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ÖZET 
 
1912 yılında küçük bir eczane laboratuvarı olarak kurulan Abdi �brahim �laç, bugün Türk ilaç 
sektörünün lider firmaları arasında yer almaktadır. Ürün portföyündeki 200’ü a�kın ilaç ile 40'a yakın 
uluslararası firma tarafından tercih edilmekte ve sektörde en çok lisansörle çalı�an kurum niteli�ini 
ta�ımaktadır. Abdi �brahim �laç, 2000 yılından bu yana �stanbul Hadımköy’de in�a edilen 45,000 m²’lik 
modern üretim tesisinde yılda 210 milyon kutu ilaç kapasitesi ve 2000’i a�kın çalı�anı ile faaliyet 
göstermektedir. Bu tesiste kurulu�undan itibaren enerji yönetimi çalı�maları gerçekle�tirilmektedir. 
2000-2005 yılları arasında gerçekle�tirilmi� olan; havalandırma sistemleri resirkülasyonu, ayarlanabilir 
fan kanatçık motoru-frekans sürücüsü dönü�ümü, klima sistemlerinin programlanabilmesi için i�letim 
otomasyonunun revize edilmesi ve i�letilmesi, bina ve ekipman ısıtma–so�utma sistemlerinde 
izolasyonunun iyile�tirilme ve bakımı, so�utma suyu pompalarının frekans sürücü uygulaması, iç-dı� 
aydınlatma armatür de�i�imi, basınçlı hava kurutucuların çalı�ma teknolojilerinin de�i�imi, do�algaz 
dönü�ümü, do�algaz manyetik yakıt tasarruf cihazı uygulaması, buhar kazanlarında türbülatör 
uygulaması, buhar kazanlarında ekonomizer uygulaması ve buhar sisteminde saf su kullanımına 
geçilmesi projeleri ile toplamda 2000 – 2005 yılları arasında üretimdeki %40 artı�a ra�men harcanan 
enerji miktarında %7’lik bir dü�ü� sa�lanmı�tır. 
 
 
 
 
1. G�R�� 
 
Üretim tesislerimizde üretim: 
 

- Son model üretim ve ambalaj makineleri kullanılarak 
- Otomasyon kontrollü oda ko�ullarında, 
- Ki�isel müdahale olmadan 
- Ürünle temas olmadan yapılmaktadır. 

 
ARGE binası; 
 

- 13.000 m2 kapalı alan sahip 
- Yeni formülasyon çalı�maları 
- Ürün geli�tirilmesi çalı�maları yapılarak 
- Dünya pazarına satı� hedeflenmektedir. 

 
Üretim alanlarında ve laboratuarlarda; 
 

- GMP (�yi �malat Uygulamaları) 
- GLP ( �yi Laboratuar Uygulamaları ) gereklilikleri kar�ılanmaktadır. 

 
Bunların neticesinde EU-GMP Sertifikası alınmı�tır. 



  ___________________________________________ 890 _______
 

 

 VIII. ULUSAL TES�SAT MÜHEND�SL��� KONGRES�
 

Seminer Bildirisi 

Çevre; 
 

- Tüm yasal izinler mevcut 
- Modern, otomasyon kontrollü atıksu arıtma tesisi 
- Do�al gaz kullanımı 
- Özel filtrelere sahip havalandırma sistemleri 
- Lisanslı firmalar ile katı atık bertarafı yapılmaktadır. 

 
Yüksek verim, dü�ük enerji tüketimi anlayı�ı ile do�al kaynakların en etkin �ekilde kullanıldı�ı üretim 
tesislerimizde çevre duyarlılı�ı ön planda tutulmaktadır. 
 
Ba�arının ana kayna�ı 2000 yılından ba�lanan enerji verimlili�ini artırmaya yönelik uzun ve kısa vadeli 
projelerimizdir. Bu kapsamda yapılan enerji verimlili�i projeleri a�a�ıdadır: 
 
 
 
 
2. ENERJ� VER�ML�L��� PROJELER� 
 

- Havalandırma sistemleri Resirkülasyon uygulamaları 
- Fan kanatçı�ı - frekans konvertörü dönü�ümü 
- So�utma suyu pompalarının frekans sürücüsü uygulaması  
- �ç ve dı� aydınlatma armatür de�i�imi 
- Basınçlı hava kurutucuların çalı�ma teknolojilerinin de�i�tirilmesi 
- Do�algaz dönü�ümü 
- Buhar kazanlarında türbulatör uygulaması 
- Buhar kazanlarında ekonomizör uygulaması 
- Buhar sisteminde saf su kullanımına geçilmesi 
- Do�algaz manyetik yakıt tasarruf cihazı uygulaması 
- Bina ve ekipman ısı izolasyonunun iyile�tirme ve bakımı 
- Klima sistemlerinin programlanabilmesi için i�letim otomasyonun revize edilmesi 

 
Havalandırma Sistemleri Resirkülasyon Uygulamaları 
 
�laç üretiminde klima santralleri a�a�ıdaki ko�ulları sa�laması nedeniyle çok önemlidir: 
 

- Üretim alanlarında sıcaklık, nem, havadaki partikül sayısı standartlarda belirtilen seviyelerde 
olmalı. 

- Odalar arasıda basınç farkları yaratılmalı. 
- Sıcaklık ve nem de�eri için so�utma ve ısıtma sistemi 100% çalı�ır olmalı  ve 24 saat kontrol 

altında tutulmalı.  
- Santralde kullanılan filtrelerin sürekli kontrol edilmeli ve 24 saat anında izlenmeli. 

 
Proje Uygulaması ; 
 
Proje öncesi 3 büyük santralimizde �artlandırılan hava ortamda kullanıldıktan sonra egzoz ediliyor idi. 
Ortama verilen bu de�erli havanın tekrar kullanımı sa�lanmı�tır. Böylece: 

- Likit üretim bölümü Sistem 3  46910 hm /
3

 

- Katı Üretim bölümü Sistemi 4  59.183 hm /
3

 

- Katı üretim bölümü Sistemi 4  40.147 hm /
3

 

Toplam      146.240 hm /
3

 iklimlendirilmi� hava resirkülasyon ile 
tekrar geri kazanıldı. 
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- �htiyaç duyulan taze hava miktarı 44.448 hm /
3

 indirildi. 
- Mevcut otomasyon sistemi projeye çalı�malarına uygun olarak iyile�tirildi. 
- Sistem valide edildi. 
- 2.352.630.600 kcal/yıl enerji tasarruf sa�landı. 
- Filtrelerin ömürleri uzadı. 
- Atık miktarı ve bertaraf maliyeti azaldı. 

 
 
Sistem 3 
 

- Toplam Debi : 46.910 hm /
3

 

- %34 dı� hava : 15.940 hm /
3

 
- Mahal  : %50 rH, 22°C 

 
Yaz �artları 
 

- Dı� Hava : 26°C , % 55 rH, 19,5°C ya� termometre 
- (Haziran- Temmuz- A�ustos-Eylül ayları meteoroloji bölge müdürlü�ü ortalama verileri 

alınmı�tır. Saat 14.00 de�erleri alınmı� ve gün içinde 12 saat so�utma yapıldı�ı 
öngörülmü�tür. Temmuz ayında 2 haftalık genel bakım duru�u dahil edilmemi�tir.) 

- COP Chiller  : 2,5  COP: Performans katsayısı 
- %100 Dı� Hava 
- Q (serp.) =(46.910 m³/h) x(1,19 kg/m³)x(55,6-33,8) kj/kg x(1/4,18) =291.134kcal/h = 338,5kW 
- %34 dı� hava 
- Q(serp)  =(46.910 m³/h)x1.19 kg/m³x(47,3-33,8)kj/kg x(1/4.18) = 180,289 kcal/h = 209,6 kW 
- Enerji kazancı = (291.134kcal/h-180,289 kcal/h) =   110.845 kcal/h  =  128,9 kW 
- Kazanç =(128,9)/2.5x(12saat)x(110 gün)x(84.775 Tl/kWh) = 5.768 YTL/yıl 

 
Kı� �artları 
 

- Dı� Hava : 11°C  
- (So�utma yapılan yaz ayları  dı�ında kalan aylarda ısıtma yapıldı�ı kabulu ile ilgili 8 ay için 

meteoroloji bölge müdürlü�ü ortalama verileri alınmı�tır. Ortalama gün sıcaklık de�eri alınmı� 
ve gün içinde 24 saat ısıtma yapıldı�ı öngörülmü�tür.) 

- %100 dı� hava 
- Q(serp.)  = (46.910 m³/h)x(0,29)x(22-11) = 149.643 kcal/h 
- %34 dı� hava 
- Q(serp.)  = (15.940 m³/h)x(0,29)x(22-11) = 50.849 kcal/h 
- Enerji kazancı = (149.643-50.849)(kcal/h) = 98.794 kcal/h  
- Enerji kazancı = 98.794 (kcal/h)x(180.000TL/kg)x(24)x(240)x 1/(9600x0,80)  = 13.337 YTL/yıl 
- Sistem 3 toplam enerji kazancı =(110.845 +98.794) kcal/h= 209.639 kcal/h 
- Sistem 3 toplam tasarruf=  5.768. +13.337= 19.106 YTL/yıl 

 
 
Sistem 4 
 

- Toplam debi   : 59.183 m³/h 
- %28.7 dı� hava  : 16.986 m³/h 
- COP Chiller   : 2,5 COP: Performans katsayısı 
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Yaz �artları 
 

- Dı�Hava : 26°C , % 55 rH, 19,5°C ya� termometre 
- (Haziran- Temmuz- A�ustos-Eylül ayları meteoroloji bölge müdürlü�ü ortalama verileri 

alınmı�tır. Saat 14.00 de�erleri alınmı� ve gün içinde 12 saat so�utma yapıldı�ı 
öngörülmü�tür. Temmuz ayında 2 haftalık genel bakım duru�u dahil edilmemi�tir.) 

- %100 dı� hava : 
- Q(serp.) = (59.183 m³/h)x(1,19 kg/m³)x(55,6-33)kj/kgx(1/4,18)  = 380.782 kcal/h  = 443 kW  
- %28,7 dı� hava : 
- Q(serp.) = (59.183 m³/h)x(1,19 kg/m³)x(46.6-33)x(1/4,18) =  229.143 kcal/h = 266 kW 
- Enerji kazancı = (380.782 -229.143 ) =151.639 kcal/h 
- Tasarruf = (177)/2,5x(12saat)x(110gün)x(0.85 YTL/kWh) = 7.921 YTL/yıl 

 
Kı� �artları 
 

- Dı� Hava  : 11°C  
- (So�utma yapılan yaz ayları  dı�ında kalan aylarda ısıtma yapıldı�ı kabulu ile ilgili 8 ay için 

meteoroloji bölge müdürlü�ü ortalama verileri alınmı�tır. Ortalama gün sıcaklık de�eri alınmı� 
ve gün içinde 24 saat ısıtma yapıldı�ı öngörülmü�tür.) 

- %100 dı� hava 
- Q(serp.)  = (59.183  m³/h)x(0,29)x(22-11) = 188.794 kcal/h 
- %34 dı� hava 
- Q(serp.)  = (16.986 m³/h)x(0,29)x(22-11) = 54.185 kcal/h 
- Enerji kazancı = (188.794 -54.185)(kcal/h) = 134.609 kcal/h  
- Enerji kazancı = 134.609 (kcal/h)x(0.18 YTL/kg)x(24)x(240)x 1/(9600x0,80)= 18.172 YTL/yıl 
- Sistem 4 toplam enerji kazancı =(151.639 +134.609) kcal/h = 286.248 kcal/h 
- Sistem 4 toplam tasarruf = 7.921+18.172 =26.093 YTL/yıl 

 
 
S�STEM 4a 
 

- Toplam debi  : 40.147 m³/h 
- %28.7 dı� hava : 11.522 m³/h 
- COP Chiller  : 2,5   COP: Performans katsayısı 

 
Yaz �artları 
 

- Dı�  Hava  : 26°C , % 55 rH, 19,5°C ya� termometre 
- (Haziran- Temmuz- A�ustos-Eylül ayları meteoroloji bölge müdürlü�ü ortalama verileri 

alınmı�tır. Saat 14.00 de�erleri alınmı� ve gün içinde 12 saat so�utma yapıldı�ı 
öngörülmü�tür. Temmuz ayında 2 haftalık genel bakım duru�u dahil edilmemi�tir.) 

- %100 dı� hava : 
- Q(serp.)  = (40.147 m³/h)x(1,19 kg/m³)x(55,6-33)kj/kgx(1/4,18) =  258.305 kcal/h  = 300  kW 
- %28,7 dı� hava : 
- Q(serp.) = (40.147 m³/h)x(1,19 kg/m³)x(46.6-33)x(1/4,18) =  155.440 kcal/h  = 181  kW 
- Enerji kazancı = (258.305 -155.440) =102.865 kcal/h 
- Tasarruf = (119)/2,5x(12saat)x(110gün)x(84.775TL/kWh) = 5.327 YTL/yıl 

 
Kı� �artları 
 

- Dı� Hava : 11°C  
- (So�utma yapılan yaz ayları  dı�ında kalan aylarda ısıtma yapıldı�ı kabulu ile ilgili 8 ay için 

meteoroloji bölge müdürlü�ü ortalama verileri alınmı�tır. Ortalama gün sıcaklık  de�eri alınmı� 
ve gün içinde 24 saat ısıtma yapıldı�ı öngörülmü�tür.) 

- %100 dı� hava 
- Q(serp.)  = (40.147  m³/h)x(0,29)x(22-11) = 128.069 kcal/h 
- %34 dı� hava 
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- Q(serp.)  = (11.522 m³/h)x(0,29)x(22-11) = 36.755 kcal/h 
- Enerji kazancı = (128.069 -36.755)(kcal/h) = 91.314 kcal/h  
- Enerji kazancı = 91.314 (kcal/h) x (0.18YTL/kg) x (24)x(240) x 1/(9600x0,80) = 12.327 YTL/yıl 
- Sistem 4a toplam enerji kazancı =(102.865 +91.314) kcal/h = 194.179 kcal/h 
- Sistem 4a toplam tasarruf= 5.326+12.328=17.654 YTL/yıl 

 
 
 
 
3. TASARRUFLAR 
 
Projenin uygulamaya konulmasından sonra sistemlerde kullanılan filtrelerin ömürleri uzamı�, bakım 
maliyetlerinde yıllık  4.104 YTL tasarruf elde edilmi�tir.  
 

- Tasarruf Miktarı (Enerji)  235 TEP 
- Tasarruf Miktarı (Enerji)  2.352.630.600 kcal 
- Tasarruf Miktarı (Maliyet) 66.957 YTL 
- Tasarruf Oranı (Fabrika ) 14% 
- Tasarruf Oranı (Ekipman) 49 % 
- Toplam Yatırım Miktarı  84.4923 YTL 
- Projenin Geri Ödeme Süresi 1 yıl 3 ay 

 
Ayarlanabilir Fan Kanatçık Motoru -Frekans Sürücüsü Dönü�ümü Projesi 
 

 

�ekil 1. Ayarlanabilir Fan Kanatçık Motoru -Frekans Sürücüsü Dönü�ümü Projesi 
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Tablo 1. Frekans sürücüsü ve fan kanatçık motoru de�i�imi ile yapılan tasarruf. 
 

Motor Gücü 
KW 

IGV ile %8 lik tasarruf tüketimi 
KWh/yıl 

Ortalama 
çalı�ma 

frekansı Hz. 

Sürücü ile 
tüketim 
KWh/yıl 

Tasarruf 
Miktarı 
KWh/yıl 

37 285.936 45,2 211.225 74.711 
11 85.008,0 46,7 69.161 15.847 
60 463.680 40,1 239.189 224.491 
22 170.016,0 42,4 103.704 66.312 
60 463.680 48,0 410.773 52.907 
22 170.016,0 43,5 111.701 58.315 
15 115.920 37,1 47.386 68.534 
7,5 57.960,0 43,8 39.069 18.891 
5,5 42.504 47,5 36.550 5.954 
1,1 8.500,8 48,7 7.837 663 
22 170.016 39,7 84.833 85.183 
15 115.920,0 48,7 106.881 9.039 

18,5 142.968 30,6 32.687 110.281 
15 115.920,0 48,3 104.722 11.198 

311,6 2.408.045 43,6 1.605.718 802.327 

 
Tablo 2. Proje maliyet tablosu 
 

Proje öncesinde yıllık tasarruf miktarı ( B ) 209.395 KWh 

Proje sonrası yıllık tasarruf miktarı (A)  872.102 KWh 

Proje sonrasında elde edilen net tasarruf miktarı ( C ) = ( A ) – ( B ) 662.707 (KWh/yıl) 

Toplam yatırım miktarı   32.158 USD 

Geri ödeme süresi 7,6 ay 

Tasarruf  miktarı (Enerji) 57 TEP 

Fabrika tüketimine göre tasarruf oranı   %3,4 

Ekipmanın enerji tüketimine göre tasarruf  oranı  %27,50 
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SONUÇLAR 
 
2000 yılında ba�lamı� oldu�umuz enerji verimlili�i projelerini 2001 yılından itibaren uygulamaya 
ba�ladık. Bunların sonuçlarını 2002 yılında almaya ba�ladık. A�a�ıdaki tabloda da görüldü�ü gibi 
2000-2005 yılları arasında üretim miktarımız %40 artı� göstermesine ra�men toplam enerji tüketimimiz 
%7 azalmı�tır. 2001 yılında 1 milyon kutu üretebilmek için 20.1 TEP harcarken, bu rakam 2005 yılında 
12.9 TEP’e gerilemi�tir. Bu projeler yapılmamı� olsaydık 2005 yılında 121 milyon kutuyu üretirken 20.1 
lik spesifik enerji ile 2224 TEP kullanırdık. Ama biz 1556 TEP ile bu üretimi gerçekle�tirdik. 
 
Tablo 3. Abdi �brahim �laç Enerji Tablosu 
 

Enerji Türü 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Elektrik KWh. 8.843.040 8.721.600 8.205.103 8.875.600 8.372.646 8.960.364 
Elektrik TEP 761 750 706 763 720 771 
Fuel Oil No.4 lt. 949.400 883.900 747.000 784.000 --- --- 
Fuel Oil TEP 866 806 681 715 --- --- 
Do�algaz m3 --- --- --- 44.946 875.731 886.472 
Do�algaz TEP --- --- --- 37 722 731 
Motorin lt. 45.300 58.550 63.100 50.900 49.600 63.700 
Motorin TEP 38 50 53 43 42 54 
Toplam Enerji 
Tüketimi TEP 

1.665 1.606 1.440 1.558 1.484 1.556 

ilaç , kutu adet 86.282.642 79.837.123 80.445.292 95.430.610 109.862.070 120.828.805 
Spesifik Enerji 
Tüketimi 
TEP/milyon kutu 

19,3 20,1 17,9 16,3 13,5 12,9 
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