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1İç indeki ler

Künye İş Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği (SKD)
Hakkında

SKD, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın daha iyi anlaşılması, 
benimsenmesi, yaşama geçirilmesi amacı ile 2004 yılında 
kuruldu.

SKD’nin dört temel hedefi bulunuyor:

1. Sürdürülebilir kalkınma kavramının iş dünyası ve 
kamuoyunda bilinirliğini artırmak

2. Örnek teşkil edecek iyi uygulamaların artmasını teşvik 
etmek, tanıtılmasını sağlamak

3. Bu alanda politika oluşturulmasına katkı sağlamak 
4. Uygun araç ve kanallar geliştirmek için çalışmalar yapmak

SKD, 2016 yılından itibaren tüm çalışmalarını Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin çizdiği çerçeveyi temel 
alarak aşağıdaki 4 odak alanında yürütüyor:

• Düşük karbon ekonomisine geçiş ve verimlilik

• Sürdürülebilir tarım ve gıdaya erişim

• Sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi

• Sosyal içerme ve kapsayıcılık

SKD, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için yürütülen tüm 
çalışmaları iş dünyası, kamu, üniversiteler, belediyeler, yerel 
idareler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde yapıyor. 
SKD’nin öncelikli gündemini iş dünyasına örnek olarak, toplum, 
çevre ve ülke ekonomisi adına değer yaratacak projelerin 
gerçekleştirilmesi oluşturuyor. Dernek, Türkiye’nin sürdürülebilir 
kalkınma politikalarının belirlenmesine katkı sağlıyor. SKD, Dünya 
Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) bir üyesi ve iş 
ortağı olarak Türkiye’yi uluslararası düzeyde de temsil ediyor. 
Birleşmiş Milletler ve bağlı kurumları, Dünya Bankası, Avrupa 
Komisyonu vb. düzenleyici ve yönlendirici konumdaki uluslararası 
kuruluşlar ile bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak projelerde işbirliği 
yapıyor. SKD, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını benimseyen ve 
bu amaç doğrultusunda daha verimli çalışmalar yürütmek isteyen 
tüm kişi ve kuruluşları, deneyim ve birikimlerini dernek çatısı 
altında birleştirmeye davet ediyor. Genel merkezi İstanbul’da 
olan SKD’nin iş dünyasının önde gelen kuruluşlarından 58 üyesi 
bulunuyor.

Adres:

Kolektif House Levent, Esentepe Mahallesi, 
Talatpaşa Caddesi, Harman Sokak, 
No: 5/1, 34394, Levent, Şişli, İstanbul
Tel: +90 212 807 02 05 
E-mail: info@skdturkiye.org

Tasarım: 
Tolgahan Akbulut
me@tolgahanakbulut.com

Bu yayının her hakkı saklıdır. Tamamen ya 
da kısmen çoğaltılması yasaktır. Bilimsel 
araştırma, tez, makale ve haberlerde, 
yayının tam adı kullanılarak alıntı yapılabilir.

Baskı: 
Aralık 2017 

Destek Veren Kurum:

Katkıda bulunanlar: 
Konca Çalkıvik, Münevver Bayhan, 
Mihriban Demir, Mert Güller

Yayına hazırlayan: 
Simla Gürsan
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2015’te açıklanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri (SDG’ler), özellikle erişilebilir ve temiz enerji, iklim 
eylemi, sanayi, inovasyon ve altyapı, sürdürülebilir şehir ve 
yaşam alanları, sorumlu üretim ve tüketim hedefleri altında 
‘Enerji’ konusunun sürdürülebilirlik açısından ne kadar kritik 
olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu nedenle SKD olarak, 
Küresel Hedefleri temel çerçeve kabul ederek üyelerimiz ve 
paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmalarında 
‘Enerji’ başlığı altında binalarda enerji verimliliği konusunu 
detaylı bir şekilde ele aldık. Söz konusu atölyeler, SKD’nin 
kurulduğu 2004 yılından bu yana çalışma alanları arasında 
hep var olmuş olan ‘Enerji’ konusunu detaylandırarak binalarda, 
sanayide ve taşıtlarda enerji verimliliği şeklinde 3 alt başlıkta 
daha odaklı çalışmayı öngören bir strateji kazandırdı. 
 
Son yıllarda yapılan araştırmalar, binaların iklim değişikliği 
konusunda çok büyük bir paya sahip olduğunu gösteriyor. 
Dünyadaki toplam enerjinin yüzde 40’ı binalarda tüketiliyor. 
İnşaat sektörü ise dünya çapında tüketilen enerjinin 3’te 1’ini 
oluştururken insan kaynaklı seragazı emisyonlarının da yüzde 
20’sinden sorumlu. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine 
göre Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşılabilmesi için 
binalardan kaynaklı karbondioksit emisyonlarının yüzde 80 
azaltılması gerekiyor. Bu nedenle tasarım, inşaat ve kullanım 
aşamalarının tamamında enerji verimliliği vizyonuyla hareket 
edilerek binalarda enerji tüketimini azaltmak, iklim değişikliğiyle 
mücadeleye çok önemli bir katkı sağlayacak.  
 
Binalarda enerji verimliliği uygulamaları; birçok ekonomik 
ve sosyal faydayı da beraberinde getiriyor. Yeni iş alanları 
yaratması, sağlık ve üretkenliği olumlu etkilemesi, kaynak 
verimliliği sağlayarak maliyetleri azaltması bunların başında 
geliyor. Binalarda enerji verimliliği çalışmalarının en önemli 
katkısı ise şüphesiz bu alanlara yapılacak yatırımları artıracak 
olması. Dolayısıyla çarpan etkisi oldukça yüksek bir katkı söz 
konusu. Yine IEA tahminlerine göre bu şekilde bir dönüşümü 
sağlamak demek, 2014’te 100 milyar USD değerinde olan 
enerji verimliliği çözümleri piyasasını 2020’de 200 milyar 
USD’ye çıkarma fırsatı sunuyor. 
 
SKD olarak kuruluşumuzdan bu yana ‘enerji’ konusunu 
sürdürülebilirlik gündeminin ilk sıralarında tutmaya yönelik 
çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda kurduğumuz Enerji Çalışma 
Grubu tarafından 2013 yılında hayata geçirilen Binalarda 
Enerji Verimliliği (BEV) Bildirgesi yoluyla başta üyelerimiz olmak 
üzere iş dünyasına bu konuda bir vizyon kazandırmayı ve 
uygulama süreci için kılavuz olmayı hedefledik. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’nın da desteğini alan bu bildirgemiz her 
geçen yıl yeni imzacılar kazanıyor. Bildirgenin yaygınlaştırılması 
kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarda ise 2016 yılında 
önemli bir kazanım 
sağlayarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) 
ile işbirliği protokolü imzaladık. Dünyada ve ülkemizde sayıları 
hızla artan ve oldukça yüksek enerji tüketimine sahip AVM’lerin 
enerji verimliliği çalışmalarını gündemlerine alması kritik öneme 
sahip. Bu nedenle BEV Bildirgesi’ni imzalayan AVM sayısının 
da protokolü takip eden süreçte hızla artması son derece 
sevindirici bir gelişme. 
 
Enerji Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen diğer önemli 
çalışma ise Türk iş dünyasında konuyla ilgili iyi uygulamaları 
yaygınlaştırmak ve henüz konuya eğilmemiş şirketlere ilham 
vermek amacıyla 2013 yılında yayınlanan BEV Başarı 
Öykünüz Dergisi idi. Söz konusu ilk dergide 9 tanesi üyemiz 
olmak üzere toplam 13 şirketin binalarda enerji verimliliği 
konusundaki iyi uygulamasına yer vermiştik.  
 
Dünyamızın ortak ve en acil çözülmesi gereken sorunu olan 
iklim değişikliğiyle SDG’ler kapsamında mücadele edilmesi, iş 
dünyasının katkısı olmadan mümkün olmayacaktır. İklim eylemini 
hayata geçirmek konusunda iş dünyasının rolünün her geçen 
gün arttığını gözlemliyor ve Türk iş dünyasının son yıllarda artan 
sürdürülebilirlik farkındalığı sayesinde bu mücadelede önemli 
bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Gerek üyelerimiz 
gerekse paydaşlarımızın konuya verdiği önem ve her kesimin 
işbirliği fırsatlarına yaklaşımı, bu farkındalığın hızla sonuç 
vereceğine dair umutlu olmamızı sağlıyor.  Bu umudumuzu 
daha da artıran, potansiyelini hayata geçirmek ve geleneksel 
iş yapış biçimini değiştirerek sürdürülebilir bir dünya için elini 
taşın altına koyarak liderliği üstlenen şirketlerin uygulamaları 
oluyor. Halihazırda binalarda enerji verimliliğine yönelik 
yürütülen oldukça kıymetli bu çalışmaların ortaya konmasının, 
paylaşılmasının ve yaygınlaştırılmasının en az bu çalışmaların 
yapılması kadar önemli olduğuna inanıyoruz.  
 
Elinizde tuttuğunuz ve içerisinde birbirinden değerli çalışmaları 
göreceğiniz bu dergi, konuyla ilgili ilham veren, yol gösteren 
ikinci iyi uygulama yayınımız olmakla kalmıyor, ülkemizde iş 
dünyasının kısa zamanda ne kadar yol kat ettiğini görmek 
isteyen okuyucular için bir değerlendirme fırsatı da sunuyor. 
Bu yayının üçüncü sayısında BEV Bildirgesi’ni imzalamış ve 
çalışmalarıyla fark yaratan daha fazla şirkete yer vermeyi 
sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyoruz. 

SKD Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı

Canan Ercan Çelik
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Günümüzde küresel çapta gerçekleşen üç megatrend var. 
Bunlar; dijitalleşme, kentleşme ve sanayileşme. Bu üç trendin 
en önemli nihai etkilerinden birinin enerji ihtiyacımızdaki ciddi 
artış olacağı kesin bir şekilde biliniyor. Öyle ki Uluslararası 
Enerji Ajansı (International Energy Agency - IEA) verilerine 
göre 2050 yılına kadar bu ihtiyaç tam 1,5 kat artacak. Diğer 
yandan küresel ısınmayı ortalama sıcaklığın 2°C üzerinde 
sınırlayabilmek ve dramatik iklim değişikliği etkilerinden 
korunabilmek için 2050 yılına kadar karbon emisyonlarının 
yarıya indirilmesi gerekiyor. Yani bir yandan küresel enerji 
ihtiyacı 1,5 kat artarken diğer yandan enerji kullanımına 
bağlı karbon salımlarının yarıya düşürülmesi gerekecek. 
Bu ikilemden çıkabilmenin tek yolunun enerjiyi 3 kat daha 
verimli kullanabilmek olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, 
madalyonun öteki yüzü de karşımıza başka bir sorunu 
çıkarıyor. Dünya üzerinde yaklaşık 1,3 milyar insanın, yani 
dünya nüfusunun beşte birinden fazlasının elektriğe erişimi 
yok. Elektriğe erişimi olan nüfusun ise 1 milyarının güvenilir ve 
kesintisiz erişimi bulunmuyor. 
 
Bu zorluğun üstesinden gelmek, temel insan hakkı olduğuna 
inandığımız enerjiye erişimi tüm dünya insanları için mümkün 
kılmak bugünün teknolojileriyle sağlanabilir. Ancak bu bir tek 
şekilde mümkün; enerjiyi tüketme kültüründen yönetme kültürüne 
geçerek. 
 
Verimlilik potansiyeli tam anlamıyla uçsuz bucaksız. 
Günümüzde insanlar enerji dünyasının sorunlarına çözüm 

ararken genellikle nükleer enerji ve alternatifleri, kaya gazı, fosil 
yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde konuşuyorlar. 
Ancak bununla birlikte hızla büyüyen bir düşünce ekolü daha 
var. O da gerçek önceliğin enerji verimliliği olduğuna dair 
inanç. Çünkü yeşil enerji üretmenin en kolay, en ucuz, en hızlı 
ve en kârlı yolu enerjiyi daha akıllıca yönetmekten geçiyor. 
IEA verileri, hala endüstrideki enerji verimliliği potansiyelinin 
yüzde 58’ine, altyapı sektöründeki verimlilik potansiyelinin 
yüzde 79’una ve binalardaki potansiyelin yüzde 82’sine hiç 
dokunulmadığını ortaya koyuyor. Eğer enerji verimliliğindeki bu 
potansiyeli hayata geçirebilirsek iklim değişikliği ile daha rahat 
mücadele edebilir, sürdürülebilir bir dünya için daha umutlu 
olabiliriz. 
 
SKD Enerji Çalışma Grubu olarak bu bağlamda binalarda 
var olan verimlilik potansiyelini ortaya çıkartabilmek için 
hazırladığımız ve imzaya açtığımız BEV Bildirgesi ile çok 
önemli bir adım attık. İlk planda farkındalığı artırmak için 
imzacı sayımızı artırmayı amaçladık, şimdi ise yapılanların 
paylaşılma vakti. İnanıyoruz ki paylaşılan iyi uygulamalar hem 
diğer çalışmalar için ilham kaynağı olacak, hem de gayretleri 
cesaretlendirecektir. 
 
İyi uygulama örneklerini paylaştığımız Başarı Öykünüz 
Dergimizin şimdi ikinci sayısını çıkartıyoruz. Bu süreçte toplanan 
örnekleri, çatı örgütümüz Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş 
Konseyi’nin (WBCSD) metodolojisine göre değerlendirdik. Bu 
metodoloji kapsamında her başarı öyküsünü yukarıdaki şemada 

SKD Türkiye 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Başkanı

Bora Tuncer

yer alan 5 adımı ve bu adımlara göre oluşturulmuş detaylı 
soruları takip ederek oluşturduk. 
 
Öncelikle BEV Bildirgesi imzacısı olan ve SKD’ye raporlama 
yapan üye şirketlerden iyi uygulamalarını istedik. Seçici kurul 
tarafından yapılan ön eleme sonucunda seçilen vakalara 
raporda yer verdik. Başarı Öykünüz’ün bu sayısında farklı 
sektörlerden 12 şirket yer alıyor. Amacımız; henüz bu konuda 
adım atmamış şirketlere ilham vermek, BEV imzacısı olarak 
enerji verimliliği çalışmalarına başlamaları yönünde onları 
teşvik etmek.  
 
İyi uygulamalara yer verirken anlamlı tasarrufları ön plana 
çıkarmaya çalıştık. Stratejiyi önemsedik ve üst yönetimin 
desteğinin yanı sıra çalışanların sürece dahil olma durumunu 
da dikkatle inceledik. 
 
Bu arada BEV’i SKD’nin ilgili diğer çalışmalarıyla entegre 
etmek için de çalışmalara başladık. Bu kapsamda ilk 
olarak 2015 yılında hayata geçirdiğimiz ve bu yıl ölçme, 
değerlendirme ve izlemeyi de kapsayan ikinci versiyonunu 
hayata geçirdiğimiz, işyerlerinde sürdürülebilir tüketimi teşvik 
eden DO! (Duyarlı Ol!) Projesi’ni ele aldık. SKD bu projede 
çalışma alanlarında ‘duyarlı insanlar’ yaratarak iş yerlerinde 
elektrikten suya, yakıttan kağıda kaynak tasarrufu sağlamayı 
amaçlıyor. DO! Projesi kapsamında da enerji verimliliği 
konusunda önemli tasarruf imkanları yaratılıyor. Dolayısıyla 
DO! ve BEV’in birbiriyle kesişen, örtüşen yanlarının çok fazla 

olduğundan yola çıkarak DO!’yu imzalayan şirketlere BEV 
Bildirgesi’ni imzalamalarını da ön koşul haline getirdik. 
 
Çalışmalarımız Enerji Çalışma Grubu üyesi arkadaşlarımızın 
çok değerli katkılarıyla hız kesmeden devam ediyor. Bundan 
sonraki süreçte öncelikle tüm SKD üyelerinin BEV Bildirgesi 
imzacısı olmalarını hedefliyoruz. Daha sonra ise bu Bildirge’nin 
iş dünyasının tamamında yaygınlaşması için faaliyetler 
yürütmeyi planlıyoruz. Bu sayede başta iklim değişikliğiyle 
mücadele olmak üzere iş dünyasının sürdürülebilir bir dünya için 
yapacağı katkıyı günden güne artırmak temel motivasyonumuz 
olmaya devam edecek.

VİZYON PLANLAMA UYGULAMA ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

SONUÇLAR VE
GERİ BİLDİRİM
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ADIM ADIM ADIM ADIM ADIM
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Ad Soyad

İmza

Kurum

SKD tarafından Ocak 2013’te imzaya açılan BEV Bildirgesi, iş dünyasına binalarda 
enerji verimliliği konusunda liderlik ederek küresel iklim değişikliğiyle mücadele 
çalışmalarına katkı sunulması, işletme maliyetlerinin azaltılması, çalışan performansının 
ve memnuniyetinin iyileştirilmesi ve kurumsal itibarın artırılması fırsatlarını sunuyor.

Bildirge’yi bugüne kadar 31 şirket ve 33 AVM imzaladı. İmzacı şirketler bu konudaki 
liderlikleriyle, faaliyette bulundukları sektörlere, iş ortaklarına ve çalışanlarına güçlü bir 
mesaj veriyorlar. 

*Şirketler bu Bildirge’ye imza atarak arka sayfada beyan edilen aksiyonları 
gerçekleştireceklerini taahhüt ederler.

BİNALARDA
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
BİLDİRGESİ

Bildirge’yi imzaladıktan 
sonra bu sayfayı aşağıdaki 
adresimize postalayarak siz 
de dönüşümün bir parçası 
olabilirsiniz. 

SKD Türkiye
Kolektif House Levent, Esentepe 
mah., Talatpaşa cad., Harman 
sok., No: 5/1 Levent, Şişli, 
İstanbul

BEV Bildirgesi imzacısı 
olmak çok kolay! 
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BİNALARDA
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
AKSİYONLARI

1

2

3

4

5

Şirket binalarındaki mevcut durumu tespit 
etmek ve hede�enen değişime uygun 
olarak zamana dayalı enerji ve/veya CO2 
azaltım hede�eri belirlemek

Şirket binalarında enerji kullanım 
performansının iyileştirilmesine yönelik bir 
şirket politikası yayınlamak

Şirket binaları için belirlenmiş bu hede�eri 
gerçekleştirmeye yönelik bir uygulama 
stratejisi ve denetim programı belirlemek 
ve hayata geçirmek

Şirketin enerji kullanımı, CO2 salımı ve 
azaltım hede�eri konusunda yapmış olduğu 
ilerlemeyi sürdürülebilirlik ve diğer benzeri 
raporlarında yıllık olarak yayınlamak

Binalarda enerji verimliliği çalışmalarını 
daha yaygın hale getirmek için, tedarikçiler, 
çalışanlar ve diğer paydaşlarla pazarlama, 
Ar-Ge, bilgilendirme ve eğitim gibi 
faaliyetler yapmak

CO2

BEV Bildirgesi ve aksiyonlarının nasıl uygulandığını anlatan BEV Bildirgesi Kılavuzu’na          
                ulaşılabilir. 

Kendi binasında/binalarında enerji verimliliğini artırarak iklim değişikliğiyle mücadele 
konusunda lider şirketler arasında yer almak, aynı zamanda işletme maliyetlerini 
azaltarak karlılığını artırmak isteyen her şirket, BEV Bildirgesi’ni imzalayarak aşağıdaki 
aksiyonları adım adım gerçekleştirebilir. 

Bu aksiyonlar; kısa vadeli 
çözümler yerine uzun vadede 
şirketin binalarındaki enerji 
tüketimleri, bu tüketimin kaynakları, 
çalışan davranışlarının etkisi, 
gerçekleştirilen verimlilik 
çalışmalarının sonuçları gibi birçok 
parametre hakkında her yıl düzenli 
veri elde etmesini sağlayacak bir 
ölçme, değerlendirme ve izleme 
sistemi yaratacaktır. Bu sistematik 
yaklaşım, enerji verimliliğini 
sürdürülebilirliğin tüm alanlarında 
olduğu gibi şirketin stratejisinin 
bir parçası haline getirerek uzun 
vadede de oldukça etkili sonuçlar 
doğuracaktır.

SKD web sitesinden 

8 BEV Bi ld i rges i

http://www.skdturkiye.org/userfiles/file/Documents/4ip710vdh7t9rba0sctxzxa3lkum2q.pdf
http://www.skdturkiye.org




BEV 
imzacılarından 
başarı öyküleri



Program Kapsamındaki Binalar:

• İstanbul Altunizade Merkez Bina  
(Kiracı durumunda)

BEV Bildirgesi’ni 2013 yılında 
imzaladı. 

Enerji tasarrufu 
öncelikli hedef

Akçansa, Hammaddeler ve Çevre Müdürü

Özgür Öztürk

Adım 1 -  Vizyon 

Akçansa Çimento İcra Kurulu enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, sürdürülebilir 
büyüme gerçekleştirmek, karbon salımını düşürmek ve maliyetlerde enerji payını 
azaltmak için enerji verimliliği projelerini devamlı olarak destekliyor. Böylece 
projelerin yatırım kararlarında hızlı onay alınabiliyor.

Enerji verimliliği, Akçansa için kritik bir parametre olup şirketin altı temel 
stratejik hedefinden biri. Bu doğrultuda enerji performansı fabrikalarda anahtar 
performans göstergeleri üzerinden düzenli olarak takip ediliyor. 

Akçansa, sürdürülebilirlik vizyonu ve misyonu doğrultusunda Kalite, Çevre, İş 
Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetimi çerçevesinde belirlediği politikalar 
kapsamında enerji verimliliği konusunda aşağıdaki taahhütlerde bulunuyor:

• Müşteri ve bağlı olunan mesleki kuruluşların yükümlülüklerine, ilgili kalite ve 
ulusal-uluslararası ürün standartlarına, Çevre, Enerji Verimliliği ve İş Sağlığı 
Güvenliği standart, yasa ve yönetmeliklerine uymak,

• ISO 9001, EN 197-2, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001’e uygun 
bir şekilde yönetilen Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği yönetim 
sistemlerinin etkinliğini sürekli geliştirmek, yönetim sistemi standartlarına 
uymak,

• Sistemi sürekli iyileştirmenin yöntemi, bu politikaya uygun olarak oluşturulan 
amaç ve hedefleri gözden geçirmek, iş planları hazırlamak ve uygulamak,

• Çimento, klinker ve agrega üretimi, depolama, taşıma, liman faaliyetlerinin 
yerel ve küresel çevre üzerindeki etkilerini iyileştirmek üzere araştırmada 
bulunmak, kaynakları korumak, enerjiyi verimli kullanmak, atıkları azaltmak ve 
ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye etkilerini dikkate almak, 

• Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı Güvenliği performansını geliştirmek, müşteri 
memnuniyetini artırmak, kirliliğin, kazaların ve hastalıkların önlenmesi ile ilgili 
faaliyetlerde bulunmak,

• Müteahhit ve tedarikçilerin taahhütlere uymalarını sağlamak amacı ile karşılıklı 
kazanma prensibine göre çalışmak, onların Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı 
ve Güvenliği konularında gelişmelerini sağlamak için sahip olunan bilgi ve 
deneyimi ihtiyaca göre paylaşmak,

• Arazi kullanımını planlayarak çevreye yararlı kullanım sonrası çözümler 
üretmek,

• Tüm paydaşlarla Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği konularında etkin 
iletişim sağlamak ve işbirliğinde bulunmak,

• Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm faaliyetlerde alternatif 

Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak 
kuruluşu olan Akçansa, Türkiye’nin en büyük 
çimento üreticisi ve sektörünün lider şirketi 
konumundadır. Türkiye’nin çimento ihtiyacının 
yüzde 10’unu, toplam çimento ve klinker 
ihracatının ise yüzde 12,5’ini karşılamaktadır.

• Çalışan sayısı (2016): 1.139 

• Ciro (2016): 1,46 milyar TL

enerji ve hammadde kaynaklarını değerlendirerek enerji verimliliği 
ve tasarrufunu artırmak için kaynak ayırmak,

• Enerjiyle ilgili yapılan satın almalar, yeni proje ve tasarımlarda 
sisteme uygun, verimliliği yüksek ekipman, sistem ve servisleri 
tercih etmek.

Adım 2 - Planlama

Akçansa Altunizade Merkez Ofisi’nde tüm veriler belirlenen KPI’lar 
çerçevesinde, sürdürülebilirlik performansı kapsamında düzenli takip 
ediliyor. Bu verilerden biri olan elektrik tüketimi, binaya taşınılan 
2013 yılından itibaren aylık olarak elektrik teknisyeni tarafından 
takip ediliyor ve çevre ve elektrik departmanları ile paylaşılıyor. 
Binadaki aylık elektrik tüketiminin azaltılması hedefiyle yola çıkan 
şirket, baz veri olarak 2014 yılı elektrik tüketim verisini (254.722 
kWh) aldı ve iyileştirmeler üzerinde çalışılmaya başlandı. 

Çalışmalar, Fabrika içinde bulunan ISO 50001 Enerji Yönetim Birimi 
tarafından yürütülüyor. Farklı disiplinlerden çalışanların bir araya 
gelmesinden oluşan ekipte iki çalışanın Enerji Yöneticisi Sertifikası 
bulunuyor. Ek olarak, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin 
uygulandığı merkez ofiste daimi olarak bir elektrik uzmanı çalışıyor. 
Bu kişi Çevre, Elektrik ve Enerji-Yakıt Tedariği departmanlarıyla sürekli 
koordinasyon içinde çalışmaları yürütüyor.

Akçansa sürdürülebilirlik önceliklerini altı ana başlıkta topluyor: 

• İş sağlığı ve güvenliği

• Sürdürülebilir tedarik zinciri

• Biyoçeşitlilik 

• İklim ve çevrenin korunması

• Sürdürülebilir inşaat çözümleri

• Paydaş katılımı

‘İklim ve çevrenin korunması’ başlığı altında ise iklim değişikliğiyle 
mücadelede enerji verimliliği uygulamaları yer alıyor. Geliştirilen 
enerji verimliliği stratejisi kapsamında tüm fabrikalarda ve ofislerde 
yeni ekipman alımlarında ve ekipmanların değişiminde enerji 
verimli ekipmanlar tercih ediliyor. Böylece seragazı emisyonlarının 
azaltılması hedefleniyor.

Enerji yoğun bir sektör olan çimento sektöründe maliyetlerde enerji 
kalemi önemli bir yer tutuyor. Bu sebeple Akçansa, üretim sahasının 
yanı sıra ofisler içinde de enerji verimliliği projeleri uygulamaya 
başladı. Sürdürülebilirliğin şirketin iş yapış biçimi olması dolayısıyla 
tüm çalışanların her türlü karar, uygulama ve çalışmalarında 
sürdürülebilirliği göz önünde bulundurması sebebiyle içerideki ikna 
süreci oldukça hızlı ve kolay oldu.

Adım 3 - Uygulama

İlk yatırım maliyeti, uygulama kolaylığı ve yatırım geri dönüş süresi 
gibi kriterler göz önünde bulundurularak uygulamaya alınacak enerji 
verimliliği yatırımları seçildi: 

-2. kat kapalı garaj: 72 watt’lık floresanlar, 36 watt elektrik 
harcayan led floresanlar ile değiştirildi. Yarı yarıya elektrik tasarrufu 

1 6 odak alanını içeren 2020 Hedefleri’nde Akçansa Sürdürülebilirlik Raporu’ndan ulaşılabilir. 
(http://www.akcansa.com.tr/downloads/surdurebilirlik/surdurulebilirlik2015.pdf)
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sağlanırken aynı zamanda floresan lamba atığı ile balansör ve 
startel ihtiyacının önüne geçildi.

Yaklaşık iki yıldır kurulu olan sistem içinde henüz herhangi bir 
armatürde arıza yaşanmadı. Buna karşın eski sistemde 1-2 ay içinde 
10-15 adet lamba değişimi yapılmaktaydı.

Cam filmlerinin yönünün değişimi: Uygulamanın ardından 
termometre ile yapılan ölçüm sonucunda 6-7 °C ısı farkı tespit 
edildi. İçerden uygulama yapılmış cam filmli camlar 30-37 °C iken, 
dışardan uygulanan cam film 29-30 °C oranında kaldı. Yaz ayları 
süresince gerek klimalar daha az kullanılarak enerji tasarrufu yapıldı, 
gerekse UV ışınlarının stor perdeyi ısıtarak çalışanlar tarafından 
zararlı gazların solumasının önüne geçildi.

 

Dış mekan bina aydınlatması: Genel Müdürlük binasının ön 
cephe aydınlatmasında iki adet 800 watt’lık halojen projektör 
kullanılmaktaydı. Aynı zamanda bu uygulama havanın aydınlığına 
ya da karanlığına bağlı olmayıp, akşam 19:00 ile sabah 
07:00 arası zaman ayarıyla otomatik olarak 12 saat boyunca 
yanmaktaydı. Bu projektörler 200 watt’lık led projektörler ile 
değiştirildi ve zaman ayarı yerine bir fotoselli röle ile hava kararınca 
devreye giren, hava aydınlandığı zaman da devreden çıkan bir 
sisteme entegre edildi. Böylece hem 1600 watt’lık harcama 400 
watt’a düşürüldü hem de amaca hizmet eden bir zamanlama sistemi 
devreye alındı.

Adım 4 - Ölçme & Değerlendirme

Yapılan ölçümlere göre 2015 yılında 244.166 kWh, 2016 
yılında ise 244.774 kWh elektrik tüketimi gerçekleşti. Böylece baz 
yıl olarak belirlenen 2014 yılından itibaren toplam 10.556 kWh 
elektrik tasarrufu sağlandı. Bu da dört kişilik bir ailenin dört yıllık 

elektrik tüketimine tekabül ediyor.2

Adım 5 - Sonuçlar & Geri Bildirim

Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda 2014 yılı itibariyle düzenli 
olarak elektrik tasarrufu sağlandı. Enerji verimliliği Akçansa’nın 
önceliklerinden biri olup bu konuda çalışmalarına devam edecek. 
Gelecek dönemde şirket içinde farkındalık artırma, eğitim ve 
bilgilendirme çalışmaları artırılarak çalışanların süreçlere daha fazla 
dahil olması sağlanacak.

2 TEİAŞ’a göre dört kişilik bir aile yılda 3.036 kWh elektrik tüketiyor.
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Program Kapsamındaki Binalar:

• Bursagaz Genel Müdürlük Binası (Mülk 
sahibi): 7758 m² 

• Şebeke Yönetim ve Çağrı Merkezi Binası 
(Mülk sahibi): 2935 m2

• Nilüferköy ve Mudanya İstasyonu (Mülk 
Sahibi): 1747 m2

• Gürsu İstasyonu (Mülk Sahibi): 2754 m2

• Hamitler İstasyonu (Mülk Sahibi): 833 m2

• Ovaakça İstasyonu (Mülk Sahibi): 315 m2

• Kestel İstasyonu (Mülk Sahibi): 244 m2

• Veysel Karani İstasyonu (Mülk Sahibi):  
392 m2

• İznik İstasyonu (Mülk Sahibi): 684 m2

• DOSAB İstasyonu (Mülk Sahibi): 224 m2

• OSB4 İstasyonu (İşletme Hak Sahibi): 
454 m2

• Dericiler OSB İstasyonu (İşletme Hak 
Sahibi): 330 m2

BEV Bildirgesi’ni 2013 yılında 
imzaladı. 

Sürdürülebilir Enerji 
Yönetimi Programı ile 
sürdürülebilir geleceğe 
yatırım 

Bursagaz, Genel Müdür

Dr. Markus Rapp

Adım 1 -  Vizyon 

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası’nın alınmasıyla kurgulanan Sürdürülebilir 
Enerji Yönetimi Programı kapsamında emisyon hesaplamaları, ayrıştırmaları ve 
tüketimleri kayıt altına alınmaya başlandı ve tasarruf planları incelemeye alındı. 
Ortaya konan sürdürülebilirlik modellemesi ve raporlaması, enerji etütleri, emisyon 
ölçüm ve tasarruf önerileriyle, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında 
üst yönetimin desteğinin alınması sağlandı. Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği 
alanlarında kısa sürede sektörde ve sektör dışında rol model olacak çalışmalar 
ortaya koyulmasında bu desteğin öneminin büyük olduğu gözlemlendi. 

Enerji verimliliği uygulamaları, verimliliğin artması ve maliyetlerin azalmasına 
katkı sağladığı gibi Bursagaz’ın sürdürülebilirlik stratejilerinde önemle altı çizilen 
‘sürdürülebilir geleceğe yatırım’ bakış açısının hayata geçirilmesine ve paydaş 
memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılmasına da büyük fayda sağlıyor. Aynı 
zamanda, şirket içinde alınan stratejik kararlara da etki ederek yatırımların etkin 
yönetimine olanak veriyor.

Sürdürülebilir Enerji Yönetimi Programı altında geliştirilen Enerji Politikası, yasal 
düzenlemelerin takibi, enerji kullanımına yönelik hedef ve amaçlar, sürekli 
iyileştirme çalışmaları, satın alma ve hizmet süreçlerinde enerji yönetimi, enerji 
yönetimi ile ilgili bilginin paylaşımı, bilinç artırmaya yönelik çalışmalar, enerji 
yönetim sürecinin etkili bir biçimde yönetilmesi konularını kapsayacak şekilde 
oluşturuldu. 

Program’ın takibi aşağıdaki konular bazında gerçekleştiriliyor:

• Binalarda enerji verimliliği, enerji tüketimi ve yenilenebilir enerji kullanımı

• Isıtma-soğutma

• Sıcak su ve aydınlatma sistemleri

• Mevzuat ile uyumluluk

• Çevre Eylem Planları

• Çalışanlarda çevre / enerji verimliliği bilinci uygulamaları

• Çevre / enerji verimliliği etki analizleri

• Atık bertarafı

• Doğal kaynak kullanımı

• Gözlem, kontrol ve sürekli iyileştirme 

Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alan 
sınırlarında ve İznik bölgesinde müşterilerine 
doğalgaz arzı sunan Bursagaz’ın ana hissedarı 
EWE Holding Türkiye’dir.

• Çalışan sayısı (2016): 254

• Ciro (2016): 771 Milyon TL

Adım 2 - Planlama

Bursagaz Sürdürülebilir Enerji Yönetim Programı’nın iki ana hedefi 
bulunuyor: 

• Enerji Yönetim Politikası ve binalarda enerji verimliliğine yönelik 
uygulamaya alınan Sürdürülebilir Enerji Yönetim Programı’nın 
şirketin tümünde benimsenmesinin ve uygulanmasının sağlanması

• Enerji verimliliği adına ilgili performans parametrelerinin 
doğru ölçümünü sağlayarak; uzun dönemli enerji verimliliği 
performansına etki edecek uygulamaların planlanması, devreye 
alınması ve etkin bir şekilde ölçümlenmesi

Enerji Politikası’nın uygulamaya geçirilmesinden önce aşağıdaki 
maddeler göz önünde bulundurularak; Genel Müdürlük 
Binası’nda bağımsız bir danışmanlık şirketi tarafından Enerji Etüdü 
gerçekleştirildi ve mevcut durumdaki veriler toplandı:

• Kullanılan cihazların türü ve tüketim düzeyleri  
(Elektrik motoru ve pompaların verimlilikleri)

• Binanın ekolojik yapısı

• Binanın iklimlendirme düzeyi

• Gerçek zamanlı enerji tüketim analizi

• Noktasal ölçüm analizi

• Sistemsel kayıplar ve yükler

• Elektrik tarife analizi

• Enerji analizör ölçümleri

• Termal kamera analizi

• Yalıtım performans analizi

• Otomasyon sistemi verimliliği

• Sıcaklık, nem ve CO2 analizi

Gerçekleştirilen Enerji Etüdü’nün ardından prosedür dokümanları 
kapsamında ilgili kriterler ortaya kondu:

• Enerji Verimliliği Kanunu: Enerji performansı raporlama kriterleri, 
tedarikçi seçim kriterleri

• Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği: Bina izolasyon verimlilik 
faktörü, ısı geçirgenlik faktörü

• Aydınlatma Yönetmeliği: Kişi başına düşen lümen

• Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin 
Artırılmasına Dair Yönetmelik 

• Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik: 
Trijenerasyon sistem kapasitesi

• ISO 14064 Seragazı Doğrulama Standardı: Tjoules CO2, metan 
ve CO2 salım miktarları (kg cinsinden)

• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi: Enerji referans çizgisi, enerji 
kullanım alanı filtrasyonu

• Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği: Şebeke bağlantı 
faktörü, üretilen enerji kWh potansiyeli

• Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ: 
Rüzgarlanma alan performansı, güneşlenme alan performansı, 
solar panel hücre kapasitesi

• Genel Aydınlatma Yönetmeliği: Cam ışık geçirgenlik düzeyi

• İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri: Maruz kalınacak toz, iç 
gürültü potansiyeli, cam gürültü geçirgenlik potansiyeli

Genel Müdürlük Binası için belirlenmiş olan etüt alanlarına göre ön 
görüşme ve veri toplama, ölçüm ve analiz, tasarruf potansiyeli, boyut 
ve önlem raporu aşamaları izlenerek baz veriler toplandı.  

Bunun yanı sıra, şirket içinde de enerji verimliliği politikası 
kapsamındaki tüm çalışmaları yürütecek kişiler belirlendi. Bursagaz’ın 
gönüllü çalışanlarından oluşan ve ISO 50001 Enerji Yönetimi adına 
çalışmalar yürüten Bursagaz Enerji Yönetim Takımı ana çalışmaları 
takip ederken, Sürdürülebilir Yaşam Platformu adı verilen ekip ise 
yıllık sürdürülebilirlik raporlamalarını hazırlıyor. Enerji Yönetim Takımı 
bir yönetim temsilcisi ve yedi Bursagaz çalışanından oluşuyor. 
Çalışanlar enerji performansı ile ilgili gösterge sonuçlarını yönetim 
temsilcisine raporluyor. Takım içi sorumluluklar ise yönetim temsilcisi 
tarafından çalışanların bağlı oldukları departmanlar bazındaki 
yetkinliklerine göre belirleniyor. 

Oluşturulan Enerji Yönetim Takımı tarafından yapılan iç denetimler, 
bağımsız şirketler tarafından gerçekleştirilen dış denetimler ve Global 
Reporting Initiative (GRI) indikatör kontrolleri olmak üzere üç alanda 
denetimler yürütüldü. Böylece işlerin kapsamlı kontrolü sağlanarak 
mevcut durum analizi yapıldı ve iyileştirme alanları belirlendi. 

Sürdürülebilir Yaşam Platformu’nun raporlamada ele aldığı konular 
kapsamına enerji verimlilik düzeyi, emisyon hesaplamaları, 
yenilenebilir enerji kullanım planlaması, enerji referans tabloları, 
tüm şebekenin tek bir merkezden uzaktan izleme sistemi ile 
kontrolünü sağlayan SCADA Sistemi konuları dahil edildi. Belirlenen 
enerji verimliliği stratejisini paydaşlara da ulaştırmak amacıyla 
Sürdürülebilir Yaşam Platformu tarafından bir iletişim stratejisi 
hazırlandı.

Enerji yönetimini de kapsayan iletişim stratejisinin uygulanabilirliği 
adına oluşturulan Paydaş Beklentileri Dengeleme Analizi kapsamında 
tüm dış paydaşlar listelenerek paydaşların beklentileri analiz ediliyor 
ve önceliklendiriliyor. Ziyaretler, periyodik görüşmeler, strateji 
toplantıları, denetimler, anketler, grup çalışmaları, saha ziyaretleri, 
konferanslar vb. araçlarla dış paydaş iletişimi etkin biçimde 
sağlanıyor.

Adım 3 - Uygulama

Sürdürülebilir Enerji Yönetimi Programı kapsamında uygulamaya 
alınacak enerji verimliliği yatırımları seçilirken aşağıdaki kriterler göz 
önünde bulunduruldu: 

• Açık ve anlaşılır bir konuya sahip olma

• Enerji verimlilik ve tasarruf düzeyleri

• Fayda ve maliyet analizleri

• Risk analizleri

• Fizibilite ve kapasite raporları parametreler ve karşılığındaki 
değerler 

• Enerji etütleri çıktıları

• Proje bütçesi ve süresi 

Yatırımların finansal açıdan değerlendirmesi ise tarife ve varlık tabanı 
hesaplaması, gelir gereksinimi hesaplaması, kazanılan miktarın 
yatırılan miktara oranını kapsayan ROI ve OPEX dönüşüm araçlarıyla 
gerçekleştirildi. 
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Maliyet ve fayda ilişkisini açıklıkla ortaya koyan ROI hesaplamaları 
proje zamanlaması, proje karlılığı ve maliyetleri gözden geçirmeyi 

sağlayarak operasyonel alanda verimli çalışmayı destekledi. 

Değerlendirmeler sonucunda şirket için optimum fayda sağlayacak 

projeler uygulamaya alındı. 

Nilüfer Lokasyonu Aydınlatma Projesi: Dış aydınlatma 
sistemlerinde revizyon yapılarak LED aydınlatma teknolojisine 
geçildi, dış aydınlatmalara bağlı seragazı emisyonunun azaltılması 
hedeflendi. 2015 yılında 13 adet 400 watt geleneksel  

metal-halide yerine 90 watt LED projektör takıldı. 

Yeni Yönetim Binası Projesi: 2013 yılında yapımına başlanan 
Bursagaz Yeni Genel Müdürlük Binası için yenilenebilir enerji 
kullanımına ve enerji verimliliğine yönelik planlanan projeler binanın 
ısıtma, soğutma ve aydınlatma olmak üzere enerji tüketim alanlarının 
en iyi şekilde yönetilmesi dikkate alınarak tasarlandı. Entegre akıllı 
enerji yönetim sistemi kullanılan binada, toplam enerji gereksiniminin 
otomatik olarak izlenmesi ve yönetilmesinin yanı sıra enerji tüketimini 
izleyebilmek adına enerji analizörleri ve kalorimetreler yer aldı.

Binada batarya ve armatürler düşük su tüketimi ve fotoselli olarak 
seçildi. Bahçe ve sulama rezervuarlarında değerlendirilmek üzere 
yağmur suyu ve drenaj suyu toplama sistemi kullanıldı, böylece 
rezervuarlar ve pisuvarlarda su tüketimi azaltıldı. Gün ışığından 
maksimum derecede yararlanmak hedeflenerek katlardaki mevcut 
aydınlatma sistemleri gün ışığına göre otomatik ayarlanan 
aydınlatma sistemleri ile yenilendi. Gün ışığından yeterince 
faydalanamayan alanlar ise binanın güney cephesine yerleştirilen 
parans alıcılar sayesinde güneş ışığının fiber optik kablolarla bina 
içine taşındığı bir sistem kurularak aydınlatıldı. Bahçe aydınlatması 
ise solar hücreli elektrik direkleriyle sağlanıyor, gündüz depolanan 
güneş enerjisi akşam bahçe aydınlatmasında kullanılıyor. Binada 
yenilenebilir enerjiyi de etkin kullanmayı sağlayacak merkezi bina 
otomasyon sistemi mevcut. Sistem, üretilen yenilenebilir enerjiyi hava 
şartları ve binadaki elektrik yük durumuna göre ayarlayabiliyor; 
elektrik, ısıtma, havalandırma, soğutma ve su harcamalarını ayrı ayrı 
kontrol edebiliyor.

Binada doğalgazdan elektrik enerjisi ve ısı enerjisi üretebilen 
trijenarasyon sistemi (ısıtma - soğutma - elektrik üretimi) ile atık ısıdan 

istifade edilirken, Absorbsiyonlu Chiller (ABS) soğutma sistemi 
kullanılarak enerji kullanım alanlarının optimizasyonu sağlanıyor.

Tüm Binalar Yalıtım Kontrol Projesi: Bursagaz’ın tüm binalarında 
enerji tasarrufu sağlayabilecek noktalar saha gözlemleri çalışmaları 
kapsamında değerlendirilip iyileştirmeler hayata geçiriliyor. Saha 
gözlemleri ile elde edilen değerlendirmeler sonucunda Hamitler 
İstasyonu RMS-A binasının dış cepheleri, triple glazed (üçlü cam) 
sistemi ile kaplanarak hem ısı hem de ses yalıtımı açısından 

kazanımlar elde edildi. 
 

Adım 4 - Ölçme & Değerlendirme

Gerçekleştirilen uygulamalar düzenli olarak saha gözlemleri, 
raporlamalar, karbon emisyon hesaplamaları, sürdürülebilirlik 
raporları, verimlilik ve tasarruf analizleri ile izleniyor. Yoğun enerji 
yönetimi gerektiren lokasyonlar başta olmak üzere tüm lokasyonlarda 
iyileştirmeye açık alanlar tespit edilip saha gözlem raporlarına 
yansıtılıyor. İlgili raporlar kalite kaydı olarak işlenip gerekli aksiyonlar 
yönetim temsilcisine raporlanıyor. Bursagaz Yeni Yönetim Binası 
Projesi kapsamında uluslararası bir danışmanlık firmasından tasarım 
yönünde alınan danışmanlık hizmeti haricindeki tüm raporlama 
işlemleri Enerji Yönetim Takımı tarafından yürütülüyor. 

Aylık olarak gerçekleştirilen karbon emisyonu hesaplamaları tüm 
lokasyonları kapsıyor. Verimlilik ve tasarruf analizleri ise enerji 
yönetim takımı raporları sonucunda ortaya çıkan veriler ile enerji 
yönetim takımı toplantılarında ele alınıyor. Tüm bu çalışmaların 
sonucunda iyileştirmeye yönelik projeler veya takibi önemli olan 
performans göstergeleri belirleniyor. 

2017 yılında yukarıdaki uygulamalar kapsamında aşağıdaki KPI’lar 

takip edildi:

• Enerji verimlilik düzeyi

• Isıtma soğutma verimlilik miktarı (kWh)

• Elektrik kaynaklı emisyon düzeyi

• Akaryakıt kaynaklı emisyon düzeyi

• Dogalgaz kaynaklı emisyon düzeyi

• Sürdürülebilirlik verilerinin zamanında raporlanma performansı

• Ovaakça ısıtıcı verimlilik düzeyi/10.000

• Ovaakça harici ısıtıcıların verimlilik düzeyi/10.000

Yıllık, altı aylık, üç aylık ve aylık kurgulanan KPI’lar, web tabanlı 
bir sistem olan SAP SSM Sistemi üzerinden takip ediliyor. Ölçme 
ve değerlendirmeyi sistematik hale getiren bu sistem, sonuçları 
performans grafikleri ve analiz tablolarına dönüştürüyor. Her ay her 
birimden sistem sorumlularının ve iş mükemmelliği biriminin takip 
ettiği KPI sonuçları için altı aylık periyodlarda yöneticiler, müdürler, 
iş mükemmelliği ve sistem sorumlularının katıldığı strateji gözden 
geçirme toplantıları yapılıyor.  
 
 
Adım 5 - Sonuçlar & Geri Bildirim
 
Nilüfer Lokasyonu Aydınlatma Projesi: Proje ile dış 
aydınlatmalarda yıllık toplam 12.000 kWh enerji tasarrufu sağlandı. 
Böylece yıllık 6 ton CO2 salımı engellendi.

Yeni Yönetim Binası Projesi: 820 m²’lik toplam bahçe alanına 
sahip binada oluşturulan yağmur suyu ve drenaj suyu toplama 
sistemi ile toplanan sular, 20 m³’lük arıtma tankında biriktirilip 
filtreden geçirilerek bahçe sulama ve rezervuarlarda kullanılıyor. 
Buna göre yapılan hesaplamalarda EPA (ABD Çevre Koruma 
Ajansı) Standartları’na göre toplamda yüzde 43’e yakın su tasarrufu 
sağlanıyor.

Binanın terasına 164 adet fotovoltaik cephe hücresi, 42,64 kWp 
olarak uygun açıyla yerleştirildi. 260 W monokristal fotovoltaik 
geçirgen paneller sayesinde yıllık yaklaşık 55.056 kWh elektrik 
enerjisi üretilmesi planlandı. Güney cephede ise 252 adet yüzde 
20 transparan 14W ince film yapıda fotovoltaik cephe hücresi 
kullanıldı. Türkiye’de ilk kez kullanılan bu sistemle kurulu gücü 
3,53 kWp olan hücrelerden yılda yaklaşık 3.177 kWh elektrik 
enerjisi üretilebiliyor. Binanın terasında yer alan 600 W kapasiteli 
dikey rüzgar türbininden ise yılda yaklaşık 1.300 kWh elektrik 
üretilebiliyor. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerji UPS’lerde 
(Uninterruptible Power Supply) toplanıp binanın iç ve dış mahal 
aydınlatmaları için özel seçilmiş yüksek tasarruflu LED armatür 

sistemlerinde kullanılıyor. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji, binanın ihtiyacı 
olan toplam enerjinin yüzde 10’unu karşılayabilecek kapasiteye 
sahip ve buna bağlı olarak tüketilen aydınlatma enerjisinin tamamı 

binanın kendi yenilenebilir kaynakları ile karşılanıyor. 

Trijenerasyon ile doğalgazdan 142 kWh elektrik enerjisi üretiliyor. 
Açığa çıkan atık ısıdan yararlanılarak ısı enerjisi ve ABS ile soğutma 
enerjisi üretiliyor. Bu kapsamda 186 kWh enerji ile saatte 8 m³ 
sıcak su ve 126 kWh enerji ile saatte 6 m³ soğuk su üretiliyor. 
Trijenerasyon sistemi binanın ihtiyacı olan toplam enerjinin yüzde 
30’unu karşılayabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca teras katta bulunan 
sekiz adet solar güneş kollektörü ile sıcak su gereksinimi güneş 

enerjisi ile de destekleniyor.

Tüm Binalar Yalıtım Kontrol Projesi: Hamitler RMS-A istasyonunda 
gerçekleştirilen triple glazed cam uygulaması ile 0,9 W/m²K 
geçirgenliğe sahip camlar sayesinde binada gün ışığından 
maksimum yararlanılmasıyla elektrik enerjisi gereksinimi önemli 
ölçüde azaltıldı ve çalışma ortamının konforu artırıldı. Hem ısı hem 
de ses yalıtımını sağlayan geniş cam yüzeyler ayrıca çalışanlar için 
geniş bir dış görüş alanı sağlayarak daha ferah bir ortam oluşturdu.

Bursagaz’ın enerji verimliliği çalışmalarının başarısında kurumun 
tümünde yaratılan farkındalık duygusu ve enerji verimliliğinde 
kararlılık felsefesi etkili oldu. Bu başarıların en güzel örneklerinden 
biri, Yeni Genel Müdürlük Binası’nın bina yeni inşaat kategorisinde, 
GOLD düzeyinde LEED sertifikasyonu adayı iken Türkiye’de LEED 
Platinum Sertifikası alan 28. proje, tüm dünyada ise 5790. proje 

olması. 
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Üçlü Bilanço Sistemi: 
Enerji verimliliği projeleri 
çevresel, finansal ve sosyal 
kazanım sağlıyor

Adım 1 -  Vizyon 

Ekol Lojistik’te üst yönetimin desteği Üçlü Bilanço Sistemi doğrultusunda yürütülen 
sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında enerji verimliliği projelerinin çevresel, 
operasyonel, finansal ve sosyal kazanımlarının paylaşılmasıyla sağlandı. 
Sürdürülebilirlik Koordinasyon Merkezi kurularak aktif çalışmalara başlandı ve 
üst yönetimin kararlılığı ve desteği, projelerin finansal kaynağını sağlayarak 
uygulama süreçlerini son derece hızlandırdı.   

Sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde oluşturulan Çevre Politikası çevreyi korumak, 
doğal kaynakları azami tasarruf ve verimle kullanmak, kirliliği önleyerek gelecek 
nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak hedeflerini içeriyor. Bu 
Politika kapsamında Ekol aşağıdaki ilkeleri uygulamayı taahhüt ediyor:

• Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler 
vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol 
oynanmasını teşvik etmek,

• Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit 
ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan 
ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmak,

• Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal kaynakları ve diğer kaynakları 
kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamak,

• Çevreyle ilgili yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uymak,

• Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardı’na uygun 
bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamak.

Söz konusu taahhütlerin tamamı uygulanan enerji verimliliği projelerinin temelini 
oluşturuyor.

Adım 2 - Planlama

Lilyum Tesisi’nde geçmiş dönem elektrik tüketimleri ve eski tip aydınlatmaların 
verimliliği ölçülerek enerji analizi yapıldı. Analiz sonucunda tesiste yıllık elektrik 
tüketiminin 1.739.976 kWh olduğu ve bunun yüzde 49,6’lık bölümünün 
aydınlatmadan kaynaklandığı belirlendi. Buna göre mevcut floresan lambalar 
ile yılda 862.500 kWh elektrik tüketimi olduğu tespit edildi. Led armatürlerle 
değiştirilmesi halinde ise yıllık tüketimin 295.710 kWh’ye düşeceği hesaplandı. 

Program Kapsamındaki Binalar:

• Lilyum Tesisi (Kiracı durumunda):  
43.122 m2

BEV Bildirgesi’ni 2016 yılında 
imzaladı. 

Ekol Lojistik, Direktör, Sürdürülebilirlik 
Koordinasyon Merkezi

Enise Ademoğlu

Ekol 1990 yılında kurulan, taşımacılık, kontrat 
lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri 
yönetimi alanında 15 ülkede faaliyet gösteren 
entegre bir lojistik şirketidir. Kapalı alanı 
1.000.000 m² olan dağıtım merkezinin yanı 
sıra Intermodal taşımacılığa fırsat veren 6 Ro-Ro 
gemisi, haftalık 48 sefer yapan blok trenleri ve 
5.500’ün üzerinde aracıyla Avrupa’nın önde 
gelen lojistik sağlayıcıları arasındadır.

• Çalışan sayısı (2016): 7 binin üzerinde

Ek olarak, led tüpler ile yapılan DIALux aydınlatma çalışmasında 
aydınlık seviyesinin daha da iyileşerek 100 Lux değerinin üzerine 

ulaştığı görüldü. 

Böylece bakım maliyetleri ve enerji tüketimleri de baz alınarak 
toplam tüketim maliyetleri karşılaştırıldığında eski tip armatürlerin ve 
içindeki aydınlatma ekipmanlarının verimsiz olduğu tespit edildi. 
Maliyet hesabında ise tesis çalışma süresi 300 gün, 20 saat/gün 
çalışma süresi baz alındı. Bu verilerden yola çıkıldığında yatırım geri 
dönüş sürelerinin oldukça kısa olduğu görüldü. 

Enerji ekibi, şirket bünyesindeki iki enerji yöneticisi, enerji 
yöneticilerine bağlı mühendisler ve bakım ve onarımdan sorumlu 
teknik personelden oluşuyor. Atama ise enerji yöneticiliği yetkinliğine 
göre yapılıyor. Enerji yöneticileri tarafından değişim öncesi ve 
sonrasında sürekli olarak yapılan ölçümlerde faturalar baz alınıyor. 
Bunun yanı sıra akredite kuruluş tarafından ortam ölçümleri de 
yapılıyor. 

Daha az doğal kaynak tüketimi sağlamak ve emisyon salımını 
minumuma indirmek temeline dayanan enerji stratejisinin tüm 
çalışanlar ve paydaşlar tarafından benimsenmesi sağlanıyor. Şirket iç 
iletişimi için oluşturulmuş online bir platform olan PortEkol üzerinden 
enerji verimliliği konusunda düzenli bilgilendirme yapılıyor. Özellikle 
somut verilerin kullanıldığı platformda, eski nesil armatürlerin led 
aydınlatmalara göre çok fazla elektrik tükettiği verilerle ortaya 
konularak enerji verimliliği vurgulanıyor.

Adım 3 - Uygulama

Led armatür değişimi uygulamasına karar verme aşamasında 
aşağıdaki kriterler göz önünde bulunduruldu:  

• Yatırım maliyeti 

• Sağlanan enerji verimliliği 

• Amortisman süresi 

• Elde edilen aydınlatma Lux değerleri 

Bunlar haricinde satın alma sırasında Enerji Performans Sözleşmesi 
de dikkate alındı. Değerlendirmeler sonucunda tesiste bulunan 2446 
adet floresan lamba 20W’lık 2850 lümen led tüp ile değiştirildi. 

Adım 4 - Ölçme & Değerlendirme

Aydınlatmaların led aydınlatma armatürleri ile değişimi öncesinde 
ve sonrasında oluşan tüketim değerleri elektrik sayaçları vasıtası ile 
sürekli ölçülerek kayıt altına alındı. Ölçümler kat bazında ve elektrik 
panoları bazında kısım kısım yapılarak değerlendirildi. Ölçülen 
değerler aynı zamanda bir önceki yıla ait aylık elektrik tüketimleri ile 
de karşılaştırılarak elde edilen fayda gözlemlendi. 

2015 yılında aylık elektrik tüketim değeri ortalama 71.800 kWh 
iken, led armatür değişimi sonrasında bu değerin 50.000 kWh 
değerinde seyrettiği tespit edildi. Buna göre 2017 yılının ilk üç 
ayında ortalama 21.000 kWh aylık tasarruf sağlandı.

 

Adım 5 - Sonuçlar & Geri Bildirim

Aydınlatma armatürleri değişimi sonrasında aylık 21.000 kWh yani 
7.000 TL tasarruf elde edildi. Bu doğrultuda, yapılan bu yatırımın 
geri dönüşünün 15 ay sonra alınmış olması planlanıyor. Aynı 
zamanda, led aydınlatmaların eski nesil aydınlatmalara kıyasla daha 
az bakım ve onarım ihtiyacı olması ciddi bir tasarruf imkanı sağladı. 
Böylece sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında yürütülen Üçlü Bilanço 
Sistemi ile enerji verimliliği uygulamalarından maddi, çevresel ve 
sosyal açılardan getiriler sağlandı. 
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Geniş kapsamlı Çevre 
Yönetim Sistemi’yle 
emisyon azaltımı

Adım 1 -  Vizyon 

Garanti Bankası, faaliyetlerinin çevresel etkilerini yönetmek için çevresel ayak 
izini ölçüyor ve izliyor, kaynak ve enerji verimliliğini artırmak için önemler 
alıyor, çalışanların farkındalığını artırarak tedarikçileriyle işbirliği yapıyor. Enerji 
verimliliği de dahil olmak üzere sürdürülebilirlik konusundaki tüm çalışmalarda 
Yönetim Kurulu, CEO ve Genel Müdür Yardımcıları aktif olarak rol alıyor. Üst 
yönetimin desteği ve takibi sayesinde enerji verimliliği konusundaki kararlar 
hızlıca alınabiliyor ve aksiyonlar kolayca hayata geçirilebiliyor.

2012 yılında kurulan ve 2015 yılında çalışanların tamamını kapsayacak şekilde 
genişletilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile bütün bankanın bu sürece 

dahil olması sağlanıyor. 

Bu kapsamda oluşturulan Garanti Bankası Çevre Politikası’na bankanın 
websitesinden ulaşılabilir. 

Adım 2 - Planlama

Enerji verimliliği projeleri ve Garanti Bankası’nın sürdürülebilirlik konusundaki tüm 
çalışmaları 2010 yılında kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından koordine 
ediliyor. Komite’ye bir Yönetim Kurulu Üyesi başkanlık ediyor ve komite üyeleri 
CEO ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşuyor. Komite’nin yanı sıra enerji 
verimliliği konularını takip etmek üzere İnşaat Müdürlüğü altında Çevre Yönetimi 
ve Verimlilik Ekibi de bulunuyor. 

Sürdürülebilirlik konusunda Banka genelinde iletişimi ve koordinasyonu sağlamak 
adına her şubeden ve Genel Müdürlük’teki birimlerden birer sürdürülebilirlik 
temsilcisi belirleniyor. Sayısı 1.000’i aşkın bu temsilciler bulundukları 
lokasyonlarda enerji tüketimi verilerini topluyor ve veriler Çevre Yönetimi ve 
Verimlilik Ekibi tarafından konsolide ediliyor. Ardından sürdürülebilirlik temsilcileri 
tarafından hedef veriliyor, atık yönetimi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin 
işleyişine ilişkin uygulamalar koordine ediliyor. Bu çalışmalar sonucunda son üç 
yılda elde edilen veriler yandaki tabloda gösteriliyor. Garanti Bankası, Türkiye’de 
Çevre Yönetim Sistemi’ni en geniş kapsamda ve en fazla binada (1.013 merkez) 
işleten banka ünvanına sahip. 

Garanti, 2015 yılında İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı. Plan’a dahil olan 
dört ana konudan biri yeşil ofis standartlarının oluşturulmasıydı. Banka, enerji 
verimliliği stratejisini de bu taahhüdü baz alarak belirledi. Strateji kapsamında 

Program Kapsamındaki Binalar:

• Zincirlikuyu Genel Müdürlük Binası  
(Mülk sahibi)

BEV Bildirgesi’ni 2013 yılında 
imzaladı. 

Garanti Bankası, Genel Müdür Yardımcısı, 
Proje Finansmanı ve Sürdürülebilirlik

Ebru Dildar Edin

Kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, özel, 
bireysel ve yatırım bankacılığı dahil olmak üzere 
bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet 
gösteren Garanti, uluslararası iştiraklerinin yanı 
sıra hayat sigortası ve bireysel emeklilik, finansal 
kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi 
alanlarında önde gelen finansal iştirakleri ile 
entegre bir finansal hizmetler grubu. 

• Çalışan sayısı (2016 sonu): 19 bin 689 

• Aktif büyüklük (2016 sonu): 312,1 milyar TL

enerji tüketimini minimuma indirmeye yönelik uygulamalar yapmaya 
ve yeşil ofis standartlarını artırmaya odaklanılıyor. WWF-Türkiye’den 
Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazanan ilk Türk bankası olan 
Garanti, bu diplomayı alan ofis sayısını artırmak için çalışıyor. 
İklim değişikliği ve enerji verimliliği kapsamında 2016 yılı itibarıyla 
uzun vadeli emisyon azaltım hedefi belirledi ve Paris Anlaşması ile 
belirlenen 2°C hedefinin tutturulmasını amaçlayan Science-Based 
Target Girişimi’ne taahhüt verdi. Bu girişim kapsamında toplam 
aktiflere oranla emisyonların 2020 yılında, 2012 yılına kıyasla 
yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor.  

İklim değişikliği ve enerji verimliliği konusunda doğrudan ve dolaylı 
etkileri en doğru şekilde yönetmek, bu konudaki riskleri ve fırsatları 
ortaya çıkarmak için 2009 yılından beri karbon ayak izi ölçülüyor 
ve CDP (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı’na 
yanıt veriliyor. 2013 yılından bu yana Kapsam 1 ve Kapsam 2 
emisyonları için bağımsız bir danışmanlık firmasından sınırlı denetim 
alınıyor ve veriler örneklem metodu ile denetleniyor. Dış denetim, 
Banka içinde veri toplama metodoljisi geliştirilmesini ve verilerin 
hatasız şekilde toplanmasını sağlıyor.

2012 yılından itibaren uygulamaya alınan Çevre Yönetim Sistemi, 
emisyon azaltımı ve iklim değişikliği haricinde ise yenilenebilir enerji 
ve verilen kredilerin çevresel ve sosyal etki değerlendirmesine yönelik 
hedefler içeriyor. Sistem kapsamında uygulanan kurum içi iletişim 
stratejisi ve eğitim programı ile Banka’nın faaliyetlerindeki çevresel 
performansı artırmak konusunda çalışanların öneriler sunabilmesi 
sağlanıyor. Bu programlar enerji tasarrufu gibi sürdürülebilirlik 
uygulamalarının çalışanların günlük hayatlarına entegre edilmesine 
yardımcı oluyor.

Adım 3 - Uygulama

Banka 2015 ve 2016 yılları boyunca seragazı emisyonunu 
dikkatlice değerlendirerek emisyonlarını azaltmak için projeler 
geliştirdi ve işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olan enerji 
verimliliği projelerine odaklandı. Yatırımlar, en hızlı ve en kolay 
şekilde müdahale edilebilecek alanlar ve etkisi büyük olacak 
uygulamalara göre seçildi:

Veri Merkezlerinde Sunucu Sanallaştırma (GT): Garanti 
Bankası’nda, fiziki hizmet binalarıyla kıyaslandığında, metrekare 
başına en yüksek karbon salımı sunuculardan kaynaklanıyor. 
Banka 2007 yılında devreye aldığı sanallaştırma projesiyle, veri 
merkezlerinde bulunan sunucuları sanallaştırmaya başladı ve yeni 
talepler de öncelikli olarak bu alt yapıdan karşılandı. 
 

Enerji ve Aydınlatma Sistemlerinin Yenilenmesi: Aydınlatma 
sistemlerinde sarkıt armatür, LED aydınlatma ve zaman ayarlı 
aydınlatma sistemleri gibi tasarruf sağlayan uygulamalara geçildi. 
2016 yılında toplam 534.706 kWh enerji tasarrufu elde edilmesinin 
ardından 2017 yılında da LED uygulamaları için yaygınlaştırma 
çalışmalarına devam edilecek. 
 

Tasarruflu Klimalara Geçiş: Yeni açılan ve yenilenen şubelerde 
enerji verimliliğini artırmak için eski klimalar tasarruf sağlayan 
yeni nesil klimalarla değiştiriliyor. Bu kapsamda 2016 yılında 
857 yeni klima takıldı. Ayrıca, yeni açılan ve yenilenen şubelerde 
elektrik tüketimi daha az olan (plug fan ile çalışan) ısı geri kazanım 
cihazlarının kullanımına başlandı.

Adım 4 - Ölçme & Değerlendirme

Enerji verimliliği uygulamaları çerçevesinde sürdürülebilirlik temsilcileri 
ve Çevre Yönetimi ve Verimlilik Ekibi tarafından düzenli olarak veriler 

Gösterge Türü

Çalışan Başına Toplam Enerji 
Tüketimi (mWh/kişi)

2014

8,11

2015

8,41

2016

8,04
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takip ediliyor ve raporlanıyor. Sonuçlar ise bağımsız bir denetim 
kuruluşu tarafından doğrulanıyor.

 
Adım 5 - Sonuçlar & Geri Bildirim

Banka’nın karbon ayak izinin ana unsurları arasında ısıtma amaçlı 
kullanılan doğal gaz ve klimalarda kullanılan soğutucu gazlar (yüzde 
10) yer alıyor. 

Karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik yapılan projeler sonucunda 
Garanti, karbon yoğunluğunda 2016 yılı için verilen yüzde 5 
azaltım hedefine ulaştı.

Veri Merkezlerinde Sunucu Sanallaştırma (GT): Sunucu 
kapasitesinin yüksek verimle kullanılmasına olanak sağlayan bu 
teknoloji ile hem elektrik tüketiminde hem de sunucular için gereken 
soğutma ihtiyacında azalma kaydedildi. 2016 yılında 2.952 ton 
CO2 eşdeğeri olan 6 milyon kWh enerji tasarrufu sağlandı.

Enerji ve Aydınlatma Sistemlerinin Yenilenmesi: Uygulamalar 
sonucunda 2016 yılında toplam 534.706 kWh enerji tasarrufu 
elde edildi. 2017 yılında ise LED uygulamaları için yaygınlaştırma 

çalışmalarına devam edilecek. 

 

Tasarruflu Klimalara Geçiş: Yeni klimalarla 2016 yılında toplam 
565.924 kWh enerji tasarrufu sağlandı.  
 
Tüm bu uygulamalar neticesinde Garanti, 2015 ve 2016 yıllarında 
CDP İklim Değişikliği Liderliği Ödülü’ne layık görülerek Türkiye’den 
A listesine üst üste iki sene giren tek şirket oldu. Verimliliği stratejik 
önceliklerinden biri olarak belirleyen Banka, gelecek dönemde 
de çeşitli inisiyatifler ve uygulamalar ile enerji tüketimini daha da 
azaltmaya ve faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiyi en aza 
indirmeye devam edecek.
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Isıtma ve soğutma 
gruplarında iyileştirmeler 
ile enerji tasarrufu

Adım 1 -  Vizyon 

‘Fark yaratır, değer katar’ ilkesi ve vizyonuyla çalışmalarını yönlendiren Kanyon, 
enerji verimliliği uygulamalarını da bu ilke çerçevesinde yürütüyor. Üst yönetim, 
uygulamaların vizyonla örtüşmesinin de etkisiyle yürütülen projelere katkı sunmaya 
hazır ve süreçlerin direkt olarak içinde yer alıyor. Bu durum projenin devreye 
alınma sürecini hızlandırırken proje ekibi için de ayrı bir motivasyon kaynağı 
yaratıyor. 

Kanyon’da enerji verimliliği çalışmaları, alınan ISO 14001 Çevre Yönetim 
Belgesi ve Politikası altında, Enerji Yöneticisi’nin liderliğinde programlanıp 

gerçekleştiriliyor. 

Adım 2 - Planlama

Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında 2015 yılından itibaren birçok 
Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşunda Enerji Etüdü gerçekleştirildi. Hazırlanan raporlar 
doğrultusunda kuruluşlar, enerji verimliliği konusundaki önceliklerini belirledi. Etüt 
raporunda Kanyon’da uygulanabilecek çalışmalar, özellikle ısıtma ve soğutma 
gruplarında iyileştirme projeleri sunuldu ve bu yönde çalışmalar başlatıldı.

2010 yılından itibaren Topluluk tarafından çıkarılan Sürdürülebilirlik Raporları’nda 
bağımsız denetim kuruluşu tarafından güvence çalışması gerçekleştirilmiş olan 
konsolide enerji tüketim ve karbon emisyonu verileri yayınlanıyor. Topluluk 
kuruluşları, belirlenen özel raporlama tekniğine uygun olarak, aylık göstergeler 
halinde insan kaynakları uygulamalarından üretime kadar pek çok alanda çeşitli 
verileri izleyerek merkezi raporlama sistemine iletiyor. Bu veriler dönemsel ve yıllık 
bazda incelenerek gelecek yıllara yönelik iyileştirme planları oluşturuluyor. 

Kurum içinde enerji verimliliği çalışmaları Enerji Yöneticisinin liderliğinde, ilgili 
birimler sürece dahil edilerek yürütülüyor. 

Kanyon, Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001 sertifikalandırma sürecine girerek bu 
belgeyi ilk alan AVM olma hedefiyle yola çıkıyor. 

Verimlilik Artırıcı Projeler kapsamında devlet desteği alarak yatırımların 
gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 

Program Kapsamındaki Binalar:

• Kanyon / Ortak kullanım alanı:  
158.261 m²

BEV Bildirgesi’ni 2013 yılında 
imzaladı. 

Kanyon, İstanbul Projeler Direktörü

Tuncer Kınıklı

Eczacıbaşı Topluluğu, başta yapı ürünleri, 
tüketim ürünleri ve sağlık alanlarında, ulusal ve 
uluslararası pazarlara yönelik faaliyet gösteren 
toplam 48 kuruluştan oluşuyor. 

• Çalışan sayısı (2016): 12 bin 750’nin 
üzerinde

• Ciro (2016): 9.6 milyar TL

Adım 3 - Uygulama

Uygulamaya alınan enerji verimliliği yatırımları aşağıdaki kriterlere 
göre seçildi: 

• Yatırımın karbon ayak izine etkisi 

• Enerji tüketiminde sağlanan tasarruf

• Yatırım modellerinin geri dönüş süreleri ve şartları 

Çarşı, konut ve ofis gibi farklı işlevleri bir arada bulunduran Kanyon, 
gelişen teknolojileri takip ederek yeni projeler geliştiriyor ve bu 
projeleri çeşitli iş modelleriyle uygulamaya geçiriyor:

Pompaların optimizasyonu: Enerji verimliliği alanında 
gerçekleştirilen en yeni proje, binaların enerji tüketiminde önemli 
yer tutan pompaların daha verimli pompalar ile değiştirilmesi ve 
optimize edilmesi oldu. Bu çalışmada öncelikli olarak yüksek enerji 
tüketen pompaların verimliliği analiz edildi ve iyileştirmeye açık 
alanları belirlemek için denetim gerçekleştirildi. Denetimde elde 
edilen bulgular sonucunda enerji tüketiminin fazla olduğu, çarşı 
bloğuna hizmet eden soğutma grubu ünitelerine odaklanılarak 
pompa tipleri değiştirildi ve otomasyon kurgusu oluşturularak 
pompaların ihtiyaç duyulan güçte çalışması sağlandı.  
 

Kojenerasyon tesisi: 2014 yılında devreye alınan 400 kWh’lık 
kojenerasyon projesi, Kanyon yerleşkesindeki enerji ihtiyacının büyük 
bölümünü karşılıyor. Elektrik enerjisi ve atık ısıdan sıcak su elde 
etmeyi sağlayan bu yatırımda ekipmanın tedariği, elektrik ve mekanik 
işlerin tamamı finansal kiralama (leasing) kullanılarak gerçekleştirildi. 
Geri ödemeler ise kojenerasyon sisteminden elde edilen tasarruf ile 

yapılıyor.  

 

Güneş Enerji Santrali: 2011 yılında uygulamaya alınan Santral, 
100 panelden oluşuyor ve sıcak su üretiminde doğalgaz kullanımını 
azaltmayı sağlıyor.  
 

LED aydınlatmalarına geçiş: Kanyon çarşı ortak alan ve otopark 
bölgesinde bulunan, farklı güçlerde 3500 adet aydınlatma armatürü, 
2014 yılından itibaren enerji verimliliği yüksek olan ve daha uzun 
ömürlü olan LED aydınlatmalarla değiştirildi. 
 
 

Adım 4 - Ölçme & Değerlendirme

Enerji verimliliğine yönelik yapılan çalışmaların çıktıları, proje öncesi 
yapılan analizler ile proje sonrası aynı koşullarda yapılan enerji 
analizörü ile ölçülüyor ve sistemdeki enerji sayaçları üzerinden 
izleniyor.

Adım 5 - Sonuçlar & Geri Bildirim

Pompaların optimizasyonu: Pompalarda yapılan bu iyileştirmeyle 
yıllık 400.000 kWh enerji tasarrufu elde edildi. Böylece çarşı 
bloğuna hizmet eden soğutma grubunda yer alan pompalardaki 

toplam enerji tüketiminde yüzde 43 oranında tasarruf sağlandı. 

 

Kojenerasyon tesisi: Bu yatırım ile yılda 2.500 mWh elektrik 
enerjisi ve atık ısıdan sıcak su elde ediliyor. Üretilen elektrik 
Kanyon’un toplam elektrik tüketiminin yüzde 17’sine, Eczacıbaşı 
Topluluğu binalarının toplam elektrik tüketiminin ise yüzde 
10’una karşılık geliyor. Leasing ödemelerinin tamamlanmasıyla 
kojenerasyondan elde edilen tasarruf, ortak alan enerji maliyetini çok 

büyük oranda düşürecek. 

 

Güneş Enerji Santrali: Kurulan bu santralle sıcak su üretiminde 

yüzde 35 oranında daha az doğalgaz kullanılıyor. 
 
LED aydınlatmalarına geçiş: Son dönemde yapılan aydınlatma 
armatürleri değişimi ile yıllık 820.000 kWh daha az enerji 

tüketiliyor.

Kanyon, dünya genelinde 25 ülkede benimsenen bina çevresel 
değerlendirme sistemi olan BRE Environmental Assessment Method 
(BREEAM) Sertifikası’nı 2012 yılında ‘Mükemmel’ seviyesinde alarak 

Türkiye’den sertifika alan ilk yapı oldu. 

2015 yılında ise sertifikasını bu alanda en üst seviye olan 
‘Olağanüstü’ düzeyine çıkararak Türkiye’de bina yönetimi 
alanında bu seviyede sertifika alan ilk ticari yapı oldu. Eczacıbaşı 
Sürdürülebilirlik Topluluğu Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde ise Enerji ve 
Su kategorilerinde ödüller alıyor.
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BEAD Teknolojisi 
ile bina ısıtma 
sisteminin çalışma 
rejiminde değişiklik

Adım 1 -  Vizyon 

Positive Enerji üst yönetimi, enerji verimliliği alanında geliştirilen tüm projelerin ve 
değişimlerin  sorgusuz ve prosedürsüz uygulanması konusunda tüm çalışanlarına 
tam yetki veriyor. Bu kapsamda BEV Bildirgesi’nin imza süreci üst yönetimin 
doğrudan bir inisiyatifi olarak başlatıldı ve takip eden uygulamalar ikna süreci 
gerektirmeden oldukça hızlı bir şekilde yürütüldü. Üst yönetimin bizzat katılımı, 
sürdürülebilir bir Enerji Politikası yürütmeyi ve tüm çalışanların bu konuda motive 
olmasını sağlıyor. 

Belirlenen Enerji Politikası, geliştirilen teknolojiye paralel olarak binanın yaşam 
döngüsü, kullanım alışkanlıkları ve insan davranışlarının enerji tüketimine etkisi 
konularını içeriyor. Politika kapsamında enerji kullanımı ile binanın kullanım şartları 
karşılaştırılarak ısıtma-soğutma ile aydınlatma trendleri takip ediliyor. 

Adım 2 - Planlama

Ticari binalarda bulunan otomasyon sistemlerinin, henüz binada hayat 
başlamadan, mühendislik hesaplamaları, tahminsel doluluk oranları ve 
iklimlendirme ve havalandırma sistemi (HVAC Sistemi) hesaplamaları ile kurulması, 
binada hayat başladıktan sonra da sabit senaryo ile çalışmaya devam etmelerine 
sebep oluyor. Buna karşılık tahminsel oranların yüzde 40’ı gerçekleşmeyerek 
çoğu zaman boş alanların ısıtması, soğutması ve havalandırması yapılıyor. 

Bu durumun önüne geçmek için Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü 
içinde yer alan Positive Enerji’nin Ar-Ge ve Merkez Ofis Binası’nda Enerji Etüdü 

gerçekleştirildi. 

Positive Enerji’nin ofisleri ve teknik laboratuvarlarının bulunduğu iki katlı binada 
yürütülen Enerji Etüdü kapsamında binaya sensörler yerleştirilerek binanın ısıtma, 
soğutma ve aydınlatma rejimleri öğrenildi, insan yoğunluğu ve davranışları, yani 
bina yaşam döngüsü analiz edildi. 

Bu sayede gereğinden fazla aydınlatılan ve soğutulup ısıtılan alanlar belirlendi. 
Bina ısıtma havalandırma değeri baz kriter olarak alınarak ısıtma ve soğutma 
trendleri gerçek zamanlı analiz ile belirlendi. Analiz sonucunda koridor ve ortak 
kullanım alanlarında fazla aydınlatma yapıldığı, ısıtma ve soğutmanın dış hava 
şartları dikkate alınmadan ve gereksiz yoğunlukta yapıldığı ortaya çıktı.
Şirket içinde enerji verimliliği uygulamalarını yürütecek Enerji Ekibi kuruldu. Bina 
yönetiminden bir teknisyen ve Positive Enerji çalışanı iki mühendisten oluşan 

Program Kapsamındaki Binalar:

• Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü 
TEKMER Binası (Kiracı durumunda):  
1000 m²

BEV Bildirgesi’ni 2016 yılında 
imzaladı. 

Positive Enerji, CEO

Soner Hacıhaliloğlu

Positive Enerji 2014 yılında enerji yönetimi 
alanında yeni teknoloji geliştirme amaçlı 
olarak kurulmuş bir şirkettir. Geliştirdiği BEAD 
teknolojisi ile ticari binalarda enerjinin ne kadar 
değil nasıl tüketildiğini analiz eder ve binanın 
yaşam döngüsü ile bina otomasyon sisteminin 
konuşmasını sağlayarak enerji tüketimi ve 
karbon salımında yüzde 25’lere varan bir 
tasarruf edilmesini sağlar.

• Çalışan sayısı (2017): 10 

• Ciro (2015): 250 bin USD

ekibin, özellikle sahada bulunan ve bina ihtiyaçlarını bilen, ona göre 
çözüm üretebilen kişilerden oluşmasına dikkat edildi.  

Bina içi denetim ve takiplerde Positive Enerji’nin geliştirdiği 
BEAD Teknolojisi kullanıldı. İçinde ısı, aydınlatma, CO2, basınç 
sensörlerinin bulunduğu ve WiFi ile internete bağlanabilen bu akıllı 
sensör cihazı her 200 m²’de bir monte ediliyor. 
 
Cihaz, bulunduğu ortam ile ilgili verileri dakikalık olarak analiz 
sistemine gönderiyor. Veriler yardımıyla binanın “ne kadar” değil, 
“nasıl” bir enerji tüketim trendi olduğu analiz ediliyor ve raporlanıyor. 
Böylece binanın gerçek zamanlı yaşam döngüsü, trendleri ve 
değişimleri takip edilebiliyor. Elde edilen denetim verilerine göre; 

• Binanın ortak alanları ve koridorlarında gereğinden fazla 
aydınlatma mevcut. 

• Binanın ısıtma ve soğutma sistemi gereğinden yüksek bir değere 
sabitlenmiş durumda.

• Binanın otomasyon sisteminin devreye giriş ve devreden çıkış 
saatleri, gerçek kullanım oranlarından bağımsız. 

Binada yapılan gerçek zamanlı analiz sonucu belirlenen enerji ve 
maddi kayıp alanları ve miktarı, şirketin iletişim stratejisinin temelini 
oluşturuyor. İsrafın yol açtığı maddi kayıpların net olarak gösterilmesi, 
iç paydaşlara yönelik ikna sürecinin oldukça kısa olmasını sağladı. 
Dış paydaş iletişimi ise raporların ve analizlerin paylaşımı ile 

yürütüldü.  
 
 
Adım 3 - Uygulama 
 

Positive Enerji’de uygulamaya alınan enerji verimliliği yatırımları 
seçiminde iki önemli kriter mevcut:  

• Yatırımın tek seferlik değil, sürdürülebilir bir enerji yönetim sistemi 
kapsamında gerçekleşmesi, 

• Binanın mevcut kullanım alışkanlıklarının analizi ile açık ve kayıp 
alanlarının belirlenmesi, yatırım planlamasının buna göre yapılmış 
olması ve böylece yatırımın geri dönüş süresinin kısaltılmış 
olması. 

Bu projeye ortalama 10.000 TL teknik yatırım yapılarak aylık 660 
TL’ye yakın enerji tasarrufu ve operasyon optimizasyonu ile yıllık 
2.500 TL’lik bakım ve servis masraflarından tasarruf sağlanması 

öngörüldü. Bu öngörü ile yatırım geri dönüş süresinin 14 ayın 
altında olacağı tahmin edildi.

Böylece kriterlerin sağlanması sonucunda bina ısıtmasının çalışma 
sisteminin değiştirilmesine karar verildi. Saat 06:30’da ısınmaya 
başlayan binada mesai saat 09:00’da başlıyor, ciddi yoğunluk 
ise ancak saat 10:30’da oluşuyordu. Yaşam döngüsü analizleri 
sonucunda sistemin çalışma saatleriyle, binanın gerçek yoğunluk 
saatleri arasında uyum sağlanması gerektiği anlaşıldı. Böylece 
ısıtma sistemi çalışma rejimi değiştirilerek mevcut ısıtma derecesi 
3°C düşürüldü ve çalışma saatleri iki saat kısaltıldı. Binada insan 
davranışları, insan yoğunluk değişimleri ve bina otomasyon 
sisteminin binanın yaşam döngüsü ile bağının oluşması sağlandı. 
Aydınlatma sisteminde ise ortak alanlarda kullanılan aydınlatmaların 

azaltılmasına karar verildi. 
 
 
Adım 4 - Ölçme & Değerlendirme

Uygulama sonucu değişimler yukarıda bahsedilen BEAD Teknolojisi 
kapsamında binaya yerleştirilen ısı - ışık - nem - CO2 ve basınç 
sensörleriyle ve bulut tabanlı analiz platformu aracılığıyla izlendi.

 
Adım 5 - Sonuçlar & Geri Bildirim

Değiştirilen ısıtma sistemi çalışma rejimiyle yüzde 23 oranında 
enerji tasarrufu elde edildi. Aydınlatma sisteminde ortak alanlarda 
kullanılan aydınlatmaların azaltılmasıyla ise genel enerji tüketiminde 
yüzde 5-8 arasında bir tasarruf elde edilmesi planlanıyor. Bu 
oranlar kapsamında aylık 2.314 kWh değerinde enerji tasarrufu 
sağlanacağı tahmin ediliyor. Rakamsal sonuçların yanı sıra, binadaki 
gerçek enerji tüketiminin görülmesiyle enerji verimliliği konusunda 
şirket içi bilinçlenmede büyük artış sağlandı. 

Sistem değişikliğine karşı bina yöneticileri ve otomasyon 
sorumlularının başlangıçtaki önyargıları, uygulanan analiz sisteminin 
bir kontrol sisteminden çok bilinçlendirme ve gerçek zamanlı destek 
sağlayan bir teknoloji olduğunun anlaşılmasıyla kırıldı. Böylece 
hem iç hem dış paydaşlar tarafından enerji yönetim sistemlerinin 
avantajları görüldü.
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Açık çalışma ortamı ile
kültürel dönüşüm

Adım 1 -  Vizyon 

P&G, en temel sorumluluklarından birinin çevreyi korumak olduğuna inanıyor. 
Toplum için de değer üreten bir iş fırsatı yaratma anlayışı doğrultusunda 
sürdürülebilirliği uygulamalarına, operasyonlarına, marka yapısına ve iş kültürüne 
entegre ediyor, tüketicileri daha sürdürülebilir seçimler yapmaya yönelten markalar 
yaratmak için çalışıyor. 

Global Çevre Programı ile üretimden tüketime her aşamada çevresel etkileri en 
aza indirmek, daha iyi ve sürdürülebilir yaşam vizyonunu her alana yaymak 
hedefleniyor. Uzun vadeli sürdürülebilirlik vizyonu birçok alt hedeften oluşuyor:  

• Üretim tesislerini yüzde 100 yenilenebilir enerji ile çalıştırmak

• Tüm ürünlerde yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzeme ve ambalaj 
kullanmak

• Depolama alanlarına sıfır atık göndermek 

• Tüketicilerin yaşamlarını iyileştirirken kaynakların korunmasını maksimum ölçüde 
sağlayan ürünler sunmak 

Bu vizyonun bir parçası olarak binalarda enerji verimliliği konusunda kültürel 
farkındalık yaratılarak ve mühendislik ve tasarımdaki gelişmeler kullanılarak 
karbon ayak izinin ve tüketim değerlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Bu 
bağlamda geliştirilen sürdürülebilirlik stratejisi üç ana noktaya odaklanarak 
tedarik zinciri, üretim tesisleri ve marka çalışmalarının tamamını kapsıyor:

• İklim: Fabrika, ofisler ve ürünlerde tüketilen enerji miktarının ve karbon ayak 
izinin azaltılması

• Su kaynakları: Üretim sürecindeki su tüketiminin azaltılması ve tüketicilerin 
ürünleri kullanırken su tüketim oranları hakkında bilinçlendirilmesi 

• Atık: Tüm tesislerde çıkan atıkların azaltılması, sıfır atıkla üretim yapılması ve 

geri dönüştürülebilir ürünler yaratılması

Adım 2 - Planlama

P&G Türkiye, enerji verimliliği konusundaki hedeflerini destelemek amacıyla 
2016 yılı itibarıyla Yeşil Bina uygulamalarını içeren yeni ofisine taşınma kararı 
aldı. Hazırlık sürecinde İnsan Kaynakları Departmanı ve proje ekipleri ile bir 
takım oluşturularak yeni ofiste yerleştirilmek istenen yeni çalışma kültürünün ana 
prensipleri kazanma tutkusu, iş birliği ve hız olarak belirlendi. Tüm ofis tasarımı 

Program Kapsamındaki Binalar:

• P&G Türkiye Genel Merkez Ofisi (Kiracı 
durumunda) : 5.800 m²

BEV Bildirgesi’ni 2013 yılında 
imzaladı. 

P&G Türkiye ve Kafkasya 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Tankut Turnaoğlu

Türkiye’deki faaliyetlerine 1987 yılında 
başlayan P&G, hali hazırda 16 markasının 
geliştirdiği en inovatif ürünleri Türk tüketicisi ile 
buluşturuyor.  Dünyada 180 yıllık bir geçmişe 
sahip olan P&G, Türkiye’de bir genel müdürlük 
binası ve iki farklı lokasyonda üç üretim tesisine 
sahip. Globalde yürüttüğü Çevre Programını 
Türkiye’ye de taşıyan P&G, çevreye duyarlı 
ürünler üretmek, üretim yaparken tükettiği 
kaynakları en aza indirmek ve sürdürülebilirliğe 
katkı sunmak için projeler geliştiriyor. 

• Çalışan sayısı (2016): 700

ve iş yapma biçimleri bu üç unsur etrafında şekillendirildi. Kazanma 
tutkusunu motive eden güncel data ekranları ve görseller, iş birliğini 
teşvik edecek toplantı odaları ve açık alanlar, hızı artıracak yatay 
ofis ve dijital / teknolojik araçlar kullanıldı.

Bu prensipler 18 aylık proje süreci boyunca atölye, bültenler, üç 
aylık ve yıllık hazırlanan toplantı sunumları, departmanlara özel 
toplantılar, şantiye sahasına ziyaretler aracılığıyla çalışanlarla 
paylaşıldı. Böylece taşınma esnasında tüm organizasyon, yeni ofise 
ve sürdürülebilirlik odaklı çalışma kültürüne hazır hale geldi. Teknik 
anlamda ise tasarım ve mühendislik ekipleri tarafından teknolojinin 
çevre için sağladığı tüm fırsatlar dikkatle değerlendirilerek 
uygulanacak projeler belirlendi. 

Eski Genel Müdürlük ofisinde enerji ve su tüketimi sayaçlar 
üzerinden düzenli olarak takip ediliyor ve diğer P&G ofisleri ile 
karşılaştırılıyordu.

Yeni ofis projesi ile enerji tüketimi alanında büyük bir atılım 

yapılabileceği düşünülerek en az yüzde 40 azaltım hedefi belirlendi.

Üretim tesislerinde ve ofislerde su tüketimi konusunda ise kısa 
vadede yüzde 20 azaltım hedefi kondu. Mühendislik ve ofis 
yönetimi ekibi birlikte çalışarak hem teknik hem de kültürel değişime 
yönelik gerçekleştirilecek uygulamalar belirlendi. Tasarım ve inşaat 
aşamasında proje ekibinden çalışanlara, uzmanlardan tüm yönetim 
kademelerine kadar büyük destek sağlandı.

Adım 3 - Uygulama 

Yürütülen ön çalışmalar neticesinde öncelikle dikey bir ofis yerine 
yaklaşık 6000 m²’yi sadece iki kata yayan, böylece asansör 
kullanımını ortadan kaldıran, toplu taşıma ve şehir merkezine yakın 
ve LEED Gold standartlarına göre tasarlanmış bir ofis seçildi. Ofis 
enerji ve su tüketimini en aza indiren yüksek teknoloji standartlarıyla 
donatıldı. 

P&G, amaçladığı kültürel dönüşüm çerçevesinde her bir çalışana ait 
masa anlayışını terk ederek tamamen açık, iş birliği odaklı ve işin 
gereksinimine uygun mekanlarda çalışma kültürünü destekliyor.
Bu kapsamda ofis alanı değişik çalışma biçimlerine yanıt verecek 
şekilde tasarlandı ve aynı anda farklı ortamlarda çalışacak çalışanlar 

göz önünde bulundurularak toplam çalışma masası sayısı yüzde 20 
azaltıldı. Açık çalışma ortamı haricinde de Genel Merkez Ofisi’nde 
birçok konuda değişikliğe gidildi:

Akıllı ofis sistemi: Tüm aydınlatma, ısıtma ve klima sistemleri, 
çalışma senaryolarına uygun olarak akıllı ofis sistemi ile bilgisayar 
kontrollü olarak tasarlandı. Böylece tüketimlerin mekan, zaman 
ve miktar olarak takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması 
hedeflendi. Çalışma saatleri ise 07:00 - 19:00 arasında 
sınırlandırıldı. 
 

Aydınlatma: Gün ışığı kullanımı maksimize edilerek aydınlatma 
armatürleri LED sistem olarak seçildi. Ofis ortamı KNX Varlık Sensör 
Sistemi ile donatılarak kullanılmayan mekanlarda gereksiz tüketim 
önlendi.

Diğer kullanım alanlarında yapılan optimizasyon ile toplam ofis 
alanı 9000 m²’den 5800 m²’ye indirilerek alan yaklaşık 3.000 
m² azaltıldı. Böylece bu alanların ısıtma, soğutma ve bakımı için 
harcanan enerji ve diğer kaynaklardan tasarruf edildi.

Adım 4 - Ölçme & Değerlendirme

 
Yeni ofiste tüm enerji ve su tüketimi en son teknoloji ile çalışan hassas 
sayaçlar aracılığı ile ölçümleniyor. Aydınlatma, ısıtma, havalandırma 
gibi ana tüketim kaynakları yakından izlenebiliyor ve iyileştirme 
projeleri planlanabiliyor.

Adım 5 - Sonuçlar & Geri Bildirim

 
Akıllı ofis sistemi: Çalışma saatlerinin sınırlandırılmasıyla ofis 
hizmetleri ile ilgili karbon salımı yüzde 30 azaltıldı. 
 

Aydınlatma: LED sisteminin uygulanması ve KNX Varlık Sensör 
Sistemi’nin yerleştirilmesiyle elektrik tüketimi 2017 yılının Şubat, 
Mart, Nisan ayları verilerine göre yüzde 40 azaltıldı. 
 
P&G, gelecek dönemde gerçekleştirdiği uygulamaların sonuçlarını 
ulusal ve uluslararası değerlendirme kuruluşları ile gözden geçirerek 
enerji tüketim ve karbon emisyonu azaltım hedeflerini yenileyecek.
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Bina Otomasyon Sistemi: 
Yıllık doğalgaz tüketiminde 
verimlilik

Adım 1 -  Vizyon 

Enerji yönetiminde global bir uzman olan Schneider Electric’te enerji yönetimi, 
hayatın ve iş süreçlerinin her alanına girmiş bir konu. Üretimi yapılan her 
ürün ve hizmetin müşterilerin verimliliklerini artırmaları konusunda yönlendirici 
olması amaçlanıyor. Bu nedenle şirket üst yönetimi, enerji verimliliği konusunda 
çalışanları motive ediyor ve yapılacak çalışmalara öncülük ediyor. Böylece enerji 
yönetimi ile ilgili çalışmalara çok daha kolay bir şekilde maddi ve manevi destek 
sağlanabiliyor.
Schneider Electric olarak geliştirilen enerji politikası kapsamında birtakım temel 
taahhütler bulunuyor:

• Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi

• Doküman, eğitim, vb. araçlar ile her türlü bilgi, maddi kaynak ve insan 
kaynağı sağlanması 

• Yasal ve diğer gerekliliklere uyulması

• Enerji verimli satınalma uygulanması  

• Tüm çalışanların farkındalığının artırılması ve enerji verimliliği çalışmalarında 
aktif rol almalarının sağlanması

Bütün bu taahhütler sayesinde sistematik ve kapsayıcı bir Enerji Yönetim Sistemi 
uygulanarak başarılı sonuçlar elde ediliyor. 

Adım 2 - Planlama

 
Schneider Electric ana stratejisini, hem müşterilerinin daha az kaynakla daha 
fazlasını başarabilmelerini temin etmek hem de dünya çapında bir enerji uzmanı 
olarak gerek kullandığı binalarda gerekse üretim tesislerinde enerji verimliliğini 
en ön planda tutarak maksimum ve sürekli iyileşen verimlilik sağlamak olarak 
belirliyor. Üst yönetimin bu stratejinin uygulanması konusunda öncü olması, iç 
ikna süreçleri ve enerji verimliliğinin öneminin vurgulanması konusunda problem 
yaşanmamasını sağlıyor.

Enerji verimliliği analiz ve iyileştirme uygulamaları temel olarak Enerji Verimliliği 
Departmanı tarafından yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında diğer departmanlarda 
çalışan ve konusunda uzman olan personellerden faydalanılıyor, böylece tüm 
çalışanların enerji takımının bir parçası olması sağlanıyor.

Schneider Electric Genel Müdürlük birimlerinin yerleşik bulunduğu binanın 2014 

Program Kapsamındaki Binalar:

• Genel Müdürlük Binası (Kiracı durumunda): 
2.513 m²

BEV Bildirgesi’ni 2016 yılında 
imzaladı. 

Schneider Electric, Enerji Verimliliği ve 
Yönetimi Danışmanı

Enes Akgün

Enerji yönetiminde global uzman olan Schneider 
Electric, dünyada 160 binden fazla çalışanı 
bulunan ve 140’tan fazla ülkede faaliyet 
gösteren, elektrik santrallerinden tesislere ve 
evlere kadar tüm iletim ve dağıtım sistemi 
çözümlerinin tedarikçisi olan, Orta Gerilim 
hücrelerden evsel sigortalara ve prizlere kadar 
ürün ve çözümleri bulunan global bir şirkettir. 
Aynı zamanda Enerji Bakanlığı tarafından 
bina ve sanayi alanlarında yetkilendirilmiş 
ve sertifikalandırılmış bir enerji verimliliği 
danışmanlık şirketidir. 

• Çalışan sayısı: Yaklaşık 2 bin 200

• Ciro: Yaklaşık 300 milyon €

yılı itibarıyla çalışanlara yetersiz gelmesi ve binanın eski yapısı 
sebebiyle enerji tüketimlerinin yüksek olması gibi nedenlerle üst 
yönetim tarafından yeni bir binaya taşınma kararı alındı. 2013 
yılının ikinci yarısından itibaren bina araştırmalarına başlandı 
ve aday binalar belirlendi. Şirket içinde oluşturulmuş olan Enerji 
Verimliliği Ekibi, aday olan tüm binaları inceleyip gerekli analizleri 
yaparak muhtemel enerji tüketimlerini değerlendirdi. 

Yapılan incelemeler sonucunda aday binalar içinde daha düşük 
kira bedeli olan binalar da bulunmasına rağmen, yaşam boyu 
maliyet analizleri ve fiyat-performans değerlendirmeleri göz önünde 

bulundurularak şu anki Genel Müdürlük binası seçildi. 

Binada merkezi ısıtma ve soğutma sistemi bulunması sebebiyle 
taşınmadan önce tüm sistemlerle ilgili bir Enerji İzleme Sistemi tesis 
edildi. Bu sayede binanın enerji tüketimleri analiz edilebildi ve 
geçmiş dönem enerji kullanım miktarları üzerinden bir Enerji Etüdü 
gerçekleştirildi. Bina, 2014 yılında işletmeye açılmış olduğundan 
2014 yılı öncesi döneme ait enerji tüketim verileri bulunmuyor. 

Binanın 4., 5. ve 6. katlarında yerleşik bulunan Schneider Electric’in 
çalışma ortamlarının iklimlendirilmesi, katlarda bulunan klima 
santralleri ile sağlanıyor. Bu istasyonlarda kalorimetrelerle ölçülen 
kullanımlar ve ortak alan kullanımlarından paylaştırılan miktarlar bina 
yönetimi tarafından şirkete fatura ediliyor. 
Bina ortak alanlarına ve Schneider Electric’e ait katlara giriş - çıkış 
yapan kişi sayıları ve dış ortam koşulları kayıtları tutulmadığı için 
elektrik tüketimi performansının takibini yapma imkânı bulunmuyor. 
Ancak bu alanlara ait doğalgaz tüketimleri, bölgenin ısıtma derece 
gün sayısı (iklim verileri) referans alınarak analiz edilebiliyor.

Bu kapsamda yapılan analizlerde 2015 yılı doğalgaz tüketim verileri 
ve ısıtma derece gün sayısı değerleri baz veri olarak kabul edildi 
ve 2016 yılı doğalgaz tüketim verileri ile iklim verileri kıyaslandı. 
İklim verilerinin bu analizlere dahil edilmesi sayesinde 2016 yılında 

aylık bazda doğalgaz tüketimleri artmış ya da azalmış dahi olsa, bu 
değerler hava sıcaklığı değerlerine göre analiz edildiği için tam ve 
doğru bir değerlendirme yapma imkanı elde edildi.
 
 
Adım 3 - Uygulama

 
Binadaki Schneider Electric çalışan sayısının yaklaşık 344 olduğu, 
bunların yaklaşık 220’sinin sürekli ofiste bulunduğu tespit edildi. 
Kalan yaklaşık 144 kişinin ise satış ekiplerine dahil olduğu ve 
zaman zaman ofiste bulunduğu gözlemlendi. Ofiste kimi zaman 
fazla sayıda personel, kimi zaman da çok az kişi bulunması 
sebebiyle ortam ısıtma - soğutma ve havalandırma ihtiyacının çok 
fazla değişkenlik gösterdiği anlaşıldı. Katlarda yaşanan tüketimleri 
kontrol altına almak ve dolayısıyla da enerji maliyetlerini düşürmek 
amacıyla Schneider Electric, yerleşik bulunduğu katlara Bina 
Otomasyon Sistemi uyguladı.  
 
Bu kapsamda, çalışma ortamlarının çeşitli kısımlarına Schneider 
Electric ürünleri olan dijital termostatlar yerleştirildi ve ortam 
sıcaklığına bağlı olarak klima santrallerinden talep edilen 
iklimlendirilmiş hava miktarı (ısıtma ve soğutma) otomatik hale 
getirildi. 
 
Yerleştirilen CO2 sensörleri sayesindeyse ortamda bulunan CO2 
miktarı sürekli ölçülerek taze hava besleme miktarı da otomatik 
olarak ayarlanıyor. 
 
Aynı şekilde öğle tatilinde, mesai dışı saatlerde ve kimsenin 
bulunmadığı alanlarda aydınlatmaların gereksiz açık kalmasının 
önüne geçmek amacıyla yine Schneider Electric ürünleri olan 
aydınlatma armatürlerine varlık sensörleri ve zaman saatleri 
uygulandı.  
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Tesis edilen Bina Otomasyon Sistemi sayesinde, çok fazla 
değişkenlik gösteren ihtiyaçlar en etkin şekilde yönetiliyor. Ayrıca, 
katlara kurulan Schneider Electric Enerji İzleme Sistemi sayesinde tüm 
enerji tüketimleri sürekli olarak takip ediliyor. 

Adım 4 - Ölçme & Değerlendirme

 
Binanın Schneider Electric payına düşen elektrik ve doğalgaz tüketim 
miktarları bina yöneticilerinden yıllık olarak ediniliyor. Mobil olan 
satış ekipleri nedeniyle personel sayısının değişken olması ve binanın 
yüksek miktarda gün ışığından faydalanması, bulutluluk miktarı gibi 
dış etkenlerin tamamı binanın aydınlatma tüketimini ve dolayısıyla 
elektrik tüketimini önemli ölçüde etkiliyor. Aynı şekilde binanın ortak 
alanlarının elektrik tüketiminden şirketin payına düşen kısmı da yine 
binaya giren ve çıkan kişi sayısına, dış hava koşullarına bağlı olarak 
değişiyor. 

Bina ortak alanlarına ve Schneider Electric’e ait kısma ait elektrik 
tüketimi performansının takibini yapma imkanı bulunmamakla 
beraber doğalgaz tüketim performansını takip etme olanağı mevcut. 
 
Kurulan Bina Otomasyon Sistemi sayesinde yapılan iyileştirmelerin 
sağladığı verimlilik, yıllık doğalgaz tüketim miktarlarının dış hava 
sıcaklık koşullarına göre normalize edilmesi ile ölçülüyor. 

Adım 5 - Sonuçlar & Geri Bildirim

Yapılan tüm enerji verimliliği aksiyonları sayesinde doğalgaz 
tüketimlerinde önemli ölçüde verimlilik sağlandı. 2016 yılındaki 
toplam doğalgaz tüketimi, 2015 yılına göre yaklaşık yüzde 8,91 

oranında azaldı. Ancak tüketim miktarındaki bu düşüşte dış koşulların 
olası etkileri de göz önünde bulunduruldu. Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2016 yılında, 2015 yılına 
göre daha sıcak bir kış yaşanmış olmasının da 2016 yılında daha 
az doğalgaz tüketimine yol açabileceği gerçeğinden yola çıkılarak, 
şirkete ait yıllık doğalgaz tüketimlerinin Isıtma Derece Gün Sayısına 
göre regresyon analizi yapıldı. Böylece 2016 yılındaki doğalgaz 
tüketimlerinde yaşanan düşüşün gerçek değeri hesaplandı. Yapılan 
hesaplamalar neticesinde şirketin yıllık doğalgaz tüketimlerinde 
yaklaşık yüzde 5,01’lik verimlilik sağlandığı tespit edildi. 

Alınan tüm bu aksiyonlar sayesinde 2015 yılında 50,90 kWh/m² 
(net) değerlerinde olan birim doğalgaz tüketimi 2016 yılında 46,36 
kWh/m² (net) değerinde gerçekleşti. Binada tüketilen enerji kaynaklı 
CO2 emisyonlarında ise 1,06 kg CO2/m² (net) oranında düşüş 
sağlandı.

Schneider Electric, gelecek dönemde de halihazırdaki sistemler ve 
yöntemlerle veri toplayarak mevcut durumu takip etmeyi ve gündeme 
gelen yenilikleri mümkün olduğu ölçüde uygulamayı hedefliyor. 
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Enerji verimliliği 
uygulamaları ile elektrik ve 
doğalgaz tasarrufu

Adım 1 -  Vizyon 

 
Shell, dünyada artmakta olan enerji talebini ekonomik, çevresel ve sosyal 
sorumluluk bilinciyle karşılamayı amaçlayan entegre bir enerji şirketi. Bu amaç 
doğrultusunda Shell stratejisini petrol ve gaz sektöründeki lider konumunu 
güçlendirmenin yanı sıra küresel enerji talebini de sorumluluk çerçevesinde 
karşılamak olarak belirliyor. Teknik bilgi, teknoloji ve yenilik kapasitesini daha 
fazla ve temiz enerji üretmek için kullanan şirketin tüm faaliyetlerinin özünde 
emniyet ile çevresel ve sosyal sorumluluk yatıyor. Ortaklarıyla, yerel topluluklarla 
ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışan Shell, düşük karbonlu enerji çözümlerine ve 
enerji verimliliğini artıran, emisyonları azaltan ileri teknolojilere yatırım yapıyor. 
Böylece dünyanın artan enerji talebi karşılanmaya çalışılırken yerel toplumlara 
olan faydanın da artırılması ve CO2  salımı da dahil tüm operasyonların çevreye 
olan etkisinin azaltılması için çalışılıyor.

Shell Türkiye bu alandaki çalışmalarını geliştirdiği binalarda enerji verimliliği 
politikası çerçevesinde yürütüyor. Politika kapsamında üç ana konuya 
odaklanılıyor:

  

• Shell binalarında enerji tüketiminin azaltılması 

• Enerji verimliliğine sermaye yatırımının optimize edilmesi 

• Seragazı emisyonlarının azaltılması ve doğal kaynakların korunması 

Yine aynı politika kapsamında her Shell şirketi binalarda enerji verimliliği ile 
ilgili gerekli yasal şartlara uyum gösteriyor. Bu alanda sürekli gelişim amacıyla 
yükselen standartlar göz önüne alınıyor ve yeni hedefler belirleniyor. Çalışanlar, 
işlerinde ve personel faaliyetlerinde sürekli enerji tasarrufuna teşvik ediliyor ve 
sürekli iyileştirmeyi sağlamak adına paydaşların katılımı sağlanıyor.  
 
 
Adım 2 - Planlama

 
Uygulanan binalarda enerji verimliliği politikası kapsamında dört ana hedef 
belirlendi:

1. İşletme maliyetlerinin azaltılması

2. Çalışan performansının ve memnuniyetinin iyileştirilmesi

3. Kurumsal itibarın artırılması

Program Kapsamındaki Binalar:

• Shell Türkiye Merkez Ofis Binası (Kiracı 
durumunda) : 8.200 m²

BEV Bildirgesi’ni 2013 yılında 
imzaladı. 

Shell Türkiye, 
Ofis Hizmetleri Müdürü

Sarper Eralp

Dünyada 70’den fazla ülkede, yaklaşık 94 bin 
çalışanıyla hizmet veren enerji ve petrokimya 
şirketler grubu Shell, Türkiye’deki faaliyetlerine 
1923 yılında başladı. Shell Türkiye perakende 
satışlar, madeni yağlar üretim ve pazarlama, 
ticari filo, toptan akaryakıt, enerji ve gaz, 
doğalgaz ve petrol arama, havacılık satışları, 
kimya satışları ve denizcilik satışları alanlarında 
faaliyet göstermektedir.

• Çalışan sayısı: 673

4. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri olan iklim 
değişikliği konusunda ortak çözümün parçası olunması

 
Binalarda enerji verimliliği çalışmalarının metodolojik olarak 
yürütülmesi için konunun uzmanı bir şirket ile enerji verimliliği 
danışmanlığı anlaşması imzalandı ve çalışmalara öncelikle İstanbul 
Esentepe’deki Genel Müdürlük Binası’nda başlandı. Anlaşma 
kapsamında danışmanlık firmasının temel sorumlulukları belirlendi: 

• Şirket binalarındaki mevcut durumu tespit etmek ve hedeflenen 
değişime uygun olarak zamana dayalı enerji ve / veya CO2  
azaltım hedefleri belirlemek 

• Şirket binaları için belirlenmiş bu hedefleri gerçekleştirmeye 
yönelik bir uygulama stratejisi ve denetim programı belirlemek ve 
hayata geçirmek

• Şirketin enerji kullanımı, CO2  salımı ve azaltım hedefleri 
konusunda yapmış olduğu ilerlemeyi sürdürülebilirlik ve diğer 
benzeri raporlarında yıllık olarak yayınlamak

Merkez ofis binasında kontroller, tam zamanlı olarak görev yapan 
uzman teknik ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Ekip üyeleri günlük 
kontrollere ek olarak aylık raporlarını da ofis işleri müdürüne iletiyor. 
Ekibin ana sorumlulukları arasında sistemin bakımı, kontrolü ve daha 
verimli çalışmasını sağlamak ve mümkün olduğu kadar enerji tüketim 
oranlarını minimize etmek yer alıyor. 

Ekip tarafından yapılan denetimler sonucunda 2002 yılında inşaa 
edilen, 8 bin 609 m² kullanım alanına sahip Genel Müdürlük 
Binası’nın yılda yaklaşık 270 gün ve günde 11 saat faaliyet 
gösterdiği belirlendi. Buna göre enerji verimliliği projelerini 
belirlemek ve aksiyon planını oluşturmak üzere detaylı bir Enerji 
Etüdü gerçekleştirildi, bölge bazında enerji tüketim değerleri 
çıkarıldı. 

Enerji Tüketim Dağılımı, Bölge Bazında

Sonuçlara göre, binadaki 189 kWh/m² değerindeki mevcut enerji 
tüketimi üzerinden yüzde 47 oranında verimlilik sağlamanın mümkün 
olduğu tespit edildi.

2020 yılına kadar enerji tüketiminin her yıl minimum yüzde 1 
oranında azaltılması taahhüt edildi. Detaylı raporda belirtilen geri 
ödeme süreleri ve yatırım maliyetlerine göre projeler önceliklendirildi 
ve 2013 yılında uygulamaya alınmaya başladı.

Genel Bulgular

 
Uygulanan enerji verimliği çalışmalarının daha yaygın hale 
getirilmesi için özellikle çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları 
yazılı ve sözlü bilgilendirmelerle gerçekleştiriliyor. Belirli aralıklarla 
departmanlar bünyesinde enerji tasarrufu ile ilgili bilgilendirici 
eğitimler yapılıyor. 

Adım 3 - Uygulama 

Yapılan analizler sonucunda aydınlatma ve ısıtma – soğutma 
sistemlerinde uygulamalar gerçekleştirildi: 
 

Aydınlatma değişimi: Bina içindeki aydınlatmalar enerji tasarruflu 
modeller ile değiştirildi. Konferans ve toplantı odalarına elektrik 
anahtarları yerleştirilerek gereksiz elektrik kullanımının önüne geçildi. 
 

Isıtma ve soğutma sistemleri: Katlardaki ortam sıcaklığı tespit 
edilerek ısıtma ve soğutma sistemleri gerekli durumlarda kademeli 
olarak çalıştırılmaya başlandı. Dışardaki hava sıcaklığının 21-23°C 
olduğu durumlarda ısıtma ve soğutma sistemi çalıştırılmadan sadece 
taze hava verildi. Bazı departmanlara yönelik bölgesel bazlı klimalar 
yerleştirilerek özellikle haftasonu veya ek mesai saatlerinde tüm katın 
ısıtılması veya soğutulmasından doğan enerji kayıpları engellendi. 
Genel merkez binasının açık ofis sistemine göre projelendirilmesi 
sebebiyle bölümlere ve odalara ayrılmış olan katlarda her bölüm için 
ilave klima takılarak ihtiyaç oldukça kullanıma geçildi.  
 
 

Adım 4 - Ölçme & Değerlendirme

Genel Müdürlük Binası’nda enerji tüketim verileri aylık olarak kayıt 
altına alınıyor. Fatura tüketim miktarı üzerinden teknik ekip tarafından 
yıllık olarak iç ve dış raporlama yapılıyor. 
 
 

Adım 5 - Sonuçlar & Geri Bildirim

2012 yılında enerji verimliliği çalışmaları öncesinde Genel Müdürlük 
Binası’nda yıllık elektrik tüketimi 1.227.849,20 kWh/yıl iken, 2016 
yılına gelindiğinde bu veri 1.058.961 kWh/yıl olarak belirlendi. 
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Isıtma ve soğutma sistemlerinde yapılan düzenli ve sistemli çalışmalar 
sonucunda doğalgaz tüketimi de önemli derecede düşüş göstererek 
2016 yılında toplam 40.053.42 Sm³ doğalgaz tasarrufu elde edildi. 
Böylece şirket kapsamında elektrik ve doğalgaz tüketimlerinde toplam 
yıllık yüzde 50,25 tasarruf sağlanmış oldu. 

Shell, enerji verimliliği çalışmalarının kapsamını akaryakıt istasyonları ve 
terminalleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. 

Tasarruf
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Adım 1 -  Vizyon 

 
Kuruluş misyonu sürdürülebilir tarıma, yerel kalkınmaya dayalı iktisadi büyümeyi 
desteklemek olan Şekerbank, ekonomik, sosyal ve çevresel yönleriyle sürdürülebilir 
kalkınmanın finansmanını temel iş yapış şekli olarak benimsiyor. Bu kapsamda 
Banka, hem çalışanlar hem de müşteriler nezdinde enerji tasarrufu farkındalığını 
artırma ve enerji tüketimini azaltma yönünde çalışıyor. 2010 yılından bu yana 
Banka binalarından çıkan karbon emisyonu ölçülüyor ve her yıl bu alandaki 
performans geliştiriliyor. 
 
Sorumlu bankacılık geleneğinden hareketle kredilendirme faaliyetleriyle 
oluşabilecek sosyal ve çevresel riskler titizlikle yönetiliyor. Bankacılık sektöründe 
enerji verimliliği alanında daha sonra lanse edilen birçok ürüne rol model olan 
ve uygulama kapsamındaki geniş iş birlikleri ile özel sektör, kamu ve STK’ları 
bir araya getirerek geniş bir platform haline gelen EKOkredi ile enerji verimliliği 
konusunda toplumsal bilincin artırılmasına destek olunuyor. 
 
Şekerbank’ta sürdürülebilirlik stratejisi Yönetim Kurulu nezdinde benimseniyor. 
Enerji verimliliğine ilişkin yol haritası, uluslararası danışmanlık ve finans 
kurumlarından alınan know-how desteği ile gerçekleştirilen önemli çalışmalar 
sonucu titizlikle hazırlanıyor. Bu alandaki performans kurumsal onay süreçlerinden 
geçerek üst yönetim tarafından onaylanmış yönetmelik ve prosedürler 
çerçevesinde takip ediliyor. Konunun üst yönetim tarafından yönetilmesi ve 
takip edilmesi, projelerin gerçekleştirilmesine hız kazandırdığı gibi, getirilerinin 
somutlaştırılıp rakamsal olarak takip edilmesini ve ileriye yönelik projeksiyonların 
daha sağlıklı yapılmasını sağlıyor. 
 
Şekerbank Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi (SÇYS) birçok ilkeye dayanıyor:

• Etkin bir Enerji Yönetimi Sistemi ile enerjinin değişik şekillerinin tüketiminin 
yakından izlenmesi ve takip edilmesi

• Enerji verimliliği iyileştirme alanlarının belirlenmesi için düzenli iç ve dış enerji 
verimliliği etütlerinin yapılması

• Enerji tüketimi hedeflerinin iyileştirmeye yönelik tutturulması için tüm çalışanların 
çalışmalara dahil edilmesi

• Eğitim ve seminerler düzenlenerek şirkette enerji verimliliği konusunda 
bilinçlendirme kültürünün sürekli artırılması

• Enerji tüketimini optimize etmek için ekipman ve prosesin modifikasyonu, 
yenilenmesi ve iyileştirilmesi için yaratıcı fikirlerin desteklenmesi ve yürütülmesi

• 2014 yılı emisyonları baz alınarak mevcut enerji tüketiminin 2020 yılına 
kadar yoğunluk bakımından en az yüzde 5 azaltılmasına yönelik aksiyonların 
alınması

Program Kapsamındaki Binalar:

• Genel Müdürlük Binası: 25.000 m²

BEV Bildirgesi’ni 2013 yılında 
imzaladı. 

Şekerbank, Strateji ve İnsan Kaynakları 
Genel Müdür Yardımcısı

Aybala Şimşek

2016 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 23,8 
milyar TL’ye ulaştıran Şekerbank’ın Türkiye’nin 
dört bir yanında yüzde 70’i Anadolu’da 
bulunan ve çoğu yarım asırdır aynı yerde 
hizmet veren 273 şubesi ve 9 bölge müdürlüğü 
bulunuyor. 4 bine yakın Şekerbank çalışanının 
tarım ve KOBİ bankacılığındaki köklü uzmanlığı 
enerji verimliliği bilincinin tabana yayılmasında 
anahtar role sahip.

• Çalışan sayısı (2016 sonu):  
3 bin 611

• Solo aktif büyüklük (2016 sonu):  
23,8 milyar TL

• Enerji tüketimlerinin uluslararası düzeyler ve endüstrideki 
benzerleriyle kıyaslanması

Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) katkılarıyla uluslararası kriterler 
gözetilerek oluşturulan ve 2009 yılından bu yana sistematik olarak 
kullanılan SÇYS geliştirilmeye devam ediliyor. 

Adım 2 - Planlama

 
Şekerbank 2015 yılında yeni Genel Müdürlük binasına taşındı. 
Bina, enerji azaltım hedeflerine paralel olarak enerji tasarrufuna 
yönelik cihazlar seçilerek modern şekilde tasarlandı. Özellikle ısıtma, 
soğutma ve su tasarrufu sağlayacak son model enerji verimliliği 
yüksek ekipmanlar kullanıldı.  
 
Yeni Genel Müdürlük binasının yanı sıra, mevcut şube binalarında 
da en yüksek derecede enerji tasarrufu ve maliyet azaltımı elde 
edilebilecek noktalara öncelik verilerek her yıl şube ve diğer hizmet 
binaları yenileniyor.  
 
Şekerbank’ta sürdürülebilirlik alanında yürütülen tüm çalışmalar 
Yönetim Kurulu nezdinde takip edilerek Strateji, Finansal Kurumlar, 
Krediler Yönetimi, Kurumsal İletişim gibi birçok farklı birimin 
iş birliğiyle ve Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı Müdürlüğü 
koordinasyonunda yürütülüyor. Planlamalar, ilgili birimlerde görev 
alan mühendisler tarafından yapılıyor ve üst yönetimin onayı alınarak 
yıllık plan dahilinde uygulanıyor. 
 
İletişim stratejisi yalnızca iç faaliyetler ile sınırlı kalmayıp tedarik 
zinciri ve finansman sağlanan projelerle ilişkili emisyonlar gibi 
dış etkileri de kapsıyor. Şekerbank bir taraftan kurum içinde 
sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve enerji verimliliğine yönelik 
farkındalığı artırmak ve çalışanların bu konuda katılımcı olmalarını 
sağlamak amacıyla geniş kapsamlı eğitimler düzenlerken, diğer 
taraftan yüzde 70’i Anadolu’da bulunan şubeleri aracılığıyla 
Türkiye’nin dört bir yanında binlerce müşteriye dokunuyor. Bu 
kapsamda birçoğu ödüllü olmak üzere enerji verimliliği ile 
sağlanacak tasarrufu öne çıkaran çok sayıda iletişim çalışması 
gerçekleştirildi. 

Banka, beş yıllık hedefleri doğrultusunda 2020 yılına kadar 
Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 5 oranında azaltmayı 
hedefliyor. 
 
 
Adım 3 - Uygulama

 
Binalarda enerji verimliliği kriterleri gözetilerek inşa edilen yeni 
Genel Müdürlük binasında çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi: 

• Ozon tabakasına uyumlu ısıtma soğutma sistemi: 2015 
yılında, enerji verimliliği ve kazanımlarını artırmak amacıyla 
Genel Müdürlük binası ve şubelerde toplam 421 klima ünitesi 
yenilendi. R22 gazı kullanan üniteler değiştirildi, yeni klima 
ünitelerinin tümünde ozon için daha sağlıklı ve verimli olan 

R410a gazı kullanılmaya başlandı. 

• İzolasyonlu dış cephe malzemesi ve ısı yalıtımlı camların 
kullanımı

• Verimli aydınlatma ve su tesisatı çözümleri  

 
Global düzeyde yürütülen ve iklim değişikliğine yol açan karbon 
envanteri çıkarma ve bu salımları yönetme amacı taşıyan CDP 
Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) kapsamında 
2011 yılından bu yana her yıl genel müdürlük ve bölge 
müdürlüklerinden Türkiye genelindeki şubelere kadar tüm binalarda 
karbon ayak izi ölçümleri yapılıyor.  
 
2015 yılında ise karbon ve su ayak izini daha iyi takip edebilmek 
için geniş kapsamlı bir veri tabanı sistemi geliştirme çalışmaları 
tamamlandı. Geliştirilen veri tabanı ile karbon ve su tüketimine ait 
veriler tek bir sistem üzerinden toplanıyor, böylece çok daha güncel 
ve sistematik bir şekilde takip ediliyor. Doğrulama çalışmaları 
sırasında bu sistemin, verinin doğru toplanması konusunda büyük 
fayda sağladığı görüldü. 
 

Yeni Genel Müdürlük 
Binasındaki uygulamalarla 
büyük oranda emisyon 
azaltımı
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Adım 4 - Ölçme & Değerlendirme

 
Faaliyet gösterilen binaların tamamına ilişkin m² bilgisinden 
ısınma tipine kadar tüm veriler ilgili birimde kayıt altına alınıyor. 
Isınma ya da elektrik gibi sarfiyat konularında ise, Ana Bankacılık 
Sistemi’nin altında kurulan sistem sayesinde de veriler aylık olarak 
izlenebiliyor. Somut çıktılar raporlar aracılığıyla denetleniyor ve CDP 

kapsamındaki raporlamalar ile kıyaslanıyor. 

Adım 5 - Sonuçlar & Geri Bildirim

 
Ozon tabakasına uyumlu ısıtma soğutma sistemiyle Kapsam 3 
emisyonlarında tahmini olarak yıllık 332 metrik ton CO2 kazanım 
sağlandı. Kapsam 1 ve 2 verileri ise CDP’ye raporlandı.

2016 yılı sonu itibariyle Genel Müdürlük Binası emisyonları 2015 
yılı sonuna göre yüzde 5,33 oranında azaldı. Böylece Şekerbank, 
karbon ayak izi ölçümleri kapsamında CDP Karbon Saydamlık 
Projesi 2016 İklim Değişikliği değerlendirme notunu üç seviye 
artırarak Yönetim (B) seviyesine yükseltti. 

Genel Müdürlük Binası aynı zamanda 2016 yılında LEED Gold 
Sertifikası’nı aldı.

Uygulamalardan elde edilen sonuçlar gönüllü raporlamalar ve 
Şekerbank Sürdürülebilirlik Raporu’nda kamuoyu ile paylaşılıyor. 
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Program Kapsamındaki Binalar:

• Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali:                     
286.770 m²

• Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali :                       
63.165 m²

• Atatürk Havalimanı Genel Havacılık 
Terminali: 2.369 m²

• Atatürk Havalimanı Katlı Otopark Binası: 
180.000 m²

• Atatürk Havalimanı Açık Otopark:                              
34.700 m² 

BEV Bildirgesi’ni 2013 yılında 
imzaladı. 

Enerji Yönetim Sistemi’yle 
yolcu artışına rağmen 
kaynak tüketimi azalıyor

TAV İstanbul, Genel Müdür

Kemal Ünlü

Adım 1 -  Vizyon 

Havalimanı işletmeciliği sektöründe uzmanlaşan TAV Havalimanları, küresel 
ölçekte tercih edilen marka olma hedefiyle ve müşteri odaklı yönetim anlayışıyla 
tüm paydaşlar için en yüksek değeri yaratmak için çalışıyor. Çevre ve enerji 
yönetiminin sürdürülebilir ve etkin olması konusunda üst yönetim tarafından 
belirlenen taahhütler çerçevesinde yönetim sistemleri ve ekipleri oluşturularak 
prosedürler ile destekleniyor. Belirlenen Enerji ve Çevre Politikaları sayesinde, 
başta kaynak yönetimi olmak üzere tüm uygulamalarda üst yönetimin desteği 
alınıyor. Böylece enerji ve çevre yönetim ekiplerinin fizibilitesini gerçekleştirdiği 
projelerin aksiyona geçmesi hızlanıyor, çalışmaların çevresel verilere yansıması 
kolaylaşıyor. 

TAV bünyesinde hizmet verilen yolcu sayısının artışına rağmen hizmet kalitesinden 
ödün vermeden kaynak tüketimini azaltmak hedefiyle, öncelikle uluslararası 
sistemlerin TAV işletmelerine entegrasyonunu sağlamak için izlenecek yöntemler 
belirlendi. Bu kapsamda aşağıdaki ilkeler benimsendi: 

• Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak etkin enerji kullanımını 
konfordan ödün vermeden sağlamak ve ‘sürdürülebilir kalkınma’ yaklaşımına 
paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmek,  

• Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve zorunlu 
standartlara uymak,

• Seragazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve 
devamlılığını sağlamak, 

• Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve alt yüklenicilerle enerji yönetimi, çevre ve 
sürdürülebilirlik ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak 
üzere etkin iletişim kurmak,  

• Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, enerji verimliliğinin 
artırılması ve sürdürülebilir kılınması, kuruluş genelinde enerji bilincinin 
geliştirilmesi konularında gerekli kaynakları sağlayarak aktif rol oynamak,

• Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satınalmasında ve enerji 
performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında enerji verimliliğine 
uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almak, 

• Terminal işletmeciliğinde benimsenen yenilikçi hizmet ve proaktif 
yönetim anlayışını, çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve uygulamaların 
geliştirilmesinde de etkili bir şekilde uygulamak,

• Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri’ni kurumsal yönetim uygulamalarına entegre 
etmek, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek, 

• Kirlilik önlemeyi ve atık azaltmayı süreçlere entegre etmek, 

TAV Havalimanları, bağlı ortaklıkları ve 
iştirakleriyle birlikte Türkiye’de beş, yurtdışında 
12 havalimanı işletiyor. TAV İstanbul’un 2000 
yılından bu yana işlettiği İstanbul Atatürk 
Havalimanı ise 2016 yılında 60,1 milyon 
yolcuya ve 451 bini aşan uçak seferine hizmet 
sundu.

• Çalışan sayısı (2016): 15 bin 624

• Ciro (2016): 1 milyar 92 milyon €

Tasarruf Miktar

Yatırım Gerektiren Enerji Verimliliği Önlemleri

• Çalışanlara enerji verimliliği ve çevrenin korunması konusunda 
uygun beceri ve yetkinlikler kazandırmak, kişisel farkındalıklarını 
artırmaları için katkıda bulunmak,

• Çevrenin korunmasının önemi ile sürdürülebilirlik, enerji ve çevre 
yönetim sisteminin uygulamaları hakkında çalışanların nitelik 
ve farkındalıklarını artırarak doğal davranışa dönüşen sürekli 
iyileştirme faaliyetlerini şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak 
sürdürmek.

Söz konusu ilkelerin geliştirilmesinde TSE EN ISO 14001:2014 
Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi, 
ACI (Airport Council International) Karbon Akreditasyon Sertifikası 
(Level 3), ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, vb. uluslararası 
standartlar ve sertifika programlarından faydalanıldı. 
 
 
Adım 2 - Planlama

TAV’da tüm enerji sistemleri (HVAC - ısıtma, havalandırma 
ve iklimlendirme sistemleri, bagaj taşıma konveyör sistemleri, 
aydınlatma, vb.) için düzenli olarak enerji etütleri gerçekleştirilerek 
önemli enerji kullanımı olan noktalarda verimlilik fırsatları araştırılıyor 
ve uygun fizibilitesi olan aksiyonlar için harekete geçiliyor. 
2015 yılında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 

yönetilen ve TAV İstanbul Enerji Yönetim Ekibi tarafından 
gerçekleştirilen Detaylı Enerji Etüt Raporlaması kapsamında Enerji Etüt 
Raporu Sonuç Bildirgesi hazırlandı. Buna göre, TAV bünyesindeki 
enerji tüketimlerinin ve bunların çevresel etkilerinin azalan 
fonksiyonda devam ettiği, verimlilik uygulamalarına ek olarak yeni 
fırsatların da olduğu belirlendi.  

İşletme süreçlerinde enerjinin verimli kullanımı için öncelikle yapı 
sistemleri, enerji sistemleri ve kullanım alışkanlıkları gibi tasarruf 
odakları belirlendi. Bu tasarruf odakları ayrı birer etüt konusu olarak 
incelenip fırsatlar araştırıldı. Önemli enerji kullanımı olan süreçler 
detaylandırıldı. Tüketim noktalarının detaylı olarak görülebildiği 
SCADA3 raporları desteğiyle, proje uygulanabilir konular belirlendi.

Konu belirleme sürecinde dikkat edilen temel kriterler ise tüketimin 
teknolojik yenilikler ve/veya operasyonel verimlilikler ile azaltılması 
olarak belirlendi. 

İncelenen sürecin gereklilikleri, konfor şartları, yasal mevzuat, 
sözleşme şartları, uluslararası standartlar, müşteri memnuniyeti gibi 

konular çerçeveyi oluşturdu.

Bu doğrultuda ısıl kayıp ve kazançların tespiti için tüm bina 
termal kamera ile görüntülenerek izolasyon problemi olan noktalar 

Önlemler

LED Dönüşümü 2.635.666 kWh 226,66 616,74 0,38711.629 1.007.557 KV

172.307 kWh 14,81 40,319 0,2346.522 101.000 KV

144.445

36.151

kWh

m3

42,24

283,71

123,8

780,8

0,2367.920

826.071

16.065

1.124.622

PV Panel Uygulaması

FCU Otomasyonu
(Fan Coil)

* Önerinin uygulaması öngörülen vade belirtilecektir. Bir yıldan az olan süre için kısa vade KV, 1-2 yıl için orta vade OV, 2-5 yıl için uzun 
vade UV olarak belirtilecektir.

Toplam

Enerji 

Türü

Elektirik

Elektirik

Elektirik

Doğal 
Gaz

Miktar Orj. Birim TEP/Yıl TL/Yıl Ton/Yıl

CO2 Az. 

Mik.
Yat. Mal.

Geri 

Ödeme 

Süresi

Uyg. Planı*

TL Yıl Vade

46 47TAVTAV



belirlendi. Belirlenen önemli enerji tüketim noktaları için fizibiliteler ve 
projeler hazırlanarak uygun geri dönüş süresi olan uygulamalar üst 
yönetim onayına sunuldu.

Atatürk Havalimanı enerji profili detaylı olarak günlük, haftalık, 
aylık ve yıllık raporlar ile sürekli analiz ediliyor, tüketime etki eden 
parametreler değerlendiriliyor. Enerji performans göstergelerinde 
önemli birer parametre olan bina yüzey alanı, yolcu sayısı, dış hava 
şartları gibi faktörler enerjinin temin yöntemi ile birlikte ele alınıyor 
ve toplam verimlilik bu şekilde görülebiliyor. Bu doğrultuda her yıl 
değişen metrekare (m²), değişen sistem sayıları, enerjinin temin 
şartları, yolcu sayıları gibi veriler gözden geçirilerek referans yılı 
belirleniyor. Buna göre TAV İstanbul, 2012 yılını güncel referans 
(baz) yılı olarak belirledi.

Enerji yönetim sistemlerinin kuruluş sürecinde enerji yöneticisi, çevre 
yöneticisi, enerji yönetim ekibi, çevre yönetim ekibi, sürdürülebilirlik 
eylem grubu ekipleri ve ilgili sorumlular belirlenerek yola çıkıldı. 
Ekipler, önemli enerji kullanım süreçlerini yöneten mühendis ve 
yöneticiler ile satınalma grubu gibi destek birimlerinden oluşturuldu. 
Burada her bir süreç için gerekli teknik altyapıya sahip yetkin bir 
üyenin varlığı hedeflendi, yetkinliklere paralel olarak sorumluluk 
paylaşımı yapıldı. Mevcut yetkinlikler ile yetinilmeyip, tüm enerji 
yönetim ekibi üyeleri için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen sertifikalı Enerji Yöneticiliği Eğitimi’ne katılım 
sağlandı. Ek olarak, çeşitli firmalar tarafından ISO 50001:2011 
Enerji Yönetim Sistemi, ISO 50001:2011 İç Tetkik Eğitimi, vb. 
kişisel gelişim eğitimleri sağlanarak ekibin yetkinlikleri daha da 
artırıldı. ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi yetkili dış firmalar 
tarafından tetkik edilirken iç tetkiklerle de denetim altında tutulmaya 
çalışıldı. 2012 yılından itibaren her yıl sertifikasyon yeterliliğinin 
sağlandığı tespit edildi.

TAV Enerji Yönetim Ekibi içindeki üyeler kendi süreçleri ile ilgili 
veri toplama, aksiyon planlama ve etüt sorumluluklarını uygulama 
faaliyetlerini yürütürken, ekip lideri üyelerden gelen verileri analiz 
ederek tek bir rapor halinde üst yönetime sunuyor. Tüm faaliyetler 
aylık enerji gözden geçirme toplantıları ile değerlendirilerek yönetim 
sürekliliği sağlanıyor. 

TAV İstanbul, 2010 yılında seragazı emisyonlarını izlemeye ve 

hesaplamaya başladı. ‘ISO 14064-1 Seragazı Emisyonlarının ve 
Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına ve Rapor 
Edilmesine Dair Kılavuz ve Özellikler Standardı’na göre bir yönetim 
sistemi oluşturuldu. Bu sistem ile hesaplama yöntemleri belirlenerek 
TAV kaynaklı eşdeğer karbondioksit salım miktarı ölçülmeye başlandı. 
Bu kapsamda TAV, 2010 yılında Uluslararası Havalimanları Konseyi 
(ACI) tarafından Karbon Akreditasyon Programı’nın birinci seviyesi 
olan ‘İzleme’ seviyesinde akredite edildi.

Sistemlerin kurulumu, aksiyon planlarının uygulanması ile birlikte 
Karbon Akreditasyon Programı’nda 2012 yılında ‘Azaltma’ olarak 
adlandırılan ikinci seviyede, 2014 yılında ise ‘Optimizasyon’ olarak 

adlandırılan üçüncü seviyede akredite oldu.

Atatürk Havalimanı enerji verimliliği stratejisi, enerji ve su 
kaynaklarının verimli kullanımı ile ilgili en iyi uygulamaların 
sistemlere dahil edilmesi ve hizmet verilen yolcu sayısının artışına 
rağmen hizmet kalitesinden ödün verilmeden kaynak tüketiminin 
azaltılmasını hedefliyor. Bu stratejinin şirket içinde de benimsenmesini 
sağlamak için çalışanlara enerji, çevre, karbon salımı konularında 
eğitimler verildi, verimli kullanım konusunda bireysel kullanım bazlı 
önerilerde bulunuldu. Aynı şekilde bu eğitimlerin stajyerlere, alt 
yüklenici firmalara, paydaş kuruluşlara, çeşitli üniversitelerin makine 
mühendisliği bölümü öğrencilerine de verilmesi sağlandı. Atatürk 
Havalimanı çalışanlarına enerji verimliliği hakkında broşürler 
dağıtıldı ve yine tüm personele ve havalimanı kullanıcılarına yönelik 
bireysel karbon ayakizi hesaplama imkanı sağlandı.

Dış paydaşlara ise Sürdürülebilirlik Raporu, Karbon Saydamlık 
Projesi, ACI Karbon Raporlama Programı, kurumsal web sitesinde 
bilgilendirme sayfaları, enerji ve verimlilik konulu konferans ve 
zirvelere konuşmacı ve sponsor olarak katılım, enerji yayınlarına 
destek, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencilerine 
enerji yönetim derslerine giriş eğitiminin verilmesi gibi birçok araç ile 
ulaşıldı.   

Adım 3 - Uygulama

 
Aylık Enerji Gözden Geçirme toplantıları sonucunda belirlenen 
fırsatlar, detaylı etütler ve fizibilite raporları oluşturularak üst 

3 Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi

yönetime sunuluyor. Üst yönetim tarafından onaylanan projeler yıllık 
enerji raporunda bulunan Enerji Amaç ve Hedef Aksiyon Planı’nı 
oluşturuyor. Bir projenin onay alabilmesi için aşağıdaki kriterler 
gözetiliyor:

• Sürecin fonksiyonunun olumsuz etkilenmemesi

• İlgili mevzuat ve sözleşmeler, müşteri memnuniyeti, konfor şartları, 
uluslararası standartlar, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinin 
karşılanması

• Maksimum geri dönüş süresinin yatırım tutarının büyüklüğüne, 
elde edilen toplam faydaya, operasyonel kazanımlara göre 
değişen bir değerlendirme kıstası olarak kabul edilebilir olması

• Fizibilite raporunun yeterli teknik ve finansal detayları içermesi 

• Enerji ve/veya çevresel kazanım sağlanması

Bu kriterleri sağlayan projeler için TAV İstanbul Enerji Yönetim Ekibi 
tarafından hazırlanan ‘TAV Enerji Tüketen Cihaz ve Ekipmanlarda 
Satınalma Talimatı’ ile terminal ihtiyaçları için alınan ekipmanlarda 
enerji verimliliğinin ön planda tutulmasını sağlayan parametreler 
zorunluluk olarak belirlendi. Böylece satınalma sürecinde enerji 
verimliliği, söz konusu talimat içeriğinde bulunan ekipmanlar için 
önemli bir parametre olarak yer alıyor.  
 
2012 yılında ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi’ni 
kurarak sertifikalandırılan ilk havalimanı işletmesi olan Atatürk 
Havalimanı’nda işletme sürecinin başından itibaren enerji 
verimliliğine yönelik birçok uygulama gerçekleştirildi:

• HVAC otomasyonu 

• SCADA Sistemi

• Trijenerasyon tesisi  

• Gün ışığına duyarlı otomasyon sistemi 

• Hareket dedektörleri 

• Soğutma kuleleri sayesinde ‘free cooling’ olarak tanımlanan kış 
soğutması sistemi  

• Yürüyen bantlarda uyku modu 

• Güneş kırıcıları ve ısıcam yapıları 

• Düşük geçirgenlik katsayısına sahip yapı bileşenleri

Adım 4 - Ölçme & Değerlendirme

 
Enerji kullanımları SCADA Sistemi ile detaylı olarak gözlemlenip 
değişimler sistem ve süreç bazlı irdeleniyor. Bu sayede aydınlatma, 
ısıtma, havalandırma, PBB (Passenger Boarding Bridge), LET 
(Lift Escalator Travelator) Sistemleri gibi çok sayıda sistem ayrı 
ayrı değerlendiriliyor. Bu sistemlerde gerçekleşen her değişim 
kendi parametreleri ile birlikte analiz ediliyor. Bu doğrultuda 
kalorimetreler, enerji analizörleri, termal kamera çekimleri, sayaçlar, 
Otomasyon Trendlog bilgileri, meteorolojik veriler, yolcu ve bagaj 
sayı değişimleri, ekipman çalışma süreleri, uygulanan zaman 
programları, ekipman devreye girme adetleri gibi birçok veri bir 
bütün olarak değerlendirilebiliyor. Bu analiz ve değerlendirmeler 
yürütülürken aşağıdaki Enerji Performans Göstergeleri baz alınıyor:  

• Atık ısıdan faydalanılan ısıtma ve soğutma enerji miktarı

• Trijenerasyon tesisi motorların ortalama çalışma saati 

• Trijenerasyonda üretilen yıllık elektrik miktarı (kWh/yıl) 

• İşletme için tüketilen elektrik enerjisi (kWh/yıl ve kWh/yolcu) 

• Isıtma için tüketilen doğalgaz miktarı (m³)  

• Terminal işletme süreçlerinde motorin kullanımı (lt)

• Terminal işletme süreçlerinde karbon salımı (mKg CO2) 

Adım 5 - Sonuçlar & Geri Bildirim

 
Enerjinin kullanımı ile ilgili performans göstergelerinde, ISO 
50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Standartları’nın benimsendiği 
2012 yılından 2015 yılı sonuna kadar yolcu artışına rağmen 
tüketimlerin azaldığı gözlemlendi. 

Trijenerasyon tesisi: Terminal elektrik kullanımının yaklaşık yüzde 
80’i bu tesis tarafından karşılanırken toplam enerji kullanımında 
yüzde 30’a varan tasarruf elde edildi. Yıllık 80 milyon kWh’ın 
üzerinde elektrik üretimi gerçekleşirken atık ısıdan elde edilen ısıtma 
enerjisi 2 milyon Sm³, soğutma enerjisi ise 5,5 milyon kWh (elektrik 
enerjisi karşılığı) civarında oldu.
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Gün ışığına duyarlı otomasyon sistemi: Dört yıl boyunca 
gerçekleştirilen projeler sonucunda toplam 8.540.069 kWh/yıl 
tasarruf sağlandı. 
 

Verimli pompalara geçiş: Yüksek enerji tüketimi kaynağı olan 
motor gücü yüksek pompalarla ilgili gerçekleştirilen enerji etüdü 
sonunda daha verimli pompaların seçimi ve montajı sayesinde yıllık 
yaklaşık 703.752 kWh enerji tasarrufu sağlandı. Bu proje ile karbon 
salımındaki azalma ise 348,52 ton CO2 olarak gerçekleşti. 
 
Enerji Aksiyon Planları’nın uygulanması neticesinde ISO 
50001:2011 Sistemi’nin kurulumundan itibaren üç yıl içinde 
enerji kullanımı ve karbon salımında elde edilen başarılar, 
sistemin ne kadar olumlu işlediğini gözler önüne seriyor. Yapılan 
değerlendirmelere göre bahsi geçen sürede TAV İstanbul, yolcu 
başına karbon emisyon miktarını yüzde 5,64 oranında düşürmeyi 
başardı.

Yandaki  tabloda ise ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi’ne 

geçişin tüketime etkisi görülüyor. 

TAV İstanbul, 2020 yılı enerji tüketim hedeflerini ise elektrik 
tüketiminde yüzde 33, doğalgaz tüketiminde yüzde 34,8 ve karbon 
salımında yüzde 25 azalma olarak belirledi.

Yolcu Başına Karbon Emisyonu (mkg CO2/kişi)

2012Performans Konusu 2015 Değişim

Yolcu Sayısı (*)

Tüm Terminal Elektrik Tüketimi (kWh)

Tüm Terminal Toplam Enerji Tüketimi (**TEP) 

Toplam Karbon Salımı (mTon CO2)

45.091,962

107.580,228

11.121

45.481

61.322,729

102.669,200

10.843

42.918

% 35,99

% -4,56

% -2,50

% -5,64

*Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verileri   
**TEP: Ton Eşdeğer Petrol 

1.200000

1.000000

0.800000

0.600000
2012 2013 2014 2015

Karbon

Son Üç Yıl Ortalaması

50 TAV



Proses sahalarındaki 
modernizasyonlarda dizayn 
aşamasından itibaren 
enerji verimliliği

Adım 1 -  Vizyon 

Tüpraş’ın temel önceliklerinden biri iklim değişikliği ile mücadele. Bu çerçevede 
üretim süreçlerinin çevresel etkilerini düşürmek amacıyla dünyada enerji 
tasarrufuna yönelik uygulanan ileri teknoloji ve programlar takip ediliyor, enerji 
verimliliği çalışmalarına öncelik veriliyor.  

Tüpraş, petrol sektöründe performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine 
saygılı öncü bir şirket olmayı tüm işletmeleriyle benimsiyor. Enerji Yönetimi Sistemi 
Politikası kapsamında üst yönetimin desteği ve kararlılığı, şirket çalışma kültürü ve 
politikalarının enerji verimliliği üzerine kurulması ve tüm çalışanların farkındalığının 
artırılarak konunun sahiplenilmesinin sağlanması, başarıyı getiren etkenler 
arasında yer alıyor. Enerji Yönetimi Sistemi Politikası’nda aşağıdaki taahhütler 
bulunuyor:

• Avrupa Birliği normlarına uygun, çevre ve insan hakları yasalarıyla enerji 
verimliliği konusunda şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu 
çalışmak,

• Enerji verimliliğini artırmaya yönelik yeni teknolojileri izleyerek sürekli 
iyileştirmeler yapmak,

• Enerji verimliliğini artırıcı projelere kaynak ayırmak,

• Enerji verimliliği ve tasarruf önlemlerini uygulayıp kaynak kaybını en aza 
indirmek,

• Enerji verimliliğini artırmak,

• İzleme ve düzenli olarak gözden geçirmelerle paydaşları bilgilendirmek.

Adım 2 - Planlama

Tüpraş, enerji verimliliği projeleri ile kalite ve performansını düşürmeden mevcut 
enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarını en aza indirmeyi ve 
2017 yılında Avrupa’da düşük emisyona sahip rafineriler kategorisine girmeyi 
hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, dünyada enerji tasarrufu ile ilgili uygulanan 
tüm ileri teknolojiler ve programlar takip ediliyor. 

Enerji verimliliği uygulamalarını şirket içinde yürütebilmek adına Genel Müdürlük 
ve rafineriler bazında Enerji Yönetimi Müdürlükleri oluşturuldu, bu müdürlüklere 
Enerji Yöneticisi Temsilcileri seçildi. 
Çalışan farkındalığını artırmak ve etkin katılım sağlamak için şirket içinde 
eğitimler veriliyor. Bu kapsamda Enerji Yönetimi Birimi’nde çalışan tüm 

Program Kapsamındaki Binalar:

• Tüpraş Genel Müdürlüğü Binası  
(Mülk Sahibi): 10.234 m²

• Tüpraş Genel Müdürlük Teknik Servisler ve 
ARGE Binası (Mülk Sahibi): 4.801 m²

• Fuel Oil Dönüşüm Tesisi Merkezi Kontrol 
Binası (Mülk Sahibi): 5.972 m²

BEV Bildirgesi’ni 2014 yılında 
imzaladı. 

Tüpraş, Teknik Servisler ve Ar-Ge 
Direktörlüğü, Enerji Yönetimi Müdürü

Koray Ülger

Türkiye’nin lider enerji şirketi Türkiye Petrol 
Rafinerileri A.Ş.’nin İzmit, İzmir, Kırıkkale ve 
Batman Rafinerileri olmak üzere toplam dört 
rafinerisi bulunuyor. 2015 yılında devreye 
giren Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile artan beyaz 
ürüne dönüşüm oranı sayesinde küresel oyuncu 
olmaya devam ediyor.  

• Çalışan sayısı (2016 sonu): 4 bin 979  

• Ciro (2016): 34.936.187.553 TL

mühendislerin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan eğitimlere katılarak Enerji Yöneticisi Sertifikası almaları 
sağlandı. Şirket rafinerileri bünyesinde de farkındalık eğitimleri 
verilerek çapraz iç tetkikler yapıldı. Böylelikle dış denetimden önce 
eksik noktalar belirlenip çözüme ulaşıldı. Enerji yönetimi performans 
iyileştirme süreçleri ve adımları belirlenip aksiyon alındı, sapma 
nedenleri belirlenip çözüme ulaşmayan noktalar için Teknik Öneri 
Formu uygulamaya alındı. 
 
Tüpraş, enerji verimliliği konusunda bugüne kadar gerçekleştirilen 
proje ve operasyonel iyileştirmelerini çalışma kültürünün önemli bir 
parçası haline getirmek, sistematik olarak yönetebilmek ve yasal 
gerekliliklere uygunluğu sağlamak için 2013 yılında ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldı. Bu kapsamda etkin bir Enerji 
Yönetimi Sistemi ile mevcut enerji tüketimi yakından izleniyor, kontrol 
ediliyor. Enerji verimliliği iyileştirme alanlarını belirlemek için düzenli 
olarak iç ve dış enerji verimliliği etütleri yapılıyor. 

Adım 3 - Uygulama

Tüpraş, kaynak ayırdığı enerji verimliliği projelerini öncelikle seragazı 
emisyon miktarı ve enerji tüketimi değeri, maliyeti, geri dönüş süresi 
ve uygulanabilirliğine göre seçiyor. Tüpraş’ta uygulanmakta olan 
Teknik Öneri ve Proje Yönetim Sistemi’ne iletilen tüm yatırım önerileri 
değerlendiriliyor. Bu öneriler arasında yasal gereklilik nedeniyle 
uygulanması gerekli olan yatırım projelerinin yanı sıra iş güvenliği 
ve işçi sağlığı, enerji verimliliği, modernizasyon ve kar artışı gibi 
alanlarda projeler de yer alıyor. Yasal zorunluluk ve iş güvenliği 
ve işçi sağlığı projeleri haricinde kalan öneriler yatırım tutarı, geri 
dönüş süresi, CO2 emisyonu ve enerji tüketimine etkileri göz önünde 
bulundurularak değerlendiriliyor.

Enerji tüketimlerinin uluslararası düzeyler ve endüstrideki en iyi ve 
benzerleriyle kıyaslanması, enerji tüketiminin optimize edilmesi için 
ekipman ve prosesin modifikasyonu, yenilenmesi ve iyileştirilmesi için 
yaratıcı fikirler destekleniyor. Bu tür yatırımlarda yatırımın tüm rafineri 
dengesi üzerine etkisi göz önüne alınarak belirlenmiş olan geri 
dönüş süresi, rafinerinin operasyon güvenliğine olan katkısı/etkisi, 
yatırım tutarı ve emisyonlara olan etkileri temel seçim kriterleri olarak 
kabul ediliyor. 

Tüpraş’ta satın alma ve hizmet tasarım süreçlerinde enerji 
verimliliğinin ön planda tutulacağı ve alınan ürünlerin enerji verimlilik 
derecesine göre seçileceği taahhüt ediliyor. Özellikle Proje ve 
Yatırımlar Müdürlüğü üzerinden yürütülen yatırımlarda, satınalma 
sürecinde tedarikçi firmaya ticari şartnameler ile birlikte gönderilen 
teknik dokümanlar bulunuyor. Bu dokümanlardan biri ‘Tüpraş 
General Project Specification (TPGS)’ olup bu dokümanda yüksek 
enerji tüketecek ekipmanlarda enerji verimliliği sınıflarına atıfta 
bulunuluyor. 

Rafineride yaygın olarak kullanılan motor, VSD, trafo, ısıtma-soğutma 
sistemleri, aydınlatma gibi ekipmanların tedariklerinde en az enerji 
tüketen ve geri dönüş süresi en az olan son teknoloji ürünler tercih 

ediliyor. 

Proje tasarım aşamasında ve sonrasında ekipman seçimlerinin daha 
kontrollü ilerleyebilmesi için şartnamelerde sürekli revizyonlar ile 
iyileştirmeler yapılıyor. Benimsenen enerji verimliliği standardı olan 
ISO 50001’e istinaden Tüpraş Rafinerilerinde modernizasyon ve 
yeni yatırımlarda dizayn aşamasından  itibaren enerji verimliliğine 
dikkat ediliyor, aydınlatma sistemlerinde daha az enerji tüketen LED 
sistemleri gibi ekipmanlar tercih ediliyor.
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Genel Müdürlük Teknik Servisler ve Ar-Ge Binası Yeşil Bina 
Sertifikası’na sahip olup şirket genelinde bazıları aşağıda sıralanan 
çeşitli çalışmalar yürütüldü:

• Binalarda elektrik tüketimini azaltmaya yönelik LED 

sistemine geçiş: İlk etapta 800 adet LED aydınlatma armatürü 
tedarik edilerek yaklaşık 740 adedi değiştirildi. Lojmanlar dahil 
LED olmayan diğer armatürlerin tamamının değişiminin yapılması 

için çalışmalar yapılıyor.

• Free Cooling3: Soğutma sistemi mesai saatleri dışında ve hafta 
sonlarında çalıştırılmamaya veya istenilen zaman aralığında 
çalıştırılmaya başlandı. 

• Klima santrali damper motorlarının CO2 miktarı 950 ppm 
sağlayacak şekilde ayarlandı ve işletim kontrolleri sağlandı.

• Termostatların hatalı konumları düzeltildi.

 
 
Adım 4 - Ölçme & Değerlendirme
 
Seçilen Enerji Yöneticisi Temsilcileri belirli dönemlerde Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı’na 
aylık ve yıllık bazda raporlamalar yapıyor. Benzer şekilde şirket 

içinde de rafineriler ve birimler arası çapraz raporlamalar ve üst 
yönetime raporlamalar yapılıyor. 
 
 
Adım 5 – Sonuçlar & Geri Bildirim

 
2016 yılında Tüpraş bünyesinde yer alan dört rafineride enerji 
verimliliği faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen 18 adet enerji 
tasarrufu projesi ve operasyonel iyileştirmeler ile emisyonlarda toplam 
92.675 ton CO2 düşüş sağlandı. Bu düşüş yılda 188 bin ağaç 
dikimine karşılık geliyor. 

Uygulamaya konulan enerji verimliliği projeleri ile emisyonlarda 
dokuz yılda 2,1 milyon ton CO2 düşüş sağlandı.

3 Sistemin otomatik veya tercihe göre manuel olarak kullanılması.
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Raporlama yapan 
BEV İmzacıları

BEV İmzacısı 
 AYD Üyeleri
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