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Enerji planlaması ve yönetimi
"Dünya, Türkiye ve İTÜ'deki durum'
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İTÜ, Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı.

Özet

En genel olarak rekabet gücünü, enerji arz güvenliğim, yemlenebilir enerji kaynaklarının pazardaki
payını, enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında çevrenin korunmasına
katkıda bulunmak olarak özetlenebilen enerji politikaları hemen hemen tüm ülkeler için geçerli
olmakla beraber, önemli yatırımlar gerektiren söz konusu politikaların uygulanabilmesi için gerekli
altyapının oluşturulmasında, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasında büyük farklılıklar
bulunmaktadır. Tüm olumsuzluklara rağmen, enerji planlaması ve yönetimi açısından mutlaka
uygulanması gereken önlemler olarak enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve enerjinin rasyonel
kullanımı, başka bir deyişle enerji verimliliği karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmada, "enerji planlaması ve yönetimi" açısından dünyadaki durum, enerji yoğunlukları ve
politikalarındaki farklılıklar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya örnekleri ile ele
alınmıştır. Katılım öncesi dönemde ülkemiz için önemli olan AB 'deki uygulamalar da incelenerek,
Türkiye 'deki mevcut durum irdelenmeye çalışılmıştır. Türkiye 'deki yeni mevzuat ve uygulamalar
içinde üniversitelerin yeri belirlenerek, İTÜ'nün bu kapsamdaki amaçları, alabileceği görev ve
sorumluluklar tanımlanmıştır.

Türkiye'nin, Kasım 2005 tarihinde yayınlanan İlerleme Raporu'nda tanımlanan enerji
müktesabatına yasal uyumu için temel oluşturmak ve yüksek enerji yoğunluğunu azaltmak amacıyla
kabul etmesi gerektiği ifade edilen ve şu an TBMM gündeminde olup onaylanmayı bekleyen,
"Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı" detaylı bir şekilde ele alınmış ve bu kanun kapsamında
Üniversitelere düşen görev ve sorumluluklar belirlenmiştir. İTÜ'nün enerji konusundaki kuvvetli
akademik ve fiziksel altyapısı vurgulanarak, gelecek için planlananlar açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji arzı, enerji yoğunluğu, enerji verimi.
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Energy planning and management
"current situation in the World, Turkey and ITU"

Extended Abstract

There exist several development indicators for every country in the world today, such as energy supply for
supporting economical and social development; effective saving in energy production processes; and
decreasing the hazardous impacts on the environment.

Although priorities and demands in the field of energy can be different for every country, it is considered that
national agenda and tendencies are increasingly determined by international policies. For instance, in the
period of globalization, while neo-liberal policies are becoming dominant within the scope of economy,
creating liberal markets on the basis of environmental protection together with the energy supply security
turn out to be the major purposes in the energy sector. Even though this purpose is common almost in all
countries, as significant investments are required to build the infrastructure for the application of these
policies, there are great varieties among developed and developing economies. In spite of all complications,
it can be confirmed that diversification of energy sources and rational use of energy, in other words energy
efficiency, are important measures to be taken in case of energy planning and management.

For every country, energy intensity is directly related with maintaining competitive positions and sustained
economical developments by all countries. The low value of energy intensity, which is defined as consumed
energy to produce one unit product or in general the consumed energy as Ton Oil Equivalent (TOE) over
Gross Domestic Production (GDP), indicates that energy is used efficiently. In the study of International
Energy Agency (IEA) entitled "Experiences obtained by Energy Efficiency Policies and Programs of IE A
Member Countries", it is emphasized that industrialized countries like France, Germany, Italy, Japan,
United Kingdom (UK) and United States of America (US) have reduced their energy intensities in vast
proportion for 30 years and this reduction is caused by energy efficiency measures applied in the end-use
sectors such as, industrial processes, heating and electrical home appliances.

When energy intensity values of some countries are compared, it can be easily seen that Turkey, having the
energy intensity of 0.38, consumes more energy than Japan having the value of 0.09, US with that of 0.25,
world mean as 0.29 and even if Greece, Turkey's neighbor, as 0.20. Since Turkey is in the pre-accession
period for being a member to European Union (EU), the harmonization with the EU legislation is carried
out in every sector negotiated together with EU, including energy. The purposes ofEU energy policy can be
summarized as to improve competitiveness, energy supply security, energy efficiency, market share of
renewable energy sources and to contribute protection of the environment. In each progress report prepared
by EU for Turkey, it is stated that in order to harmonize with the related EU legislation and to decrease the
energy intensity, Turkey should enact a framework energy efficiency law. Considering this suggestion, Draft
Law on Energy Efficiency was prepared by taking the opinions of all related government and private sector
representatives and it is waiting for ratification in Turkish Grand National Assembly.

It is indicated that world energy consumption shall increase twice in 2050 as compared to 2005 while it is
required to decrease this consumption to half for protecting the current climate of the world. Therefore, in
order to prevent the adverse effects of climate change by means of economical measures, energy must be
used 4 times efficient than it is used today. Within this framework, the major and inevitable measure is stated
as the rational use of energy by each country considering their national situations including energy,
economy and environment points of view. Generally, such studies are conducted by neutral and institutional
organizations like Russian Energy Efficiency Center, Energy Conservation Center of Japan and Ukraine
National Rational Energy and Environment Agency. Consequently, ITU Energy Institute shall continue its
activities in the field of energy efficiency in order to be able to extend rational use of energy within Turkey
and to be an example for other national organizations as explained in the provisions and responsibilities of
Draft Law on Energy Efficiency respectively.

Keywords: Energy supply, energy intensity, energy efficiency
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Giriş
Enerjinin planlamaya dayalı ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemeye yetecek biçimde sağlanması,
enerji elde etmeye yönelik süreçlerde etkinliğin korunması ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza
indirilmesi her ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen göstergeler arasında yer almaktadır.

Enerji konusundaki öncelik ve gereksinimler her ülkeye göre farklı olsa da, ulusal gündemlerin ve
yönelişlerin gitgide daha çok uluslararası alana egemen olan politikalar tarafından belirlendiği dikkati
çekmektedir. Örneğin, küreselleşme sürecinde tüm dünyada ekonomik alanda neo-liberal politikalar
hakim olurken, enerji arz güvenliğinin sağlanması ile birlikte çevrenin korunması temellerine dayalı
rekabetçi bir serbest piyasa oluşturulması amacı da ağırlık kazanmaktadır. Ülkelerin hemen hemen
tamamında amaç aynı olmasına karşm, söz konusu politikaların uygulanabilmesi için gerekli altyapının
oluşturulmasında önemli yatırımlar gerektiğinden, bu olanaklara kavuşmada gelişmiş ve gelişmekte olan
ekonomiler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Tüm olumsuzluklara rağmen, enerji planlaması
ve yönetimi açısından mutlaka uygulanması gereken önlemler olarak enerji kaynaklarının
çeşitlendirilmesi ve enerjinin rasyonel kullanımı, başka bir deyişle enerji verimliliği karşımıza
çıkmaktadır.

Bu çalışmada, "enerji planlaması ve yönetimi" açısından dünyadaki durum Amerika Birleşik Devletleri
(ABD), Japonya ve Avrupa Birliği (AB) örnekleri ile özetlenerek, Türkiye'deki mevcut durum
irdelenmeye çalışılmıştır. Türkiye'deki yeni mevzuat ve uygulamalar içinde üniversitelerin yeri
belirlenerek, İTÜ'nün bu kapsamdaki amaçlan, alabileceği görev ve sorumluluklar tanımlanmıştır.

Dünyada enerji planlaması ve yönetimi
Ülkelerin rekabetçi koşulları yakalayabilmeleri ve bunun sonucunda ekonomik gelişmelerini
sağlayabilmeleri, enerji yoğunluğu tanımı ile doğrudan ilişkilidir. Bir birim ürün elde edilebilmesi için
harcanan enerji miktarı, ya da daha genel olarak Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) başına tüketilen enerji
(TEP) olarak tanımlanan enerji yoğunluğu değerinin düşük olması, enerjinin verimli kullanıldığını
göstermektedir. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA)nın Ağustos 2005 tarihinde yayınlamış olduğu "UEA
Üye Ülkelerinde Uygulanan Enerji Verimliliği Politika ve Programlarından Edinilen Tecrübeler"
başlıklı çalışmasında (www.iea.org) Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD gibi
sanayileşmiş ülkelerin enerji yoğunluklarını son otuz yıl içinde gözle görülür bir oranda azalttıkları
(Şekil 1) ve bu düşüşün büyük ölçekte sanayi prosesleri, ısınma ve elektrikli ev aletleri gibi anahtar
nihai kullanım alanlarında enerji verimliliğinin artırılması ile sağlandığı vurgulanmaktadır.
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Şekil 1. UEA ve seçilen üye ülkelerin enerji yoğunlukları, 1973-2010, TEP/binUS$
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Çizelge 1 'de bazı ülkelerin enerji yoğunlukları gösterilmektedir. Türkiye için dünya ortalamasının
üstünde 0.38'lik bir değer olarak belirlenen enerji yoğunluğunun, gelişmiş sanayileşmiş ülkeler
arasında ABD'de 0.25 ile en yüksek değerde, Japonya'da ise 0.09 ile en düşük değerlerde
gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Bu durumda dünya geneli incelemelerimizde ABD ve Japonya
örneklerinin alınması doğru bir yaklaşım olmaktadır. Katılım öncesi dönemde ülkemiz için önemli
olan AB'deki uygulamaların da bu kapsamda incelenmesi yararlı olacaktır.

Çizelge 1. Dünya genelinde enerji yoğunluğu verileri

Ülke

Türkiye
Japonya
ABD
Yunanistan
OECD
Dünya

GSMH
(milyar $)

190.3
5648

8977.9
144.8

27880.9
34399.8

Tüketim
(milyon TEP)

72.5
520.7

2281.5
28.7
8970
10029

Enerji Yoğunluğu
(tüketim/GSMH)

0.38
0.09
0.25
0.20
0.19
0.29

- Amerika Birleşik Devletleri: Enerji arzı ve talebi ile ilgili geleceğe yönelik projeksiyonların
yapılması, enerji fiyatları, ekonomik büyüme, teknolojik gelişmeler, gelecekteki politikalar gibi
tahmin edilmesi güç faktörlerden etkilenmektedir. UEA tarafından ABD için hazırlanan "Yıllık
Enerji Değerlendirmesi 2006" belgesinde, 2005 yılındaki tahminler mevcut durumdaki petrol
piyasası hareketliliği göz önüne alınarak yeniden hesaplanmıştır. Bu yüzden 2006 yılı referans
senaryosunda dünyadaki petrol fiyatları 2005 yılma göre daha yüksek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yüksek petrol fiyatları ise enerji piyasalarında önemli etkilere neden olacaktır. Söz konusu raporda,
ABD için yerli ham petrol üretiminin artması, petrol ürünlerine karşı talebin azalması ve sonuçta
petrol ithalatının düşük seviyelerde kalması gibi etkiler de öngörülmektedir. Yıllık Enerji
Değerlendirmesi 2006 referans senaryosunda, 2004 yılında 20.8 milyon varil/gün olarak
gerçekleşen petrol tüketiminin, 2025 yılında 26.1 milyon varil/gün olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Aynı senaryo içinde, ulaştırma sektöründeki yoğun yakıt tüketimi göz önüne alınarak,
2004 yılında 6.0 katrilyon Btu olarak gerçekleşen yenilenebilir yakıtların petrole karıştırılarak
tüketiminin 2025 yılında 9.6 katrilyon Btu'ya yükselmesi öngörülmektedir. Şekil 2'de ABD'deki
1980-2030 yıllan arasında gerçekleşen ve öngörülen enerji tüketimleri gösterilmektedir.
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Şekil 2. Yakıt türüne göre enerji tüketimi ( katrilyon Btu)
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Nihai tüketim sektörlerinde yürütülecek enerji verimliliği faaliyetleri sonucunda, enerji
yoğunluğunun da 2030 yılında 2004 yılına oranla %1.8 azalacağı tahmin edilmektedir. (Şekil 3)
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Şekil 3. Kişi başına enerji tüketimi ve enerji yoğunluğu (1980 yılı referans alınarak)

Yine aynı senaryoya göre, çevre açısından küresel bir problem olan CO2 emisyonları 2004 yılında
5900 milyon ton iken 2025 yılında 7587 milyon ton, 2030 yılında ise 8114 milyon ton olarak
gerçekleşeceği öngörülmektedir (Şekil 4). Yüksek enerji fiyatlarının enerji tüketimini azaltacağı
düşünülerek, 2006 yılı referans senaryosunda, 2025 yılı emisyon değerleri, 2005 yılı referans
senaryosuna göre daha az tahmin edilmektedir. 2020 yılından sonra, özellikle elektrik üretiminde
kömüre dayalı yeni teknolojilerin kullanılması ile CO2 emisyon miktarlarının tekrar yükseleceği
tahmin edilmektedir.(UEA, 2006)
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Şekil 4. Nihai tüketim sektörleri ve yakıt türlerine göre ABD CO2 emisyonları (milyon ton)

- Japonya: Ofis bina sayılarındaki artışa paralel olarak, Japonya'da ticari binalardaki enerji
tüketimlerinde de artışlar gözlemlenmektedir. Tüketilen toplam enerjinin %50'si ise sanayi sektörü
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tarafından harcanmaktadır. Her iki sektörde de enerji verimliliği çalışmaları çok önemsenmekte ve
sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Daha önceleri sanayide uygulanan enerji tasarruf çalışmaları, 2003
yılında enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili yasanın onaylanması ile, ticari binalarda da
başlatılmıştır. (Japonya Enerji Politikası, 2004)

Çizelge 2. Nihai enerji tüketim sektörlerinde enerji tüketimi ( milyonTEP)

1990 2003
2010

Mevcut önlemler ile Ek önlemler ile

Oran (%) Oran (%) Oran (%) (Yaklaşık
değer)

Oran (%)

Sanayi
Bina

Ulaşım

Konutlar

Ticari

Yolcu

Yük

183

85

46

39

80

38

42

52 5
24.4

13.3

11.2

23.0

11.0

12.1

197
115

54

61

99
61

38

47.9
28.0

13.1

14.8

24.1

14.8

9.2

187

126

60

66

96

51

45

45.8

30 8

14.7

16.1

23.4

12.5

10.9

185

120

58

63

94

50

45

46

30

14

16

24

12

11

Toplam 349 100 411 100 409 100 400 100

Bu kapsamda öncelikle desteklenecek uygulamalar olarak Enerji Verimliliği Danışmanlık
Şirketleri'nin (ESCO-Energy Service Company) yaygınlaştırılması gösterilmekte ve hükümet bu
uygulamalar sonucunda yıllık toplam enerji tüketiminden yaklaşık 1 milyon TEP'lik bir azalmayı
öngörmektedir. (Japonya Enerji Politikası, 2004)

Ayrıca, UEA'nın 1999 tarihli Japonya'daki enerji AR-GE çalışmaları hakkındaki raporunda da, dışa
bağımlı bir enerji piyasası olduğundan enerji temin güvenliğinin önemi vurgulanarak, ulaşım, bina
ve sanayi sektörlerinde katı enerji verimlilik çalışmalarının uygulanması zorunluluğu belirtilmiştir.
Japonya'da uygulanan sıkı enerji verimlilik önlemlerinin bazı somut rakamsal hedefleri de
bulunmakladır. Örneğin, gönüllü anlaşmalar ve enerji elüt çalışmaları sonucunda enerji
yoğunluğunun yıllık %1'den düşük olmayacak şekilde azaltılması gibi amaçlar bulunmaktadır.
Japonya'da eğitilmiş yaklaşık 70 000 enerji yöneticisi bulunmaktadır.

Çizelge 3. İklim değişikliği ile ilgili olarak sanayi sektörü CO? emisyonları

CO2

milvon ton
1990'a göre

fark, %

1990

499,88

1997

517,31

+3,5

1998

491,13

-1,8

GuzlemleriL'n
1999

502,15

+0,5

2000

498,23

-0,3

2001

483,70

-3,2

2005

509

+ 1,8

Projeksiyon
2010
hedef

1990'dan
az
-

2010
en köıü
durum

542

+8,4

Çizelge 3'ten de anlaşıldığı gibi, Japonya özellikle nihai tüketim sektörlerinden kaynaklanan CO?
emisyonlarını azaltıcı önlemler alarak, iklim değişikliği konusundaki çalışmalarına da önem
vermektedir. Özellikle sanayi sektöründe gerçekleştirilen etüt çalışmaları sonucunda belirlenen
enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması ve sürekli izlenmesi CO2 emisyonlarının azaltılmasında
çok etkili olmaktadır. Japonya'nın sürdürülebilir kalkınma temelli enerji politikası 3E (energy,
economy, environment) çerçevesinde olup, Ar-Ge çalışmalarının enerji verimliliğinin
desteklenmesi, temiz kömür teknolojilerin kullanılması alanlarında yoğunlaştırılması
planlanmaktadır. (UEA, 1999)

152



- Avrupa Birliği: Avrupa Birliği (AB) enerji politikasının amaçlan, rekabet gücünü, enerji arz
güvenliğini, enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji kaynaklarının pazardaki payını artırmak ve
sürdürülebilir kalkınma kapsamında çevrenin korunmasına katkıda bulunmak olarak
özetlenebilmektedir. (AB Enerji Politikası: pazarın açılması, ekonominin desteklenmesi, 2004)

AB içinde tüketilmekte olan enerjinin yaklaşık olarak yarısı üçüncü ülkelerden (AB dışı ülkeler)
ithal edilmektedir. Bu yüzden, AB enerji politikasında temel hedeflerden biri, arzın kesintiye
uğramasını önlemektir.

Çizelge 4'den de açıkça görüldüğü gibi, AB içinde en çok ithal edilen enerji kaynağı petroldür.
AB'de tüketilen petrolün yaklaşık %80'i ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bunu, yaklaşık %40 ile
doğal gaz ve %35 ile diğer yakıtlar takip etmektedir. Avrupa'nın enerji tüketimi arttıkça bu dışa
bağımlılık da artacaktır. Arz güvenliği hedefine ulaşabilmek için izlenilen temel yaklaşım enerji
kaynaklarını çeşitlendirmek olmuştur. AB hidrolik, güneş, rüzgar enerjileri gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir. Yine, Avrupa Enerji Şartı gibi anlaşmalar, üçüncü
ülkeler ile uluslararası enerji işbirliğini güçlendirmiştir. Dış bağlantıların geliştirilmesi ve
sürdürülmesi amacıyla da Trans-Avrupa Şebekeleri kurulmuştur. Diğer yandan, enerji taleplerini
azaltmak önemle üzerinde durulan bir konudur. Bu nedenle, enerjinin rasyonel kullanımı ve enerji
verimliliği kültürünün geliştirilebilmesi çok önemsenmekte ve teşvik edilmektedir. (AB Enerji
Politikası: pazarın açılması, ekonominin desteklenmesi, 2004)

Çizelge 4. AB2S için enerji verileri (EU, 2004)

Açıklama Enerji verisi (mTEP)

Toplam birincil enerji tüketimi 1718.8
Petrol tüketimi
Petrol üretimi
Doğalgaz tüketimi
Doğalgaz üretimi
Kömür tüketimi
Kömür üretimi
Nükleer enerji tüketimi

694.5
120.1
420.2
193.7
307.0
182.9
223.4

Sürdürülebilir kalkınma bağlamında, bütün sanayileşmiş ülkeler, uzun vadeli rekabetçi enerji
kaynaklan geliştirme ihtiyacı ile insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltma ihtiyacı
arasında uzlaşma sağlamanın yollarını bulmak zorundadırlar. AB için enerji sektöründe ilerleme
daha çok araştırma programlan ile olmaktadır. Son dönemlerde yürütülmekte olan "AB Akıllı
Enerji Programı", enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi
amaçlıdır. Bu amaca paralel olarak, katıbmcı ülkelerdeki tüm ilgililer kapsamında enerjiyi daha
akıllı olarak üretmeyi, kullanmayı ve ayrıca yenilenebilirlerin kullanımını yaygınlaştırmayı
hedeflemektedir. Bu programın içerisinde yer alan ALTENER ve SAVE gibi araştırma programlan
enerjinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının rasyonel kullanımı alanında araştırma-geliştirme
faaliyetleri ile birlikte bu faaliyetlerin piyasa uygulamalarını iyileştirmeye yöneliktir. LIFE
programı ise iklim değişikliği başlığı altında enerji ve çevreyi birlikte ele almaktadır. Bunlara ek
olarak, AB 6. Çerçeve Programı'nda çevre ile birlikte ele alınan enerji, 2007 ila 2013 yılları
arasında uygulanacak 7. Çerçeve Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan mali yardımlar
(IPA- Instrument for Pre-Accession) içerisinde, çevre konusundan ayrılarak "enerji altyapısı,
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği" ana başlığı ile ayrı bir faaliyet alanı olarak
tanımlanmaktadır.(AB Enerji Politikası: pazarın açılması, ekonominin desteklenmesi, 2004)
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Avrupa Parlementosu'nun "Nihai Enerji Tüketim Verimliliği ve Enerji Hizmetleri" Direklilî'nin
amacı, hedef belirleme, teşvikler, idari/mali/yasal çerçeve ile nihai tüketim sektörlerinde enerjinin
verimli kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması ve enerji hizmetlerinin enerji tasarrufu
programları ile yaygınlaştırılmasının sağlanması olarak açıklanmaktadır. Yine aynı direktifte, AB
üye ülkelerinin yılhk bazda enerji tasarrufu hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflere ulaşması
gerektiği ve bu hedeflerin belirlenecek bir baz yılına göre nihai tüketicilere sağlanan veya satılan
enerjinin en az %1 'i kadar olması gerekliliği de belirtilmektedir. Bu amaçla ve verimliliği artıracak
en uygun önlemin saptanabilmesi için yapılacak yüksek kalitede etüt ve izleme çalışmaları için de
kamuda yer alan bağımsız kurum veya kuruluşlardan bir veya birkaçının görevlendirilmesi hususu
da aynı direktifte ifade edilmektedir. Bu bağlamda, enerji verimliliği ölçümlerinin yapılması ve
izlenmesi amaçlı enerji ölçüm aletlerinin satın alımı ve bunların finansmanı için mali tedbirlerin üye
ülkelerin kendi ülke koşulları çerçevesinde belirlenmesi gerektiği de vurgulamaktadır. Yine bu
programların ve projelerin sonuçlarının nihai tüketiciler ve halk ile paylaşımının enerji verimliliğini
artıcı yönde bir katkı sağlayacağının göz önünde bulundurulması istenmektedir.

Yine AB Parlementosıf nun Enerji Verimliliğinin Artırılması ile CO2 Emisyonlarının Azaltılması"
direktifinde genel amaç, özellikle binaların enerji serlifikasyonu, yeni binaların standartlara uygun
izolasyonu, yüksek enerji tüketiminin olduğu kamu veya sanayi binalarında enerji etüt
çalışmalarının yapılması ile CO2 emisyonlarının azaltılması olarak açıklanmaktadır.

Ocak 2006'da yürürlüğe giren AB'nin "Binaların Enerji Performansı" ile ilgili direktifi ile de, üye
ülkelere zorunlu olarak mevcut ve yeni binalarda enerji performans göstergelerinin ulusal Kanunlar,
düzenlemeler ve idari hükümler ile belirlenmesi ve enerji sertifikası uygulamasına temel teşkil
edecek şekilde hesaplanması yükümlülükleri getirilmektedir. Aynı direktifte bina sektörü için temel
önlem enerji tasarrufu olarak vurgulanmaktadır. AB'nin projeksiyonlarına göre, enerji verimliliği
uygulamaları ile binaların enerji performansını artırılarak erişilecek enerji tasarrufu oranı 2010 yılı
itibariyle, kendisine üye 25 ülkede toplam 9 milyon TEP olarak gerçekleşecektir.

Türkiye'de enerji planlaması ve yönetimi
2004 yılı itibariyle Türkiye'nin genel enerji durumu aşağıdaki çizelgede özetlenmektedir.

Çizelge 5. Türkiye 'nin genel enerji durumu (ETKB, 2004)

Açıklama
Toplam birincil enerji tüketimi
Petrol tüketimi
Petrol üretimi

Doğalgaz tüketimi
Doğalgaz üretimi
Hidroelektrik enerji üretimi

Enerji Verisi (mTEP)
84

31.8
.-. • 2.5 •mmmmm

19.45
051
3.04

Görüldüğü gibi, enerji temininde, petrolde, doğalgazda hatta kömürde bile büyük ölçüde dışa
bağımlı bir uygulama sürdürülmektedir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye'nin enerji ile ilgili
genel hedeflen, 2004 Türkiye İktisat Kongresi, "Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışma Grubu
Raponf'nda sürdürülebilir kalkınma başlığı altında aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

• Gereksinim duyduğumuz enerjinin, güvenli, güvenilir, ekonomik, verimli ve çevreye duyarlı
teknolojiler ile üretilmesi ve kullanılması,
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• Enerji güvenirliği açısından dışa bağımlılığın kabul edilebilir düzeylerde tutulabilmesi amacıyla;
arama, çıkarma ve kullanım açısından yerli kaynaklara öncelik tanınması,

• Artması kaçınılmaz görünen enerji ithalatında, ithal bileşenlerin, birbirlerinin yerini alabilen
kaynaklar ve coğrafyalar arasında, ekonomik açıdan mümkün olabildiğince dağıtılması
suretiyle, başta doğal gaz olmak üzere, temin güvenliği risklerinin kabul edilebilir düzeyde
tutulması.

• Avrasya Enerji Koridoru tasarımını gerçekleştirmek suretiyle enerji temin güvenliğinin
artırılması,

• Enerji temin güvenliğini artırmaya ilave olarak, ithalat faturasını da rahatça karşılayabilmek
amacıyla; yurt dışındaki arama ve üretim faaliyetleri ile bütünleşerek ve uluslararası pazarlarda
yarışabilecek enerji teknolojileri geliştirerek, uluslararası enerji piyasalarında etkin rol alınması,

• Jeopolitik sorunlar, enerji fiyatlarının aşırı derecede yükselmesi, doğal afetler ve çevresel
konulan dikkate alarak enerji senaryoları oluşturulması ve bu olası sorunlara yönelik eylem
planlarının hazırlanması.(Türkiye İktisat Kongresi Raporu, 2004)

Yukarıda sıralanan hedefler doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından
Türkiye'nin enerji politikası; ülke enerji ihtiyacının amaçlanan ekonomik büyümeyi
gerçekleştirecek, sosyal kalkınma hamlelerini destekleyecek ve yönlendirecek şekilde, zamanında,
yeterli, güvenilir, ekonomik koşullarda ve çevresel etki de göz önüne alınarak sağlanması olarak
belirlenmiştir. (ETKB, 2006)

TUGİAD'ın raporuna göre Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığının azaltılması için, öncelikle
doğru politikaların, uzun vadeli enerji stratejilerinin saptanması ve bu stratejilerde bilimsel
hesaplamalara dayanan, bilinçli, kararlı; ekonomi, çevre ve dış politika gibi sahaların çıkarlarını gözeten
bir yöntemin takip edilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Ayrıca, Şekil 5'tc verilen geleceğin enerji arz
senaryosuna göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uzun vadeli enerji stratejilerinin
oluşturulması için, enerjinin verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklan ve temiz yakma
teknolojileri ile nükleer enerji üç önemli adım olarak sıralanabilmektedir. (TUGİAD, 2004)

Şekil 5, Geleceğin enerji arz senaryosu
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Sonuncusu Kasım 2005 tarihinde yayınlanan ve AB'ne üyelik süreci içerisinde her yıl
hazırlanmakta olan İlerleme Raporu'na göre, Türkiye'nin enerji müktesabatı özellikle rekabet ve
devlet yardımları (kömür sektörü dahil olmak üzere), iç enerji pazarı (elektrik ve gaz pazarlarının
açılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi), enerjinin verimli kullanımı, nükleer
enerji ve nükleer güvenlik alanlarındaki kural ve politikalardan oluşmaktadır. Bu bağlamda,
Türkiye'nin adı geçen müktesebata yasal uyumu için temel oluşturmak ve yüksek enerji
yoğunluğunu azaltmak amacıyla öncelikle bir enerji verimliliği çerçeve yasasını kabul etmesi
gerekliliği vurgulanmaktadır (İlerleme Raporu, 2005). Daha önceki İlerleme Raporları ve Katılım
Ortaklığı Belgeleri (2005-2006)'nde de bulunan, idari ve teknik alt yapının gelişmesine temel teşkil
edecek olan enerji verimliliği çerçeve yasasınm hazırlanması önerisi doğrultusunda, tüm kamu
kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınarak
hazırlanan "Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı" şu an TBMM gündeminde olup onaylanmayı
beklemektedir.

Enerji Verimliliği Kanun Tasansı'nın amacı, enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji
kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artınlmasıdır.(Enerji Verimliliği Kanun
Tasansı,2006)

Yaklaşık %20-50 arasında tasarruf potansiyelleri bulunan sanayi, bina ve ulaşım sektörlerine yönelik
olan Kanunun kapsamı ve ana faaliyet alanları aşağıdaki çizelgede özetlenmektedir.

Çizelge 6. Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı kapsamı ve ana faaliyet alanları

Sektör Kapsam:
(Enerji Yönetimi ve Enerji

Yöneticisi Uygulaması)

Ana Faaliyet Alanları

Endüstriyel 1. Yıllık Enerji Tüketimi 1000
işletmeler TEP ve üzerinde olanlar için

zorunlu

1. Enerji yöneticisi eğitimleri,
2. Enerji verimliliği etüt çalışmaları ile tasarruf potansiyeli ve uygun önlemlerin
belirlenmesi,
3. Elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekelerinde enerji
verimliliğinin artırılması,
4. Termik santrallann atık ısılarından yararlanılması,
5. Açık alan aydınlatmalarında verimliliğin artırılması,
6. Biyoyakıt, hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesi.

Binalar 1. Binalanndaki toplam inşaat
alanı 20 000 m2 ve üzeri olan
gerçek veya tüzel kişiler için
zorunlu

2. Yıllık Enerji tüketimleri 500
TEP ve üzeri olan gerçek veya
tüzel kişiler için zorunlu

3. Merkezi ısıtma sistemine sahip
toplu konutlar için zorunlu

1. Enerji yöneticisi eğitimleri,
2. Enerji verimliliği etüt çalışmaları ile tasarruf potansiyeli ve uygun önlemlerin
belirlenmesi,
3. Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan sıvı veya gaz yakıtlı merkezi
ısıtma sistemine sahip binaların tesisat projelerinde, merkezi veya lokal
ısı/sıcaklık kontrol cihazlarına ve ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına
bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemlere yer verilmesinin özendirilmesi,
4. Binalarda mimari tasarım, ısıtma/soğutma ihtiyaçları ve ekipmanları, yalıtım
ihtiyaçları ve malzemeleri, elektrik tesisatı ve aydınlatma konularındaki
standartları, asgari performans kriterlerini ve prosedürleri kapsayan enerji
verimliliği yapı kodu uygulaması,
5. Binaların yapımı, satılması ya da kiralanması sırasında, duruma göre mal
sahibine ya da mal sahibi tarafından alıcıya ya da kiracıya verilmek üzere
binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi
gibi bilgileri içeren enerji kimlik belgesi düzenlenmesi.

Ulaşım 1 .Yurt içinde üretilen araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesi,
2. Araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesi,
3. Toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması,
4. Gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulması,
S.Yüklerin karayolu dışındaki ulaştırma tipleri ile taşınmasının özendirilmesi.
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- Türkiye'deki enerji planlaması ve yönetimi çalışmalarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin
yeri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından Haziran 2004 tarihinde benimsenen
Türkiye Enerji Verimliliği Stratejisi'ne göre toplam hedef, nihai enerji tüketim sektörlerinde enerji
verimliliğini iyileştirmektir. Şekil 6'da strateji kapsamındaki enerji verimliliği ana hedef grupları,
roller ve faaliyetler toplu olarak gösterilmektedir.
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Şekil 6. Enerji verimliliğinin ana hedef grupları, roller ve faaliyetler

(Enerji Verimliliği stratejisi, 2004)

Strateji kapsamında ilgili kamu yönetimi makamlarının yanı sıra, 'Aracılar' sınıfında yer alan ve
aşağıda belirtilen gruplar enerji verimliliğinin farklı uygulama alanlarında (ulaştırma, sanayi ve
bina) önemli roller oynamaktadır:

-Sanayi ve Ticaret Odaları - sanayide enerji verimliliği projeleri

-TÜBİTAK, Üniversiteler, Teknik Bilim ve Araştırma Enstitüleri - araştırma faaliyetleri;

-Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği- teşvik,
bilgilendirme faaliyetleri.

Aracı kurumlar arasında yer alan üniversitelerin faaliyetleri, enerji kullanım sektörlerinde tasarruf
için fırsatların saptanması, verimlilik göstergesi olabilecek parametrelerin ölçümü, enerji
verimliliğinin arttırılmasında teknik destek sağlanması, enerji tasarruf ekipmanlarının etkin
kullanımı, AB ve diğer programlar için sanayi kuruluşları ile birlikte proje teklifleri hazırlanması,
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sektörel ve stratejik bilgilendirme programlarının gerçekleştirilmesi, enerji yönetiminde yer alan
kişilere eğitim verilmesi, seminerler, çalışma toplantıları, konferanslar organize edilmesi olarak
sayılabilir.

Bunlara ek olarak, halihazırda başta sanayi sektörü olmak üzere enerji verimliliği hizmetleri Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan Elektrik İşleri Etüt îdaresi (EİE) tarafından
yürütülmektedir. Enerji Verimliliği Kanun Tasansı'nda yer alan uygulamaların ülke genelinde
yaygın olarak ve yerinde yürütülebilmesi için ön görülen yeni yönetim düzeni ise Şekil 7'de
açıklanmaktadır.

Enerji Verimliliği Koordinasyon Knrulu
(ETKB müsteşar yarduiKisı.ilgili bakanljklar.EPDK, DPT,
Hazine Müsteşarlığı, TOBB, TSK, TÜBİTAK ve TMMOB)

Deneticine

3İİİfİ|;İİÎ?S|liPİ|tŞ

E&tuıı Yetla-ı

E i ı t a v t EtıH Y«tkı>ı

Eııeıji Yrıîınlîliği
Daıunnsııılık Siıketltıi

Şekil 7. Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı yürütme sistemi

Şekil 7'den gönildüğü gibi. Kanun tasarısı kapsamında. EİE'nin yetkisinde bulunan enerji
yöneticisi eğitim yapma yetkileri hem üniversitelere hem de meslek odalarına verilerek
yaygınlaştırılmaktadır. Yine halen EİE'nin sadeee sanayi sektöründe yürütmekte olduğu enerji
verimliliği etütleri yapabilme yetkisi, bina sektörünü de kapsayaeak şekilde, ve eğitim, danışmanlık,
uygulama faaliyetleri yetkileri de EİE ve/veya eğitim yetkisi almış üniversiteler ve meslek odaları
tarafından, Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerine verilecektir. Ayrıca, EİE ve/veya
yetkilendirilmiş kurumlar, EVD şirketlerinin eğilimlerinden de sorumlu olup, söz konusu şirketlerin
düzenleyeceği enerji yöneticisi eğitimleri için laboratuar altyapısı sağlamakla da yükümlü
olacaklardır. Bu organisazyonun en üstünde yer alan Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu ise
bütün bu yetkilendirmeleri denetlemenin yanısıra, ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejileri ile
plan ve programlarını hazırlama, değerlendirme, gerektiğinde değişiklikler yapma, yeni önlemler
alma ve uygulama görevlerini üstlenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, dünyadaki gelişmeleri izleyerek, ülkedeki sorunlara çözüm
ve alt yapı oluşturan çalışmalar yapmayı amaçlayan İTÜ, son yıllarda en güncel konulardan biri
olan Enerji alanında, zaten var olan çalışmalarını iyi bir organizasyonla birleştirip, genişletebilmek
amacıyla 1961 yılından beri faaliyet gösteren Nükleer Enerji Enstiıüsü'nü 2002 yılında yeniden
yapılandırarak "Enerji Enstitüsü" haline dönüştürmüştür. Yenilenebilir Enerji, Konvansiyonel
Enerji, Nükleer Araştırmalar ile Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalları'ndan oluşan İTÜ
Enerji Enstitüsü'nün özgörevi "enerji ile ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar
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yapmak, kaliteli bir eğitira-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar
yetiştirmek, ilgili konularda düşünce ve öneriler üreterek yol gösterici olmak" şeklinde
tanımlanmaktadır.

İTÜ içindeki değişik fakülte ve birimlerde sürdürülen enerji ile ilgili çalışmalar arasında
koordinasyonu sağlamak ve mevcut insan ve fiziki olanakları en verimli şekilde kullanarak uygun
araştırma ortamları yaratmak görevini de üstlenmiş olan Enerji Enstitüsü, kadrosunda yer alan 18
öğretim üyesi ve 13 araştırma görevlisinin yanısıra konu ile ilgili tüm İTÜ akademik kadrosu
tarafından da desteklenmektedir.

İTÜ öğretim üyeleri, EİE Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi (UETM) ve TÜBİTAK-MAM tarafından
düzenlenen Enerji Yöneticisi Kurslan'na on yılı aşkın bir süredir destek vermektedir.

Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı kapsamında ihtiyaç duyulan konularda ortak çalışma olasılıkları
yaratmak amacıyla, EİE ,TÜBİTAK-MAM ve İTÜ Enerji Enstitüsü arasında bir işbirliği anlaşması
imzalanması gündemdedir. Bu işbirliğinin amacı, Kanun kapsamında üniversitelere verilen yetkileri
yerine getirecek ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunarak diğer üniversitelere örnek teşkil edecek
bir model merkezin oluşturulmasıdır. İTÜ'nün yıllardan beri yürütmekte olduğu enerji verimliliği
konusundaki çalışmalar, yetişmiş akademik kadrosu ve araştırma amaçlı fiziksel altyapısı bu
çalışmaların başlatılmasında en önemli etken olmuştur. İTÜ, bilimsel yaklaşımlarla EİE'nin enerji
verimliliği konusunda ihtiyaç duyacağı Ar-Ge ve/veya veri analizlerinin gerçekleştirilmesi
konularında her türlü desteği sağlayacaktır. Bu sözleşme kapsamında TÜBİTAK-MAM ise, ulusal
ve uluslararası arenalarda üç kurumun katılımı ve işbirliği ile yeni projeler üretilmesi konusunda
sorumluluklar almaktadır.

Değerlendirme ve sonuç
Enerji sektörü başta sosyo-ekonomik gelişim ve insanların yaşam standartlarının yükselmesi
bağlamında, ulusal ve uluslararası ekonomiler için çok büyük bir öneme sahiptir. Ana amaç,
enerjinin planlanması, yönetimi, serbest piyasa ekonomisi ile ilgili politikaların belirlenip
uygulanması, çevre ile dost enerji üretimi ve tüketimi, verimliliğin artırılması ve kaynak çeşitliliği
gibi önlemler ile enerji sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıdır. Böyle bir enerji
yönetimi anlayışı enerjinin, ekonomi ve çevre sektörleri ile bütünleşmesi açısından faydalı
olacaktır.

2050 yılı itibariyle dünyadaki eneni tüketiminin mevcut duruma göre iki kat artacağı, ancak mevcut
iklimimizin korunması adına yine 2050 yılı için bugünkü tüketimin yarıya düşmesi gerektiği
vurgulanmaktadır. Sonuçta, dünya ikliminin değişmesinden kaynaklanan etkileri ekonomik olarak
önleyebilmek için, enerjinin 4 kat daha verimli kullanılması gerekmektedir. Bu kapsamda, her
ülkenin enerji, ekonomi, çevre üçgeni dahilinde kendi ulusal koşullarını göz önüne alarak enerjinin
verimli kullanılması konusunda çalışmalarım sürdürmesi kaçınılmaz bir önlemdir. Dünya genelinde
bu çalışmalar, tarafsız ve kurumsal kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Örneğin, Rusya'da Rusya
Enerji Verimliliği Merkezi (ENEF); Japonya'da Japonya Enerji Tasarrufu Merkezi (ECCJ);
Ukrayna'da Ukrayna Ulusal Rasyonel Enerji ve Çevre Ajansı (Arena-Eco) gibi kurumlar tarafından
yürütülen enerji verimliliği faaliyetlerini ülkemiz genelinde de yaygınlaştırmak ve bir örnek teşkil
etmek amacıyla İTÜ Enerji Enstitüsü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamı sürekli genişletilerek
devam edecektir.
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ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ
PLANLAMASI

Hadde ALTA}

ETKB Daire Bafkanı

22 Haziran 2006 İstanbul

ENERJİ YÖNETİMİ

•Enerji yönetimi içerisinde

•Enerjinin Denetimi (enerji akımının
ölçülmesi, düzenlenmesi ve uzun
dönemde enerji ekonomisinin sağlanması
için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi)

•Enerji Yöneticisi (tasarruf bilincinin
yerleşmesi yönlendirilmesi)

İki önemli husustur.

ENERJİ YÖNETİMİ

• 1973 Petrol Krizi

• Enerji Arz Şovenliği

• tklim Değişikliği

Ülkelerin enerji gündemlerini etkileyen en önemli
foktorlerdir.

ENERJİ YÖNETİMİ

•En önemli azalma imalat sanayide
'Verimliliğin Artırılma»

'Yakıt İkamesi

'Enerji Yoğun Sanayiden Dijer Sanayilere Seçlj

•Ulaştırma Sektöründe
' Araba motorlarında iyilestime var (•)

'Arabalar daha bdyUc ve daha oüçM (-)

ENERJİ YÖNETİMİ

• UEA'na üye ülkelerde günümüzde
1973 yılına nazaran bir birim GSYÎH
başına üçte bir oranında daha az
enerji tüketilmektedir.
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ENERJİ YÖNETİMİ

^1990 larda uygulamaya geçen enerji
verimliliği ve iklim politikaları UEA'na
üye ülkelerin ekonomilerindeki artış
hızının azalmasına neden olmuştur.

ENERJİ YÖNETİMİ
EİE İdaresi Genel Müdürlüğünün
1981 yılından bu yana yürütülen
enerji verimliliği çalışmaları sonucu
yaklaşık ortalama değerler olarak,
sanayi sektöründe %20, bina ve
hizmet sektöründe %30 ve ulaşım
sektöründe %15'in üzerinde tasarruf
potansiyelinin olduğu tespit edilmiştir.

ENERJİ YÖNETİMİ
"'Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı

kapsamında, gönüllü anlaşma
uygulamaları ile enerji yoğunluğunu
üç yıl içinde %10 oranında azaltan
endüstriyel işletmeler için mali
destekleme mekanizmaları
öngörülmektedir.

ENERJİ YÖNETİMİ
^Gönüllü anlaşma uygulamaları

kapsamında öngörülen desteklerden
yararlanılabilmesi için, endüstriyel
işletmelerin enerji tüketiminde üç yıl
içinde %10 tasarruf sağlaması veya
yenilenebilir enerji yatırımları sonucu
işletmenin enerji ihtiyacının %10'unu
yenilenebilir enerji kaynaklarından
Temin etmesi veya satış hasılatlarını
reel anlamda en az %10 artırmış
olması gerekmektedir.

ENERJİ YÖNETİMİ

''Genel enerji planlama
çalışmalarında da çeşitli
sektörlerde belirli
miktarlarda tasarruf ve
iyileştirmenin olacağı
kabul edilmektedir.
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MODELLER

' Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nca (IAEA)
geliştirilen E N P E P (Energy and Power
Evaluation Program)

- M A E t ) (Model for Analysis of Energy
Demand)

- W A S P (Wienn Automatic System
Planning Package)

-BALANCE

GENEL ENERJİ PLANI

Ülkemizin enerji talebi, bakanlığımızca
AMED modeli kullanılarak
hesaplanmaktadır.

M<AED modeli ülkenin orta ve uzun
dönemli genel enerji ve elektrik
enerjisi talebini değerlendiren bir
simulasyon modelidir.

GENEL ENERJİ PLANI

Modelde
- Ekonomik ve sosyal
- Sanayi
- Konut ve hizmetler
- Ulaştırma

sektörlerine ait çok çeşitli veriler kullanılmaktadır.
Model özellikle

- 6SYİH ile alt bileşenleri ve
- Nüfus

verilerine son derece hassastır.

GENEL ENERJİ PLANI

Modelden 6enel Enerji ve Elektrik Enerjisi Talepleri
sektörel bazda

sanayi
konut ve hizmetler
tarım
ulaştırma

yakıt bazında
- fosil ve motor yakıtlar
- elektrik enerjisi
- güneş
- metalurjik kok
- ticari olmayan kaynaklar

olarak elde edilebilmektedir.

GENEL ENERJİ VE ELEKTRİK
ENERJİSİ TALEBİ

Çalışmalar 2004 yılında yapılmıştır

Yüksek Senaryo

Düşük Senaryo

VERİLER

6SYÎH Artış Hızı(%)

Nüfus Artış Hızı (%)

2005-2010

5,5

1.4

2010-2015

6,4

1,2

2015-2020

6.4

ı.o
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ENERJI TÜKETICILERI

" i ENDÜSTRIYEL TESISLER

NIYE TÜKETIYORUZ?

YAŞAM

fDETEK
ERGİN KAYA

ENERJI TÜKETICILERI

GERÇEK:
YAŞAMAK İÇİN

ENERJİ TÜKETMEK
BİR GEREKSİNİMDİR.

AMAÇ:
ENERJİNİN

İ Y İ YÖNETİLEREK
İSRAF

EDİLMESİNİN ÖNLENMESİ

İDETEK
ERGİN KAYA

ENERJI YÖNETIMI

%100
TOPLAM
İŞLETME

MALİYETLERİ

TOPLAM
ENERJİ

MALİYETLERİ

l%50

İDETEK

ENERJİ GİDERLERİ GENEL OLARAK
KONTROL ALTINDA DEĞİLDİR.

ERGİN KAYA
İDETEK

ENERJİ YÖNETİMİ

%100

ENERJİ YÖNETİMİ ^ ^ |

TOPLAM ENERJİ ^ ^ H
MALİYETLERİ ^ ^ B

ERGIN KAYA n
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ENERJİ YÖNETİMİ: BİR HİZMET İÇİN
TÜKETİLEN ENERJİNİN MİKTARINI VE

BEDELİNİ MİNİMİZE VE KONTROL ETMEK
İÇİN UYGULANAN SİSTEMATİK
ÇALIŞMALARIN BÜTÜNÜDÜR.

IDETEK
ERGIN KAYA J

ENERJI YÖNETIMI

MİKTAR

[ VERİMLİLİK ]

IDETEK
ERGİN KAYA

Ut YÖNETİMİ vePLAUl

\ 7 ;

ENERJİ YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA
BAZI BAŞLIKLAR

IDETEK

EVD = ESCO
Hakem Kuruluş = ESCROW
Başarım Anlaşmaları =
Performance Contracting
Enerji Taraması (Etüdü) = Energy
Audit

ERGIN KAYA

"EVD"

,' EVD: Enerji Verimliliği Danışmanlık Firması
• Konusunda danışmanlık yapar,
• Konusunda eğitim verir,
• Enerji etüt hizmeti verir,
• Tasarruf Projeleri uygulama hizmetlerini

yürütür.
• Enerji Verimlilik projelerini geliştirir,

tasarlar ve finanse eder.
- • Enerji Tasarrufu projelerini ölçer, izler

ve doğrular.
„•„•;„, • Garanti edilen enerji tasarruf miktarının
S; sağlanması riskini üzerine alır.

IDETEK
ERGİN KAYA

rının

"ENERJİ TARAMASI"

Enerji Taraması (Etüdü) = Energy Audit

Tesisde Enerjinin nerede, ne kadar ve
ne şekilde kullanıldığını ve Enerji
Tasarrufu potansiyellerinin ne
olduğunu belirlemeye yarayan bir
çalışmadır.

•Ön gezi, (Walk Through)
• Detaylı Etüt,

IDETEK
ERGİN KAYA J
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ENERJİ TARAMASININ
SÜREÇ İÇİNDEKİ YERİ

ON SEZ!

ENERJI TARAMASI

TASARRUF PROJELERİ GELİŞTİRME

BAŞARIM ANLAŞMASI

1 U b u l g»fflr»«

I TASARRUF PROİILERİNİN
| AÇIKLANMASI »UYGULANMASI |

SONUÇLARIM TAKİBİ

ERGİN KAYA
fHHUt TOHtitHt w HAMLAMASI

'ENERJİ TARAMASI'

Enerji Taramasında Yapılacak İşler
Bina bilgilerinin toplanması,
• Enerji Tüketimine ve varsa Enerji Üretimin*

alt verilerin incelenmesi
• Üretim - Enerji Tüketim verilerinin

karşılaştırılması
> Veri Toplama, (sıcaklık, aydınlık şiddeti vs.
> Enerji tüketim verilerin spesifik ölçü

aletleriyle toplanması, örnekleme ve
modelleme
Sistem Çalışma Senaryolarının
değerlendirilmesi

ERGİN KAYA
İMnUt VOMItMt «• PtAHUMUSI

'ENERJİ TARAMASI'

ÇÖZÜMLER PROJELER

Çözümler cihaz veya sistem bazında olur.
(Isı Geri Kazanım Sistemi, Otomasyon
Sistemi, Klima Santralı, Isıtma Sistemi,
Aydınlatma Sistemi, Bina Kabuğu gibi)

Önerilen çözümler, yatırım ve devreye
alma dahil geri ödeme süresi en fazla

: 2-3 yıl olan projeler Türkiye şartlarında
uygun bulunmaktadır!

rom/e
ılTtaırtKtm

'ENERJİ TARAMASI'

ÇÖZÜMLER PROJELER

Projeler su seklilerde olabilir,
• Hiç mallyetsiz ( Bunlar İşletmeye dönük

tavsiyeler)
• Ekipman mallyetsiz (tamamen software ve

mühendislik çözümü)
• Düşük maliyetli (sensor kullanımıyla

yapılablllnecek tasarruf İmkanları v.b.)
• Orta ve Yüksek Maliyetli (verimsiz çalışan büyük

teçhizatların verimllslyle değiştirilmesi v.b.)

ERCİN U
ftYttMTİMİM

'ENEr

ENERJİ
TASARRUF

PROJESİ
SUNUM
ÖRNEĞİ

IMTTEK

'BAŞARIM ANLAŞMALARI'

— Başarım Anlaşmaları =
Performance Contracting

Enerji Verimliliği çalışmaları sonucu oluşacak
menfaatin paylaşılmasına ve İşlemlerin ilerletll-
meslnln şeklinin belirlenmesine dönük iş veren
İle uygulamacı EVD ŞİRKETİ arasında

ulan kontrat.

ERGİN KAYA
t Tö—ılHİ «•
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"BAŞARIM ANLAŞMALARI'

Tesisler-Binalar için uzun süreli (5-10yıl)

• Enerji Verimliliğini arttırmak,
• Bakım maliyetlerini düşürmek için

• Proje Tasarlanır,
i • Finanse edilir /ettirilir,
i • Sistem geliştirilip kurulur.

IDETEK

"BAŞARIM ANLAŞMALARI"

TARAFLAR
Hizmete ihtiyacı olan ışletme(Mal sahibi)
Hizmeti sağlayan kurum (EVD)
Hizmet bedelini finase eden finans kurumu (Fınansor*
Hakem Kuruluş - ESCROW (İsteğe bağlı)

*Finansör:
• Bazı Durumlarda İşletmeci,

" ,.. • Genellikle EVD'nin kendisi,
• Bazen de Banka gibi bir finans kurumu alabilir

IDETEK
ERGİN KAYA

ENFtUt TONETtMİ v« PLANLAMASI

;f ;V,j "HAKEM KURULUŞ"

i Hakem Kuruluş = ESCROW

Başarım Anlaşması sürecini

kontrol eden ve bu sürede

hakemlik eden

Tarafsız Kuruluş

"^"~X FRGTN KAYA 1

IDETEK "''"^"^'Z'LT"""' 21 { 9

75yı E N G E L L E R

v ___________________
• ENFLASYON

• BELİRSİZ EKONOMİ

• BİLGİ/İLGİ SİZLİK

• GÜVENSİZLİK

• GEREKLİ DÜZENLEMELERİN

EKSİKLİĞİ(CEZA-TEŞVİK)

™^-- . vb^_

IDETEK ».«.^YÎÎ.^TÎ..-.» i g

DETAYLI
ENERJİ

YÖNETİMİ
YAPILMIŞ

ÜÇ ÖRNEK TESİS

tDETEK
ERGIN KAYA s,

DETAYLI ENERJİ YÖNETİMİ
YAPILMIŞ ÖRNEK TESİSLER

BİNA-1
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IDETEK

DETAYLI ENERJİ YÖNETİMİ
YAPILMIŞ ÖRNEK TESİSLER

BtNA-I

ERGİN KAYA

DETAYLI ENERJİ YÖNETİMİ
YAPILMIŞ ÖRNEK TESİSLER

BİNA-3

IDETEK

vW

TEŞEKKÜRLER

IDETEK
ERGİN KAYA
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