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2 Enervis’ten Haberler

35. Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde gerçekleşecek olan 7. Enerji 
Verimliliği Forumu ve Fuarı, 14-16 Ocak 2016 tarihlerinde, İstanbul WOW 
Convention Center'da yapılacaktır. 

Enerji verimliliği alanında Türkiye'nin en büyük ve en önemli etkinliklerinden 
biri olan EVF 2016’da Enervis;

15.01.2016, Cuma - Saat: 15:45 - Zeus Salonu’nda
Enerji Tedarik Sözleşmeleri’nin Türkiye’de Uygulanabilirliği konulu sunumu

16.01.2016, Cumartesi - Saat: 10:00 - Safir Salonu’nda
Türk-Alman İşbirliği Oturumu ile sizlerle.

35. Enerji Verimliliği Haftası
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TÜİK verilerine göre, 2013 yılında toplam elektrik 
tüketimimizin %47’si sanayide gerçekleşmiştir. Bu 
temel verileri de göz ardı etmeyerek uluslararası 
rekabetin üst düzeye çıktığı, Çin’in rekabet avantajının 
hemen her sektörde hissedildiği, hammadde maliyetlerinin 
önemli ölçüde dövize bağlı olduğu ülkemizde 
sanayimiz için enerji giderlerinin azaltılmasının ne 
kadar önemli olduğunu apaçık ortadadır.  

Devletin ilgili organları da bu gerçeğe kayıtsız 
kalmayarak, gerek 2012 yılında yayınlanan Enerji 
Verimliliği Strateji Planı (2011-2023), gerekse 
2014 yılında yayınlanan 10. Kalkınma Planı 
(2014-2018) ile enerji verimliliğine yönelik hedeflerini 
ortaya koymuştur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından Mart 2015’de yayınlanan 
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nde (2015-2018) 
ortaya konan üç ana başlıktan biri “Kaynakların 
etkin kullanıldığı, daha yeşil ve rekabetçi sanayi 
yapısına dönüşümün sağlanması”dır. Bu başlık 
altında 2023 yılı hedeflerimizden biri olan enerji 
verimliliğimizin %20 artırılması hedefine atıfta 
bulunularak sanayi işletmelerinin kaynaklarını verimli 
kullanması ve yeşil enerji kaynaklarından enerji 
üretimi konusunun önemine dikkat çekilmektedir. 

Hepimizin bildiği gibi sanayide birim ürün başına maliyetin en önemli 
kalemlerinden birini enerji maliyetleri oluşturmaktadır. Ülkemizde son kullanıcı 
bazında tüketilen enerjide sanayinin payı %25 civarındadır. 

Sanayide Enerji Verimliliğinde OSB’lerin 
Önemi

Ülkemizde sanayi sektörünün planlı, etkin ve 
düzenli bir şekilde gelişmesinde Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB) önemli bir yere sahiptir. OSB’lerin 
kuruluş gayesi, sanayinin belirli bir plan dâhilinde 
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; gerekli 
idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük 
imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları 
ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp 
sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan mal ve 
hizmet üretim alanlarının oluşturulmasıdır. İlk 
OSB 1962 yılında Bursa’da kurulmuş olup, şu anda 
ülkemizde 282 OSB’de 43.000’den fazla sanayi 
kuruluşu faaliyet göstermektedir. OSB’lerin bünyesindeki 
sanayicilere sağladığı faydalar; ortak altyapı ve 
sosyal tesislerden faydalanılması, ortak enerji, su, 
doğalgaz, haberleşme, ulaşım, arıtma tesisi gibi 
altyapı hizmetlerinin, verilen düşük faizli, uzun 
vadeli krediler vasıtasıyla tamamlanması ile girdi 
maliyetlerinin daha ucuza temin edilebilmesi 
olarak belirtilebilir. Organize sanayi bölgeleri enerji 
tüketiminde de kayda değer bir paya sahiptir. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının OSB Bilgi 
Sitesi’nden alınan veriler analiz edildiğinde 
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ülkemizdeki tüm OSB’lerin 2014 yılı doğal gaz 
tüketimi yaklaşık 5,5 milyar m3 olarak gerçekleşirken 
bu ülkemizin 2014 yılı toplam doğal gaz tüketiminin 
%11’ine karşılık gelmektedir. OSB’lerin 2014 yılı 
toplam elektrik tüketimi ise yaklaşık 53,6 TWh olarak 
gerçekleşirken bunun toplam elektrik tüketimimizdeki 
payı yaklaşık %21’dir. Bir başka deyişle toplam elektrik 
tüketimimizin %47’sinin gerçekleştiği sanayide OSB’ler 
toplam sanayi tüketiminin yaklaşık yarısını üstlenmektedir. 
Bu analiz OSB’lerin enerji maliyetlerindeki payını açıkça 
ortaya koymaktadır. 

OSB’ler her ne kadar serbest enerji tüketen sanayi 
işletmelerine göre daha uygun fiyattan enerji tedarik 
etse de üretimlerindeki enerji girdileri önemli düzeydedir. 
Dolayısıyla gerçekleştirilecek enerji verimliliği projeleri 
ile ciddi miktarda enerji tasarrufu sağlanabileceği 
açıktır. Enervis’in geçtiğimiz yıl Bursa Organize 
Sanayi Bölgesinde, bu yıl da yine Bursa’da Demirtaş 
Organize Sanayi Bölgesinde tekstil, otomotiv ve 
metal sektörlerinden toplam 31 işletmede yapmış 
olduğu detaylı enerji etüt çalışmalarında toplam 182 
adet verimlilik artırıcı proje tespit edilirken işletme 
sahiplerinin tespit edilen verimlilik artırıcı projeleri 
hayata geçirdikleri takdirde yıllık yaklaşık 11,5 milyon 
TL maliyetten tasarruf edebileceği hesaplanmıştır. İki 
farklı OSB’de, farklı sektörlerde çok sayıda işletmede 
yüksek tasarruf potansiyellerinin tespit edilmesi, 
tespit edilen enerji verimliliği potansiyellerinin tesadüf 
olmadığını ve diğer OSB’lerde de benzer potansiyellerin 
var olabileceğini açıkça göstermektedir. 

Yapılan bu enerji verimliliği projeleri her ne kadar 
önemli ve somut sonuçlar ortaya koysa da, genele 
vurulduğunda maalesef buzdağının çok küçük bir 
parçasını göstermektedir. Ülkemizde sanayide enerji 
verimliliği farkındalığı henüz istenen seviyeye 
ulaşamamıştır. Yüksek enerji tüketimine sahip sanayi 
kuruluşlarımız vakit kaybetmeden enerji tüketim 
profillerini ortaya koyduktan sonra verimlilik artırıcı 
projeleri tespit ederek bunları uygulamaya koymalıdır. 
OSB’ler enerji verimliliği projelerinin daha yaygın 
olarak hayata geçirilmesinde bireysel sanayi 

kuruluşlarına göre birçok açıdan avantajlıdır. OSB’ler 
bünyesinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları OSB 
yönetimlerinin de teşviki ile çeşitli projeleri küme 
olarak gerçekleştirebilmektedirler. Enerji verimliliği 
projeleri de kümelenme faaliyeti için oldukça 
uygundur. Nitekim Enervis’in Bursa ve Demirtaş 
Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirdiği enerji 
verimliliği projeleri de benzer felsefe ile OSB 
yönetimlerinin öncülüğünde hayata geçmiştir. 

Öte yandan OSB’lerde faaliyet gösteren işletmeler, 
birbirlerinin gerçekleştirdiği projeleri, iyi uygulama 
örnekleri olarak kendi tesislerinde de uygulamaya ilgi 
göstermektedir. İşletmelerin üst yönetimleri birbirleriyle 
iletişimde kalarak faydalı projelerde takip ve ortak 
hareket etme stratejisi izlemektedir. Ülkemizde 
enerji verimliliği etüt ve uygulama projelerinin 
gerçekleştirilmesi konusunda üst yönetimlerin ayrı 
ayrı gündemine alması ve ihtiyaca yoğunlaşmasının 
zorluğu göz önüne alındığında, birbirleriyle etkileşim 
halinde olan işletmelerle küme projeleri yürütmek 
çok daha etkili olmaktadır.  

Enerji verimliliğinde 2023 hedeflerimize ulaşmak için 
artık seferberlik ilan etmemiz gerekliliği apaçık 
ortadayken, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı’nın gerekli 
koordinasyonu sağlayıp OSB’ler ve OSB’ler bünyesinde 
faaliyet gösteren işletmelerin yönetimlerini teşvik 
edip yönlendirmesi büyük önem taşımaktadır. 
İşletmelerin atacakları cesur adımlar ve ortaya koyacakları 
sağlam irade ile geniş kapsamlı enerji verimliliği 
projeleri gerçekleştirilerek kayda değer enerji tasarrufları 
elde edecekleri açıktır. Bunun için yalnızca ajandalarında 
üretim, ihracat, yatırım, ciro gibi ana başlıkların yanı 
sıra enerji verimliliği ya da birim üretim başına 
tüketilen enerji maliyeti (enerji yoğunluğu) eklenmelidir.  

Kaynaklar
1-) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sitesi 
https://osbbs.sanayi.gov.tr/default.aspx
2-) Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2015-2018), Kalkınmada 
Anahtar Dergisi, Ağustos 2015, Sayı:320
3-) Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgesi Uygulamaları ve Mevcut 
Durum, Kalkınmada Anahtar Dergisi, Temmuz 2012, Sayı: 283
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının Almanya’nın elektrik üretimi içindeki payının 

önemli oranda yükseldiği bildirildi.

Berlin Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (HTW 
Berlin) görevli Prof. Volker Quaschningtarafından 
derlenen bilgilere göre Almanya 2015 yılında bu 
kaynaklardan toplam üretimin yüzde 32,5’una denk 
olacak şekilde 194 Teravat-saat (TWh) düzeyinde 
elektrik üretimi gerçekleştirdi. Ülkenin 2015 yılı 
tahmini toplam elektrik üretimi ise 597 TWh olarak 
gerçekleşti.

Almanya 2014 yılında ise toplam elektrik üretiminin 
yüzde 27,4’üne denk olacak şekilde 162,5 TWh’lik 
elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamıştı.

Verilere göre bu üretimde en büyük pay ise rüzgar 
enerjisi santrallerinin oldu. Almanya’daki rüzgar 
enerjisi santralleri 2014 yılında 55,9 TWh’lik 
elektrik üretimi gerçekleştirirken, bu rakam 2015 
yılında 77,9 TWh’e yükseldi.

Almanya’nın Elektriğinin Üçte Biri 
Yenilenebilir Enerjiden Sağlandı…

Deniz üstü rüzgar enerjisi ise payını en hızlı artıran 
yenilenebilir enerji alanı oldu. 2014 yılında 1,4 
TWh’lik elektrik üretimi deniz üstü rüzgar enerjisi 
santralleri sayesinde sağlanırken, 2015 yılında ise 
8,1 TWh’lik üretim sağlandı.

Biyomas santralleri benzer düzeyde kalarak geçen 
yıl 49,9 TWh’lik elektrik üretimi gerçekleştirdi.

Ülkedeki fotovoltaik sistemler ise 2014 yılında 36,1 
TWh’lik elektrik üretimi gerçekleştirirken, bu rakam 
artan kurulu gücün de etkisi ile  2015 yılında 38,5 
TWh’e yükseldi.

Hidroelektrik santralleri ise 2015 yılında, bir önceki 
yıla benzer şekilde 19,5 TWh’lik üretim gerçekleştirdi.

Kaynak: Yeşil Ekonomi
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Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar ile bundan böyle yenilenebilir enerji sektöründe 

1 milyon TL yatırım yapan üreticiler 5. bölge teşviklerinden yararlanabilecek.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla yenilenebilir 
enerji makine ekipman üreticilerine büyük avantaj 
sağlandı. 1 milyon TL üzerindeki türbin, jeneratör ve 
kanat imalatı yatırımları tüm Türkiye’de 5. Bölge 
teşviklerinden yararlanabilecek. Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji üretimine yönelik desteği büyüyerek devam 
ediyor. Son olarak Bakanlar Kurulu’nun 19 Kasım 
2015 tarihinde aldığı kararla yenilenebilir enerji 
üretiminde kullanılan makine ekipman imalatı 
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Kaynak: Enerji Enstitüsü



Bununla birlikte Çin Ulusal Kalkınma ve Reform 

Komisyonu tarafından yapılan ayrı bir açıklamada 

ise ülkenin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını 

finanse etmek için elektrik faturalarına yansıtılan 

katkı bedellerinin de yükseldiği bildirildi. Açıklamaya 

göre bu bedeller yeni yılda yüzde 27’lik artış ile 

kilovat-saat başına 0,02 yüen olarak uygulanacak.

Kaynak: Yeşil Ekonomi

29 Aralık 2015 tarihinde Pekin’de düzenlenen Ulusal 

Enerji Çalışmaları Konferansı’nda yapılan açıklamalara 

göre Çin enerji yönetimi 2016 yılında ise rüzgar 

enerjisinde 20 GW, güneş elektriğinde ise 15 GW’lık 

yeni kurulum öngörüyor.

Aynı açıklamada Çin’in hidroelektrik alanındaki 

kurulu gücünün 2015 sonu itibari ile 320 GW’ı aştığı 

bildirilirken, özellikle ülkenin güney batı bölgesinde 

bu alandaki yatırımların aktif şekilde sürdürüleceği 

bildirildi.

Çin’in Rüzgar ve Güneş Gücü 2016’da 
200 GW’ı Aşacak!
Çin’in 2015 yılı sonu itibari ile rüzgar enerjisi alanındaki kurulu gücünün 

120 GW’ı, güneş elektriği gücünün ise 43 GW’ı aştığı bildirildi.
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olarak seçilmiş. Maalesef kaloriferi kısarak sadece 

üşürüz, tasarruf etmiş olamayız. Isı yalıtımı ve 

mantolama ise yüzde 41 ile ancak üçüncü sırada 

kendine yer bulabildi” dedi. Bir konutta enerji 

harcamalarının yaklaşık yüzde 85’inin ısıtma ve 

soğutmaya harcandığını belirten Eruslu, ısı yalıtımı 

yapılmak suretiyle alınacak tedbirlerin, doğal gaz ve 

elektrik faturalarını düşürecek en etkin yöntem 

olduğunu, ancak bu gerçeğin kamuoyunda yanlış 

bilindiğini kaydetti.

En İyi Çözüm Mantolama

Bu yanılgının sebebinin sobayla ısınılan dönemlerden 

kalma bir alışkanlık olarak tahmin ettiklerini ifade 

eden Eruslu, “Bilindiği gibi sobalı evlerde kışın soba 

Kış soğukları iyiden iyiye kendini hissettirmeye 

başladı. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

sık sık soğuk hava ve yurdun çeşitli bölgeleri için 

şiddetli kar uyarısı yapıyor. Bu gelişmeler de akıllara 

doğal gaz faturalarının ve ısınma masraflarının nasıl 

düşürülebileceği konusunu getirdi.

Doğal Gaz Faturasını Düşürmenin 
Yöntemini Yanlış Biliyoruz

Ekstrüde polistren (XPS) yalıtım levhası üreticisi 

sanayici ve işadamlarından oluşan XPS Isı Yalıtım 

Sanayicileri Derneği Başkanı Emrullah Eruslu, başta 

doğal gaz olmak üzere ısınma için yapılan harcamaların 

kısılmasının en kolay yolunun, standartlara uygun 

malzeme seçimi ile yapılmış doğru ısı yalıtımı 

uygulamaları olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz Eylül 

ayında Türkiye genelinde 18 ilde 1560 denekle yüz 

yüze görüşme yöntemiyle bir anket çalışması 

yaptıklarını hatırlatan Eruslu, “Bu anket sonucunda 

gördük ki, vatandaş doğal gaz faturasını azaltmanın 

en etkili yolunu ‘kullanılmayan odadaki kaloriferlerin 

kapatılması’ ve ‘kaloriferi kısma’ olarak görüyor. 

Kısaca vatandaşın yüzde 61 gibi ciddi bir oranda 

tasarruf yöntemiyle ilgili yanılgısı var. Anket 

çalışmamızda çoklu seçim yapılabildiğinden ikinci 

seçenek ise yüzde 48 oranında kaloriferin kısılması 

Kış Soğukları Başladı Isınmanın Bedelini 
Nasıl Düşüreceğiz!
Havaların sertleşmeye başlaması, kış soğuklarının iyiden iyiye kendini hissettirmesi, 

akıllara doğal gaz faturalarını ve ısınma masraflarını getirdi. XPS Isı Yalıtım 

Sanayicileri Derneği Başkanı Emrullah Eruslu, “Vatandaş halen kalorifer 

radyatörlerini kapatarak tasarruf yapabileceğini düşünüyor, ancak maalesef 

yanılıyor” dedi.

tek bir odada yakılır ve herkes yaşamını o odada 

sürdürürdü. Ancak bu davranışın doğal gaz tasarrufuna 

etkisi hiç de beklendiği gibi değildir. Zira özellikle 

doğal gazla ısınan evlerde, bilinenin aksine, bütün 

radyatörleri kullanırsanız, eviniz çok daha hızlı ısınır 

ve ister istemez doğal gaz sarfiyatını azaltarak 

tasarruf sağlarsınız. Ancak hem kışın, hem de yazın 

yaşanılan ortamın konfor şartlarında ideal sıcaklıkta 

tutulması için en etkili ve verimli yöntem, doğru 

kalınlıkta malzeme ile yapılan ısı yalıtım projeleri, 

yani mantolamadır. Kışın ısıtılan havanın havaya 

uçmaması, korunması sadece ısı yalıtımı ile 

mümkün. Yaz koşullarını ve sıcak iklim bölgelerini de 

unutmamak lazım. Yazın da ideal iç ortam 

sıcaklığını korumak, yani klima ile soğuttuğumuz 

odanın yeniden ısınmaması için, duvarlarda ısı 

transferini önleyecek levhalar ile yapılmış ısı yalıtım 

uygulamalarına ihtiyaç var. Tüm Avrupa ülkelerinde 

ve dünyada enerji verimliliği binaların çatı, duvar ve 

zeminlerine levhalarla yapılan ısı yalıtım uygulamaları 

ile çok daha verimli sistemler hedefleniyor. Standartlara 

uygun, doğru malzemelerle ısı yalıtımı olmadan enerji 

verimliliğinden bahsetmek mümkün olmaz” şeklinde 

konuştu.

“Doğru Malzeme ve Doğru Uygulama 
Önemli”

Yaşadığımız konutlarda sarf edilen enerjinin yüzde 

85’inin ısıtma ve soğutmaya kullanıldığına dikkat 

çeken XPS Isı Yalıtım Sanayicileri Derneği Başkanı 

Emrullah Eruslu, “Özellikle konutlarda isabetli 

yapılmış bir ısı yalıtımı uygulaması, bu yüzde 85’lik 

sarfiyatta ciddi tasarrufa yol açacaktır. Çünkü 

elektrikli ev aletleri ve aydınlatma için toplam enerji 

sarfiyatımızın %15’ini kullanıyoruz. Yapılan araştırmalar 

da doğru malzeme ile doğru uygulanmış ısı 

yalıtımının yüzde 50’den fazla enerji tasarrufu 

sağladığını ortaya koyuyor. ‘Doğru malzeme’ ve 

‘doğru uygulama’ konusunun altını ısrarla çiziyorum, 

zira bu noktada da vatandaş olarak yanlış 

bilgilerimiz var. Örneğin İstanbul gibi ılıman bir 

iklimde bile mantolama esnasında kullanılacak XPS 

levhasının kalınlığı en az 10 santimetre olmalı. Bu 

kalınlık seviyesi, daha sert kışa sahip şehirlerde daha 

da kalın olmalı. Ancak genelde, örneğin yine 

İstanbul’da, genellikle 5 santimetre civarında bir 

kalınlıkta uygulama yapıldığını görüyoruz” diye 

konuştu.

Türkiye’nin enerji ithal eden, enerji alanında yüzde 

75 oranında dışa bağımlı bir ülke olduğunu 

hatırlatan Eruslu, “Dolayısıyla vatandaşın yalıtım 

konusunda bilincinin artırılması hem hane halkı 

ekonomisini hem de ülke ekonomisini olumlu yönde 

etkileyeceği çok net. Halkın ısı yalıtımı hakkında 

bilinçlendirilmesi konusunda deyim yerindeyse tam 

bir seferberliğe ihtiyaç var. Bu noktada bizim gibi 

sivil toplum kuruluşlarının yanında basına ve kamu 

otoritesine de büyük iş düşüyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler



9Enervis Enerji Gündemi

olarak seçilmiş. Maalesef kaloriferi kısarak sadece 

üşürüz, tasarruf etmiş olamayız. Isı yalıtımı ve 

mantolama ise yüzde 41 ile ancak üçüncü sırada 

kendine yer bulabildi” dedi. Bir konutta enerji 

harcamalarının yaklaşık yüzde 85’inin ısıtma ve 

soğutmaya harcandığını belirten Eruslu, ısı yalıtımı 

yapılmak suretiyle alınacak tedbirlerin, doğal gaz ve 

elektrik faturalarını düşürecek en etkin yöntem 

olduğunu, ancak bu gerçeğin kamuoyunda yanlış 

bilindiğini kaydetti.

En İyi Çözüm Mantolama

Bu yanılgının sebebinin sobayla ısınılan dönemlerden 

kalma bir alışkanlık olarak tahmin ettiklerini ifade 

eden Eruslu, “Bilindiği gibi sobalı evlerde kışın soba 

Kış soğukları iyiden iyiye kendini hissettirmeye 

başladı. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

sık sık soğuk hava ve yurdun çeşitli bölgeleri için 

şiddetli kar uyarısı yapıyor. Bu gelişmeler de akıllara 

doğal gaz faturalarının ve ısınma masraflarının nasıl 

düşürülebileceği konusunu getirdi.

Doğal Gaz Faturasını Düşürmenin 
Yöntemini Yanlış Biliyoruz

Ekstrüde polistren (XPS) yalıtım levhası üreticisi 

sanayici ve işadamlarından oluşan XPS Isı Yalıtım 

Sanayicileri Derneği Başkanı Emrullah Eruslu, başta 

doğal gaz olmak üzere ısınma için yapılan harcamaların 

kısılmasının en kolay yolunun, standartlara uygun 

malzeme seçimi ile yapılmış doğru ısı yalıtımı 

uygulamaları olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz Eylül 

ayında Türkiye genelinde 18 ilde 1560 denekle yüz 

yüze görüşme yöntemiyle bir anket çalışması 

yaptıklarını hatırlatan Eruslu, “Bu anket sonucunda 

gördük ki, vatandaş doğal gaz faturasını azaltmanın 

en etkili yolunu ‘kullanılmayan odadaki kaloriferlerin 

kapatılması’ ve ‘kaloriferi kısma’ olarak görüyor. 

Kısaca vatandaşın yüzde 61 gibi ciddi bir oranda 

tasarruf yöntemiyle ilgili yanılgısı var. Anket 

çalışmamızda çoklu seçim yapılabildiğinden ikinci 

seçenek ise yüzde 48 oranında kaloriferin kısılması 

tek bir odada yakılır ve herkes yaşamını o odada 

sürdürürdü. Ancak bu davranışın doğal gaz tasarrufuna 

etkisi hiç de beklendiği gibi değildir. Zira özellikle 

doğal gazla ısınan evlerde, bilinenin aksine, bütün 

radyatörleri kullanırsanız, eviniz çok daha hızlı ısınır 

ve ister istemez doğal gaz sarfiyatını azaltarak 

tasarruf sağlarsınız. Ancak hem kışın, hem de yazın 

yaşanılan ortamın konfor şartlarında ideal sıcaklıkta 

tutulması için en etkili ve verimli yöntem, doğru 

kalınlıkta malzeme ile yapılan ısı yalıtım projeleri, 

yani mantolamadır. Kışın ısıtılan havanın havaya 

uçmaması, korunması sadece ısı yalıtımı ile 

mümkün. Yaz koşullarını ve sıcak iklim bölgelerini de 

unutmamak lazım. Yazın da ideal iç ortam 

sıcaklığını korumak, yani klima ile soğuttuğumuz 

odanın yeniden ısınmaması için, duvarlarda ısı 

transferini önleyecek levhalar ile yapılmış ısı yalıtım 

uygulamalarına ihtiyaç var. Tüm Avrupa ülkelerinde 

ve dünyada enerji verimliliği binaların çatı, duvar ve 

zeminlerine levhalarla yapılan ısı yalıtım uygulamaları 

ile çok daha verimli sistemler hedefleniyor. Standartlara 

uygun, doğru malzemelerle ısı yalıtımı olmadan enerji 

verimliliğinden bahsetmek mümkün olmaz” şeklinde 

konuştu.

“Doğru Malzeme ve Doğru Uygulama 
Önemli”

Yaşadığımız konutlarda sarf edilen enerjinin yüzde 

85’inin ısıtma ve soğutmaya kullanıldığına dikkat 

çeken XPS Isı Yalıtım Sanayicileri Derneği Başkanı 

Emrullah Eruslu, “Özellikle konutlarda isabetli 

yapılmış bir ısı yalıtımı uygulaması, bu yüzde 85’lik 

sarfiyatta ciddi tasarrufa yol açacaktır. Çünkü 

elektrikli ev aletleri ve aydınlatma için toplam enerji 

sarfiyatımızın %15’ini kullanıyoruz. Yapılan araştırmalar 

da doğru malzeme ile doğru uygulanmış ısı 

yalıtımının yüzde 50’den fazla enerji tasarrufu 

sağladığını ortaya koyuyor. ‘Doğru malzeme’ ve 

‘doğru uygulama’ konusunun altını ısrarla çiziyorum, 

zira bu noktada da vatandaş olarak yanlış 

bilgilerimiz var. Örneğin İstanbul gibi ılıman bir 

iklimde bile mantolama esnasında kullanılacak XPS 

levhasının kalınlığı en az 10 santimetre olmalı. Bu 

kalınlık seviyesi, daha sert kışa sahip şehirlerde daha 

da kalın olmalı. Ancak genelde, örneğin yine 

İstanbul’da, genellikle 5 santimetre civarında bir 

kalınlıkta uygulama yapıldığını görüyoruz” diye 

konuştu.

Türkiye’nin enerji ithal eden, enerji alanında yüzde 

75 oranında dışa bağımlı bir ülke olduğunu 

hatırlatan Eruslu, “Dolayısıyla vatandaşın yalıtım 

konusunda bilincinin artırılması hem hane halkı 

ekonomisini hem de ülke ekonomisini olumlu yönde 

etkileyeceği çok net. Halkın ısı yalıtımı hakkında 

bilinçlendirilmesi konusunda deyim yerindeyse tam 

bir seferberliğe ihtiyaç var. Bu noktada bizim gibi 

sivil toplum kuruluşlarının yanında basına ve kamu 

otoritesine de büyük iş düşüyor” ifadelerini kullandı.
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