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Önsöz
Artık maddelerin atmosfere salınması ile oluşan İklim değişiklikleri ve ekolojik
dengenin bozulması, enerji ihtiyacının artması, yükselen enerji maliyetleri bina
yapımlarında enerjinin verimli kullanımının dikkate alınmasını öne çıkaran temel
sebeplerdir.

Enerji olmadan birçok şeyin hatta günlük hayatın bile devam

edemeyeceği açıktır. Enerji olmadan insan ve diğer maddelerin taşınamaz ve
ekonominin çarkları durur.

Bu nedenle bizim açımızdan enerjinin ne kadar

hayati önemi olduğunu, günlük hayatımızı rahatlattığı ve çarkların dönmesini
sağladığını unutmamalıyız. Enerjinin sonsuz olmadığını da akılda tutarak enerji
kaynaklarını verimli ve tasarruflu kullanmayı öğrenmek ve yaşamımızda
uygulamak zorundayız.

Fakat maalesef bu anlayış bir çok Avrupa ülkesinde aynı hassasiyetle
anlaşılmamakta ve birçok Avrupa ülkesinde ekolojik denge bozulmaktadır. Bu
ülkelerden bazıları projenin hedef ülkeleri olan İtalya, Türkiye ve Slovenya’dır.

Bu nokta özellikle inşaat sektöründe bariz bir şekilde görülmektedir. Bu
nedenden dolayı “Better Building – MTE öğretim elemanlarının, öğretmenlerini
enerji tasarrufu uzmanı olarak sertifikalandırma ve üç değişik Avrupa toplumuna
transferi” çalışması gündeme gelmiştir.

Bu proje çalışması 2007 kışında

başlamış ve 2011 yılında tamamen sona erecektir.

7 ülkeden ortağı olan ve stratejik ortakları da buluna AB projesi inşaat
sektöründe enerji tasarrufunun ekolojik açıdan önemini kavramak için yapılacak
olan bir çalışmadır. Bu amaçla özellikle inşaat alanında mesleki eğitim
içeriklerinin geliştirilmesi ile Kyoto protokolünde tanımlanan beklentilere biraz
daha yakınlık sağlanabilecektir.
www.better-building.eu
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Better Building transfer projesinin ana amacı,
•

MTE öğretmenleri arasında ekolojik unsurların öneminin özellikle inşaat
sektöründe kavranmasını sağlamak, eğitim içeriği ve yardımcı eğitim
malzemeleri sağlamak, enerji tasarrufu malzemelerinin nasıl kullanılacağını
göstermek ve binalarda enerjinin verimli kullanımına katkıda bulunmaktır.

•

MTE öğretim elemanları ve öğretmenlerinin rahatlıkla kullanabileceği bir
eğitim programı oluşturmak ve onları üç Avrupa ülkesinde (İtalya, Türkiye ve
Slovenya) Avrupa Enerji ve İnşaat Malzemeleri uzmanı olarak yetkili hale
getirmektir.

Projenin ana çıktıları ise,
•

Enerji danışmanlığı konusunda ek yetenekler kazanmak, özellikle mevcut
binalarda yenileme, ısıtma ve yalıtma konusunda Türkçe, İtalyanca ve
Sloven dilinde “Eğitim programı ve eğitim malzemeleri” hazırlamak.

•

Yukarıda

bahsedilen

ülkelerdeki

mesleki

eğitim

sağlayıcılarının

gereksinimlerine uyan, kültürel farklılıkları ele alan ve özel ihtiyaçlara dikkate
alarak, mevcut eğitim yapısı içinde üretilen eğitim malzemelerinin nasıl
kullanılacağını gösteren eğitici “Rehberlik” dokümanı oluşturmak.
•

Eğitim alanında karar vericilerin, inşaat alanında eğitim veren kurumların ve
ilgili diğer kurum ve kuruluşların ilgisini çekmeyi amaçlayan

“Uygulama

Kitapçığı “ geliştirilmiştir.
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Uygulama Kitapçığının Anahtar Hedefleri
Proje dokümanlarının hedef ülkelerde eğitimde kullanılması, iş dünyası,
sendikalar ve kamu-kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin bulunduğu Ulusal
Stratejik Danışma Kurulu tarafından desteklenecektir.

Bu dokümanın amacı üretilen eğitim malzemelerinin (Rehberlik ve el Kitabı)
eğitim alanına nasıl uygulanacağını göstermektir.

Yani eğitim politikalarını

oluşturanların, eğitim kurumları ilgili şemsiye kurumların yöneticilerinin, inşaat
sektörünün

ve

bunların

eğitim

organizasyonlarının

dikkatlerinin

nasıl

çekileceğinin ortaya konulmasıdır.

Uygulama dokümanı proje sonuçlarının Hayat Boyu Öğrenme fonlarının sona
ermesinden sonra pratiğe uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için bir
aksiyon planı ortaya koymaktadır. Kurumsal bir işbirliği modeli sunmakta, eğitim
dokümanlarının uygulanması ve dağıtımı için yapılar önermekte ve değişik
sektörlerde daha iyi yapılar inşa etme için destek dokümanları ve yardımcı
eğitim malzemeleri ortaya koymakta ve uygulama önerileri sunmaktadır.

www.better-building.eu
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1.G i r i ş
1.1 Mevcut durum ve problemler
Enerji

açısından

küresel

durum

olumsuz

bir

şekilde

dramatik

olarak

değişmektedir. Mesele milyarlarca insanın hala doğrudan elektrik kullanma
imkânı yoktur. Genel olarak enerji tüketiminden yararlanamamaktadırlar. Bu
durum dünyanın gelişen bölgelerinde de sürekli artmaktadır. Fosil yakıtlara olan
artan talep sonucunda atmosferdeki olumsuz gazların miktarı önemli ölçüde
artmaktadır.

Ekosistemin bozulması, kendi elimizle kendimizi yok etmemiz

demektir. Kötü sonuçlar belki hemen görülmeyebilir. Zaman içinde kötü
sonuçların geleceği kesindir. İklim değişikliği problemleri nedeniyle değişik
ülkelerden değişik insanlar çözümler ve ekolojik dengenin yeniden sağlanması
konusunda çalışmak üzere bir araya getirildiler. Bu çalışmalar belki çevremize
sürekli olarak verdiğimiz hasarı bir miktar azaltmaya yardımcı olmaya yönelik
çalışmalardır.

İtalya, Slovenya ve Türkiye ekolojik dengenin diğer Avrupa ülkelerine nispeten
daha alt seviyelerde gözlendiği ülkelerdir. Bu nedenle “Better Building” projesi
bu ülkelerde binalarda enerji tasarrufu konusunun daha iyi anlaşılması ve
uygulanması konusuna odaklanmaktadır.

Bu üç ülke su azlığı, seller ve yangınlar gibi değişik çevresel felaketler ile karşı
karşıya kalma tehlikeleri vardır. “Better Building” projesi ile bu ülkelerde yapı
malzemelerinin kalitesinin artırılması, enerji ve sınırlı kaynaklar konusunda
iyileştirilmelerin sağlanması yolu ile enerji tüketiminin azaltılmasını ve netice
itibariyle de çevrenin korunmasını amaçlamaktadır. Bu projenin uygulanması ve
yaygınlaştırılması ile inşaat ve enerji sektöründe ciddi miktarlarda faydalar ve
olumlu sonuçlar elde edileceği kesindir.
www.better-building.eu
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1.2 Türkiye’deki Mevcut Durum
Bu ünite de çevre, enerji maliyetleri ve enerji tüketimi konularında Türkiye’nin
mevcut durumu incelenecektir.

Herkesin rahatlıkla takip edildiği gibi günümüzde dünya enerji maliyetleri ve
sürekli enerji talep artışları ile boğuşmaktadır. Bizim insan olarak bitmek
tükenmek bilmeyen isteklerimiz ve bencilliğimiz çevremizi yok etmekte ve çevre
kirliliği ile sıkıntılar oluşturmaktadır. Güney Avrupa gün geçtikçe daha çok
susuzluk ve sıcak geçen yaz mevsimleri ile mücadele etmek zorundadır.
Tarımsal açıdan birçok sıkıntıya göğüs germek zorunda kalmaktadır. Diğer
taraftan sonbahar ve kış ayları yerleşim yerleri büyük tehlikelere neden olan
seller ile karşı karşıya kalmaktadır.

Yukarıdaki sebepler hepimizi enerji tasarrufu açısından hepimizi son derece
duyarlı olmaya zorlamaktadır. En basitinden lüzumsuz olan lambaların
söndürülmesi, ambalaj malzemelerinin saklanıp yeniden kullanılmasından başlar.
“Better Building” çalışması kişilere enerji tasarrufu kültürü kazanmaları için
önemli bir şans vermektedir. Bu proje ile insanlar enerjiye değer vermeyi ve
tasarruf etmeyi öğreneceklerdir.

Türkiye 70 milyon nüfusu ve gelişen ekonomisiyle enerji üretimi ve kullanımında
Dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir ve Türkiye’nin en önemli konularından
birisi de enerji ve enerjinin verimli kullanımıdır. Bu konuda önemli çalışmalar
yapılmaktadır. Çünkü Türkiye enerji ithal eden bir ülkedir. Kullandığı enerjinin
%70 ini ithal etmekte ve her yıl çok önemli miktardaki bir mali kaynağı bu alana
harcamaktadır. Örneğin 2008 yılında 45 milyar $ lık bir kaynak enerji ithaline
harcanmıştır.
12
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En önemli ithal enerji ürünü petroldür. Türkiye yaklaşık 30 milyon ton petrol
tüketmekte ve bunun sadece 2,5 milyon tonunu kendisi üretmektedir. Bunu
yanında kömür ve doğal gaz da ithal etmektedir.

Petrol ile kömür/odun en çok kullanılan enerji ürünleridir. Bunların her birisi
yaklaşık %33 dür. Sonra doğal gaz %29 ile üçüncü sırada yer almakta, hidrolik
enerji kaynaklarından elde edilen enerji %4 ve yinelenebilir enerji olarak da %1
lik bir pay vardır.

Enerji kullanımının optimizasyonu konusunda gerekli çalışmalar yapılmaz ise,
enerji ithali için kullanılan bu büyük miktardaki kaynaklar her geçen sene daha
da artarak devam edecek ve önü alınamaz hale gelecektir.

Türkiye sıcak su kaynakları ve güneş enerjisi açısından çok önemli kaynaklara
sahip ülkelerdendir. Ancak bu kaynaklar ısıtma da yeterince kullanılmamaktadır.

Son yıllarda uzmanlar rüzgâr enerjisi konusunda ciddi araştırmalar yapmışlar ve
önemli rüzgâr bölgelerini tespit etmişlerdir. Marmara bölgesinde Çanakkale
boğazı alanı oldukça iyi rüzgâr alan bir bölgedir. Ayrıca güneyde Yumurtalık
bölgesi de verimli bir rüzgâr bölgesi niteliğindedir.

www.better-building.eu
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1.3 Binaların Yapımı
Türkiye’de enerji verimliliğine dair kurumsal ve kanuni düzenlemelerin
yapılmasına rağmen binaların ancak %10 unda ısı yalıtımı kurallarına uyularak
yapım

gerçekleştirilmektedir.

Geri

kalan

%90

ise

yeni

düzenlemelere

uymamaktadır. Geçmişte binaların neredeyse tamamı geleneksel yöntemlerle
hatta projesiz, kötü bir şekilde taklit ederek yapılmakta idiler. 1990’dan sonra ve
özellikle 1999 Marmara depreminden sonra insanlar kaliteli bina ve iyi yalıtım
kullanmanın önemini anlamaya başladılar. Ve bu noktadan sonra profesyonel
inşaat şirketleri ve bir kamu kurumu olan TOKİ( Toplu Konut İdaresi) usulüne
uygun konutlar yapmaya başladılar. Bu konutlar hem kaliteli hem yalıtımlı hem
de sosyal gelir farklılıklarını gözetecek şekilde yapıldılar. Konut standartlarının
yükselmesinde TOKİ’ nin çok önemli katkıları oldu. Rekabeti getirdiği gibi kaliteyi
de yükseltmiştir.[9]

Üniversite ve meslek okullarında enerji etkinliği ile ilgili önemli denilebilecek
dersler yoktur. MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Eğitim Programı Geliştirme
Projesi Kapsamında geliştirilen derslerden birisi de 2 saatlik seçmeli Enerji
Yönetimi dersidir. MEGEP projesi kapsamında da binalarda enerji yalıtımı
konusunda dersler okutulmaktadır. Bu nedenle Türkiye gerekli düzenlemeleri
yaparak

etkin

enerji

kullanımında

Avrupa

birliği

ile

benzer

seviyeye

gelmelidir.“Better Building” projesi bunun için bir başlangıç olabilir ve bundan
bir çok yarar sağlanabilir.

14
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1.4 Kyoto Protokolü
Kyoto protokolü çevrenin korunması politikalarının geliştirilmesi açısından çok
önemlidir. Çünkü çevre konusunda ve onun korunmasında uluslar arası bir ortak
vicdan ve tutum oluşturmaya çalışmaktadır. Bu bölümde protokolün tarihçesinin
ve amaçlarının kısa bir anlatımını yapacağız. Böylelikle konu hakkında uluslar
arası yaptırımlara şöyle genel bir bakış yapmış olacağız.

Bu protokol Birleşmiş Milletlerin iklim değişiklikleri konusunda (UNFCCC- United
Nations Framework Convention on Climate Change) ortaya koyduğu anlaşmaları
anlatmaktadır. Bu anlaşmalarda atmosfere yayılan karbondioksit salışını
azaltmak

ve

diğer

zararlı

beş

sera

gazının

salışını

kontrol

etmeyi

amaçlamaktadır. Bu yolla aşırı nüfus artışının ortaya koyduğu olumsuz
etkilerden çevreyi korumak ve dramatik değişikliklerin önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır.

Dünya ülkelerinin önemli bir kısmı 1997 de Kyoto da yapılan toplantıda
protokolün geliştirilmesi konusunda anlaşmışlardır. Mayıs 2008 de 180 katılımcı
ülke Kyoto sözleşmesini imzalamış ve gereklerini yerine getirmeye söz vermiştir.
2012 de Kyoto protokolünün anlaşılan ilk kısmı sona erecektir. 2012 den sonra
yeni bir periyodun başlaması için çalışma toplantıları 2007 de başlamıştır.

Bu katılımcıların 36 sı gelişmiş ülkelerdir ve genellikle onları ilgilendirmektedir
(Ek 1 olarak da bilinir).

Bütün bunlar sera gazlarının çevreye yayınımını

azaltılmak konusunda her ülke yapacakları maddeler halinde ve ayrıntılı olarak
belirtilmektedir.

www.better-building.eu
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Çin, Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan 137 ülkede bu protokolü
imzalamıştır. Bunlar gelişmiş ülkelerin aksine herhangi bir önlem almakla
zorunlu değillerdir ancak saldıkları gazın miktarını kaydetmek ve gözlemlemekle
yükümlüdürler.

Bütün gelişmiş ülkeler içinde Kyoto sözleşmesinin maddelerini kabul etmeyen bir
ülke vardır. Bu ülke Amerika Birleşik Devletleridir. Hâlbuki Dünyada en fazla
kirliliğe neden olan ülkedir. Fakat protokole sıcak bakmakla birlikte henüz
imzalamamıştır.

Kyoto protokolünün amaç ve prensiplerine kısaca bakacak olursak:
•

Bu protokol hükümetler tarafından ortaklaşa yazıya dökülerek imzalanmış ve
küresel

katılımla

kurulmuş

olan

Birleşmiş

Milletler

çerçevesinde

yayınlanmıştır.
•

İki farklı ülke tipi tanımlanmıştır:
•

Gelişmiş ülkeler (Ek 1). Bu ülkeler, sözleşmenin maddeleri konusunda
anlaşılan sera gazlarının salışını azaltacak, kontrol edecek ve aynı
zamanda rapor edecek olan ülkelerdir.

•

Gelişmekte olan ülkeler (Ek 1 olmayan). Bu ülkeler sera gazı salışını
azaltmak

zorunda

değillerdir.

Sadece

kontrol

edip

rapor

etmek

zorundadırlar. Ayrıca atmosferi temizlemek için yöntem geliştirme
konusunda katkıda bulunabilirler.
•

Ek 1 ülkelerinden herhangi birisi amaçlara ulaşmak konusunda başarısız
olurlarsa ceza ödeyeceklerdir.

•

Ek 1 ülkeleri kendi sera gazı salışlarını 1990 yılında tespit edilen seviyenin
%5 altına indirmek zorundadırlar.
16
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1.5 AB ve Kyoto Protokolü

Küresel sera gazı salışının %22 si AB tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle AB
Kyoto protokolünün en büyük destekçilerinden biridir.AB Birliğe üye olan ülkeleri
bu uzun soluklu projeye katılım için teşvik etmektedir. Avrupa Birliği ve üyeleri
bu protokolün tabii katılımcılarıdır.

AB üyelerinin her birisi için anlaşmada belirtilen kendine has yükümlülükleri
vardır. Avrupa Birliği içerisinde gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş üye ülkeler
kadar sıkı yükümlülükleri yoktur.

www.better-building.eu
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Bölüm II
Proje Transferinde Hedef ülkelerden – Türkiye
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2. Proje Transferinde Hedef ülkelerden – Türkiye
2.1 Hedef gruplar, insan ve para kaynakları
“Better Building” projesi fikrini yaymak için konuyla ilgili tüm gurupları bizleri
yönlendirmeleri ve tavsiyelerde bulunmaları için davet ettik. Bu çalışmanın
başarılı olması için gerekli 2 kaynak vardır. Birisi yetişmiş insan kaynağı, ikincisi
ise finans kaynağıdır.

Projenin çıktılarında ilgili kısımlar-hedef gruplar- şöyle olabilir:
•

İşverenler,

•

İşçi ve işveren sendikaları,

•

Eğitim kurumlarının yöneticileri ve eğiticileri,

•

Siyasi partiler,

•

MTE sağlayıcıları,

•

Eğitim politikasını belirleyenler,

•

Sosyal katılımcılar,

•

Şirket eğitiminden sorumlu anahtar insanlar, ilgili bakanlıkların aktif işgücü
sorumluları ve iş pazarı yöneticileri.

www.better-building.eu
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2.2 İnsan kaynakları
Piyasada söz sahibi olanların fikirleri oldukça önemlidir. Çünkü “Better Building”
fikrinin yerleşmesinde çok büyük etkileri vardır. Aşağıdaki liste enerji etkinliği ve
yinelenebilir enerji kaynakları konusunda Türkiye’deki önemli ve etkili pay
sahiplerinin genel özellikleri anlatılmaktadır.
Muhtemel pay sahipleri:
•

Mesleki eğitim otoriteleri ve temsilcileri.

•

Enerji/inşaat sektörünün kamu yöneticileri.

•

İş kurumu yöneticileri.

•

Üniversiteler: Yetişkin eğitimi bölümleri.

•

Üniversiteler: İnşaat Mühendisliği/Mimarlık/Yapı bölümleri

•

Enerji sektörünün danışman ve uzmanları.

•

Yapı dalında teknik konu eğitim uzmanları.

•

Mesleki eğitim tasarımcıları.

•

Bölgesel enerji/çevre ilgili firmalar/ajanslar.

•

Bölgesel gelişim ajansları.

•

Enerji/yapı sektörümdeki profesyonel birlikler.

•

Yapı ve enerji verimliliği konusunda hizmet/ürün sağlayıcıları.

•

Diğer

Yukarıdaki kurum ve kuruluşların temsilcileri ve bu alanda pay sahipleri “Better
building” çalışmasının eğitim dokümanlarını okumaya davet edilmiş ve bunların
eğitim

ve

öğretim

kurumlarının

günlük

eğitim

ve

öğretiminde

nasıl

kullanılabileceği konusunda görüşlerini bildirmeleri istenmiştir. Dolayısıyla
“Better building” kapsamında geliştirilen ürünler ile günlük uygulamalar arasında
bir irtibat oluşturulup, insanların kullanımına sunulmalıdır.
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2.3 Parasal kaynaklar
İnsan kaynakları yanında projenin amaçlarını tahakkuk ettirmek için parasal
kaynaklar da çok önemlidir. Kaynak şirket veya kurumun kendi içinden
bulunabileceği gibi dış kaynaklardan da bulunabilir. “Better Building” projesi bir
enerji tasarrufu ve çevre koruma projesi olduğundan çok çeşitli kaynaklar
bulunabilir:
•

Kamu vicdanı, kamu dürtüsü- devlet kademesinde bakanlıklar ve diğer
kurumlar (Çevre birimi, eğitim birimi, tarım ve sağlık birimleri v.b.). Uluslar
arası seviyede olan kuruluşlar (AB, UNEP, OECD, v.b.)

•

Özel şirket primleri- Enerji ve yapı alanında tasarrufu amaçlayan ve bu
konuda yenilikleri takip eden özel şirketler veya çevre korunmasında hassas
olan sivil toplum örgütleri (STÖ) v.b.

2.4 Türkiye’de hedef gruplar ve insan kaynakları
Bu

doküman

Türkiye’de

özellikle

eğitim

sektörüne

yardım

etmeyi

hedeflemektedir. Özellikle Meslek yüksekokulu öğretim elemanları, mesleki ve
teknik eğitim lise öğretmenleri ve yöneticileri ile enerji yönetimi ve tasarrufu
konusunda yetkililer ve karar vericiler olayın ilk ve en önemli halkasını
oluşturmaktadırlar. Türk yasaları enerji sektöründe sertifikalanmayı mecburi
hale getirmektedir. Eğitim sektöründen birçok insan enerji konusu ile
ilgilenmeye ve enerji projelerinin çıktılarına dikkat etmeye başlamıştır.

www.better-building.eu
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Milli Eğitim Banlığı için
•

Enerji tasarrufu ve kullanımı ile ilgili kursların içeriklerinin yenilenmesi ve
zenginleştirilmesi bakanlık açısından son derece önemlidir.

•

Türkiye’de enerji sorunlarına çözüm bulmak için tüm öğretmenler ve
öğrenciler bir plan dâhilinde bilgilendirilmelidir.

•

Bina yapımı ve enerji alanında çalışan kişilerin işlerinde profesyonelleşmesi
için sertifikalandırılmaları son derece önemidir.

İşverenler için
•

İşletmeleri enerji kullanımı açısından daha ekonomik olacaktır.

•

Çalışanları daha profesyonel olacaktır.

•

Çalışanların maliyetleri düşecektir.

Proje ortaklığı projenin zaman ve insan kaynakları açısından başarısına katkıda
bulunmak üzere birkaç önemli pay sahibi kuruluşu dahil etmeyi düşünmüşlerdi.
Bu pay sahipleri şunlardan olabilir:

•

Mesleki eğitim temsilcileri,

•

Mesleki eğitim otoriteleri ve temsilcileri,

•

Enerji/inşaat sektörünün kamu yöneticileri,

•

İş kurumu yöneticileri,

•

Üniversiteler: Meslek Yüksekokullarının enerji ile ilgili programları,

•

Üniversiteler: Mühendislik/Mimarlık/Yapı bölümleri,

•

Enerji sektörünün danışman ve uzmanları,

•

Yapı dalında teknik konu eğitim uzmanları,
22
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•

Mesleki eğitim tasarımcıları,

•

Bölgesel enerji/çevre ilgili firmalar/ajanslar,

•

Bölgesel gelişim ajansları,

•

Enerji/yapı sektörümdeki profesyonel birlikler,

•

Yapı ve enerji verimliliği konusunda hizmet/ürün sağlayıcıları,

•

Diğerleri.

Anahtar aktörler de proje süresince toplantılarda, çalışma gruplarında ve
bireysel görüşmelere dahil edilmişlerdir. Ulusal Stratejik ortakların asıl önemli
katkıları proje fonlarının bitmesinden sonra olacaktır.

2.5 Türkiye’deki Parasal Kaynaklar
Parasal kaynaklar açısından bütün kurumlar ve stratejik ortak mensupları
temsilcileri aracılığı ile “Better Building” çalışmalarında katkıda bulunmaya
çalışmışlardır.

“Better building” çalışanlarına ayrılan zaman ve eğitim faaliyetleri oldukça
fazladır. Çevre korunması, enerji verimliliğini teşvik, yapı sektörünün gelişmesi
konusunda çok değişik teşvik çalışmaları yapılmaktadır.
Dolayısıyla birden fazla maddi kaynak bulmak mümkün olabilir. Özelde parasal
kaynaklar kamu otoritelerinden gelmektedir.

Sonuç olarak “Better building” projesinin Stratejik ortakları proje ürünlerinin
uygulanmasında daha çok ilgi ve alaka bulacaklarını ummaktadırlar.
www.better-building.eu
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2.6 Eğitimler
Eğitim

faaliyetleri

projenin

kendisi

ve

devamı

için

çok

önemlidir.

Kurumları/şirketleri/insanları/pay sahiplerini ikna etmek için“Better Building
“projesi çok parlak bir fikirdir. Bu proje sayesinde birçok pozitif etki meydana
getirilebilir ve dalgalar halinde ülke genelinde yaygınlaştırılır. Projenin yararlı
neticelerini ifade eden bazı işler şöyle sırlanabilir:

•

Para tasarrufuna yardımcı olur: Yeni yapı malzemelerinin kullanılmasıyla
ısıtma ve ısıtma ve soğutma enerji giderleri azalacaktır. Bu da büyük
şirketler, kurumlar hatta evler için bile büyük tasarruf demektir.

•

Çocuklar için gelecek: Çevremiz bizim olduğu kadar geleceğimiz olan
çocuklarımız içinde önemlidir. Çocuklarımızın zararlı bir çevrede yaşamalarına
herhalde gönlümüz razı olmaz. Bu nedenle çok geçmeden çevremizi koruma
konusunda çalışmaya başlamalıyız.

•

Çevrenin korunması: İnsanlık ve çevre iç içe ortamlardır. Bu nedenle
çevreyi koruyan ve ona gereken önemi veren davranış değişikliklerini
kazanmamız ve bunu bir kültür haline dönüştürmemiz gerekmektedir.

•

Eğitim: Hayat boyu öğrenme şirketler ve kurumlar için çok önemlidir. Çünkü
şirketleri ve kurumlarda çalışanların kabiliyetlerini artırır ve gelişmelerini
hızlandırır.

•

Dürtüler ve vicdan: Şirketler çalışanlarını eğitime gönderirlerse veya
şirketlerinde eğitim faaliyetleri düzenlerlerse şirket yöneticileri vicdanen
bundan mutlu olurlar ve gelişim için bu şarttır.

•

İkramiye anlaşması: Eğitime devam eden bir çalışan kendi ve şirketi yâda
kurumu için faydalı ve önemli olan yeni şeyler öğrenmektedir. Dolayısıyla bu
gayreti gösteren bir çalışana gayretinden dolayı ve teşvik için bir miktar
ikramiye yada destek sağlanabilir.
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Eğitim süresi
Eğitim süresi eğiticilerin kimlerle çalıştığına ve eğitime gelenlerin amaçlarının ne
olduğuna

bağlı

olarak

değişecektir.

Çünkü

“Yerleştirme

dokümanı”

(implementation concept) hedef olarak MTE sağlayıcılarını, eğitim politikası
yapıcılarını, sosyal ortakları, şirketlerin eğitimden sorumlu anahtar kişilerini ve
bunların yanında daha önceden farklı bilgileri olan iş kurumu yöneticilerini ve
bakanlık elamanlarında göstermektedir. İki değişik eğitim süreci seçeneğinden
birisini tercih etmek gerekebilir:

•

Yoğun ve etkin kurs: bu eğitim için çok fazla zamanı olmayan idareciler,
ofis yöneticileri gibi insanlar için kullanılabilecek daha kısa bir yoldur. Bu
eğitimler yemekler, kahvaltılar ya da buna benzer ortamlar kullanılarak
verilebilecek eğitimler olmalıdır. Eğitim olayın kısa bir teorisini, pratiğini ve
karlılığını gösteren noktaları içeren bir yapıda olmalıdır.

•

Ek zaman ayırmak: Bu tür eğitim gün boyu işinde çok meşgul olanlar için
düzenlenebilir. Bir eğitim ünitesi ufak bir ara ile birlikte iki buçuk saat olabilir.
Eğitim sabahın erken saatlerinde çocuklar okula gitmeden yada okuldan
sonra yapılabilir. Katılımcıların çok meşgul olması nedeniyle eğitim süreci
ikişer haftalık olabilir. Verilen bilgilerin unutulmaması için eğitimden sonra
mutlaka bilgiler basılı olarak verilmelidir. Yada katılımcılardan kendi notlarını
kendilerinin oluşturması ve kendi aralarında paylaşmaları istenebilir.
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Eğitimin içeriği
Eğitim içerikleri her ülkenin koşullarına uyumlu olmalıdır. Çünkü ülkelerin
ihtiyaçları ve koşulları çok farklıdır. Genel olarak eğitim, proje için son derece
önemli olan uygulamanın sağlayacağı faydaları kamu kurum ve kuruluşlarına, bu
alanda çalışan şirketlere mutlaka net ve açık şekilde anlatmalıdır.
•

Giriş ( projenin sunumu, amaçları ve olumlu vurgularının anlatılması, enerji
kaynaklarının tasarrufu için çok önemlidir ve sağlayacağı yararlar, çevre
korumasıyla birlikte sunulmalıdır.)

•

Teori

(

Bu

kısımda

“Better

Building”

çalışmasının

özel

ölçümleri

anlatılmalıdır; ilgili partiler öğrenme sürecine videolar, sesli kaynaklar ve
şemalar gibi enteraktif öğrenme yöntemleri kullanılarak entegre edilebilirler.
•

Pratik deneyim( Yeterli zaman olduğu takdirde yerel evlerin, çalışma
alanlarının teftişi yapılıp, proje uygulamaları yerinde gözlemlenmelidir.)

•

Sürekli takip (ilgililere projenin tanıtımından sonra, Internet sitesi,
broşürler ve el ilanı v.b. gibi yollarla sürekli bilgi sağlamayı unutmamak
gerekir. Ülkelerdeki proje ortaklarının irtibat kurması ve cevaplanmamış
soruların cevaplanması için de mümkün olan yollar verilmelidir.

26

www.better-building.eu

Uygulama Kitapçığı

2.7 Türkiye’deki Eğitimin Durumu
Eğitim

konusunda

konuşmak

gerekirse,

bu

dokümanın

amacı

sadece

okuyucuları arasında “Better Building” fikrini yaymak ve duyarlılık sağlamak
değildir. Aynı zamanda eğitim politikalarına girmesi ve yerleşmesi de
sağlanmalıdır. Bu dokümanın hedef grupları değişik bakış açısı olan insanlardan
oluşabileceğinden, bu bölüm mevcut durumu dikkate alarak Türk eğitim ve
öğretim sistemini ele alarak bazı gerçekleri ortaya çıkaracaktır. İçerikler enerji
tasarrufu konusuna özel dikkat göstererek inşaat alanında teknik yeterlilik
sağlamaya odaklanacaktır.

•

Üniversitelerde ve yüksekokullarda ısı transferi, ısı yalıtımı, yapı malzemeleri
ve enerji yönetimi konusunda dersler vardır. Fakat bunlar enerji verimliliği ve
tasarrufu açısından yeterli sayıda ve içerikte değildir. Sayılarının ve
içeriklerinin geliştirilmesi lazımdır.

•

MEGEP projesi kapsamında Meslek liselerinin eğitim programlarına ısı yalıtımı
ve enerji verimliliğine yönelik dersler konulmuştur.

•

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına bağlı olarak enerji yönetimi ve
verimliliği konusunda önemli hizmetler yapan Elektrik İşleri Etüt idaresi (EİE)
uzun süreden beri enerji verimliliği kursları vermektedir.

•

Ankara Sanayi Odası Sincan Organize Sanayi Bilgesinde Kurulu buluna INTES
Eğitim merkezinde ısı yalıtımı ve enerji tasarrufuna yönelik olarak bu alanda
çalışan firmalar ile işbirliği içinde çeşitli kurslar verilmektedir.
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Bölüm III
Çevrecilik
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3.Çevrecilik
3.1 Çevreciliğin Oluşturulması
Haberlerin daha sık gündeme getirdiği şekliyle çevremiz büyük bir tehlike
içerisindedir. Doğal kaynakların düşüncesizce kullanımı ve yeşili koruma gibi bir
düşünceden uzak olunması nedeniyle çevremizde birçok olumsuz sonuçları
görmek mümkündür.

Bu sonuçlar bizi şimdilik çok ciddi etkilemeyebilir. Fakat olaylara daha yakından
bakarsak kendimizin ve çocuklarımızın geleceğinin sağlıksız bir gelecek olduğunu
açık seçik görebiliriz. Bu şekilde yaşantımızı düşüncesizce devam ettirirsek ozon
tabakası yok olacak, ormanlar ve buzullar her yıl daha da küçülecek ve yaz
ayları daha da çekilmez hale gelecektir. Bu da gezegenimizde susuzluğa,
erozyona sebep olacaktır. Bu biçim bir yaşam sonucunun daha ekstrem
sonuçları büyük seller, fosil yakıtların tükenmesi (petrol başta olmak üzere) ve
enerji fiyatlarındaki anormal artışlar olacaktır.

Çevremizi koruyabilmek için yaşam şeklimizi değiştirmemiz ve yeşil düşünce
fikrine katılmamız gerekmektedir. Bu yolla bir Türk atasözü olan “Bir taşla iki
kuşu vurabiliriz” :çevremizi korur, çocuklarımızın geleceğini kurtarırız ve tasarruf
ederiz. Bu amaç bu üç hedef ülkede belki yeni kanunlar çıkararak, çevreye
yönelik eğitim programları geliştirip, çevre bilincini artırmaya yönelik toplantılar
düzenleyerek ulaşılabiliriz.
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Bu bölümde çevre ile ilgili kanunlar, yönetmelikler ve uygulamalardan kısaca
bahsedilecektir. Türkiye’nin Avrupa Birliğine aday ülke olmasından dolayı AB
programları, kanun ve uygulamaları çok önemlidir.

Öncelikle Avrupa Birliğinin kanunları, uygulamaları ve programları anlatılacak,
daha sonra bunların ülkelerde uygulanması anlatılacaktır.

3.2 AB Düzeyinde
Avrupa Birliğinde kanunlar, uygulamalar ve geliştirilen programlar çevre
koruması açısından çok önemlidir. Biz şu anda aktif ve en önemli olan aynı
zamanda çevrenin korunması ve toplumsal duyarlılık oluşturmaya yönelik
kanunlar, uygulamalar ve programlardan bahsedeceğiz. Avrupa çevre politikaları
şeklini düzenlemelerden, direktiflerden, kararlardan, mesaj ve tavsiyelerden
almaktadır.

•

Avrupa Komisyonundan Avrupa Konseyi ve Parlamentosuna mesaj
“Avrupa Enerji Politikaları” 10 Ocak 2007,

Bu yazı, Avrupa’da, rekabetçi ortamı sağlamak için güvenli ve düşük ücretle
enerji teminini ve sürdürülebilir enerji politikalarını simgeleyen bir yazıdır. Enerji
konusunda öncelikli hedefleri belirleyen ve tüm üyelerce paylaşımı sağlanmaya
çalışılan bir yazıdır. Enerji paketi Mart 2006 da başlayan güvenli, rekabetçi,
sürdürülebilir Avrupa Enerji stratejisi konusunda çıkartılan yeşil sayfalar ile
başlayan hareketin bir parçasıdır.

Bu sayfalar Avrupa Enerji politikalarının tüm kaidelerini tanıtmaktır.Ve şunlara
uygulanacaktır:
30

www.better-building.eu

Uygulama Kitapçığı

•

Enerji pazarını ve güvenli iletim yolların oluşturmak,

•

Düzenli ve kesintisiz petrol, gaz ve elektrik temini,

•

Sera gazı yayınımını sınırlandırmak,

•

Enerji verimliliği ölçümleri,

•

Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması,

•

Enerji üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,

•

Nükleer enerji.
Bu sayfalar ile değişik amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir:

•

Avrupa Birliği Uluslar arası anlaşmalarda 2020 yılı itibariyle 1990 değerlerine
göre sera gazı yayınımında %30 azaltma veya en azından %20 azaltmayı
hedeflemektedir.

•

AB de yenilenebilir enerji kullanımını 2020 yılı itibariyle % 7 den %20 lere
çıkarmak.

Bu programın ana beklentisi Avrupa enerji durumunun stratejik bir özetini
yapmak ve Avrupa enerji politika kriterlerinin tamamını ortaya koymaktır. Buna
kısaca AB Enerji Paketi denilmektedir.

•

Avrupa Komisyonundan Avrupa Konseyi ve Parlamentosuna
mesaj:

Enerji

Verimliliği

Aksiyon

Planı:

Potansiyelin

Belirlenmesi, 19 Ekim 2006

Avrupa komisyonu Avrupa enerji stratejisi konusundaki kendi yeşil sayfasında
enerji etkinliği politikalarının etkinleştirilmesi ihtiyacının altını çizmektedir. Buna
ek olarak aksiyon planında konulan %20 lik bir enerji tüketimi azalması Avrupa
enerji politikalarının uygulanabilir olabilmesi için Mart 2006 da istenen ölçüm
kriterlerinin bir parçasıdır.
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Bunun amacı halkı, politika yapıcıları, her seviyedeki kamu görevlilerini,
vatandaşları ve Pazar aktörlerini seferber etmek ve iç enerji piyasasını bu
şekilde değiştirerek, AB halkı için en uygun enerjiyi, enerji altyapısını, ürünlerini
ve enerji ulaşım sistemini sağlamaktır.
Özellikle, şunlara uygulanır:
•

Enerji tüketen sistemlerde ve ürünler için enerji performans gereklilikleri,
(Binalar, elektrikli ev aletleri vb ürünler)

•

Enerji taşımasını iyileştirmek,

•

Taşımacılıkta değişim,

•

Enerji verimliliğini finanse etmek, ekonomik primler ve enerji fiyatlandırması,

•

Enerji yapısını değiştirmek,

Bu kriterler ışığında 2020 enerji talebi kontrol edilmeli ve düşürülmelidir. Yıllık
enerji tüketiminin %20 si tasarruf edilmelidir. Konutlarda, ticari binalarda ve
taşımacılıkta enerji tasarruf şansı oldukça yüksektir. Bu alanlardaki enerji
tüketiminin

azaltılması

390

milyon

ton

civarında

petrol

tasarrufu

sağlayabilecektir. Bu aynı zamanda atmosfere yapılan gaz yayınımını da
azaltacaktır.

Maliyet-verim oranlarının en iyi sunulduğu programın ana beklentileri altı-yıllık
aksiyon planında verilmiştir:
•

Enerji performansını iyileştirmek,

•

Binalarda ısı kaybını azaltmak (pasif evler),

•

Enerji dönüşümünü iyileştirmek,

•

Taşıma maliyetlerini azaltmak,

•

Finansman, teşvik primi ve ücretler,
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•

Davranışı değiştirme,

•

Uluslar arası ortaklıklar geliştirme ve uyarlama.

•

Komisyonun 8 Mart 2006 tarihli yeşil sayfası:” Sürdürülebilir,
rekabetçi ve güvenli için Avrupa stratejisi”

Bu

yeşil

sayfa

birbiriyle

kıyaslanamayacak

enerji

politikalarını

yeniden

gruplayarak Avrupa için ortak bir enerji politikası geliştirmek için bir köşe taşı
niteliğindedir. Bunun hedefi 2020 yılına kadar enerji tüketimini azaltmaktır.
Bu sayfa şunları içermektedir:
•

Sürdürebilirlik- yinelenebilir enerji kaynaklarını ve verimliliği teşvik ederek
iklim değişiklikleri ile mücadele etmek.

•

Rekabetçilik- İç enerji pazarını rekabetçi hale getirip enerji verimliliğini
iyileştirmek.

•

Kaynakların güvenliği- Uluslar arası ortamda enerji kaynaklarını ve talepleri
daha iyi koordine etmek.

Bu belgenin beklentileri altı farklı alana ayrılmıştır:
•

İş imkânlarının büyümesi için enerji: iç enerji piyasasını tamamlamak,

•

Kaynak güvenliği: üye ülkeler arasında birlik,

•

Daha sürdürülebilir, daha etkin ve farklı enerji kaynaklarının kullanımına
yönelmek.

•

İklim değişiklikleri ve çevreye daha duyarlı ve ön safta olan bir Avrupa,

•

Avrupa enerji politikalarında araştırmalar ve yenilikler,

•

Daha tutarlı bir enerji dış politikası
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Avrupa Komisyonundan Avrupa Konseyi ve Parlamentosuna mesaj
“Yinelenebilir Enerji Yol Haritası. 21. Yüzyılda yenilenebilir enerjiler:
sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ” 10 Ocak 2007,
Bu yol haritası her üye ülkeye potansiyeline göre zorunlu hedefler ve aksiyon
planı sağlamaktadır. Sera gazı yayınımını düşürmeyi ve enerji güvenliğini
artırmayı amaçlar. Kanuni bir çerçeve oluşturarak yinelenebilir enerji kullanımını
artırmak ve teşvik etmek ister. Bu aksiyon planı şu üç sektör için özel hedefler
ve kriterler içermelidir: elektrik, bio yakıt, ısıtma - soğutma.
Bu programın ana bakış açıları şunlardır:

•

İç piyasayı canlandırmak için yeni kriterler planlamak ve elektrik, ısıtma ve
soğutma sektörlerinde yinelenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin
önündeki engelleri kaldırmaktır.

•

Yinelenebilir

enerji

kaynaklarının

bulunmasını

destekleyecek,

cesaretlendirecek ve teşvik edecek kriterleri planlamak, taşıma sektöründe
bio yakıt kullanımı ve toplumsal kazanımları prim/destek suretiyle artırmaya
çalışmak.
•

Yinelenebilir enerji sektörü ile ortak çalışmayı her zaman önemsemek.

•

Mevcut maddi kaynakların en iyi şekilde kullanımını teşvik etmek.

•

En iyi uygulamaların karşılıklı değişimini sağlamak. Yerel ve bölgesel
otoritelerin dış kaynaklı enerji maliyetlerini düşürmek için yeni enerji
kaynakları

üretme

yolları

araştırma

seçeneğini

daima

göz

önünde

bulundurmak.
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Binaların

enerji

performansı

konusunda

Avrupa

parlamentosunun 16 Aralık 2002 de 2002/91/EC numaralı
çıkardığı direktif
Bu program eski ve yeni binalarda enerji performansını artırmayı teşvik
etmektedir. Aynı zamanda enerji performanslarını sertifikalandırmakta ve
kazanların ve havalandırma sistemlerinin düzenli denetimini garantilemektedir.
Ulaşılması gereken hedefler:

•

Binalar entegre enerji performanslarının hesaplanması için bir ortak yöntem
bulunması.

•

İyileştirme çalışmalarına dahil edilen eski ve yeni binalarda enerji
performansı için minimum standartları belirlemek.

•

Eski ve yeni binaların enerji sertifikalandırılması, kamu binalarında sertifikalı
olduğunu gösteren işaretlerin ve ilgili bilgilerin oluşturulması.

•

Isıtma kazanlarının ve merkezi havalandırma sistemlerinin sürekli denetimini
sağlamak.

3.3 Türkiye’deki kanunlar, programlar ve etkinlikler
Türkiye’de enerji yönetiminden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sorumludur.
Bunun yanında diğer bankalıklarında katkıları olmaktadır. Dolayısıyla çevrenin
korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı ile enerji
kullanımında Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile eğitim işlerinde Milli Eğitim Bakanlığı
ile v.s. ortak çalışmalar yapmakta ve birbirlerine destek olmaktadırlar.
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Enerji Piyasası Kurulu (EPK)

ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar arasında üretim,

iletim ve dağıtım konusunda koordinasyonu sağlamak için kanunla oluşturulmuş,
görev yetkileri açıkça belirtilmiştir.

Enerji kaynaklarının ve verimliliğinin geliştirilmesi, enerji israfının önlenmesi,
ekonominin enerji yükünün azaltılması ve çevresel korumaların yapılabilmesi için
enerji verimliliği kanunu resmi gazetede yayınlanarak 02 Mayıs 2007 de
yürürlüğe girmiştir.
2008 yılı Başbakanlık genelgesiyle enerjide verimlilik yılı ilan edilmiştir.
22–23 Kasım 2007 TAIEX 25625 numaralı talep yönetimi atölye çalışması Enerji
İşleri Etüt idaresinde EİE ve TAIEX katkılarıyla ele alınmıştır.

Binalarda Enerjinin Verimli Kullanımı projesi: Verimli enerji kullanımı
alanında “Binalarda verimli enerji kullanımı – Erzurum bölgesinde uygulama”
isimli bir proje Almanya Türkiye arasında bir teknik işbirliği çerçevesinde 2002
yılında tamamlanmıştır. Proje EİE/UETM tarafından yürütülmüştür. Alman teknik
işbirliği organizasyonu (GTZ) ve Erzurum belediyesi birlikte birçok etkinlikler
yapmışlardır.

Örneğin

yapı

çalışmaları,

eğitim

programları,

yaptırımlar

oluşturmak ve belediyelerde danışma merkezleri oluşturmak.

Binalarda ısı yalıtımı standartları, TS 825: Türkiye’deki binalarda ısıtma
için birim alan veya birim hacim için kullanılan enerji tüketimi, Avrupa ülkelerine
göre 2–3 kat daha fazla olduğundan TS 825 (geçmişi 1985 e dayanan binalarda
ısı yalıtım kuralları) EİE ve ilgili diğer kurumlar tarafından yeniden düzenlenmiş
ve 14 Haziran 2000 de zorunlu hale gelmiştir. Sonuç olarak bu düzenlemelere
göre yapılan binalarda yıllık ısı kayıpları yarıya indirilmiştir.
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Enerji

Tüketimini

Azaltmak

İçin

Kamu

Kurumlarının

Alacakları

Tedbirler: Başbakanlığın 11 Kasım 1997 tarihinde yayınladığı genelgede kamu
kurumlarının tamamı enerji tüketimleri hakkında yıllık raporlar hazırlayarak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göndermektedirler. Gönderilen veriler ve
ısıtma alanları ve kullanılan enerji dikkate alınarak Elektrik İşleri Etüt İdaresince
(EİE) bu sonuçlar değerlendirilecektir.

Kamu Kurumu ve Okullarda Seminerler: Seminerler Enerji tasarrufu için
ortak bir bilinç oluşturmak içindir. Katılımcılara dokümanlar sağlanacaktır. Bu tip
enerji tasarrufu konferansları kamu kurumlarında hizmet-içi eğitim adıyla sürekli
olarak yapılmaktadır.

Kamusal Etkinlikler: Binalarda ve taşımacılıkta enerji tasarrufu hakkında
birçok çeşit broşür ve el ilanı hazırlanıp kamu kurumlarında, üniversitelerde,
belediyelerde, valiliklerde ve b konuya katılımı olan herkese dağıtılmaktadır.

3.4 Binalarda Enerji Tasarrufu Etkinlikleri
Türkiye’de ortalama 18 milyon bina vardır. Bunların %10 unda istenen düzeyde
yalıtım özelliği vardır. Türkiye’de her yıl 300 000 yeni konuta ihtiyaç vardır.
Binaların

%55’nin

ruhsatı

olmamasına

rağmen

insanlar

bu

binaları

kullanmaktadırlar.

Yeni yapılan ısı yalıtım düzenlemeleri ve TS825 standardı ısı yalıtımlarında
iyileştirmelere neden olmuştur. Bu nedenle binalarda enerji performansı
hakkındaki çalışmalar süreklilik arz ederek devam etmektedir.
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3.5 Yapısal ve Kurumsal Düzenlemeler:
Yerel yönetimler binalarda enerji tasarrufu açısından en sorumlu otoritelerdir.
Bunlar binaları denetlemekle görevli ve sorumludurlar. Ve bu çalışmaları
deneyimli ve profesyonel kişiler marifetiyle yaptırmak zorundadırlar. Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı ve Belediyeler binaların yapımı ile ilgili sorumlu kurumlar
olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye şehir planlamasında, estetik
ve enerjiyi verimli kullanacak bina yapımında Avrupa ülkelerine göre bir hayli
geridedir. Binalar arasında bir harmoni ve düzen genelde görülmemektedir. Son
yıllarda yapılan siteler de ve TOKİ evlerinde ciddi manada görüntü ve estetik
güzelliği ve başarılı ısı yalıtımı uygulamaları görülmektedir.
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BÖLÜM IV
SÜRÜKLEYİCİ ETKENLER
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4. Sürükleyici Etkenler
4.1 Türkiye İçin Sürükleyici Etkenler

“Better Building” projesi kapsamında çevresel konularda hukuki düzenlemeler
yanında kamu hassasiyetini uyaran bazı yeni yaptırımlar olabilirler. Bir yol
kurslar ve eğitimler gibi hizmetler sunmak olabilir. Projemiz “Modüler Eğitim
programı ve Eğitim Malzemeleri” adı altında kamu kurumlarını enerji tasarrufları,
yeni enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı açısından
uyarmak için bir doküman geliştirmiştir. Dokümanlardaki konuların ana başlıkları
aşağıdaki gibidir:

PREFABRİK YAPI SAHİPLERİNDEN BİLGİLER:
Binalarda kullanılan malzeme ve iklim koşullarına göre binaların ısı kayıpları
değişmektedir.

VERİ İŞLEME:
Hesaplamalarda

kullanılan

veriler

binaların

bulunduğu

bölgelere

göre

değişmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin güneş haritası ve sıcaklık haritası eğitim
dokümanlarında gösterilmiştir.

Dolayısıyla kullanılan izolasyon malzemelerinin

kalınlıkları ve yalıtım katsayıları bölgeye göre değişmektedir.
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YÜZEYLERİN DIŞ YALITIMINDA PRATİK ÖRNEKLER:
Aşağıda binaların dış yüzeylerinin yalıtımlarında kullanılacak malzemelere ait bir
uygulama verilmektedir.

BİNALARIN

TERMİK

YALITIMININ

İYİLEŞTİRİLMESİ

İÇİN

MALZEMELER VE ÇÖZÜMLER:
İzolasyon için çok değişik malzemeler kullanılmaktadır. Bu tür malzemeleri
üreten

birçok

firma

mevcuttur.

Fakat

bu

malzemelerin

birçoğu

veya

hammaddesi AB ülkelerinden ithal edilmektedir.

ESKİ VE YENİ PREFABRİKE BİNALAR İÇİN KANUNLAR VE KRİTERLER:
Türkiye geçirdiği 1999 depreminden sonra yapım denetimini ve tekniklerini
geliştirmiş ve işi daha sıkı tutmaya başlamıştır.

BİNA YENİLEMESİNDEN ARTAN MALZEMELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ:
Türkiye’de kullanılmış malzemelerin geri dönüşümü pek uygulanmamaktadır.
Yapılardan artan malzemeler belediyelerin belirlediği alanlara boşaltılmaktadır.

YENİ ENERJİ KAYNAKLARI:
Güneş enerjisi Türkiye için giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu eneri sıcak
su temininde ve aydınlatma için kullanılabilir. Diğer enerji kaynakları: Jeotermal
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kaynaklardan temin edilen sular ile orta büyüklükte ilçeler bile çok ucuza
ısıtılabilmektedir. Rüzgar enerjisi de enerji üretiminde önemli bir kaynaktır.
Avrupa ülkelerinin tamamında rüzgar enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi
üretilmektedir.

ENERJİ ÜRETİMİNDE VE VERİMLİLİĞİNDE FİNANS MODELLERİ:
Son olarak Türkiye’de enerji üretimi ve binalarda enerji verimliliği için finansal
modelleri ve koşulları eğitim dokümanlarında ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.
Türkiye alternatif enerji kaynakları konusunda yapılan çalışmalara ciddi manada
destek sağlamaktadır. TÜBİTAK ve DPT projelerinde bu alanda desteklenen
birçok proje vardır. Binalarda güneş kolektörü ile sıcak su üretimi ve elektrik
üretimi, uygun bölgelerde jeotermal kaynaklarla ve rüzgar enerjisi ile sıcak su
üretimi, ısınma ve elektrik üretimi çalışmalarına destek sağlanmalıdır. Bu destek
en azından 10 yıl sürdürülmelidir. Güneş kolektörleri satın alımında % 25 hibe,
12 ay taksitli bir destek bile Türkiye için önemli destektir ve geri dönüşü çok hızlı
olacaktır.

REHBERLİK DOKÜMANI
“Better Building” projesi kapsamında MTE öğretim elemanları, öğretmenleri ve
eğiticileri için didaktik “Rehberlik” dokümanı hazırlamıştır. Doküman ünitelere
ayrılmıştır. Bu dokümanın ilgilenen kişilere eğitim ve öğrenme süreçlerinde
yardımcı

olacağını

ve

didaktik

yöntemler

konusunda

bilgilendireceğini

inanıyoruz. Tamamı kullanılmasa bile bu alanda çalışanlar için ciddi manada bir
destek sağlayacak kaynak eserdir.
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4.2 Araçlar ve Enstrümanlar
Araçlar ve enstrümanlar “Better Building” fikrini yaymak için kullanılmaktadır.
Araçlar ve enstrümanların çok önemli fonksiyonları vardır. Projeler bunlar
olmadan düşünülemez. Dolayısı ile proje fonları sona erse bile bu araç ve
enstrümanların kullanılması tavsiye edilir. Bunların listesi şöyle olabilir:
•

Internet siteleri,

•

El kitapları,

•

Broşürler,

•

Afişler,

Bu araçlar ve enstrümanlar vasıtasıyla “Better Building” fikri yaygınlaştırılabilir.
Başka önemli bir araç ise basın haberleridir. Yazarların ve raportörlerin
katkılarıyla projenin fikirleri büyük topluluklara ulaştırılabilir.

BASIN
Konunuz hakkında bir basın bildirisi hazırlamak istiyorsanız aşağıda anlatılan şu
üç önemli adımı takip etmek zorunluluğu vardır.

Üç adım:
1) Öncelikle projeniz hakkında uygun bir aşlık bulmak zorundasınız.
2) Bundan sonra uygun medyayı bulmak durumundasınız. (Yazılı medya,
radyo, TV, on-line, haber ajansları v.b.)
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Yazdır:
Yazınızın yerel bir gazetede basımı haftalık ulusal bir gazetede
basımından her zaman kolay olmaktadır. Çünkü yerel gazeteler yazı
sıkıntısı çekmekteler ve yazı teklifi almaktan memnun olmaktadırlar. Eğer
bir gazete ile görüşmek istiyorsanız öğle arasını tercih etmelisiniz. Çünkü
genelde sabahları yazarlar arası toplantılar yapılmaktadır.

Haber Ajansları: (örneğin ABD deki AP)
Yazınızın basılması için bir ajansla anlaşmanız çok yararlı olabilir. Ajanslar
önemli gördükleri konularda her ortamı hazır edebilirler. Eğer yazar sizin
konunuza ilgi duyarsa yazınız ajansın veritabanına kaydedilir ve birçok
medya kanalı ve ilgilisi bu alana ulaşabilir. Dolayısıyla projeniz için önemli
bir yayma yolu bulmuş olursunuz.

Radyo:
Konunuzun büyük topluluklarca ilgi duyulan bir konu olmasına dikkat
etmelisiniz. Aksi takdirde özel radyolar size ilgi göstermezler. Bu nedenle eğitim
ve bilime önem veren kamu radyolarına yönelmelisiniz.

Siz kısa bir mülakat için çağrılabilirsiniz veya uzmanlarla yapılmış kısa söyleşiler
istenebilir.

Bunları

kullanarak

sizin

projeniz

hakkında

kısa

bir

bilgi

hazırlayabilirler.

Radyo çok hızlı bir medyadır. Bu nedenle dinleyiciler aynı bilgiyi tekrar
dinlemeyebilirler.

Eğer

konuk

konuşmacı

olarak

davet

edilirseniz,

konuşmalarınızda açık ve net olmaya dikkat ediniz. “Kafanız sinema gibidir”.
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Yani sizin konuşmanız ve ifade şeklinizin mülakattaki imajınıza çok büyük etkisi
olacaktır.

TV:
Televizyon yine farklı bir ortamdır çünkü resimler ve görüntüler olmak
zorundadır. Eğer bir sunucu size bir mülakat veya program için ararsa
gündemde olmaya hazır olmalısınız. Televizyonda olmaktan çekinmeyiniz,
konunuza odaklanınız ve net olarak kendinizi ifade ediniz.

Online:
Online medyada oldukça süratli yaşayan bir ortamdır. Yazarlar oldukça hızlı
olmak zorundadır ve büyük bir baskı altındadırlar. Bu nedenle sizin için yeterli
zamanları olmayabilir. Siz kendi yazılarınızı en kısa zamanda ve dolu dolu
hazırlamak zorundasınızdır( resimler, videolar, ses v.b.).
Bir

kez

hangi

medya

ortamını

kullanacağınıza

karar

verdikten

sonra

yayınlayacağınız dokümanları hazırlamaya başlayabilirsiniz.
3) İyi bir basın dokümanı nasıl hazırlanır:
Öncelikle basımı sağlamanız için başlığınız yazarlar açısından son derece ilgi
çekici olmalıdır. Yazının içeriği son derece güzel hazırlanmalı, online magazinler
ve gazeteler bunu rahatlıkla kopyalayıp kullanabilmelidirler.
İyi bir basın yazısı hazırlamak ve bundan emin olmak ve yazarlara beğendirmek
istiyorsanız DİİA formülünü uygulamalısınız:
•

D – Dikkat: Sorumlu yazar yazıyı aklında tutmalıdır ve o gün basılacağını
bilmelidir.

•

İ – İlgi: Mutlaka okumalıdır.
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•

İ – İrade: Yazıyı basmaya istekli olmalı ve irade gösterilmelidir.

•

A – Aksiyon: Kişi yayını editör sistemine kopyalar, tekrar tekrar kopyalar
veya bir toplantı, mülakat düzenleyebilmek için yazar ile görüşür v.b. gibi.

Basın Belgesi:
•

Kim?

•

Ne?

•

Ne zaman?

•

Nerede?

•

Nasıl?

•

Niçin?

Yazınızda yukarıdaki önemli sorulara odaklandığınızdan ve cevap verdiğinizden
emin olmalısınız. Bu soruları son derece doğru cevaplamalısınız. Çünkü gerçekler
Basında çok önemlidir. Detaylı bilgiler başlığı daha ilginç hale getirmelidir. Basın
yazısının yapısı çok önemlidir. Yazı okunurken ilk birkaç cümleden sonra ilgi
kaçmamalıdır. En önemli kısımlar aşağıda sıralanmıştır:
Manşet: Yazınız için çok dikkat çekici bir başlık bulmalısınız. Ayrıca ve net
olarak dikkat çekmelidir. Okuyucuya da çok ilginç gelmelidir
Alt Manşet: Bu satır ana başlığı açıklayıcı olmalıdır.
Giriş: Bu giriş cümlesi okuyucunun dikkatini uyandırmalıdır. Bu cümleden sonra
ana kısmın ilk sorusuna cevap verebilirsiniz (Kim) .
Ana Kısım: bu ana kısımda kısa cümleler, aktif fiiller kullanmalısınız, kısa ve
kestirme ifadelerden uzak durmalısınız, cinsiyet duyarlı bir şekilde kendinizi ifade
etmelisiniz, yazınızı isimlere dayandırmalı ve iyi bir düzende sunmalısınız, uygun
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aralıklar vermeli ve en az 1.5 satır aralığı kullanmalısınız. Yazınızın tamamı 2
sayfayı geçmemeli ve sadece bir yüzeye basmalısınız.
İletişim detayları: Her zaman iletişim bilgilerinizi detaylı olarak eklemeyi
unutmayınız. Bu makale yazarları için çok önemlidir. Eğer bir soruları veya
ihtiyaçları olursa size ulaşmak isteyeceklerdir.

Basından bir örnek

Avrupa’da yinelenebilir enerji süreci
Kaynak: Yeni Zelanda Hükümeti
Basım tarihi Ekim. 21, 2008

Avrupa Rüzgar Enerjisi Platformunun

(TPWind) tahminlerine göre 2030 yılı

itibari ile Avrupa’nın elektrik ihtiyacının çeyrekten fazlası rüzgar enerjisi yoluyla
elde edilecektir. Bu platform 2006 da rüzgar enerjisinin sosyal, çevresel ve
teknolojik

maliyetini

azaltmak

için

150

den

fazla

rüzgar

uzmanından

oluşturulmuştur. Bu platformun yeni yayınladığı stratejik araştırma ajandasında
(SRA) Avrupa elektrik enerjisinin 2020 sularında % 12-14 ünün rüzgardan
sağlanabileceği yazılmaktadır(toplam 180 giga watt’ lık kurulu güç). Bu değer
2030 itibariyle %22-28 e yani 300 giga watt kurulu güce ulaşabilecektir.

Bunun yanında bu stratejik araştırma ajandasında belirtildiği üzere bu hedef
önemli

endüstriyel

ve

teknolojik

zorlukları

belirtmekte

ve

değişiklikler

gerektirmektedir. Rüzgar enerji yatırımları ulusal ve Avrupa düzeyinde
koordinasyona ihtiyaç uymaktadır.
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Bu arada Opel internatinal İspanyada Güneş enerjisi konusunda atağa geçmiştir.
Şirket uluslar arası bir fotovoltik panellerin geliştiricisi ve sağlayıcısıdır. Ortakları
ile birlikte güneş enerjisi ağı alanı kurmak üzere izin talebinde bulunmuştur.
Bu alan 700 kW lık bir güce ulaşabilecektir. İşin tamamlanmasından sonra enerji
alanı enerji sağlayıcısı üçüncü bir şirkete aktarılacaktır.
Bu plan İspanya şartlarında uygun olabilecek bir çalışmadır.
(http://www.environmentalexpert.com/resultEachPressRelease.aspx?cid=28058&codi=38894&idproducttype=8&level=0

Türkiye’de basın yayınla ilgili özel durumlar

Türkiye’de basım ve yayım hakları önemli bir yer tutmakta ve her geçen yıl
yapılan yeni düzenlemeler ile telif hakları konusunda hassasiyet artmaktadır.

Bu nedenle sıkıntıya girmemek için yazı sonlarında bilgi kaynaklarınızı mutlaka
belirtmeniz veya gerektiğinde izin alınması gerekmektedir.
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4.3 Vurgular ve pozitif etkiler
“Better Building” projesi sayesinde iki ana amaca ulaşılabilecektir:
•

Çok

değişik

sektörlerde

çevre

koruması

ve

kaynak

tasarrufu

sağlanabilecektir.
•

Bakanlıklarda ve büyük kurumlarda enerji kullanımında tasarrufla ilgili
uygulamalar diğer insanlar için güzel mesajlar olabilir.

“Better Building” fikri en küçük binadan en büyüğüne kadar herkes için bir fırsat
olabilir. Binaların yenilenmesi ve iyileştirilmesi sonucunda enerji maliyetleri
minimize edilebilir. Yani binanızı yalıtır ve enerji verimliliği konusunda gerekli
tedbirleri

alırsanız,

ısıtma

ve

havalandırma

için

kullanacağınız

enerji

maliyetlerinizde önemli oranda kazançlar sağlandığını görürsünüz.

“Better Building” proje eğitim dokümanlarının yalıtım bölümüne bakarak
sağlanabilecek faydaları kolaylıkla görebiliriz. Ev enerji harcamalarının dörtte
üçü ısıtma harcamalarıdır. Eğer binanızda yenileme ve iyileştirme yaparsanız en
az %20 tasarruf sağlayabilirsiniz.

Sonuç olarak her büyük şirket, fabrika ve kurum enerji tasarrufu sağlayan bina
yapımları konusunda düşünmeye başlamalıdır. Bütün enerji tasarruflarının
neticesi maliyetlerde indirim demektir.
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4.4 Değerlendirme
“Better Building” projesinin ürünlerinin uzun dönem etkileri değişik belirteçler
ile aşağıdaki gibi değerlendirilebilir.
•

Projeye katılan ev sahiplerinin sayısı,

•

Projeye katılan ev sahiplerinin evlerinin özellikleri,

•

Proje

hakkında

daha

detaylı

bilgi

almak

için

(eski/yeni)

irtibat

kurulabilecek ev sahiplerinin sayısı,
•

Projede üretilen didaktik müfredat ile birlikte bir eğitim kursunun
tamamlanması,

•

Eğitilen insanlardan alınan geri beslemelerin değerlendirilmesi,

•

Mevcut kursların geliştirilmesi, sonuçlarının katlanması ve etkilerini
artırmak için geniş alanda işbirliği ve destek sağlayanlara dokümanlar
içinde teşekkür etmek.

Burada ilgili pay sahipleri kendi kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren önemli
noktaları ve köşe taşı olabilecek durumları düşünmek zorundadırlar. Yukarıda
belirtilen maddeler kendi kurumunuz açısından simge noktalar olabilir.
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Bölüm V
Internet Siteleri ve Yararlanılan Kaynaklar
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5.Internet Siteleri ve Yararlanılan Kaynaklar
5.1 Internet Siteleri ve Kaynaklar
•

http://www.environmentalexpert.com/resultEachPressRelease.aspx?cid=28058&codi=38894&idproducttype=
8&level=0

•

Andreas Lutz/Isabel Nitzsche: Praxisbuch Pressearbeit, Wien, 2007, Linde
international Verlag

•

Dış Ticaret Müsteşarlığı , Dış Ticaret Değerleri (18 Mart 2008)
www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/IstatistikDb/eko02.xls

•

“Enerji Raporu”, Mühendis ve Makine, Cilt 48, Sayı 570, sayfa15-18
www.mmo.org.tr/muhendismakina/arsiv/2007/temmuz/04_rapor.pdf

•

İpek, N. “Tasarruf ve Enerji verimliliği” Enerji Dergisi, Sayı 1, Ocak 2008, sayfa 4-5
www.emo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=500&dergi=13

•

Buyruk, H. “Türkiye ve Dünyada Genel Enerji Durumu, Binalarda Enerji Tasarruf
Potansiyelleri ve Mevzuatlar” yayınlana kabul edilmiş makale
http://www.eie.gov.tr/turkce/en_tasarrufu/uetm/uetm_index.html.

•

Oral, G. K., “Binalarda Isı Yalıtımı ve Enerji Verimliliği” 25. Enerji Verimliliği Haftası
Etkinlikleri , 23-24 Şubat 2006, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
http://www.eie.gov.tr/duyurular/EV/EV_etkinlik/2006_bildiriler/en_ver_haftasonrasi
_2006.html

•

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Internet Sitesi “Kuruluş ve Görevleri”
www.eie.gov.tr/turkce/ozet/ozet.html

•

EIE –TAFEX işbirliği ile “ Talep Tarafı “Çalıştayı, 22-23 Kasım 2007, Ankara
www.eie.gov.tr/duyurular/EV/TAIEX/taiex_sunular.html

•

Enerji Verimliliği Haftası Konferans ve Fuarı, 10-13 Ocak 2008, Ankara
www.eie.gov.tr/duyurular/EV/EV_etkinlik/2008_bildiriler/EV_Hafta_program2008.ht
ml

•
•

Enerji Ortak Akıl Toplantısı , 21-22 Mart Zaman Gazetesi ,
Bakan H.Güler’in açıklaması
www.zaman.com.tr

•

T.C Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Republic of Turkey, The Ministry of Public Works and Settlement (English)
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www.bayindirlik.gov.tr
•

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Republic of Turkey ,The Ministry of Energy and Natural Resources (Turkish)
www.enerji.gov.tr

•

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Republic of Turkey, Ministry of Environment and Forestry (Turkish)
http://www.cevreorman.gov.tr

•

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

•

EİE Enerji Verimliliği Çalışmaları (Turkish)
EIE The Studies for Energy Efficiency
http://www.eie.gov.tr/turkce/en_tasarrufu/uetm/uetm_index.html

•

İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü
The Energy Institute at Istanbul Technical University
http://www.energy.itu.edu.tr/EN/about.htm

•

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

•

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

•

İnşaat Mühendisliği Paylaşım Platformu (Turkish)
Sharing Platform of Civil Engineering
http://www.insaatmuhendisligi.net/index.php/board,94.0.html

•

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
The Chamber of Electrical Engineers (EMO)
http://www.emo.org.tr/
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•

Temiz Enerji Vakfı
Clean Energy Foundation
http://www.temev.org.tr/yayinlar.htm

•

Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi
The Journal of Energy Technologies and H.V.A.C System
http://www.tesisat.com.tr

•

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers
http://www.ttmd.org.tr

•

TES İnşaat Eğitim Merkezi (Turkish)
TES Building and Construction Training Centre, Ankara
www.tes.org.tr

•

Enerji Ekonomisi Derneği
The Turkish Association for Energy Economics (TRAEE) (English)
www.traee.org/index.html

•

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

•

İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
İMSAD, the Association of Turkish Building Material Producers
http://www.imsad.org/eng/index.asp?sid=2

•

ISKID, İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçilari Derneği
Association of manufacturers of Air Conditioning and Refrigeration Systems
http://www.iskid.org.tr/tr.htm

•

IZOCAM Firması (Bina Yalıtım malzemesi Üreten Özel Kuruluş)
IZOCAM insulation Company (Private Isolation Company)
http://www.izocam.com.tr (English)

•

SOLEN Enerji (Yenilenebilir Eneri Sistemleri Üzerine Çalışan Özel Kuruluş)
SOLEN Energy (Private Energy Company)
http://www.solenenerji.com.tr
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Bu proje AB komisyonunun finansmanı ile sağlanmaktadır. Dokümanlardaki
bilgilerin

tamamı

yazarların

görüşlerini

yansıtmaktadır.

Dokümandaki

açıklamalardan dolayı AB komisyonu sorumlu tutulamaz ve dokümanlar hiçbir
şekilde AB komisyonunu bağlamaz.
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