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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 
10. Maddesine Göre 2014 Yılında 
Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına 
İlişkin Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2014 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere 5627 sayılı 
Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında 
enerjiyi verimli kullanmayan işletme, 
bina sahipleri ve yöneticilerin yasaya 
aykırı davranmaları halinde ödeyecekleri 

Enerjiyi verimli kullanmayanlara yönelik 2014 
yılında uygulanacak idari para cezaları, yüzde 
3,93’lük yeniden değerleme oranında artırıldı.

idari para cezaları, 813 lira ile 81 bin 623 
lira arasında değişecek. Söz konusu tebliğ 
ile “5627 sayılı Enerji Verimliliği 
Kanununun 10. Maddesine Göre 2013 
Yılında Uygulanacak Olan İdari Para 
Cezalarına İlişkin Tebliğ” yürürlükten 
kaldırıldı.

Öte yandan, Elektrik Piyasasında İletim ve 
Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem 
Kullanımı Hakkında Tebliğ de yürürlükten 
kaldırıldı.
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Soğuk havalarda ısınmak için başvurulan 
doğal gaz, ay sonunda gelen faturalarla 
pek çok aile reisinin kanını dondurabiliyor 
ya da aydınlatmadan elektrikli ev aletlerine 
kadar neredeyse tüm cihazları çalıştıran 
elektrik, faturalarıyla cep yakabiliyor. 
Oysa alınacak basit önlemlerle her türlü 
enerjiyi verimli kullanmak mümkün.

Binadan dışarıya kaçan ısı miktarını 
azaltacak önlemleri alarak ve enerji verimli 
cihazlar kullanarak, aynı konfor şartlarının 
enerji verimliliği ile sağlanabileceğini 
vurgulayan Kipoğlu, elektrik ve doğal gazı 
verimli kullanmak için püf noktalarını anlattı.

Binalarda Enerji Verimliliğini Artıracak Basit ve 
Uygulanabilir Önlemler
EWE Turkey Holding’in grup şirketlerinden biri olan ve enerji verimliliği alanında 
yaklaşık 2 yıldır hizmet veren Enervis’in Genel Müdürü Osman Kipoğlu, binalarda 
enerji verimliliğini artıracak basit ve uygulanabilir önlemleri sıraladı.
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Elektriği verimli 
kullanmanın püf noktaları: 
• Aydınlatmada enerji verimliliği için   
 gereksiz durumlarda lambaların   
 söndürülmesine özen gösterilmeli.   
 Özellikle çocuklarımızı bu konuda   
 duyarlı hale getirmeliyiz.

• Bir akkor lamba, kompakt fluoresan   
 veya LED’li lamba ile değiştirildiğinde,  
 aydınlatma maliyeti %80’e kadar azalır.

• Gün ışığından mümkün olduğunca   
 faydalanılmalıdır. Odalar doğal aydınlık  
 avantajını daha iyi kullanacak şekilde  
 düzenlenmelidir.

• Elektrikli ev aletlerini satın alırken   
 fiyatıyla birlikte elektrik tasarruflu olup  
 olmadığına da bakın. A sınıfı tasarruflu  
 ürünlere vereceğiniz para, size   
 faturanızda azalmaya neden olarak   
 daha fazla kazanç olarak geri   
 dönecektir.

• Yüksek verimli ev aletleri ve klasik   
 aletler arasında yaklaşık %60 oranında  
 enerji tüketimi farkı olduğunu   
 unutmayın.

Kullanmadığınız zamanlarda şarj aleti, 
televizyon, DVD player, bilgisayar ve 
radyo gibi elektrikli aletlerin fişlerini 
prizden çekin!
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Isıtmada enerji verimliliği için 
10 altın kural:
• Öncelikle binadan kaçan ısı miktarını   
 azaltmak için; bina dış duvarlarını ve çatıyı,   
 ısı geçirgenlik katsayısı düşük izolasyon   
 malzemeleri ile kaplanmasını sağlamalısınız.  
 Bu şekilde elde edeceğiniz kazanç ile   
 yapacağınız harcama kısa sürede size geri   
 dönecektir.

• Isı verimliliği yüksek çift cam kullanarak   
 pencerenizdeki ısı kaybını %50 oranında   
 düşürebilirsiniz.

• Yatırım gerektirmeyen bazı önlemler de   
 alabilirsiniz. Örneğin güneş ışığından   
 yararlanın. Güneşli günlerde ısıtıcınızı   
 kapatarak perdelerinizi açın.

• Kuzeye bakan pencerelerinizin perdelerini,   
 varsa panjurlarını kışın kapalı tutun. Bu   
 şekilde içerideki sıcak havanın dışarı   
 çıkmasını önlemiş ve dışarıdan gelecek   
 soğuğun içeriye girmesini bir noktada   
 engellemiş olursunuz.

• Oda sıcaklığını 1 °C  azaltarak %6 enerji   
 tasarrufu yapabilirsiniz. Oturma odaları için  
 20-21 °C ve yatak odaları için de    
 17-18 °C sıcaklıkları tercih edin.

• Radyatörünüzde kullanacağınız termostatik  
 radyatör vanaları, yılda yaklaşık %15-20   
 oranında enerji tasarrufu sağlar.

• Isının rahatça yayılabilmesi için    
 radyatörlerinizin önünü uzun perde ve   
 mobilyalarla kapatmayın.

• Duvar ile radyatörünüzün arasına yalıtım   
 levhası koyun. Strafor bir levhanın üstünü   
 alüminyum kaplayarak kendiniz de bir   
 yalıtım levhası yapabilirsiniz.

• Kombi ya da kazan seçiminizi yoğuşmalı ve  
 yüksek verimli olanlardan yana yapın.

• Kapı ve pencerelerde boşlukları yalıtım   
 bantlarıyla kapatın. 



Sanayi ve binalara yönelik enerji verimliliği 
alanında danışmanlık hizmeti veren Enervis’in 
Genel Müdürü Osman Kipoğlu, Türkiye’de 
bina sektöründe yüzde 30, sanayi sektöründe 
yüzde 20 ve ulaşım sektöründe yüzde 15 
oranında enerji tasarrufu potansiyeli olduğu 
belirtti. Kipoğlu, sanayi kuruluşları için enerji 
verimliliğinin altın kuralını, atık ısının geri 
kazanımı olarak açıkladı. 

Enervis adına konuşan Genel Müdür Osman 
Kipoğlu, Alman know-how’ı, teknolojisi ve 
uzman desteği ile bina ya da tesiste mevcut 

Sanayide Yüzde 20 Enerji Tasarrufu Potansiyeli 
Var!
Enervis’in Genel Müdürü Osman Kipoğlu, sanayi kuruluşları için enerji 
verimliliğinin altın kuralının atık ısının geri kazanımı olduğunu belirterek, 
“Sanayide yüzde 20 enerji tasarrufu potansiyeli var” dedi.
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enerji tüketiminin analizini yaparak, tüketim 
dağılımını ve kayıp-kaçakları tespit ettiklerini 
bu analizler sonucunda alınan önemlerin 
sanayide yaklaşık yüzde 20 enerji tasarrufu 
sağlayabileceğini belirtti. 

Enervis çatısı altında, enerji verimliliği 
konusunda alınacak önlemler için yapılacak 
yatırım maliyetinin geri ödeme sürelerini de 
hesapladıklarını ileten Kipoğlu, Türkiye’nin 
enerji yoğunluğunun, OECD (Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerinin 2, 
Japonya’nın ise 4 katı olduğunu vurguladı.



Enerji verimliliğinin, sadece kuruluşun 
üretim maliyetlerinde değil, Türkiye’nin 
enerji alanında yüzde 73 olan dışa 
bağımlılığının da azalması anlamına 
geldiğini vurgulayan Osman Kipoğlu, 
“Enerji verimliliği denilince, üretimdeki 
miktar ve kaliteyi düşürmeden tüketilen 
enerji miktarının azaltılmasını anlıyoruz. 
Sanayide enerji verimliliği; aynı kalite ve 
kapasite şartlarında, ısıtma-soğutma, 
elektrik ve diğer üretim ihtiyaçları için 
tüketilen enerjinin daha aza indirilmesidir. 
Bu sayede, verimlilik artırılarak, israf 
önlenir ve enerji yoğunluğu azaltılabilir” 
diye konuştu. 

Ülkemizde, bina sektöründe yüzde 30, 
sanayi sektöründe yüzde 20 ve ulaşım 
sektöründe yüzde 15 enerji tasarruf 
potansiyeli olduğunun altını çizen Kipoğlu, 
sanayi de daha az enerji kullanımı için 
bazı ipuçlarını anlattı.
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• Tesislerde en büyük enerji tüketimlerinin  
 olduğu kazan baca çıkışlarında ekonomizer  
 kullanarak atık ısının geri kazanımını  
 sağlayınız.

• Atık sıcak su söz konusu ise, bir eşanjör  
 kullanarak örneğin kazan besi suyunun  
 ısıtılması ve su arıtma sistemi ile atık  
 suyun geri kazanımı değerlendirilmelidir.

• Büyük kapasiteli kompresörlerden atılan  
 ısı, iç mekan ısıtması amacıyla kullanılabilir.

• Kompresör hava girişlerinin mümkün  
 olduğunca soğuk olmasını sağlayınız.

• Mevcut elektrik motorlarını, verimi  
 yüksek motorlar ile değiştirerek, bir yılın  
 altındaki sürelerde kazanç elde edebilirsiniz.

• Düzenli olarak kontrollerle buhar ve  
 basınçlı hava kaçaklarını önleyebilirsiniz

• Kullanılmadığı zamanlarda cihaz, fan,  
 motor ve aydınlatma sistemlerini kapatınız.  
 Mümkünse otomasyon sistemi oluşturunuz.

• Daha az kullanılan bölümlerdeki ortamın  
 ısıtma-soğutma ayarlarını düşürebilirsiniz.

• Aydınlatma amacıyla kullanılan akkor  
 lambaları, yaklaşık 5 kat daha tasarruflu  
 olan kompakt floresan veya LED’li   
 lambalarla değiştiriniz.

• İşletmenin yapısına ve güç tüketimine  
 göre güç faktörü iyileştirmesi yapabilirsiniz.

• İşletmenizde kullanılan cihazların zaman  
 ayarında yapacağınız küçük değişikliklerle  
 enerji tüketiminizi düşürebilirsiniz.

İşletmelerde enerji 
verimliliği için:



Çimento, Seramik, Cam ve Toprak Ürünleri 
İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Başkanı Ali Özinönü, 
Türkiye’ye net döviz girdisi sağlayan üç sektörün 
en önemli girdi maliyeti olan enerjide desteklenmesi 
gerektiğini söyledi. Özinönü, “Çimento, cam ve 
seramikte enerjinin vergilendirilmesi aşamasında 
AB mevzuatına uyum önem taşıyor. AB’de, stratejik 
sektörlerde üretimde kullanılan enerjiden vergi 
alınmıyor. Böyle bir uygulama, en önemli girdi 
maliyeti enerji olan sektörleri büyük ölçüde 
rahatlatacak” dedi. Özinönü, “Ürünlerimizle 
ulaştığımız ülke sayısı 185’e çıktı. Üç sektörle 
en çok ihracat yaptığımız ülkeler; Irak, Almanya, 
Libya, Rusya, İsrail ve İngiltere oldu” dedi.

Libya pazarı yeniden kapandı

ÇCSİB’ye bağlı sektörlerin ayrı ayrı ihracat 
performanslarına aktaran Özinönü, çimento 
sektörünün geçen yıl 750,4 milyon dolar 
ihracata imza attığını, en çok ihracatı Libya, 
Irak ve Rusya Federasyonu’na yaptıklarını açıkladı. 
Sektörde en yüksek ihracat artışını yüzde 
129’luk oranla Libya’ya gerçekleştirdiklerini, 
Suriye’ye ise yüzde 82’lik bir artış kaydettiklerini 
belirten Başkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracat 
artışımız, bu ülkelerin yeniden imar çalışmaları 
ile doğru orantılı. Libya’da yatırım hamlesinin 
başlaması ile inşaat sektörü canlanmış ve 
Türkiye’den çimento ürünlerine ihtiyaç duyulmuştu. 
Bu talep üzerine Libya pazarında iyi bir başlangıç 
yaptık. Ancak ülkenin yeniden kaosa sürüklenmesi 
üzerine ihracat neredeyse tamamen durdu”.

Enerji Maliyeti Sanayi için Ayak Bağı
Türkiye ihracatında yerli kaynakları en fazla kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı 
en az olan stratejik sektörleri arasındaki çimento, cam ve seramik durgun geçen 
2013 yılında başarı grafiğini sürdürdü. Geçen yıl yüzde 2 artışla 3.4 milyar dolar 
ihracata imza atan birlik, 2023 hedefleri olan 7.3 milyar dolara ulaşmakta kararlı 
olduklarını açıkladı.

Kalitesiz ürünler ithal ediliyor

Sektörde artan ithalata da dikkat çeken 
Özinönü, “İhracat gelirlerinden vergi almayan 
gerek Uzakdoğu gerekse komşu coğrafyadaki 
pek çok ülke, Türkiye’yi hedef pazar olarak 
belirlemiş durumda. Bu da bizi sıkıntıya 
sokuyor” diye konuştu. ÇCSİB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Cemil Tokel de, ülkeye 
kalitesiz cam ürünleri ithal edildiğini belirterek, 
“Özellikle yakın komşumuz olan ülkelerdeki 
krizler, insan sağlığını tehdit edecek düzeyde 
kalitesiz ürünlerin Türkiye iç pazarına 
girmesine neden oluyor. İç piyasa adeta 
kalitesiz ürünlerin istilası altında” dedi.

Kaynak: Enerji Enstitüsü
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Ödüllü Projeyle Yüzde 20 Elektrik Tasarrufu!
General Electric (GE) Türkiye İnovasyon Yarışması’nda enerji dalında birincilik 
ödülü kazanan proje, sanayide yüzde 20’ye varan enerji tasarrufu sağlayacak.
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General Electric’in (GE), TÜBİTAK 
işbirliğiyle sağlık ve enerji alanında, 
öğrencilerin ve profesyonellerin yeni 
fikirlerini teşvik etmek amacıyla, Eylül 
2013’te başlattığı İnovasyon Yarışması’nın 
sonuçları açıklandı. 1000’e yakın projenin 
gönderildiği yarışmada, enerji alanında 
Şahin Çağlayan adına başvurusu yapılan 
“Sanayi Tesislerinde Güç Kalitesi Takibi 
İçin Modüler Akıllı Şebeke Sistemi 
Projesi” birinci seçildi. Şahin Çağlayan’ın 
proje ortağı Utku Simitli, ödüllü projeyi 
Enerji Günlüğü – Enerji TV’ye anlattı.

Simitli’nin verdiği bilgiye göre, enerji 
tüketimine ilişkin hassas verilerin yakından 
izlenmesini sağlayan proje sayesinde yüzde 
20’ye varan tasarruf elde etmek mümkün.

Yazan – Hazırlayan: Mehmet KARA

Kaynak: Enerji Günlüğü


