


Misyonumuz

... enerji tüketen tesislerin teknik, finansal
ve çevresel performanslar›n› optimize
ederek, müflterilerimize en fazla avantaj
sa¤layacak flekilde hizmetlerine sunmak.

Hedefimiz

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi
görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak.

Enerji maliyetlerinin bu derece pahal›,
çevresel bask›lar›n ve yasalar›n ise bu
derece yo¤un oldu¤u bir dünyada,
sahada müflterilerimizle yan yana çal›flarak
hedeflerine ulaflmalar›na yard›mc› oluruz.

EDSM Enerji kimdir?

EDSM Enerji, “Enerji Kaynaklar›n›n ve
Enerjinin Kullan›m›nda Verimlili¤in

Artt›r›lmas›na ‹liflkin Yönetmelik” gere¤ince,
binalara ve endüstriyel tesislere enerji

yönetim planlama ve strateji gelifltirme
konular›nda denetim, dan›flmanl›k, ölçüm

ve mühendislik, e¤itim hizmetleri
vermektedir.

EDSM Enerji, her biri kendi alanlar›nda
uzman; ürünleri, hizmetleri, birikimleri ve

güvenilirlikleri ile sektörde uzun y›llard›r
sektörde hizmet veren Testo Elektronik
Ltd., Enotek Mühendislik Ltd., Agrolab

Ltd. ve Tetra A.fi. flirketleri ile kardefl
kurulufltur.

EDSM Enerji’nin ana kayna¤› insanlar!

EDSM Enerji, en önemli kayna¤›n›n, sürekli
müflteriler ile iliflki içinde olan çal›flanlar

oldu¤unun her zaman bilincindedir.
Çal›flanlar›n bilgi, beceri ve yarat›c›l›klar›n›

sürekli gelifltirerek müflterilere uzun
vadede daha iyi hizmet sunmay› ve bu

suretle hem çal›flanlar›n hem de
müflterilerin süreklili¤ini sa¤lamay› ilke

edinmifltir.

EDSM Enerji’nin tüm faaliyetlerine ve
kararlar›na esas olan temel anlay›fl, tüm

çal›flanlar›m›z›n bilgi, beceri ve
deneyimlerini ve teknolojik altyap›m›z›

sürekli gelifltirerek müflterilerimizin en iyi
hizmeti almalar›n› sa¤lamakt›r.



EDSM Enerji’nin
ana kayna¤›
insanlar!
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Rafineri, petrokimya, çimento, otomotiv,
ka¤›t, ilaç, kimya, tekstil, elektronik,
metal, plastik, g›da ve tüm di¤er sanayi
tesisleri esas olarak tek bir fleye
odaklanmak ister: maksimum üretim ve
kar. ‹flte bu nedenle enerji tedarik
maliyetlerini azaltmak, tüketimi kontrol
alt›na almak ve enerjinin üretimi, da¤›t›m›
ve kullan›m› için kaynaklar› en etkin flekilde
kullanmak endüstriyel iflletmelerde büyük
önem tafl›r.

Enerjiyi verimli kullanmak ve gaz
emisyonlar›n› azaltmak endüstri için iki
önemli hedeftir. Kimyasal üretiminde
tehlikeli alanlar›n yönetiminden, ka¤›t
sanayisinde sürekli buhar tedari¤ine; ilaç
prosesinde ultra temiz hava kullan›m›ndan,
otomotiv fabrikalar›nda esnek üretim
hatlar›na kadar her endüstriyel tesisin
kendine özel flartlar› vard›r. EDSM Enerji
olarak, müflterilerimizin hedeflerine
ulaflabilmeleri için, proseslerine özel
çözümler sunarak, enerji yönetim
sistemlerini kurmalar›na yard›mc› oluruz.

Müflterilerimiz…

Endüstriyel tesisler, kobiler, konutlar,
siteler, ticari binalar, tatil köyleri, oteller,

hastaneler, okullar, alıflverifl merkezleri ...

Binalar

Gerek evsel yerleflim birimlerinde gerekse
ofis binalar›, al›flverifl merkezleri, oteller,

okullar gibi ticari binalarda konforlu bir
ortamda yaflamak ve ayn› zamanda da

maliyetleri optimize edebilmek için enerji
yönetimi flartt›r. Mimari tasarım, yalıtım,

ısıtma, so¤utma, havalandırma, sıcak su,
aydınlatma, otomasyon ve elektrik tesisatı

gibi tüm teknik sistemler gözden
geçirilerek enerji sarfiyat› ve iflletme

giderleri optimize edilir.

Endüstriyel tesisler

Endüstriyel tesislerde buhar üretimi,
proses so¤utma, bas›nçl› hava üretimi

ve da¤›t›m›, kojenerasyon gibi proseslere
ba¤l› olarak yüksek miktarda enerji tüketimi

ve buna ba¤l› çevresel etkiler
sözkonusudur.



Farkl› seviyelerde enerji denetim ve
dan›flmanl›k hizmetleri:

• Denetim planlar›n›n haz›rlanmas›,
uygulanmas› ve raporlanmas›
• Ene r j i  dene t im  h i zme t l e r i n i n
gerçeklefltirilmesi (ayd›nlatma, elektrik
tesisat›, ›s›tma, havaland›rma, so¤utma
ve/veya proses suyu, buhar ve
kondensat, bas›nçl› hava, vs)
• Ver i ler in toplanmas› ve anal iz i
• ‹y i leflt i rme iç in gerek l i  a l tyap›
de¤iflikliklerinin sunulmas›
• Enerji Verimlilik Artt›r›c› Projelerin
yat›r›mlar›n›n geri dönüfl sürelerine göre
E‹E, KOSGEB, TTGV, AB, UNDP ve
bankalardan teflvik, finans ve destek
sa¤lanmas›
• Gönüllü anlaflmalar ve enerji performans
kontratlar›

Ölçüm hizmetleri:

• Basit ve kapsaml› ölçüm hizmetleri
• Ölçüm sistemlerinin kurulumu ve/veya
kiralanmas›
• Enerji tasarruf hedeflerine ne kadar
ulafl›ld›¤›n›n izlenmesi için veri analizi
• Karbon ayak izi hesaplama

Enerjiyi etkin bir flekilde
yönetmeleri için müflterilerimize

yard›mc› olmak esas iflimizdir.

Enerji yönetimi planlama ve stratejiler:
Kapsaml› enerji yönetim projesi dört

aflamadan oluflur:

• Dan›flmanl›k, denetim ve enerji yönetimi
çözümleri

• Altyap› sistemleri ve enerji verimlilik
yat›r›mlar› için fizibilite çal›flmalar› (yeni

altyap› sistemlerinin uygulanmas›,
yenilenebilir enerji sistemleri, kombine ›s›

ve enerji sistemleri, vs)
• Uygulama ve de¤iflim yönetimi

• Ölçüm ve do¤rulama

Hizmetlerimiz…

Enerji yönetimi e¤itimleri:

• Enerji yöneticisi kursu
• Enerji tüketiminin azalt›lmas› ve enerji
yönetim sisteminin kurulmas›
• Enerji sistemlerindeki riskin azalt›lmas›
• Sistemin verimli bir flekilde iflletilmesi
• Enerji verimi yüksek sistemlerin seçimi
• Ölçüm, raporlama ve do¤ru cihaz
seçimi
• Enerji denetimi için ölçüm parametreleri
ve kalibrasyon (s›cakl›k, ba¤›l nem, hava
h›z›, bas›nç, bacagaz›, termal
görüntüleme)
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Devreye alma ve iflletme
hizmetleri:

• Yeni yap›larda kapsaml› bina
devreye alma hizmetleri

• Modernizasyon projeleri
• Mevcut binalarda enerji tüketim

miktarlar›n›n belirlenmesi
• Is›tma, so¤utma, havaland›rma ve
klima sistemlerinde fonksiyon, test,

ayar, balanslama, kontrol ve
iflletmeye alma hizmetleri

• BREEAM, LEED, Beyaz Y›ld›z,
“Enerji ve Çevre Dostu Bina”

sertifikas› al›nmas›

Kaynak verimlilik yönetimi:

• Enerji verimlili¤ini artt›racak olas›
ad›mlar hakk›nda bilgi verilmesi

• Tahmini maliyet tasarruflar› ve
çevresel avantajlar hakk›nda bilgi

verilmesi
• Mevcut proseslerin, ekipmanlar›n

ve enerji sat›nalma modellerinin
sahada analizi

Su verimlilik yönetimi

Su kullan›m›n›n azalt›lmas›, farkl›
amaçlarla kullan›lmak üzere at›k
suyun geri kazan›m›, suyun
depolanmas›, su kalitesinin
iyilefltirilmesi ve su debisinin kontrolü
ile ilgili dan›flmanl›k ve mühendislik
hizmetleri

o Su denetimleri
o Su bütçesi ve
o Su sistemi analizi.



Enerji yönetimi genel olarak afla¤›daki
basamaklardan oluflur:

1. Enerji tüketiminin ölçülmesi ve veri
toplanmas›.

2. Bofla harcanan enerji miktar›n›n
bulunmas› için ölçüm verilerinin analizi.
Enerji tasarrufu f›rsatlar›n›n araflt›r›lmas›
ve her f›rsat›n ne kadar enerji tasarrufu
sa¤layabilece¤inin belirlenmesi. Örne¤in
bina veya iflletmedeki birtak›m
ekipmanlar›n yenileriyle de¤ifltirilmesi
(ayd›nlatma gibi) veya iyilefltirilmesi
sonucu ortaya ç›kan enerji tasarruf
miktar›n›n saptanmas›.

3. Enerji tasarrufu f›rsatlar› için hedeflerin
belirlenmesi ve önlem al›nmas› (verimsiz
ekipmanlar›n de¤ifltirilmesi veya
iyilefltirilmesi gibi).

4. Enerji tasarrufuna yönelik aktivitelerin
ne kadar verimli oldu¤unu görebilmek
için ölçüm verilerinin analizi suretiyle
geliflmelerin izlenmesi.

Enerji yönetim sisteminin performans›n›
sürekli izleyebilmek ve iyilefltirebilmek
için, yeniden basamak 2 ile döngüye
devam edilir.

Enerji yönetimi
nedir? Bir binada veya endüstriyel iflletmede

enerjinin izlenmesi, kontrol alt›nda
tutulmas› ve korunmas› prosesine

enerji yönetimi denir. Enerji yönetim
sistemi, bir kuruluflun kendi enerji

kullan›m›n› kontrol alt›nda tutmas›n›
kolaylaflt›r›r ve enerji tüketiminin daha

bilinçli bir flekilde planlanmas›n› ve
yap›land›r›lmas›n› sa¤lar. Daha bilinçli

planlama, gelifltirilmifl iflletme ve
bak›m prosedürleri ve sat›nalma

prosedürleri sayesinde, kurulufllar
enerji tüketimini (elektrik, do¤algaz,

su, vs), dolay›s›yla da enerji
maliyetlerini ve çevre üzerindeki

olumsuz etkilerini azaltabilir.

Bu avantajlara ek olarak, enerji
tüketiminde geliflim gösteren

kurulufllar, devletin sundu¤u teflvik
primlerinden de faydalanabilir.



Enerji yönetimi
neden önemlidir?

Bu nedenlerin de ötesinde, etkin enerji
yönetimi anlay›fl›n›z, dünya piyasalar›nda
giderek artan rekabet koflullar›nda, nihai
hedeflerinize ulaflabilmek için gizli bir silah
olabilir…

• Maliyetleri azaltmak:

Enerji maliyetleri artt›kça bu

daha da önem kazanmaktad›r.

• Karbon emisyonlar›n› ve çevreye
verdikleri zarar› azaltmak:

Yasal yükümlülükler ve karbon
vergilerine ba¤l› maliyetlere ek olarak,
kuruluflunuzun çevreci ve sürdürülebilir

bir imaja sahip olmas› aç›s›ndan da
önemlidir.

• Riski azaltmak:

Ne kadar çok enerji tüketirseniz, enerji
fiyat› art›fllar›n›n veya enerji kesintilerinin
karl›l›¤›n›z› ciddi flekilde etkileme riski

de o kadar büyük olur. Hatta
iflletmenizin devaml›l›¤› bile imkans›z

hale gelebilir. Enerji yönetimi sayesinde,
enerjiye olan talebinizi azaltarak bu

riski de azaltabilir, kontrol ederek ise
daha tahmin edilebilir hale

getirebilirsiniz.
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Enerji denetimi üç aflamal›d›r: ön denetim, kapsaml›
denetim ve yat›r›m aflamas› denetimi. Bu

denetimlerin her biri farkl› ihtiyaçlara cevap verir.

Ön denetim

Ön denetim genellikle “gözden geçirme” denetimi
olarak da adland›r›l›r, çünkü tesisi tan›mak ve

at›k/verimsiz enerji alanlar›n› belirlemek için genel
olarak gezilmesi, personel ile k›sa görüflmeler

yap›lmas›, ve tesisin altyap› faturalar›n›n ve di¤er
iflletme verilerinin h›zl›ca incelenmesini kapsar.

Ön denetim, k›sa sürede yap›lmas› nedeniyle,
ço¤unlukla major enerji tüketim problemlerini

kapsamaz ve enerji yönetimi konusunda karar
almak için yeterli de¤ildir.

Ön denetimin en iyi yanlar›ndan biri enerji kullan›m›n›
oldukça azaltabilecek, yat›r›m gerektirmeyen

faaliyetlerin tespit edilmesidir. Problemli alanlar
öncelik s›ras›na gore belirlenir ve daha detayl› bir

denetime ihtiyaç olup olmad›¤›na karar verilir.

Genel denetim

Genel denetim, ön denetimin derinlefltirilmifl fleklidir.
Tesisin iflletilmesi ile ilgili daha detayl› bilgi toplan›r,
tüm altyap› faturalar› biraraya getirilerek tesisin enerji
kullan›m profili de¤erlendirilir. Faturalar›n analizine
ek olarak, fazla enerji kulland›¤› bilinen ekipmanlarda
ölçüm yap›larak enerji harcama modelleri ç›kar›labilir.

Tesisin enerji kullan›m›ndaki de¤iflimleri, ve
proseslerde kullan›lan ekipmanlar› daha iyi

anlayabilmek için, personelle detayl› görüflmeler
yap›l›r. ‹flletme yönetimi ve personeli ile birlikte

“enerji aksiyon tak›m›” kurulur. Genel denetim ile,
bir tesis için gerekli tüm enerji tasarruf önlemleri

belirlenir ve uygulama maliyetleri, iflletme maliyetleri,
hedeflenen tasarruf miktar› ve yat›r›m geri dönüfl

süreleri esas al›narak finansal bir analiz, rapor
haz›rlan›r.

Genel denetimler, enerji yönetimi konusunda karar
almak için yeterlidir.

Yat›r›m aflamas› denetimi

“Detayl›” denetim olarak da adland›r›lan yat›r›m
aflamas› denetimi, genel denetime ek olarak, enerji
kullan›m›na yönelik daha detayl› finansal bilgi sa¤lar.
Genel olarak yat›r›mc›lar daha s›k› finansal
projeksiyonlar talep eder.

Yat›r›m aflamas› denetimi ile tesisin temel iflletme
giderleri de esas al›narak gerçekçi tasarruf raporlar›
sunulur. Bu raporlar yat›r›m›n geri dönüfl süresini
vurgular ve hedeflenen tasarruflar ile ilgili olarak o
kadar yo¤un detaylar verilir ki, yat›r›mc›ya güven
telkin edilir.

Enerji denetimi
nedir?



Bir binada veya endüstriyel tesiste enerji
denetimi kapsam›nda afla¤›daki altyap›
sistemleri de¤erlendirilebilir:

• Is›tma, so¤utma, iklimlendirme ve
havaland›rma sistemi

• Elektrik tesisat›, ayd›nlatma ve otomasyon
sistemi

• Kombine ›s› ve enerji sistemi de dahil
olmak üzere buhar, s›cak su ve ya¤ kazanlar›
• Buhar ve kondensat sistemi
• Bas›nçl› hava sistemi
• So¤utma suyu ve proses suyu sistemleri
• Enerji tüketen tüm prosesler ve ekipmanlar
(üretim hatlar›, ofis ekipmanlar›, vs)
• Bina fiziksel yap›s› ve yal›t›m
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Pratik olarak, ne kadar çok veri toplarsan›z o kadar
detayl› analiz yapabilirsiniz.

Enerji verilerini toplaman›n en iyi yolu, tüketim
noktalar›nda k›sa aral›klarla düzenli ölçümler yapmak

ve elde edilen verileri kaydetmektir. Ancak bu
flekilde iflletmenin enerji tüketim modeli ç›kar›labilir.
Örne¤in sadece ayl›k ölçüm verileri alarak, günün
farkl› saatlerinde veya haftan›n farkl› günlerinde ne

kadar enerji kulland›¤›n›z› görebilmek mümkün
de¤ildir. Ayl›k ölçüm verilerinden faydal› bilgiler

ç›karmaya çal›flarak zaman kaybetmek yerine daha
s›k ölçüm yapmak, enerji tasarrufu için birçok f›rsat›

da beraberinde getirir.

Bir tesiste enerjinin en çok hangi noktalarda sarf
edildi¤ini tespit edebilmenin yolu, enerji tüketim

profillerini ç›kartmakt›r. Böylece bir bina veya
endüstriyel tesisin prosesleri, enerji kullan›m› ile

iliflkilendirilebilir. Her tesis ve proses farkl›d›r, ancak
enerji profilleri sayesinde günün hangi saatlerinde

ne kadar enerji kullan›l›yor, hangi prosesler veya
ekipmanlar bu enerjiyi kullan›yor ve neden kullan›yor

gibi sorulara yan›t al›nabilir. Fazla enerji kullan›m›
için hiçbir neden olmad›¤› halde, profiller fazla

tüketim gösteriyor ise burada araflt›r›lmas› gereken
birfley var demektir!

Enerji denetimi ile ne kadar enerji/para tasarrufu
sa¤lanabilir?

Enerji dan›flmanl›¤› ile bir tesisin ne kadar enerji
tasarrufu sa¤layabilece¤inden bahsederken, tesisin
enerji tüketiminde rol oynayan birçok faktörü
bilmeksizin do¤ru bir tahmin yapabilmek mümkün
de¤ildir. Tesisin büyüklü¤ü, prosesler ve kullan›lan
ekipmanlar, personel, ayd›nlatma, mevcut altyap›
sistemleri ve di¤er pek çok faktör enerji tasarrufunu
do¤rudan etkiler.

Baz› tesislerde %50’ye varan tasarruflar
gözlenmesine karfl›n, ortalama tasarruf oran› yaklafl›k
%15-30 civar›ndad›r. Tesiste daha once bir enerji
denetimi gerçeklefltirilmifl ise, büyük ihtimalle tesis
zaten verimli bir flekilde iflletilmektedir, ancak daha
fazla verim ve tasarruf için çeflitli iyilefltirmeler
yap›labilir. Tesis y›llard›r iflletildi¤i halde herhangi bir
enerji denetiminden geçmemifl ise, büyük ihtimalle
çok fazla enerji/para tasarrufu sa¤layacakt›r.

Tesisiniz hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olmaks›z›n,
ne kadar tasarruf edebilece¤inizi söylemek imkans›z
oldu¤undan, ön görüflme için bizi aray›n›z.

Ölçüm ve izleme
neden önemlidir?
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Enerji tüketim verileri (elektrik, do¤algaz, su, vs.)
ile ilgili düzenli bir kay›t sistemi bulunan, yaklafl›k
10,000 m2 bir tesisin ön denetimi sadece 1 gün,
rapor haz›rlamas› ise 1 hafta sürerken; genel
denetimi 2-3 gün, rapor haz›rlamas› 1 hafta; yat›r›m
aflamas› denetimi ise 3-6 gün, rapor haz›rlamas›
2-3 hafta sürebilir. Yüksek enerji kullanan endüstriyel
bir tesiste ise bu süreler çok daha farkl› olabilir.
Denetim süresi hakk›nda daha do¤ru bilgi için bizi
aray›n›z.

Enerji denetimi ne kadar zaman al›r?

Tesisin toplam büyüklü¤ü, enerji kullanan prosesler
ve ekipmanlar, ›s›tma-so¤utma-havaland›rma gibi

altyap› sistemleri gibi denetim süresini etkileyen
pek çok faktör vard›r.
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