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Giriş
“Better Building” Projesi Modül eğitim programı ve eğitim malzemelerinin
kullanımına kolaylık sağlaması için rehberlik dokümanı hazırlanmıştır. Binalarda
ısı yalıtım konusunda eğitim veren öğretim elemanları, öğretmenler ve
danışmanlar bu dokümanlarından yararlanarak ülkelerinin ekonomisine katkı
sağlayacaklardır.

Proje dokümanları mümkün mertebe basit, anlaşılır ve günlük yaşamda kullanılır
şekilde hazırlanmıştır. Bu dokümanlar öncelikle projenin hedef kitlesi olan
öğretim elemanı, öğretmenler ve danışmanların kullanımı için hazırlanmıştır.
İhtiyaç duyan diğer elemanlarda “Binalarda Enerji Tasarruf Danışmanı”
dokümanlarını kullanabilir. Bu kursu başarı ile tamamlayanlar “Binalarda Enerji
Tasarruf Danışmanı” olarak görev yapabilirler. Kurslar sınıf eğitimi ve laboratuar
uygulamalı olarak verildiği gibi teorik bilgiler Internet tabanlı, uygulamalar ise
laboratuar ortamında verilebilecektir. Proje dokümanlarının verimli ve etkili
kullanımı için öncelikle Türkiye deki durum analizi yapılarak, geliştirilen
dokümanların

Türkiye

de

kullanımı

konusunda

tavsiye

ve

önerilerde

bulunulacaktır.

Binalarda ısı yalıtımını kursu 11 konudan meydana gelmektedir. Bu konular
kısaca şunlardır. Kursun içeriği el kitabındadır.

1. Çevre ve yapı arasındaki enteraktif (karşılıklı) etkiler.
2. Eski ve yeni yapı kanun ve yönetmelikleri
3. Isı yalıtımı gerekliliği ve beklentileri
www.better-building.eu
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4. Mevcut binalarda konfor ve enerji bütçesi
5. Panellerin kabul edilebilir ısı değerleri.
6. Binalarda nemlilik ve yoğuşma oluşumu.
7. Binaların termo teknik olarak yeniden yapılmasında kullanılan yalıtım
malzemeleri.
8. Malzeme kategorilerine göre Termo Teknik yeniden yapım ve iyileştirme
yöntemleri.
9. Ek ısı yalıtımının ekonomik fizibilitesi.
10. Güneş enerjisi kullanımı.
11. Yapım artıklarının geri dönüşümü.

Bu kursu tamamlayan katılımcılar Enerji Tasarruf Danışmanı olarak
sertifikalandırılacaklardır. Ayrıca ısı yalıtımı yapılacak binalarda izlenecek pratik
yol olarak el-kitabı dokümanının “Başvuru Rehberi” tablosunda şu aşamalar
sunulmaktadır.

Adım 1: Altyapı Oluşturulması
Adım 2: Bilgi toplanması
Adım 3: Bina veya daire sahipleriyle irtibat kurulması (1.Toplantı)
Adım 4: İyileştirme alternatifleri konusunda bilgi araştırması (2.Toplantı)
Adım 5: Isıl iyileştirme ile ilgili öneriler ve bilgilenme (3.Toplantı)
Adım 6: Değerlendirme ve tarihlerin belirlenmesi
Adım 7: Çözüm Önerileri (4.Toplantı)
Adım 8: İyileştirmenin Başlaması. Hazırlıklar /Bina sahiplerinin kararı
Adım 9: Başvuru işleminin değerlendirilmesi.
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Binalarda Enerji Verimliliği
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1.Binalarda Enerji Verimliliği

1.1Enerji Verimliliği Çalışmaları
Binalarda enerji verimliliği çalışmaları tüm ülkeler için önemli konuların
başındadır. Bunun 2 temel nedeni vardır.

•

Enerji maliyetlerindeki artış,

•

Çevre kirliliğinin önlenmesi.

Küresel anlamda Birleşmiş Milletler , bölgesel düzeyde Avrupa Topluluğu , ülke
özelinde ise Türkiye’deki durum incelenecektir. Japonya’nın Kyoto kentinde 11
Aralık 1997 yılında Japonya’nın Kyoto şehrinde

imzalanan , 16 Şubat 2005

tarihinde uygulamaya giren Kyoto protokolü çevre ile ilgili en önemli uluslar
arası anlaşmadır.

Avrupa Birliği Ülkeleri de binalarda enerji verimliliği konusunda önemli kararlar
almakta ve uygulamaktadır. Özellikler Kuzey ülkeleri olan, Norveç, İsveç,
Finlandiya

gibi

ülkelerdeki

uygulamalar

diğer

Avrupa

ülkelerine

örnek

gösterilmektedir.

10
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AB ülkeleri, mevcut duruma göre 2030'a kadar petrol ihtiyaçlarının % 90'ını,
doğal gaz ihtiyaçlarının da % 80'ini ithalatla karşılayacaktır.
Mevcut durumda, Türkiye de ham petrol talebinin %93’ü, doğal gaz talebinin ise
%97’si ithalat ile karşılanmaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı taktirde 2020
yılında petrolün %99 ve doğal gazın %100 yurt dışından satın alınacaktır.

Hidrolik
4%

Yenilenebilir
1%
Katı Yakıtlar
33%

Doğalgaz
29%

Petrol
33%

Şekil 1. Yakıt Türlerine Göre Enerji Tüketimi (2006)

Konut & Hiz.
31%
Sanayi
40%

Enerji Dışı
5%

Tarım
5%

Ulaştırma
19%

Şekil 2. Enerjinin sektörlere göre kullanımı (2006)
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2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre ,Türkiye’deki Konutlar % 88 oranında
tek camlı, %12 oranında çift cam ve yalıtımlı camlıdır. AB ülkelerinde çift cam
kullanımı %50’nin üzerindedir (Finlandiya, İsveç %100, Danimarka ve İrlanda
da %80).

Ülkemizdeki konutların %10’nunda çatı yalıtımı bulunmakta olup, AB ülkelerinde
bu oran %40’ın üzerindedir.

Kamu binalarında % 62 oranında tek cam ve % 36 oranında çift camlı pencere
kullanılmıştır.Kamu binalarında

%28

oranında çatı yalıtımı uygulandığı

belirlenmiştir.

Türkiye'de konutların durumu
Toplam konut sayısı 2008 yılı itibari ile 17 Milyon çıvarındadır.
Toplam konutların %55'i ruhsatsız ve izinsiz,
Ev sahipliği oranı % 60 ,
Konut stokunun % 60'ını 20 yaşın üstündeki konutlar oluşturuyor,
Konutların % 40'ının tadilata ihtiyacı var.

Türkiye enerji verimliliğinde Japonya dan 3 kat, OECD ülkelerinde ise 2 kat
geridedir.Bu nedenle enerji verimliliğinde yapacağı çok önemli işler vardır.

Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülkedir ve enerjiye yıllık yaklaşık 50 Milyar USD
12
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ödemektedir ve miktar her yıl artmaktadır. Evlerde enerjinin verimli kullanılması
ve

yenilenebilir

(renewable)

enerji

kaynaklarının

kullanımı

için

gerekli

teşebbüsler son yıllarda yoğun şekilde yapılmakta ve kanuni düzenlemeler
yapılmaktadır.

Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanlığına bağlı olarak kurulan Elektrik İşleri Etüt
İdaresi Genel Müdürlüğü ( EIE) binalarda, sanayide ve ulaşımda enerji tasarrufu
için eğitim paketleri hazırlamakta ve eğitimler vermekte ve bu alanda hazırlanan
kanun ve yönetmeliklere destek hizmeti sunmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerde çeşitli seviyelerde enerji verimliliği ve
binalarda ısı yalıtımı

üzerine eğitimler vermektedir.Dokümanın sonundaki

kaynaklar kısmında bu konuda yapılan çalışmalara erişilebilir.

“Better Building” projesi kapsamımda geliştirilen dokümanlar

eğitimle ilgili

kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak tüm ülkede yaygınlaştırılabilir.

1.2. Enerji Verimliliği Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeler
Türkiye ‘de binalarda enerji verimliliğini geliştirmek için bir çok önemli kanuni
düzenlemeler yapılmıştır. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
bina sektöründeki bu önemli tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için yasal
düzenlemeler yapılmıştır. TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı” ile

www.better-building.eu
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Bayındırlık

ve

İskân

Bakanlığı’nın

“Isı

Yalıtım

Yönetmeliği”

AB

yasal

düzenlemelerine uygun hale getirilerek 2000 yılında yürürlüğe konulmuştur.

TS 825 Standardı ve Isı Yalıtım Yönetmeliği:
TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı” ile Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı’nın “Isı Yalıtım Yönetmeliği” AB yasal düzenlemelerine uygun hale
getirilerek 2000 yılında yürürlüğe konulmuştur. Tüm Bina sahipleri bu
yönetmeliğe uymak zorundadır.
Enerji Verimliliği Kanunu:

Enerjinin verimli kullanılması amacıyla son yıllardaki en önemli gelişmelerden biri
de 2 Mayıs 2007 tarihinde 5627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Enerji Verimliliği Kanunu’dur. Bu kanun ile ülkemizde, enerjinin etkin
kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerin ekonomi üzerindeki yükünün
hafifletilmesi ve çevrenin korunması amaçlanmıştır.

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği:
Enerji Verimliliği Kanunu’nu ile binaların enerji performansının iyileştirilmesine
yönelik getirilen düzenlemeler aynı zamanda AB Bina Enerji Performans
Direktifi’nin hedefi ile de örtüşmektedir.

Başbakanlık Enerji Verimliliği Genelgesi ( 15 Şubat 2008, Sayı 26788)
15 Şubat 2008 tarih, 26788 sayılı resmi gazete de yayınlanan genelge ile 2008
yılı Türkiye’de “Enerji Verimliliği Yılı” ilan edilmiştir.

Enerji
14

Kaynaklarının

ve

Enerjinin

Kullanımında

Verimliliğin
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Artırılmasına Dair Yönetmelik

(25 Ekim 2008 tarih, 27035 sayılı

Resmi gazete)

Bu Yönetmeliğin amacı; enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi,
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin
korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin
artırılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Yukarıdaki yapılan kanuni düzenlemelerin tamamı enerjinin daha verimli
kullanımına yöneliktir. Kanun çerçeve çizer. Uygulama için eğitim şarttır.
Binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı eğitimi konusunda bu alanda çalışan
firmalar ile işbirliği yapılabilir. Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi
Bölgesindeki sektör temsilcilerinin kurduğu INTES eğitim merkezi inşaat sektör
temsilcilerinin doğrudan eğitim verdiği en önemli eğitim merkezidir.

Meslek yüksekokulu ve Meslek Lisesi Öğretim elemanları 1 hafta süre ile bu
merkezde ısı yalıtımı konusunda bu merkezde eğitim alabilirler. Aldıkları eğitimi
kendi eğitim merkezlerinde diğer öğretim elemanlarına gösterebilirler.

www.better-building.eu
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Enerji Verimliliği Ve Isı Yalıtımı Kursları
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2. Enerji Verimliliği Ve Isı Yalıtımı Kursları
Enerji verimliliği ve ısı yalıtımı konusunda yapılan eğitim çalışmalarını 3 gurupta
değerlendirilmektedir.

•
•

Meslek Liselerinde Isı Yalıtımı Dersleri
Meslek Yüksekokullarında Enerji Yönetimi Kursları ,

•

Elektrik işleri Etüt idaresinde sertifika eğitim programları,

•

Sendikaların ve İşverenlerin Sertifika programları

2.1 Meslek Liselerinde Isı Yalıtım Dersleri
Meslek liselerinde Mesleki ve Teknik Eğitimi Güçlendirme Projesi(MEGEP)
kapsamında Meslek liselerinin inşaat programlarına yalıtım dersi konulmuştur.
http://www.megep.meb.gov.tr/indextr.html

2.2 Meslek Yüksekokullarında Enerji Yönetimi Dersleri
Meslek Yüksekokullarında MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme
Projesi kapsamında geliştirilen 2 saatlik Enerji Yönetimi dersi tüm programlar
için seçmeli ders
Yüksekokullarının

olarak konulmuştur. 2002 yılından itibaren Meslek
çoğunluğunda

okutulmaktadır.Dersin

içeriğine

aşağıdaki

Internet sitesinden erişilebilir.http://karatekin.cmyo.ankara.edu.tr/proje/arsiv/
www.better-building.eu
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2.3 Elektrik İşleri Etüt İdaresinde Binalarda Enerji Yöneticisi
Kursları
Elektrik İşleri Etüt idaresi Genel Müdürlüğü 2 haftalık süre ile Binalarda Enerji
Yöneticisi Sertifika Eğitimi vermektedir.Ayrıntılara aşağıdaki Internet sitesinden
erişilebilir
http://www.eie.gov.tr/duyurular/EV/bina/kurslar/binenyoneg.html

2.4 Sendika ve Sektör temsilcilerinin Sertifika kursları
Yol İş sendikası INTES eğitim şantiyesi,

Ankara Sanayi Odası I. Organize

Sanayi Bölgesinde sendika ve sektör temsilcilerinin işbirliği ile kurulmuştur.
Sektör

temsilcilerinin

katkıları

ile

kısa

süreli

uygulamalı

eğitimler

verilmektedir.Eğitim şantiyesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki Internet
sitesinden erişilebilir.
http://www.tes.org.tr

18
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3. Better Buıldıng Projesi Eğitim Dökümanları
“Better Building” projesi kapsamında 3 adet eğitim dokümanı
geliştirilmiştir.
•

Modül Eğitim Programı ve Öğretim Malzemeleri (Modular Curriculum and
Teaching Materials)

•

Rehberlik Dokümanı (Guidelines)

•

Uygulama Kitapçığı (Implementation Concept)

3.1 Modül Eğitim Programı ve Öğretim Malzemeleri
İçerik Analizi:
El kitabı:
•

ECOAS-A projesinin uygulamalarından ve deneyimlerinde var olan içeriklerin
Türkiye şartlarına uyarlanması ile elde edilen enerji tasarrufu danışmanı
müfredatını,

•

Prefabrik yapılardaki yalıtım uygulamalarını,

•

Hesap yöntemlerini,

•

İyileştirmelerin gerekliliğini,

•

Enerji tasarrufunun önemini,

•

İyileştirme yapılacak binaların verilerinin toplanması ve işlenmesini,

•

İyileştirme için bir işlem sırası tablosunu,

•

Modern ısı yalıtım malzemeleri ve özelliklerini,

•

Uygulamanın yapılışını,

•

Artık maddelerin dönüşümünü,

•

Alternatif enerji kaynaklarını,

20
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içermektedir. İçerik itibarıyla Türkiye’nin enerji tasarrufu açısından yapması
gerekenleri içermektedir. Bilindiği üzere Türkiye enerji fakiri bir ülkedir ve
enerjisinin ¾ üne yakınını ithal etmektedir. Bu nedenle bu proje kapsamında
yapılacak eğitimler ve elde edilecek kazançlar ülke için hayati derecede
önemlidir. Ülkemizde geleneksel yapım teknikleri nedeniyle binalarda çok zayıf
olan yalıtım uygulamaları mutlaka iyileştirilmelidir.

Bu bağlamda yukarıdaki maddeleri kısaca detaylandırırsak:
•

Transfer edilen içerik gayet zengin ve uygun içeriklidir. Hem Avrupa
uygulamalarını içermekte hem de Türkiye’deki eksikler dikkate alınarak
yapılan ekleri içermektedir. Çalışma iyi bir adaptasyon olmuştur.

•

Romanya uygulamaları ülke genelinde prefabrik yapılar kullanıldığından
Türkiye açısından iyi örnekler olmayabilir ancak yalıtımın önemi ve elde
edilen bulguların tasarruf açısından sağladıkları noktasında önemli bilgiler
içermektedir.

•

Hesap yöntemleri açısından iki ayrı yöntem dokümanlarda vardır. Her iki
yöntemde kullanılabilir ve sonuçlar karşılaştırılarak en uygun olan seçilebilir.
Hesaplamaların kolaylığı için Türkiye’de kullanılan yazılımlarda firmalardan
elde dilip kullanılabilir.

•

Binaların ısı yalıtımı açısından iyileştirilmesi hem binaların ısınma
maliyetlerinin düşürülmesi açısından hem de binaların dış etkilere karşı
korunması açısından çok önemlidir. Yalıtım uygulanan binaların bakım
masrafları azalmakta, ısınma maliyetleri düşmekte, görünümleri
değişmektedir.

www.better-building.eu
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•

Enerji tasarrufu açısından bakarsak, enerjisinin ¾ ünü ithal eden Türkiye
için bu çok önemlidir. Ayrıca enerji ihtiyacı nedeniyle 2008 yılı enerji tasarruf
yılı ilan edilmiş ve kamu ve özel kuruluşlarca desteklenmektedir.

•

İyileştirme yapılacak binalarda mutlaka iyi bir projelendirme yapılmalıdır. Her
bina kendi başına bir çalışma gerektirebilir. Geleneksel yapım teknikleri ile
yapılan binalar ısı yalıtımı açısından zayıf olduğu gibi yalıtımın getireceği ek
yüklere karşıda projelendirilmelidirler.

•

İyileştirme için iyi hazırlanmış bir başvuru rehberi vardır. Tüm işlemler yapılış
sırasına göre detaylarıyla verilmiştir.

•

Günümüzde kullanılan, ısı yalıtım değerleri son derece yüksek olan
malzemelerden örnekler verilmiştir. Bu tür malzemelerin birkaç çeşidi vardır.
Bazıları ısı ve ses yalıtımı, bazıları da ısı, ses yalıtımı ile birlikte yangına karşı
koruma sağlamaktadır.

•

Isı yalıtımını binalara uygulamak için özenli işçilik gerektiren bir dizi işlemler
gerekmektedir.
•

Binanın yüzey düzgünlüğünü sağlamak için bir ön çalışma,

•

Yalıtım malzemelerinin düzgün şekilde yapıştırılması ve dübellerle
sabitlenmesi,

•

Üst sıva

•

File yerleştirme

•

Son katman

•

Boyama

Bütün bu çalışmalar iyi bir işçilikle yapılmalıdır.
•

İyileştirme sırasında çıkan atık malzemelerin geri dönüşümünün sağlanması
ve kullanılabilecek olanların kullanılması da ayrı bir çalışmayı gerektirebilir.
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Bu artıklar ahşap, cam, plastik, mermer v.s. olabilir. Bunlardan eski ahşaplar
ve cam malzemeler değerlendirilebilir.
•

Alternatif enerji kaynakları artık her ülke için önemlidir. Özellikle güneş
enerjisi ve termal enerji açısından zengin sayılan ülkemiz bu enerji
kaynaklarını süratle değerlendirmelidir.

3.2 İhtiyaç Analizi
Türkiye’de neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu. Çünkü Türkiye’de ciddi
anlamda bir konut açığı var. Çok geniş konut yatırımları var. Ancak önemli bir
noktada konutlarda yalıtımın kullanılması konusunda sıkıntılar var.

Konut

yapımında şahıslar, küçük yükleniciler, büyük inşaat firmaları ve Toplu konut
idaresi (TOKİ) yer almaktadır. Büyük inşaat firmaları ve TOKİ hem yapım
teknikleri hem de yalıtım kullanımı açısından önemli bir denetimin içindedirler.
En azından prestij olarak bu konuya önem verilmektedir. Bu kısımda yalıtım
sorunları yine denetimler vasıtasıyla sağlanabilir.

Ancak konutların büyük bir kısmını inşa eden küçük yükleniciler ve şahıslar
bunun bilincinde olmadıklarından hem yapıma hem de yalıtıma fazla önem
vermemektedirler. Yalıtım ilk maliyetleri artırdığından bundan kaçılmaktadır.
Oysa yalıtım ileride sağlayacağı tasarruf nedeniyle konut sahiplerine büyük
avantajlar sağlayacaktır. Denetimin çok yaygın olmaması yönetmeliklerinde
etkisini boşa çıkarmaktadır. Tüketici de bu konuda bilinçli olmayınca yalıtım
ihtiyacı tam olarak anlaşılamamaktadır. Enerji tüketimi gereksiz artmaktadır.
Ekonomi bundan menfi anlamda etkilenmekte enerji fiyatlarında oluşan iniş
çıkışlar tüketiciyi sıkıntıya sokmaktadır.
www.better-building.eu
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Bu nedenle binalarda:
•

Isı yalıtımı, enerji tasarrufu ve konfor için gereklidir.

•

Enerji tasarrufu ülke ekonomisine katkı için zorunluluktur.

•

Çevreyi korumak her şeyden önemli hale gelmiştir.

•

Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılmalıdır.

Bu noktalardan bakarak Türkiye’de yalıtım bilincini artırmak, mesleki eğitimde
bunu yerleştirmek, enerji tasarrufu için gerekli elemanları yetiştirmek bir ihtiyaç
haline gelmiştir. Türkiye’de de artık sertifikalı enerji uzmanları istenmektedir.
Hükümet enerji sektöründe çalışacaklardan bu sertifikaları edinmelerini 2009 yılı
itibarıyla bir zorunluluk haline getirmektedir.
Bu

projenin

amacı

bu

ihtiyaçlar

dâhilinde

mesleki

eğitimde

bulunan

öğretmenlere, yöneticilere enerji tasarrufu danışmanı olmalarını sağlamak ve
dolayısıyla enerji tasarrufu eğitiminin mesleki eğitimde yer almasına bu
kanaldan destek olmaktır.

3.3. Uygulamalı Internet Tabanlı Kursların Tasarımı

Binalarda Enerji tasarrufu eğitimleri mutlaka uygulamalı olarak yapılmalıdır. Aksi
takdirde eğitim amacına ulaşmaz. Eğitim programının hedef kitlesi İnşaat
alanında eğitim veren öğretim elemanları, öğretmenler ve danışmanlardır.

Eğitimin iki boyutu vardır. Birincisi teorik eğitim, ikincisi ise uygulamalı eğitimdir.
Teorik eğitimler Internet tabanlı verilecek şekilde hazırlanır. Resimler ve kısa
video görüntüleri ile desteklenir. Yalıtım malzemeleri hesaplamaları için
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bilgisayar programları ile geliştirilmesi eğitime önemli destek sağlar. Eğitim
uygulamaları için atölye de ve inşaat alanlarında uygulamalar yapılmalıdır.
Proje kapsamında yalıtımla ilgili tüm hesaplamalar ve uygulamalar örnekleri ile
verilmiştir. Yalıtım malzemeleri üreten firmaların yetkilileri ile işbirliği yapılarak
yalıtım ve yardımcı eğitim malzemeleri temin edilebilir.

Isı Yalıtımıyla ilgili önerilen kursların içerikleri ve saatleri proje dokümanlarında
mevcuttur.

Kursların

uygulamasında

ülke

koşullarına

göre

değişiklikler

yapılabilir. Çünkü her ülkenin özel iklim koşulları vardır. Binalarda ısı yalıtımı bu
koşullara göre yapılır. Öğretmenlerin eğiteceği kitleler 2 guruba ayrılır.

•

Diploma eğitimi alan öğrenciler,

•

Yetişkinlere yönelik sertifika eğitimleri.

Yetişkinlerin iş koşullarından dolayı derslere devamında sorunlar yaşanabilir.
Bundan dolayı Internet tabanlı teorik kurslar bu kitle için önemli kolaylıklar
sağlar. Diploma eğitimine dâhil öğrenciler sınıf-atölye veya Internet destekli
eğitimden yararlanabilirler.

3.4 Eğitimle İlgili Kurumlar Arasında İşbirliği
“Better Building” projesi kapsamında ilgili kurumlar arasında işbirliği yapılması
başarı için önemlidir. Proje kapsamında işbirliği yapılan kurumlar yaygınlaştırma
için önemli özelliklere sahiptir.

www.better-building.eu
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04 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da yapılan toplantıda proje konusunda işbirliği
yapmak üzere aşağıdaki kuruluşların temsilcileri bir araya gelmişlerdir.

•

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı

•

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Başkanlığı

•

YOL İŞ – INTES Eğitim şantiyesi

•

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,

•

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Bölümü.

Daha sonraki dönemlerde de proje toplantısına katılan ortaklar arasında telefon
ve posta ile haberleşme devam etmiştir. Proje dokümanlarının pilot testlerinde
Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları katkı
sağlamışlardır. Proje dokümanlarının tamamlanmasından sonra da işbirliği
devam edecektir.
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BÖLÜM 4
MTE Danışmanları İçin Danışmanlık El Kitabı
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4. MTE Danışmanları İçin Danışmanlık El Kitabı
El kitabının danışmanlar için tavsiye bilgilerini içeren 4. bölümü danışmanlara
yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Öğretim elemanları ve danışmanlar,
danışmanlıklarında binalarda ısı yalıtımı ve enerji verimliliği konusunda önemli
bilgileri bu bölümde bulacaklardır.

Özgeçmişlerin ve mesleki ön şartların analiz edilmesi her zaman danışmanlar
tarafından yapılmalıdır. Danışmanlar, profesyonel bir danışmanlık hizmeti
verebilmek için potansiyel katılımcıların eğitim ve mesleki yeterliliklerini bilmek
zorundadırlar. Katılımcıların zamanlarını tamamen ev sorumluluklarına mı
ayırdıkları, hasta olup olmadıkları veya uzun süreli işsiz olup olmadıkları gibi
noktalar analiz ve değerlendirmeler için önemlidir.

Danışmanlar aynı zamanda katılımcıların tüm mesleki yaşamlarının tarihini
bilmek zorundadırlar. Çalıştıkları zamanlarda elde ettikleri yeterlilikler ile
profesyonel olarak ilgi duydukları ama yerine getiremedikleri ilgilerini de bilmek
durumundadırlar.

Danışman başvuru sahibinin veya potansiyel katılımcının şu anki özel yaşamına
bir bakmalıdır. Kaç çocuğu olduğunu, nerde yaşadığını, mesleki eğitim için ne
kadar enerji ve zamanı kaldığını bilmelidir. İlgili kişiye en uygun eğitimin
verilebilmesi için kişinin içinde bulunduğu kültür ve ortam da dikkate alınmalıdır.

Katılımcıların daha önceki bilgi ve deneyimlerine saygı duymak, değişik şekilde
hareket edebileceklerine ve düşünebileceklerine hazırlıklı olmak gerekir. Bunların
geçmişlerine bakarak hedef gruplara nasıl adapte edileceğini danışman
28
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düşünmelidir. Değişik şekilde danışmanlık çalışmaları gerekebilir.
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BÖLÜM 5
Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik Eğitimi İçin Tavsiyeler
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5. Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik Eğitimi İçin
Tavsiyeler
El kitabının beşinci bölümünde binalarda ısı yalıtımı ve enerji verimliliği
eğitimlerini planlamak için bir öneriler sunmaktadır. Dolayısıyla bu kısım MTE
sağlayıcıları, eğitim tasarımcıları ve binalarda ısı yalıtımı konusunda eğitim veren
kişilere yöneliktir.

Binalarda ısı yalıtımı ve enerji verimliliği kavramları için lütfen daha önceki
bölümlere müracaat ediniz.

Binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı projesinin nihai hedefi uygulamalarının
günlük hayatta görülmesidir.

Binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımında öneriler ve yollar

günlük

uygulamalarda ve yaşamda yerleştirilmesine imkân sağlamalıdır.

5.1 Örnek Kurs Programı
Amaç: Mesleki ve Teknik Eğitimde görev yapan Meslek Yüksekokulu Öğretim
Elemanları ve Meslek Lisesi öğretmenlerini Binalarda enerji verimliliği ve ısı
yalıtımı konusunda Avrupa topluluğu ilke kararları doğrultusunda 2 günlük süre
ile uygulamalı olarak bilgilendirmek ve eğitmektir.

www.better-building.eu

31

Better Building
Hedefler
•

Mesleki ve Teknik Eğitimde Binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı
Konusunda MTE Öğretim elemanları ve Öğretmenlerini bilgilendirmek,

•

Uluslar arası kuruluşların ve Avrupa Birliğinin konu hakkında almış olduğu
ilke kararlarını anlatmak,

•

MTE de Binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı konusunda geliştirilen
eğitim malzemelerinin kullanımını göstermek,

•

Yapılan çalışmaların ölçülmesi ve değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını
gösterme.

5.2 Özel Açıklamalar
•

Bu kursun verilmesi sürecinde “Binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı
(Better Building)” projesi kapsamında geliştirilen “Modül eğitim programı ve
öğretim

malzemeleri”

ve

“Rehberlik

Dokümanının”

kullanımı

tavsiye

edilmektedir. Kurs boyunca hedef kitle olarak seçilen öğretim elemanları ve
öğretmenler merkeze alınmalı ve ders uygulamalı şekilde sürdürülmelidir.
Uygulamalarda günlük yaşamdan örnekler verilmeli ve hedef kitlenin
dikkatini çeken örnekler olmalı.
•

Bu ders “Binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı “kavramının Meslek
Yüksekokullarında ve Meslek Liselerinde okutulan derslerde kullanımı
hedeflenmektedir. Bu nedenle uygulamalar günlük yaşamdan ve firmaların
uygulamalarından seçilmelidir. Proje dokümanlarında tanımlanan kriterlere
göre MTE öğretim elemanları ve öğretmenlerinde davranış değişikliği
sağlamalıdır. Sorunu ortaya koymak yetmez. Doğru çözüm önerisi veya
önerileri gereklidir.

•
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ilgili aşağıdaki bilgi ve becerilere erişebilmelidir.

Binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı konusunda özgüven
duyabilmeli,

Bilgi kaynaklarına rahatlıkla ulaşıp kullanabilmeli,
Düşüncesini ifade edebilmeli,
Kazandığı bilgiyi paylaşabilmeli
Hızlı ve doğru karar verebilmeli,
Sunumlarda modern iletişim teknolojisini kullanabilme,

Problem çözebilmeli,
Öneride bulunabilmeli,
Yorum yapabilmeli,
Kazandığı

bilgi

ve

becerileri

günlük

yaşamında

etkin

şekilde

kullanabilmeli,
Kazanımlarını dış çevrede yaygınlaştırabilmelidir.

Değerlendirme Tablosu
Kurs çalışmalarına teorik kısmı sınıfta çok kısa anlatıldıktan sonra
uygulamaları bireysel ve grup çalışmaları ile yapılmalıdır. Konuların
yüzdelikleri hedef kitlenin eğilimleri ve birikimleri dikkate alınarak
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değiştirilmelidir. Kursa katılanların başarıları ve hedeflere erişilip
erişilmediği yapılan gözlemler ve kurs sonu anketleri ile belirlenir.

Konular

I. Binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı Genel
Bakış

Konu Alan
Ağırlıkları (%)
20
20

II. MTE de Binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı
III. Eğitimde Kullanılacak Malzemeler

30

IV. Binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı eğitimi için
Tavsiyeler
V. Eğitim Modeli Önerisi

34

15
15

www.better-building.eu

Rehberlik Dokümanı

5.3 Ölçme-Değerlendirme
Bu konudaki ikinci karşıt görüş, geleneksel ve standardize edilmiş ölçme
araçlarının öğretmenlerin uyguladıkları müfredat programı üzerindeki etkisidir.
Okullarda kullanılan ölme araçları öğretmenlerin neyi nasıl öğreteceklerini
belirtmektedir.

Öğretmenler

yapmış

oldukları

sınavların

hedefleri

doğrultusunda eğitim yapmak zorunda kaldıklarından eğitimin diğer hedefleri
unutulmakta ve öğrenci başarısı hafife alınmaktadır. Böylece geleneksel ölçme
teknikleri

öğretmenleri

öğrencilerinde

gelişmesini

hedeflediği

davranış

biçiminden uzağa düşürmektedir. Standardize edilmiş ölçme araçlarıyla bilginin
var olup olmadığı ölçülüyor. Her zaman bilginin var olması onun nerede nasıl
kullanılması gerektiği ile ilgili bir fikir vermez. Bu durumda müfredat
programını testler yönlendirerek eğitim ve öğretim asıl hedefinden sapmış
oluyor. Ders etkinlikleri ölçme ve değerlendirme arasında bir ilişki olmalıdır.
Test sonuçları bir çok öğretim kurumunda hem öğrenciyi hem de öğretmeni
değerlendiren bir araç olmaktadır.

Okullar geleneksel ölçme tekniklerini bırakıp alternatif ölçmeye geçmelidir. Bu
yeni ölçme tekniklerinin bazı özellikleri aşağıda gösterilmiştir.

Alternatif ölçme teknikleri beceri ve• bilginin kullanımı birbiriyle bağlantılı,
tamamlanmış ve ortamlara uyum sağlanmış etkinlikleri ölçer.

Alternatif ölçme müfredat programının içine• yerleşmiştir. Sadece amaca
yönelik ölçme yapan yönergeli etkinliklerden ayrıştırılabilir. Başka bir deyişle
alternatif ölçme anlamlı öğrenme deneyimleri demektir.
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Alternatif ölçme esnektir. Farklı sunuş• şekillerine ve öğrencilerin tercih
ettikleri öğrenme biçimine olanak sağlar.
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BÖLÜM 6
Konuyla İlgili Internet Siteleri
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6. Konuyla İlgili Internet Siteleri
1. T.C Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Republic of Turkey, The Ministry of Public Works and Settlement (English)
www.bayindirlik.gov.tr
2. T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Republic of Turkey ,The Ministry of Energy and Natural Resources (Turkish)
www.enerji.gov.tr
3. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Republic of Turkey, Ministry of Environment and Forestry (Turkish)
http://www.cevreorman.gov.tr
4. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü
Electrical Power Resources Survey and Development Administration ( EIE )
(English)
www.eie.gov.tr/turkce/en_tasarrufu/konut_ulas/bina_ulas.html
5. EİE Enerji Verimliliği Çalışmaları (Turkish)
EIE The Studies for Energy Efficiency
http://www.eie.gov.tr/turkce/en_tasarrufu/uetm/uetm_index.html
6. İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü
The Energy Institute at Istanbul Technical University
http://www.energy.itu.edu.tr/EN/about.htm
7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü
Istanbul ,Directorate of City Lighting and Energy Directorate of City Lighting and
Energy
http://application2.ibb.gov.tr/aydinlatmaenerji/pages/enerji_verimliligi.asp
8. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (Turkish)
Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects Chamber of Civil
Engineers, Ankara
http://e-imo.imo.org.tr/Portal/Web/IMOindex.aspx
9. İnşaat Mühendisliği Paylaşım Platformu (Turkish)
Sharing Platform of Civil Engineering
http://www.insaatmuhendisligi.net/index.php/board,94.0.html
10. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
The Chamber of Electrical Engineers (EMO)
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http://www.emo.org.tr/
11. Temiz Enerji Vakfı
Clean Energy Foundation
http://www.temev.org.tr/yayinlar.htm
12. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi
The Journal of Energy Technologies and H.V.A.C System
http://www.tesisat.com.tr
13. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers
http://www.ttmd.org.tr
14. TES İnşaat Eğitim Merkezi (Turkish)
TES Building and Construction Training Centre, Ankara
www.tes.org.tr/index2.html
15. Enerji Ekonomisi Derneği
The Turkish Association for Energy Economics (TRAEE) (English)
www.traee.org/index.html
16. İZODER, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (Turkish)
IZODER , Association of Isolation of Heat, Water, Suond and Fire
http://www.izoder.org.tr/hakkimizda.asp
17. İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
İMSAD, the Association of Turkish Building Material Producers
http://www.imsad.org/eng/index.asp?sid=2
18. ISKID, İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçilari Derneği
Association of manufacturers of Air Conditioning and Refrigeration Systems
http://www.iskid.org.tr/tr.htm
19. IZOCAM Firması (Bina Yalıtım malzemesi Üreten Özel Kuruluş)
IZOCAM insulation Company (Private Isolation Company)
http://www.izocam.com.tr (English)
20. SOLEN Enerji (Yenilenebilir Eneri Sistemleri Üzerine Çalışan Özel Kuruluş)
SOLEN Energy (Private Energy Company)
http://www.solenenerji.com.tr
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