı 
nitelikli otellerin faturasın ödemeye dair bütçeye sahiptir. Resmi rakamlar olmasa bile yeşil yıldız 
otelleri standart otellere nazaran en az  10-15% oranında daha  fazla verimlidir.  

En tipik enerji verimliliği önlemleri ve geri ödeme zamanları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.  

Tablo 4-10: Türkiye’de tipik enerji tüketim önlemleri ve geri ödeme zamanı  

Yardımcı sistem Enerji tüketimini minimize etmek içim yöntem Beklenen geri 
ödeme zamanı 

HVAC Atık ısı geri kazanımı 1-2 

HVAC Kazan ve boru ağları yalıtımı 0-1 

HVAC Kazan yanma verimliliğinin artırılması - 

HVAC Kaza değişimi  / yüksek verimli kazan kullanılması  3-4 

HVAC Yüksek verimli  / VSD kontrollü soğutucu ile değiştirme 3-4 

HVAC Soğuk su boru ağları yalıtımı 0-1 

HVAC chiller Hava soğutmalı soğutucu için evaporatif  soğutma sistemi  2-3 

HVAC Oda termostatları ve termostatik radyatör vanalar 1-2 

HVAC Güneş enerjisi su ısıtma 3-4 

HVAC Isı pompaları 3-4 

HVAC Bölgeleme soğutma kontrolü  1-2 

HVAC Kazanlar için dış mekan sıcaklık sensor kontrolü  0-1 

HVAC Boru hatlarında buhar kaçaklarını önleme - 

HVAC Gelen hava  ön ısıtma ve ön soğutma için topraktan havaya ısı 
eşanjörleri  1-2 

Motorlar elektrikli motorlar fanlar ve motorlar için değişken hızlı sürücüler 2-3 

Motorlar Enerji verimli motorlar 1-2 

Bina zarfı Camlamayı iyileştirme 3-4 

Bina zarfı Duvar yalıtımını iyileştirme 4-5 
Bina zarfı Çatı yalıtımını iyileştirme 3-4 
Bina zarfı Gölgeleme  2-3 

Aydınlatma Verimli aydınlatma montajı  (LEDs, kompakt florasan ) 2-3 

Aydınlatma Aydınlatma kontrolleri 1-2 

Enerji besleme Kojenerasyon tesis 4-6 

Enerji besleme Tri- jenerasyon tesisi 4-6 

İzleme ve kontrol Bina otomasyon sistemi 3-4 

Çamaşırhane Çamaşırhanede ısı geri kazanımı 0-1 
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Yardımcı sistem Enerji tüketimini minimize etmek içim yöntem Beklenen geri 
ödeme zamanı 

Çamaşırhane Çamaşırhane ekipmanında enerji verimliliği 3-4 

Ofis ekipmanı Kapama programı 1-2 

Medikal ekipman Kapama programı 1-2 

Asansörler Yüksek verimli / VSD kontrollü 3-4 

 

4.3.3 En uygun, maliyet verimli teknikler ve teknolojiler  
Otellerin çeşitli fonksiyonları için potansiyel enerji  tasarruflarına yönelik en uygun maliyet verimli 
teknikler ve teknolojiler aşağıdaki tabloda ele alınmaktadır.  

Alan Önlem 
A. B Teknikler ve teknolojiler B içerisinde edilen tüm fonksiyonlarla ilgilidir. 
Yapı enerji yönetim sistemleri 
İyi bakım ve temizlik hizmetleri 
Bakım  

B. en uygun maliyet verimli teknikler ve teknolojiler 

Isınma 

- Kontrol etme / ayarlama sistemleri 
- Termostatlar 
- TRV 
- Bölgeleme kontrolü 
- Kazanların ve boru ağlarının yalıtımı 
- Kazanların değiştirilmesi /  Yüksek verimli kazanların kullanılması  
- Biomass fired boilers Biyokütle yakmalı kazanlar 
- CHP 
- Isınma için ısı pompaları 
- Pompa ve fan elektrik motorları için değişken hızlı sürücüler 
- Enerji verimli motorlar 

Havalandırma ve 
iklimlendirme 

- Doğal havalandırma 
- Isı geri kazanımı 
- Pompa ve fanların elektrik motorları için değişken hızlı sürücüler 
- Enerji verimli motorlar 
- İyileştirilmiş kontrol sistemleri 
- Talep kontrollü havalandırma 

Soğutma 
- Değişken hızlı sürücüler 
- Entegre soğutucu tesis kontrolleri 
- Yerel soğutma 
- Serbest soğutma  

Su ısıtma 

- Yalıtımın kullanılması 
- Sıcak su dağıtım sistemi 
- Yerel su ısıtıcıların kullanılması 
- Dağıtım sıcaklığı 
- Isıtma sistemlerinin ayrılması 
- Sıcak su tasarruf araçları 
- Güneş enerjisi ile su ısıtma 
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Alan Önlem 

Aydınlatma 

- LED montajı  
- Eski T12 veya T8 lambaların değiştirilmesi 
- Aydınlatma kontrolü 
- bölgeleme kontrolü 
- Gölgelik ve jaluzi montajı  

Ofis ve düşük enerjili 
ekipman 

- Kapama ve enerji azaltma 
- yedi günlük zamanlayıcılar 
- Ekipman bakımı 
- yaşam döngüsü maliyetlerini dikkate alarak ekipman satın alma 

Yeme içme 

- Personel arasında farkındalığı artırma 
- Soğutma ekipmanı ile ilgili önlemler 
- Enerji verimli ekipman satın alma 
- ısı geri kazanımı 
- Mutfak çıkarım havalandırması sağlama 
- Alt sayaçlarla izleme 

Çamaşırhane 

- Personel arasında farkındalığı artırma 
- Yeni ekipman satın alma 
- Sıcaklıkları azaltma 
-  Isı geri kazanımı 
- Alt sayaçlarla izleme 

Bina kılıfı 

- Duvar yalıtımını iyileştirme 
- Camlamayı iyileştirme 
- Çatı yalıtımını iyileştirme 
- Temel yalıtımını iyileştirme 
- Güneş enerjisi kontrol aletlerinin kullanılması 

Boş zaman ve fitness 
tesisleri (yüzme havuzları, 
spor salonları) 

- Sauna ve buhar odalarında kapatma ve zamanlayıcıların kullanılması 
- havuz örtüsü 
- Yüzme havuzu için güneş enerjisi ile ısıtma 
- Yüzme havuzlarında aydınlatma 
- Havuz filtre temizleme /ters yıkama 

Yukarıda ifade edilen tipik oteller için geçerli fonksiyonlar raporun ilerleyen kısımlarında ticari oalrak 
uygun maliyet verimli enerji tasarrufu sağlamak için en iyi olanakları sağlayan teknik ve teknolojilerle 
birlikte anlatılacaktır.  

4.3.3.1 Isıtma 

Etkin ısıtma sistemine sahip olmanın öneminin misafir ve personeli konforlu tutmak olduğu kabul 
edilen bir gerçektir. Tablo 4-4 otel işletmelerinde alanlara özel önerilen sıcaklıkları sunmaktadır.  

Tablo 4-11: Otel işletmelerinde alanlara özel önerilen sıcaklıklar 
Alan Sıcaklık oC 

Bar bekleme salonları 20-22 
Misafir banyoları 26-27 
Misafir yatak odaları 19-21 
Restoranlar 22-24 
Koridorlar 19-21 
Mutfak 16-18 
Çamaşırhane 16-19 
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Isıtmada enerji tasarrufu sağlayan ve otellerin işletme ve bakım giderlerini azaltmaya yardımcı olan 
en iyi olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler aşağıda listelenmektedir. .  

• Termostatlar 
• Termostatik radyatör vanalar (TRV) 
• Bölgeleme kontrolü 
• Kazanların ve borulama ağlarının yalıtımı 
• Kazanların değiştirilmesi / Yüksek verimli kazanların kullanılması  
• Büyokütle yakmalı kazanlar 
• Kombine ısı ve enerji (CHP) 
• Isınma için ısı pompaları 
• Pompa ve fan elektrik motorları için değişken hızlı sürücüler 
• Enerji verimli motorlar 

Ayrıntılar bölüm  1.1.2 de sunulmaktadır. (Hastaneler). 

Yukarıda ifade edilen teknolojilere ilave olarak misafir davranışı ile ilgili kontrol/ayarlama 
sistemlerine dair ilave teknikler aşağıda ele alınmaktadır. 

 

Kontrol Etme /Ayarlama Sistemleri  

Daha önce görüldüğü gibi ısıtma ve soğutma sistemleri enerji tüketiminin neredeyse yarsını ifade 
ederken enerjinin büyük kısmı müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla misafir odalarında 
kullanılır. Çeşitli yardımcı hizmetlere ihtiyaç duyan tek yer sadece misafir odaları değildir, misafirler 
ve tipik personel toplam yardımcı hizmetleri faturasının tamamından sorumlu değildir bu da onlara 
enerji verimlilik politikalarını uygulamada çok az teşvik sağlar. Bu nedenle aşağıdaki önlemleri 
uygulamak suretiyle mekan ısıtma  ve soğutmanın ayarlanması otellere şiddetle önerilir: 

• Otel odalarında iç mekan sıcaklı belirli sınırla dahilinde kullanıcılar tarafından ayarlanacaktır.  

• Pencere ve kapılar açıldığı zaman ısıtma ve iklimlendirme sistemlerini kapatmak için 
otomatik cihazlar kullanılabilir.  

• Anahtar-kart sistemleri: Bu sistemler misafirin otel odasını, HVAC, ve TV gibi ekipmanları 
harekete aktive etmek için anahtar kartı özel yere yerleştirmesini gerektirir. Misafir odadan 
ayrılırken kartı yerinde alır ve sistemler genellikle biraz gecikmeyle kapanırç Misafirlerin kartı 
yerinde bırakarak sistemi çalışır durumda bırakabileceğine dikkat edilmelidir.  

• Bu enerji tüketim ve maliyetlerini minimize etmeye yardımcı olur. Anahtar kart sistemlerini 
kuran otellerin misafir odalarında elektrik tüketimlerini 20-30% oranında azalttıkları 
bildirilmiştir. 576.   

• Kullanıma bağlı kontroller:. Bu otomatik kontroller misafirler odalarındna ayrıldığı zaman 
veya resepsiyonda kayıt yaptığı zaman odanın belirli bir ısıya ısıtılmasını veya izole 

                                                      
576 nZEB yenilemeleri desteklemek için  en modern mevcut teknolojilerin değerlendirilmesi, www.nezeh.eu, funded by IEE, 2013 

http://www.nezeh.eu/
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edilmesini sağlar.  

• Geçici olarak kullanılan ve kullanılmayan odalarda  alanlarda azaltılmış ısıtma kullanma 
(örneğin konferens odaları ve diğerleri) 

4.3.3.2 Havalandırma ve İklimlendirme 

Otellerde misafirlere konforlu sıcaklıkta temiz hava sağlanması hem misafirin konforu hem de 
memnuniyeti için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle havalandırma sistemleri aşağıdakiler başlıca 
temel görevleri gerçekleştirmektedir. (a) hava kalitesi ve konforlu havanın sağlanması (b) kontamine 
havanın temizlenmesi ve uzaklaştıırılması (c) Koku duman ve diğer hoş olmayan etkilerle 
uğraşılması. 

Havalandırma ve iklimledirmede enerji elde etmeyi ve otel işletme ve bakım giderlerinde azalma 
sağlayan en iyi olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler aşağıda ele 
alınmaktadır:  

• Doğal Havalandırma 
•  Isı geri kazanımı 
• Pompa ve fanların elektrik motorları için değişken hızlı sürücüler 
• Enerji verimli motorlar 
• İyileştirilmiş kontrol sistemleri 
• Talep kontrollü havalandırma  

Ayrıntılar  bölüm1.1.2 içerisinde sağlanmıştır (Hastaneler). 

4.3.3.3 Soğutma 

Soğutmada enerji tasarrufu elde etmeyi ve otel işletme ve bakım giderlerinde azalma sağlayan en 
iyi olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler aşağıda ele alınmaktadır:  

 

• Değişken hızlı sürücüler 
• Entegre soğutucu tesis kontrolü  
• Yerel soğutma 
• Serbest soğutma  

4.3.3.4 Ayrıntılar  bölüm1.1.2 içerisinde sağlanmıştır (Hastaneler). 

4.3.3.5 Su Isıtma 

Otellerde su soğutma sistemleri misafir odalarına ve bunun yanında restoranlara,mutfağa, 
çamaşırhane ve ihtiyacı olan diğer otel fonksiyonlarına sıcak su sağlar. Sıcak su talebi oda adedi, 
kullanım oranı, otelin lüks sınıflandırması(yıldız derecesi) gibi çeşitli faktörlere göre farklılık gösterir. 
beş yıldızlı bir otelde su ihtiyacı her bir misafir için ortalama günlük 150 litreyken üç yıldızlı otelde su 
ihtiyacı bir misafir için ortalama 90 litredir. 577. Sistem genel olarak aşağıdakilerden oluşur:  

• Suyu ısıtan ısıtma kaynağı (sıvı veya gaz yakıtlar, güneş enerjisi veya diğer) 

                                                      
577 Oteller, Enerji kalitesi & Faydalanma Rehberi , Leonardo ENERGY, N. Hendrikx, 2008 
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• Suyu istenen sıcaklıklarda kullanmak üzere depolandığı yalıtımlı tanklar. Sıcak su genel 
olarak 60 C 'de muhafaza edilir bu sıcaklık genel olarak Legionella bakterisini öldürme ve 
misafirlerin kullanımı için yeterli sıcaklığa sahip su sağlamak için yeterlidir.  

• .  Kullanım noktaları kapalı sistem içerisinde suyu sürekli dolaştıran sıcak su dağıtım sistemi 
(pompalar, uzun yalıtımlı borulama sistemi) duş başlığı veya musluğu açtıkları zaman 
misafirlerin daha kısa sürede sıcak suya erişmelerini saplar. Aynı zamanda gerekli olan 
yerlerde bazı kullanım noktalarında ilave ısıtma ile sıcaklıkları artırılabilir.  

Otellerde yer alan sıcak su sistemleri çok büyük miktarlarda enerji tüketen açıkça karmaşık 
tasarımlara sahiptir. Şekil 4-43 hastane çatısı üzerine güneş enerjisi ile su ısıtma sistemini 
göstermektedir. 

 
Şekil 4-49: Crete, Yunanistanda yer alan Otel çatısı üzerine Güneş Enerjisi ile Su Isıtma Sistemine Ait 

Güneş enerjisi Kolektörü (243 m2)578 

Sıcak su kullanımında  enerji tasarrufu  elde etmeyi ve otel işletme ve bakım giderlerinde azalma 
sağlayan en iyi olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler aşağıda ele 
alınmaktadır:  

 

• Yalıtım kullanılması 
• Sıcak su dağıtım sistemleri  
• Yerel su ısıtıcıların montajı 
• Dağıtım sıcaklığı  
• Isıtma sistemlerinin ayrılması  
•  Sıcak su tasarruf araçları 
• Güneş enerjisi ile su ısıtma 

Ayrıntılar bölüm  1.1.2 içerisinde sunulmaktadır (Hastaneler).. Otellerde güneş enerjisi ile su ısıtma 
teknolojisi hakkında ilave bilgiler aşağıda ele alınmaktadır.  

 

Güneş enerjisi ile su ısıtma 

Güneş enerjisi ile su ısıtma otellere sıcak su sağlayabilir. Güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri genel 

                                                      
578 http://www.eurostar-solar.com/pdf/BIG-PROJECTS-PRESENTATION-2015-F.pdf  

http://www.eurostar-solar.com/pdf/BIG-PROJECTS-PRESENTATION-2015-F.pdf
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güneş enerjisi ışımasını ısıya dönüştürmeyi baz alır.  

NOT:  Hastane bölümü için temel malzemelere bakınız  

Sıcak su üretimi için güneş enerjisi sistemini kullanmak için  uzmandan alınacak tam finansal ve 
teknik değerlendirme dahil olmak üzere yıl boyunca çalışma süres, doluluk, sıcak su talebi, güneş 
enerjisi kolektörlerinin yeri (çok muhtemelen çatı) yardımı ısıtma göz önünde bulundurularak 
sahanın uygun şekilde değerlendirilmesi gerekir.  

Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi toplam termal yükün sadece belirli bir kısmını ekonomik olarak 
karşılayabilir. (sıcak su dolaşım kayıplar). Güneş enerjisi parçası olarak bilinen bu kısım otel 
sektöründe 40%-70% seviyelerindedir. Güneş enerjisi sistemi ile sağlanan yıllık enerki miktarı 500 
kWh/m2 -700 kWH/m2 kolektör alanı seviyesindedir.  

Akdeniz bölgesinde Nisan ve Ekim arasında turist döneminde çalışan oteller vardır. Güneş ışığının 
bol miktarda olduğu dönemde sıcak su talebinin olması nedeniyle güneş enerji sistemlerini 
kullanmaya yönelik koşullar oldukça çekicidir. İlave olarak yaz dönemi süresince soğuk su 
beslemenin sıcaklığı kışa göre saha yüksektir.  

Otellerin doluluk oranlarının yıl boyunca farklılık gösterdiğine dikkat edilmelidir. Bu her gün 
kullanılan su miktarının değiştiği anlamına gelir. Bu otelin ihtiyaçlarına göre özel büyük güneş 
enerjisi sistemi ile sağlanan enerji üzerinde etkilidir.  

Şekil 4-44 böyle bir otelin sıcak su ihtiyaçlarını karşılayan büyük güneş enerjisi sisteminin aylık ve 
yıllık performansını göstermektedir. Su tüketiminin 25 m3/gün olduğu koşullar altında (günlük 
tüketimin her bir misafir için 80 litre ile 100 litre arasında olduğunu varsayarsak yaklaşık 300 
misafire karşılık gelir) güneş enerjisi sistemi otelin sıcak su ihtiyaçlarının 66.1% oranını karşılar 
(güneş enerjisi kısmı). Her bir metrekare kolektörden sağlanan yıllık enerji 500.7 kWh değerindedir. 

Su tüketimi ihtiyaçlarının azaltılması şekil 4-44 içerisind yer alan diyagram ve tabloda gösterildiği 
gibi güneş enerji sistemi tarafından sağlanan enerjiyi azaltır ancak enerjinin büyük kısmını karşılar.  

 
Şekil 4-50: Çeşitli su tüketim oranlarıyla  Nisan Ekim Dönemi arasında çalışan büyük güneş enerjisi 
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sisteminin enerji performansı(300 m2, tilt 30o) 

Aydınlatma her türlü otel işletmesinde temel unsurlardandır. Etkin ve çekici aydınlatma müşteri 
konforu ve memnuniyetinin yanında personel ve ziyaretçilerin sağlık ve emniyeti için de gereklidir. 
Enerji verimli aydınlatma ve kontrollerin kullanılması aşağıdakileri sağlayarak çalışmanın tüm 
özelliklerini iyileştirebilir:  

• Resepsiyon ve koridorlar gibi topluluk alanlarına yönelik genel aydınlatma 
• restoran, toplantı aşanları ve misafir odalarında tema veya ortam aydınlatması  
• Güvenlik ve emniyet aydınlatması  
• Otopark ve işaretleme için harici aydınlatma 

Aydınlatma ekipmanı aynı zamanda bina içerisinde önemli bir ısı yayıcısıdır. Genel kural olarak 
aydınlatma ekipmanı  ne kadar enerji verimli olursa o kadar az ısı üretir. Bu nedenle düşük  enerjili 
aydınlatma soğutma giderlerini de azaltarak çift tasarruf sağlar.  

Aydınlatmada   enerji tasarrufu  elde etmeyi ve otel işletme ve bakım giderlerinde azalma sağlayan 
en iyi olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler aşağıda ele alınmaktadır:  

 

• LED montajı  
• Eski T12 veya T18 lambaların değiştirilmesi 
• Aydınlatma kontrolleri 
• bölgelendirme kontrolü 
• gölgelik ve jaluzi montajı 

Ayrıntılar bölüm 1.1.2 içerisinde sunulmaktadır (Hastaneler). Otellerde aydınlatma kontrol 
teknolojileri ile ilgili ilave bilgiler aşağıda sunulmaktadır.  

 

Aydınlatma Kontrolleri  

Aydınlatma kontrollerinin temel prensibi otel içerisinde  sadece kullanılan veya gerçekten 
aydınlatma ihtiyacı bulunan yerleri aydınlatmaktır. Aydınlatma kontrolleri otelin suni aydınlatma 
seviyelerini değiştirmesine imkan sağlar aynı zamanda günün farklı zamanlarına uayacakşekilde 
ortam veya ambiyansı değiştirmek için de kullanılabilir.  

Aydınlatma kontrolde hem düşük teknolojili çözümler hem de yüksek teknolojili çözümler verimli 
olabilir. Yüksek performansılı aydınlatma sistemleri aşağıdakileri dahil ederek  sadece gerektiği 
zaman gerekli miktarda elektrikli aydınlatmayı sağlayarak aydınlatma tarafından kullanılan enerji 
miktarını önemli ölçüde azaltabilir:  

• Kullanım veya hareket sensorleri: Depo, tuvalet, kiler toplantı odalarındaki aydınlatmanın 
sadece orada birileri olduğu zaman ve ihtiyaç duydukları zaman kullanmalarını sağlar. 
Hareket algılanınca aydınlatmaları yakabilir ve hareketsizlik olduğu zaman belirli bir ön ayar 
süresinden sonra söndürebilir. Kullanım sensorları aynı zamanda misafirler olmadığı zaman 
koridorda aydınlatma seviyelerini azaltmak için kullanılabilir.  
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• Gün ışığı sensorları veya fotoseller mekanda yeterli miktarda gün ışığı olduğu zamanda 
yapay aydınlatmaları kontrol etmek için kullanılır. Özellikle dış otoparklar ve işaretler için 
faydalı olabilir.  

• Zaman kontrolleri:  Zaman kontrolleri her gün önceden belirlenmiş zamanlarda lambaları 
açıp kapayabilir.. 

4.3.3.6 Ofis ve düşük Enerjili ekipmanlar 

Oteller  ve bunun yanında birçok işletmeler çalışabilmek için çeşitli ofis ekipmanlarına bağlıdır.  
Bilgisayar, yazıcı, faks makinesi, be fotokopi makinesi gibi Temel ihtiyaçlardan (çalışanlar ve bunun 
yanında misafirler için) projektörlere, tarayıcılara ve telekonferans olanaklarına bu eşyaların günlük 
faaliyetlerin ayrılmaz parçası olduğu kabul edilmektedir. Diğer genel düşük enerjili aletler televizyon, 
mini bar, elektrik süpürges,, otomat makineleri vb içerir.  

Ofis ve düşük enerjili ekipmanlarda yüksek   enerji tasarrufu  elde etmeyi ve otel işletme ve bakım 
giderlerinde azalma sağlayan en iyi olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler 
aşağıda ele alınmaktadır:  

 

• Kapatma ve enerji azaltma 
• Yedi günlük zamanlayıcılar  
• Ekipmanların bakımı  
• yaşam döngüsü maliyetleri dikkate alınarak ekipmanların satın alınması  

Ayrıntılar bölüm 1.1.2 içerisinde sunulmaktadır (Hastaneler) 

4.3.3.7 Yeme İçme Hizmetleri 

Birçok otelde restoran, kafeterya yer alır veya düğün gibi etkinliklere yiyecek içecek hizmeti 
sunmaya dahil olur veya çok fazla sayıda insanın katıldığı toplantı veya konferans veya benzer işler 
gerçekleşebilir. Pişirme ihtiyaçları uygun şekilde ele alınmalıdır. Otellerde yeme içme hizmetlerinin 
genellikle dış kaynaklı olduğuna dikkat edilmelidir.  

Yeme ve içme hizmetlerinde yüksek   enerji tasarrufu  elde etmeyi ve otel işletme ve bakım 
giderlerinde azalma sağlayan en iyi olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler 
aşağıda ele alınmaktadır:  

 

• Personel arasında farkındalığı artırmak 
• Soğutma  
• Enerji verimli ekipman satın alma 
• Isı geri kazanımını göz önünde bulundurma 
• Mutfak çıkarım havalandırma sağlama 
• Alt sayaçları izleme  

Ayrıntılar bölüm 1.1.2 içerisinde sunulmaktadır (Hastaneler). Otellerde farkındalık artırma ve 
soğutma ile  ilgili ilave bilgiler aşağıda sunulmaktadır.  
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Personel arasında farkındalığı artırma  

Mutfak personeli arasında farkındalıpı artırma ve enerji yönetimi eğitimi sağlamak gibi basit eylemler 
30% oranına kadar yiyecek içecej hizmetleri enerji kullanımını azaltabilir. 579. 

• Gerekli olmadığı zamanlarda ekipmanı kapatma veya en azından enerjisini azaltma 

• Benzer şekilde doğru zamanda enerjilendirme büyük fark oluşturabilir. Ekipmanı ön ısıtma 
zamanı ile birlikte etiketleme ve personeli sadece gerektiği zamanda enerjilendirmesi 
konusunda eğitme 

• Bulaşık makinelerini sıcak su beslemesine bağlama 

• Bulaşık makinelerine sadece dolu olduğu zaman çalıştırma, kısmen yüklenmiş makinelerde 
neredeyse tam dolu olanlar kadar enerji kullanır.  

• Mutfak ekipmanını uygun şekilde kullanma 

•  Pişirme ekipmanını temizleme ve bakımını yapma 

 

Soğutma ekipmanı ile ilgili önlemler 

Soğutucu ve dondurucu ekipmanların yüksek sıcaklığa sahip pişirme alanlarından uzak olmalarını 
sağlatın. İyi havalandırılan yerde bulunan soğutucunun elektrik tüketimi azalacaktır. Dondurucuların 
buzunu gerekli olduğu zamanlarda çözün. Kiler soğutma ekipmanının minimum enerji girdisi ile 
çalışmasını sağlayın.  

• Sıcaklıkların çok düşük ayarlanmamış olmalarını kontrol edin, 

• Kiler kapılarını kapalı tutun 

• Buz yapıcı, dondurucu, hat içi bira soğutucu gibi sıcaklık üreten ekipmanların kilerin 
içerisinde olmamasına dikkat edin.  

4.3.3.8 Çamaşırhane 

Çamaşırhane tesisleri aşırı derecede enerji yoğun tesislerdir ve ısı (ve su) tasarrufları olanağı 
sağlar. Çamaşırhane tesisleri sadece çamaşır makineleri değil aynı zmaan kurutucu, düz ütü 
çeşitleri, katlayıcılar ve benzeri çamaşır işleme ekipmanları içerir 

Çamaşırhane  hizmetlerinde yüksek   enerji tasarrufu  elde etmeyi ve otel işletme ve bakım 
giderlerinde azalma sağlayan en iyi olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler 
aşağıda ele alınmaktadır:  

 

                                                      
579 Konuk severlik, KARBON TRÖSTÜ, CTV058, 2015 
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• Çamaşırhane personeli arasında farkındalığı artırma 
• Enerji verimli ekipman satın alma 
• Sıcaklıkları azaltma  
• Isı geri kazanımını dikkate alma 
• Alt sayaçları izleme  
Ayrıntılar bölüm 1.1.2 içerisinde sunulmaktadır. (Hastaneler). 

4.3.3.9 Bina Kılıfı 

Otel binalarına uygulanabilecek teknolojiler ticari veya kurumsal binalara uygulanabilecek 
teknolojlerden farklı değildir.  

Bina kılıfı  hizmetlerinde yüksek   enerji tasarrufu  elde etmeyi ve otel işletme ve bakım giderlerinde 
azalma sağlayan en iyi olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler aşağıda ele 
alınmaktadır:  

 

• Duvar yapısını iyileştirme 
• Camlamayı iyileştirme  
• Çatı yalıtımını iyileştirme  
• Temel yalıtımını iyileştirme  
• Güneş enerjisi kontrol araçlarını kullanma  
Ayrıntılar bölüm 1.1.2 içerisinde sunulmaktadır. (Hastaneler). 

 

4.3.3.10 Boş vakit geçirme ve fitness faaliyetleri  

Fitness salonları, ısıtmalı açık veya kapalı yüzme havuzları, saunalar ve buhar odaları birçok otel 
için popüler ilaveler olmuşlardır. Ancak böyle tesislerin misafirler tarafından hoş karşılanmalarına 
rağmen enerji tüketimini artırabilir.(örnek olarak yüzme havuzları için büyük miktarlarda enerji 
gerekebilir) 

Bu tesislerde uygun iç sıcaklıkların sağlanması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bu çeşitli havuz türleri 
için geçerlidir. (konvansiyonel, hidroterapi, spa) 

Yüzme havuzu, sauna ve buhar odaları hariç olmak üzere boş zaman geçirme ve fitness 
ekipmanları için bu rapor içerisinde oteller için daha önce sunulmuş olan tüm teknolojiler önerilir.  

Yüzme havuzları, sauna ve buhar odaları için enerji tasarrufu sağlamak adına ticari olarak uygun 
maliyet verimli teknolojiler aşağıda sunulmaktadır.  

 

Sauna ve buhar odalarının kapatılması ve zamanlayıcıların kullanılması 

Kullanılmadıkları zamanlarda sauna ve buhar odalarının kapatılması ve bu işlemi otomatik hale 
getirmek için zamanlayıcı monte edilmesinin göz önünde bulundurulması  
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Havuz Örtüsü 

Yazın buharlaşmaları ve kışın ısı kayıplarını azaltmak için havuz örtüsü kullanılabilir. Manüel, yarı 
otomatik örtüler birçok havuza uyacak şekilde mevcuttur. İdeal koşullarda tüm havuz yüzeyi 
kapatılarak açık kalan su yüzeylerinde önemli ölçüde azalma elde edilebilir.  

Havalandırma ve nemlilik ihtiyaçları ile ilgili olduğu için havuz örtüsünün kullanılması kapalı yüzme 
havuzları için ilgi çekicidir. Havuz örtüsü çalıştığı zaman bağıl nemlilikte artış olmadan havuz 
havalandırması azaltılabilir. Başlangıç maliyetleri 18 ay ile üç yıl arası sürelerde amorti edilir580.Tam 
örtünün kurulduğu yerlerde herhangi bir yoğuşma problemi olmadan havalandırmanın geceleri 
kapatılabildiği doğrulanmıştır. .  

 

Yüzme havuzu için güneş ısı enerjisi 

Birçok otelde güneş enerjisi ile ısıtılabilecek açık veya kapalı yüzme havuzları bulunur. Yüzme 
havuzları için güneş enerjili yüzme havuzu sistemleri genel olarak aşağıdaki şekillerde kullanılır 
kullanılır:  

• Camsız düşük sıcaklıklı güneş enerjisi su ısıtma kolektörleri veya 

• camlı orta sıcaklıklı kolektörler 

Kullanımı iklime veya havuzun içerde veya dışarda olmasına bağlıdır.  

Camsız kolektörler açık yüzme havuzlarında suyu ısıtman için bağımsız olarak kullanılabilir. 
Özellikle yüzme havuzlarını ısıtmak için tasarlanmışlardır ve genel olarak dayanıklı kauçuk veya 
plastik, klorinatlı su korozyonuna karşı dayanıklı malzemelerden üretilir. Havuz suyu doğrudan 
kolektör içerisinden havuza sirküle olur.  Bu nedenle depolama tankı veya ısı eşanjörü gerekmekz. 
Güneş enerjisi sistemi havuz suyunu filtrelemek için kullanılan sistemin parçası olup şematik olarak 
şekil 4-45 içerisinde gösterilmektedir.  

 
Şekil 4-51: Açık yüzme havuzu ve güneş enerjisi sistemi şematik diyagramı (yardımcı ısıtma sistemi 

                                                      
580 Konuk severlik, KARBON TRÖSTÜ, CTV058, 2015 
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havuzdan hemen önce dönüş borusuna bağlanabilir. ) 

Bu sistemler ucuz kurulumu kolay ve sıcak ve güneşli koşullarda oldukça verimlidir. Daha sonra 
enerji tüketmeden daha uzun banyo günü veya sezonu sağlayabilir. ancak dışarıdaki sıcaklık ve 
güneş ışıması azalırsa verimlilik hızlı şekilde azalır.  

Camlı orta sıcaklıklı kolektörler kapalı yüzme havuzlarını ısıtmak için kullanılabilir. Şekil 4-46 kapalı 
yüzme havuzu, güneş enerjisi ısıtma sistemi ve ısı eşanjörü şematiği sunmaktadır. (geleneksel 
ısıtma sistemi güneş enerjisi çevrimine bağlanabilir.). Havuz suyu güneş enerjisi kolektörleri yerine 
ısı eşanjörleri içerisinden sirküle edilir. Bu klorlu veya tuzlu suyun hiç bir zaman güneş enerjisi 
çevrimi ile temas etmeyeceği anlamına gelir. By güneş enerjisi ile havuz suyu ısıtma sisteminin 
uzun ömürlülüğü için kritik bir faktördür.  Güneş enerjli ısıtma sistemi sıcaklığı havuz suyu 
sıcaklığından yüksek olduğu zaman Güneş enerjisi pompası güneş enerjisi ısıtma çevrimini aktive 
eder 

 
Şekil 4-52: Kapalı yüzme havuzu, güneş enerjisi sistemi ve ısı eşanjötü şematik diyagramı (geleneksel 

ısıtma sistemi güneş enerjisi çevrimine bağlanabilir.) 

Yüzme havuzlarında aydınlatma 

Enerji verimli ışık kaynaklarını seçmenin yanında yüzme havuzlarını aydınlatırken dikkate alınması 
gereken bir kaç önemli tasarım hususu bulunmaktadır. Bunlar aşağıdakileri içeir.581: 

• havuz yüzeyinde ışık yansımaları nedeniyle parlamayı önleme 
• Korozyona dayanıklı hafif donanım seçme 
• . lambanın renk performansı 

Birçok havuzda genel olarak pencere veya çatı ışıklarından kaynaklanan iyi aydınlatma vardır. 
Birçok durumda bazı aydınlatmaların gündüz kapatılmasını sağlayacak ışığa izin veren yeterli 
aydınlatma bulunur.  Aydınlatma düzenlemesini değiştirerek istenen aydınlatmanın ayrı 
                                                      
581 Spor ve boş zaman , Enerji tasarruf imkanlarını işetmeye getirme, KARBON TRÖSTÜ, CTV006. 2006. 
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kapatılmasını sağlayın.  

 

Havuz filtre temizleme /ters yıkama 

Ters yıkama kirleticileri temizlemek için su akış yönünü test çevirerek yüzme havuzu filtrelerini 
yıkayarak temizleme yöntemidir.  

Etkili ters yıkama sistemi sağlık ve güvenlik standardını karşılayacak şekilde sadece yeterli miktarda 
suyu havuzdan uzaklaştırır. Ters yıkama hem su hem de enerji anlamında maliyetkidir ve bu 
alandaki her türlü azaltma önemli tasarruflar sağlayacaktır.  

Bazı durumlarda ters yıkama suyundan elde edilen ısı ısı eşanjörleri aracılığıyla yeni havuz suyunu 
ısıtmak için kullanılabilir.  

Enerji ve su tüketimini azaltmak için havuz filteleri ark arkaya ters yıkama işlemleri arasında uygun 
aralık belirlenmelidir ve ekipman imalatçısına danışılması ve uyulması gerekir.  

4.3.3.11 Otellerin tüm fonksiyonları ile ilgili teknikler ve teknolojiler 

Teknikler ve teknolojiler aşağıdakilerle ilgilidir: 

• Bina enerji yönetim sistemleri 
• İyi temizlik ve bakım hizmetleri  

bölüm 1.1.2 içerisinde sunulmaktadır. (Hastaneler).  

4.4 Alışveriş Merkezleri  

4.4.1 Alışveriş Merkezlerinin Enerji Tüketim Profilleri 
Alışveriş merkezi binaları  (AVMler) bunda sonra büyük bina komplekslerini (brüt kiralanabilir 
alanları minimum 5000 m2 olan), genellikle  ayrı kurum tarafından yönetilen, mülk sahib, kapalı alan 
sağlayan- çevresel olarak kontrol edilen, çeşitli ticari faaliyetlere evsahipliği  yapan-kiracılara, ve 
sınırlı sayıda kontrollü erişim noktalarına sahip binaları ifade edecektir. Açık pazarlar ve şerit 
alışveriş merkezleri bu kategoriye uygun değildir.  

AVMeler perakende ve toptan satış sektöründe önemli olduğu için AB'de hali hazırda AB GSYİH'ın 
11% oranına katkıda bulunmaktadır 582,. enerji ve dolayısıyla maliyet tasarrufları açısından önemi 
oldukça yüksektir.  

AVMler en fazla enerji talep eden bina türleri arasındadır muhtemelen hastanelerden sonra ikinci 
sırayı almaktadır ve ısıtma, havalandırma, soğutma, güçlü aydınlatma ve iklimlendirme ihtiyaçları 
nedeniyle konutların birim metrekare enerji değerle göre çok fazla enerji tüketmektedir.  

Orijinal tasarımlarında birçok mevcut alışveriş merkezi için enerji tasarrufları üzerinde en az 
düşünülen parametrelerden olmasına rağmen iyileştirme ve sistematik yaklaşımlarla enerji 
davranışlarını iyileştirmeye yönelik birçok yol vardır ve çevresel izleri önemli ölçüde azaltılırlen iç 
ortam ve çekicilikleri daha fazla iyileştirilebilir.  

                                                      
582 CommONEnergy: Shopping malls features in EU-28, Deliverable 2.1/ Avrupa Komisyonu/ DG Research and Innovation 
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İngiltere'de Karbon Tröst'ünde gerçekleştirilen araştırmanın ifade ettiği gibi AVM için enerji 
giderlerinde 20% oranında azaltma satışlarında 5% oranında artışa eşdeğerdir. 583. 

İlave olarak bu mülkler genellikle olumlu havaya sahip binlerce kişi tarafından sıklıkla ziyaret edilir 
ve ekolojik farkındalık ve enerji tasarruf bilinçliliği ile ilgili iyi uygulamalar için istisnai 
podyumlardandır.  

AVM'ler tipik olarak çok büyük binalar olup sıradışı bina hacmi ve yükseklik faydalı zemin alanı 
oranına sahiptir. (Şekil 4-47). Büyük iç mekan  (atrium veya galeri) ile ilgili neredeyse evrensel 
donatımı her türlü akılcı enerji tasarruf stratejisine karşı görünmektedir ancak faydalı bir araca 
dönüştürülebilir.  

 
Şekil 4-53:  Shanghai PLAZA 66 Çin,  Ekstra yüksek iç hacmi ile  

Bu türden binalardaki diğer bir özellik ise şekil 4-48 ile gösterildiği gibi ortak alanların temel 
perakende mağazaları ve diğer fonksiyonlara göre büyük yüzdeye sahip olmasıdır.  

 
                                                      
583 Sürdürülebilir alışveriş merkezleri, enerji performans ve değeri/ CBRE/  İngiliz alışveri merkezi konseyi / London 2015 
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Şekil 4-54: İstanbul Türkiye'de Alışverişmerkezerindeki ortak alanlarda büyük genişleme 

Bu geometrik özellikler yüksek enerji maliyetlerine ve uygun iç ortam sağalama zorluğuna katkıda 
bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilde alışveriş merkezleri enerji verimsizliğine katkıda buluna birçok 
faktör bulunmaktadır.  

• Çalışma zamanının gece bölgesine iyi şekilde yayılması ve sonucunda aydınlatmaya yönelik 
büyük talebe yol açması  

• Buz pateni pisti  ve kuaför(elektrik, ) yemek salonları (elektrik ve havalandırma), sinema 
salonları (iklimlendirme) vb gibi birçok yüksek yoğun enerjili kullanıcıların olması. Bazen 
bunlar enerji tüketiminin diğer tarafında bulunan diğer kullanıcılarla karşı yönde 
dengelenebilir. (kıyafet, kitap mağazaları vb).  Örneğin AVM içerisindeki kıyafet mağazası 
yıllık ortalama 164 kWh/m2 enerji tüketirken aynı alışveriş merkezindeki süpermarket 585 
kWh/m2 enerji tüketecektir.  584. 

• Büyük alanların üzerinde .çeşitli türde saydam alanlar (açık cadde izlenimi yaratmak için) ve 
büyük camlı cepheler. Güneş ışığına izin verirler, böylece aydınlatma yüklerini azaltır ancak 
güneş ışını ısıl kazançlarını ters yönde dengeleyerek soğutma yükünü artırır.  

• Halkın kolay erişimini sağlama ihtiyacı dış kapıların gereğinden fazla açık kalmasına neden 
olur bu da termal kayıplara yol açar.  

• Haftanın günü, zaman, özel etkinlikler (tatil, satış, reklam etkinlikleri vb) ve hava gibi 
nedenlerle yüksek popülasyon yoğunluğunda büyük aralıkta dalgalanmalar meydana 
gelmektedir. Bu parametre iklimlendirme taleplerinde öngörülemeyen dalgalanmalara yol 
açar.  

• Uluslararası markaların büyük çapa veya bayrak mağazalarının olması bu mağazaların 
malzeme, cam ve aydınlatma açısında tipik kurumsal profili takip edecekleri anlamına gelir 
bu da onları değişiklikler konusunda isteksiz yapar.  

Kullanımdaki çeşitlilik çalışma politikalarında da çeşitliliğe yol açar. Birçok kiracının verimli bina 
yönetim sistemlerinde zorluğa katkıda bulunan ayrı mekanik işletme sistemleri vardır. Genellikle ana 
ölçüm sistemi eksik olup kiracılar ilgili yardımcı sistemler sağlayan şirketlerle ayrı faturalandırma 
sözleşmeleri imzalayarak kendi HVAC veya elektrik sistemlerini kendileri sağlar. .  

) Birçok durumda Kiracı başlıca HVAC sistemlerinde ve ortak alanların elektriğinden sorumlu olma 
eğilimindeyken kiracılar kendi elektriklerinde (başlıca aydınlatma ve tesisat) ve soğutma için özel 
kullanımlardan sorumludur (süpermarketler). Böyle olsa bile İsveç araştırmasına gösterildiği gibi 
kiracıların genel enerji tüketimine katkısı fazladır. (Şekil 4-49) 585. 

                                                      
584 İsveç Norveç Alışveriş merkezlerinde spesifik enerji kullanımı/ S.Stensson, M.Axell, K.S.Smaege, S.Fahlen/ ECEEE yaz 
Çalışması/ 2009 
585 İsveç Norveç Alışveriş merkezlerinde spesifik enerji kullanımı/ S.Stensson, M.Axell, K.S.Smaege, S.Fahlen/ ECEEE yaz Çalışması/ 
2009 
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53%

1%

15%

17%

14%

Kiracıların elektriği

Mülk sahibinin elektriği:
ısıtma

Mülk sahibinin elektriği: diğer

Mülk sahibinin elektriği:
soğutma ve havalandırma

Mülksahibi bölgesel ısıtma

 

Şekil 4-55: İsveç'te alışveriş merkezlerinde enerjinin kırılımı586 

Şekil 4-50 Kuzey Amerika Alışveriş merkezlerinde enerji kullanımının kırılımını göstermektedir. 
Isıtma ve soğutmanın önemli enerji tüketicileri olduğunun kanıtıdır.  

  

47%

39%

6%

4% 3% 1%

Isıtma

Aydınlatma

Havalandırma

Soğutma

Diğer

Sıcak su

 

Şekil 4-56: Kuzey Amerika Alışveriş merkezilerine enerji kullanımının kırılımı587 

Soğutmanın önemli olduğu ve güneş ışığı miktarının bol olduğu güney avrupa bölgesinde toplam 
enerji tüketimi kırılımının şekil 4-51 de olduğu gibi hesaplanmıştır.  

                                                      
586 S. Stensson et.al. 
587 Doğal kaynaklar kanada 
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47%

23%

20%

10%

Soğutma

Isıtma

Aydınlatma

Diğer

 

Şekil 4-57: Tipik Güney Avrupa Alışveriş Merkezleri için Enerji Tüketimi Kırılmı588 

AVM'lerde genel olarak sadece kritik sistemleri beslemek için değil aynı zamanda ayrı kiracıların 
gerekliliklerini karşılamak için kesintisiz enerji besleme mekanizmaları (jeneratörler gibi) bulunur. 

AVM'lerin uzun süreli çalışmak için tasarlanmış olmalarına rağmen mağaza, yardımcı hizmetler gibi 
ayrı parçaları yeni kiracının gelmesi veya bazı kiracı mülklerinde yenilik yapmanın ticari açıdan 
hayati öneneme sahip olması nedeniyle sıklıkla yenileni.r Bu faktörler merkezi kontrol, bakım ve 
işletme için sabit politikalar oluşturmaya yönelik ilave zorluklar oluşturur. Karşıt bakış açısıyla ana  
konak binanın yaşlanması öndeki kiracıların yenilenmesinin arkasında saklanır.  

modern bağlamında AVM'ler göreceli olarak yeni bina türleridir ve 30 veya 40 yıl işletme ömrü olan 
bina örneklerini bulmak zordur. (Özellikle Avrupa'nın orta güney bölgelerinde) bu nedenle tutarlı 
karşılaştırma analizi yapmak üzere hala kapsamlı geçmişimiz bulunmamaktadır.  

AVM'lerde enerji genel olarak havalandırma, ısıtma, iklimlendirme ve mağaza aydınlatma,soğutma 
ve diğer kullanımlar için kullanılır.  

4.4.2 Türkiye’ye özel genel bakış  
4.4.2.1 Genel profil ve Türkiye’de kapsam 

Alışveriş merkezlerinin gelişmesş özellikle ABD ve İngiltere gibi ülkelerde güncel proses 
olmamasına rağmen alış veriş merkezlerinin kentsel manzara içerisinde görülmeye başlanması 
birkaç on yıl sürer. Zaman yeni tüketim alanarı ve sahaları için hem geliştiriciler hem de tüketiciler 
açısından oldukça uygundur. Türk insanı gelişim prosesinin oldukça yeni olmasına rağmen  alışveriş 
merkezlerini kullanmayı hevesli  ve düzenli şekilde kabul etmiştir.  

Türk toplumu ekonomik  yeniden yapılanma nedeniyle 1980 li yılların ortasından beri hızlı şekilde 
dönüşmektedir. Türk eknomisi 1980  ile 1993 yılları arasında yüksek oranlarda büyüme sergilemiş 

                                                      
588 Team Consultants alınan bildi, http://www.team.com.gr  

http://www.team.com.gr/
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olup buna liberal,piyasa yönelimli  dışa dönük gelişim stratejisi büyük katkıda bulunmuştur. Ortaya 
çıkan sonuç kurumsal gücün yükselişi, türk firmalar aracılığıyla yabancı sermayenin girişimi olup bı 
da yeni tüketici taleplerini karşılamak için gereken yatırımları mümkün kılmıştır. Ortalama gelirde ve 
banka kredileri aracılığıyla tüketim için destek türk vatandaşlarının tüketim potansiyelini artırmıştır. 
589 

21 Mart 2013 tairihi itibariyle türkiye’de alışveriş merkezileri yatırımları toplamda 54 şehirde 299 
alışveriş merkezinde 40 milyar TL değerine ulaşmıştı. Aşağıdaki şeki 1988 yılından beri brüt 
kiralanabilir alanı  GLA göstermektedir.  

 

Şeki  4-58: Türkiyede alışveriş merkezilerine tahsis edilmiş brüt kiralanabilir alan (GLA)590 

2012 yılı içerisinde sektör içerisinde 21SC alışveriş merkezine 750 000 m2 GLA eklenmitir olup 
kümülatif brüt kiralanabilir alan GLA 2012 yılında 8.3 milyon m2 alana ulaşmış olup bunun 38% 
oranı istanbulda (91 adet) ve kalan 208 61% adedi ise anadoluda yer almaktadır. Aşağıdaki şekilde 
türkiyede SC yoğunluk ve dağılımını gösterir.  

                                                      
589 Çevre ve planlama  A 2003,  cilt 35, sayfa 1073-1093 / Feyzan Erkip güzel sanatlar fakültesi  tasarım ve mimari , Bilkent University 

590 Kaynak: AVM Endeksi AYD  

http://www.ayd.org.tr/EN/DataBank.aspx
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Şekil 4-59: Şehir  GLA yoğunluğu  & SC  dağılım haritası , 2013591 

Tüm türkiye’de her 1000 kişi için 299 SC de 8.3 milyon m2 GLA için ortalama kiralanabilir alan 106 
m2 dir. Türkiye’de 81 ilin 54 ünde alışveriş merkezi bulunmaktadır. 2013 yılında açılacak 25 
alışveriş merkezi ile kiralanabilir alanların 1.1 milyon m2 artışla 9.4 milyon m2 ulaşması beklenir.  

Yukarıdai veriler hem büyük işletme hem KOBİLERE hitap eder ancak alışveriş sektörü ile ilgili 
olarak Büyük işletme be KOBİLEr arasında herhangi bir kırılım bulunmaz.  

4.4.2.2  Türkiye’de enerjiprofili  

Alışveriş merkezleri tipik elektrik tüketimi kırılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Alışveriş 
merkezkeri mağazalar nedeniyle önemli ölçüde elektrik tüketir. Aşağıdaki şekilden de görüleceği 
ğzere asanasörler ve mağaza ekipmanların bilgisayarlar ve yazıcılar vb alışveriş merkezlerinde 
diğer olarak adlandırılan enerki tüketimi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu sonuç yüzde 39 oranlar  
diğer elektrik tüketiminin en yüksek miktara sahip olduğunu gösterir.  

Toplam elektrik tüketimi ihtiyaçlarının neredeyse yüzde 40 oranı HVAC ihtiyaçları nedeniyle tüketilir. 
Ancak HVAC tüketimleri  özel olarak alışveriş merkezleri ziyaretçiihtiyaçları ile ilgilidir. Haftasonları 
ve akşam saatleri HVAC tüketimlerinin zirve yaptığı zamanlardır. Genel olarak HVAC bu türden 
tesislerde soğutma ve iklimlendirmeyi ifade eder. Ancak elektrikli ısıtmada oldukça popüler olup 
alışveriş merkezleri tarafından tercih edilir.  

                                                      
591 Kaynak  AVM Endeksi AYD  

http://www.ayd.org.tr/EN/DataBank.aspx
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Şekil -60: Nihai enerji tüketim kırılımı (elektrik ) 

Alışveriş merkezileri aydınlatma tüketimleri mağazaların ışık tasarımlarından doğrudan etkilenir. 
Aydınlatma kalitesi ve seviyeleri özellikle giyim mağazaları için en önemli tasarım giderlerindendir. 
Ave aydınlatma tüketimlerini olumsuz etkiler. Sonuç olarak aydınlatma tüketimleri yüzde 1 2 
değerine kadar ulaşabilir.  

Mekanik ekipmanla HVAC ile ilgilidir ve tüketimleri HVAC taleplerine paralel olarak değişir. Mekanik 
ekipman tüketimleri nedeyse aydınlatma ile aynı seviyededir.  

Tüm verileri Bolu ve Ankara’da yer akan alışveriş merkezlerinden toplanmıştır.  

Tipik termal enerji tüketimi alışeriş merkezleri için ikiye bölünüt. Isıtma taleni en büyük termal enerji 
tüketicisidir ve sıcak su ise diğer bir tipik termal ısı tüketicisidir.  
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Şekil 4-61: Nihai enerji tüketimi kırılımı  (termal enerji) 

Nihai enerji tüketimi aşağıda gösterilmektedir. Grafik  elektri ve termal enerji şekilde  ayrı ifade 
edilen iki enerji türünü birlikte göstermektedir. 41% oranı ile ısıtma en büyük tüketim kaynağıdır. Bu 
çalışmada kullanılan verilen iç Anadolu bölgesinden elde edildiğine dikkat edilmelidir. Isı tüketimleri 
bölgenin yüksek termal taleplerinden doğrudan etkilenir. HVAC ve diğer (asansörler ve mağaza 
ekipmanlarıi bilgisayarlar yazıcılar vn) 19 yüzde oranı ile ikinci ve üçüncü büyük tüketicilerdir.  

 
Şekil 4-62: Typical Nihai enerji tüketimibreak-down 

Türkiye’de alış veriş merkezilerinde tipik enerji yoğnunluğu 345 kWh/m2 olıp 0.297 TEP/mw karşılık 
gelir. Türkiye’de enerji verimliliği önlemleri tipik geri ödeme zamanları aşağıda sunulmaktadır.  

Tablo 4-12c Türkiye’de tipik enerji tüketim önlemleri ve geri ödeme zamanı  

Yardımcı sistem Enerji tüketimini minimize etmek içim yöntem Beklenen geri 
ödeme zamanı 
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Yardımcı sistem Enerji tüketimini minimize etmek içim yöntem Beklenen geri 
ödeme zamanı 

HVAC Atık ısı geri kazanımı 1-2 

HVAC Kazan ve boru ağları yalıtımı 0-1 

HVAC Kazan yanma verimliliğinin artırılması - 

HVAC Kaza değişimi  / yüksek verimli kazan kullanılması  3-4 

HVAC Yüksek verimli  / VSD kontrollü soğutucu ile değiştirme 3-4 

HVAC Soğuk su boru ağları yalıtımı 0-1 

HVAC chiller Hava soğutmalı soğutucu için evaporatif  soğutma sistemi  2-3 

HVAC Oda termostatları ve termostatik radyatör vanalar 1-2 

HVAC Güneş enerjisi su ısıtma 3-4 

HVAC Isı pompaları 3-4 

HVAC Bölgeleme soğutma kontrolü  1-2 

HVAC Kazanlar için dış mekan sıcaklık sensor kontrolü  0-1 

HVAC Boru hatlarında buhar kaçaklarını önleme - 

HVAC Gelen hava  ön ısıtma ve ön soğutma için topraktan havaya ısı 
eşanjörleri  1-2 

Motorlar elektrikli motorlar fanlar ve motorlar için değişken hızlı sürücüler 2-3 

Motorlar Enerji verimli motorlar 1-2 

Bina zarfı Camlamayı iyileştirme 3-4 

Bina zarfı Duvar yalıtımını iyileştirme 4-5 
Bina zarfı Çatı yalıtımını iyileştirme 3-4 
Bina zarfı Gölgeleme  2-3 

Aydınlatma Verimli aydınlatma montajı  (LEDs, kompakt florasan ) 2-3 

Aydınlatma Aydınlatma kontrolleri 1-2 

Enerji besleme Kojenerasyon tesis 4-6 

Enerji besleme Tri- jenerasyon tesisi 4-6 

İzleme ve kontrol Bina otomasyon sistemi 3-4 

Çamaşırhane Çamaşırhanede ısı geri kazanımı 0-1 

Çamaşırhane Çamaşırhane ekipmanında enerji verimliliği 3-4 

Ofis ekipmanı Kapama programı 1-2 

Medikal ekipman Kapama programı 1-2 

Asansörler Yüksek verimli / VSD kontrollü 3-4 
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4.4.3 En uygun, maliyet verimli teknikler ve teknolojiler 
Alışveriş merkezlerinin çeşitli fonksiyonlarına yönelik Olası enerji tasarrufları için en uygun maliyet 
verimli teknikler aşağıda sunulmaktadır.  

Alan Önlem 
A. Teknikler ve Teknolojiler B ile ifade edilen tüm fonksiyonlarla ilgilidir. 
Bina enerji yönetim sistemleri 
İyi bakım ve temizlik hizmetleri 
Bakım  

B. en uygun maliyet verimli teknikler ve teknolojiler 

Isıtma 

Termostatlar 
- TRV 
- Bölgeleme kontrolü 
- Kazanların ve boru ağlarının yalıtımı 
- Kazanların değiştirilmesi /  Yüksek verimli kazanların kullanılması  
- Biomass fired boilers Biyokütle yakmalı kazanlar 
- CHP 
- Isınma için ısı pompaları 
- Pompa ve fan elektrik motorları için değişken hızlı sürücüler 
- Enerji verimli motorlar 

Havalandırma ve 
iklimlendirme 

Doğal havalandırma 
- Isı geri kazanımı 
- Pompa ve fanların elektrik motorları için değişken hızlı sürücüler 
- Enerji verimli motorlar 
- İyileştirilmiş kontrol sistemleri 
- Talep kontrollü havalandırma 
Toprak hava ısı eşanjörleri 
Sistemin kısa süreli kapatılması 

Soğutma 

- Değişken hızlı sürücüler 
- Entegre soğutucu tesis kontrolleri 
- Yerel soğutma 
- Serbest soğutma  
-  

Su Isıtma 

- Yalıtımın kullanılması 
- Sıcak su dağıtım sistemi 
- Yerel su ısıtıcıların kullanılması 
- Dağıtım sıcaklığı 
- Isıtma sistemlerinin ayrılması 
- Sıcak su tasarruf araçları 
- Güneş enerjisi ile su ısıtma 

Aydınlatma 

- LED montajı  
- Eski T12 veya T8 lambaların değiştirilmesi 
- Aydınlatma kontrolü 
- bölgeleme kontrolü 
- Gölgelik ve jaluzi montajı  

Özel Ekipman 
- Akıllı kontrol 
- Enerji tasarruf devreleri ve balastlar 
- Uygun bakım  

Ofis ve düşük enerjili 
ekipman 

- Kapama ve enerji azaltma 
-  
- Ekipman bakımı 
- yaşam döngüsü maliyetlerini dikkate alarak ekipman satın alma 
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Alan Önlem 

Yiyecek içecek alanları 
- Mutfak personeli arasında farkındalığı artırma 
- Tesislerin ve çıkarım havalandırma sistemlerinin bakımı 
- Isı geri kazanım sistemleri montajı 

Taşına sistemleri - eski verimsiz taşıma sistemlerinin değiştirilmesi 
-  Yolcu hareket sensorları montajı 

Bina kılıfı 

- Duvar yalıtımını iyileştirme 
- Camlamayı iyileştirme 
- Çatı yalıtımını iyileştirme 
- Temel yalıtımını iyileştirme 
- Güneş enerjisi kontrol aletlerinin kullanılması 
Hava kilitleri  kullanılması 

Atrium 

- Baca etkisi 
-  ışık kepçesi 
-  Havalandırma kanyonu  
- Tampon  
-  Çatı örme panelleri çift kanyon  

 

Yukarıda ifade edilen tipik AVM 'ler ilgili fonksiyonlar bu rapor içerisinde aşağıda yer alan enerji 
tasarrufları için en iyi olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojilerle birlikte 
tanımlanacaktır.  

AVM binaları içerisinde çok fazla çeşitlilikte tiplojij farklılıklar olması nedeniyle uygulamadan önce 
hedef alan müdahalesi tanımlanmalıdır böylece gerekli parametreler ve dahil olması gereken 
paydaşlar tam olarak bilinebilir ve denetlenebilir. (mülk sahibi, kiracı veya her ikisi). Caraghiaur ve 
Lanty tarafından aşağıdaki şekilde kapsamlı bir kategorizasyon yapılmıştır. 592  

• Kategori  A: Bu AVM'lerde mülk sahibi sadece ortak alandaki tüm enerji kullanımından 
sorumludur, kiracılar ise kendi elektrik, ısıtma/soğutma sistemlerini sağlar.  

• Kategori  B: Bu AVM'lerde mülk sahibi ortak alandaki tüm enerji kullanımından sorumludur 
ve elektriği kiracılara yeniden dağıtır kiracılar ise kendi ısınma ve soğutma sistemlerini 
sağlar.  

• Kategori C: Bu AVM'lerde mülk sahibi ortak alandaki tüm enerji kullanımından sorumludur ve 
kiracılara ısınma /soğutmayı sağlar, kiracılar ise kendi elektriğini sağlar.  

• Kategori D: Bu AVM'lerde mülk sahibi ortak alandaki tüm elektrik kullanımından sorumludur 
ve kiracılara elektrik/ısınma ve elektrik sağlar.  

4.4.3.1 Isınma  

Isıtmada enerji tasarrufları sağlamak için en iyi olanakları sunan, AVM işletme ve bakım giderlerini 
azaltan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler aşağıda listelenmektedir 

• Termostatlar 
• TRV 
• - Bölgeleme kontrolü 
• - Kazanların ve boru ağlarının yalıtımı 

                                                      
592 Kapalı alışveriş  merkezleri için enerji karşılaştırması… at last/ G.Caraghiaur, K.Lantry 
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• - Kazanların değiştirilmesi /  Yüksek verimli kazanların kullanılması  
• - Biomass fired boilers Biyokütle yakmalı kazanlar 
• - CHP 
• - Isınma için ısı pompaları 
• - Pompa ve fan elektrik motorları için değişken hızlı sürücüler 
• - Enerji verimli motorlar 
•  

Ayrıntılar bölüm1.1.2 içerisinde sunulmaktadır (Hastaneler). 

4.4.3.2 Havalandırma ve İklimlendirme 

Havalandırma ve iklimlendirme ekipmanı Isıtma, havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) ünitesi 
olarak bilinmektedir. Bu fonksiyonları yerine getirmek için ısıtma e soğutma sistemleriyle bağlanma 
özellikleri vardır.  

 Havalandırma ve iklimlendirmede enerji tasarrufları sağlamak için en iyi olanakları sunan, AVM 
işletme ve bakım giderlerini azaltan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler aşağıda 
listelenmektedir 

• Doğal Havalandırma 
• Isı geri kazanımı  
• pompa ve fan elektrikli motorları için değişken hızlı sürücüler 
• Enerji verimli motorlar  
• İyileştirilmiş kontrol sistemleri 

 Ayrıntılar bölüm1.1.2 içerisinde sunulmaktadır (Hastaneler). Yukarıda ifade edilen tekniklere ilave 
teknik ve teknolojiler aşağıda ele alınmaktadır 

 

Sistemin kısa süreli kapatılması 

Kullanıcılar tarafından fark edilmeyecek şekilde sistemin kısa süreli kapatılması planlanmalıdır. Bu 
enerji tasarruflarına önemli katkıda bulunabilir.  

 

Talep kontrollü havalandırma 

Talep kontrollü havalandırma birçok ayrı fonksiyonun periyodik olarak kullanım dışı olduğu 
durumlarda kullanılabilir. (örneğin sinema, tiyatro salonı) böylece aynı HVAC servis hacmi 
gerekmez. Bu orta bölgede yer alan Alışveriş merkezinin ısı yükünü 48% oranında azaltabilir.  593. 

 

Zeminden Havaya Isı Eşanjörleri 

Isıtma ve soğutma yüklerini azaltmak için gelen havayı önısıtma ve ön soğutmak için zeminden 

                                                      
593 Atina'da Alışveriş merkezi için enerji etütü/ Atina Üniversitesi, 2006 
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havaya ısı eşansjörleri dikkate alınmalıdır. Bu teknik  orta bölgede yer alan alışveriş merkezinin 
soğutma yükünün 21.9% oranında ve  ısıtma yükübü 64.4% oranında azaltabilir.594. 

Yapılan bir araştırmada İngiliz Alışveriş merkezlerin eski HVAC sistemlerinin toplamda yenileriyle 
değiştirilmeleri sonucunda 20% oranında gider tasarrufu elde edildiği bildirilmiştir. 595.  

4.4.3.3  Soğutma 

Soğutmada  enerji tasarrufları sağlamak için en iyi olanakları sunan, AVM işletme ve bakım 
giderlerini azaltan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler aşağıda listelenmektedir 

• Değişken hızlı sürücüler 
• Entegre soğutucu tesis kontrolleri  
• Yerel soğutma  
• Serbest soğutma 

Ayrıntılar bölüm 1.1.2 içerisinde sunulmaktadır (Hastaneler) Singapur'da gerçekleştirilen bir vaka 
çalışmasında soğutucuları daha verimlileriyle değiştirme sonucunda 6.4 yıl geri ödeme sğresi ve 
15.33 kWh/m2/yıl tasarruf elde edilmiştir. 596. 

 

4.4.3.4 Aydınlatma 

Aydınlatma AVM iyileştirmede tek başına önemli rol oynayabilir. AVM'lerin aydınlatma stratejileri 
aşağıdaki nedenlerden dolayı karmaşıktır.: 

• Hemen hemen tüm kiracılarda tüm çalışma bölgesinde aydınlatma gereklidir.  
• Ortak alanlardaki geniş mekansal boşluklar beklenen aydınlatma seviyesini elde etmek için 

özel aydınlatma tekniklerinin uygulanmasını gerektirir.  
• Mağazaların kimlikleri ve alışveriş merkezi içerisinde tematik varlıklar için gerekli seviyeyi 

elde etmek üzere aydınlatmanın estetiği önemlidir 
• . Aydınlatmanın kalitesi mekanın çekiciliğine yansır sadece kullanıcının konforu değil iyi 

şekilde hissetmesini de etkiler bu nedenle ticari ortam başarıda veya başarısızlıkta kiritik 
olabilir.  

Birçok kiracının kurumsal kimliklerine veya özel aydınlatma gerekliliklerine bağlı olarak özel 
aydınlatma rehberlerini uyguladığı için (süpermarketlerde çeşitli ekranlardaki aydınlatma veya 
sinema fuayesindeki ambiyans gibi) onlar için görünüş ekolojik düşünce ve enerji tasarrufuna göre 
önceliğe sahiptir. Bu nedenle ortak alanlarda, ofislerde, yardımcı mekanlarda (garaj gibi) ve 
cephelerin özel aydınlatmasında mülk sahibinin alan aydınlatma çabalarına odaklanmak daha pratik 
olacaktır.  

Genel olarak orta ile yüksek genel aydınlatma (250 ile 800 lümen arası) vurgu(asıl aydınlatma) için 
uygundur 597.. Orta iklim bölgesinde yer alan AVM için aydınlatmaya yönelil kurulu güç perakende 

                                                      
594 Details are provided in the section 1.1.2 (Hastaneler). 2006 
595 Sürdürülebilir alışveriş merkezleri Enerji performans ve değer/ CBRE/  İngiliz Alışveriş merkezleri konseyi / London 2015 
596 BCA-Yapı enerji karşılaştırma raporu / Yapı ve inşaat otoritesi / Singapur 2014 
597 Ticari enerji sistemleri_alışveriş merkezileri/ Earth Cents/ Gulf Power/ 2013 
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bölgesi için 35 W/m2, ortak dolaşım bölgeleri iöin 20 W/m2, restoranlar için 30 W/m2dir. bu enerjinin 
neredeyse 60% oranı alana ısı olarak yayılır. 598.  

Aydınlatma teknolojilerinde   enerji tasarrufları sağlamak için en iyi olanakları sunan, AVM işletme 
ve bakım giderlerini azaltan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler aşağıda listelenmektedir 

 

• LED montajı  
• - Eski T12 veya T8 lambaların değiştirilmesi 
• - Aydınlatma kontrolü 
• - bölgeleme kontrolü 
• - Gölgelik ve jaluzi montajı 

Ayrıntılar bölüm 1.1.2 içerisinde sunulmaktadır (Hastaneler). Vaka çalışmasında geleneksel 
armatürleri LED'lerle değiştirmek  aydınlatma enerjisinde 30-50% tasarrufa yol açmış ve 7 sene geri 
ödeme süresi ortaya çıkmıştır. 599. 

İlave olarak aydınlatma kontrolleri kuzey iklimlerinde aydınlar gerekliliklerini 35 ile 70% arasında 
(maliyetleri de)azaltır ve 3 ile 7.5 yıl arasında geri ödeme süresi sağlar. 600. % Güney iklimlerinde 
tasarruf 15-25% arasındadır. 601. 

İngiliz alışveriş merkezleri üzerinde yapılan araştırma yeni aydınlatma ekipmanı işe işletme gideri 
tasarruflarının eski ekipman nazaran 66% daha az olduğunu bununla ilgili HVAC sistemlerindeki 
tasarrufun 20% oranında olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda eski AVM binalarıyla ilgili olarak 
değiştirme dolayısıyla toplamda 5.7% etki değeri meydana gelmiş, aydınlatma miktarları 3.8% 
azalmış kıyaslamalı olarak HVAC miktarı 0.3 azalmıştır. 602. of the lighting system has an estimated 
energy saving of 16.7 kWh/m2 with a 4 years payback period Kanada durum çalışmalarında 
aydınlatma sisteminin iyileştirilmesinin 16.7 kWH7m2 enerji tasarrufu ve 4 yıl geri ödeme süresi 
ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. 603. 

AVM benzeri tesislerde karmaşıklıklara rağmen (birçok kiracı, tipik olmayan binalar, çok geniş 
yelpazede şekil büyüklük ve biçim) durum çalışmasıyla Avrupa'da orta iklim bölgesinde yer alan bir 
ülkede, ortalama enerji tasarruf teknikleri senaryosu ile; serbest soğutma, talep kontrollü 
havalandırma ve akıllı aydınlatma gibi, ısıtma yükünde 3.7 kWH/m2 değerinde azalma tespit 
edilmiştir. Bu EV önlemleri olmayan duruma göre 77% oranında azalma demektir.  Soğutma 
yüklerinde de temel vakaya göre 50% oranıan karşılık gelen 73.7 kWH/m2 azalma elde edilmiştir.   
604. 

4.4.3.5 Özel Ekipman 

                                                      
598  
599 Suudi arabistan krallığında enerji faydalanma ve verimliliğin değerlendirilmesi  cilt 2 :enerji verimlilik tetkiki: durum çalışmaları/ Kral 
Abdullah üniverisitesi Bilim ve Teknoloji / KSA 2014 
600 mağaza alışveriş merkezi ve süpermarketlerde dolar tasarrufu/Enerji yenilikçileri inisiyatifi/ Natural Resources Canada/ Canada 
2003 
601 Suudi arabistan krallığında enerji faydalanma ve verimliliğin değerlendirilmesi  cilt 2 :enerji verimlilik tetkiki: durum çalışmaları/ Kral 
Abdullah üniverisitesi Bilim ve Teknoloji Atina'da Alışveriş merkezi için enerji etütü/ Atina Üniversitesi, 2006/ KSA 2014 
602 Sürdürülebilir alışveriş merkezleri Enerji performans ve değer/ CBRE/  İngiliz Alışveriş merkezleri konseyi / London 2015 
603 mağaza alışveriş merkezi ve süpermarketlerde dolar tasarrufu/Enerji yenilikçileri inisiyatifi/ Natural Resources Canada/ Canada 
2003 
604 Atina'da Alışveriş merkezi için enerji etütü/ Atina Üniversitesi, 2006 
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AVM'lerde kuruluşun ticari profilini iyileştirmek için birçok özel ekipman bulunabilir. Bunlar 
aşağıdakileri içerebilir:  

• Bilgilendirme ve reklam amaçlı elektrik reklam panoları ve mega işaretler 
• Büyük ölçekli genellikle hareketli heykeller, şelale ve dekoratif elemanlar 
• Tematik alanları oluşturmak ve cepheleri vurgulamak için özel aydınlatma 

Bu araçlar genel olarak elektrikle çalışır ve sürekli çalışmaları nedeniyle enerji tüketimine katkıda 
bulunabilir. Bu nedenle burada aşağıdaki gibi enerji tasarruf önlemleri uygulanmalıdır. : 

•  Akıllı kontrol 
• enerji tasarruf devreleri ve balastları  
• uygun bakım , vb. 

4.4.3.6 Ofis ve düşük enerjili ekipmanlar 

AVM'lerde  ofis ekipmanları genel olarak yönetim mülkleri ve güvenlik medikal oda ve bakım odası 
gibi yardımcı fonksiyonlarla sınırlıdır. Bu nedenle toplam enerji verimlilik politikasına katkısı önemli 
değildir. Burada yine önemli miktarda ofis ekipmanı vardır. (bilgisayarlar monitörler, yazıcılar 
fotokopi makineleri mutfak aletleri gibi) burada bazı temek teknikler ve günlük en iyi uygulama rutini 
enerji tasarrufu sağlayabilir. Bunlar genel olara önceli bölümlerde ele alındığı gibidir.  

• Kullanılmayan veya bekleme modunda çalışan tüm ekipmanları kapatma 
• . Ekipmanların uygun şekilde bakımını yapma 
• Ekipman satın alırken enerji özelliklerini dikkate alma 

4.4.3.7 Yeme içme alanları 

Hemen hemen tüm AVMlerde merkezi tema yeme içme alanlarıdır, bu çeşitli kafe, restoran vb bir 
avlu etrafından toplanarak komşu meydan hissi oluşturur. Bu kuruluşlar için mutfak tesisleri açıkça 
elektrik ve havalandırma açısından büyük enerji tüketicileridir bu nedenle bu alanda aşağıdakileri 
içeren  enerji tasarruf önlemleri kiracılara önerilmelidir:  

•  Ekipmanı uygun  şekilde kullanma ve uygun zamanlarda kapatma şeklinde mutfak personeli 
arasında farkındalığı artırma 

• Tesisleri ve çıkarım havalandırma sistemlerini uygun durumda sağlama 
• Isı geri kazanım araçlarının montajını dikkate alma 

Kendi açısından mülk sahibi ortak alanlarda yer alan yeme içme alanların iyi şekilde 
havalandırılması ve soğutulmasını sağlamalıdır. Bunun nedeni birçok insanın konsantrasyonu ve 
mekanı vurgulamak için özel aydınlatma gerekliliklerinin mekanın aşırı ısınmasına katkıda 
bulunmasıdır.  

Bu alanlar için tasarım tekniklerinden birisi mekanı doğal şekilde aydınlatmaktor böylece gün ışı 
bölgesinde aydınlatmadan kaçınabilir. Havalandırma taleplerimi hesaplarken koku kontrolü dikkate 
alınmalıdır.  

4.4.3.8 İletim sistemleri 

Doğaları nedeniyle AVM'ler insanların çaba göstermeden dolaşımına büyük ölçüde bağımlıdır. 
Modern alışveriş merkezlerinin çok katlı binalar olması nedeniyle asanasöt, yürüyen merdiven ve 
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yürüyen kaldırımlar gibi uygun taşıma araçları AVMnin  sorunsuz çalışmasına önemli katkılarda 
bulunur (Şekil 4-52). Eski verimsiz taşıma sistemleinin yeni akıllı enerji tasarruf mekanizmaları ile 
değiştirilmesi 50% oranında maliyet tasarrufları sağlayabilir. 605. 

Yürüyen merdivenleri veya yürüyen kaldırımları sadece yolcular yaklaşınca aktive eden yolcu 
hareket sensorlarının montajı yoğun kullanım zamanlarında enerji tasarrufu sağlayabilir.  

 
Şekil 4-63: Akan ziyaretçi hareketinin parçası olarak İstanbul Türkiye'de yürüyen merdivenler 

4.4.3.9 Bina Kılıfı 

Bina kılıfı ile sadece ana konak binalarının dış cephesini değil aynı zamanda iç mağazalar cepheleri 
ve yardımcı hizmetler ve ortak alan arasında ara yüz bariyeri oluşturduğuna dikkat edilmelidir. 
Çalışma saatlerinde birçok mağazanın ön kısmını açık tutması gerçeği iklimsel bölgeleri ayırma ile 
ilgili her türlü girişimi karmaşıklaştırır bu nedenle mağazanın iç bölgeleri ile ortak alan arasında 
tampon bölgesi oluşturarak koşulardaki farklılığı hafifletmek gerekir. Belirli önlemler Atrium 
kısımında ele alınacaktır.  

İç ve dış ortam sıcaklıkları arasında sıcaklık farklarının çok fazla olmadığı orta güney Avrupa 
bölgelerinde binaların kılıf özellikleri uygun termal yalıtıma ve binaya giren temiz hava miktarını 
kontrol etme kapasitesine bağlıdır.  

Bina kılıfı teknolojilerinde   enerji tasarrufları sağlamak için en iyi olanakları sunan, AVM işletme ve 
bakım giderlerini azaltan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojiler aşağıda listelenmektedir 

 

• Duvar yalıtımını iyileştirme 
• Camlamayı iyileştirme 
• Çatı yalıtımını iyileştirme 

                                                      
605 Sürdürülebilir alışveriş merkezleri Enerji performans ve değer/ CBRE/  İngiliz Alışveriş merkezleri konseyi / London 2015 
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• Temel yalıtımını iyileştirme 
• Güneş enerjisi kontrol aletlerinin kullanılması 
• Ayrıntılar bölüm 1.1.2 içerisinde sunulmaktadır (Hastaneler) Dikkate alınacak diğer ilave 

teknik hava kilitlerinin kullanılmasıdır.  

Hava kilitlerinin kullanılması 

AVM 'nin tüm girişlerine konarak her türlü ısıtma ve soğutma kayıplarının kesilmişsi için giriş holü 
gibi uygun araçların konulması aynı zamanda yoğun saatlerde misafirleri ağırlayacak şekilde yeterli 
genişliğe sahip olması ve müşteri giriş ve çıkışlarında güvenlikten taviz vermemesi hayati öneme 
sahiptir. Hava dağıtım sistemlerinde olduğu gibi tipik olarak AVM'lerde dışarıya göre hafif pozitif 
basınç sağlayan bu araçların soğuk dönemde bağımsız ısıtma sistemine sahip olmalıdır.  

Sıcak iklimlerde gerçekleştirilen bir araştırmada orta kalınlıkta yalıtım tabakasının eklenmesi (7.5 
cm) soğutma için elektrik taleplerinde 30% azalmaya ve 4 yıllık geri ödeme süresine neden 
olabilir606. 

 

Şekil 4-64: Atina'da yer alan RIVERWEST alışveriş merkezi, dış kaplama  havalandırmalı termal yalıtım 
tabakası üzerinde geri dönüştürülebilir alüminyum saçtan oluşır (polietilen tabaka bulunmamaktadır) 

Tüm mekanik ekipmanların, bakım iskelelerinin kanaların ünitelerin vb termal ve hidro yalıtımda 
herhangi bir problem yaratmadan çatıya çıkarılmasına özen gösterilmelidir.  (Şekil 4-65). 

Güneş enerji panellerinin çatıya montajı önerilir ancak yüzeyin büyük kısmı makinelerle 
kullanılacaktır, yöntemlerden birisi ünitelerin üzerine hafif metal kafes yapısı montajı yapmak ve 
panellerin montajı sürekli düz yüzey sağlamaktır.  

                                                      
606 Suudi arabistan krallığında enerji faydalanma ve verimliliğin değerlendirilmesi  cilt 2 :enerji verimlilik tetkiki: durum çalışmaları/ Kral 
Abdullah üniverisitesi Bilim ve Teknoloji Atina'da Alışveriş merkezi için enerji etütü/ Atina Üniversitesi, 2006/ KSA 2014 



  
 
 
 
 

 

 
 
Avrupa Birliği / Katılım Öncesi yardım Aracı (IPA) Enerji sektörü teknik yardım projesi 
Sözleşme no MENR12/CS04 Sayfa - 414 - 

 
Şekil 4-65: Ciddede alışveriş merkezinde yer alan çeşitli A/C ünitelerine sahip Alışveriş merkezi ve çatı 
koruma tabakası607 

4.4.3.10 Atriyum 

Atriyum AVM'lerle ilgili eşsiz tasarım özelliği olup merkez ortak alan gibi tüm düzenleme içerisinde 
merkezi pozisyona sahiptir ve birçok durumda tüm oluşumun gerçek kimliğini tanımlar. Sokak gibi 
doğrusal veya plaza şeklinde dairesel veya çok katlı olabilir.  Dominant yapısı onu enerji tasarruf 
stratejilerinde temel araç olarak kullanmaya imkan sağlar. Böyle kullanımlar aşağıdakileri içerir.  

 

Baca etkisi  

AVM nin tüm seviyelerini köprüleyen atriyum boşluğu sıcak havanın yüselmesi için baca etkisi 
aracılığıyla baca etkisi yapabilir ve vantilatör aracılığıyla yukarıya çıkarılabilir. Faydalı alt 
seviyelerdeki soğutma etkisi bu nedenle azalır ve taze hava mekana getirilir.  

 

Işık Kepçesi  

Eğer doğru geometri ile tasarlanırsa atriyumlar huni gibi davranabilir üst kısımda gün ışığını toplar 
ve yoğun şekilde daha düşük seviyelere getirir. Camlama da olduğu gibi doğrudan güneş ışığı 
kazançları ve parlamadan kaçınılmalıdır.  

                                                      
607 Suudi arabistan krallığında enerji faydalanma ve verimliliğin değerlendirilmesi  cilt 2 :enerji verimlilik tetkiki: durum çalışmaları/ Kral 
Abdullah üniverisitesi Bilim ve Teknoloji Atina'da Alışveriş merkezi için enerji etütü/ Atina Üniversitesi, 2006/ KSA 2014 
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Şekil 4-66: Malezya SETIA CITY Alışveriş merkezinde gerçekleştirilen gün ışığı çalışmaları608 

Havalandırma Kanyonu 

Orta ve güney iklim bölgelerinde atriyumlar önemli miktarlarda enerji yüklerini azaltarak doğal 
havalandırma sağlayacak şekilde açık kanyonlar şeklinde kullanılabilir. Bu teknik genel olarak 
ılıman iklimlere (ilk bahar ve son bahar) ve güneş ışınlarının doğrudan açıklıa düşmedliği sabah ve 
öğlen saatlerinde uygulanabilir.  

Atriyumun bu şekilde kullanılması çatı için sofistike açıklık mekanizması gerektiriir bu da doğal 
ortamların sunulmasında maliyetli olabilir, doğru iklim bölgelerinde kullanılacak hoş bir his sağlar 
ve yapıya büyük değer karar. Şekil 4-56 içerisinde açıldığı zaman gün ışığına kabul eden ve doğal 
havalandırma sağlayan açıklık örneği yer almaktadır.  

 
Şekil 4-67: Atina RIVERWEST alışveriş merlezi çatısı 

                                                      
608 IEN Consultants 
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Tampon 

like: Atriyum genel olarak tüm katları ve tüm merkezleri merkezi mekansal boşluğa doğru bağlar. 
Bu nedenle soğutma ve aydınlatma araçlarının avantajları boşluktaki boşa giden ısı, soğutma ve 
aydınlatma enerjileri ile ortadan kalkabilir. Tasarım aşağaıdaki şekillerde bu enerji transferinde 
tampon gibi görev yapacak araçlar sağlamalıdır. (Şekil 4-57)  

• Çıkınt kanopileri olan koruma balkonları ve katlar 

• mağazaların hemen önünde daha alçak tavankara sahip olma 

• havanın tutulması ve yukarı hareket etmesini önlemek için balkonların altında camlı 
saçaklar sağlama 

•  Işığı yeniden yönlendirmek için balkon kemerlerinin altında yansıtıcı tavanlar kullanma 

 
Şekil 4-68: Türkiye İstanbul Kanyon alışveriş merkezi  Tampon oluşturmak üzere balkonlarda 

diyaframlar bulunmaktadır  

Çatı panelleri çift katmanları 

Özel bir bina teknolojisi olarak son yıllarda geliştirilmiş olup AVM’ler gibi binalara hitap etmektedir 
ve büyük ölçekli şeffaf çatı şeklidir. Genel olarak geniş çatı işleri yayılması ve estetik aydınlatma 
çözümü elde etme isteğine bağlı olarak sentetik malzemeler kullanılır. (akrilik,branda vb). Camın 
termal avantajlarına eşdeğer avantajlar sağlayamadığı için çatı panelleri olarak çift kat malzeme 
kullanılması incelenmelidir. Bu nedenle termal yalıtım olarak çevrelenmiş hava kullanılır.  

Aşağıdaki şekilde Atina Yunanistan’da yer alan sürekli şişirilmiş sentetik yastıklardan oluşan 
termal yalıtım gün ışığı sağlayan ancak yangın dumanı durumunda eriyen camlı çatıyı 
sunmaktadır.  
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Şekil 4-69: Atina Yunanistan’da yer alan MALL alışveriş merkezi camlı çatısı 

Şekil 4-59 Belfast Kuzey İrlanda’da bulunan mekan çerçevesinde pleksi glass cam dan oluşan  
VICTORIA alışveriş merkezi çatısı sunulmaktadır.  

 
Şekil 4-70: Kuzey İrlanda Belfastta yer alan VICTORIA alışveriş merkezi çatısı 

4.4.3.11 AVM’lerin tüm fonksiyonları ile ilgili teknikler ve teknolojiler 

Teknikler ve teknolojiler aşağıdakilerle ilgilidir: 

• Bina Enerji Yönetim Sistemleri 

• İyi bakım ve temizlik hizmetleri 

• Bakım 

Bölüm  1.1.2 içerisinde sunulmaktadır (Hastaneler). 

İyi bakım temizlik hizmetleri gelen ve giden araç trafiğini, akışı kolaylaştırmayı, garaj girişini organize 
etmeyi ve takip edilmesi kolay ve akılcı şekilde mekan aramayı ve motorların çalışma zamanını 
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minimize etmeyi dikkate almalıdır. Bina ve komşu toplu taşıma merkezleri arasında sürdürülebilir 
taşıma çözümlerine yönelik belediye ile uzlaşı aramak yaklaşan araçların adedini azaltabilir ve 
böylece alışveriş merkezinin çevresel izini azaltabilir. Şekil 4-60 Atina Yunanistan’daki alışveriş 
merkezi kullanıcıları için tahsis edilmiş otobüs taşıma hizmetlerini sunar.  

 

Şekil 4-71: Atina Yunanistan’da alışveriş merkezi kullanıcıları için tahsis edilmiş otobüs 
taşımacılığı 

 

4.5 Ofis Binaları 

4.5.1 Ofis binalarında enerji tüketim profilleri  
Ofis bina sektöründe tipoloji anlamında çeşitlilik fazladır. Konut sektörü ile kıyaslandığında ofis 
binaları sektörü daha kompleks ve heterojendir, enerji tüketimi ile yansıtılan bu gerçek aşağıdakilere 
bağlıdır: 

• Yapıya yerleştirilen teknolojinin yaşı ve türü 
• Diğer komşu bina ve kent dokusuna göre yeri ve ilişkisi 
• Açıklık, yönelim malzeme gibi binaların karakteristikleri 
• Kiracının operasyonel planı 
• Mekanda kullanılan ısı üreten makinelerin türü (bilgisayar ve diğer aletler) 

Ofis bina sektöründe enerji tüketimi konut sektöründe olduğu kadar fazla değildir. Örneğin türkiye’de 
konut sektörünün yıllık tüketimi 2004 yılı için 17,894 kTEP iken ofis sektöründe genel tüketim 3,763 
kTEP değerindedir609. 

Ancak konutsal olmayan bina türleri arasında ofis binaları toplam konutsal olmayan alanlar 
içerisinde ¼ oranına karşılık gelecek şekilde en büyük ikinci kategoridedir. Ofis binaları konutsal 
binalara benzer ısıtma ve soğutma koşullarına sahiptir ancak daha kısa süreli kullanılır. Ofis 
binalarına benzer model eğitim binalarında da görülür ancak konutsal zemin alanının %20 
oranından daha azına karşılık gelir.610. Batı Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen diğer araştırmalar 

                                                      
609 Energy demands of European buildings, Eoin Broin, Goeteborg 2007, p.49 
610 Europe’s building under the microscope, Buildings Performance Institute Europe, 2011 
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hizmet sektör bina stoklarının toplam miktarının yaklaşık %33’üne karşılık gelir. (perakende % 25 ile 
ikinci sıradadır) %58 oranında katma değer üretir ve iş gücünün %43 oranına karşılık gelir.611. 

Hastanelerle ve perakende alanları ile karşılaştırıldığında ofis binaları önemli enerji tüketim alanları 
olarak kabul edilmese de bina stokların baskın adedi ofis binalarını Avrupa bölgesinde en büyük 
enerji tüketicisi yapar. (Şekil 4-61) 

26%

28%12%

12%

10%

6%
6%

Ofisler

Toptan ve perakende
ticareti

Eğitim

Otel ve restaurantlar

Hastaneler

Spor tesisleri

Diğer enerji tüketen
binalar

 
Şekil 4-72: Bina türlerine göre toplam enerji payı 612 

Şekil 4-62 ofis binaları tipik enerji tüketimini göstermektedir. Bu enerji tüketiminin en büyük kısmı 
soğutma/ısıtmaya atfedilmekte olup toplam %49 oranına karşılık gelmektedir.  

                                                      
611 Energy demands of European buildings, Eoin Broin, Goeteborg 2007, p.124 
612 Europe’s building under the microscope, ed. Marina Economidou, Buildings Performance Institute Europe, 2011 
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Şekil 4-73: Ofis binaların tipik enerji kullanımı  613 

Elektriğin sadece enerji tüketiminde en büyük kısmını oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda hizmet 
sektörü binalarında enerji tüketimi artışından da sorumludur.  

Artan kullanımları nedeniyle bilgisayarların ve diğer ofis ekipmanlarının enerji dağılımında ciddi 
paydaş olduğu açıktır. Veri merkezleri dahil olmak üzere IT ekipmanlarından kaynaklanan sera gazı 
emisyonları yılda yaklaşık %6 oranında artar:614. Ofis binalarında her türlü iyileştirme eylemi 
aşağıdakileri amaçlamalıdır  

• Termal konforun elde edilmesi  
• Hem soğuk hem sıcak sezon süresince enerji tüketimini minimize etme 

IFC’ye göre ofis  binaları için global karşılaştırma 200 kWh/m2 dir.   

4.5.2 Türkiye genel bakış  
4.5.2.1  Türkiye’de enerji profili  

Ofisler genel olarak diğer ticari binalarla karşılaştırıldığında daha sınırlı çalışma zamanına sahip 
olan çok katlı binalardır. Elektiriğin en büyük kısmı diğer olarak tanımlana  ofis araçları bilgisayar 
yazıcı vb tarafından tüketilir. Bilgisayarlar,yazıcılar, sunucılarve mutfak aletşleri (buzdola, kahve çay 
makinesi vb) aşağıda ifade edildiği şekilde toplam elektriğin 52% oranını harcar.  

                                                      
613 IFC Green Buildings, Green Building Opportunities per Sector, IFC Climate Business Group, International Finance Corporation 
614  
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Şekil  4-74: Nihai enerji tüketim kırılımı  (electricity)615 

Sunucu birimleri HVAC ünitelerinin elektrik tüketimini artıran büyük miktarlarda soğutma talebine 
sahiptir.  

Ofis binaları güvenlik nedenleriyle açılamayan geniş pencerelere sahiptir.  AHU ünitelerinin elektrik 
tüketimini artıran temiz hava girişi ihtiyacı vardır. Diğer taraftan ofis binalarındaki insan 
yoğunluğunun etkisi de yaz döneminde soğutma yüklerini artırır. Sonuç olarak Ofis binalarında 
HVAC tüketimi yaklaşık 29% oranındadır.  

Pompalar, fanlar ve diğer yardımcı üniteler mekanik tesisat ekipmanı olarak ifade edilir. Sirkülasyon 
pompaları, mekanik sirkülasyon pompaları, yoğuşma pompaları atık su pompaları ve soğutma kule 
fanları başkıca tüketicilerdir.  

Isınma talebi en yüksek termal enerji tüketicis olup sıcak su ise diğer bir sınırlı tipik termal enerji 
kaynağıdır.  

                                                      
615 All data are collected from offices which are located in Antalya, İstanbul and Ankara. 
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Şekil  4-75: Nihai enerji tüketim kırılımı  (termal enerji) 616 

Nihai enerji tüketimi kırılımı aşağıda gösterilmektedir.  Grafik iki enerji kaynağı termal ve elektrik 
birlikte göstermektedir. Mekan ısıtma  ofis enerji tüketiminde toplam nihai enerjinin 40% oranına 
karşılık gelir.  Diğer ekipman asansör, sunucu bilgisayar, yazıcı vb ve HVAC sırasıyla ikinci ve 
üçüncü en yüksek tüketiciler olup birlikte enerji tüketiminin yaklaşık 40% oranını oluşturur.  

 
Şekil  4-76: Tipik nihai enerji tüketim kırılımı  

Türkiye’de ofislerde tipik enerji yoğunluğun 165 kWh/m2 olp 0.0142 TEP/m2 karşılık gelir. Türkiyede 
enerji verimliliği ile ilgili tipik geri ödeme süreleri aşağıdaki tabloda sunulur.  

                                                      
616 All data are collected from offices which are located in Antalya, İstanbul and Ankara. 
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Tablo 4-13: Türkiye’de tipik enerji tüketim önlemleri ve geri ödeme zamanı  

Yardımcı sistem Enerji tüketimini minimize etmek içim yöntem Beklenen geri 
ödeme zamanı 

HVAC Atık ısı geri kazanımı 1-2 

HVAC Kazan ve boru ağları yalıtımı 0-1 

HVAC Kazan yanma verimliliğinin artırılması - 

HVAC Kaza değişimi  / yüksek verimli kazan kullanılması  3-4 

HVAC Yüksek verimli  / VSD kontrollü soğutucu ile değiştirme 3-4 

HVAC Soğuk su boru ağları yalıtımı 0-1 

HVAC chiller Hava soğutmalı soğutucu için evaporatif  soğutma sistemi  2-3 

HVAC Oda termostatları ve termostatik radyatör vanalar 1-2 

HVAC Güneş enerjisi su ısıtma 3-4 

HVAC Isı pompaları 3-4 

HVAC Bölgeleme soğutma kontrolü  1-2 

HVAC Kazanlar için dış mekan sıcaklık sensor kontrolü  0-1 

HVAC Boru hatlarında buhar kaçaklarını önleme - 

HVAC Gelen hava  ön ısıtma ve ön soğutma için topraktan havaya ısı 
eşanjörleri  1-2 

Motorlar elektrikli motorlar fanlar ve motorlar için değişken hızlı sürücüler 2-3 

Motorlar Enerji verimli motorlar 1-2 

Bina zarfı Camlamayı iyileştirme 3-4 

Bina zarfı Duvar yalıtımını iyileştirme 4-5 
Bina zarfı Çatı yalıtımını iyileştirme 3-4 
Bina zarfı Gölgeleme  2-3 

Aydınlatma Verimli aydınlatma montajı  (LEDs, kompakt florasan ) 2-3 

Aydınlatma Aydınlatma kontrolleri 1-2 

Enerji besleme Kojenerasyon tesis 4-6 

Enerji besleme Tri- jenerasyon tesisi 4-6 

İzleme ve kontrol Bina otomasyon sistemi 3-4 

Çamaşırhane Çamaşırhanede ısı geri kazanımı 0-1 

Çamaşırhane Çamaşırhane ekipmanında enerji verimliliği 3-4 

Ofis ekipmanı Kapama programı 1-2 

Medikal ekipman Kapama programı 1-2 

Asansörler Yüksek verimli / VSD kontrollü 3-4 
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4.5.3 En iyi, uygun maliyetli teknik ve teknolojiler 
Potansiyel enerji tasarrufları için en uygun maliyet verimli teknikler ve teknolojiler ofis binalarının 
çeşitli fonksiyonları için ele alınmış olup aşağıda sunulmaktadır.  

Alan Önlem 
A. B içerisinde ifade edilen tüm fonksiyonlarla ilgili teknikler ve teknolojiler 
Bina Enerji Yönetim Sistemleri  
İyi bakım ve temizlik sistemleri 
Bakım  

B. En iyi, uygun maliyetli teknikler ve teknolojiler 

Isıtma 

- Termostatlar 
- TRV 
- Zonlama kontrolü  
- Kazan ve boru ağı yalıtımı  
- Kazan değişimi  / Yüksek verimli kazanların kullanılmaso 
- Biyokütle yakmalı kazanlar 
- CHP(Kojenerasyon) 
- Isıtma için ısı pompaları 
- Pompalar ve fanlar ve elektrik motorları için değişken hızlı sürücüler 
- Enerji verimli motorlar 

Havalandırma iklimlendirme 

- Doğal havalandırma 
- Isı geri kazanımı 
- Elektrik motorları (fanlar ve pompalar) için değişken hızlı sürücüler 
- Enerji verimli motorlar 
- Kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi 
- Sistemlerin kısa kapatılması 
- Değişken sistemler 
- Toprak-hava ısı eşanjörleri  
- CO2 sensorları 
- Park alanı havalandırma ekipmanları ile ilgili sensorlar 

Soğutma aydınlatma 

- Değişken hızlı sürücüler 
- Entegre soğutucu tesis kontrolleri 
- Bölgesel soğutma 
- Serbest soğutma 
- Gece havalandırması 
- Tavan fanları  

Aydınlatma  

- LED veya enerji verimli flüoresan lambaların montajı  
- Eski T12 veya T8 lambaların değiştirilmesi 
- Aydınlatma kontrolleri 
- Kısma ve hareket kontrol sistemleri 
- Bölgeleme kontrolü 
- Parlama önleme jaluzilerin montajı 

Küçük elektrikli ekipman 
- Kapama ve enerji kesme 
- Ekipman bakımı 
- Yaşam ömrü maliyetlerini dikkate alarak ekipman satın alma 

Taşıma sistemleri  - Eski verimsiz taşıma sistemlerinin değiştirilmesi 
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Alan Önlem 

Bina kabuğu 

- Termal yalıtım 
- Çatı yalıtım 
- Temel yalıtımı  
- Camlama ve gölgelendirmenin iyileştirilmesi 
- Çatı yalıtımının iyileştirilmesi 
- Temel yalıtımının iyileştirilmesi  
- Akustik panellerin montajı 
- Harici renklendirme 
- Güneş enerjisi kontrol aletlerinin kullanımı 
- Ağaçlandırma kullanımı 
- Çatı üzerinde güneş enerjisi kontrolleri  
 

 

Tipik ofis binaları ile ilgili yukarıda fonksiyonlar bu rapor içerisinde ticari olarak mevcut maliyet 
verimli teknolojilerle birlikte tanımlanacaktır. Bunlar enerji tasarrufu elde etmek için en iyi olanakları 
sunar.  

gerçek binalarla ilgili belirli sınırlamaları akılda tutarak: 

• %25 aralığındaki tasarrufların 1.1 yıllık basit geri ödeme süreleri ile uygulanması beklenir.  
• eğer tipik komponent değişimleri iyileştirme paketi içerisinde yer alıyorsa %25 ve %45 

tasarruf ve   
• %45 üzerindeki tasarruflar, bina kabuğunu iyileştirmede, aydınlatma ve mekanik iyileştirme 

ile  daha derin iyileştirmeler birleştirerek uygulanması durumunda beklenir 617.  

Ortalama 5000 m2 büyüklüğe sahip ortalama bir ofis binası için 30 yıl süre boyunca basit enerji 
tasarruf önlemlerinin uygulanması ile yıllık %2 gibi düşük oranlarda enerji fiyatları artışı kabul 
edilirse 210.000 Euro tasarruf sağlanabilir. Eğer enerji fiyatları yıllık ortalama %8.5 değerinde 
artarsa 1.000.000 Euro değerinde tasarruf ortaya çıkabilir618. Benzer sonuçlar Güney Avrupa’ya 
benzer iklimsel bölgeye sahip Avustralya’da elde edilmiştir. Burada maliyet verimli EV iyileştirmeleri  
yaklaşık 2500 m2’lik alanda yıllık 10,000 Euro tasarruf sağlanmıştır.619  

Türkiye gibi ülkelerde EV ile ilgili memnun edici seviyede olmayan problemlerin basit teknik 
çözümler uygulayarak, doğru politika ve mevzuatlar uygulayarak ve tüm paydaşlara en iyi uygulama 
ve farkındalıklarla çözülebilir620. 

                                                      
617 Advanced Energy Retrofit Guide; Office buildings, Pacific Northwest National  Laboratory, U.S.Department of Energy, 2011, p.16 
618 Energy efficient office buildings, Jens Knissel, Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt Germany, p.5 
619 Energy efficient office buildings, Sustainability, State Government of Victoria 
620 Promotion of Energy Efficiency in Buildings in Erzurum, Turkey CEval - Center for Evaluation, Saarbrücken 
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Şekil  4-77: Turkiyede bina sektöründe enerjinin verimsiz kullanımı621 

İyileştirmeye yönelik en önemli ilk adım dikkatli şekilde yeniden ele alma ve gerekirse bina Mekanik 
Elektrik ve Sıhhi tesisata dahil tüm sistemler ve ekipman (temel ve yardımcı) değiştirmesini içerir.  

Ofis binalarının  açıkça tanımlanmış işletme ve kullanma zaman bölgeleri ile karakterize edilmeleri 
nedeniyle her bir operasyon modu için akıllıca politika enerji tasarruf önlemlerini içerir: 

Tam çalışma saatleri süresince622: 

• İç mekan sıcaklığının uygun şekilde ayarlanması. Oda sıcaklık ayarını 26°C’den 28°C’ye 
değiştirerek soğutulacak su miktarından %11 oranında tasarruf elde edilebilir.  

• Ara mevsim süresince dış hava ile doğal soğutma kullanmak. Dış hava damperini %20 
değerinden %100 değerine genişleterek %10 oranında enerji tasarrufu elde edilmesini 
sağlar.  

• Ara mevsim süresince soğutulan su sıcaklık miktarını 8°C’den 11°C’ye artırarak %20 
oranında enerji tasarrufu elde edilebilir.  

• Kışın başlarında sıcak su çıkış sıcaklığını 55°C değerinden 45°C değerine düşürmek %10 
oranında enerji tasarrufu elde edilmesini sağlar.  
 

Açılış zamanından hemen önce : 
 

                                                      
621 Energy efficiency strategy for Turkey, MVV Consultants and Engineers GmbH, The Delegation of the European Commission in 
Turkey, Ankara 
622 Energy conservation for office buildings, The Energy Conservation Center, Tokyo 2010 
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• Düşük ısı yükü yaz ve kış sezonuna benzer olduğu durumlara sahip ara mevsim koşulları 
olduğu zaman iklimlendirme çalıştırma saatleri geciktirilebilir.  

• Soğutma/ısıtma için iklimlendirme sistemi  açılmaya yakın olduğu zaman dış hava girişleri 
kayıpları azaltmak üzere engellenmelidir.  

• Akış teknikleri  aracılığıyla kazanların montajı daha az ısınma zamanı gerektirir böylelikle 
ısınma için çalıştırma zamanı geciktirilebilir.  

• Bina kütlesi içerisinde çalışma saatleri boyunca ısı depolamayı dağıtmak için gece boşaltma 
tekniklerinin uygulanması. Kütlenin soğutulması soğutma sisteminin çalıştırma zamanında 
gecikmeye yol açar bu da önemli enerji tasarruflarına yol açar.  

Sonraki saatler (Fazla mesai ): 

• Aydınlatma bölgeleme kontrol sisteminin montajı, böylece aydınlatma sadece kullanım 
olanlarda açılabilir. Aynı sistem aracılığıyla ortak bölgelerde aydınlatmada azalma elde 
edilebilir.  

• Fazla çalışma dönemi sonundan önce ısı kaynaklarını kapatmak ve sadece ısı pompalarını 
kullanmak şebeke içerisinde depolanan ısının verimli şekilde kullanılmasını sağlar.  

• Asansörlerin, yazdırma ve yardımcı ekipmanların tuvaletlerin vb. fazla mesai çalışma 
süresince sınırlanması  

Kapalı mülkler (gece zamanı /tatiller) 

• Çalışır durumda bırakılacak IT aydınlatma gibi gerekli güvenlik şebekelerinin açık 
tanımlanması  

• Tüm çalışmayan elektrikli aletlerin kapatılması 
 

4.5.3.1 Isıtma  

Isıtmada enerji tasarrufu elde etmek  ve ofis binalarında işletme ve maliyet giderlerini azaltan en iyi 
olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojileri aşağıda listelenir 

- Termostatlar 
- TRV 
- Bölgeleme kontrolü  
- Kazan ve boru ağı yalıtımı  
- Kazan değişimi  / Yüksek verimli kazanların kullanılması 
- Biyokütle yakmalı kazanlar 
- CHP 
- Isıtma için ısı pompaları 
- Pompalar ve fanlar ve elektrik motorları için değişken hızlı sürücüler 

- Enerji verimli motorlar 

Ayrıntılar önceki bölümlerde sunulmuştur 

4.5.3.2 Havalandırma ve iklimlendirme 

Havalandırma ve iklimlndirmede  enerji tasarrufu elde etmek  ve ofis binalarında işletme ve maliyet 
giderlerini azaltan en iyi olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojileri aşağıda 
listelenir 
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• Doğal havalandırma (özellikle alçak binalarda uygulanabilir) 
• Isı geri kazanımı 
• Pompalar ve fanlar için elektrikli binalar için değişken hızlı sürücüler 
• Enerji verimli motorlar 
• Kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi 

Ayrıntılar önceki bölümlerde sunulmuştur. 

Yukarıda ifade edilen teknolojilere ilave olarak ilave teknik ve teknolojiler aşağıda ele alınmaktadır.  

Sistemin kısa süreli kapamaları 

Kullanıcılar tarafından fark edilmeyecek şekilde döngüsel biçimde sistemin kısa süreli kapamaları 
planlanmalıdır, ancak bunlar enerji tasarruflarına önemli katkıda bulunur.  

Değişken sistemler  

Değişken hava hacmi ve değişken su hacmi sistemleri (VAV, VWV)  yüksek verimli ısı kaynakları ile 
ve verimli ve esnek çalışma sağlamak için optimum kapasite elde etmek üzere bölünmüş birimlerle 
birlikte monte edilebilir.   

Topraktan havaya ısı eşanjörleri  

Isıtma ve soğutma yükleri azaltmak için giren havayı ön ısıtma ve soğutma için zeminden havaya ısı 
eşanjörleri montajı dikkate alınmalıdır.  

CO2 sensörleri  

Hem dış hava girişlerinde hemde içeride özellikle ortak paylaşılan alanlarda (büyük toplantı alanları, 
kafeterya vb. yerlerde) CO2 sensörlerinin uygulanması  

Park alanlarında havalandırma ekipmanları ile ilgili sensorlar 

Bu sektör büyük ofis binalarında artan şekilde öneme sahiptir.  Çalıştırma  ve durdurma ve rüzgar 
hacmini kontrol etmek için Park alanındaki havalandırma ekipmanlarına sensorların montajı sistemin 
çalışma saatlerini azaltır.   

4.5.3.3 Soğutma 

Soğutmada   enerji tasarrufu elde etmek  ve ofis binalarında işletme ve maliyet giderlerini azaltan en 
iyi olanakları sunan ticari olarak uygun maliyet verimli teknolojileri aşağıda listelenir 

• Değişken hızlı sürücüler 
• Entegre soğutucu tesis kontrolleri 
• Bölgesel soğutma 
• Serbest soğutma 
• Gece havalandırması 
• Tavan fanları  

Ayrıntılar daha önceki bölümlerde sunulmuştur  
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Bazı teknikler ve teknolojiler hakkında ilave bilgiler aşağıda sunulmaktadır 

Serbest soğutma  

İyi iç mekan hava kalitesinin yanında artan miktarda temiz hava sağlayan soğutma tekniklerinin 
uygulanması referans bina ile karşılaştırıldığında ısınma yükünü %23 oranında azaltabilir. 1. 

Gece havalandırması 

Gece havalandırma uygulaması özellikle normal koşullarda gece çalışmayan ofis binalar için 
uygundur böylece çalışmaları zarar görmez. Daha soğuk olduğu zaman geceleri ortam havası 
kontrollü açıklıklarda bina içerisine gönderilir ve bina kütlesi soğutmasını dolaştırmak için mekanik 
havalandırma sistemi aracılığıyla için verilir veya zorlanır. Yani çalışma günü esnasındaki termal 
kazançlar mekanı ısıtmak için geciktirilir ve iklimlendirme başlatma noktası geciktirilir. Şekil 4-64 
25°C sıcaklıklarda ve saatte farklı hava değişimleri olduğu durumlarda gece havalandırmasına bağlı 
enerji muhafaza seviyelerini gösterir.  
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Şekil 4-78: 25oC sıcaklıkta gece havalandırmasına bağlı enerji muhafaza seviyeleri 1 

Tavan fanları  

Daha önce tanımlananlara ilave olarak tavan fankarı en eski ancak en modern mikroiklim 
düzenleme araçlarından birisi olup (Şekil 4-65) minimum yüksekliğin sağlanması koşluluyla ofis 
alanı için ideal çözümdür. (yaklaşık 2,60 m) Binada devam eden yenileme ile birlikte kolaylıkla 
monte edilebilir. Bu montaj mekanın konfor aralığını 25°C’den 29°C’ye çıkararak iç mekan ortam 
kalitesini etkileyici şekilde artırabilir.  Böylelikle soğutma mevsiminde iklimlendirme çalıştırma 
zamanının geciktirir. Modern fanlar ters moda, yani aşağı doğru çalışabilir. Bu nedenle ısıtma 
döneminde de sıcak havayı aşağıda tutmak suretiyle faydalıdır ve yukarı hareketin nedenolduğu 
kayıpları azaltır. Tavan fanları  referans bina ile karşılaştırıldığında soğutma yükünü %20 oranında 
azaltabilir.623. 

                                                      
623  
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Şekil  4-79: Tavan fanların kullanılması termal konfor bölgesini genişletir1 

4.5.3.4 Aydınlatma 

Fiziksel performansı sadece enerji tüketimine  ve bakım zamanı ve giderlerine katkı sağlamakla 
kalmayıp çalışanların performansını birçok şekide etkilemesi nedeniyle aydınlatma ofis binalarında 
çok önemlidir.   

Yüksek enerji tasarrufları elde etmek için en iyi olanakları sunan ve aynı zamanda işletme ve bakım 
giderlerini azaltan  ticari olarak uygun, maliyet verimli aydınlatma teknolojileri aşağıdaki gibidir: 

• LED veya yüksek verimli flüoresan lambaların montajı 
• Eski T12 veya T8 lambaların değiştirilmesi  
• Aydınlık şiddeti normu aşıldığı zaman kapanan aydınlatma kontrolleri ile birleştirme 
• Kısılabilir ve hareket kontrol sistemleri ile birleştirme 
• Bölgeleme kontrolü uygulama ve odayı farklı aydınlatma şiddetlerine bölme (Tavandan 220 

lux temel aydınlatma ve 500 lux görev aydınlatması kabul edilebilir çalışma ortamı için 
yeterlidir. ) 

• Parlama önleyici jaluzilerin montajı  (harici gölgeleme stratejileri ile birlikte). 
• Gerekmediği kullanılmadıkları zamanlarda aydınlatmaların kapatılması konusunda  

kullanıcıların eğitilmesi teknik önlemlerin kendisine bağlıdır.  
• Aydınlatma iyleştirmelerinden sonra elektrikteki tasarruf miktarı %15-25 arasındadır ancak 

%70 oranına kadar olabilir1. 
 

Ancak armatürlerin verimliliklerinin artırılmasının aydınlatma kalitesinin artırılmasında ve aydınlatma 
ve soğutma yükü (yayılan ısı miktarının azalması nedeniyle)  etkileyici iyileştirmelere neden 
olabileceğine dikkat edilmelidir. Ancak aynı sebep nedeniyle ısınma yükü artar bu olumsuz etki diğer 
enerji iyileştirmeleri ile dengelenmelidir.  

4.5.3.5 Düşük enerjili ekipman 

Modern ofis binaları çeşitli bilgisayarlarla ilgili makinelerle donatılıe: bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, 
monitör vb. İlave olarak mutfak elektrikli aletler kahve makineleri ve su sebilleri gibi çok sayıda 
çevresel aletle donatılır. Bu nedenle bazı temel teknikler ve günlük en iyi uygulamaların rutin olarak 
işletilmesi enerji tasarrufu sağlayabilir. Bunlar genel olarak:   
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• Kullanılmadıkları zaman tüm ekipmanların kapatılması veya bekleme modunda çalıştırılması 
• Ekipmanların uygun şekilde sağlanması 
• Yaşam ömrü giderlerini dikkate alarak ekipmanların satın alınması  

 

Bilgisayar ve monitörlerin çoğunluğunun gece boyunca ve haftasonu açık bırakıldığı tipik ofis 
binasında güç yönetimi ile %40 oranında enerji tasarrufu elde edilebileceği bildirilmiştir. 10,000 PC 
yer sahip bir şirket için %40 oranında tasarruf (birçok binaları kullanan) 1800 ton CO2 emisyonu 
tasarrufuna yol açabilir, bu da 42,000 ağaç tarafından soğurulan karbondiokside eşittir ve elektrikle 
ilgili olarak toplamda 353,000 Euro tasarruf elde edilebilir. 1. 

4.5.3.6  Taşıma sistemleri 

Modern ofis binalarında, özellikle büyük olanlarda doğaları nedeniyle asansörler ile dikey taşımaya 
büyük ölçüde bağlıdır. Eski binalarda bu sistemler sadece enerji açısından verimsiz değil aynı 
zamanda engelli insanların erişimi konusunda modern standartlara da uygun değildir. Yani eski 
verimsiz sistemlerin yeni akıllı enerji tasarruf mekanizmaları ile değiştirilmesi hem hedeflere uyum 
sağlayabilir hemde çalışanları günlük yaşamında sorunsuz çalışma sağlayabilir. . 

4.5.3.7 Bina Kabuğu  

Ofis binaları özellikle Güney Avrupa’da orta ölçekte işletmelerin yaygın oldupu yerlerde ve gün 
ışığının tasarımda önemli faktör olduğu yerlerde binanın kapladığı alanla kıyaslandığında dış cildin 
büyük yüzdesine sahip olma eğilimindedir. Yani Bina Kabuğu binanın enerji davranışı için anahtar 
faktördü ve bu sektörlerle ilgili her türlü iyileştirme faktörleri toplam enerji performansı üzerine 
olumlu yansır.  

Daha sıcak iklim bölgelerinde, yaz boyunca termal yüklerin azaltılması ve kış boyunca ise termal 
kazançların artırılması ve binaya giren taze havanın kontrol edilmesi için iyileştirme stratejileri 
geliştirilmelidir.  

Yüksek enerji tasarrufları elde etmek için en iyi olanakları sunan ve aynı zamanda işletme ve bakım 
giderlerini azaltan  ticari olarak uygun, maliyet verimli ofis binaları teknolojileri aşağıdaki gibidir 

• Termal yalıtım 
• Çatı yalıtımı 
• Temel yalıtımı 
• Camlama ve gölgelemenin iyileştirilmesi 
• Çatı yalıtımının iyileştirilmesi 
• Temel yalıtımının iyileştirilmesi 
• Akustik panellerin montajı 
• Güneş enerjisi kontrol aletlerinin montajı 
• Bitkilerin kullanılması 
• Çatı üzerinde güneş enerjisi panelleri  
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Çatı yalıtımı, temel yalıtımı, güneş enerjisi kontrol aletleri ile ilgili ayrıntılar önceki bölümlerde 
sağlanır. Yukarıda ifade edilen tekniklere ek olarak ilave teknik ve teknolojiler aşağıda ele 
alınmaktadır.  

Termal yalıtım 

Birçok mevcut binada mevcut termal yalıtım katmanlarının değiştirilmesi veya yenilerin kurulması 
genel olarak mevcut yapının kısıtlamaları nedeniyle imkansızdır. Çözüm tamamen harici yeni yalıtım 
katmanı uygulamaktır, bu çalışma binanın çalışmasını aksatmayan ekstra bir iştir. Bu katman nihai 
alçı ile kaplanan nihai yüzey veya prefabrike alüminyum, metal, kompozit malzemelerden oluşan 
katmanlara sahip giydirme olabilir. İkinci seçenek ise daha fazla maliyetlere sahiptir ancak yalıtım 
katmanlarının havalanmasına imkan sağlar; bu da bütüncül anlamda binanın iyileştirilmesine imkan 
sağlar. Ve onun yeni açık cephe elde etmesini sağlar.  

İlave yalıtımın kalınlığı titizlikle hesaplanmalıdır. Aşırı boyutlandırılmış yalıtım katmanları Kuzey 
bölgelerinde faydalı olabilir ancak genel olarak soğutma yükünün artmasına neden olur. (ısıl 
kazançların bina içerisinde bloke edilmesi nedeniyle) ve birçok zaman iç ve dış arasında ısıl farklara 
bağlı olarak cephelerde nem birikmesine neden olur. Yani havalandırılan cephe sistemleri 
iyileştirmelerde daha fazla tercih edilmektedir.  

Camlama 

Geçtiğimiz yıllarda camlanmış yüzeylerin ilave kullanımı özellikle sıcak iklimlere sahip bölgelerde 
aşırı ısı kazançlarına ve dolayısıyla soğutma sistemlerinin soğuk dönemlerde bile aşırı 
kullanılmasına neden olmuştur. Renk tonlu cam panellerin kullanılması eşdeğer derecede kapsamlı 
seviyede uygulanmış olup doğrudan güneş ışımasının neden olduğu kazançları azaltmış ancak 
mekan içerisindeki gün ışığı faktörünü önemli ölçüde azaltmış, bu da yapay aydınlatmanın tam gün 
boyunca kullanılmasına ve enerji maliyetlerinin artmasına yol açmıştır. Sonuç ise bu 
karakteristiklere sahip tüm binaların en güncel olanların bile iyileştirme ve camlamayı değiştirmeye 
ihtiyaç duymalarıdır. Cam teknolojisi hızlı adımlarla ilerlemektedir. Şimdilerde Low-e cam enerji 
bakış açısı ile oldukça verimli olabilir; aynı zamanda gün ışığını azaltmadığı %100 açıktır.  Aynı cam 
bina kabuğunın opak kısımlarına da uygulanabilir. Bunun altında yatan temel ise termal yalıtım için 
giydirme paneli olmasıdır.  

Günümüzde camlamanın ısıl özelliklerinin ne kadar gelişmiş olmasından bağımsız olarak harici 
gölgeleme cihazlarının güneş ışımasının yoğun olduğu Güney Avrupa iklimsel bölgesinde 
uygulanması hala gereklidir.  

Şekil 4-66 bina açıklıkları (pencere) ve ısıl yalıtımla birleştilren cephelerin opak kısımlarında Low-e 
cam uygulama örneklerini göstermektedir. 1. 
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Şekil 4-80: Bina açıklıkları (pencere) ve ısıl yalıtımla birleştilren cephelerin opak kısımlarında Low-e 

cam uygulama örneklerini göstermektedir 

Akustik panellerin montajı  

Enerji tasarruf önlemlerinin sadece fiziksel anlamda değil ayn zamanda binanın gerçek kullanıcısı 
olan  insan konforu  bakış açısıyla değerlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle iyileştirme çalışmaları 
diğer işlerle birleştirilebilme imkanı yanında akustik gibi insan konforunu destekleme imkanı 
sağlamalıdır. Birçok zamanda tavanın iyi kalitede asma tavan ile kaplanması ısıl yalıtım gibi görev 
yapar, katı döşemeyi iç mekan ortamında ayırır. Yani bina kütlesinin termal eylemsizliğinin ısı 
kaynağı veya ara soğutucu (beton döşemeler veya diğer maruz kalan katu yapısal elementler 
havalandırma mekanizması gece boyunca ve sabahın ilk saatlerinde çalıştırılırsa soğutulur, 
böylelikle ısıyı absorbe eder ve bu nedenle binanın soğutma yükünü düşürür.) Bu problemle başa 
çıkmanın yollarından birisi döşemeden biraz mesafeli delikli akustik panellerin monte edilmesidir. Bu 
sayede yukarı hareket eden sıcak hava ve döşeme arasında ısı değişimi meydana gelir (Şekil 4-67).  
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Şekil  4-81: Sıcak hava dolaşımını engellemeden akustik tavan uygulanması 1 

Dış renklendirme  

Genellikle ihmal edilen faktörlerden birisi harici renk paletidir. Açık renkli bina yüzeyleri koyu renkli 
olanlara göre daha düşük sıcaklıkta olacaktır. Ofis binalarının dışa dönük olması nedeniyle, dış 
ortama açıktır. (diğer ticari binaların aksine). Hatta albedo (genelleştirilmiş dağılan yansıma) binanın 
kendisinin enerji performansını etkiler. Çevreleyen binaların yüksek albedo değerine sahip olması 
gerekir. Böylece çevreleyen ısı azalır. Çevreleyen malzemelerin yansıtma derecesi dikkatli şekilde 
hesaplanmalıdır ancak bazen dikey düzlemlerden yansıyan ışıma bina içerisine düşer ve ısıl yükleri 
artırır.  

Bitki dikimi  

Eğer binanın öncelikli ortamına müdahale etme imkanı varsa aynı özen bitki örtüsüne de 
gösterilmelidir. Bitkler fotosentez ile güneş enerjisi ışımasını absorbe eder.  Yüksek ağaçlar gölge 
oluştururken zemin kaplama bina ile temas etmeden önce hava sıcaklığını düşürmek için pasif 
soğutma mekanizması olarak görev yapar. Açık renklendirilmiş binalarda sıcaklığın azaltılması 8.8 
derece olabilir, ağaçlar ve çalılarla bu değer 15.5°C olabilir.624. 

Çatı güneş enerjisi kolektörleri 

Çatı üzerine tüm mekanik ekipmanı yerleştirirlken, bakım platformlarına, kanallara ünitelere vb özel 
önem gösterilmelidir. Bunlar katmanların ısıl veya hidro yalıtım katmanlarına zarar vermemelidir.  

Çatı üzerine güneş enerjisi kolektörlerinin montajı önerilebilir ancak yüzeyin çoğunun makine 
tarafından kullanılması nedeniyle üniteler üzerinde hagfif metal gövde montajı yapılabilir böylece 
kolektörlerin montajı için düz yüzey sağlanmış olur 

Gölgelendirme 

Gölgelendirme özellikle daha sıcak iklimlerde önemli bir tasarruf aracıdır. Harici gölgelendirmenin 
inşaat sonrası uygulaması yüksek katlı ofis binaları için uygun değildir. Burada cephe temizleme ve 
bina yapısının aerodinamik davranışı egemendir.  Ancak daha sonra yüksek binalar güney Avrupa 
bölgesinde önemsiz yüzdeye sahip olur.  

İyileştirmeye göre gölgelendirme göreceli olarak kolaydır ve çalıştırma mekanizmasının 
karmaşıklığına bağlı olarak daha düşük maliyetli olabilir.  En iyi uygulama geri çekilebilir veya dönen 
çatı pencereleri, katlanabilir panjurlar ve dönen kanatçıklar gibi hareketli mekanizmalara sahip 
olmaktır.  Böylelikle güneşin hareketine karşılık verilebilir. Bu seçenek özellikle güneşin gün 
boyunca büyük değişiklikler gösterdiği doğu ve batı cephelerinde  önemlidir. Aksine güney cephede 
ise sabit yatay kanatçıkların güneş tepedeyken sıcak mevsimde gerekli gölgelemeyi sağlayabilmesi 
sayesinde ve soğuk dönemde güneş alçaktayken ısıl kazançlara imkan sağlaması sayesinde yapı 
daha basit olabilir.  

Harici gölgelemenin iyileştirilmesi ile ilgili iki harici yönlendirme türünü gösterir. Şekil 4-68’de sol 
tarafta sabit camlanmış kanatçıklar gölge oluşturmak üzere mevcut binada iyileştirilmiştir, böylece 
pencere eşiği ve vasistas arasında açık yatay bant bırakır ve böylece dışarı ile görsel teması 

                                                      
624 TOMBAZIS office building in Athens, photo by N.Kalapodas 
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engellemez.625 Sağ tarafta ise pencerenin alt kısmında gölgeleme sunan yatay sabit kanatçık yer 
almaktadı, ışığı üst kısma doğru yansıtmaktadır.  

  

Şekil  4-82: Harici gölgeleme türleri 626 

4.5.3.8 İyi bakım ve temizlik stratejileri  

Güçlü kurum politikası olması koşuluyla enerji tüketimibi azaltmak için kolayca uygulanabilecek 
teknik olmayan çok çeşitli yöntemler vardır.: 

• Çalışanların eğitimi 
• Enerji yönetim sistemlerinde etütlerin uygulanması  
• Çalışanlar arasında organize araç paylaşımına yardımcı olma 
• Tüm MEP sistemleri için sıkı bakım programları takip etme 

Çalışanları  yaz dönemi boyunca daha az resmi ve açık renkli giymeye yönlendirme gibi önlemlerin 
enerji tasarrfu sağladığı kanıtlanmıştır.627. 

Elbetteki tüm iyileştirme eylemleri iyileştirme çabaları esnasında uzaklaştırılması gereken başlıca 
asbest gibi maddelerin  toksikliğini veya örneğin aydınlatma ampülleri, kablolama, borulama, eski 
makineler gibi malzeme ve mekanizmaların bertaraf protokolü ve geri dönüştürülebilirlik seviyesini 
dikkate almalıdır  

4.5.3.9 Vaka çalışmaları 

AGET HERACLES binası Lycovryssi, Greece 

Ofis binası 1970’li yıllarında ortalarında yapılmıştır. Çok derin zemin plakaları vardır; çok geniş 
(tavandan tabana) ve neredeyse hiç ısıl yalıtımı olmayan camlaması mevcuttur. Tüm bunlar yerel 
standartlara göre istisnai 371 kwh/m2 aralığında enerji tüketimine yol açar. “PASSCOOL”, 

                                                      
625 ALPHA BANK building in Piraeus, Greece 
626 The AEGEK building in Athens 
627 D 2.3: List of most effective energy saving measures in office building, European Enterprises Climate Cup, Immanuel 
Hengstenberg , 2014 
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“THERME” ve “SAVE” araştırma programları kullanılarak etüt gerçekleştirilmiştir. Komisyon çeşitli 
iyileştirme senaryolarını incelemiştir .628. 

 
Şekil  4-83: The AGET HERACLES binası, Atina629 

Senaryo  1 mevcut bina kabuğunın iyileştirilmesi olarak adlandırılır(ilave yatırım, açıklıkların hava 
sıyırmalı çift cam montajı ve pasif güneş enerjis ve aydınlatma komponentleri entegrasyonu). Isıtma 
yükü %29.6, soğutma yükü %18 ve aydınlatma yükü %26 azaltılmıştır. Geri ödeme süresi 20 yıl 
olarak hesaplanmıştır. 

Senaryo 2 pasif soğutma tekniklerinin kullanılması olarak adlandırılmaktadır. Gölgelendirme 
araçlarının kullanılması, gece havalabdırmasının kullanılması ve doğrudan buharlaştırmalı soğutma 
gibi. Isıtma yükündeki azalma %10 ve soğutma yükündeki azalma %47 olarak gerçekleşti. Geri 
ödeme süresi 5.9 yıl olarak beklenmektedir. Bu en maliyet verimli senaryo yapmaktadır.  

Senaryo 3 elektrikli aydınlatmanın iyileştirilmesi olarak adlandırılır. Kurulu gücün 10-20w/m2 
değerine düşürülmesi, görev aydınlatma ve gündüz aydınlatma kompanzasyon sistemlerinin 
kullanılması. Aydınlatma yükünü %55.7 oranında soğutma yükünü %15.5 oranında azaltmış, geri 
ödeme süresi beklenmektedir. Bu nedenle bu senaryo verimli değildir ve iyileştirme maliyetlerini 
önemli ölçüde artırmaktadır. 

Senaryo 4 HVAC sistemlerinin iyileştirilmesi olarak adlandırılır. (BMS kontrol kullanımı,  yüksek 
sıcaklıklı kazan baca gazları atık ısısından, ısı geri kazanımı dönüş havasından ısı geri kazanım  
Daha verimli kazan montajı, baca gazı analizötü kullanımı ve brülör için kompanzatör kullanım, 
kondenserden ısı geri kazanımı) Sonuçta elde edilen enerji tasarrufu çarpıcıdır  (ısı yükünün %33 
azalması ve sıcaklık yükünün %29.4  azalması) ancak geri ödeme süreleri uzun olma eğilimindedir. 
(42 yıl) 

Eğer tüm tanımlanan önlemlerin tam paketi uygulanacak olursa ısıtma yükündeki azalma %41.5 
oranında olur. Global enerji kazançları toplam 160 kWh/m2 veya toplam enerji yükünün %55.7 
oranıdır ve geri ödeme süresi sadece 15 yıldır.  

ALPHA BANK binası , Athenon Bulvarı  

                                                      
628 Energy efficient office building/ ed. Simon Burton/ James and James/ London 2001, p.166 
629 N.Vratsanos tarafından çekilmiş bir fotoğraf 
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İkinci vaka çalışması çok iyi tasarlanmış ofis binası olup 2007 yılında tasarlanmıştır. Burada temel 
biyoiklimsel prensipler (kapalı atriyum) orijinal tasarıma eklenmiştir; ancak kanıtlanmış bir çalışma 
olarak630 referans noktası olarak dikkate alırsak enerji önlemlerinin uygulanması, binanın enerji 
kapladığı alanı da azaltır.  

 
Şekil  4-84: ALPHA BANK binası Atina , Athenon avenue631 

Referans bina ile karşılaştırıldığında soğutma yükünü  ısı teknikleri ile %14 oranında, harici 
gölgelendirme ile %35 oranında, gece havalandırma ile %37 oranında ve talep kontrollü 
havalandırma ile %12 oranında ve tavan fanları ile %20 oranında ve hepsinin uygulanması 
durumunda %67 oranında azaltmıştır.  

Artan termal yalıtımla birlikte ısınma yükü %13 oranında, ısı geri kazanımı ile %11.55, serbest 
soğutma ile 235 ve tüm yukarıdakilerim kombinasyonu uygulanması halinde %10 oranında 
azalmıştır.  

İncelen binanın tüm harici gölgelendirme ve güneş enerjisi kazançlarının hariç tutulmasının %43 
negatif etkiye sahip olduğu ve artan termal yalıtımın soğutma yükü üzerinde negatif etkiye neden 
olacağı tespit edilmiştir. (%5) 

Her iki durumda her binanın kendine özel durumu olduğunu ve uygulanacak eylemlerin olası negatif 
etkileri dikkate alarak incelenmesi gerektiğini göstermiştir.  

 

                                                      
630 Energy study for the new Alpha Bank building in Athenon Avenue, University of Athens, Department of Applied Physics, Athens 
2006, p.11 
631 N.Stavritis tarafından çekilmiş bir fotoğraf 
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5 Sonuçlar 
Kendini sürdürebilir piyasa gelişiyor 

Türk enerji verimlilik piyasası devletin enerji verimlilik faaliyetlerini yürürlüğe koyması ve EED 
içerisinde farklı gereklilikleri ile birçok ortak nokta sergileyen  Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-
2013 içerisinde zaten mevcut olan önemleri aktifleştirmesi nedeniyle büyümeye devam edecektir. 
Her ikisininde 2016 yılında tamamlanması beklenen EED’nin Türk Mevzuatına tam aktarılması ve 
NEEAP uyarlanması sayesinde Türkiye’nin enerji verimliliği piyasasına ilerleyen yıllarda büyük 
katkıda bulunması beklenmektedir.   

Karşılaşılacak en büyük zorluk kendini kademeli şekilde sürdürebilecek enerji verimliliği piyasasının 
büyümesini harekete geçirecek şekilde hem endüstriyel hem de ticari sektörü destekleyebilecek 
yeterli devlet mali desteği sağlamaktır. Araştırma ve Pazar geliştirmeye yönelik mali ve benzeri 
mekanizmalarla destekler piyasadaki verimlilik teknolojilerinin hızlı şekilde uygulanmasını sağlamak 
için gerekli koşulları etkili şekilde oluşturacaktır. Ancak böyle politikaların nihai hedefinin enerji 
verimliliğini iyileştirmeye devam ederken kendini sürdürebilen piyasaları tanımlamak olduğuna 
dikkat edilmelidir.  

Türkiye’de endüstri sektöründe  toplam yatırım potansiyeli, geri ödeme süreleri, enerji ve 
gider tasarrufları 

Endüstri sektörü içerisinde potansiyel enerji tasarrufları yıllık 6.3 ile 10.4 milyon TEP arasında 
değişmekte olup yıllık yaklaşık 4-6.5 milyar ABD doları tasarrufu anlamına gelmektedir. Kağıt&kağıt  
hamuru, Kimyasal, çimento, cam, demir esaslı olan ve demir esaslı olmayan  üretim için nihai enerji 
tüketiminin çoğunluğu Büyük İşletmelerden kaynaklandığı ve diğer sektörlerde Büyük işletmeler 
olduğu için Danışman yıllık 1.25 – 2milyon TEP değerine karşılık gelecek şekilde tasarrufun %20 
oranının KOBİ’lere atfedilebileceğini kalan %80 oranın ise (yıllık 5-8.4 milyon ton TEP) Büyük 
işletmelerden kaynaklandığını ifade eder.  

Danışman üst teknik enerji tasarrufları için ortalama geri ödeme zamanını baz alan öngörülen üst 
teknik enerji tasarrufları elde etmek için beklenen yatırım hacmini öngördü.  ( tahmin edilen ortalama 
geri ödeme süresi 3.5 yıl olacak şekilde maksimum geri ödeme süresi 5 yıl. )- yatırımlar için 
beklenen hacim yaklaşık 20-25 milyar ABD doları seviyelerinde olup bunun yaklaşık 5 milyar ABD 
doları KOBİ’lere atfedilebilir. Aşağıdaki tablo endüstriyel sektörlere gore tanımlanan tasarrufların 
kırılımını gösterir.  

 

Tablo 5-1: Final energy ve cost saving  potansiyeli in industry Sektör (both LE ve SMEs)632 

İmalat endüstrisi 

Enerji 
tasarruf 

oranı 
 

Alt 
teknik 

Enerji 
tasarruf 

oranı 
 

Üst 
teknik 

Enerji tasarruf 
potansiyeli(1000 

TEP) 
 

Alt teknik 

Enerji tasarruf 
potansiyeli(1000 

TEP) 
 

Üst teknik 

Gider 
tasarrufları 

($ 1,000) 
 

Alt teknik 

Gider 
tasarrufları 

($ 1,000) 
 

Üst teknik 

                                                      
632 See assumptions summarized before the table 
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İmalat endüstrisi 

Enerji 
tasarruf 

oranı 
 

Alt 
teknik 

Enerji 
tasarruf 

oranı 
 

Üst 
teknik 

Enerji tasarruf 
potansiyeli(1000 

TEP) 
 

Alt teknik 

Enerji tasarruf 
potansiyeli(1000 

TEP) 
 

Üst teknik 

Gider 
tasarrufları 

($ 1,000) 
 

Alt teknik 

Gider 
tasarrufları 

($ 1,000) 
 

Üst teknik 

Yiyecek ve içecek 13.0% 27.0% 299 621 191,536 397,833 

Tekstil 14.0% 26.0% 469 871 373,114 692,955 
Kağıt ve kağıt  
hamuru 21.0% 32.0% 141 215 110,721 168,726 

Kimyasal 18.0% 32.0% 434 771 202,733 360,457 

Plastik 18.0% 30.0% 134 223 135,886 226,480 

Cam, Çimento 26.0% 40.0% 2,451 3,771 1,257,031 1,934,092 
Demir, çelik ve demir 
esaslı olmayan 28.0% 44.0% 2,232 3,508 1,572,180 2,470,707 

Makine yapım 10.0% 22.0% 117 258 140,487 309,073 
Kereste, ağaç işleri 
ve mobilya 11.0% 24.0% 47 102 32,518 70,952 

diğer 10.0% 20.0% 19 37 15,543 31,088 

Toplam  17% 30% 6,343 10,378 4,031,748 6,662,362 

 

Türkiye’de hizmet  sektöründe  toplam yatırım potansiyeli, geri ödeme süreleri, enerji ve 
gider tasarrufları 

Hizmet sektöründe nihai enerji tasarrufları yılda 0.4 ile 1.0 milyon TEP arasında değişir ve yıllık 
0.43-1.0 milyar ABD gider tasarrufuna yol açar. Danışman üst teknik enerji tasarrufları için ortalama 
geri ödeme zamanını baz alan öngörülen üst teknik tasarrufu elde etmek için beklenen yatırım 
hacmini öngördü. (maksimum geri ödeme süresi 5 yıl öngörülem ortalama geri ödeme süresi 3.5 
yıldır. )- beklenen yatırım hacmi yaklaşık 1.4-3.5 milyar ABD dolarıdır. Sonrai tablo endstriyel 
sektörlere göre belirlenen kırılımı gösterir 

 

Tablo 5-2: Hizmet sektöründe enerji ve maliyet tasarruf potansiyeli (büyük işletme ve kobiler için) 

Sub-Sektör  

Enerji 
tasarruf 

oranı 
Potansiyeli  

Enerji 
tasarruf 

oranı 
Potansiyeli  

Estimated 
Enerji 

tasarruf 
potansiyeli 

Estimated 
Enerji 

tasarruf 
potansiyeli 

Cost 
Savings633 

  

Cost 
Savings634 

  

    (1000 TEP) (1000 TEP) $1,000  $1,000  

                                                      
633 The Consultant has calculated the cost of energy in the service Sektör based on 2016 TEDAS (electricity) and IGDAS (natural 
gas) tariffs and typical break-down of final energy consumption (70% electricity and 30% thermal) in the service Sektör. 
634 See previous foot-note. 
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Alt teknik Üst teknik Alt teknik Üst teknik Alt teknik Üst teknik 

Ofisler ve benzeri 8% 20% 160 399 167,740 419,349 
Toptan satış ve 
perakende 8% 20% 111 278 117,039 292,598 

Oteller ve benzeri 12% 26% 89 193 93,707 203,032 

Education 8% 20% 24 59 24,804 62,009 

Sağlık ve toplumsal  12% 26% 26 56 27,242 59,024 

Total 10% 22% 410 986 430,532 1,036,013 

 

Veri toplamayı iyileştirme ve kurumsallaşma için sonraki adımlar ve zaman içerisinde analiz 

Danışman Türkiye’deki enerji verimlilik politikalarının iyi kalitede, zamanında ve ayrıntılı olan ve 
TUIK ve Enerji bakanlığından elde edilen enerji tüketimi kırılımının ötesine geçen verilerin 
bulunmasını gerektirir. Aşağıda tanımlandığı şekilde kısıtlamalar olsa bile genel olarak toplam 
göstergeleri mevcuttur: 

• Bir çok veri sınıflandırılmış olup üçüncü taraflarca erişilebilir değildir. ; 

• Alt sektörlerin nihai enerji tüketimi çalışan adedi 50’den az olan özel işletmeleri 
içermez 

Yukarıdaki sınırlamalar hesaplamaları yanıltıcı sonuçlar oluşturabilecek Türkiye’de her bir alt 
sektörler için enerji yoğunlukları ile ilgili kabul edilebilir doğruluk hesaplamasına izin vermez. İlave 
olarak yukarıda toplanan verilerde hesaba katılmayan veya izlenmeyen ancak enerji yoğunluğunu 
etkileyen bir çok faktörler vardır. Gerçekte dünyadaki diğer bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye 
politika ve öncelikleri oluşturmak için enerji bakiyeleri içerisinde yer alan verilere güvenir. Danışman  
veri toplama ve zaman içerisinde analizi iyileştirme ve kurumsallaştırmayı önerir .Bu Bakanlığa 
enerji verimliliği politikalarını daha iyi ayarlamasına imkan sağlayacaktır. 

Her bir sektör için anahtar göstergeleri tanımlanmalıdır ve son kullanıcı seviyesinde kapsamlı veri 
toplama gerçekleştirilmelidir. Bu faaliyetin hem insane gücü hem de para anlamında büyük çabalar 
gerektirdiği için Türkiye alt sektörleri önceliklendirmeki ve onlara odaklanmaya başlamalıdır. Veri 
toplama ve analizi çok uzun bir proses olup adım adım geliştirilmelidir. Özellike endüstri sektörleri 
için göstergeker üç farklı seviyede tanımlanmalıdır:  

4) Toplam seviye;  

5) Endüstri alt sektör seviyesi , ve ; 

6) Endüstriye özel /proses teknoloji özel seviye  

Görevin temel amacı KOBİ sektörü için enerji veirimliliğiniiyi iyileştirmek oldığı içim danışman 
Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı AB ve Dışilişkiler genel müdürlüğüne yönelik öncelikleri 
tanımlamak ve puanlamak için göstege kümeleri tanımladı. Bu varsayımlar bölüm 3..1.3 
içerisinde yer almaktadır. Tanımlana en büyük dört sekör (1) Tekstil, (2) Yiyecek ve içecek, 
(3) Plastik ve (4) Kereste, ağaç işleri ve mobilya olup tasarruf potansiyeli aşağıda 
sunulır.   
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Tablo 5-3: Endüstri sekötründe nihai enerji ve maliyet tasarrufu potansiyeli (büyük işletme ve kobiler 
için)635 

İmalat endüstrisi 

Enerji 
tasarruf 

oranı 
 

Alt 
teknik 

Enerji 
tasarruf 

oranı 
 

Üst 
teknik 

Enerji tasarruf 
potansiyeli(1000 

TEP) 
 

Alt teknik 

Enerji tasarruf 
potansiyeli(1000 

TEP) 
 

Üst teknik 

Gider 
tasarrufları 

($ 1,000) 
 

Alt teknik 

Gider 
tasarrufları 

($ 1,000) 
 

Üst teknik 

Yiyecek ve içecek 13.0% 27.0% 299 621 191,536 397,833 

Tekstil 14.0% 26.0% 469 871 373,114 692,955 

Plastik 18.0% 30.0% 134 223 135,886 226,480 
Kereste, ağaç işleri 
ve mobilya 11.0% 24.0% 47 102 32,518 70,952 

 

Hizmet sektörü ile ilgili olarak Ofisler, alışveriş merkezleri ve hastaneler KOBİler içerisinde en büyük 
potansiyeli sunar.  

Danışman Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne KOBİ 
sektöründe enerji veirmliliğini iyileştirmek için politika ve eylemleri oluşturmak için kullanılacak 
anlamlı göstegeleri uygun şekilde oluşturmak için Alt sektörlere yönelik tanımlamak üzere ayrıntılı 
veri toplama faaliyetine odaklanmaya başlamasını önerir. Böyle sektörlerde elde edilen tecrübeler 
diğer tipik KOBİ sektörleri için veri toplama ve analizini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ancak 
KOBİ’lere yönelik göstergeleri oluşturma yönünde en büyük engeller doğru veri eksikliği olup bu 
daha fazla enerji yoğun olan Büyük İşletmeler için (Çimento, demir esaslı olan, demir esaslı 
olmayan, cam vb) ile karşılaştırıldığında göstergeleri oluşturmada daha yoğun çaba gerektirir ve 
güçlü şekilde destekeyebilir. Bunlar başarılı enerji verimliliği programının anahtar içerikleridir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
635 See assumptions summarized before the table 
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