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S ORUN S ÖYLE YELİM
Tasarrufu tartışıyoruz, ama ampul üretmiyoruz
LED ampullere doğru

� AB’nin 1 Eylül’den sonra akkor
lamba kullanımını yasakladığını
duydum. Doğru mudur, bu yasak
kararı ne zaman ve neden alındı?

Avrupa Birliği’nde (AB) ve bazY ülkeler-
de mevzuat değişiklikleri ülkemizin tersine
genellikle çok uzun bir hazYrlYk ve geçiş sü-
reçleri ile en geniş katYlYm sağlandYktan
sonra hayata geçiriliyor. Ülkemizdeki gibi ka-
rar verenlerin aklYna estiği biçimde yapYlan
düzenlemeler ilgisiz bir torba yasanYn içine
gece yarYsY eklenerek, parlamentolarda kabul
edilmiyor. Doğal olarak AB’de enerji ve-
rimliliğine ilişkin çalYşmalar uzun zamandYr
sürdürülüyor. AB Komisyonu 1 Eylül
2009’dan başlayarak, 1 Eylül 2012’ye kadar
süren üç yYllYk bir geçiş döneminin ardYndan
yüksek enerji harcayan akkor lambalarYn ya-
saklanmasY yönünde bir karar almYştY. Eski
tip lambalarYn tarihe karYşmasYyla birlikte bu
lambalarYn yerini ise enerji tasarruflu yeni
lambalar aldY. Thomas Edison’un 1879’da
keşfettiği ve bugüne kadarki en büyük tek-
nolojik buluşlardan biri olanak kabul edilen
şeffaf akkor ampullerin üretim ve satYşY, 1 Ey-
lül 2012 tarihinden itibaren AB ülkelerinde
yasaklandY. Ampul konusunda da ithalata ba-
ğYmlY olan Türkiye AB’nin bu uygulama-
sYndan doğrudan etkilenecek.

AB söz konusu uygulama ile hem enerji
tasarrufu sağlamayY hem de iklim değişikli-
ğine karşY mücadele yürütmeyi hedefliyor.
Kararlar doğrultusunda AB ülkelerinin yYl-
da toplam 40 milyar kilovat saat (kWh) ener-
ji tasarrufu sağlamasY ve böylece karbondi-
oksit salYnYmYnYn yYlda 15 milyon ton düşü-
rülmesi bekleniyor. AB enerji tasarrufu ve kü-
resel YsYnmayla mücadelede aldYğY kademe-
li kararlar doğrultusunda önce 100, ardYndan
75 vatlYk (W) akkor ampullerin üretimi, sa-
tYşY ve ithalatY yasaklanmYştYr.

� Ülkemizdeki enerji tasarruflu
ampuller de bu yasaktan etkileniyor
mu?

Yasak sadece yYllardYr kullandYğYmYz ak-
kor flamanlY ampulleri kapsYyor. Enerji ta-
sarruflu ampuller yasak kapsamYnda değil. Şu
anda Türkiye’deki 220 milyon adet ampu-
lün, 125 milyonunun tasarruflu olduğu tah-
min ediliyor. Dönüşüm oranY yüzde 66’larY
buldu. Geriye kalanlarYn da hYzla dönüşme-
si bekleniyor.

� Enerji tasarruflu bu ampullerin
insan sağlığına zararlı olduğu doğru
mudur?

Tasarruflu ampul dediğimiz floresan am-
pullerin yeni bir teknikle ufaltYlmasY ve kla-

sik ampul boyutlarYna çekilmesidir. Tasarruflu
ampuller cYva içerdiğinden dolayY ampulün
patlamasY halinde bir risk bulunmaktadYr. Bu
tip ampullerin kullanYmYnda ampulün çok ya-
kYnYnda olmamak gereklidir. 1 metreden
daha yakYn mesafede kullandYğYmYz tasarruf
ampulleri ciddi seviyede elektromanyetik kir-
lilik yaratabilmekte, elektromanyetik kirliliğin
yol açtYğY sağlYk sorunlarYnda etken olabil-
mektedir. Bu tip ampuller ayrYca uygun
mesafede kullanYlmadYğYnda yaydYklarY ult-
raviyole B ve C YşYnlarY ile cildimize ve göz-
lerimize zarar vermektedir. Tavana asYlY
ampullerde de kirlilikten tümüyle korunmanYn
mümkün olmadYğY bir gerçekken, en azYndan
mesafeden ötürü bu koşullarda zararlY etki-
ler en aza indirilebilir.

� “O ampul yasak”, “bu ampul
zararlı“ söylemleri arasında kaldık, ne
kullanacağız? Bu işin altında enerji
tasarrufu görünümünde başka bir
cinlik mi var?

Kestirmeden söylersek, şüphelendiğiniz
cinlik LED ampullerin dayatYlmasY için ha-
zYrlYk olabilir.  LED ampuller kötü bir şey mi?
Asla değil. Nerede ise yüzde 85 enerji ta-
sarrufu yapan sağlYğa etkileri de diğerlerine
göre çok daha az olan bir ürün. Bir
ufak kusuru var, alYşYlagelen
ampullere göre çok pahalY.
Akkor ampullerin yasak-
lanmasY doğal olarak ener-
ji tasarruflu ampullerin ve
LED ürünlerin fiyatYnY
artYracaktYr. Ülkemizde
ampul üreten hiçbir fab-
rika olmadYğYndan ne çe-
şit olursa olsun her türlü
ampul zaten ithal ediliyor.
Ampul konusunda ithala-
ta bağYmlY olduğu için Tür-
kiye LED ampullerin fi-
yatlarYnYn artmasYndan da
doğrudan etkilenecektir. Bu
ampulleri kullanan armatür-
lerin da önemli bir ticari kalem ol-
duğunu belirtelim.

� LED ampuller nedir?
Avantajları nelerdir?

AB’de yasaklanan ampullere gö-

re yüzde 85 enerji tasarrufu sağlayan ve açY-
lYmY IşYk Yayan Diyod (Light Emitting Dio-
de) olan LED ampuller elektronik temellidir
ve bildiğimiz ampullerden oldukça farklYdYr.
Akkor lambalar görünür YşYk oluşturmak için
genellikle harcanan enerjinin sadece yüzde
10’unu kullanYr. Tüketiciler yüzde 85 ener-
ji verimliliği sunan LED’ler gibi düşük
enerjili aydYnlatma alternatiflerine yönlen-
diriliyor. Kompakt floresan lambalarYn ak-
sine, LED lambalar genellikle 5 kat kullanYm
ömrü ve açYlYr açYlmaz yüksek YşYk yayma
özelliğinin yanY sYra cYva gibi zararlY maddeler
içermemesi ile dikkat çekiyor. AyrYca gele-
neksel lambalara göre LED’lerde yanacak bir
lamba teli olmadYğY için en az 5 kat daha uzun
süre kullanYlabilir. Bu da ekstradan 15 yYl kul-
lanYm ömrü sağlYyor. Yüksek YşYk kalitesi sağ-
layan LED lambalar, hem parlak beyaz
hem de sYcak YşYklY ortamlar yaratabiliyor.
Standart ampuller tükettiği vat başYna 10 lü-
men, floresan lambalar 63 lümen YşYk şid-
detine erişirken, bu değer LED lambalarda
70 lümene kadar yükseliyor. Tamamen
LED aydYnlatmaya geçiş ile dünya çapYnda
aydYnlatmada kullanYlan enerji tüketiminin
yüzde 40 azaltYlabileceği ve bu sayede işletme
maliyetlerinde yaklaşYk olarak 130 milyar Av-

ro kazanç sağlanacağY belirtiliyor.
The Climate Group’a göre bu

değişim ile her yYl atmosfe-
re 670 milyon ton karbon-
dioksit salYnYmY önlene-
bilir. Bu rakam, 2011
yYlYnda dünya çapYnda
yapYlan tüm havayolu
uçuşlarY sonucu oluştu-
rulan karbondioksit salY-

nYm seviyesine eşdeğer.

� Ülkemizde
lamba üretiliyordu.

Bu fabrikalara ne
oldu? Neden şimdi

üretemiyoruz?
Ampul bir anlamda bizim

sanayileşme hamlemizin sem-
bolüdür. Türkiye’nin ilk sanayi
tesislerinden biri ampul fabrikasY-
dYr. 1948 yYlYnda kurulan yarY Ame-
rikan sermayeli General Elektrik
(GE) fabrikasYndan sonra 1963 yY-

lYnda Tekfen yerli sermayeli ilk ampul fab-
rikasYnY kuruyor. Daha sonra 80’li yYllarYn ba-
şYnda Philips atak yapmYş ve Tekfen’e ra-
kip olmuştu. 1970’de ise Tekfen’le Philips
arasYnda kurulan ortaklYkla gerçekleşen
Bastaş bugün kendisinden öncekiler gibi ka-
panmYş durumda. Toprak Enerji’nin 1987’de
kurduğu Bozüyük ampul fabrikasY da son
kurulan fabrikadYr ki bu da kapandY. 1985’te
kurulan “AkYşYk Ampul” fabrikasY çalYşYyor
gibi, ancak o sadece otomotiv sektörüne hiz-
met verebiliyor. Şu anda Philips İzmit’ten
taşYdYğY fabrikasYnY Polonya’da, GE ise
Macaristan’da çalYştYrYyor. Tekfen kendi
markasYyla Polonya, Almanya ve Tay-
land’daki fabrikalarda fason üretimler ya-
parak, Türkiye’ye ise ithalat yoluyla geti-
riyor. YarYm yüzyYlY aşkYn bir süreden beri
Türkiye’nin ampul ihtiyacY tümüyle yurti-
çinden karşYlanabiliyor, hatta küçükde olsa
ihracat yapYlabiliyordu. Flaman dYşYnda her-
şeyi yerli üretimle sağlanan floresan ve cY-
va buharlY ampuller için de aynY şeyi söyle-
yebiliriz. Yerli üreterek sağladYğYmYz yüzde
90 üstündeki katma değer bugün ampul üre-
temediğimiz için artYk sYfYr olmuştur. “Ge-
lişen teknolojiye neden ayak uydurama-
dık” sorusuna yanYt bulmanYn yolu ise Tür-
kiye’nin dYşa bağYmlY sanayileşme modeli-
ni sorgulamaktan geçiyor.

AB’de akkor ampullerin yasaklanmasının ardından Türkiye’de de benzer
uygulamaya gidildi ve ampullerin yarıdan fazlasının değiştirildiği tahmin ediliyor.
Ampul fabrikaları birer birer kapanan Türkiye’nin aydınlatmada tasarrufu
tartışması, dışa bağımlı sanayileşmeyi de sorgulamayı gerektiriyor. 


