
Enerji Verimlili i
HABER • BİLGİ • İNCELEME

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

Temmuz - Ağustos 2014 Say�: 2



www.escon.com.tr0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100



10

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

Enerjiye olan talep, gerek ülkemizde gerek-
se dünyada gün geçtikçe artmaktadır. Tale-
bi karşılamak için arz yönünde birçok ça-
lışma yapılmaktadır. Yeni enerji kaynakları, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme 
gibi çalışmalar tüm ülkelerin gündeminde 
ilk sıralarda yer almaktadır. Bunların yanın-
da mevcutların verimli kullanılması ve “ta-
sarruf edilen enerji, en ucuz enerjidir” bi-
linciyle hareket edilmesine ihtiyaç vardır.

Tükettiği enerjinin dörtte üçünü ithal eden 
bir ülke olarak enerjiyi verimli kullanmak zo-
rundayız. Enerjiyi verimli kullanmak, kendi 
işletmemizde birim ürün maliyetini düşür-
mek demektir. Enerjiyi verimli kullanmak, 
çevreyi korumak demektir. Enerjiyi verimli 
kullanmak ülke ekonomisine katkı demektir.

Bugün, endüstriyel işletmelerde enerji tasar-
rufu sağlayacak birçok nokta söyleyebiliriz. 
Yaptığımız “detaylı enerji denetleme” çalış-
malarında gördük ki, işletmelerde hiç yatırım 
yapmadan veya çok küçük maliyetlerle çok 
önemli tasarrufl ar sağlama imkanları vardır.

ESCON Enerji Verimliliği Eğitim Merkezi, işlet-
melerde enerji tasarrufu ve enerji geri kazanım 
noktalarını göstermek, bu konuda farkındalık 
yaratmak için eğitim çalışmalarına başlamış 
bulunmaktadır. Geçtiğimiz ay, bu amaç doğrul-
tusunda Denizli, Kayseri, Gaziantep ve Eski-
şehir’de “Sanayide Enerji Tasarrufu ve Enerji 
Geri Kazanımı” konulu seminerler düzenlen-
miştir. Ağustos ve Eylül Ayları’nda ise, Çerkez-
köy, İstanbul’un Avrupa Yakası ve Anadolu Ya-
kası ile Bursa’ da Seminerler düzenlenecektir.

Ekim Ayı’nda ise Uygulamalı Eğitim Merke-
zi, İstanbul Maltepe’deki ESCON Plaza’da 
Sürekli eğitim programına başlayacaktır.

Enerjiyi verimli kullanmanın sonucu; 
enerji tasarrufudur, para tasarrufudur. 

Sunuş

Cafer Ünlü
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MMO Denizli Şubesi ve TTMD Denizli Temsilciliği tarafından ortaklaşa seminer düzenledi.17 Haziran 2014 tarihinde ger-
çekleşen seminerde Açılış konuşmasını yapan MMO Denizli Şube Başkanı Tefi k Demirçalı, Enerji tasarrufunun önemini 
vurguladı. Seminerin Uzman konuşmacısı Mak. Müh. Cafer Ünlü idi. Oturum Başkanlığını Hakkı Gerelioğlu’ nun yaptığı 
seminerde Cafer Ünlü, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğunu, tükettiğimiz enerjinin yaklaşık olarak %75 ini ithal 
ettiğimizi, toplam tüketimimizin de %37 sini sanayide kullandığımızı belirtti. Gerek binalarda, gerekse sanayide enerjiyi 
verimli kullanmamız gerektiğini vurgulayan Ünlü özetle aşağıda başlıklarla belirtilen konularda ayrıntılı bilgiler verdi.

Genel bilgi

Isı geri kazanım sistemleri

 Ekonomizer

 Reküperatör

 Kirli atık sudan ısı geri kazanımı

Baca gazı ekonomizeri ile enerji geri kazanımı

Baca gazı reküperatörü ile havanın ısıtılması

 Termokompresör uygulamasıyla enerji geri kazanımı

4. Endüstriyel tesislerden enerji tasarrufu uygulama örnekleri.

ESCON 

semineri yapıldı.

Seminerde basınçlı hava sistemleri ve Buhar sistemlerinde enerji 
tasarrufu anlatıldı. Ayrıca, Kazan dairesi ve verimlilik, Atık ısı 

seminerde katılımcılar sorularının da cevaplarını buldular.



19 Haziran 2014 tarihinde Kayseri Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü tesislerinde, Sanayide enerji tasar-
rufu ve enerji geri kazanımı konulu seminer düzen-
lendi. Seminere Kayseri ve civarındaki tesislerden 
mühendis, enerji yöneticileri, bakım müdürleri ve tek-
nik müdürler katıldı. Seminer esnasında enerji tasar-
rufu konularında özellikle atık ısıdan geri kazanım,

Seminer esnasında enerji tasarrufu konularında özel-
likle atık ısıdan geri kazanım, basınçlı hava ve buhar 
sistemlerinde enerji tasarruf potansiyeli hakkında 
bilgi verildi. Enerji verimliliği teşvikleri ve enerji per-
formans sözleşmeleri de katılımcıların ilgisini çek-
ti. Enerji tasarrufu konularında gelen yoğun soru-
lardan sonra, verilen kokteyl ile program sona erdi.

Gaziantep Divan Hotel’ de 24 Haziran 2014 tarihinde 
düzenlenen Sanayide enerji verimliliği ile ilgili semine-
re teknik elemanlar ve yöneticiler katıldı. ESCON Genel 
Müdürü Mak.Yük.Müh. Onur Ünlü’nün sunduğu, toplam 
54 kişinin katıldığı seminerde; sanayide enerji tasarrufu 
potansiyeli, tasarruf yapılacak noktalar, sektörlere ve pro

seslere göre özel çözümler, uygulama örnekleri ayrıntı-
larıyla anlatıldı. Özellikle Atık ısı, enerji izleme cihazları 
ve yüksek verimli soğutma grupları hakkında açıklayıcı 
bilgiler verildi. Enerji tasarrufu konularında gelen yoğun 
sorulardan sonra, verilen kokteyl ile program sona erdi.
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Kayseri Semineri:

Gaziantep Semineri:
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4

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türki-
ye’nin enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda kat 
etmesi gereken çok yol bulunduğuna dikkati çeke-
rek, Türkiye’nin bir nükleer güç santralından elde 
edilecek güç ve o yatırıma denk gelecek para kadar 
tasarruf imkanı bulunduğunu söyledi. Yıldız, ‘Bu da 
yaklaşık 23 milyar dolara denk geliyor. Bu rakam 
çok ciddi bir rakam. Sanayicilerden konutlara ve ta-
şımacılığa kadar her birimizin yapacak çok şeyi var.’ 
diye konuştu. Türkiye’nin enerji tasarrufu konusun-
da istenilen seviyede olmadığını ve topluma tasar-
ruf kültürünün mutlaka yerleştirilmesi gerektiğini 
anlatan Enerji Bakanı, enerji tasarrufuyla ilgili pro-
jelerin kendini 1,5 yılda bile amorti ettiğine işaret 
ederek, ‘Sanayinin hangi sektöründe olursa olsun 
bizim bu tasarrufu mutlaka yapmamız lazım.’ dedi.

Ayda 134 TL’ nin üzerinde elektrik fatura-
sı ödeyen aboneler, devletin belirlediği tari-
fenin altındaki fi yatlardan elektrik alabiliyor. 

Enerji verimliliği ile ilgili projelere hibe destek-
lerini artırmaya karar verdiklerini de açıklayan 
Yıldız, 1 milyon liralık projeye 300 bin lira civa-
rında hibe yoluyla destek verileceğini bildirdi. Yıl-
dız, ‘Şu anda 5 milyon lira üzerinden çalışıyoruz. 
Ekim ayı içerisinde müracaatlarınızı yapabilirsiniz. 
Her 1 milyon liralık projeye 300 bin lira civarın-
da hibe vereceğiz. Tek şartı, yapılan yatırım ken-
dini 5 yılda amorti etmek zorunda.’ diye konuştu

Bu konuda yapılacak işlem özel kuruluşlarla görüş-
mektir. Toptan elektrik satma lisansına sahip olan 
bu kuruluşlar, tüketilen elektrik miktarınızı da dik-
kate alarak, daha ucuz fi yatlı teklifl erle gelebiliyor.

SANAYİDE 5 YILDA AMORTİ EDEN YATIRIMA 300 BİN LİRA HİBE

Küçük işletmeler için elektrik faturalarını azaltma olanağı var.



ABD Başkanı Barack Obama ülkesinin iklim değişikli-

ği ile mücadele planını açıkladı. Ocak ayında ikinci kez 

başkanlığa seçilen Barack Obama, Georgetown Üniver-

sitesi’nde yaptığı konuşmasında* seçim kampanyası 

sırasında vaat ettiği iklim değişikliği ile kapsamlı müca-

dele planını açıkladı.Obama ulusal iklim hareket planını 

ilan ederken ise kendisini dinleyenlere sizin neslinizi ve 

sizden sonraki nesilleri düzeltilmenin ötesinde bir geze-

gene mahkum etmeyi reddiyorum diye seslendi. Barack 

Obama konuşmasında aynı zamanda iklim değişikliği teh-

didinin gerçekliğini reddeden kişiler için fazla sabrının 

olmadığını ve dünya düzdür derneği diye tanımladığı ke-

simler ile toplantı yapmak için vaktin olmadığını kaydetti.

Barack Obama konuşmasında ayrıca iklim değişikli-

ği ile mücadelede tüm dünyanın Amerika’nın lider-

lik yapmasını gözlediğini iddia ederken bunun için ise 

birkaç yıl önceki Türkiye ziyaretinde gençler ile konu-

şurken ona gelen ilk sorunun Amerika’nın bu alan-

daki rolünü işaret etmesini kanıt olarak gösterdi.

ABD Başkanı plan kapsamında ülkede var olan veya yeni ya-

pılacak elektrik üretim santrallerinin karbon salımlarının 

kısıtlanması, yenilenebilir enerji projelerinin artırılması, 

sel ve kuraklık gibi felaketlerin fiziksel sonuçlarına 

karşı önlem alınması konusunda adımlar atılacağını 

söylerken ayrıca uluslararası bir iklim anlaşması 

çağrısında bulundu. Uzmanlar, Obama’nın bu söylemi-

nin “kömüre karşı savaş” anlamına geldiğini belirttiler.

Sanayi işletmelerinin atmosfere verdikleri sera gazı 

emisyonları, 2016 yılından itibaren izlenip, raporlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, sera gazı emisyon-

larının izlenmesi ve raporlanmasını düzenleyen tebli-

ği, Resmi Gazete’nin 22 Temmuz 2014 tarihli sayısında 

yayımlandı. Tebliğe göre, her bir işletme emisyonların 

izlenmesi ve kademeler için asgari gereksinimlerin be-

lirlenmesi amacıyla, kendi tesisinin ve her bir kaynak akı-

şının kategorisini belirleyecek.Sera gazı emisyonlarının 

izlenebilmesi için işletmeler üç kategoride sınıfl andı-

rılacak. Yıllık emisyonu 50 bin ton karbondioksite eşde-

ğer olan işletmeler “Kategori A” adıyla sınıflandırılacak.
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Obama kömüre karşı savaş ilan etti

Kaynak: http://www.yesilekonomi.com 

Türkiye’de Sera gazı emisyonları 2016 yılından itibaren izlenip raporlanacak

“Kategori B” adıyla sınıfl andırılan işletmelerin yıllık emisyonları 50 bin ton ile 500 bin ton arasında karbondioksite eşdeğer ola-

cak. Yıllık emisyonu 500 bin tonun üzerinde karbondioksite eşdeğer işletmeler de “Kategori C” adı altında sınıfl andırılacaklar.

Tebliğ ile birlikte tesisler;

- 1 Ekim 2014 tarihine kadar izleme planlarını onaylayarak Bakanlığa iletmek,

- 1 Ocak 2015 tarihinden başlayarak yıllık sera gazı emisyonlarını izlemek,

- 30 Nisan 2016 tarihine kadar doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporlarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sun-
makla yükümlü olacak.

Kaynak: Enerji Enstitüsü
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2014 BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu yayınlandı 

Rapora göre, Türkiye’de 2013 yılında 33,1 milyon ton petrol tüketilirken, 2012 yılına göre tüketim miktarı yüzde 5.7 

oranında arttı. Türkiye bu rakamla dünya petrol tüketiminin yüzde 0,8’ini gerçekleştirdi.

2014 BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu (BP Statisti-

cal Review of World Energy 2014), Moskova’da düzenlenen 

Dünya Petrol Kongresi’nde kamuoyu ile paylaşıldı. 63 yıldır 

düzenli olarak yayınlanan raporun bu yılki içeriği, 2013’te 

genel küresel konuların enerji dünyasına da yansıdığını 

ortaya koydu. Küresel ekonomik performansta ortaya 

çıkan farklılıklar, jeopolitik belirsizlik ve hükümetler ile 

pazarlara düşen uygun roller hakkındaki süregelen tar-

tışmaların hepsi son raporda yer alan verilere yansıtıldı.

2014 BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’na göre;

Türkiye’de 2013 yılında 33,1 milyon ton pet-

rol tüketilirken, 2012 yılına göre %5,7 oranın-

da artış kaydedildi. Türkiye bu rakamlarla, dün-

ya petrol tüketiminin %0,8’ini gerçekleştirmiş oldu.

2013 yılında Türkiye’de 45,6 milyar metreküp doğalgaz 

tüketildi. Buna göre, Türkiye’de doğalgaz tüketimi ge-

çen yıla oranla %1,1 artmış oldu. Türkiye 2013 yılında 

dünyadaki doğalgaz tüketiminin %1,4’üne sahip oldu.

Dünya kömür rezervinin yüzde 1’ine sahip olan Tür-

kiye, 2013 yılında dünya kömür üretiminin yüzde 

0,3’ünü gerçekleştirdi. Türkiye’nin 2013 yılında kö-

mür tüketiminde ise yüzde 7,5’luk bir azalma görüldü.

Dünyadaki hidroelektrik enerji tüketiminin yüzde 1,6’sını 

gerçekleştiren Türkiye’de hidroelektrik enerji tüketi-

mi 2012 yılına göre yüzde 2.7 oranında artış gösterdi.

Türkiye, 2012 yılına oranla yüzde 30,2’lik artışla küre-

sel yenilenebilir enerjinin yüzde 0,8’lik kısmını üret-

miş oldu. Dünya çapında yenilenebilir enerji tüketi-

minde 2013’de yüzde 16,3’lük bir büyüme yaşandı.

2014 BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’na göre 

küresel enerji talebi, 2013 yılında ivme kazansa da, bü-

yümenin yüzde 2,3 ile tarihi ortalamanın biraz altın-

da kalmış olması, küresel ekonomideki durgunluk ile 

paralellik gösteriyor. Yükselen ekonomilerdeki tüke-

tim artışı yüzde 3,1 ile ortalamanın altında kalmasına 

rağmen, bu ülkeler, enerji tüketimindeki küresel artı-

şın yüzde 80’ini temsil etti. OECD ülkelerindeki tüke-

tim ise yüzde 1,2 ile ortalamanın üzerinde arttı.Rapora 

göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam küresel 

enerji tüketimindeki oranı yüzde 2.7’lik bir artış gös-

terdi. Petrol, küresel enerji tüketimininin yüzde 32,9’u 

ile dünyanın önde gelen yakıtı olmayı sürdürmesine 

rağmen, 2013 yılında da pazar payı kaybederek, 

bir kez daha veri setindeki en düşük noktaya indi.

2014 BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’na göre;

 2013 yılında yüzde 2,3 artan küresel primer enerji tüketimi 

2012 yılının üzerinde (+ yüzde 1,8) bir büyüme sergilemek-

le birlikte, yüzde 2,5’lik 10 yıllık ortalamanın altında kaldı.

 Nükleer enerji dışında tüm yakıt çeşitlerinde hem 

üretim hem de tüketim arttı. Kuzey Amerika dışındaki 

tüm bölgelerdeki büyüme, ortalamaların altında kaldı.

 Petrol, küresel enerji tüketimininin yüzde 32,9’u ile 

dünyanın önde gelen yakıtı olmayı sürdürmesine rağmen, 

ardı ardına 14 yıldır pazar kaybetti ve petrolün mevcut pazar 

payı bir defa daha veri setindeki en düşük noktaya indi.

 Yükselen ekonomilerdeki büyüme yüzde 3,1 ile ortala-

manın altında kalmasına rağmen, bu ülkeler enerji tüketi-

mindeki küresel artışın yüzde 80’ini temsil etti. OECD’de-

ki tüketim ise yüzde 1,2 ile ortalamanın üzerinde arttı.

 ABD’deki güçlü büyüme (+yüzde 2,9), OECD’de-

ki net artışın tamamından sorumlu olurken, tüke-

tim AB’de yüzde 0,3, Japonya’da ise yüzde 0,6 azaldı.

.

Türkiye’de enerji tüketimi
Dünyada enerji tüketimi

BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu’na göre, 2013’te küresel enerji sektörü dünya ekonomisindeki dalgalanma-

lardan etkilendi.



Almanya’nın başkenti Berlin’de beş yıldızlı Otel Wes-

tin Grand, odasının her gün temizlenmesini istemeyen 

müşterilerini mükafatlandırıyor. On yedi yıldır hizmet 

veren otel birkaç hafta önce söz konusu uygulamayı 

başlattı. Sebebiyse enerji tasarrufu ve çevreyi koruma. 

Müşteri hiç temizlik istemese dahi üç günde bir zorun-

lu temizlik yapılıyor. Otel müdürü Rainer Bangert’a göre 

bu uygulama müşteriler tarafından da kabul görüyor. 

Otel müşterilerinin yüzde yetmişinin işadamlarından 

oluştuğunu söyleyen Bangert, her beş işadamından 

birinin bu uygulamayı tercih ettiğini söyledi. Otelin 

müşterilere sunduğu mükafat ise 5 Euro veyaStarwo-

od otellerinde kulanılabilecek 500 bonusluk kupon. Ay-

rıca bu kuponlar uçuş mili olarak da kullanılabiliyor.

Kaynak: Haberler »Dünya »Haber CHA

Bu cihazlar tarafından israf edilen elektrik enerjisi fatura-

sının 2020 yılında 120 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü. 

Raporda, söz konusu maliyetin bu cihazlarda kullanılan 

verimsiz bekleme modu teknolojilerinden kaynaklandığı 

belirtildi.Raporda, elektrik israfının önlenmesine yönelik 

yeni teknolojiler ve politikalarla gelecek yıllarda 600 tera-

vatsaatlik bir tasarruf gerçekleştirilebileceği öngörüldü.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünya genelinde kullanı-

lan online elektronik cihazların her yıl yaklaşık 80 milyar 

dolar tutarında elektrik enerjisini boşa harcadığını bildir-

di.IEA raporuna göre, sayıları 14 milyarı bulan ve inter-

nete bağlı olarak çalışan modem, yazıcı ve oyun konsolu 

gibi elektronik cihazlar, 2013’te 616 teravatsaatlik elektrik 

enerjisi kullandı. Cihazlar, bu miktarın 400 teravatsaati-

ni ise bekleme modunda (standby) harcadı. 400 teravat-

saatin maliyeti ise 80 milyar dolara olarak hesaplandı.
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80 milyar dolarlık elektrik enerjisi boşa harcandı

Otel odasında çarşaf ve havlu temizletmeyene bonus

Almanya’nın başkenti Berlin’de beş 

yıldızlı Otel Westin Grand, odası-

nın her gün temizlenmesini isteme-

yen müşterilerini mükafatlandırıyor.
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Eşek sırtında güneş enerjisi

İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, alt 

yapı hizmetlerinin bulunmadığı kırsal, dağlık bölgede 

hayvancılık yapanlar ile çobanlara güneş enerjisinden 

elektrik üreten sistemi hayata geçirdi. Yerine göre 

yerleşik, yerine göre de seyyar olarak eşek sırtında 

taşınabilen sistem sayesinde çobanlar cep telefon-

larını, diz üstü bilgisayarını şarj edip radyo dinleyebi-

liyor, elektriğin her türlü nimetinden faydalanabiliyor.

Ağılın çatısına veyahut herhangi bir yerine kurulan sis-

tem sayesinde hemen elektrik üretimine geçilebildiğini 

ve hayatın kolaylaştığını belirten Türer, şöyle konuştu:”Bu 

projeyle birlikte artık dağın başına da ağıllara da tekno-

loji girdi. Kırsalda, alt yapı hizmeti olmayan yerlerde ku-

rulan bu sistem sayesinde verimlilik, süt ürünlerinin ka-

litesi de arttı. Çünkü eskiden işletmede elektrik olmadığı 

için süt saklanamıyordu. Şimdi güneş enerjisiyle sağla-

nan elektrik sayesinde soğutma tankları, süt depolama 

tankları alındı. Süt gayet iyi bir şekilde muhafaza edilme-

ye ve tüketiciye kadar sağlıklı şekilde ulaşması sağlan-

dı. İşletmenin geceleri aydınlatması sağlandı, televizyon, 

buzdolabı gibi elektrikli aletlerle yaşam kolaylaştırıldı”. 

Böylece tarlalardaki ürünü enerji masrafı yapmadan 

suladığını kaydeden Cantürü, şöyle konuştu: “Son yıl-

larda tarım üretiminde girdi maliyetleri çok yüksek, 

özellikle de elektrik masrafl arı. Bu nedenle sürek-

li arayış içerisindeydim. Aklıma bu sistem geldi. Dört 

panelden oluşan sistemi traktör römorkunun üzerine 

kurdurdum. Şimdi arazilerimdeki tüm ürün çeşitleri-

ni damlama yöntemiyle sulayabiliyorum. Güneş oldu-

ğu sürece elektrik kesintisi yok, gayet memnunum.”

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ise enerji 

verimliliği konusunun her geçen gün daha çok önem ka-

zandığını söyledi.Yenilenebilir enerji kaynakları olarak 

adlandırılan güneş ve rüzgar enerjisinin son yıllarda öne 

çıkmaya başladığını vurgulayan Okur, şu bilgileri verdi:

“Özellikle güneşten doğrudan elektrik üretilmesi üs-

tünlük sağlamıştır. Ancak, teknolojik imkanlar ve bi-

rim enerji üretim miktarı, verim düşüklüğü ve pa-

halılığı şimdilik bu zengin kaynaktan bol kullanmayı 

zorlaştırmaktadır. Güneşten elektrik üretimi her geçen 

gün ucuzladığı için çiftçilerimiz buna yöneliyor. Aslın-

da olması gereken de bu. Almanya bile güneşten 17 

bin megawatt elektrik üretebilmektedir. Ülkemiz, Al-

manya’dan iki kat daha fazla güneş almakta ancak 

bu kaynaktan yeterince istifade edilememektedir.”

Saruhanlı ilçesine bağlı Adiloba Mahallesinde çiftçi-

likle uğraşan Arif Cantürü, uzun yıllar elektrik sorunu 

nedeniyle tarlasında yeterli sulama yapamadığını, bu 

durumun ürün çeşitliliği ve verimini etkilediğini belirtti. 

Elektrik sıkıntısını gidermek için araştırma yaptığı sırada 

bir fi rmanın traktör römorku üzerine yerleştirilen güneş 

enerji paneli sistemini gördüğünü ve tarlasının bulundu-

ğu alanı bu yolla elektrik getirmeye karar verdiğini anla-

tan Cantürü, traktör römorku üzerine 4 panelden oluşan 

1 kilowatlık güneş enerji sistemi kurdurduğunu söyledi.

Manisa’da bazı çiftçiler, seyyar güneş enerji sistemiy-

le elektriği olmayan arazilerde tarımsal sulama yapıyor.

İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 

Özer Türer, birkaç ay önce özellikle kırsaldaki üreticiler ve 

çobanlar için güneş enerjisinden elektrik üreterek hem 

hayatlarını kolaylaştırmak hem maliyetleri azaltmak hem 

de verimliliği arttırmak için proje çalışması başlattıkla-

rını, bunu özel bir fi rmayla birlikte hayata geçirdiklerini 

anlattı. Güneş enerjisiyle elektrik üretiminin çok kolay 

ve basit bir yöntemle gerçekleştirildiğini, üretim alanının 

büyüklüğüne ve ihtiyaca göre bir, iki, 5, 10 güneş pane-

linin kurularak 1-10 kilovat arasında elektrik üretiminin 

gerçekleştirilebileceğini dile getiren Türer, aküde depo-

lanan enerjinin kullanıma hazır hale geldiğini ifade etti.

Elektriği olmayan arazilerde güneş enerjisiyle tarımsal sulama

Kaynak: Hürriyet

Kaynak: beyaz gazete



Günümüz teknolojisi, hiç tahmin edemeyeceğimiz alanlarda bile 

kazanımlar sağlayabilecek ilginç fi kirler ortaya çıkmasına neden 

oluyor. PULSE projesi de bunlardan birisi.

PULSE genelde antrenman aracı olarak bilinse de çocukluğu-

muzun unutulmaz oyunlarından olan ip atlamayı bir enerji üre-

tim şekline dönüştürüyor. Uncharted Play tarafından geliştirilen 

PULSE, bir atlama ipine çok benziyor. Tutacak kısmında yer alan 

sistem, kinetik hareketten enerji elde ediyor ve bunu depoluyor.

PULSE projesinin hedefi  elektrik enerjisine zor ulaşılan geliş-

mekte olan ülkelerde alternatif enerji kaynağı yaratmak. Kısa 

süreli PULSE kullanımında bile saatlerce kullanıma yetecek 

kadar enerji üretilebiliyor. PULSE’nin ürettiği enerji çoğunlukla 

akıllı telefonları şarj edebilecek kapasitede.

Proje ilerleyen günlerde ilk 100 prototipi deneme amaçlı olarak 

129$ fi yat etiketi ile satışa sunacak. Deneme süreçleri sonra-

sında maliyetin azaltılması planlanıyor. Böylece gelişmekte olan 

ülkelerde daha uygun fi yatlarla satışa sunulabilecek.  

 

Hindistan’daki teknolojik atılımlar dikkat çekiyor. 

Ekonomi sistemini kameral sisteme (ülke ekono-

misinin yerel fi rmalara bağlı çalışması.) uyarla-

maya çalıştıkça Hindistan, kendi imzası taşıyan 

teknolojik atılımları teker teker sunmaya başladı.

Hindistan bu sefer solar ada yapmaya ka-

rar verdi. Sürdürülebilir kaynak oluştur-

ma telaşı içerisinde olan fi rmaların yanısı-

ra, Hindistan’ın solar enerji adasını yerel bir 

fi rma üstlenecek. İnşaatın proje kısımı tamamlan-

dı, ülke içerisinde fi nans ayarlanmaya çalışılıyor.

Karela nehiri kenarına kurulması planla-

nan solar ada, Japonya’daki örneğinden çok 

daha büyük olacak. Hintli’lerin doğa dostu bu 

projesini bütün küresel şirketler de gıpta ile ba-

kıyorlar. Hindistan’daki sürdürülebilir enerji ara-

yışı bununla da sınırlı değil. Son yıllarda sürdü-

rülebilir enerji kaynakları %30 artış gösterdi.
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Hindistan, güneş enerjisinden yararlanmak için solar ada yapıyor

İp atlarken mobil cihazınızı şarj edin

Kaynak: http://www.phonearena.com/
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ESCON Araştırma Sonuçları:

10 Yıllık yapılar ve sanayi işletmelerindeki enerji tasarruf potansiyeli: 

Escon, bugüne kadar 500’den fazla işlet-
mede enerji verimliliği çalışması yapmıştır. 
Danışmanlık, denetleme, etüd ve sistem çö-
zümleri olarak verilen hizmetler sonucun-
da işletmelerde ciddi enerji kayıplarının ol-
duğu gözlenmiştir. Kayıpların önemli nedeni 
çoğu işletmelerde enerji verimliliği konusu-
nun işletmelerin gündeminde olmamasıdır. 

Otel, hastane, alışveriş merkezi ve sanayi iş-
letmelerinde yapılan çalışmalarda aşağıda-
ki sonuçlara ulaşılmıştır. 10 yıl ve daha üze-
ri faaliyette olan işletmelerde %8-44 arası 
oranda enerji kayıpları yaşanmaktadır. Ya-
pılacak iyileştirmelerle kayıpları azaltmak 
veya yok etmek mümkündür. Bu konuda her 
sektör ve işletmeye göre değişen özel uygu-
lama yapılarak enerji tasarrufu sağlanabilir.

Tasarruf Potansiyeli (%)

12 - 26

12 - 26

  8 - 20

  8 - 23

26 - 40

28 - 44

18 - 32

22 - 38

26 - 42

10 - 22

14 - 26

13 - 27

21 - 32

18 - 30

18 - 27

11 - 24

Oteller

Hastaneler

Çimento Sanayi

Demir - Çelik Sanayi

Petrokimya

Seramik

Cam Sanayi

Otomotiv

Tekstil

Plastik
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Sanayi işletmelerinde, atık ısı geri kazanılarak; Baca gazından %4 - %16, fırın 
sistemlerinden %10 - 30 arasında enerji tasarrufu sağlanabilir.

İşletmelerde; buhar hatlarının kontrolü, kaçakların önlenmesi ile %3 - 20 arasın-
da enerji tasarrufu sağlanır.

Buhar kullanan işletmelerde, kondensin geri kazanılması ve fl aş buhar üretimi ile 
%4 - 15 arasında enerji tasarrufu sağlanır.

Yeni teknoloji su soğutmalı santrifüj soğutma grupları, mevcut su soğutmalı grup-
lardan %25, hava soğutmalı gruplardan %60 daha az enerji tüketir

Aydınlatma sistemlerinde kullanılan fl oresan lambalarda elektronik balast kulla-
nımı %25 – 40 arası elektrik tasarrufu sağlar.

İşletmelerde bulunan pompalarda değişken debinin Değişken Hız Sürücü ile kont-
rol edilmesi %60’a varan oranda enerji tasarrufu sağlar.

Fanlarda standart kayış kullanılması halinde standart kayış, %2 – 8 arası verim     
kaybına neden olur.

Yalıtılmamış bir vana, aynı çaptaki 1,6 m. yalıtılmamış borunun kaybettiği ısı kadar 
enerji kaybına neden olur.

Bir işletmede kullanılan basınçlı hava sisteminde kompresör giriş hava sıcaklığı-
nın her 5°C azaltılması %2 enerji tasarrufu sağlar.

Isı pompasında soğutmada %25, ısıtmada %75’e kadar enerji tasarrufu sağlanır.
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Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Mak.Y.Müh.Onur Ünlü

Basınçlı hava uygun, güvenli ve emniyetli olduğu için, bir güç 
kaynağı olarak kontrol vanalarında, hava motorlarında, temiz-
leme amaçlı olarak hava tabancalarında ve daha birçok yerde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Basınçlı hava sistemlerinin güç/
ağırlık oranı düşüktür ve güç yoğunluğu yüksektir. Patlamala-
ra ve aşırı yüke karşı dayanıklı olmaları, sıcaklık, nem, toz ve 
elektromanyetik gürültü gibi unsurlardan etkilenmemeleri, 
bakımlarının kolay olması ve uzak mesafelere taşınabilir olma-

ları dolayısıyla birçok işletme tarafından tercih edilmektedir.

Birçok avantaja sahip olması nedeniyle, basınçlı havanın yük-
sek maliyetli bir güç kaynağı olduğu gerçeği sık sık gözden 
kaçırılır. Basınçlı hava sistemleri enerji tüketimi oldukça yoğun 
sistemlerdir. Basınçlı havanın maliyeti elektrik fiyatlarından 7-10 
misli daha fazladır. Şekil 1’de de görüldüğü gibi maliyetlerinin 
oldukça büyük bir kısmını enerji tüketimi oluşturur. Bu 
nedenle, işletmenin basınçlı hava sistemine gerçekten ihtiyacı 
olduğundan emin olunmalı ve gerekli hesaplamalar ve ekonomik 
analizler yapıldıktan sonra sistemin kurulup kurulmamasına 
karar verilmelidir. 

Basınçlı hava üretmek için kullanılan cihazlara kompresör denir. 
Kompresörler atmosferden aldıkları havayı sıkıştırarak basıncı-
nı arttırırlar. İşletme kullanım alanı ve amacına yönelik en uygun 
kompresörü seçmelidir. Kompresör seçiminde dikkat edilmesi 
gereken en önemli unsur kompresörün harcadığı enerji ve buna 
karşılık vermiş olduğu hava debisidir. Başka bir deyişle, birim 
hacim havayı belli bir basınca en az enerji harcayarak getirebil-
me yani verimlilik dikkate alınmalıdır. Bunun en doğru şekilde 
hesaplanabilmesi için de kapasite, çalışma basıncı ve istenen 
hava kalitesinin doğru tespit edilmesi çok önemlidir.

Basınçlı hava sistemleri enerji tüketimi çok yoğun sistemler ol-
dukları için verimlilik çok önemlidir. En uygun koşullarda bile, 
kompresörlere verilen enerjinin oldukça büyük bir bölümü ziya 
edilir. Bu atık enerjiyi faydalı enerjiye dönüştürmenin yolları 
aranmalı ve basınçlı hava sistemi olabilecek en verimli şekilde 

tasarlanmalıdır.

Hava sıkıştırıldığında ısı enerjisi açığa çıkar. Isı enerjisi sıkıştı-
rılmış hacim içerisinde kalmakta ve basınçlı hava boru hattına 
gönderilmeden önce bu ısının fazlası uzaklaştırılmaktadır. Aşa-
ğıda harcanan günü dağılımını görebilirsiniz;

Şekil 1: Basınçlı hava sistemlerinin bir yıllık giderlerin paychart olarak gösterimi

Şekil 2: Bir kompresörde yaklaşık ısı dağılımı şeması



1. Elektrik motorundan şafta verilen güç  %100

2. Radyasyon kayıpları   %4

3. Alçak basınç kademesinden ısı geri kazanımı %4

4. Ara soğutucudan ısı geri kazanımı  %43

5. Yüksek basınç kademesinden ısı geri kazanımı %4

6. Son soğutucudan ısı geri kazanımı  %43

7. Teorik olarak geri kazanılabilen ısı  %94

8. Basınçlı havada kalan ısı   %6

Basınçlı hava kompresörlerinde atık ısıdan geri kazanım yap-

mak mümkündür. Kompresör tarafından kullanılan enerjinin 

94 % ısı enerjisine dönüştürülür. Enerji tasarrufu potansiyeli-

nin en yüksek olduğu kısımlar ara ve son soğutucu kısımları-

dır. Son soğutucu tarafından alınan ısı, basınçlı havadan nemi 

uzaklaştırırken ara soğutucu tarafından alınan ısı, sıkıştırma 

verimliliğini artırır. Kompresörden atılan sıcak havadan enerji 

geri kazanım uygulaması (su veya ortam ısıtması gibi) yapıla-

bilir. Ayrıca, kompresör verimini artırmak için giriş havasının 

mümkün olduğunca soğuk, temiz ve kuru olması gerekmek-

tedir. Bu nedenle binanın kuzey yönünde ve yağmurdan korun-

muş bir hava girişi tercih edilmelidir. Giriş sıcaklığındaki her 

5 °C’lik düşme enerji tüketiminde % 2 azalmaya neden olur.

Basınçlı hava sistemindeki kaçakların önlenmesi enerji tasarru-
fu için önemli bir fırsattır. Kaçaklar çoğunlukla emniyet valfl eri, 
boru ve hortum bağlantı yerleri, kesici valfl er, yol verme kaplin-
leri ve pnömatik aletlerde meydana gelir. Kaçakların asıl oluşma 
nedeni uygun olmayan tesisattan ziyade yetersiz ve eksik ba-
kımdan kaynaklanır. Aşağıdaki tabloda değişik çaptaki deliklerde 
gözlemlenen hava kaçakları görülebilir:

Avrupa Birliği ülkelerinin basınçlı hava sistemlerinde ekono-
mik ve teknik açıdan uygulanabilir tasarruf miktarı %32,9’dur. 
Ekipmanların daha düşük basınçlarda çalıştırılabildiği yer-
lerde elektrik enerjisinden tasarruf elde etmek mümkündür. 
Bu durumda kompresörün maksimum basınç değerindeki 
azalmaya karşılık güç tüketiminden tasarruf sağlanacaktır. İş-
letmede bir tek uygulama için daha yüksek basınçlara ihtiyaç 
duyulursa, sistemi daha düşük hava basıncında işletebilmek 
için yüksek basınca ihtiyaç gösteren hava tüketim elemanını 
düşük basınç ile çalışabilen bir ekipman ile değiştirmek daha 
ekonomik olacaktır. Hatta, bu tür bir değişiklik yapılamıyorsa, 
bu ekipman için küçük ve basıncı yüksek bir lokal kompresör 
uygulaması yapmak elverişlidir. Ayrıca işletme basıncı ne kadar 
düşürülür ise hava dağıtım hattındaki kaçaklardan oluşacak 
kayıplarda o oranda azalacaktır. Basınçlı hava sistemindeki 
kaçakların önlenmesi enerji tasarrufu için önemli bir fırsattır. 
Kaçaklar çoğunlukla emniyet valfl eri, boru ve hortum bağlantı 
yerleri, kesici valfl er, yol verme kaplinleri ve pnömatik aletler-
de meydana gelir. Kaçakların asıl oluşma nedeni uygun olma-
yan tesisattan ziyade yetersiz ve eksik bakımdan kaynaklanır.
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: AB normlarına göre uygulanabilir tasarruf noktaları

Tablo 2: Basınçlı hava kaçakları tablosu
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Sanayi Devriminin kıvılcımını ateşlemiş olan buhar, günümüzde halen çok geniş kullanım alanı bulabilmektedir. Endüst-
ride, elektrik üretimi, ısıtma ve çok çeşitli proseslerde kullanmak üzere buhardan faydalanıldığını görebiliriz. Bununla 
birlikte buhar üretimi, buhar kullanan endüstriyel tesislerin en önemli enerji tüketim kalemini oluşturmaktadır. Do-
layısıyla, enerji verimliliği çalışması yapmayı düşünen işletmelerin ilk odaklanması gereken yer buhar tesisatı olmak 
durumundadır.

Buhar tesisatlarında kullanılan termokompresörler,enerji verimliliği çalışmalarında işletmelere ve mühendislere 
önemli imkanlar sağlamaktadır. Proseslerden geri dönen yüksek basınçtaki kondensin, atmosfere açık kondens tankı-
na boşaltıldığında bir kısmı buhar fazında atmosfere bırakılmaktadır. Bu durum, işletmeler için büyük bir enerji israfına 
yol açmaktadır. Atmosfere atılan bu buharı fl aş buhar tankı vasıtasıyla sistem içerinde tutmak mümkündür, fakat yine 
de basıncı düşük olduğundan proseslerde kullanılamayabilir.Bu noktada termokompresörler, düşük basınçlı buharın, 
daha yüksek basınca sıkıştırılarak sistem içerisine geri kazanılabilmesi açısından kritik bir rol oynarlar. Böylece hem 
düşük basınçtaki atıl buhar sisteme geri kazandırılmış olur hem de sistemin farklı proseslerinin istenilen basınçta 
buhar ihtiyacı da karşılanmış olur.

Enerji üretim ve dağıtım sistemlerinde, termokompresörün kullanılıp kullanılamayacağına karar verilirken bazı kıstas-
lar göz önüne alınmak durumundadır. Termokompresör uygulamasını kısıtlayan bir takım termodinamik ve mekanik 
şartlar vardır. Bunlar; çıkış kesitindeki debi ve basınç, emme ve yüksek basınçlı buhar giriş kesitindeki buhar debileri 
ve basınçları şeklinde belirtilebilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde, termokompresör sistemleri ile buhar sistemlerinde 
yüksek miktarda enerji geri kazanımı sağlamak mümkündür.

Termokompresörler, ejektör sistemlerinin bir üyesidir, aynı fi ziksel ve termodinamik esaslara göre çalış-
maktadır. Ejektörler, düşük basınçlı akışkanı akışa katmak için yüksek basınçlı akışkan jetinden faydalanan, 
bu iki akışkanı karıştıran ve düşük basınçlı akışkandan daha yüksek basınçta püskürten cihazlardır. Söz 
konusu akışkanlar su buharı, hava, gazgibi çok çeşitli türlerde olabilir [1].

Ejektörler 3 basit bölümden oluşurlar; nozul, emiş bölgesi ve difüzör.Nozul, yüksek basınç ve düşük hızda 
giren akışkan basıncının düşürülmesini ve yüksek hız değerlerine çıkmasını sağlar, böylece akışkanın ki-
netik enerjisi artırılır. Emiş bölgesinde, düşük basınçlı akışkan alınarak yüksek basınçlıakışkan ile nozul 
çıkışında karıştırılması sağlanır. Difüzör ise, kinetik enerjinin basınç enerjisine dönüştürüldüğü bölümdür.

Termokompresör uygulamalarında ise, her iki akışkan da buhardır. Yüksek basınçlı buharın sahip olduğu 
enerji, düşük basınçlı buhara transfer edilerek orta basınçlı buhar elde edilmiş olur. Bu cihazlar basit ya-
pılı, kurulumu kolay, yatırım maliyetleri düşük, hareketli parçası bulunmayan dolayısıyla bakım ve işletme 
masrafl arı düşük ve uzun ömürlü sistemlerdir. İşletme içerisinde bulunan yüksek performansa sahip bir 
termokompresör, düşük basınçlı buharın sisteme geri kazandırılmasını ve bu sayede enerji, su ve suyu şart-

landırmak için kullanılan kimyasal israfını önleyerek enerji ve parasal tasarrufu olanaklı kılar.  

BUHAR SİSTEMLERİNDE YENİ ENERJİ TASARRUF TEKNOLOJİSİ: TERMOKOMPRESÖR

 Termokompres r [2]   
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Gd c 
gaz 

(Motive) 

Nozul 

Emi  gaz� 
(Suction) 

Emi  
Bl gesi 

Difz r 

Orta bas�nl � 
gaz 

(Discharge) 

Anıl DOĞUŞ

Mert GÖKKAYA

1. GİRİŞ

2. TERMOKOMPRESÖR VEÇALIŞMA PRENSİBİ



Güdücü gaz (motive) yüksek basınçta (P
m

) kompresöre girer ve nozul içerisinde ilerler. Nozul yüksek basınçlı gazı, va-

kum oluşturan ve alçak basınçlı (P
s
) gazın kendisiyle beraber sürüklenmesini sağlayan yüksek hızlı jet akışına dönüştü-

rür. Emiş (suction) ve güdücü gazlar gövdede karışır. Daha sonra yakınsak-ıraksak difüzörde, gaz karışımının hız yükü 

statik yüke dönüştürülür. Böylece orta basınçta (P
d
) gaz (discharge) elde edilmiş olur.

3. TERMOKOMPRESÖRÜN TERMODİNAMİĞİ VE TASARIM KRİTERLERİ

Yüksek basınç ve düşük hızda nozula giren güdücü buharın nozul boyunca hızı artar. Bu bölümde basıncı düşen buharın 

entalpisi azalır ve basınç enerjisi kinetik enerjiye dönüştürülür. Nozul çıkışında güdücü buharın hızı ses üstü hızlara 

ulaşarak, 850-1300 m/s değerlerini alabilir[3]???. Emiş tarafından düşük basınçla gelen buhar, nozulun çıkış noktasın-

da güdücü buharla, sabit basınç altında karışır. Bu noktada hızı azalan karışımın entalpisi, karışan buharların debi ve 

basınç değerlerine bağlı olarak, iki entalpi değeri arasında bir değer alır. Karışım daha sonra, difüzör vasıtasıyla geniş-

letilerek orta basınç ve hız değerinde sisteme gönderilir. 

Entalpi-entropi diyagramına bakılırsa (Bknz. Grafi k 1), proses şu şekilde ilerlemektedir;

Termokompresör sistemleri, momentum korunumu, enerji korunumu ve süreklilik denklemlerine uyar. Termokompre-

sörde adyabatik ve daimi bir akış için denklemler aşağıdaki gibidir [4]??;

Süreklilik denklemi;

Momentum denklemi;

Enerjinin korunumu denklemi

Termokompresörün tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilirken, termodinamik yasalarla beraber dikkate alınması gere-

ken bazı kritik parametreler bulunmaktadır. Bunlar; 
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1      2  Güdücü buharın nozulda genişlemesi

2, 3     4 Güdücü buhar (2) ve emiş buharının (3) sabit basınçta 

karışımı

4     5  Orta basınçlı buharın difüzörde sıkıştırılması

Şekil 2. Ejektör boyunca hız ve basınç profi li (1)

Grafi k 1.(Solda)Entalpi-entropi diyagramı (İzantropik sıkıştırma ve genişleme)

(Sağda) Entalpi-entropi diyagramı (Gerçekte)

 i Vi Ai =  e Ve Ae   

Pi Ai +  mi Vi = Pe Ae +  me Ve  

 mi (hi + Vi
2 / 2) =   me (he + Ve

2 / 2) 
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1. Karıştırma (karışım) oranı

2.Genişleme oranı 

3.Sıkıştırma oranı’dır[3]. 

Karıştırma oranı, emiş buharının kütlesel debisinin (M
s
) güdücü buharın kütlesel debisine (M

m
) oranıdır (M

s
/M

m
). Yüksek 

karıştırma oranı, daha fazla alçak basınçlı atıl buharın geri kazanılması anlamına geldiğinden, yüksek performanslı 
termokompresörlerin karıştırma oranı da yüksektir. Karıştırma oranı, sıkıştırma ve genişleme oranlarına doğrudan 
bağlıdır vebirçok parametreyle değişmektedir. Termokompresör sistemindeki karşı basınç, kritik değere ulaşana kadar 
karıştırma oranını çok etkilememekle birlikte, kritik karşı basınç değerinin üzerinde, karıştırma oranında dramatik 
bir azalma meydana gelir ve termokompresörün performansı azalır. Emiş buharının sıcaklığının arttırılması ise, hem 
karıştırma oranının artmasını sağlar hem de kritik karşı basıncı artırarak, sistemin daha güvenli çalışmasını olanaklı 
kılar [5].

Genişleme oranı, yüksek basınçlı güdücü buharın mutlak basıncının, emiş buharının mutlak basıncına oranıdır (P
m

/P
s
). 

Termokompresörden istenilen performansın elde edilebilmesi için, bu oran en az 1.2 olmalıdır [6].

Sıkıştırma oranı, orta basınçtaki karışım buharının mutlak basıncının, düşük basınçlı emiş buharının mutlak basıncına 
oranıdır (P

d
/P

s
). Termokompresörler sıkıştırma oranı 6:1 değerine kadar ekonomik olarak kullanılabilmektedir [7]. An-

cak, güdücü buharın basıncının yüksek olması, aynı sıkıştırma oranı için karıştırma oranını düşürmektedir. Dolayısıyla, 
gerçekleştirilebilir (feasible) termokompresör uygulamaları için sıkıştırma oranı 2.5 civarındadır [3].

4. ENDÜSTRİDE TERMOKOMPRESÖR UYGULAMA ALANLARI

Termokompresörler, enerji üretimi ve tüketimi sistemlerinde buhar kullanan çok sayıda endüstriyel işletmede geniş bir 
kullanım alanına sahiptir. Termokompresör uygulamalarının yapıldığı bazı sektörler;

• Kağıt endüstrisi

• Şeker endüstrisi

• Kojenerasyon sistemleri

• Petro-kimya endüstrisi

• İlaç endüstrisi

• Kimya endüstrisi

• Lastik/kauçuk endüstrisi

• Tekstil endüstrisi

• Gıda endüstrisi  şeklinde örneklendirilebilir.

5. ENDÜSTRİDE TERMOKOMPRESÖR UYGULAMASI İLE ENERJİ GERİ KAZANIMI ÖRNEĞİ

Aşağıda gerçek bir endüstriyel işletmede gerçekleştirilen termokompresör uygulaması ile elde edilen enerji geri kaza-

nımı ve parasal tasarruf miktarı verilmiştir.

Söz konusu endüstriyel fi rmada, buhar kazanında 12 barg işletme basıncında buhar üretilmekte ve bir prosesinde 3,5 

barg’de 7.965 kg/h buhar kullanılmaktadır. Bu basınç ve debiyi karşılamak üzere, termokompresör uygulaması öncesi 

6.295 kg/h buhar ana buhar hattından basınç düşürücü ile, geri kalan 3,5 barg’deki 1.670 kg/h’lik buhar ise atık ısı kaza-

nında 56.000 Nm3/h’lik baca gazı debisinin 180oC’den 157oC’ye düşürülmesi yoluyla elde edilmektedir. Termokompresör 

uygulaması ile, basınç düşürme işlemi uygulanmadan ve atık ısı kazanında sıcaklık 130oC’ye düşürülerek daha fazla 

enerji geri kazanımı sağlanmış ve 1 barg basınçta buhar elde edilerek prosesin gerekli basınç ve debideki toplam buhar 

ihtiyacı karşılanmıştır. 



Bu çalışmada, termokompresör sisteminin çalışma prensibi ve termodinamik temelleri üzerinde durulmuş, sanayide 

uygulama alanlarından bahsedilmiş ve gerçek bir endüstriyel tesiste termokompresör uygulaması ile gerçekleştirilen 

enerji geri kazanımı örneği sunulmuştur. Örnekten de görülebileceği gibi, termokompresör uygulaması ile yüksek oran-

da yakıt tasarrufu sağlanabilmekte ve amortisman süresi kısa süreli olmakta, bu da termokompresör sistemlerinin 

uygulanabilirliğini artırmaktadır. Bu bilgiler ışığında, endüstriyel tesiste mevcut düşük basınçlı atıl buhar termokomp-

resör yardımıyla sisteme geri kazandırılarak kullanılabilir buhar haline getirilebilir, artan enerji maliyetleri ve rekabet 

koşulları karşısında birim ürün başına enerji tüketimi azaltılarak tasarruf sağlanabilir.  
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Uygulanan enerji geri kazanım sisteminde termokomp-

resör dizayn parametreleri aşağıdaki gibidir;

Emiş buhar basıncı (P
s
)  : 1 barg  

 

Güdücü buhar basıncı (P
m

) : 12 barg  

Çıkış basıncı (P
d
)   :  3 ,5  barg 

 

Emiş buhar debisi (M
s
)  : 1.670 kg/h

Çıkış debisi (M
d
)   : 7.965 kg/h

Emiş buhar entalpisi (h
s
)  : 2.706,7 kg/h

Güdücü buhar entalpisi (h
m

) : 2.787,6 kJ/kg

Çıkış buhar entalpisi (h
d
)  : 2.731,5 kJ/kg

Emiş buhar giriş hızı (V
s
)  : 23 m/s

Güdücü buhar giriş hızı (V
m

) : 30 m/s

Çıkış buhar hızı (V
d
)  : 30 m/s

Termokompresör uygulaması ile baca gazı çıkış sıcaklığı 

157oC’den 130oC’ye düşürülmüştür. Bu sayede elde edi-

len enerji geri kazanımı aşağıdaki gibi hesaplanır;

Baca gazı sıcaklık farkı  : 27oC

Baca gazı özgül ısısı  : 0,33 kcal/Nm3oC

Baca gazı debisi   : 56.000 Nm3/h

Toplam enerji geri kazanımı : 498.960 kcal/h

Toplam enerji geri kazanımı, doğalgaz yakılarak % 90 ve-

rimle yılda 8.640 saat çalışan bir kazanda elde edilmiş 

olsaydı yıllık parasal tasarruf ve yatırımın geri ödeme sü-

resi aşağıdaki gibi hesaplanır;

Kazan verimi   : % 90

Doğalgaz alt ısıl değeri  :8.250 kcal/m3

Yıllık çalışma süresi  : 8.640 saat/yıl

Doğalgaz birim fi yatı  : 0,75 TL/m3

Saatlik doğalgaz tasarrufu  :67,2 m3/saat

Yıllık doğalgaz tasarrufu  :580.608 m3/yıl

Yıllık parasal tasarruf  :435.456 TL/yıl

Termokompresör yatırım maliyeti :140.750 TL

Atık ısı kazanı yatırım maliyeti : 180.000 TL

Toplam yatırım maliyeti  : 320.750 TL

Yatırım geri ödeme süresi  : 8,8 ay

SONUÇ



Günümüzde birçok çözüm noktas�nda �s� pompalar� 

kullan�lmaktad�r. Is� pompalar� kaynaklar�na göre adland�r�l-
makta olup, hava, toprak, su kaynakl� olarak ay�rabiliriz. Is� 
pompalar�n�n yapt� � i lem �s�l enerjiye yön vermektir, bu i le-
mi yaparken bir taraf� so uturken di er bir taraf� �s�tmaktad�r. 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES’�n geli tirmi  oldu u su kay-
nakl� �s� pompas� sayesinde hem so utma yaparken hem de ula-
abildi i yüksek s�cakl�k ve verimle birlikte kullan�labilir �s� aç� a 

ç�kmaktad�r. So uttu unuz yerden ald� �n�z �s�ya kompresörün 
enerjisi de eklenip istenilen s�cakl�kta su elde etmeniz mümkün-
dür. MHI’in üstün teknolojisi sayesinde 90oC s�cakl� a varan s�-
cak su elde edilmesiyle do algaz tüketimleri azalt�lmaktad�r. 

De i ken yüklerde h�z sürücüsü ile kontrol edilerek performans�n� kaybetmeyen MHI-ETW 
Modeli kompakt bir tasar�ma sahip olup, kurulumu ve devreye al�nmas� kolay bir üründür. 
leri teknoloji ile donat�lm�  �s� pompas�n�n boyutlar� da oldukça küçük ve az yer i gal etmek-

tedir. Sa lad� � yüksek performans ve s�cakl�k sayesinde oteller, hastaneler, fabrikalar ve en-
düstriyel i letmelerde kullan�ma uygundur.  MHI-ETW için bir uygulama örne i verecek olur-
sak 15oC’lik suyu 10oC’e so uturken, ayn� zamanda 50oC’deki suyu 60oC’e �s�tabilmekte 
olup bu örnek uygulamada so utma kapasitesi 266kW iken �s�tma kapasite 376kW  olmaktad

Bas�nçl� Hava Sayac�

Air Mon

Bas�nçl� hava bir çok endüstride “olmazsa olmaz” konumun-
dad�r. Ancak, bas�nçl� havan�n üretim maliyeti de oldukça yük-
sektir. Üretti imiz ve tüketti imiz bas�nçl� hava miktar�n� ölç-
memiz gerekir. Ölçtü ümüz zaman kay�plar�m�z� da görece iz. 

Forbes Marshall � rmas�n�n geli tirdi i yeni tip (Air Mon) hava sa-
yaçlar�, yüksek hassasiyette ölçüm yaparak, üretti imiz ve tü-
ketti imiz miktarlar� an�nda bize bildiriyor. Böylece kay�plar� 
ve kay�plar�n�n maliyetini hesaplamak mümkün olabilmektedir.

Özellikleri:

Çal� ma bas�nc� : 0-10 bar

Çal� ma s�cakl� � : 80°C

Ortam s�cakl� � : - 2÷70°C

Ölçü   :DN25(1”) ÷DN100(4»)

Malzeme  :Paslanmaz çelik

180

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

Su Kaynakl� Is� Pompas�, Model: ETW



Enerji Bakanlığı’ndan birincilik ödülü alan Bosch TermoTeknikYardımcı 

İşletmeler Müdürü Serdar Diremci ile görüştük. 
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BOSCH TERMOTEKNİK Manisa Fabrikası’nda bakım ve yardımcı 
işletmeler kısım müdürü olarak çalışmaktayım.Makina 
mühendisiyim.Bunun yanında enerji koordinatörü sıfatım ile 
verimlilik projeleri yapıp CO2 emisyonu ile ilgili olarak, şirket 
hedefl erine olumlu katkıda bulunuyoruz.

Enerji verimlilik projeleri ile ilgilenmem 2008 yılında, önceki 
şirketimde enerji yönetici olarak atanıp, eski adı ile Elektrik 
İşleri Etüt İdaresi’nin açtığı Sanayide Enerji yönetici eğitimine 
katılıp sertifka almama dayanıyor.

Eğitim esnasında öğretilenleri pratikte bir an önce kendi 
tesisimizde hayata geçirmek için sabırsızlanmıştım.Belli bir 
sistematik dahilinde projeleri ele alıp yaklaşmamda bu eğitimin 
payı büyüktür. Uyguladığımız bazı projelerimden bahedersek;

Boyahane, kurutma, baca gazı ekonomizeri uygulaması ve 

kaskat kombi  ön ısıtma sitemi entegrasyonu gibi söyleyebilirim.

Tüm bu iyileştirmelerin sonucunda ciddi anlamda enerji 

tasarrufl arı sağladık. Ve başarılarımızdan dolayı da 

ödüllendirildik. BOSCH Termo Teknik olarak, 2013 Sanayide Enerji 

Verimliliği Arttırılması Projesi(SEVAP-2) kategorisi Türkiye 

1.ciliği ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi 1.liği ödüllerini aldık.

Öncelikle bu işe gönül vermeleri ve zaman ayırmaları gerekir.
Tabiki üst yönetimin bu işe katkısı ve desteği de çok önemlidir. Doğru 
projeler ve doğru uygulayacı fi rma ve danışmanlar ile çalışmak 
işin diğer bir önemli kısmı.ESCON gibi bir fi rmanın danışmalığı 
ve desteği ile çalışmak bu başarıları yakalamamızda ve hayata 
geçirmemizde çok büyük bir faktördür. Doğru projelerin ESCON 
gibi bilgi seviyesi yüksek fi rmaların incelemesinden geçtikten 
sonra uygulamaya konulması ve sonuçların her aşamasındaki 
kontollerine kadar verdikleri hizmetleri bizim için bir şanstı.

- 4.200.000kcal buhar kazanı baca gazı 
ekonomizeri

- Otomatik dip blöf ve yüzey blöf sistemi 
kurulması

- Kondenstop takip sistemi

- Buhar sayacıuygulmaları

- Brülor optimizasyonları

- Merkezi soğutma grubu otomasyon sistemi

- Kompresor havası ile klima santrali girişi 
ısıtılması

- Kompresör sürücü uygulamaları 

- Vana ceket ve tesisat izalasyonları

- Mevcut Soğutma gruplarının,  Mitsubishi 
HeavyIndustries yüksek verimli soğutma 
grupları ile değiştirilmesi.

Bosch, uluslararası bir fi rma olduğu için enerji verimliği 
ve doğaya saygı noktasında oldukça İyi bir durumda.2017 
de CO2 emisyonun düşürülmesi hedefl eri, 2011 de tüm 
fabrikalara verilmişti.Sıkı kontrol ve takip yapılarak doğanın 
korunmasına katkı sağlanıyor.Proje geliştirilmesi ve bunların 
gerçekleştirimesinde  doğru projeler olduğu zaman hiç bir engel 
bulunmuyor ve destekleniyor. Maliyet odaklı yaklaşım bu tarz 
projelerde geri planda kalıyor.Bu bağlamda fabrikamızda çok 
ciddi enerji verimlilik projelerine imza atıldı.

1. Serdar Bey, kendinizden ve Bosch TT’deki

görevinizden bahsedebilirmisiniz?

3. Bugüne kadar ne gibi çalışmalar yaptınız ve 

nasıl sonuçlar aldınız?

4. Endüstriyel işletmelere Enerji Verimliliği ile 

ilgili ne tavsiyeleriniz olabilir?

2. Bosch TT Enerji Verimliliği konusuna nasıl 

yaklaşıyor?
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ESCON, Enerji verimliliği çalışmaları:

Geçtiğimiz Mayıs-Haziran aylarında Valeo, Tanrıverdi, B/S/H ve Aksa Akrilik şirketlerinin fabrikalarında detaylı 
enerji etüd çalışmaları yapılarak raporları teslim edilmiştir.

 Tesisin enerji yükü, yük dağılımı ve enerji yoğunluğunun be-
lirlenmesi.

 Üretim hatları ve proseslerin denetimi.

 Termal kayıplar ve izolasyonun denetimi.

 Elektrik motorlarının denetimi, verimleri ve kayıpların hesap-
lanması.

 Pompalar ve fanların denetimi, verim analizi ve kayıpların 
hesaplanması.

 Yardımcı işletmelerin denetimi;

Isıtma, soğutma ve basınçlı hava sistemlerinin incelenmesi, 
sonuçların değerlendirilmesi.

Her ünite için ayrı ayrı verim analizinin yapılması.

 Aydınlatma sistemlerinin denetimi

 İşletmenin tamamıyla ilgili olarak enerji tasarruf 
olanaklarının belirlenmesi, fayda-maliyet analizlerinin 
yapılması.

 Enerji denetleme sonuçlarının yorumlanarak gerçekçi hedef-
lerin tesbiti.

 Raporlar ve sunumlar

Enerji denetlemesinde yapılan çalışmalar:

Enerji Bakanı, “Yılda 15 Milyar TL tasarruf edebiliriz”

Enerji bakanı Yıldız, Sanayide yapılacak çalışmalarla 
sektörlere göre yapılabilecek enerji tasarrufl arı;

Demir-Çelik : 8,4 milyar TL

Çimento  : 4.2 milyar TL

Petrokimya : 3.0 milyar TL

Seramik  : 0,7 milyar TL

Bu sektörler enerji yoğun sektörler olup, enerji verim-
lilği çalışmaları ile en cok enerji tasarrrufu yapılabilecek 
sektörlerin ilk sırasını almaktadır.

Sanayideki tüm sektörleri dikkate alırsak 2023 yılına 
kadar 65 milyar TL tasarruf etmemiz gerçekleşeceği 
belirtildi.
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Enerji Verimliliği Projelerine Teşvik ve Destekler
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E ĞİTİM KONULARI:

1. Gün:  VERİMLİ KAZAN DAİRESİ VE ISI GERİ KAZANIMI

 Yakıtlar ve Yakma Sistemleri

 Kazanlarda Enerji Verimliliğinin Artırılması

 Buhar Üretimi, Buhar Dağıtımı ve Buhar Sistemleri

 Atık Isıdan Geri Kazanım

2. Gün:  VERİMLİ MOTOR, POMPA, FAN SİSTEMLERİ VE HIZ SÜRÜCÜ UYGULAMALARI

 Elektrik Motorlarında Enerji Tasarrufu

 Pompa Sistemleri ve Enerji Tasarrufu

 Fanlarda Enerji Tasarrufu

 Sürücü Sistemleri

3. Gün:  SOĞUTMA GRUPLARI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 Soğutma Grupları ve Enerji Verimliliği

 Basınçlı Hava ve Isı Geri Kazanımı

4. Gün:  YENİLENEBİLİR ENERJİ-AYDINLATMA-YALITIM-ÖLÇÜM ALETLERİ

 Yenilenebilir Enerji Kaynakları-Güneş

 Aydınlatmada Enerji Tasarrufu

 Isı Yalıtımı

 Ölçü Aletleri ve Ölçüm Teknikleri

Künye- Hanlar matbaa adresi-Yayın Kurulu-Escon iletişim bilgileri

ESCON Enerji Verimliliği Eğitim Merkezi Eğitimlere başlıyor.

Maltepe’deki kendi binasına taşınan ESCON, yeni 
binasında Enerji Verimliliği Eğitim Merkez’ini açıyor. 
Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü Yönetiminde 
başlayacak eğitimlerin ilki Ekim ayında gerçekle-
şecek olup her ay için 2 program planlanmıştır. Bir 
program 4 gün sürecektir. Her katılımcıya katıldığı 
eğitim için özel hazırlanmış eğitim dökümanları ve 
eğitim sonunda da” Katılım Belgesi” verilecektir. 
Eğitmen kadrosu, her biri konusunda uzman ve uy-
gulama deneyimine sahip kişilerden oluşmaktadır. 

En son gelişmeler ve son teknolojiler ile en son 
bilgilerin verileceği Dünya Standartlarında bir 
eğitim hizmeti sunulacaktır. Sonuçları işletmelere 
kazanç getirecektir.
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