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ÖZET 
 
Yerel ve ulusal kurumsal yapılar enerji tüketim politikalarını oluşturma ve yönetim stratejilerini 
geliştirmek için sürekli ve sürdürülebilir durum analizlerini yapmak zorundadır. Ancak Türkiye’de 
özellikle sürdürülebilir enerji yönetim sistemleri yönüyle bütüncül bir yapı geliştirmek, tartışılan bir 
durum olmasına karşın, geliştirilmiş bir modele sahip değildir. Bu yaklaşımlar bir karar destek unsuru 
olarak kurumlarda enerji tüketimlerinin izlenmesi, yönetilmesi ve projeksiyon geliştirilmesi yönüyle 
önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu yönüyle bir bilişim mimarisi üzerinde geliştirilecek bir yapı ihtiyacı 
vardır. Ancak yönetim girdilerinde, enerji verimliliği, kullanım yoğunlukları ve tüketim verimlilik 
potansiyellerinin nasıl ve hangi kriterlerle şekillendirileceği önemlidir. Bu yönüyle geliştirilen bu çalışma 
yaygın bir kurumsal yapı olan bir kamu bünyesinde bir pilot uygulama olarak geliştirilmiştir. 
 
Bu çalışma Bursa ilinde kamu bünyesinde geliştirilmiş, il bünyesindeki yaklaşık 1200 kurumu hedef 
alan ve tek bir enerji yönetim mimarisi üzerinde toplayan, bütüncü enerji yönetim sisteminin 
tanımlandığı bir proje sunumudur.  Bu yönüyle geliştirilmiş bu proje, enerji talep yönetimini temel 
alarak her bir okul için dinamik enerji tüketim süreçlerini yönetmeyi amaçlamıştır. Enerji sistemlerinin 
farklı dil ve yapılardaki terminalleri için ortak bir dil oluşturularak yönetilebilir, kontrol edilebilir ve 
geliştirilebilir bir alt yapı sağlanması hedeflenmiştir. İlk sonuçlar ile bazı okullarda yapılan ön 
çalışmalarla tüketimlerde %20’lerin üzerinde tasarruflar sağlamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal yapılar, enerji yönetimi, bilişim mimarisi, enerji analizleri, verimlilik.   
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Local and national institutional structures have to make continuous and sustainable case analyzes to 
develop energy consumption policies and to improve management strategies. However, especially 
developing a holistic structure in Turkey with respect to sustainable energy management systems is a 
controversial situation, but it does not have an improved model. These approaches, as a decision 
support element, will provide significant gains in the direction of monitoring, managing and projecting 
energy consumption in institutions. In this respect, there is a need for a structure to be developed on a 
computing architecture. However, in the management inputs, it is important how and with which 
criteria the energy efficiency, usage intensities and consumption efficiency potentials are shaped.This 
work, developed in this direction, has been developed as a pilot application in a public institution which 
is a widespread institutional structure.  
 
This project is a project presentation which is developed in public in Bursa city and targets a total of 
1200 buildings in the province and collects on a single energy management architecture.This 
improved project aims to manage dynamic energy consumption processes for each school based on 
energy demand management.It is aimed to provide a manageable, controllable and developable 
infrastructure for energy systems by creating a common language for terminals in different languages 

Integrated Sustainable Energy Management Architecture in Corporate Governance: Case Study 
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and structures. Preliminary studies with preliminary results in some schools have resulted in savings 
of over 20% in consumption 
 
Key Words: Institutional structures, Energy management, Information architecture, Energy analysis, 
Productivity 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
1970’lerde yaşanan petrol krizinden bu yana, enerji tüm toplumların öncelikli konularından biri 
olmuştur.  1990’ların başından günümüze ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği tehdidi 
toplumlara, enerjinin etkin rolünü göstermiştir. Ancak, enerji teknolojilerinde gelişmelere ve modern 
hayatın getirdiği kolaylıklara rağmen talep artışı sürekli artmakta ve özellikle fosil kaynaklı tüketim 
maliyetleri bundan etkilenmektedir. Buna rağmen toplumlarda, Sürdürülebilir kalkınma stratejilerinde 
çevrenin öncü rolün öne çıkartmışlar ve çevre, toplum, kalkınma olmak üzere bir hiyerarşi 
benimsenmiştir. Nitekim 1992 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Rio konferansı; “Mal ve üretim 
piyasalarının işleyişini iyileştirmek ve bu sektörünün sürdürülebilir kalkınmaya katkısını optimize etmek 
amacıyla çevresel kaygılar dikkate alınarak ulusal ve uluslararası düzeyde sağlam, uyumlu ve tutarlı 
üretim politikaları gerçekleştirmek” hedefi ile bunu karara bağlamıştır[1]. 1997 yılında imzalana Kyoto 
protokolü ile de sera gazı salınımlarına önemli sınırlamalar getirilmiştir [2].  Tüm bu süreçler 
toplumlarda enerji etkin çözümlerin geliştirilmesi yönünde itici bir unsur olmuştur.  
 
Sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve uygulamalarında ekonomik ve çevresel bir oyuncu olarak enerji, 
sadece yaratığı maliyet potansiyeli ile değil, çevresel etki yönüyle de dikkat edilmesi gereken bir 
konudur. Enerji toplumdaki tüm bileşenler veya sektörler için temel bir girdidir. Örneğin Türkiye’de bina 
sektörü ulusal enerji tüketim potansiyelinin yaklaşık %40 bir tüketime sahiptir. Bu nedenle karar 
süreçlerinde toplumsal değerlendirmeler için bütüncül yaklaşımların geliştirilmesi önem kazanmıştır. 
Bu kavram enerji yönetim sistemlerinin geliştirilmesini ve enerjinin etkin ve verimli kullanımının 
arttırılmasını değerli hale getirmiştir. Enerji yönetiminde enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi, 
maliyet etkin çözümlerin geliştirilebilmesi, bütüncül yaklaşımları ulusal stratejiler kadar sektörel veya 
alt sektörler için de bir zorunluluk haline getirmiştir. Enerji tüketiminde önemli bir oyuncu olan kamu 
sektörü, yasal korumalar ile birlikte enerjinin doğru ve etkin kullanılmadığı alan olarak görülmelidir. 
Enerji tüketim araçlarının neredeyse tümünün kullanılabildiği bu sektörde, lokal veya bütünleşik bütün 
unsurlarda enerji yönetimi bir ihtiyaç olarak görülmelidir. Bu yönüyle geliştirilen bu proje öncelikle 
yerelde kamunun enerjiyi yönetebilme etkinliğini göstermiştir. Çalışma öncelikle enerji yönetimi ve 
geliştirilen modelin anlatılması, bu proje kapsamında geliştirilen enerji yönetim sistem mimarisi ile 
birlikte buna bağlı kurumsal modele ilişkin sonuçların değerlendirilmesini kapsamaktadır.  
 
 
 
 
2.ENERJİ YÖNETİMİ VE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM MODELİ  
 
Piyasa ekonomileri 19 yüzyıldan bu yana toplumda çevresel baskıların neden olduğu kalkınma 
stratejilerini enerji kavramı ile birlikte ele almaya başlamıştır. Toplumlarda kitlesel tüketim davranışları 
gelişse de, üretim talebinin artması, üretimde fosil yakıt tüketimin artmasını engelleyememiştir. Bu 
durum sera gazı emisyonlarının ve çevresel kirliliğinin artmasına neden olmuştur. 20 nci yüzyılda 
çevresel farkındalığın gelişmesi, sürdürülebilir kalkınma stratejilerini değiştirmiş ve kalkınmada çevreyi 
önemli oyuncu yapmıştır[3]. Ancak fosil yakıt kaynaklı 1973’te 6190 MToe olan dünya enerji 
tüketiminin, 2012 yılıda 13113 MToe ulaşması tehdidi tanımlamakta yeterli olduğu görülebilir[4,5]. 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüm sektörlerde fosil kaynaklı enerji tüketimi ve talebin sürekli 
arttığı görülmektedir. Bu tüketim potansiyelinde 2011 verilerine göre kömür, petrol ve doğal gaz 
tüketimi, sırasıyla %31.3, %26.7 ve %32.3’lük bir orana sahiptir [6,7]. Ancak buna karşın enerji arzı 
incelendiğinde, Türkiye 1,35 TEP ile oldukça düşük bir değere sahiptir. Özellikle OECD ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında, bu değerin %71 oranında daha düşük olduğu görülmektedir. Enerjinin gelişmişliğin 
ölçütü olarak değerlendirilen bir diğer parametre, enerji yoğunluğudur. Enerji yoğunluğu, nihai enerji 
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tüketiminin GSYİH’ya (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) oranı olarak tanımlanır. Toplam enerji tüketiminde 
%73 dışa bağımlı olan Türkiye’de Enerji bakanlığı 2010-2014 stratejik planında 2008 yılı için 0,282 
tep/1000$ olan değerin, 2015 yılında 0,254 tep/1000$ olması hedeflenmiştir. Ancak 10 ncu kalkınma 
planında (2014-2018)  2018 yılı için 0,243 tep/1000$ olarak hedeflenmiştir [8-10].  Enerji etkinliğinin bir 
diğer ölçütü sera gazı salınımı ve CO2 emisyon potansiyelidir. Bu yönüyle Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı (UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından kurulan Hükümetler Arası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC) iklim değişikliği konusunda önemli çalışmalar geliştirmiştir [11].  
Enerji tüm bu yapılara rağmen toplumsal kalkınmada önemli bir problemdir. Bu nedenle enerjinin 
tüketiminin kontrol edilmesi, sürdürülebilir bir enerji politikalarının oluşturulması sürdürülebilir ve 
bütüncül bir yapıda ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.  Bu bütüncül yapılarda enerji tüketim 
stratejilerinin geliştirilmesi, enerjinin bir bütüncül yönetim alt yapısının geliştirilmesi ile ilgilidir. Bu 
kapsamda öncelikli olarak Şekil 1’de verilen sürdürülebilir enerji yönetim sistem bileşenleri 
tanımlanmıştır.  

 
Şekil 1 Sürdürülebilir Enerji Yönetim modeli[12] 

 
Ulusal stratejiler için değerlendirilecek bu bileşenlerin tanımlanması önemlidir. Özellikle enerji yönetim 
sisteminde temel hedeflerin şekillendirilmesi ve politikanın oluşturulması yönüyle değerlidir. Bir ülkede 
bu yönetim modellerinin şekillendirilmesi, ulusal hedeflere bağlı yol haritalarının sektörel 
uygulamalarda şekillendirilmesi ile ilgilidir. Bu kapsamda bina sektörü kendi alt yapı bileşenleri ile bunu 
ayrı ayrı oluşturmalıdır. Bina sektörü kendi içinde konut, ticari yapılar ve kamu binaları olmak üzere üç 
bileşene ayırabilir. 
  
Ulusların genel yönetim yaklaşımları ile birlikte, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, sanayiden binalara 
geliştirilmiş bir yönetim sistem programıdır. ISO 50001 sürekli geliştirmeyi temel alan enerji etkin bir 
yönetim alt yapısının oluşturulmasını hedefler. Kapsamında hammaddeden ürün çıktısına kadar, tüm 
proseste enerjinin verimli kullanımını esas alır. Böylelikle etkin enerji sistem yönetimiyle işletmeler için 
enerji maliyetlerinin azaltılmasını sağlayan bir yönetim sistemidir. Ayrıca sağlayacağı sürekli 
iyileştirmeye bağlı olarak işletme kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılmasını da hedefler[13].   
Enerji yönetim sistemi Şekil 2’de verilen bir akış planına sahiptir.  
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Şekil 2 Enerji yönetim sistemi döngüsü[13] 

 
Temel yapı yönüyle ISO 50001, ISO 14001 çevre yönetim sistemiyle uyumluluk gösteren bir program 
olarak tanımlanır. Bu program planla-uygula-kontrol et ve iyileştir gibi dört temel adımla tanımlanabilir. 
Özellikle sanayi işletmeleri yönüyle uygulaması yaygınlaşan programın, sadece belge yönüyle 
çalışmaların yönlendirilmesi,  işletmelerde beklenilen tasarrufu sağlayamadığı gibi, sürdürülebilir bir 
yönetim alt yapısını da sağlamamıştır. İşletmeler pek çok disiplinel yapıya sahip olmaları nedeniyle 
bütüncül yönetimde bir yönetim planına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda kurumsal stratejilerin ve 
politikaların oluşturulmasında enerji yönetim sisteminde bütüncül yapılanma, etkinliğin sağlanması için 
önem kazanır. Kamu yönüyle çoğunluğu bina sistemine dayalı sistemlerde bu nispeten kolay 
algılanabilir. Ancak tüm sistemlerin,  farklı işletme süreçleri nedeniyle, bütüncül yönetimi kamu 
stratejisinde yeni bir konudur. Aşağıda bu süreci tanımlayan bir bütüncül enerji yönetim mimarisi 
şekillendirilmiştir.    
 
 
 
 
3.BÜTÜNLEŞİK ENERJİ YÖNETİM MİMARİSİ  
 
Son yıllarda bina sistemlerinde geliştirilen bütünleşik yapı kavramı, binalarda daha az kaynak 
tüketilmesi, konfor ve yüksek performans kriterlerine sahip, farklı disiplinlerin bir bütünlük içinde 
çalıştığı, enerji etkin sürdürülebilir yapılar olarak ifade edilebilir. Bu kavram, binaların veya bina 
gruplarının enerji ve çevre performansında iyileştirmeler yapmaya yönelik süreç odaklı bir yaklaşımı 
tanımlamaktadır.  Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı (BBTY) doğrudan binalarda bütünleşik bir 
yönetim yapılarını ifade etmektedir. Bina enerji yönetim sistemleri de bu yönetim yaklaşımlarında 
bütüncül bir yapıda yönetilebilir. Özellikle kamu stratejisi yönüyle bina sistemlerinde enerji yönetim 
modeli bir bütünlük içinde değerlendirilebilir. Kamu ortak bir yerleşke içinde aynı özelliklere sahip pek 
çok bina yapısından bir araya gelmiştir. Kamunun her idari yapısında bütçe yönetimi başta olmak 
üzere personel ve lojistik yönetimi yerel veya merkezi bir yapıda yönetilmektedir. Bu yapıda lokal 
tüketim yüklerinin etkisi lokal veya merkezi idarilerin de kontrolündedir. Ancak bina bazlı tüketimlerin 
lokal kontrollerle yönetilmesi, idarenin yapılar üzerindeki etkilerini kaybettirdiği gibi, tüketim 
maliyetlerini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle BBTY, kamu yapı yönetiminde, enerji yönetim 
sisteminin etkinliğine bağlı olarak, tasarım, planlama, yönetim izleme süreçleri ile birlikte verimliliğin 
gelişimine katkı verecektir. Bu yöntem kamu için, yapılarda bireysel performans değerini öne 
çıkartırken, bütünleşik kurumsal performansın değerlendirilmesine de imkan sağlar. Böylelikle 
kurumsal enerji yönetiminde karar verme sürecine doğrudan etki edecektir. Kurumsal mimari yönüyle 
bütünleşik enerji yönetim mimarisi, kamunun ilgili alanları ve yapılar olmak üzere farklı ilişkiler 
katmanından oluşur[14]. Bu kapsamda geliştirilen bütünleşik enerji yönetim mimarisi Şekil 3’de 
verilmiştir.  
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Şekil 3 Bütünleşik Enerji Yönetim Mimarisi 
 

Kurumsal enerji yönetim mimarisi kamuda farklı bütünleşik yapıda ele alınmalıdır. Bu kapsamda, 
kurumsal yapıyı ilgilendiren bileşenler kurum ve kurum dışı girdiler olarak değerlendirilebilir.  Bir bilgi 
yönetim mimarisi olarak değerlendirilen bu yapıda enerji sistem bileşenlerinin yönetim sürecinde tek 
merkezli değerlendirilmesini hedef almaktadır. Ancak yönetim organizasyonu bilgi yönetimi, servis 
sağlayıcılar ve yönetim arasında tüm ana elemanların ilişkilerini tanımlayan bir yönetim 
organizasyondur. Bunun ilişkiler şeması Şekil 4’de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Şekil 4  Bütünleşik enerji yönetim mimarisinin ilişkiler şeması 

 
Kurumsal yönetim karar süreçlerinde enerji bilgi yönetim sisteminden alacağı temel verilere göre tüm 
ilişkileri yönetecek bir yapıya sahip olması planlanmıştır. Bu kapsamda değerlendirilen bileşen;  
• Enerji kaynak girdileri; yapılarda tüketilen veya ihtiyaç duyulan enerjiler, bunların temin 
yöntemi, kurumsal hizmet bileşenleri ve maliyet potansiyelleri. 
• Dönüştürücüler ve bileşenler; enerjinin yapıda girdi özellikleri, enerjinin depolama özellikleri, 
dönüştürücüler veya doğrultucular, sayaçlar ve ölçüm kriterleri, 
• Dağıtım ve potansiyeller; bina dağılımları, enerji talepleri, kontrol sistemleri, mekanik ve 
elektrik sistem bileşenleri, 

Kurumsal yönetim Bilgi yönetim sistemi Hizmet servis ve kurumsal 
iştirakçiler 

Enerji ve kaynak girdileri 
Dönüştürücüler ve 

bileşenler 

Yapılar alanlar ve 
özellikler 

Dağıtımlar ve 
potansiyeller  
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• Yapılar alanlar ve özellikleri; yapı bileşenleri, mimari özellikleri, alan ölçüleri, kullanım bilgileri, 
kullanıcı bilgileri, hizmet ve servis bilgileri 
• Hizmet servis ve kurumsal iştirakçiler; enerji sistem servis sağlayıcıları, kurumsal ilişkili 
birimler, sistem bileşen sağlayıcıları, enerji sistem sağlayıcılar ve yönetim hiyerarşisi, 
• Bilgi yönetim sistemi; kurumsal yönetim bileşenleri, ölçüm ve izleme yöntemleri, veri izleme ve 
analizler, bilgi depolama ve arşivleme, raporlama hizmetleri olarak tanımlanabilir.  
Bu tür yapısal modellerin kamuda karşılaşılabileceği en önemli problem, kamu idaresinde 
yapılanmasıdır. Mevcut kanun ve yönetmeliklerin bu tür bütünleşik yönetim yapıları için uygun bir alt 
yapıda olmaması kurulumların önemli sorunudur. Bu proje kapsamında lokalde bir örnek bütünleşik 
model kamu yönetiminde uygulanmış detayları aşağıda sunulmuştur.   
 
 
 
 
4.  KURUMSAL MODEL ÇALIŞMASI 
 
Yukarıda tanımlanan bütünleşik enerji yönetim sistemi, Bursa’da MEB il bünyesinde, değerlendirilmiş 
ve modellenmiştir. Bir proje olarak geliştirilen bu kurumsal model çalışması ile bağlı 17 ilçe olmak 
üzere 1161 kurum ve kuruluşu hedefleyen bir pilot proje olarak geliştirilmiştir. Proje kapsamında 
öncelikle model çalışmasının kurumsal alt yapısı ele alınmıştır. Enerji sistemlerinin ilişkiler katmanına 
ilişkin bileşenleri irdelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Bu yönüyle proje bileşenleri iki yapı altına ele 
alınmıştır. Bunlar, kurumsal ilişkiler ve enerji sistem bileşenleridir. Bunların dağılımı Şekil 5’de 
verilmiştir.    

Kurumsal ilişkiler Enerji Sistemleri

Kurumsal yapılar

Personel

Protokoller

İşbirliği kurumlar

Servis sağlayıcılar

Mevzuatlar

Sistem yönetim yapısı

Bilgi sistemleri

Enerji kaynakları

Enerji sistemleri ve bileşenleri

Veri yönetimi

Enerji etüdleri 

Kimlik Belgeleri

Enerji analizleri

Faturalandırma

Raporlama
 

Şekil 5 Bütünleşik enerji yönetim sisteminin kurumsal modeli 
 

Mevcut yapı ile ilgili tüm kurumsal yapılar, yetki ve sınırlar dikkate alınarak yönetilmiştir. Bu çalışmada 
proje kapsamında sistem bileşenleri ve analizler modellenmiştir. Özellikle kurumsal ilişkiler, 
kapsamında bir proje yönetim sistemi oluşturulmuştur. Doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, bakım 
servisleri ve bunların yetki sınırları, kurumsal hiyerarşide yetki ve sınırlar, proje mimarisinin önemli 
bileşenleridir.  
 
Enerji sistemleri için öncelikle her okul enerji sistem ölçümleri için bir yapısal model oluşturulmuştur. 
Sistem bileşenleri tanımlanmış, her bir enerji tüketim bileşeni mimaride ayrı ayrı şekillendirilmiştir.  
Ancak mühendislik alt yapısı olarak proje kapsamında enerji izleme ve değerlendirme metodolojisi 
oluşturulmuştur. Bu metodolojide enerji profilinden başlayıp, her bileşenin verimlilik sınırının 
tanımlandığı bir akış şekillendirilmiştir. Böylelikle yönetim sisteminin değerlendirme kriterlerini 
oluşturacaktır. Şekil 6’da bu modelin akış şeması verilmiştir.     
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Şekil 6 Enerji izleme ve değerlendirme metodolojisi akış şeması 

 
MEB bakanlığı bünyesinde oluşturulan proje kapsamında öngörülen yöntem bize her yapı için bir 
mühendislik analiz yöntemi verdiği gibi, yönetici veya karar verme süreçleri ile ilgili bütüncül bir analiz 
verecektir.  
 
 
 
 
5. SONUÇLAR 
 
MEB bakanlığı bünyesinde pilot bir proje çalışması olarak başlayan süreç, mimari altyapıya uygun bir 
yazılım tabanına dayanmaktadır. Bu kasamda Enerji verimliliği projesi olarak tanımlanan çalışmada 
yazılım MEB’lığı WEB portalında da EVeP16 adı verilen yapı oluşturulmuştur. Proje Şekil 7’de verilen 
bir şablona sahiptir ve böylelikle Enerji Yönetim Sistemleri için bir kurumsal bilgi bankası 
şekillendirilmiştir. Böylelikle Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda Su tesisatı, doğal 
gaz, elektrik ve bina sistemleri ile ilgili tüm kurumsal verilerin yönetilebilirliği sağlanacaktır.  

 
Şekil 7 Enerji verimlilik proje portal 

 
Projede enerji izleme ve değerlendirme metodolojisinde öncelikle her okul referans alınarak bir ön etüt 
hedeflenmiştir. Bu aşamada mevcut regresyon yaklaşımına göre değil, yapının ve standartların enerji 
ihtiyaçlarına göre bir çalışma planlanmıştır. Bu kapsamda aşağıda bir okul için ön etüt analizleri referans 
verilmiştir. MEB’lığına bağlı bir anaokulu için enerji ve maliyet tüketim dağılımları Şekil 8’de verilmiştir.  
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a. Tüketim (kWh)                                                                   b. Maliyet 

 
Şekil 8 Enerji tüketim ve maliyet dağılımı 

 
Yapılan izlemede okulun, 2014-2015 yılı verileri esas alınmıştır ve okulun toplam enerji tüketimi 
59.628,03 kWh (19,02 TEP) dir. Bu tüketimde doğal gaz tüketimi yıllık 18.936 m3 ile %34 ’lük bir 
paya sahiptir. Elektrik tüketim yıllık 39.517 kWh ile %66 ’lık bir paya sahiptir. 2014-15 yılı için enerji 
birim maliyet ortalamaları sırasıyla; Doğal gaz ortalama 19,00 TL/m3, elektrik ortalama 0,38 
TL/kWh olarak tespit edilmiştir. Buna göre yıllık maliyet toplamı 36.177,69 TL’dir.   Okulun özellikle 
ısı talebinde proje talebi ile derece gün kriterine göre analizler yapılmıştır. Talep analizinde okulun 
derece gün değerlerine göre yıllık birim talepleri Tablo 1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1 Birim ısı enerji talebi  
 
Aylar Ort. Dış Sıc 

°C 

Tdış 

(Proje) 

°C 

Tiç 

°C 

Proje 

kW/m2 

Derece gün 

kW/m2 

Aylık Enerji Talebi 

(kWh) 

Kasım  10,7 -6  22 16,632 8,54 1,37 

Aralık 7,4 -6 22 16,632 10,03 1,61 

Ocak 5,4 -6 22 16,632 12,55 2,01 

Şubat 6,3 -6 22 16,632 11,87 1,90 

Mart 8,4 -6 22 16,632 10,28 1,64 

Nisan 12,8 -6 22 16,632 6,96 1,11 

 
Tablo 1’de görüleceği gibi proje hesaplamaları (Projenin ısı hesaplarında dış ortam sıcaklığı -6°C 
alınmış ve maksimum yük üzerinden sistem analizi yapılmıştır.)  ile derece güne göre okul talepleri 
oldukça farklı olduğu görülmüştür. Proje birim enerji tüketim verileri üzerinden enerji tüketim yükleri 
her iki noktada değerlendirilmiştir. Enerji yük analizlerinde bina talep analizi esas alınarak kışın 22 
°C yazın ise 24°C referans alınarak enerji talebi değerlendirilmiştir. Binada elektrik tüketimleri için 
de m2 aydınlatma talebi (kullanım saatlerine göre, elektrikli araçların tüketimi ve kullanım 
standartları değerlendirilerek bir talep yönetimi değerlendirilmiştir. Bu kapsamda enerji 
tüketimlerinde 2014 yılı verileri üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Tablo 2’de bu dağılım 
görülmektedir.  
 
 
 
 

 Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu 



  _____________________ 505  _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

Tablo 2 Standart ve hedef tüketim dağılımları 
Aylar Doğal gaz Elektrik 

Standart Hedef Tasarruf Standart Hedef Verim 

2014/1 4,672804 2,007936 0,570293 4,706362 2,919226 0,379728 

2014/2 3,587911 1,899072 0,470703 2,448997 2,919226 -0,19201 

2014/3 2,520786 1,645056 0,347404 3,142926 2,919226 0,071176 

2014/4 2,401018 1,112832 0,536517 3,295109 2,919226 0,114073 

2014/5 0,971572 0,046552 0,952086 2,861095 1,739331 0,392075 

2014/6 0,252054 0,046552 0,815309 3,241682 1,739331 0,463448 

2014/7 0,054357 0,046552 0,14359 2,198837 1,739331 0,208977 

2014/8 0,045087 0,046552 -0,03249 1,476436 1,739331 -0,17806 

2014/9 0,040213 0,046552 -0,15764 1,54272 1,739331 -0,12744 

2014/10 0,036557 0,046552 -0,2734 3,353474 1,739331 0,481335 

2014/11 2,627286 1,366848 0,479749 2,939446 2,919226 0,006879 

2014/12 2,971625 1,605469 0,459734 4,702422 2,919226 0,379208 

 
Standart ve hedef tüketimlerde enerji performans tüketimleri referans alındığında, doğal gaz verileri 
için enerji tasarruf potansiyeli %35,93, elektrik tüketiminde tasarruf potansiyeli %16,67 bulunmuştur. B 
toplam enerji tüketimindeki kümülatif toplam değerlerle ifade edilebilir. Şekil 9’da toplam enerji tüketimi 
standart ve hedef dağılımına göre tasarruf kümülatif toplam potansiyel dağılımı verilmiştir.  

 
Şekil 9 2014 yılı toplam kümülatif değerler dağılımı 

 
Tüm bu tüketim ve hedef dağılımına göre okulun talep analizine bağlı tasarruf potansiyeli, 2014 yılı 
verileri dikkate alındığında kümülatif toplamda tasarruf potansiyeli %32,49 bulunmuştur. Bu toplam 
tüketimde 32.420,47 kWh enerjiye karşılık gelmektedir.   
 
Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, kuruma bağlı pek çok okulda eski teknolojilere bağlı önemli kayıp 
oranları dikkat çekmektedir. Bu kurumsal maliyetlerde enerji yönetimi yönüyle dikkat edilmesi gereken 
potansiyel ortaya çıkartmaktadır.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışma kurumsal yönetimler için geliştirilmiş bütünleşik sürdürülebilir enerji yönetim 
mimarisinin oluşturulmasını hedefleyen bir kurumsal projenin sunumudur. Çalışma MEB’lığı 
bünyesinde Bursa ili kapsamında tüm okul ve kurumların tek merkezde yönetim stratejilerini 
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ve politikalarını hedefleyen bütüncül bir örnektir. Çalışma kurumsal bilgi yapısı ile her yönlü 
tasarrufu hedeflemiştir. Kurulum sürecinde güvence bedellerindeki kayıpların engellenmesi 
ile %65 tasarruf yaratılmıştır. Çalışma elektrik kaçak takiplerinde de önemli avantajlar 
sağlamıştır. Bu yönüyle çalışma; kurumlarda bir yönetim modelinin oluşturulması, kamuda 
enerji yönetim mimarisinin ve metodolojisinin aşamalarının tanımlanması ve yönetilmesi 
yönüyle ISO 50001 Enerji yönetim sisteminin bu kurumlarda uygulanabilirliği için de bir 
kolaylık yaratacaktır.  
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