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A
NKARA - Enerji ve-
rimliliğini arttRrmak
amacRyla, konutlar,
kamu kurumlarR ve sa-
nayi tesislerinde ener-

ji yönetcisi atamak yasal zorunluluk
haline getirildi. Elektrik İşleri Etüt
İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE), Ma-
kina Mühendisleri OdasR (MMO),
Elektrik Mühendisleri OdasR (EMO)
ve Gazi Üniversitesi’nin açtRğR kurs-
lardan sertifika alan, üniversitelerin
makina, elektrik veya elektrik-elek-
tronik mühendisliği bölümü mezun-
larR “bina-tesis enerji yönetcisi”
olabiliyor. MMO BaşkanR Ali Ekber
Çakar, bina enerji yönetimi ile ilgi-
li olarak, “Bu sistem yüzde
35 oranında tasarruf öngö-
rüyor. Geç kalınmış ama iyi
bir başlangıç” değerlendir-
mesini yaptR.

2007 tarihli Enerji Ve-
rimliliği YasasR doğrultusun-
da 2008 yRlRnda çRkarRlan
Enerji KaynaklarRnRn ve Ener-
jinin KullanRmRnda Verimli-
liğin ArtRrRlmasRna Dair Yö-
netmelik gereğince sanayi
tesisleri, konutlar ve kamu bi-
nalarRnda enerji yöneticisi
görevlendirilmesi zorunlu-
luk haline getirildi. Enerji
yöneticileri, enerji verimlili-
ği danRşmanlRk şirketlerinin
kadrosunu oluşturacak.

Konutlara 
‘enerji kimliği’

MMO BaşkanR Çakar’Rn
verdiği bilgilere göre, yeni
yapRlanmada tüm konutlar en
geç 2017 yRlRna kadar “ener-
ji kimlik belgesi” sahibi
olacak. Kimlik belgeleri ve
belgelerin edinilmesi için
tüm teknik hizmet yetkili
“enerji verimliliği danış-
manlık şirketleri” tarafRn-
dan verilecek. Şirketlerin
kadrosu da “enerji yöneticisi serti-
fika programından mezun olan
uzmanlar”dan oluşacak. Firmala-
rRn yetki alabilmesi de MMO ve
EİE eğitimine ve iznine bağlR ola-
cak.

Kimliklendirme iki aşamada
gerçekleştirilecek. Mevcut ko-
nutlar, yapRlacak etütler so-
nunda enerji tasarrufu nite-
liklerine göre, A ile F dere-
celeri arasRnda sRnRflandRrR-
lacak. Elektrikli ev aletleri-
nin tasarrufunu gösteren işa-
retlere benzer şekildeki bu sR-
nRflandRrma sayesinde ko-
nutun “enerji tasarrufu ko-
nusundaki durumu” belir-
lenmiş olacak. Mevcut binalarRn
2017 yRlRna kadar enerji verimlili-

ği konusundaki eksikliklerini ta-
mamlayarak kimlik belgesi sahibi ol-
masR sağlanacak.

Yeni konutlara en az C sınıfı
Ocak 2011 tarihinden itibaren

“yeni” sRfatR kazanan konutlar, daha
yapR kullanRm izni alma aşamasRnda
enerji kimlik belgesi edinmek zo-
runda olacak. Yeni binalarRn kim-
likleri, mevcut konutlarRn aksine, A
ile F arasRnda değil, A ile C arasRn-
da sRnRflandRrRlacak. Böylece yeni
konutlarRn verimlilik konusunda stan-
dardRn üstünde inşa edilmesi sağla-
nacak. Ruhsat aşamasRnda C sRnRfRnRn
altRnda olmasRnR sağlayacak özellik-
lere sahip olduğu enerji yöneticileri
tarafRndan belirlenen yapRlarRn ek-
siklikleri yine enerji yöneticilerinin
vereceği teknik hizmet ile giderilecek.

Sanayi tesisleri de aynR şekilde
enerji verimliliği danRşmanlRk şir-

ketlerinin vereceği teknik
hizmetin ardRndan
kimlik belgesi sa-
hibi olacak. Çok
fazla enerji tüketi-
minin gerçekleş-
tiği sanayi tesis-
lerinde bu uygula-
ma ile tüketim az-
altRlacak, verimli-
lik arttRrRlacak, ta-
sarruf sağlanacak.

Yeni iş alanına
yeni istihdam

EİE, MMO,
EMO ve Gazi Üni-
versitesi, yasa ile
oluşan bu yeni
enerji yöneticiliği
iş alanRnda istihda-
mRn sağlanmasR
amacRyla sertifika
programR düzenli-
yor. Konutlarda

enerji yö-

neticileri için verilen sertifika prog-
ramRna “makina, elektrik veya elek-
trik-elektronik mühendisliği veya
teknik eğitim fakültelerinin maki-
na veya elektrik bölümlerinde lisans
eğitimi görmüş” katRlRmcRlar kabul
ediliyor. Sanayi işletmelerinde gö-
revlendirilecek enerji yöneticiliği için
verilen sertifika programRna ise “Sa-
nayi işletmelerinde mühendislik,
organize sanayi bölgelerinde ma-
kina, elektrik veya elektrik-elek-
tronik mühendisliği bölümlerinde li-
sans eğitimi görmüş gerçek veya tü-
zel kuruluşlardan gerçek katılım-
cılar” kabul ediliyor. Sanayide ener-
ji yöneticisi olmak isteyen mühend-
islerin en az iki yRl mesleki tecrübeye
sahip olmasR gerekiyor. Kurs, 2 gün
uygulamalR 8 gün teorik olmak üzere
10 tam günü kapsRyor. Verilen teorik
eğitimde “Türkiye’de ve Dünyada
Genel Enerji Durumu, Enerji ve
Çevre Mevzuatı, enerji etütleri, ve-
rimlilik artırıcı projeler, ölçüm
ekipmanları, ölçüm teknikleri, ısı ya-
lıtımı, iklimlendirme sistemleri, atık
ısı kullanımı” gibi konular ele alRnR-
yor.

MMO’da verimlilik 
laboratuvarı

 MMO BaşkanR Ali
Ekber Çakar, oda bün-

yesinde hem konut,
kamu binalarR ve sa-

nayi tesisleri için
teknik hizmet ve-

recek enerji yö-
netec i le r i

adaylarR
hem de
bu yö-
neteci-
lerin is-
tihdam
edile-
ceği

enerji verimliliği danRşmanlRk şirket-
leri için sertifa programR düzenledik-
lerini söyledi. Çakar, temel müfreda-
tRn EİE tarafRndan belirlendiği kurs
programRnRn uygulamalR eğitim aya-
ğR için Kocaeli’nde laboratuvar kur-
duklarR bilgisini verdi.

Çakar, enerji yönetciliği sistemi-
nin ülke ekonomisine katkRsRnR ise Tür-
kiye’de RsR yalRtRmRnda çok tercih edi-
len bir yöntem olan “mantolama” ör-
neği ile anlattR. Çakar, “Bu kadar çok
yapılan bir işlem teknik eksiklikler
içerebiliyor. Binanın mantolama
ihtiyacının olup olmadığı, varsa
kaç santimetre mantolama yapıl-
ması gerektiği gibi konularda ön tes-
pitlerin yapılması gerekiyor. Ayrı-
ca zaten mantolanmış binaların da
incelenemesi gerekiyor. Çünkü doğ-
ru yapılmayan mantolama işlemi su
alabiliyor ve 6 ay içinde bina cep-
hesinde çatlaklar meydana geli-
yor. İşte enerji yönetcilerinin, bu tür,
tüm enerji verimliliği yöntemle-
rindeki teknik destek eksiğini ka-
patması bekleniyor” diye konuştu.

Enerji verimliliği danRşmanlRk
şirketlerinin ülke genelindeki sayRsR-
nRn yaklaşRk 30 olduğu bilgisini veren
Çakar, “Yapılan bir araştırmaya
göre, Türkiye’nin yapı stoku yak-
laşık 9 milyon. Hane sayısı ise yak-
laşık 20 milyon. 2017 yılına kadar
bunların hepsinin enerji kimlik
belgesi sahibi olması gerektiği dü-
şünüldüğünde 30 tane enerji ve-
rimliliği danışmanlık şirketi kesin-
likle yeterli değil” dedi.

Geç kalındı
Türkiye genelindeki tüketim mik-

tarRnR aşağR çekmenin ve tasarruf sağ-
lamanRn mümkün olduğunu söyleyen
Çakar, “Enerji yöteciliği sistemi
yaklaşık yüzde 35 oranında tasar-
ruf öngörüyor” dedi. Çakar, enerji ve-
rimliliği uygulamasRnRn daha çok yeni
olduğunu, bu yüzden uygulamada
oluşabilecek hatalar için yeni düzen-
lemeler yapRldRğRnR söyledi. Çakar,
enerji yöneticiliği sistemi için “Geç
kalmış iyi bir başlangıç” değerlen-
dirmesini yaptR. �

TASARRUF AMACIYLA ‘ENERJİ YÖNETİCİSİ’ GÖREVLENDİRMEK ZORUNLU OLDU

Enerji verimliliğini ve tüketimden tasarrufu sağlamak amacıyla alınan
önlemlere bir yenisi eklendi. Yasalaşan düzenlemeye göre binalar ve sa-
nayi tesisleri zorunlu olarak enerji yöneticisi istihdam edecekler. Dü-
zenlemeyle enerjide yüzde 35 tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Enerji sektöründe
yeni iş ilanı
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