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İLTER ÇELİK - Önce-

likle ev sahibi olarak hoş

geldiniz demek istiyo-

rum. Tek tek hoş tanıyo-

ruz birbirimizi sanıyo-

rum bu nedenle bir tanı-

tım sunumu yapmıyo-

rum. Toplantı bildiğiniz

gibi üyelerimizin çok

büyük bölümünün mes-

lek alanlarını ilgilendi-

ren Enerji Verimliliği Kanunu ve Başkan burada, sözü

Başkana atıp, kolayca kenara çekiliyorum. Hayırlı olsun. 

ALİ EKBER ÇAKAR - Teşekkürler. Arkadaşlar, hoş gel-

diniz. Hepimizin bildiği üzere; Enerji Verimliliği Kanunu

02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı resmi gazetede yayımla-

narak yürürlüğe girdi.

Bu kanun çerçevesinde

değişik bakanlıklarımı-

zın üstlenmiş olduğu

ikincil mevzuat çalış-

maları bulunmaktadır.

Bu ikinci mevzuat çalış-

malarından bir tanesi de

Bayındırlık ve İskân

Bakanlığımızın sorum-

luluğunda yürütülen

“Binalarda Enerji Performansı Yönet-meliği”dir.

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEP); ülke-

mizdeki verimlilik artışını gerçekleştirecek bir yönetmelik

olması nedeniyle Oda olarak başından beri bu yönetmeliği

destekliyor ve katkı sağlıyoruz. Meslektaşları-mızdan aldı-

ğımız desteklerle oluşturduğumuz görüş ve önerilerimizi

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
YUVARLAK MASA TOPLANTISI (12 Şubat 2011):

BEPTR; Binalarda Enerji Performansı Yazılımının Geldiği
Nokta, Eksikler, Neler Yapılmalı, Nasıl Yapılmalı?

İLTER ÇELİK
(MMO İst. Şub. Yönetim Kurulu

Başkanı)

ALİ EKBER ÇAKAR
(MMO Yönetim Kurulu Başkanı)
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hem sürece dahil olmak ve hem de meslek disiplinimiz ve

ülke yararı açısından hazırlık çalışmalarından başlayarak

görüş paylaşımı yapılmaktadır. BEP Yönetmeliği özellikle

yeni binaların daha az enerji tüketecek şekilde tasarımı ve

inşasını amaçlamaktadır. Mekanik tesisat, aydınlatma,

elektrik tesisatı ve binaların elektrik tüketen diğer sabit

ekipmanlarını ve özellikle mimari tasarımın asgari perfor-

mans kriterlerine uygun olmasını sağlamak üzere bir takım

kriterler geliştirilmiştir. Bu kriterler mevcut ve yeni yapı-

lacak binalarda (konut, ticari, hizmet amaçlı) uygulamak

üzere belirlenmiştir. Bu kriterlerin binalarda ne ölçüde

uygulandığını belirleyen “Enerji Kimlik Belgesi” zorunlu

uygulaması getirilmiştir. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren

uygulamada olan Enerji Kimlik Belgesi sonuç olarak;

binaların aynı kriterle karşılaştırılması sonucunda birbirle-

riyle kıyaslamasını sağlayacak bir belgedir. Enerji Kimlik

Belgesi hazırlamak için hazırlanan yazılım bir tasarımın

enstrümanı olarak algılanmamalıdır. Kamuoyunda böyle

bir algı olduğu için söylüyorum. Bu yazılımla ilgili olarak

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubemizin sekretar-

yalığında yürütülen Tesisat Mühendis-liği Dergisi var.

Dergimizin bir yayın kurulu var, yayın kurulunda yapılan

tartışmalar ve değerlendirmeler sonucunda BTR’yle ilgili

olarak küçük bir Çalıştay düzenleyelim, tarafları bir araya

getirelim, karşılıklı olarak hem sohbet gibi, ama aynı

zamanda mevcut var olan sorunlar, çözüm önerileri, karşı-

lıklı birbirimize nasıl bir katkı koyabileceğimizi ortaya

koyalım şeklinde öneriler vardı. Ben biraz sonra yayın

kurulundaki temsilci arkadaşımıza söz vereceğim, o arka-

daşımız bu konuyla ilgili yayın kurulunda konuşmalar ve

talepleri daha net bir şekilde dile getirecek, ama sonuçta

buradaki bu konuşmalarımızı arkadaşlarımız burada zaten

banda alıyorlar, bunun bir çözümünü yaparak. Tesisat

Mühendisliği Dergisinde yayınlamayı planlıyorlar, böyle bir

düşüncemiz var, çok samimi duygularla bu konudaki sıkın-

tılarımızı nasıl aşabiliriz, sonuçta hepimiz mühendisiz, bu

işin içerisinde olan ve sonuçta, mekanik tesisat alanında

çalışan arkadaşlar, bu işte uğraş verenler, yapanlar, çizenler,

kontrol edenler hepimiz bir şekilde bu masanın etrafındayız.

Biraz sonra Elektrik Mühendisleri Odasından temsilci arka-

daşlarla Mimarlar Odasının temsilcisi arkadaşlarımız da

aramıza katılacaklar. Bu çalışmayı bu şekilde yaklaşık 16.30

civarında bitirmeyi planlayalım isterseniz, eğer arzu ederse-

niz çok fazla uzatmadan, daha derli-toplu çok ince noktala-

ra girmeden daha genel ve makro düzeyde genel politikalar

çerçevesinde konuyu götürebilirsek hem verimli bir sonuç

elde etmiş oluruz, hem de amacımıza ulaşmış oluruz diye

düşünüyorum. 

Ben isterseniz yayın kurulundaki arkadaşımıza söz vere-

yim, talepleri, düşünceleri neydi, niye böyle bir talepte

bulundular, bizden beklentileri ne? Burada masanın etra-

fında bulunan arkadaşlardan beklentileri ne? Bunları bir

açabilirsek ona göre de söz vererek devam etmek istiyo-

rum.

TURGUT BOZKURT - Teşekkür ederim. Tesisat

Mühendisliği Dergisi yayın kurulu üyesiyim. Bu toplantı

Oda Başkanımız Ali Ekber Beyin bahsettiği gibi Tesisat

Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulunun önerisiyle gerçek-

leşti. Belki biliyorsunuzdur, dergimiz Tesisat Mühendisliği

tesisat sektöründe çalışan aşağı-yukarı 5 bin üyemize ulaş-

makta ve 1 Ocakta yürürlüğe giren EKB uygulaması da bu

üyelerimizi doğrudan ilgilendirmekte ve uygulama konu-

sundaki sorunlarla ilgili ciddi bilgi talebi bulunmaktadır.

Bu toplantının amaçları; yapı uygulamasıyla ilgili olan

kurumları bir araya getirerek konunun tartışılması, mevcut

durumun ve uygulamadaki karşılaşılan sorunların tartışıl-

masıydı. Bir fikir alışverişinde bulunmak ve sorunların

çözümüne katkıda bulunmak, buradan çıkan sonuçları da

Tesisat Mühendisliği Dergisi’nde yayınlayarak üyelerimi-

zin de konu hakkında daha detaylı ve doğrudan bilgi sahi-

bi olmasını sağlamaktır. Buradaki bu toplantıdaki sonuçla-

rı gelecek sayıda yayınlamayı düşünüyoruz. Bizim toplan-

tıyı düzenlememizdeki asıl amaç buydu. Bütün katılımcı-

lara teşekkür ediyorum.

ALİ EKBER ÇAKAR - İsterseniz şöyle bir yöntem izle-

yelim mi? Bakanlıktan Murat Beye bir söz vereyim, genel

olarak, nasıl bir yaklaşım sergiledik, niye buna ihtiyaç

duyduk, amaç neydi? Daha sonra yazılımı yapan firmada-

ki arkadaşlarımıza söz verelim, o çerçevede nasıl bir yazı-

lım, şu anda nereye kadar geldiler, sıkıntılar, vesaireler var

mı, yok mu? Daha sonra da diğer arkadaşlara söz verece-

ğim. Evet Murat Bey, buyurun. 

MURAT BAYRAM -

Ben teşekkür ederim

öncelikle düzenlediğiniz

ve de düşündüğünüz için

teşekkür ederek başla-

mak istiyorum. Şimdi

BTR’nin geldiği, niye

BTR’yi oluşturduk?

Öncelikle Enerji

Verimliliği Kanunu

gereği aslında binaların

MURAT BAYRAM
(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Yapı İşleri Genel Müdürü)
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kimlik belgesi alma zorunluluğu gündeme gelmişti. Bunun

için çalışma yapılması gerekiyordu, bunun üzerine yapılan

bir çalışma vardı. Burada metodolojinin oluşturulması,

metodolojiyi oluştururken de Avrupa Birliğinin ilgili stan-

dartlarını aldık. Aslında dünyayı yeniden keşfetmedik,

sadece var olan standartları bize, Türkiye’mize, ülkemize

adaptasyonunu yapmış olduk. 

Bu aşamada da BTR gibi Bakanlığın kontrolünde bir prog-

ram olsun istedik, onun de sebebi şu: Yurtdışındaki araştır-

malarımızda kimlik belgesiyle ilgili her ülkede birden

fazla aslında program var, uygulamayı yapan ülkelerde

daha doğrusu birden fazla program var. Devlet bir meto-

dolojiyi ortaya koyuyor, standartları baz alıp bu ortaya

koyduğu metodolojiyi şirketler, Avrupa’da genellikle bunu

şirketler yapıyor, şirketler alıyorlar ve bunu yazılıma çevi-

riyorlar ve kullanıyorlar. Bunda da iki prosedürleri var. Bu

çevirdikleri yazılımları birincisi ilgili devlet birimine ki,

çoğu ülkede enerji ajansları var, yapıyorlar, enerji ajansla-

rına onaylatıyorlar ve ondan sonra kullanım iznini aldıktan

sonra kullanıyorlar. Bir böyle bir yaklaşım var. Böyle bir

yaklaşımda bu enerji kimlik belgesiyle ilgili verilen kimlik

belgelerinin devlet tarafından kontrolü, devlet tarafından

takibi ve veri bankasında bu bilgilerin toplanması gibi bir

uygulama birçok ülkede bundan dolayı yok, sadece

Danimarka’da benzer bir şey var. Orada da iki program

var, o programı da yine dışarıda özel firmalar yapmışlar,

enerji ajansları bu programları onaylamışlar, sadece kimlik

belgesi verilen binaların bilgileri kimlikle ilgili bilgilerini

bu enerji ajansına gönderiyorlar, enerji ajansı sadece şika-

yet olması halinde bununla ilgili inceleme yapabiliyor.

Onun haricinde herhangi bir şekilde kontrol mekanizması

ya da inceleme gibi bir şey söz konusu değil, kimlik bel-

gesini uzmanı hazırlayıp bina sahibine teslim ediyor, yerel

yönetimler de dahil olmak üzere bu işin içerisine girmi-

yorlar devlet ayağı, ancak Almanya’da mesela, iki tane

uygulama var: Birisi fatura bilgileri üzerinden kimlik bel-

gesi verilmesi, o binanın aslında performansını göstermi-

yor ki, en son gelen bilgi de Almanya bunu artık iptal edi-

yor. İkincisiyse yine benzer bir performans hesaplama

yöntemi var; ilgili standartlarını baz alıp hazırladıkları,

onun üzerine performans kriterlerini belirleyip buna göre

kimlik belgesini veriyorlar. Yine bunda Almanya’daki şir-

ketler istedikleri gibi programları yapıyorlar, yine Alman

ilgili kurumlarının onayını aldıktan sonra ancak bunları

kullanabiliyorlar. 

Genel itibariyle bir İspanya’da yine benzer bir şekilde,

ama İspanya’da bizdekine benzer şekilde programı devlet

oluşturmuş. Yalnız orada da internet üzerinden herhangi

bir şekilde haberleşebilen bir program altyapısı yok, soft-

ware şeklinde hazırlanmış bir program var. Bunu

İspanya’nın Enerji Bakanlığının altında bir web sayfasının

içerisinde programı download edebiliyorsunuz, bilgisaya-

rınıza kurup çalıştırabiliyorsunuz. Yine onların da bir

uygulaması var, onun haricinde geri kalanların böyle ciddi

anlamda bir yaklaşımı yok. Ufak programlar, programcık-

larla bunu yapıyorlar ve bundan bir kontrollü şey yok.

Buradaki bizim merkezi bir şekilli olsun, internet üzerin-

den olsun bilgilerimizi takip edelim, belediyeler bunları

görebilsin istememizin ilk sebebi şuydu: Kimlik belgesin-

deki sınıfa göre binanın maddi değerini artı ya da eksi

anlamında bir farklılık getirecek, ister istemez A sınıfı

binayla B sınıfı bina ya da E sınıfı bina arasında maddi

değer anlamında farklılık getirecek ki, bunu yaparken en

azından herkes aynı mekanizma içerisinden bunu yapsın

ve herkes bu noktada bunun üzerinde oynama yapmasın

düşüncemiz vardı. Bizim açımızdan da öncelikle veri ban-

kasında bu binalarla ilgili istatistiki bilgileri tutalım, çünkü

binalarla ilgili istatistiki bilgi maalesef ki, bilgisayar gibi

kurumların tuttuğu öyle bir bilgi yok, istatistik kurumları-

nın bina sayımlarıyla ilgili bazı çalışmalar var, onlarda da

çok sağlıklı veriler yok, dolayısıyla bu tarz verilerimiz

olsun. Bir de sonuçta her ülke önündeki süreçte 2020,

2030, 2050’ye kadar bazı projeksiyonlar geliştiriyorlar ve

bazı taahhütlerin altına giriyorlar özellikle iklim değişikli-

ği çalışmalarında Kyoto çerçevesinde, onlarla ilgili de

bizim elimizde bina sektörü olarak bir altyapı oluşsun iste-

ğimiz vardı. Onun üzerine böyle bir çalışma gündeme

geldi. 

Bu çalışmadaki en büyük sıkıntımız benzer bir yaklaşımla

yapılmış bir çalışma yurtdışında da yok. Dediğim gibi her-

kes bir software hazırlıyor, ama bizimki internet üzerinde

çalışan bir program, bunun zorluklarını, kolaylıklarını

dediğim gibi bize göre ihtiyaçtı, başka yöntemler belki

olabilirdi. Belki şu an düşündüğümüz noktada farklı yak-

laşımlar olabilir, bunlar olabilirdi, ancak önümüzdeki

süreç takvim itibariyle belirlenmiş süreçler vardı, o süreç-

lere de elimizden geldiği kadar uymaya çalıştık. Program

01.01.2011 tarihi itibariyle uygulamaya başladı.

Uygulamadaki bizim açımızdan en büyük sıkıntı eğitim

ayağında karşılaştığımız sıkıntı, birincisi sektör bunu kul-

lanacak, programı kullanacakların eğitimleri anlamındaki

süreç yeterli değil, ikincisi program çok kullanıcı dostu

durmuyor. Aslında buna yurtdışındaki programlardan da

bakmak lazım biraz, onların aslında paralelinde bir prog-
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ram, dolayısıyla bizdeki o meşakkat diğer ülkelerde de var,

ama bunların kolaylaştırılması noktasında onlar bizden

daha önce başladıkları için bize göre daha fazla yol almış

durumdalar, ama bizim bir şeyimiz de şu: Onların 10 yıl

üzerinde aldığı yolu biz yaklaşık 3 yılda almış olduk. O

anlamda hızlı gitmeye çalışıyoruz takvim önümüzde oldu-

ğu için, şu aşamada bilgi anlamında verebileceklerim

burada kalsın isterseniz, daha sonra konuşmalar ilerledik-

çe açıklamamız gereken noktalar olduğunda ya da bilgi

ihtiyacı olan noktalar olursa onunla ilgili bilgileri de veri-

rim. Teşekkür ediyorum. 

ALİ EKBER ÇAKAR - Biz teşekkür ederiz. Şimdi

İZODER’den, yani bu açıklamalara bağlı olarak sizin şu

anda yaptığınız bu konuyla ilgili çalışmaları yine özet

geçebilirsek.

ERTUĞRUL ŞEN -

Teşekkür ederim

Başkan. Ben de böyle

bir toplantıyı düzenledi-

ğiniz için, bazı bilgileri

paylaşma fırsatı vereceği

için İstanbul Şubesi ola-

rak odanıza çok teşekkür

ediyorum. Tabii İZO-

DER Isı Su Ses ve

Yangın Yalıtım-cıları

Derneği olarak biz yazılım firması ya da yazılımla ilgili bir

sektörün de temsilcisi değiliz, ama ilgili olduğumuz bir

taraf var ki, enerji verimliliği tarafı ve konu binalarda ener-

ji verimliliğini ilgilendiriyorsa biz de binada kullanılan

enerjinin en büyük tarafı olan ısıtma ve soğutma anlamın-

da ısı yalıtımı boyutuyla taraf oluyoruz, ancak BTR özel-

liğine geldiğimiz zaman, detayına geldiğimiz zaman belki

kamuoyunda bilinen ya da yanlış bilinen bir nokta var; bu

yazılıma biz talip olmadık, yani bu yazılımı yapalım diye

hiçbir zaman ne talepte bulunduk ne de öyle bir talipliği-

miz oldu. Tabii ki yakından takip ettiğimiz bir mevzuattı.

Özellikle Enerji Verimliliği Kanunundan sonra ilgili

yönetmelikleri, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

ve bunun alt kalemi olan BTR’yle de yakından ilgiliydik.

Bununla ilgili olarak İzmir’de yapılan en başından beri

hatırladığım çalışmalar içinde bilgi ve katkı noktasında

teknik arkadaşlarımız İZODER olarak da yine destek ver-

meye çalıştık görüşlerimizle, sonrasında ihale yapıldı.

Biliyorsunuz malumunuz bir şirket aldı bunu, o şirketin de

yaptığı çalışmaları yakından izlemeye çalıştık,

Bakanlıktan bilgi almaya bu noktada çeşitli platformlarda

takip etmeye çalıştık. 

Biz de sizler gibi Haziran ayı içerisinde merakla 1

Temmuzda yürürlüğe girecek olan BTR yazılımını bekli-

yorduk, bir kimlik belgesi oluşturulmasına, ancak Haziran

sonu itibariyle bize gelen bir telefonla Ankara’ya davet

edildik, Sayın Bakan talimatıyla, Sayın Müsteşar ve Sayın

Genel Müdür bizleri bu konuda görev aldığımız noktasın-

da bilgilendirdiler ifadeleri sizin bu konudaki TS825’le

ilgili yazılımdaki küçük de olsa bir deneyiminiz ve bina-

larda enerji performansıyla da ilgili önemli bir sektörel

ağırlığınız ısı yalıtım boyutuyla ve kurumsal yapınız dola-

yısıyla öyle bir görevlendirmeye uygun bulduklarını söy-

lediler ve biz de bunu değerlendirmeye aldık. Yaptığımız

ilk iş yine sektörde işbirliği içinde bulunduğumuz kardeş

derneklerimizle birlikte ki, TTMD, DOSİDER, ISKAN,

İSKİT sektörel derneklerimizle birlikte oluşturduğumuz

Enerji Verimliliği Platformunun fikir babalığını yine

İZODER’in yaptığı o platforma taşımayı uygun bulan

Yönetim Kurulumuz böyle bir karar verdi ve bunun neti-

cesinde hızlı gelişen bir süreç içerisinde değerli kuruluşla-

rımızın değerli başkanlarıyla çok hızlı birkaç toplantı

yapıldı. Birlikte yapalım fikri üzerinde durduk daha çok,

çünkü konunun her ne kadar İZODER tarafından TS825

gibi bir yazılımla deneyimiyle ilişkilendirilse de çok çok

daha fazla hem önemli, hem de karmaşık bir yapı, yazılım

olduğu ortadaydı. Hem teknik anlamda, hem de bu işin

mali külfeti de vardı, çünkü bakanlığımızın bu noktada

bize ifade ettiği, yani bunu üstlenmenin yanında bir tarih

konuldu ortaya Sayın Bakanın ifade ettiği siyasi iradenin

ortaya koyduğu Ocak başı itibariyle 1 Ocak 2011’de bu

yürürlüğe girmesi gerekir. Bu konuda da devletin bir

ödeme yapmasının söz konusu olmayacağı yönündeydi.

Çünkü ödeme yapılabilmesi için ihale prosedürleri gerek-

tirdiği filan şey, tabii ifadede bulunuldu. Biz de bunu aldık

sektörel derneklerimizle birlikte değerlendirmeye tabi tut-

tuk. Neticede sanıyorum bir ay ya da belki daha fazla bir

süre tartışıldı. Yani 22 Haziranda bana telefon gelmişti, biz

Temmuz sonuna doğru, belki de Ağustos başında bu görüş-

melerimizi sürdürdük ve nihayetinde Bakanlığa bir yanıt

bulduk. Bu da diğer derneklerimizin bu konudaki farklı

yorumları ve değerlendirmeleri sonucunda İZODER’in bu

işi tek başına üstlenmesi noktasına gelindi. Bakanlığımıza

da biz bunu ifade ettik, konuyu biz İZODER olarak üstle-

neceğimizi ve bunu bir ülke sorunu olarak, konusu olarak

ele aldığımızı, sektörün de buna ihtiyaç duyacağı, aksi tak-

dirde konunun en az 1,5-2 yıl gibi bir süre ötelemesi mev-

ERTUĞRUL ŞEN
(İZODER Genel Koordinatörü)
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zuatın etkin bir halde olması için söz konusu olduğundan

bunu kabul ettiğimizi ifade ettik. Bütün boyutlarıyla tabii

ki, finansal ve yönetim sorumluluklarını da üstlenerek

burada Bakanlığımızla 6 Eylül tarihinde yapılan bir anlaş-

ma vardır, sözleşme, o sözleşme çerçevesinde bu tarihe

kadar yapılmış olan ihale edinmiş firmanın elindeki bilgi

ve çalışmaların üzerine bu işin kurgulanması uygun görül-

dü. Bizim çalışmalarımızın da 1 Ocak gibi bir tarihe yetiş-

tirilmesi, ancak bu çalışmaların üzerine uygulama yapıla-

rak mümkün olacağını gördük. Böylelikle ilgili firma

bakanlık talimatıyla bütün elindeki çalışmaları bize dev-

retti ve biz de bunu oluşturduğumuz yine eski hocaları-

mızdan çalışmaları olan değerli hocalarımızın çalışmaları-

nın devam etmelerini arzu ettik. 

Onun yanı sıra sektörde bu konuda çalışma yapan bazı

hocalarımızı da bilimsel çalışmalar için kurumumuza

davet ettik, memnuniyetle kabul edenler oldu. Yine sektör-

den derneklerimizin ilgilileri dahil olmak üzere davetimi-

ze icabet edenlerle birlikte oluşturduğumuz 23 kişilik bir

kadroyla, bunun içerisinde değerli hocalarımız, bunun içe-

risinde bizim üyemize profesyonelce kattığımız sadece bu

iş için 6 tane arkadaşımız ki, bunun 4 tanesi bordromuzda

olan bedelli, yani ücretli olarak çalıştırdığımız, birkaç tane

de gönüllü arkadaşımız, kamudan da bazı bu konuda dene-

yimli kişileri de davet ettik, onlar da memnuniyetle çalış-

malarımıza katkılar verdiler. Yanı sıra daha önce ihalesi

yapılmış olan bu ihaleyi yürüten, yazılımı yürüten firmay-

la da kerhen de olsa, çünkü bu işin bu tarihe yetişmesi için

bu firmayla da işin yürütülmesi düşünüldü. O firmayla da

anlaşma yapılarak bedeli mukabili bedeli ödenerek çalış-

maya onlarla devam etme kararını aldık. Bu noktada tabii

Bakanlığımız bu işin nasıl yapılacağı yönüyle ilgili yön-

tem, yani metodoloji denilen kısmı kabul etmiş vaziyet-

teydi. Bu şu anlama geliyordu: Bunun dışında kabul edilen

bu yöntemin dışında herhangi bir yöntem izlenmesi söz

konusu değil, yani İZODER kendi görüşü, kendi sektörüy-

le ilgili konuları ayrıca değerlendirme gibi bir yetkisi ya da

bir şansı yok, böyle bir şey zaten düşünce olarak da yoktu.

Dolayısıyla resmen kabul edilmiş bu metodoloji çerçeve-

sinde sadece İZODER’in yaptığı bu 22-23 kişilik ekibin

yönetiminden ibaret, yani biz işin kombinasyon tarafında

rol aldık. İşin teknik boyutuyla nasıl yapılacağı boyutuyla

açıkçası bu konuda bu grup içerisindeki kişiler olduk.

Bizim tarafımızdan da işin içinde Timur Bey ve sektörden

gelen proje koordinatörü olarak istihdam ettiğimiz Dr.

Hüseyin Onbaşı işin denetiminde oldular. Onun dışında

yazılım boyutunda bir firma, artı bir tane de yazılım direk-

törü olarak istihdam ettiğimiz, alsorsing hizmet aldığımız

bir arkadaşımızla yolumuza devam ettik. Hakikaten çok

özverili bir çalışmayla geceli gündüzlü ki, bu süreç içeri-

sinde bayramlar oldu ki, orada 8-9 günlük bayram tatille-

rinde de geceli gündüzlü bir çalışmayla, özverili bir çalış-

mayla belli bir noktaya getirdik ve 31 Aralık saat 16.30 iti-

bariyle yaptığımız çalışmayı Bakanlık serverına yükledik.

Biliyorduk ki, bu çalışmayla biz dört dörtlük mükemmel

bir yazılım hazırlamadık, daha doğrusu hazırlanmadı.

Birtakım hataların, eksikliklerin ve yanlışların olduğunu

biliyorduk, bunu başından da Bakanlığımızla sözleşmeyi

yaparken ifade ettik. Siz bir belge çıkmasını istiyorsunuz,

biz de bu belgenin çıkmasını sağlayacağız, ancak bu tarih-

ten sonra bilin ki, çok ciddi çalışmalarla bu yapılan sonuç-

landırılan yazılımın eksiklikleri, hataları -ki, olacağını

kabul ediyorum- için hızlı bir bakım onarım ve geliştirme

süreci olacak ve çok kısa sürede ikinci bir versiyonun

hazırlanması gerektiği noktasındaki görüşlerinizi

Bakanlığımıza da gerek sözlü, yazılı sözleşmenin içerisine

de koyduk. 

1 Ocak 2011’den sonraki yaklaşık 40 günlük süre içerisin-

de de çok önemli birkaç tane hata tespit ettik ve bunları da

oluşturduğumuz bakım onarım servis grubuyla yine aynı

ekip devam ediyor, özellikle yazılım ekibinde ilerlemeye

çalışıyoruz. Başlangıçta sıkıntı oldukça yüksekti, şu anda

benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla bu çalışmalar hızla

gidiyor. İşin yazılım boyutunda bize gelen geri dönüşlerde

tabii ki var, ama eğitim ayağı da çok süratli bir şekilde dev-

reye alındığı için eksikliklerin daha büyük olduğunu düşü-

nüyorum ve bunların da çok hızlı bir şekilde giderileceği-

ni düşünüyoruz. Çünkü bu kadar komplike bir yapı bili-

yorsunuz içinde enerji hesabı yapılıyor, metrekarede yılda

harcanacak enerji miktar sınıflara göre belirleniyor, karbon

emisyon bazları miktarı belirleniyor, bir de üçüncü bir

çıktı olarak da alternatif enerji, temiz enerji miktarı da oran

olarak verilmeye çalışılıyor. Murat Beyin söylediği gibi

Avrupa’da bile olmayan bu karmaşık yapıda bir şeyin

yapılamaması, ülkemizde çok kısa sürede ve hızlı bir

şekilde yapılmasının yaratacağı sıkıntıları yaşıyoruz şu

anki şeyimizde, yani bunların kısa sürede düzeleceğine

inanıyorum. Hükmedebileceğimiz problemler bunlar, tabii

ki gönül istiyor ki dört dörtlük hemen kolay olsun.

Bir örnek de hemen vereyim: Bize söylenilen TS825 ki,

hâlâ sektörde en fazla kullanılan yazılım, İZODER’in

hazırladığı yazılım olarak biz hatırlıyorum ki, başında

çıkardığımızda bunu 2-3 günde çalışarak kullanılıyordu.

toplantı:Sablon  15.03.2011  10:44  Page 34



35

mmo’dan

Bugün yarım saatlik süre içerisinde ısıtma hesabının yalı-

tımla ilgili boyutları 15 dakikada ya da yarım saatlik süre

içerisinde hazırlayıp yapabiliyorsunuz. Bu bir süreç, bu bir

gelişim, bugünün istediği, gerektirdiği bir süreçtir. Bugün

bu süreci yaşayacağımızı ve yaşadığımızı görüyoruz. Ben

o noktada bir tarihçe çizmiş oldum. Teşekkür ederim. 

ALİ EKBER ÇAKAR- Biz teşekkür ederiz. Sizin ekle-

mek istediğiniz herhangi bir şey var mı?

TİMUR DİZ-

Başlangıç aşamasında

yürütülen çalışmaların

bir kısmı hazırlanan 400

sayfalık metodolojiyi

anlamakta geçti. Çünkü

yazılımın oluşturulabil-

mesi ve programın nasıl

çalışacağını anlaşılması

için metodolojiyi bilmek

gerekiyordu. Tüm bu

çalışmaların neticesinde yazılımı kullanıcı dostu haline

getirmeye çalıştık, neredeyse veri girişini yarı yarıya azalt-

tık. Şu an gördüğünüz hali bizim ilk aldığımız halinden

neredeyse yarı yarıya daha az bir giriş gerektiren hali, ama

tabii bütün diğer yazılımlar gibi bizim yazdığımız BEP-

TR’de sürekli iyileştirme ve gelişime açık. Hepsinin üzeri-

ne birçok yenilik eklenebilir Veri girişlerini kolaylaştır-

mak, yeni fonksiyonlar eklemek de bunlardan sadece bazı-

ları. Yazılım sürekli yaşayan bir süreç olduğu için bundan

sonra da sürekli geliştirilmeye devam edilecektir. Özetle

aktaracağım bunlar. 

ALİ EKBER ÇAKAR- Şimdi isterseniz sizlere söz verelim.  

ABDULLAH BİLGİN-

Teşekkür ediyoruz bizi

bugün burada topladınız,

bu şansı verdiniz.

Burada taraflar var,

Bakanlığımız var,

Odamız var, İZODER

burada. Biz tabii başlan-

gıçtan beri BEP-TR ile

ilgili çalışmaları biliyo-

ruz, yakından izliyoruz.

Bakanlığımızla son 4-5 yıldır diğer sektörel derneklerin de

katkılarıyla önemli çalışmalar yaptık. Tabii bu son aşama-

da BEP-TR’nin yazılımının profesyonel bir firmaya ihale

edilmesinden sonra sağlayabileceğimiz katkılar sınırlandı.

Çünkü ortada bir ihale vardı, tarafları vardı, bu sürece

müdahil olmamız mümkün değildi. İhale kapsamında

belirlenen süreçte yazılımın tamamlanamaması üzerine

İZODER’ in verdiği desteği biliyoruz. Kendileri o aşmada

sektörel derneklerden destek alarak BEP-TR yazılımını

birlikte tamamlamayı önermişlerdir. Ancak, İZODER

dışındaki dernekler o dönemde BEP-TR’nin yazılımını

üstlenen firmanın yazılımı getirdiği noktadan ve doğrulu-

ğundan duydukları kaygıyla, tamamen yeni bir yazılım

yapılması gerektiğini düşünmüş ve bu alanda sektörel der-

neklerin işbirliği gerçekleşememiştir.  İZODER programı

31/12/2010 tarihine kadar tamamlamak üzere mevcut yazı-

lım üzerinde çalışmayı uygun bulmuş ve programı bu gün

önümüzde bulunan şekliyle tamamlamıştır.

Biz Türk Tesisat Mühendisleri Derneği temsilcileri ve yapı

tasarımı alanında çalışan profesyonel mühendisler olarak

bu gün sonuca bakmak durumundayız. Bu süreçteki çalış-

maları gayet iyi anlıyoruz, takdir ediyoruz. Ancak,

Avrupa’daki emsallerinden daha ileri bir yazılım yapmak

amacıyla başlatılan bu çalışma sonucunda ortaya çıkan

ürün maalesef tam bir hayal kırıklığı yaratmıştır.  BEP-TR

ile binaları sertifikalandırmak için harcanacak zaman,

mimari ve mekanik proje tasarım sürecini aşar hale gel-

miştir. Amaç enerji etkin bina yapmak ve binanın enerji

sınıfını belgelendirmek iken sertifikalandırma neredeyse

bina tasarımının önüne geçmiştir.

BEP-TR yazılımı, sertifikalandırılacak binanın geometrik

olarak bilgisayara tanıtılması ve bilgisayarda tanımlanmış

referans bir binaya benzetilmesi esasından   yola çıkılarak

kurgulanmıştır. Bu şekliyle yazılımın kullanılabilmesi için

yapının kuzeyle yaptığı açıdan başlayarak, tüm iç ve dış

duvarlarından, kolon ve kirişlerine, kapı ve pencerelerin-

den, iç mahallerin birbirleriyle olan konumlarına, yapının

kendi gölgeleme unsurlarından komşu binalarla etkileşi-

mine kadar, tek tek tüm geometrik bilgilerin bilgisayara

girilmesi gerekmektedir. Bu yöntem, büyük ölçüde zaman

kaybına neden olurken, programın kullanıcısını gereksiz

bilgilerin girişi ile meşgul etmekte, alınacak sonuç ise ser-

tifikalandırılacak yapının referans binaya benzerliği ora-

nında doğru ya da doğruya yakın olmaktadır.

Günümüzde yapı tasarımında çalışan mimar ve mühendis-

lerin kullanmakta oldukları son derece gelişmiş tasarım

programları ile yapılar en ince ayrıntıları ile üç boyutlu

olarak tasarlanıp tanımlanırken, BEP-TR’de benimsenen

yöntemle mevcut mimari projelerdeki, tanımlı digital bil-

ABDULLAH BİLGİN
(TTMD VIII. Dönem Başkanı)

TİMUR DİZ
(İZODER Teknik İşler ve Eğitim

Koordinatörü)
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gilerin yok sayılması ve çağın çok gerisinde bir yöntemle

yeniden bilgi girişi istenmesi anlaşılır bir durum değildir.

BEP-TR’yi bu şekliyle profesyonel mimar ve mühendisle-

rin kullanması beklenmemelidir. Konu para da değildir.

Bedeli ödense bile mimar ve mühendislerin beyin gücünün

bu şekilde kullanılması doğru bir yaklaşım değildir.

Programın mevcut şekliyle kullanılması konusunda

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ mızca ısrar edilmesi halin-

de Belediye İmar Müdürlüklerinden başlayarak, yatırımcı

tüm resmi kurumların inşaat dairelerinin bloke olması,

sektörün tıkanması kaçınılmazdır.

Daha şimdiden, tasarımcılar dışında yetki almış, üçüncü

şahıslar yeni yapılacak binalara sertifika vermek üzere

hareketlenmişler, sertifikalandırma  bedeli 1.00 TL/m2

mertebelerinde müşteri bulur hale gelmiştir. Ancak, buna

rağmen yılbaşından günümüze kadar geçen süreçte tüm

ülkede hazırlanan sertifika sayısı 10’lar mertebelerinde

kalmıştır. Maalesef, yasayla enerji etkin yapı tasarımı

hedeflenmişken, daha şimdiden tasarımcılar sürecin dışın-

da kalmışlardır. Tasarımı bitmiş binaya bir takım kişiler

sertifika vermeye başlamışlardır. 

Yazılımın mevcut şekliyle ve olanca külfetli yöntemi ile

tasarımcıya çalışmalarının ilk ve ara evrelerinde yapının

enerji sınıfı konusunda bilgi vermesi, tasarımını yönlen-

dirmesi mümkün görülmemektedir. 

Ülke bazında daha fazla kaosa neden olmamak için konu-

ya acil çözüm önerimiz, mevcut BEP-TR yazılımının auto-

cad gibi tasarım programı üzerinden çalışır hale getirilme-

si, mevcut tasarım programı üzerindeki son derece tanımlı

digital bilgilerin kullanılması, tasarımcılardan beklenen

gereksiz bilgi girişine son verilmesidir. Yazılımın çağdaş

tasarım programları altında çalışır hale getirilinceye kadar

yönetmeliğin uygulaması ya ertelenmeli, ya da sertifika

bina iskan ruhsatı aşamasında aranmalıdır. 

İkinci bir ara ve geçici çözüm ise mevcut yazılımda geo-

metrik bilgi girişinden vazgeçilerek, binanın sekiz ayrı

yönünde kapı, pencere, duvar, kolon, kiriş, çatı, teras,

döşeme gibi bilgilerin TS.825 de olduğu gibi sayısal ola-

rak girilmesidir. Bu sertifikalandırmada bilgi giriş süresini

çok büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Ancak kalıcı öne-

rimiz yazılımın auto-cad gibi yaygın tasarım programları

altında çalışmasıdır.

BEP-TR yazılımında katılmadığımız diğer bir konu ise

sertifikanın yapı tasarımında görev alan mimar, makine

mühendisi ve elektrik mühendisi tarafından üçlü bir disip-

linle hazırlanması ve üçlü imzalanmasıdır. Yasa sertifika-

landırma sürecinde görev alan mimar ve mühendislere

yasal sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle, sertifika-

nın tek bir mühendis tarafından hazırlanmasını doğru bul-

muyoruz. Bunun bir faydası da sertifikalandırılacak bina-

nın enerji etkinliğinde, tasarım sürecinde görev alan mes-

leki disiplinlerin sağladıkları katkılarının ayrı ayrı belge-

lenmesidir.   

Bugün bu masada davetli olduğu halde İstanbul Mimarlar

Odası’nı göremiyoruz. Enerji etkin bina yapımında en

önemli unsur mimari tasarımdır. Sadece makina ve elek-

trik mühendislerinin gayretleri ile enerji etkin bina yapa-

mazsınız. BEP-TR yürürlülüğe gireli yaklaşık 1,5 ay oldu.

Ancak mimarlarımızdan ve odalarından hiçbir tepki ve

görüş gelmedi. Halbuki bu yazılım en çok onları ilgilen-

dirmektedir.  

Yazılımla ilgili olarak eleştirdiğimiz üçüncü konu, meka-

nik tesisat bölümünün son derece yetersiz olması, konuyu

var/yok anlamında birkaç soru ile geçiştirmesi, mekanik

tesisatta kullanılmayan tanımlamalara yer vermesidir.

Yazılımda mekanik tesisatta kullanılan cihazların verimli-

ğinin, ısı geri kazanım sistemlerinin, enerji performansını

etkileyecek kriterlerin, enerji etkin tesisat sistemlerinin

sayısal olarak değerlendirilmemektedir. Diğer olumsuz bir

konu ise, yenilenebilir enerjiler ve kojenerasyon sistemle-

rinin yazılımda tamamen devre dışı olmasıdır. Mimari

anlamda, büyük ölçüde ısı yalıtımından referans alan bir

binada, mekanik tesisat sistemlerinin sayısal olarak yer

almadığı, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjilerle kojen

ve trijen sistemlerinin bina performansına etkilerinin sayı-

sal olarak değerlendirilmediği ortamda bina performansın-

dan söz etmek mümkün müdür? Konuyla ilgili olarak öne-

rimiz, bir taraftan yazılımın tasarım programları altında

çalışması konusunda çalışmalar yapılırken, bir taraftan da

yazılımın mekanik tesisat ve yenilenebilir enerjiler bölümü

yenide yazılmalıdır.   

Avrupa’da bile olmayan diyoruz, temenni ediyorum

Avrupa’da bile olmasın, biz yapıyoruz, Avrupa’dan üstünü-

nü de yapalım. Eğer bizim programımızı AutoCAD,

ArchiCAD gibi mimarların kullandığı son derece gelişmiş

programlar üzerinde çalıştırabilirsek Avrupa’dan daha iyi

bir şey yapmış oluruz diye düşünüyorum. Mekanik tesisat

olmazsa olmaz, onu çok daha anlamlı bir şekilde yapacağız. 

BEP-TR yazılımını ülkemiz yararına kısa sürede kullanıla-

bilir hale getirmek için başka bir yol belki de en kolay yön-

tem Avrupa’da kullanılmakta olan bir yazılımın satın alı-
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narak tercüme edilmek suretiyle ülkemize kazandırılması-

dır. Bildiğim kadarı ile İspanya’nın kullandığı yazılım

auto-cad altında çalışıyormuş. 

Bugün buraya gelirken mekanik tasarımını yapmakta oldu-

ğumuz Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Ankara’daki

yeni binasının bilgisayar tarafından çizilmiş fotoğraf kalite-

sinde görüntülerini getirdim. Bu resimleri sizlere gösterir-

ken BEP-TR yazılımının bu binaya sertifika verip vereme-

yeceğini tartışmaya açmak istiyorum. Bildiğim kadarı ile

Bakanlığın Kızılay’daki binasının sertifikasını Sn. Murat

Bayram Bey’ler BEP-TR’ye uygun olarak hazırladılar.      

SALONDAN- Sertifikası basıldı.

ABDULLAH BİLGİN- Küçük ve geometrik olarak düz-

gün bir bina olan bu mlik belgesi E sınıfı çıkmıştı. Ben size

Bakanlığın yeni binasını göstereceğim. Bu bina Eskişehir

yolu üzerinde 130 000 m2 yeşil bir binadır. Kendi elektri-

ğini 1,2 mW kojen ünite ile üretmekte, 1,2 mW termal

güneş kolektörleri ve kojenin sağladığı atık ısı ile kış mev-

siminde ısıtma sistemini, yazın 1,2 mW absorbsiyon chil-

lerle soğutma sistemini desteklemektedir. İnşaat sırasında

binanın temel kazısı için çakılacak 880 adet fore kazıktan

300 tanesine döşenecek plastik borularla 150 kW toprak

kaynaklı ısı pompası çalıştırılmaktadır. 1000 m2 fotovolta-

ik sistem yapıda gölgeleme elemanı olarak kullanılırken eş

zamanlı 150 kW elektrik üretilmektedir. Yağmur suyu geri

kazanılmakta, gri su değerlendirilmektedir. Yapının tüm

klima santrallari geri kazanımlı, pompaları frekans kon-

vertörlü, kazanları entegre ekonomizerli, brülörleri trimli,

chillerleri santrifüj ve frekans konvertörlüdür. Yapıda yalı-

tım 15 cm kalınlığında taş yünü ile sağlanmış, nitelikli

camlar kullanılmıştır. Şimdi bu binaya sertifika vereceğiz

diyelim. Mimari projede fotoğraf kalitesinde tanımlanmış

bu bina ile ilgili tüm tanımlı digital bilgileri yok sayarak,

yeniden mimari bilgi girişi yapmamız bekleniyor. Halbuki

bu çizim programında tüm bilgiler mevcut, yapılacak tek

şey gerekli çizgileri tanımlamak ve bilgisayara tanıtmak.

Yapılması gereken buydu. Ancak bu binayı BEP-TR ile

sertifikalandırmak istesek altı aydan önce bilgi girişini

tamamlayamayacağımızı düşünüyoruz. 

SALONDAN- Proje ne kadar sürdü?

ABDULLAH BİLGİN- Proje 4 ayda bitti, düzeltmeler

dahil… Burada görünmüyor ancak cephelerde sürekli

hareket var,  teras-konsol, girinti çıkıntı sürekli yer değiş-

tiriyor. Bakanlık bloğu mandalin formatında, Genel

Müdürlüklerin bir bölümü içten yamuk, Sosyal Tesis

yarım daire… Bir de program gereği iç duvarları girdiği-

nizi düşünün, içinden çıkılması mümkün değil.

Kızılay’daki eski Bakanlık binasının sertifikasını Sn.

Murat Bayram Bey’ler hazırlamıştı, yeni binanın sertifika-

sını da programı hazırlayanların düzenlemesini bekliyo-

ruz. Kurslarda yazılım tek katlı, 4 odalı basit bir evde

denenmişti,  programı hazırlayanların da yazılımı bu bina-

da test etmelerinin çok yararlı olacağını düşünüyoruz.

Ancak, bize göre bu yazılım bu binayı sertifikalandıramaz.

Bir defa bu binanın şekli yazılımdaki formatların hiç biri-

ne uymaz. Yazılımın mekanik bölümünün bu binanın sis-

temlerini, yenilenebilir enerji çözümlerini ve kojen/trijen

sistemlerini değerlendirmesi mümkün değil. Yazılım bu

binada test edilirse, programın ne ölçüde kullanılabilir

olduğunun, ne ölçüde doğruya yakın sonuç verdiğinin,

böyle bir binaya sertifika verip veremeyeceğinin anlaşıl-

ması daha kolay olacaktır. Böyle bir durumda sektörden

eleştirilerin haklılığı daha kolay algılanacaktır. Biz bu

binaya TS.825’e göre enerji kimlik belgesini verdik. Daha

önce de söylemiştim,  bu binada dıştan 15 cm kalınlığında

taş yünü yalıtım öngörülmüştü. Bu bakımdan TS.825’e

göre bu binanın enerji kimlik belgesi A sınıfı, tabii ki

mekanik tesisat ve yenilenebilir enerjiler bölümü değer-

lendirmeye giremedi.

Sonuç olarak Belediyelerdeki veb yatırımcı devlet kuru-

luşlarındaki kaosa son vermemiz gerekiyor, önerilerimiz

doğrultusunda yazılım mutlaka yenilenmeli, zaman kazan-

mak için sertifika iskan ruhsatına bırakılmalıdır. Bu süreç-

te ülke yararına yeni bir yazılım konusunda TTMD olarak

her türlü katkı ve çabaya hazır olduğumuzu belirtiyor,

böyle bir toplantıyı düzenleyerek görüşlerimizi açıklama

fırsatı veren Makina Mühendisleri Odamıza,  düşünceleri-

mize değer veren Bayındırlık ve İskan Bakanlığımıza,

konuyla ilgili yoğun gayretlerinden dolayı İZODER’e

teşekkürlerimizi sunuyoruz.   

TURGUT BOZKURT-

Pardon ben yeri gelmiş-

ken bir şey ekleyebilir

miyim? Şimdi aynı

sıkıntı İstanbul’da da

var, iskân aşamasında

verilmesi gibi bir saçma-

lık diyeyim ben, çünkü

şu an proje yapılıyor,

projeye göre bina yapılı-

yor ve iskân aşamasında bunların çoğu A, B, C sınıfını

kurtarmayacaktır, o zaman ne olacak? 

TURGUT BOZKURT
(Tesisat Mühendisliği Dergisi

Yayın Kurulu Üyesi)
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ABDULLAH BİLGİN- TS825’e göre bir şey veriyorsu-

nuz, yani yalıtım anlamında binanın iyi olduğunu belgeli-

yorsunuz.

TURGUT BOZKURT- Ama mekanik tesisat

ABDULLAH BİLGİN- Mekanik zaten yok, şu andaki

yazılımda da yok. Mekanikle ilgili bir veri yok, bir değer-

lendirme yok, o bakımdan iskana kadar TS.825’e göre

yapı tasarımı yapılarak devam edilmesi çok da yanlış

olmayacaktır.

TURGUT BOZKURT- Ama sonuçta mekaniği de sınıf-

landırıyor A, B, C, D

ABDULLAH BİLGİN- Sınıflandıramazsınız.

TURGUT BOZKURT- Ama çıkan belgede onu görüyor-

sunuz. A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı

ABDULLAH BİLGİN- Bu koşullarda O belgenin ne

kadar doğru olabileceğini açıklamaya çalıştım.

TURGUT BOZKURT- Doğru olup olmaması ve iskân

aşamasında da geri verilmesi son derece sakıncalı, yani

geriye dönüş yok, binayı yıkıp yeniden kurmalıyız. 

ALİ EKBER ÇAKAR- Tesisat Mühendisleri Derneğin-

den Abdullah Beyin konuşmalarına eklemek istediğiniz

veya eksik bırakılan kısım var mı? Katkı koymak isteyen?

Buyurun Hakkı Bey.

HAKKI BUYRUK-

Abdullah Bey BEP-TR

konusunda üyelerimiz-

den gelen tepkiler ve

yapılan değerlendirme-

lerimiz ile ilgili hususla-

rın hemen hemen tama-

mına değindi. Yapılan

değerlendirmelerden de

anlaşıldığı üzere, üyele-

rimizden gelen eleştirile-

rin bütünü yapıcı eleştiri, çözümüyle birlikte sunuluyor.

Nasıl yapılacağıyla birlikte sunuluyor. Hali hazırdaki yazı-

lım hazırlanırken ortaya konulmuş çok ciddi bir emek var.

Emeği tartışmıyoruz burada, emeğin bedeli yok elbette,

yapılan çalışmaların hazırlık aşamalarını da biliyoruz.

Zaman zaman metodoloji tartışılıyor ancak bu metodoloji-

nin değiştirilmesi mümkün değildir. Bakanlık şöyle bir

metodoloji sundu, biz bunu değiştiremedik demek gibi bir

durum zaten söz konusu bile değildir. Çünkü Bakanlığın

sunmuş olduğu metodoloji AB kriterlerine göre yayımlan-

mış yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu metodoloji AB’nin

yayımlamış olduğu binaların enerji performansı direktifin-

den alınmıştır. Bunu değiştiremeyiz. Ancak, bu metodun

uygulanması aşamasında seçenekler vardır. Uygulamaya

yönelik yapılacak hesaplamalarda verilerin hangi detaylarda

uygulanacağı hususunda serbestlikler vardır. Mevcut yazı-

lımda en detaylı hesap yöntemi olan saatlik verilerin kulla-

nılması yolu tercih edilmiştir.

Şu anki ortaya çıkan yazılımın sonuçlandırılması için 6

aylık bir süreç verildi. Bir firmaya ihale edilmiş ve sonuç-

landırılamamış yazılımın bu kısa süre içerisinde tamamla-

nılması istenildi. Ancak mevcut yazılımın alt yapısındaki

düzenleme çalışmalarında serbest hareket etme şansı da pek

fazla olamadı. Mevcut yazılımın iyileştirilmesine yönelik

revizyon yolunun izlenmesi ne kadar doğruydu? Aslında

bugünkü tartışmaların temelinde, verilen sürenin yaptırıl-

mak istenen iş için son derece yetersiz olması ve önceden

planlanan yazılım mantığının değiştirilmek istenmemesi

gerçeği yatmaktadır. Yazılımda, binanın belli kısımlarıyla

ilgili inanılmaz derecede yoğun girişler var, bina mimarisiy-

le ilgili her türlü detayı giriyoruz, diğer tarafta mekanik tesi-

sat tarafına gelince varlarla yoklar arasında bir sınıflandırma

yapılmaya çalışılıyor. Güneşin doğuşundan batışına kadar

geçen süre içerisinde binanın yapısının girişi yeniden yaptı-

rılıyor. Bu detaydaki girişlerin binanın toplam performansı-

na etkisi halen tartışılmaktadır. 

Bu yazılımın düzeltilmesine yönelik yapılacak çalışmala-

rın başarılı olması ihtimalini düşük buluyorum.

İZODER’den Ertuğrul Bey yazılımı tanımlarken de anlat-

tı, yeni çalışmalarda mevcut database üzerinden gidilerek

çalışıldı. Mevcut yazılımcılarla bu veriler üzerinden git-

mek zorunda kaldılar. Çünkü biraz önce ifade etmeye

çalıştığım gibi, zaman çok kısıtlıydı ve bu kısa sürede işin

tamamlanması için mevcut yazılım üzerinde çalışılmalıy-

dı. Ancak mevcut yapı üzerinde tamamlamayla ortaya

çıkan yazılımda binanın mimarisini A’dan Z’ye bilgisayar

üzerinde yeniden tanımlıyorsunuz, yüzde 100 tanıttınız

diyelim. Bu detayda mimariyi tanıtırken enerji performan-

sını belirleme aşamasında yapılan birçok kabullerimiz var.

Hava fazlalık katsayısı 0,8 olsun deniliyor, Avrupa’da kimi

ülkeler 0,6 demiş, kimi 0,5 olsun diyor. Ne oldu?

Havalandırma ihtiyacı yüzde 20 değişti neredeyse, bu bir

kabul, yani o binanın belli kriterlere göre proje üzerinden

performansını ortaya koyuyoruz. Sonra detayda kaybola-

cak derecede girişlerle projeyi belediyeye sunuyoruz.

Belediye inceleyecekmiş, nereden neyi inceleyecek bele-

HAKKI BUYRUK
(TTMD Genel Koordinatörü)
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diye? Çok merak ediyorum, Oradaki sayıları neye göre

değerlendirecek? Kafasında buradaki bu rakamı yanlışsa

bu yanlıştı mı diyecek, neye göre diyecek? Projeyi alıp o

girişi yapan kişi gibi tek tek girişleri kontrol mü edecek?

Yapamayacak tabii ki.

SALONDAN- Detaylara bakacak, metrekareye bakamaz.

HAKKI BUYRUK- Bakamaz, çok şeylere bakamayacak.

Eğer bu detayda bakmaya kalksa bu değerleri girenin 10

katı kadar daha fazla zaman harcaması lazım. Ufak tefek

hataları yakalayabilmek için bilgiyi girenden çok daha

fazla emek sarf etmesi gerekecek. 

SALONDAN- Eskiden 4 ayrı yönde giriyorduk, 8 yönde

bütün mimari bilgileri girebiliriz. Cam, çerçeve, teras,

döşeme filan.

HAKKI BUYRUK- Bunlar girilebilir. Şu andaki yapıl-

mak istenilen şey tasarımcı tarafından oluşturulmuş, daha

önce projelendirilmiş bir binanın yeniden bilgisayara tanıt-

mak. Halbuki orada belli bazı kriterler var, hep bahsediyo-

ruz TS825 programı gerçekten de çok kullanıcı dostu, her-

kes beğendi, tuttu, niye? Basit sayısal girişlerle bir sonuç

elde edilebiliyor. Burada da benzer bir metodoloji izleni-

yor ve elde edilen bir sonucu ortaya koyuyor. Metot belli

olduğu için, bir metodoloji değerlendirdiği için, kullanılan

kabuller belirlenmiş katsayılardan oluştuğu için her bir

binayı birbiriyle kıyaslama bakımından doğru sonuç veri-

yor. Aynı binayı bina kabuğu olsun, mekanik sistem olsun

değişik kriterlerle ve değişik şartlar için değerlendirebili-

yorsunuz. Program sağlıklı sonuçlar verebiliyor. BEP-TR

yazılımı için sadece proje üzerinden ilk tasarımdaki zor-

luklardan bahsediyoruz. Mevcut binaları hiç konuşmadık,

mevcut binalara daha giremedik 2017’ye kadar süreç diye.

Şimdi projesi, her şeyi elimizdeki olan bir bina için konu-

şuyoruz ve zor diyoruz, yapamıyoruz, olmuyor diyoruz.

Projesi olmayan binalar için ne yapılacak? 

SALONDAN- Tek tek ölçülecek metreyle.

HAKKI BUYRUK- İç duvarları da ölçülecek unutmaya-

lım, sadece dıştan dışa ölçüm değil, iç duvarları da ölçüle-

cek. Kolonlar nasıl ölçülecek, kirişler nasıl ölçülecek?

Gerçekten de biraz daha basite indirgenmeli. Bayındırlık

Bakanlığı istatistiki verileri elde edebilmek adına, böyle

bir online girişi ortaya koymuş Murat Bey bir miktar bah-

setti o konudan. Online olabilir veya şu andaki 825 prog-

ramında olduğu gibi herkesin bilgisayarına yükleyerek her

an çalıştırabileceği bir program da olabilir. Ben BEP-TR

eğitimine katılmadım, bu girişler sürecinde internetten

koparsanız ne oluyor bilmiyorum veya hatalı bir giriş yap-

tınız, hemen size geri dönülüyor mu, düzeltme şansı veri-

liyor mu bilmiyorum bunlarla ilgili detayları, ama bu türlü

sıkıntıların da yaşanabileceğini düşünüyorum. Bakanlık

yine çok daha basit kabullerle istatistiki verileri toplayabi-

lirdi. Bakanlık şuradaki girilen yüzlerce, belki de binlerce

detayın kaç tanesini kullanacak? Binanın inşaat alanını

kullanacak, sayısını kullanacak, kat adedini kullanacak,

enerji tüketim değerlerini kullanacak yani basit 8-10 tane

veriyi kullanacak burada. Yoksa iç duvarını 6 metre içeri-

den almış, 7 metre mi içeriden almış, güneş kaç metresine

kadar girmiş binanın bunlara bakmayacaktır. 

Bakınız, bugün 12 Şubat, uygulama başladıktan bu yana

bir buçuk aya yaklaşmışız. Yıllara göre değişmekle birlik-

te, Ocak ayında 5.000’le 10.000 arasında binanın ruhsat

almak üzere başvurmuş olması bekleniyor benim tahmin

ettiğim. Oysa biz bugüne baktığımızda 8 sertifikadan söz

ediyoruz. 5.000-10.000 binada 8 sertifika, 100 tane de bek-

letseniz, 300-500 tane beklesin oran inanılmaz düşük. Hiç

başaramamaktansa detaylarda boğulmaktansa bu işi daha

basit kabullerle benimsenmiş olarak tasarımcılarca yapıl-

masını sağlayabiliriz. Program sağlıklı ve pratik olarak

kullanılamaz ve kontrol edilemezse, kullanıcı da belediye-

ler de uygulamadaki zorluklar nedeniyle büyük sıkıntılar

yaşayacaktır. Teşekkür ederim.

ALİ EKBER ÇAKAR- Ben teşekkür ederim. Şimdi oda

olarak kendimize bir söz verelim. Ben bir özet yapmak

istiyorum. Daha sonra teknik kısımları bu işin eğitmenliği-

ni yapan arkadaşım ve Tülin Hanım ilave olarak katkı

koyacaklar.

Şimdi Makina Mühendisleri Odası olarak biz Enerji

Verimliliği Kanunu ve ikincil mevzuat çalışmaları dahil

olmak üzere bütün olumsuzluklarına rağmen, bütün eksik-

liklerine rağmen sonuçta bu hem ülkemiz adına, hem top-

lumumuz adına, birey olarak bizler adına olumlu bir iş

olduğunu düşündüğümüz için hep katkı koymaya çalıştık.

Sonuçta enerjide yüzde 70’lere varan dışa bağımlılık, pet-

rolde yüzde 92-93 civarında ve doğalgazda yüzde 98 gibi

bir düzeyde dışa bağımlı olan bir ülkede enerji verimlili-

ğiyle ilgili, daha doğrusu enerjinin tasarrufunun önemli bir

olgu olduğunu ve bunun için de mutlaka bununla ilgili bir-

takım yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini, bu sade-

ce enerji verimliliği değil, aynı zamanda yenilenebilir

(YEK )de dahil olmak üzere konuyla ilgili başından beri

olabildiğince, dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince
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çeşitli platformlarda bunları dile getirmeye ve katkı koy-

maya çalışıyoruz. 

Bu ikinci mevzuat çalışmalarının başlamasıyla birlikte

özellikle binalarda enerji performans yönetmeliği ve buna

bağlı olarak oluşturulacak metodolojiyle ilgili olarak sizle-

rin de özelikle Abdullah Bey iyi bilir, İZODER’den arka-

daşlarımızın da olduğu bir ortamda Antalya’da bir Çalıştay

düzenledik. Bu Çalıştayda, daha doğrusu daha önceden

Bakanlık tarafından bize verilen bir görev çerçevesinde

herhangi bir bedel talep etmeksizin konunun uzmanı olan

akademisyenlerle yine bu sektörün içinde bulunan uzman

üyelerimizin katkılarıyla bu alanda bir metodoloji çalışma-

sı yaptık ve bunu Antalya’daki Çalıştayda da tüm taraflara

sunduk. Taraflar kimlerdi? Sektörel bütün dernekler vardı,

ilgili Bakanlıklardan arkadaşlar vardı ve olabildiğince tar-

tışıldı, konuşuldu ve sonuç olarak bir tutanak altına aldık,

tek tek konuları irdeleye irdeleye 3-4 günlük bir Çalıştay

yaptık, orada hep birlikteydik.

Daha sonra Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde Bakanlık

temsilcilerinin olduğu bir ortamda görsel olarak sunum

yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.

Metodolojiyle ilgili değerlendirilmek üzere kitapçık ve CD

ortamında ilgililere teslim edilmiştir. Anılan çalışma

1.Ulusal Enerji Verimliliği forumunda sunulmuştur.

Biz oda olarak bunun bir sonraki adımını beklerken biraz

önce İZODER’den arkadaşımızın ifade ettiği gibi ihalenin

yapıldığını ve başka bir firmaya verildiğini öğrendik.

Konuyla ilgili Bakanlığa bir yazı yazdık. Odamız

Bakanlığın imkansızlıklarını göz önüne alınarak talep edi-

len çalışmayı akademisyenlerden oluşturulan çalışma gru-

buyla büyük bir özveriyle yerine getirmeye çalıştığını,

çalışma süreci boyunca tamamen şeffaf ve bilimsel veri-

lerle hareket ettiğimizi, gerek Bakanlığınız ve gerekse

diğer sektör temsilcileriyle kurumsal ilişkisini özenle

koruduğumuzu, gelinen noktada Bakanlığınıza iletilen

çalışmamız hakkında tarafınıza henüz bir değerlendirme

bilgisinin ulaştırılmamış olmasını, oluşturduğumuz çalış-

ma grubu arkadaşlarımızla Odamız atlanarak ilişkiye

geçilmeye çalışılması, bakanlığınız nezdinde gerçekleştiri-

len çalışmalarının kamuoyuyla ve Odamızla paylaşılma-

masını etik bulmadığımızı, bu durumun birçok sektör tem-

silcisi kurum ve kuruluş tarafından da bu şekilde değerlen-

dirildiğini ifade ettik. Bununla ilgili olarak bize bir zanne-

derim Yusuf Beyin olduğu bir zaman dilimi içerisinde

Bakanlıktan bir yazı geldi. Yazıda anlatılanları şimdi

detaylandırmak istemiyorum, kendilerine göre haklılıkları

olan, bize göre çok haklı olmayan birtakım gerekçeleriyle

bizim çalışmalarımızı yeterli bulmadıklarını ifade etmiş-

lerdi.  Sonuç olarak bir ihale süreci başladı. Biz de saygı

duyduk, hep şunu bekledik, biz Makina Mühendisleri

Odası olarak kurumsal olarak şunu bekleriz: İhaleyi kim

alırsa alsın konunun ilgili tarafları vardır, bu ilgili tarafları

mutlaka masa etrafında bir araya getirmek durumundadır.

Biz Makina Mühendisleri odası olarak görev aldığımızda

nasıl ki tüm ilgili tarafları bir masa etrafında toplayarak

görüşleri ortaklaştırmaya çalıştık aynı davranışı ve işin

sahibi ihaleyi alan Bakanlıktan da bekledik. Bu ihale alan

şirket, kurum, kuruluş kimse ilgili taraflar bir araya getiri-

lir, bu ilgili taraflarla bu konuyu konuşulur, tartışılır ve

ortak yol neyse o bulunur diye beklerken bu konuyla ilgili

olarak çok açık söylüyorum, bize hiçbir yansıması olma-

dan birinci ihaleden bahsediyorum. Hatta bununla ilgili

olarak Ankara’da yapılan bir iki tane Çalıştayda yine bir-

likteydik, konuyla ilgili olarak düşüncelerimizi ve görüşle-

rimizi çok net bir şekilde ifade ettik. Hatta ticari kaygılar-

dan dolayı söylenen söylemlerden ve yaklaşımlardan dola-

yı çok sert restleşmeler bile oldu orada, ama kurumsal ola-

rak biz doğru olan şeyi söylemek zorundayız. Bireysel ola-

rak bizim meslektaşımız herhangi bir yerde çalışabilir,

bulunduğu yer itibariyle bunu savunabilir, saygı duyarız.

Çünkü sonuçta ticari faaliyet yürütüyorlar, ama biz kurum-

sal olarak baktığımız noktada toplum menfaatlerini düşün-

mek zorundayız. Bilimsel olarak olaya bakmak zorundayız

dedik ve doğru olanı yaptık. Sonuçta iki tane, üç tane

sonuçta bu tarz toplantılar yapıldı, ama maalesef görüşle-

rin değişeceği ya da birtakım beklentilerimize cevap veril-

memesini, yani verileceğini beklerken ya da niye verilmi-

yor, ne olacağını beklerken daha sonradan biraz önce sizin

kronolojik olarak ifade ettiğiniz metodolojinin Temmuz

ayında devreye girmesi gerekirken girmedi, daha sonra

öğrendik ki, İZODER’e bu konu görev olarak verilmiş.

Açıkçası İZODER’den de şunu bekledik aynı birincide

beklediğimiz gibi, madem o firma yapamadı bu kurum,

kuruluş kimse bunlar yapacaksa o zaman tarafları bir araya

getirirler, bizi bir masa etrafında bir araya toplarlar, düşün-

celerimizi, katkılarımızı koymaya çalışırız. Bizden beklen-

tileri varsa kurumsal olarak onları veririz ve sonuç olarak

eğer yapılacaksa doğru bir iş yapılsın isteriz. 

Biz niye hep bunu söylüyoruz? Şunun için söylüyoruz; bu

işi yapan bizim meslektaşlarımız, nereye giderseniz gidin,

kim ne yaparsa yapsın sonuç olarak makina mühendisleri

bu işin içerisindedir ve işin merkezindedir. Her ne kadar şu

andaki yazılıma makina mühendislerini ikinci, üçüncü
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planda tutuyor olsa bile makina mühendisliğinin disiplin

olarak olmadığı bir yerde bu işin başarıya ulaşma şansı

yoktur. Geometrik tasarımın, mimari tasarımın çok ön

plana çıkarılması durumununda bu programın uygulama

şansının ve  başarıya ulaşma şansının olmadığını biz deği-

şik toplantılarda, değişik platformlarda da hep dile getir-

meye, anlatmaya çalışıyoruz, dilimiz döndüğünce anlat-

maya çalışıyoruz. Bunu söylerken meslek şovenizmi yap-

mıyoruz, işin doğası budur, doğrusu budur. Çünkü sonuç

olarak makina mühendislerinin olmadığı bir yerde bu işi

sadece mimari tasarım olarak, mimari yapı üzerinden bu

işi götüremezsiniz. Hep anlatmaya çalıştık, ilgili olarak

Bakanlıkla yaptığımız bu görüşmelerde bu konuyu anlat-

tık. Aldığımız duyumlara göre böyle bir takım çalışmalar

yapıyorsunuz, kurumsal olarak biz bu işin tarafıyız.

Sonuçta meslektaşlarımız bu işleri yapacaktır. Kurumsal

olarak bizim herhangi bir görüşümüz alınmıyor, bu doğru

bir yaklaşım değildir. Umut ediyoruz ve diliyoruz ki, bu iş

doğru bir şekilde yapılır, biz de burada hakikaten yani söy-

lediklerimizle kalalım, ama hayat böyle işlemiyor ve böyle

yürümüyor dedik. 

Sonuçta Aralık ayı geldi, Bakanlıktan İZODER tarafından

“Enerji Kimlik Belgesi” BEP-TR Programının tamamlan-

dığı ifade edildi.Bakanlık olarak bu konuyla ilgili sürecin

başlangıcından beri eğitimin oda tarafından verilmesi

gerektiği zaten söyleniyordu.  Bayındırlık ve İskan

Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 24-26

Kasım tarihleri arasında düzenlenen EKB uzmanı eğitici

eğitimine Odamız adına eğitici eğitimlerine katılan teknik

görevlilerimiz belgelendirildi. Bakanlık tarafından verilen

eğitimlerde edinilen bilgiler doğrultusunda bu eğitimlere

katılan teknik görevlilerimizle 2-5 Aralık 2010 tarihinde

Oda Merkezinde BEP-TR yazılımı ve metodolojiye yöne-

lik bir atölye çalışması gerçekleştirdik.  Arkasından biri

İstanbul’da ve diğeri İzmir’de olmak üzere 2 ayrı birimde

pilot olarak kendimiz bir haftalık atölye çalışması gerçek-

leştirdik. Sonuçta geldiğimiz noktada bu yazılımın birta-

kım sıkıntılar doğurduğunu, bu sıkıntıların biraz önce

Abdullah beyin anlattığı ifadelere ek olarak zaten biraz

sonra arkadaşlarımız noktasal olmasa bile daha detaylı tek-

nik bilgi verilebilir. Biz sanıyorum iki ya da üç seferdir

Bakanlığa eğitimlerimizde gerek kursiyerlerimizden, yani

meslektaşlarımızdan, gerek eğitmen arkadaşlarımıza gelen

sorular, gerekse eğitmen arkadaşlarımızın pratik uygula-

mada program üzerine karşılaştıkları sorunlar da dahil

olmak üzere program ve metodolojiye yönelik tespit edilen

sorunlar yazılı olarak Bakanlığımıza ve dolayısıyla muhte-

meldir ki, Bakanlık üzerinden de yazılımı gerçekleştiren

İZODER’e bu konular aktarılıyordur.  Bakanlığa bu konu-

ları aktarmaya da devam edeceğiz. 

Biz hep olaya şöyle bakıyoruz: Bunda hâlâ ısrarcıyız ve

olması gerekir. Yanlış varsa o yanlıştan mutlaka dönmemiz

gerekir diye söylüyoruz. Programın temeli mimari özellik-

leri üzerinden çalışacak şekilde kurgulanmıştır. BEP

yönetmeliğine göre hazırlanacak “Enerji Kimlik

Belgesi”nde binanın enerji performansına etki eden faktör-

ler; aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma ve sıcak su

elde etmedir. Bahsi geçen konular Makina ve Elektrik

Mühendislerinin meslek disiplinlerinin konusudur.

Programa göre Enerji Kimlik Belgesi hazırlamak için

binanın iç geometrisi için harcanan sürenin yaklaşık %1

kadarı çoktan seçmeli olarak seçeneklerden girilerek bel-

geye esas veriler oluşturulmaktadır. Programın çalıştırıl-

ması ve sonuca gidilmesi mekanik tesisat projelerinin

hazırlanmasından daha uzun süre almaktadır. Özetle prog-

ram gerçek anlamda Enerji Kimlik Belgesi düzenlemekten

uzak olduğu görülmektedir. Mutlaka ve mutlaka tesisat ve

diğer disiplinler neyse oransal ve sayısal olarak bunlar

bulunmalı ve kullanılmalıdır. Bunu yapmadığımız sürece

bu işin altından kalkmamız mümkün değildir. Belge

düzenlemede; her disiplin yaptığı işin sorumluluğunu

almalıdır. Çünkü sonuçta eğer mimari olarak birileri bir

hesap yapıyorsa o hesabın sorumluluğunu onlar almalıdır,

eğer makina olarak biz yapıyorsak bunun hesabının

sorumluluğunu da bizler almalıyız, elektrik yapıyorsa

elektrik almalıdır. Çünkü şu anda bir karmaşadır gidiyor

ve bu karmaşanın içerisinde de bu sonuçta bir binanın

enerji kimliğini ortaya koyabilecek olan sonuçtaki bu bel-

genin birilerinin sorumluluğunu taşımak durumundadır.

Yani mimar verecekse bu mimari yetkidir, mimar nereden

alacak bilgileri, diğerlerinden alacak, diğerleri vermezse

ne olacak? Açıkçası bir karmaşadır devam ediyor.

Şimdi benim ve biraz önce ifade edilen söylenenlerin biraz

da bizim Makina Mühendisleri Odası’nın kurumsal olarak;

arkadaşlarımızın, bizim meslektaşlarımızın Şube

Komisyonlarında dillendirildikleri konulardır. İşin tekniği

olarak da biraz sonra iki arkadaşımız da biraz tekniksel

olarak eğer biraz size bilgi verirlerse biz de Makina

Mühendisleri Odası olarak görüşlerimizi tamamlamış ola-

cağız. Ben önce Tülin hanıma söz vereyim.

ERTUĞRUL ŞEN- Sayın Başkan, arkadaşlar söz alma-

dan ben bir açıklama yapayım izin verirseniz. Bilinmeli ki,

biz Bakanlıkta böyle bir şey yapalım pazarlığı ve şeyi için-
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de olmadık, Bakanlık bizi görevlendirdi. İkincisi bu çalış-

mayı biz daha önce yapılmış olan çalışmanın üzerine sür-

dürdük. Davet etmediniz dediniz, böyle bir davet yetkimiz

de yok. Bütün eleştirel yapıcı ben öyle bakıyorum, gerek

Abdullah Başkanım da olsun, gerek Hakkı Beyin de olsun

söyledikleri, sizlerin söyledikleri hepsi de yapıcı şeyler,

biz bunları çok dikkate alıyoruz. Bir kere metodu, yöntemi

yayınlanmış olan bir kurgunun üzerine yapacağız. Şimdi

burada Bakanlık da bize şunu söyledi: Kesinlikle buna

dokunamazsın, değiştiremezsin. Şimdi Abdullah Başkanın

getirdiği şeylerin hepsi yönetmeliği ilgilendiriyor. Şimdi

ben Abdullah Başkan sizler gelseydiniz yönetmeliği tartı-

şacaktık biz sizinle, şimdi tartışıyoruz. Bizim hedefimiz

mevcut olan kabul edilmiş Bakanlığın istediği yazılımı 1

Ocağa yetiştirelim, 1 Ocaktan sonra zaten bu işlerin tartı-

şılacağını, nasıl olması gerektiği hususunda hemfikiriz.

Biz de yazılımı hazırlarken yöntemin içindeki, içinde

bulunan arkadaşlarım biliyorlar ki, bizde eksik buluyoruz,

biz de yetersiz buluyoruz. İçinde tesisat hiç yok demiyo-

rum, ama sanıyorum tesisatta önemli şeyler var yine de

değil mi yapılan çalışmalarda?

SALONDAN- Şeyde var belki, sizin datada var da, reali-

tede yok.

ERTUĞRUL ŞEN- Yazılımın içerisinde ne kadar olduğu-

nu onun cevap verecekler arkadaşlarım, ama şimdi bu nok-

tada İZODER’in aldığı, kimseye sormadan yaptığı, ettiği

biraz haksızlık oluyor gibi geliyor.

ALİ EKBER ÇAKAR- Ben onu söylerken sizi suçlamak

anlamında değil, sizin ne kadar yetkinizin olduğunu biz

biliyoruz, ama şunu söyleyebilirdiniz. Bakın şimdi, ben

mesela bu görevi bana verse ben şöyle derdim: Kusura

bakmayın Sayın Bakanlık, biz taraflar olmadan bu işi

yapamayız, biz bu işin içerisinde olan insanlarız, bu mes-

leğin içerisindeyiz. Sonuç olarak sektörel olarak biz yalı-

tım işini yapıyoruz. Bu işte mühendisler olmadan, odası

olmadan, taraflar olmadan, dernekler olmadan, kazancısı

olmadan, brülörcüsü olmadan, pompacısı olmadan ne bile-

yim ben, neyse kimler olacaksa onlar olmadan bu işi eğer

yapacaksak doğru bir iş yapmamış oluruz bunları söyleye-

bilirdik, söylemeliydik. Söylemişsiniz dediler, ben olsay-

dım eğer bu kabul edilmezse kusura bakmayın yapamayız

derdim. Ben öyle derdim, kurumsal olarak öyle derdim.

ERTUĞRUL ŞEN- Sayın Başkan, önümüzde iki şık var;

ya biz bunu sizin dediğiniz gerekçeyi de içine koyarak ya

da hiç değinmeden “yok kardeşim, bu hiç beğenmediğimiz

bir şey, biz bu görevi kabul etmiyoruz” deseydik ne ola-

caktı? Buna hakkımız vardı, bize çünkü o seçeneği sundu-

lar. Diğerleri de üstelik şimdi yaptığımız gibi bu işi bitir-

mek, üzerinde tartışılabilir bir programla yürüyor olmak

vardı. Biz ikincisini tercih ettik. Birincisini tercih etmiş

olsaydık ne olacak? Bakanlık dedi ki, “kardeşim biz

bakanlık olarak bunu yaparız, prosedürü uygular, ihaleye

çıkar gereken süresi içinde yapılır.” Sayın Müsteşarın ifa-

desi bu. Biz dedik ki, tüm tarafları mutlaka alalım, değer-

lendirelim, süreci kısa tutmayın, Temmuzda, hatta yılsonu-

na, 2011’in sonuna kadar bunu yapalım ve birlikte yapalım

şeklindeydi. Kardeş derneklerimizi bizim neticede en

büyük eleştirisi kısa sürede bu iş mümkün değil, çünkü

çalışılacak çok konu var. Bunu yapmadık, Bakanlık bunu

yapmadı, bu bir siyasi karar, artık onun tartışmasını ben

yapmak istemiyorum, ama o noktada biz bunu kabullen-

mek durumunda kaldık. Kabullenmeseydik, reddetseydik

ne olacaktı? Prosedürleri çalıştıracaktı, İhale Kanunu süre-

ci, bilmem bir sürü şeylerini, yeniden paralar bulacaklar,

nedir bizim hesabımız? Herkesin bildiği şey, şu anda yap-

tığımızı, yani tartışmamızı 2 yıl daha tartışır durumda

olmayacaktık. Bizim temel gerekçemiz buydu, bütün sek-

törleri ilgilendiren bu yazılımın, bu sistemin alt mevzuatın

bu şekilde şu anda tartışır vaziyete getirmekti. Teşekkür

ederim.

ERHAN ÖZKUN -

Merhaba. MMO İstanbul

Şube olarak, hem

BEPTR eğitimini veri-

yoruz hem de yaşanan

sıkıntıları yakinen takip

ediyoruz. Bu bahsetmiş

olduğunuz, Başkanım

söylemiş olduğunuz şey-

ler bizlerin daha önce

merkezimizde yaptığı-

mız toplantılarımızda Bakanlığa ilettiğimiz şeyler, haklısı-

nız. Mimariyi girmek, daha doğrusu geometriyi girmek bir

anlamıyla, çünkü geometri bilgisi olmadan ister mimar

olun, ister mühendis olun programa veri girişi yapmanız

çok zor. Geometriyi girdikten sonraki işlemler haklısınız

çok kolay, mekanik kısmını seçmeniz, ama biliyoruz ki,

geometriyi girmediğiniz zaman evet, ağır bir yöntem kul-

lanılıyor, o binada ihtiyaç duyulan ısıtma nedir, soğutma

nedir, havalandırma ihtiyacı ne kadardır bunu zaten hesap-

layamıyoruz. Yöntemin daha kolay olması için kullanıla-

bilecek çizim programı ilave edilebilir. Belki dış kabuk

ERHAN ÖZKUN
(MMO İstanbul Şube Eğitim

Birimi Sorumlusu)
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üzerinden verilir, ama dış kabuk yani TS825’e dayalı bir

yöntem olamayacağı noktasında da biz bilgi sahibi olduk.

Çünkü metodolojiye aykırı bir durum söz konusu. Şu anki

en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi programdan sürekli

olarak düşme noktasında kullanıcılar, İstanbul Şubede şu

anda gelmiş olan 60-70 tane enerji kimlik belgesi uzmanı-

mız var. Toplam bu eğitimlerimizi 128 üyemiz aldı, buna

ilaveten 4 tane de mimar bu eğitimi tamamladı. Fakat şöyle

bir sorun var; en basiti pencere detayında nereden alacakla-

rını bize soruyorlar. Hani bir pencere detayı proje üzerinde

nerede ölçeceğim, bunu mimar arkadaşımız soruyor. 

SALONDAN- Profesyonel mimar mı yoksa bu?

ERHAN ÖZKUN- Proje yapan, sonuçta bu işi proje

yapanların alma yetkisi olan kişiler ve bu kişi bu eğitime

gelip neyin ne kadar olması gerektiğini biliyor. Ancak,

mimari projede mimarlar mekanik projesi yapan kişiye 4

milim cam, 6 milim argon gazı, 4 milim cam diye detay

vermiyoruz. Piyasada bulunan 10 milim çift cam, alümin-

yum hangi ürün varsa onu kullanması noktasında serbest,

ama program buna karşı, belirtmeniz gerekiyor. 

SALONDAN- TS825’te de onu belirtiyorsunuz.

ERHAN ÖZKUN- Tabii, orada belirtmiş olduğunuz şeyi

nereden belirtiyorsunuz? Tamamen makina mühendisi

üzerinden, biz makina mühendisinin o 

SALONDAN- Sorun orada… Uygulamada mimarın belir-

lediği pencereyi kullanıyorsunuz, ama TS825’te  pencere-

yi mekanikçi seçiyor. 

ERHAN ÖZKUN- Bu bağlantıyı kurma noktasında

mimarların bu işin içinde biraz daha olmasında fayda var.

Çünkü temeli orası, binanın dış kabuğunu verme noktasın-

da haklısınız. Soğutma sistemini tanıtmadığınız zaman

enerji kimlik belgesi vermiyor. Soğutma sistemine ihtiyaç

duysun duymasın, mutlaka bir klima, mutlaka belirtmeniz

gerekiyor. 9 tane ısı köprüsü belirtilmiş, buna bir itirazımız

yok, ama eğer ısı köprüsü oluşturmayan bir bölüm varsa

bunu belirtmeseniz dahi atladığınız noktada belge vermi-

yor. Belki orayı ciddi bir şekilde yalıttık ve köşenizde

böyle bir ısı kaybımız yok, ısı köprümüz yok, ama bunu

olsa dahi belirtmek durumunda kalıyoruz. Teknik anlamda

eksiklikleri var, bunları zaten neredeyse her hafta, her gün

aktarmaya çalışıyoruz. Bu arada düzeltilmesi gerekiyor,

ama bu şekilde toplantılarla, eğitimlerde yaşadığımız şey-

lerle giderilebileceğini düşünüyorum zaman çerçevesinde,

eğitime başladığımız noktayla, yani 20 Aralık tarihiyle bir

tanesi bugün tamamlandı şubemizde, ikisinin arasında

ciddi farklar var. Gelişiyor, ama daha ciddi gelişmesi için

bizlerin daha çok çalışması gerekiyor. Bakanlığımıza da

tabii doğru bilgileri aktararak çözümleri hızlandırma

yönünde onları sıkıştırmamız gerekir belki.

C sınıfı belge elde etmek zor, çünkü TS825’te C sınıfı

çıkan bir duvar detayımız BEPTR’de daha kötü bir sınıf

çıkabilir. Çünkü TS825’te biri aylık olarak hesap yapıyor,

diğeri saatlik data üzerinden hesap yapıyor, dolayısıyla

ufak tefek artı veya eksiler olabilir, ama doğru tanımlama-

ları yaparsanız doğru sonuca ulaşılabiliyor. Bizler de ula-

şabiliyoruz, ama o gösterdiğiniz şekil gerçekten karışık.

Görüp üç-beş şekli bir ihtimal benzeterek yaklaşma şansı

var, ama kolay değil. Hatayı düzeltme, belli hataları uyar-

ma durumu söz konusu. Eğer ki, metrekare bazında, ölçüm

bazında binde 1, on binde 1 gibi bir hata yapmış olursanız

bu hatayı size ikaz ediyor. Bu zaten hep konuşulan bir şey,

örneğin 15,02’den sonra bir üste yuvarlamaya imkân ver-

sin tarzında bir önerimiz oldu, ama henüz o olmadı. Bu

tarz aksaklıkları gidermenin en güzel yolu sizin de söyle-

diğiniz gibi mimariyi çizim üzerinden tanıtabilme imkânı,

ama bu teknik olarak ne kadar zamanda gerçekleştirilebilir

onu bilmiyoruz. Şu an elimizdeki programla bu işlemi

duyurmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Kullanabi-

len üyelerimiz var, kullanamayan üyelerimiz de var.

Sonuçta tamamen ilgi ve çalışmayla gelişen bir şey, belki

bir üyemizden çok fazla şikayet geliyor da olabilir bildiği-

miz kadarıyla, çünkü sürekli mail atıyor, sürekli telefonla

görüşüyor. Şu ana kadar bir şeyler yapmaya çalışılıyor,

ama yeterli değil, daha iyisini yapmak durumundayız. 

TÜLİN KESKİN- Ben

de yetkilendirmeyle ilgi-

li hususlara değinmek

istiyorum. Bilindiği gibi

EVD’ler (Enerji

Verimliliği Danışmanlık

Şirketleri) mevcut bina-

lar için kimlik belgeleri-

ni hazırlayacaklar, suna-

caklar. Tam bu işler rayı-

na girecek ve program yerine oturacakken bu sefer

EVD’lerin yetkilendirilmesi ile ilgili çok köklü bir deği-

şikliğe gitmek üzere Elektrik İşleri Etüt İdaresi bir yönet-

melik taslağı duyurdu. EVD’lerin yetkilendirilmesi ile

ilgili hususlar değiştirilmek isteniyor. EVD’lere A, B, C

diye, üç kademede sınıflandırma geliyor. Ve yönetmelik

taslağı C sınıfı EVD’lerin belge düzenleyebileceğini söy-

TÜLİN KESKİN
(MMO Enerji Danışmanı)
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lüyor. Şu anda yetki almış tüm EVD’lerin yetki süresi

sonuna kadar A sınıfı kabul ediliyor. C sınıfı EVD olma-

dıkları için belge düzenleyebilecekler mi çok açık değil,

pek açık değil. Mevcut EVD’lerden, 3 senesini doldurduk-

tan sonra ancak C sınıfına düşecek olanlar, belgelerini

sunup C sınıfına gelecek olan yeni EVD’ler belge düzen-

leyebilecek gibi gözüküyor. Çok da net değil ama A sınıfı

olmak için binalarda, bina kullanım amacına göre 8 deği-

şik kategori yapılmış, onlarla ilgili bir tercih yapması gere-

kiyor, hangi alanda çalışacağını, her bir alan için üç tane 5

sene tecrübeli enerji etüt proje sertifikalı ki onun sayısı şu

an kaç kişi eğitildi EİEİ’de bugüne kadar etüt proje konu-

sunda? 30-40 kişiden fazla değil herhalde?

SALONDAN- Biraz daha fazla da, yetersiz hâlâ.

TÜLİN KESKİN- Onların da çoğu başka yerlerde de çalı-

şıyor. Sonuçta bir EVD hepsini kapsayan bir sertifika

almak istese zaten o kişilerin hepsini birkaç EVD görev-

lendirir, başkasına da eleman kalmaz. Daha önce bina ve

sanayi enerji yöneticiliği ayrışması vardı, iyi-kötü bir ihti-

saslaşma oluşmuştu sektörde, şimdi onu kaldırıp tek tip

enerji yöneticiliğine dönülüyor. Bu konuya yabancı insan-

ların girdiği sektörde bu şekilde kurslar biraz daha fayda-

lıydı en azından sektörü tanımak için daha fazla imkân

vardı. Yeni değişiklikle, onlar da kalkıyor. Sonuçta

EVD’lerin sayısı zaten yetersizdi, sayı artırmak üzere bir-

takım taahhütler verilmişti. Elektrik İşleri Etüt idaresi, ama

bu yılsonuna kadar da yetkiyi durdurdu. 28 tane EVD var,

bunlardan 20’si sanırım bina için yetki almış durumda, 9

milyon bina var Türkiye’de, hepsinin 2017’ye kadar serti-

fika alması söz konusu. Ayrıca Strateji taslağında 2017’yi

de 2015’e çekiyor yani sonuçta önümüzdeki dört senede 9

milyon bina sertifikalanacak ve EVD sayısı yetersiz.

Evet, EVD’lerin hemen aşağı-yukarı birçoğu iki yıl oldu

yetki alalı değil mi? Hemen hemen 1,5 yılları var, üçüncü

yılsonunda zaten yetkilenecek, tekrar bu özelliklerle müra-

caat etmek durumundalar. Yani birden bire bakacağız ki,

EVD kalmamış yetkili, bir de öyle bir duruma düşebiliriz.

Yani programın dışında bir de bu belgeleri düzenleyecek,

mevcut binalardaki belgeleri düzenleyecek uzmanlıkların

da tehlikede olduğunu söylemek lazım, yetişmeyecek. Bu

enerji verimliliği yönetmelik taslağına bu bakımdan itiraz

edilmesi, bu konuda görüşlerin bildirilmesi lazım. Ayın

17’sine kadar galiba süre verilmiş, yani bu konuda eğer

dernek üyelerinizi de uyarırsanız birçok yönden bu konu-

daki görüşlerin iletilmesi iyi olur.

SALONDAN- Açıldı mı onlar görüşe?

TÜLİN KESKİN- Tabii.

SALONDAN- Resmen görüş istediler mi?

TÜLİN KESKİN- Yazıyla gelmiş.

SALONDAN- Bize yazıyla geldi.

SALONDAN- 14-17 öyle bir şey olacak, şimdi çok emin

değilim.

ABDULLAH BİLGİN- E.İ.E.İ yönetmelik taslaklarına

görüş istiyor. Ancak konunun direkt olarak içindeki sektö-

rel derneklere yazı yazmıyor. Farklı açılardan değerlendir-

melere, görüşlere ve yapıcı eleştirilere ihtiyacı var, inter-

netten bakın, orada herkese açık,  isteyen görüş bildirsin

diyor,  böyle bir şey olabilir mi?

TÜLİN KESKİN- Yani görüş bildirilse de o görüşler bir

şeklide dikkate alınmıyor. Söylendiğine göre de EİE

hemen Mart ayında Resmi Gazetede bu değişikliği yayın-

lamayı planlıyor. Yani bir de bu kadar da hızlı bir şekilde

değişiklik yapılacak deniliyor, ama verilen görüşler de göz

önüne alınmıyor. Belki Başbakanlığa bile iletmek lazım

eğer yönetmelik bu şekilde çıkıyorsa yönetmeliğin sakın-

calarını, bu piyasayı nasıl etkileyeceğini, neleri bozduğu-

nu, neleri düzelttiğini, düzeltilmek istenen şeylerin sonu-

cunun ne olacağının belirtilmesi lazım. EVD’ler daha

rahat çalışsın, enerji tasarruf işleri tabana yayılsın diye

düşünülürken birden bire bir sürü engel getiriliyor örneğin

yabancı ortak isteniyor, sanki baraj projesi, baraj yatırımı

yapacak gibi 20 milyonluk aktif varlık isteniyor, EVD’nin

iş makinası varlığı mı olması lazım?

SALONDAN- Cirosundan bahsediyor.

TÜLİN KESKİN- Cirosu da 1/4’i, 5 milyon sanayi için,

bina için 5 milyonluk aktif varlık isteniyor. İstanbul’daki

Galatasaray’ın stadını bile yapan şirketin 10 milyon ser-

mayesi gözüküyormuş, 200 milyonluk yatırım yaptı.

Bunlar kolay şeyler değil, ayrıca böyle her bir sektör için

sanayide beş, binada üç eleman demek doğru değil, bina

için sekiz kategori yapılmış. Yani siz alışveriş merkezleri

için yetki alırsanız sadece alışveriş merkezlerinde çalışma

yapabileceksiniz. O zaman 3+2= 5 mutlaka elemanınız

olmak durumunda, üstelik sigortası yatırılmış tam zaman-

lı olması gerekiyor. Öyle tek bir alanla kısıtlı kalmayayım

alışveriş merkezleriyle hastaneleri de yetki kapsamıma

alayım derseniz o zaman üç tane daha elemanınız olması

gerekiyor ki, oteli de ilave edeyim derseniz üç tane daha

eleman ilave etmeniz gerekiyor… Böyle bir şeyi kimse

kaldıramaz. Yani bu açıdan mutlaka bu görüş verilmeli, en

toplantı:Sablon  15.03.2011  10:44  Page 44



45

mmo’dan

azından uygulama ayağındaki uzmanlıkların rahat geliş-

mesinin sağlanması lazım. 

ALİ EKBER ÇAKAR- Şimdi bundan sonraki böyle grup

değil, serbest, buyurun.

GÜRKAN ARI- Tülin

Hanımın söyledikleri ile

üyelerimizden gelen

şikayetler tam çakışıyor.

“Eskiden enerjide dışa

bağımlıydık, şimdi

enerji yöneticisinde de

dışa bağımlı hale geli-

yoruz”. Çünkü A sınıfı

bir EVD firması olabil-

mek için uluslararası

firmalarla işbirliği yapma zorunluluğu geliyor. Bu çok

gerekli midir diye sorduğumuzda, şahsi fikrim gerekli

olmadığıdır. Çünkü uluslararası firmaların bu konuda

ülkemize ne teknoloji transferi yapacağına ne de bilgi biri-

kimini aktaracağına inanmıyorum. Bu konuda bildikleri-

mizi uygulasak ve uygulatsak bence yeterli. Uluslararası

bir firmanın güdümünde ve yönlendirmesinde hareket

etmenin çok bir faydası olacağına inanmıyorum. 

Erhan Bey konuşmasını yaparken programın hesaplamala-

rından bahsetti. Gönül isterdi ki, bu programa biz verileri-

mizi girdiğimiz zaman bir daha ısı kaybı, ısı kazancı gibi

hesapları yapmasaydık. Erhan Beyin kastettiği hesaplamala-

rın bu olmadığını bildiğim, ama yanlış anlaşılmaması için

açıkladım. Biz bu kadar uğraşarak verileri girdiğimiz zaman

yine ısı kaybı, ısı kazancı hesaplarımızı komple yapacağız

ve program hiçbir şekilde bizim mekanikle ilgili verilerimi-

zi sorgulamayacak. Üyelerimizden gelen geri bildirimlerde,

mimaride 1 cm yanlış girdiğiniz zaman sistem  kabul etmi-

yor veya işlem yapamıyorsunuz, ama 10 dairelik 100 kw’lık

ısı ihtiyacı olan bir bina için siz 1 megawattlık ısı yüklü

kazan koydunuz, onu görmezden geliyor. 300 tane pompa

koydunuz, ona itiraz etmiyor, 500 tane klima koydunuz,

buna da itiraz etmiyor, programın bunları da sorgulanması

gerekmez mi diye düşünmeden duramıyorum. Bununla bir-

likte bir mühendis olarak sistemde ısı geri kazanımı var-yok,

frekans konvertörü var-yok gibi soruyla geçiştirmeyi kabul

edemiyorum. Bu mühendislik değil. Eğer burada ısı geri

kazanım sistemleri varsa bu sistemin yüzde 30 verimli,

yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60 verimli çalıştığını sorgularsa-

nız ve sonuca etkisi ne kadardır oransal olarak sisteme yan-

sıtılırsa tamam. Aksi taktirde 30 – 40 klima santralinden bir

tane 2.000 m3’lük vam cihazı koydunuz, ısı geri kazanım

var dediniz, bunu tamamen binanın bütün cihazlarında ısı

geri kazanım var gibi kabul etmesi kadar yanlış bir şey ola-

maz. Kesinlikle orantısal etki, sonuca etkilerinin burada

sayısal olarak sonuca etkisini bu programın ilgili bölümün-

de görmemiz gerekir. 

Bir başka konu şu anda sekiz tane sertifika verilmiş, hep

sekize takıldık ama 120 tane sertifika da belediye de bekle-

yen var denildi. Beni endişelendiren konu şu ana kadar

görüş belirten meslektaşlarımdan çok farklı hatta tam tersi.

Keşke bu kadarla kalsa. Çünkü Ertuğrul Bey konuşurken

konuşmalarında birkaç tane hata yakaladık, ciddi hataydı,

onları düzelttik dedi. Bir an için bu hatalar düzeltilene kadar

1.000 tane, 2.000 tane sertifika verdik. Hatalıysa eğer bizim

verdiğimiz sertifika o zaman bir adaletsizlik yapmış olma-

yacak mıyız? Bu verilen sertifikaları değiştirme şansımız da

yok, ama bir kerede almış adam bu sertifikayı, hatalı verdik,

10.000 tane verdik ve bunlarda hata var. 

GÜRKAN ARI- Aslında bu konuşmalar ve tartışmaların

yersizliği Abdullah Bey’in biraz evvel anlattığı Bayındırlık

Bakanlığının yeni yapılan binasının resmini gösterdi. Bu

programı yapan arkadaşlar ya da Bayındırlık

Bakanlığındaki arkadaşlar mevcut verileri girmesini, gir-

dikten sonra bu binanın sertifikasını basmalarını. Daha

sonra toplantıyı kaldığı yerden devam etmeyi daha anlam-

lı buluyorum. Çünkü altı aylık bir tarihten bahsediliyor, biz

altı ayda eğer biz bir binanın sertifikasını almak için uğra-

şacaksak hakikaten boşa çalışıyoruz, bir anlamı yok. 

Bir başka şeye daha takıldım, onu söyleyip söylememekte

tereddüt ediyordum, ama söyleyeceğim. Hep konuşmalar-

da İller Bankasında da bu program çıkmadan evvel bir top-

lantı yapılmıştı, orada ki toplantıya da TTMD’yi temsilen

katıldım. Avrupa’daki bütün sistemlerden daha iyi yapaca-

ğız, şöyle olacak, Avrupa’nın 10 yılda yapamadığını biz

bir yılda yapacağız, Avrupa’daki programlar sadece ısıt-

mayı yapabiliyor, bizimki soğutmayı da yapacak, bunu da

yapacak, şunu da yapacak şeklinde sunumu yapıldı.

Düşündüm bunları yapmaya mecbur muyuz? Zorunlu

muyuz? Doğru yapalım, modül modül yapalım, ekleyelim.

Yani biz en iyisini yapacağız diye yola çıkalım, ama yapa-

mıyoruz işte, yapamadık, sonuç ortada. Bu kadar kısa

zamanda olmadı. Yani daha sağlıklı bir şekilde çalışmaları

yapmak daha doğru değil miydi veya Avrupa’da

İspanya’da, Danimarka’da 2-3 tane uygulanan programlar-

dan en iyi programı araştırıp seçsek ve Türkiye’ye adapte

etmek daha doğru değil miydi? Bayındırlık Bakanlığı

GÜRKAN ARI
(TTMD Yönetim Kurulu Sekreteri)
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İZODER’e söylediğinde İZODER de bütün sektörü, der-

nekleri topladığında bizler de yapmayalım demedik.

Kesinlikle Tesisat Mühendisleri Dergi olarak yapılmalı, bu

program da yapılmalı, biz de her türlü katkıyı koyalım

dedik. O zaman da dedik, her türlü katkıyı koyalım, fakat

çocuk ölü doğmuş. Yani mevcut yazılım programı doğru

kabul edeceğiz, yüzde 75’i bitmiş, doğru kabul edeceğiz

denildi. Bu bizim için kabul edilemez bir yaklaşım. Ya

yanlışsa? Bilmiyoruz ki, programın içeriğini de bilmiyo-

ruz, yapılan hesapları da bilmiyoruz. Biz ne olduğunu bil-

mediğimiz için bu projenin altına imza atamayız dedik.

Süre ile ilgili bir sıkıntımız var ise Avrupa’da kullanılan en

iyi ve bize en uygun programı alalım ve Türkiye’ye adap-

te edelim demiştik. İkincisi, süre bu kadar kısa, altı ayda

yetişmez dedik.

Ertuğrul Bey dedi ki, Bakanlık bize görev verdi. Biz

Bakanlığın memuru değiliz ki, verdik size görev, bunu

yapacaksınız, biz de yapmak zorunda değiliz. Sağlıklı bir

şekilde yapamıyorsak yapamayacağımızı da söyleyebil-

memiz lazım. Nitekim bizim hayır dememiz veya yapa-

mamamızın sebebi buydu. Sağlıklı bir çalışma olmayacak-

sa onun altında bizim imzamız olmasın diye biz Yönetim

Kurulunda bunu defalarca tartıştık, kendi aramızda saat-

lerce konuştuk. Keşke haksız çıksaydık, ama haklı çıktık. 

ERTUĞRUL ŞEN- Bence haksızlık ediyorsunuz.

Çalışmayan bir şey yok bakın, üzerinde tartıştığımız bir

konu var, yapmayın. Yani biz onu reddetseydik bir-iki sene

daha neyi tartışacaktık. 

GÜRKAN ARI- Ama hocam, bu çalışıyor demek değildir

ki, bir tane binayı siz eğer altı ayda girebiliyorsanız veya

bütün eğitimlerde arkadaşlar üç katlı bir binanın iki günde

zor girdiklerini söylüyorlarsa buna çalışıyor demek biraz

insafsızlık olur.

ERTUĞRUL ŞEN- Bakın, yazılım tarafını ben savunuyo-

rum, ben yönetmeliği, eğitimi, şunu bunu tartışmıyorum.

GÜRKAN ARI- Ve sonucu da yanlış, çıkan kimlik belgesi-

nin sonucu bence yanlış; eğer dizaynını yaptığım binanda ısı

geri kazanım sistemini, kojenerasyon sistemini, güneş ener-

jisini, yenilenebilir enerjiyi, jeotermal enerjiyi siz hesapları-

nıza koymuyorsanız hangi enerji verimliliğinden bahsedi-

yorsunuz? Bunun kurgusunda da bir yanlışlık var. 

ERTUĞRUL ŞEN- Şimdi Sayın Başkan bir müsaade

ederseniz İZODER bakanlığın memuru filan değil, İZO-

DER bir sektörel kuruluştur, bakanlığa bağlı falan çalış-

maz. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bunu

söylenmemiş kabul ediyorum.

ABDULLAH BİLGİN- Ertuğrul Bey, tabii ki yazılım

önünüzdeydi, kısa sürede tamamlayabilmek için yazılımı

olduğu şekliyle doğru kabul etmek zorunda kaldınız.

Burada bir risk göze alındı. Bunu anlayışla karşılıyoruz.

Fakat özellikle ben bireysel olarak çok daha fazla umut-

luydum. Yani bu çalışmayla ortaya kullanılabilir bir ürün

çıkacağını bekliyordum, kişisel kanaatim oydu, fakat

olmadı. Şu yapılamaz mıydı? Bakanlığımız da burada,

bunun sonuç alınması şüpheli, yazılım doğruydu, yanlıştı

tartışmaları vardı, üzerine kurgulanan sistem doğru sonuç

verecekti ya da vermeyecekti diye bir kaygı vardı ki, diğer

sektörel dernekler bu kaygıyı yaşadı. Bu program yazıl-

dıktan sonra pilot bölge olarak dar bir Ankara’da uygula-

namaz mıydı? Bütün Türkiye’yi niye bu işin içine dahil

ettik?  Ankara’da bir deneyelim,  altı ay sonuçlarını irdele-

yelim, ondan sonra eksikleri varsa giderelim. Neden bu

kadar kesin bir şekilde 31/12/2010 tarihinde bu program

tamamlanacak ve yürürlülüğe girecek diye ısrar edildi?

Burada tabii ki birkaç kez ertelenmesi nedeniyle,

Bakanlığın da bir şekilde sonuçlandıralım, daha sonra

düzeltiriz gibi bir yaklaşımı oldu. 

Şunu söylemek isterim, tabii daha konuşulacak pek çok

şey var, hep mimariyi tartıştık, mekanik tesisat yok dedik.

MMO’nun İzmir Şubesinde yaptığı çalışmayı biliyoruz,

Antalya çalıştayında sunulmuştu. Orada eleştirilen neydi?

Mekanik tarafının zayıf olmasıydı. TS.825’te de mekanik

zaten yoktu. Buradan hareketle soğutmayı da içeren daha

gelişmiş bir yazılım yapmayı hedefledik, ama yine meka-

nik yok. O çalışmalardan sonra maalesef çok fazla mesafe

alamadık. Mesela, ekolojik, enerji etkin yeşil bina diyoruz.

Biz mekanikçilerin gayretiyle bir bina yeşil olamaz. Bu

binanın mimari anlamda neresi yeşil? Mevcut yazılım

mimari olarak yeşil binayı nasıl tanımlıyor? Binada güneş

seraları, trombe duvarları gibi öğeler var mı?  Doğal hava-

landırma, doğal aydınlatma imkanlarından yararlanabili-

yor mu? Doğal ısıtma, doğal soğutma,  free-cooling gibi

sonuca etki eden neler var? Türkiye’de bu örnekleri pek

göremiyoruz, daha çok yurtdışından duyuyoruz. Yazılımda

bu konular değerlendirilebiliyor mu? Bilemiyorum ama

gördüğüm kadarıyla üç gün kursa gittik, programı tanıdık.

Söylediklerim herhalde göz ardı ediliyor. Yazılımın bu

şekliyle kullanımındaki olağanüstü güçlük nedeniyle tasa-

rımcılar sürecin dışında kaldı. Üçüncü şahıslar sertifika-

landırmayı yeni bir iş alanı olarak değerlendirmeye başla-
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dı. Tasarımcıların bulunmadığı süreçte amaca uygun ener-

ji etkin yapı yapmak mümkün değil. Bu nedenle baştan

sağlıklı bir şekilde yola çıkmak gerekli diye düşünüyorum.

ALİ EKBER ÇAKAR- Tabii bu işle uğraşan meslektaş-

larımızla eksiğiyle fazlalığıyla, doğrusuyla yanlışıyla bir

şeyi anlatıyorsunuz, öğrenecek o, öğrenir, yani kullanma-

ması için bir neden yok. Buradaki problem bu programı

kullanamıyoruz konusunda ben hiç ilgilenmeyen insanları

bir tarafa bırakarak, onları ayırıyorum, diğer esas bu işin

içerisinde olan meslektaşlarımız kullanıyor bu programı,

öyle bir dertleri yok. Programı kullanır, mesele programı

kullanmak değil, burada sonuç alıcı anlamda ne kadar doğ-

ruyu yapıyoruz, derdimiz o bizim. Yoksa bilgisayarı kulla-

nan herkes bir şekilde öyle ya da böyle bir sefer hata yapar,

iki sefer hata yapar, üç sefer yapar, dört giremez, ama bir

şekilde girer. Ancak bizim derdimiz burada programa girip

girmemenin ötesinde mesleki olarak bizim orada neyi

almamız gerektiğini ve neyi sorgulamamız gerektiğini,

bizim derdimiz o.

ABDULLAH BİLGİN- Başkanım, çok haklısınız, biz

konusunda uzman meslek adamı olarak enerjimizi bu

şekilde harcayamayız. Bilgisayar ortamında tasarım yapı-

lırken bu kadar bilgi girişi var.  Murat Bey, siz de başından

beri bu yazılımın içindesiniz, şurada binlerce layer var, bu

layerlerin içinde tüm yapı elemanları, tüm mimari unsurlar

var, geometrik ölçüler var. Bunlardan performansı etkile-

yecek yapı elemanlarını tanımlayarak kısa sürede sonuca

ulaşamaz mıyız? Çok pratik bir soru soruyorum. Mevcut

yazılım böyle bir değişikliğe uygun mu? Sanırım bunlar

mevcut program içinde tanımlanabilecektir, Ertuğrul

Bey…

TURGUT BOZKURT- Pardon, biz Ankara’daki toplantı-

da şöyle bir şey önermiştik, Oktay layer vermişti o zaman

bize, yani biz bunu pratik tek çizgiyle çizip üzerine camla-

rı, çerçeveleri, vesaireleri duvarlara işaretlersek şu anda

mimariye giriş herhalde ondan bire düşer.

ABDULLAH BİLGİN- Hayır, aktarmaya da gerek yok,

burada bütün layerler tanımlı. Dış duvarlar dediğimiz

zaman dış duvarlar, pencereler dediğimiz zaman pencere-

ler, kolon kiriş dediğimiz zaman kolonlar ve kirişler anın-

da tanımlanıyor. Yani güncel mimari tasarımlardaki çizim-

ler son derece gelişmiş durumda… Her çizginiz tanımlı,

adresli ve geometrik ölçülü…

TURGUT BOZKURT- O konuda size kesinlikle katılıyo-

rum, zaten benzer programlar var, betonarmeciler kullanı-

yor, hatta mekanikte de yeni yeni çıkmaya başladı.

ABDULLAH BİLGİN- Evet artık mekanikte de üç

boyutlu, perspektif çıkarabilen, tanımlı çizgilerle direkt

olarak metraj verebilen programlar kullanılıyor. 

TURGUT BOZKURT- Tabii, o zaman Avrupa'nın çok

çok ilerisinde bir şey yaptığımızdan söz edemeyiz.

ABDULLAH BİLGİN- Isı köprüleri, yönetmelik su köp-

rüsüne izin vermiyor, biz burada ısı köprüsü tanımlıyoruz.

TURGUT BOZKURT- Zaten ısı köprüsüne takılmak

orada çok da şey değil, zaten ısı köprüleri önleniyor. Yani

ısı köprüsüyle enerjimizi kaybetmenin anlamı yok.

ABDULLAH BİLGİN- Dışarıdan yalıtım yapmış olsanız

bile ısı köprüsü olarak tanım yapmak zorundayız. Bizim

kurs döneminde öyleydi, şimdi değişti mi bilmiyorum?

TURGUT BOZKURT- O bakımdan Hocam, bu gelişmiş

programlar kullanılıyor, bu programlar da bütün

Türkiye'de sektörler arasında birbirini tanımlıyor, birbiri-

nin üstüne inşa ediyor, bu programı süratle kullanmamız

lazım. Yani bunu yaparsak bu tartışma bugün biter, biraz

da mekanik üzerine yoğunlaşırız, bu işi temelden çözeriz.

SALONDAN- SMM olarak Abdullah Beyin söylediğine

tamamen katılıyorum, Mevcut çizilmiş mimari programı

tanıtmamız gerekiyor ve bir de mekanik sistemleri, aydın-

latma ve elektriği çok bilmiyorum, belki onda da sıkıntı

var, mekanik sistemleri de net olarak tanıtmamız gerekiyor

ve bu mekanik sistemde birtakım sorular var. Onları da

Türkiye'deki standartlara ve Türkiye'deki kullanış biçimiy-

le, adlarını da Türkçeleştirerek daha kullanışlı bir hale

getirmemiz gerekiyor. Ancak birinci konu mimariyi kesin-

likle yeniden tanıtmadan çizimden alıp programa tanıt-

mak, mekanik sistemi de daha net olarak yüzdelerle, net

bilgilerle, yani şu kadar frekans konvertörlü pompamız

var, kaç kilovat güç harcıyor? Sonuçlara etkisi nedir? Yani

bunlar çok daha doğru bir yazılımla değerlendirilebilir ve

yazılım kullanıcı dostu olursa şu an bahsedilen üç ay, altı

aylık süreler üç güne, beş güne düşer ve bütün SMM’ler

rahatlıkla kullanabilir.

ABDULLAH BİLGİN- Evet bu şekilde bu iş sektörün

gerçek bireylerinin içinde kalır, yoksa bu iş bizden gider,

ben size söyleyeyim. Üçüncü şahıslar türediler zaten, bu

işi şöyle ya da böyle yapıyorlar.

SALONDAN- Şu anda Türkiye piyasasında tasarım yapan

SMM büroları, gerçek anlamda, doğru düzgün iş yapanlar
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bu şekliyle bu yazılımla uğraşamaz. Yani buna zamanı

yoktur,  parası ödense bile buna zaman ayıramaz.

TURGUT BOZKURT- Şimdi bununla ilgili biraz önce,

toplantıya girmeden önce bana telefon geldi, 300 bin met-

rekare bir şey olduklarını, almak istediklerini, benim de

yetki belgem olduğunu biliyorlar, yapamam dedim, müm-

künü yok bunun. Yani o şeyin mimari halini görmüştüm

aşağı yukarı, bir kişi en az altı ay uğraşması lazım. Yani

gece gündüz olsa, yardımcı olsa, vesaire, üçe iner.

ALİ EKBER ÇAKAR- Siz elektrik olarak bir şey söyle-

mek ister misiniz?

MURAT GÜNDÜZAY- Ben zaten İstanbul Şubede bu eği-

timleri yapan, eğitimlerden, bu EKB’yle ilgili eğitimlerden

sorumluyum. Bizim daha çok karşılaştığımız şey Erhan

Özkun arkadaşın dediği gibi sistemin bizi atması, yavaşla-

ması, bazen tuhaf tuhaf hatalar vermesi, bu mesela 458 nolu

bileşen tanımlanmıyor diyor ve biz bu hatayı çözemiyoruz.

Çözümü ne, çıkıp bir daha giriş yapacağız diye bir çözüm

ürettim ben ama bu da çözüm değil sanırım. Onun ötesinde

üyelerden bize gelen talep; bunu internet üzerinden yapmak

yerine bir program olarak, bir CD’de bir program olarak

yapıp daha sonra sisteme girmek yönünde. En azından sis-

temin atmasından kurtuluruz diye önerileri var.

ABDULLAH BİLGİN- Siz de döneceğiniz yeri bulamı-

yorsunuz galiba, kaldığınız yeri bulamıyorsunuz.

MURAT GÜNDÜZAY- Evet, kaldığımız yerde aslında o

yok, o kadar zor değil, o kolay, yani bulunuyor, öyle bir

sıkıntı yaşanmadı en azından yaparken, ama tabii ki ilk

başta eğitim alırken üye o programı ilk kez görüyor, bil-

miyor. O süreçte de tabii ki biz yavaşlıyoruz. Bunun öte-

sinde programın kullanımında sizin söylediğiniz gibi

autoCAD’le ilişkilendirilse zaten çok daha basit bir şey

olacak. Benim söyleyeceğim bu kadar.

TÜLİN KESKİN- Hocam, bir şey öğrenmek istiyorum.

Yeni binaların bu şekilde çözülecek, eski binalar için de

böyle bir imkân var mı sayısallaştırmak için?

ABDULLAH BİLGİN- Belediye imar müdürlüklerine

gidip arşivdeki, birtakım dosyalardan projelere ulaşılabilir,

gerçi oralarda ozalit kopyalar vardır, CD’ye ulaşamazsı-

nız. CD ancak tasarım ekibinde bulunabilir. Demek ki

proje ile birlikte, belki Murat Bey, onu da yasaya eklemek

lazım, bunların dijital kopyalarının mal sahiplerine veril-

mesinin de yararı ve gerekliliği görülüyor. Ama mevcut

binalarda sorunu tabii ki çözmez. Son 20 yıldır, 1990’dan

beri Türkiye'de bilgisayar tasarımı var, artık kasabalarda

bile böyle. 

TÜLİN KESKİN- 9 milyon binanın olduğunu düşünür-

sek, yani hepsi değildir mutlaka, ancak 1 milyon bina belki

bu şekilde belgeli.

ABDULLAH BİLGİN- O zaman tabiî ki röleve alınacak,

kâğıda geçirilecek, kâğıttan tekrar bilgisayara aktarılacak.

Belki orada mevcut binalar için sayısal girişin önü açılabi-

lir, sekiz yönde duvar elemanları, cam yüzeyler, tavan

döşeme elemanları, sayısal olarak girilebilirse kısa sürede

sonuç alınır.  

SALONDAN- Tek tek odalar dahil ölçülüyor giriliyor, CD

veya ozalit kopya varsa projeden alınsın diyorsun.

ABDULLAH BİLGİN- Evet, doğu cephesi 300 metreka-

re cam, 900 metrekare duvar, 200 metrekare beton yüzey,

teras şu kadar,  döşeme bu kadar, camın ve duvarların özel-

liği bu gibi. Ama sayısal giriş dışında geometrik giriş daha

zor, Bu durumda, hem yerinde etüd rölöve, yerinde tek tek

kâğıda dökülen proje, projeden bilgisayara tanıtım. 

GÜRKAN ARI- İkisi de olmalı, hem projeden okumalı,

hem sayısal, çünkü proje yapılmıştır, layerleri düzgün

tanıtmadıysa…

TURGUT BOZKURT- Önemli değil, elinizde yeterli

kopya varsa layerleri tanıtabilirsiniz.

GÜRKAN ARI- Ama eskiler için sayısal giriş sanki şart

gibi görünüyor.

ALİ EKBER ÇAKAR- Evet Murat Bey, söz sizin, böyle

aydınlatıcı, bir de umut verici şeyler.

ABDULLAH BİLGİN- Şansımız şu, Bakanlık Daire

Başkanımız önerilere çok açık…  

MURAT BAYRAM- Şimdi öncelikle katılımcılara teşek-

kür ederek başlamak istiyorum. Bu tarz toplantılarla aldı-

ğımız notlar açısından, hani ben bunları dosyada tutuyo-

rum, ama dosyam rafta durmuyor, masanın üstünde duru-

yor, hatta çantamda var benzer bir doysa, gezdiriyorum

yanımda. Dolayısıyla bunlar bizim aslında hedeflediğimiz,

çalışmamız gereken noktalar, şimdi bundan dolayı herke-

sin verdiği katkı, ben bunu katkı olarak değerlendiriyorum,

bunun için teşekkür ediyorum. Bir iki konuyla da ilgili bil-

gilendirmek anlamında bazı bilgiler vermek istiyorum.
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Birincisi aldığım notlarla sıradan gitmek istiyorum,

Abdullah Beyin bahsettiği noktadan başlayacağım. Bir bu

üç disiplinin sertifikada imzasının bulunması, herkesin

sorumluluğunun belirlenmesi, bununla ilgili çalışıyoruz.

Şöyle ki çalışıyoruz, bunun hukuki altyapısı bir, iki bunla-

rın sorumlulukları nerede başlayacak, nerede bitecek, o

konuların değerlendirilmesi, tespit edilmesi, ayrıştırılması

gerekiyor, buna çalışıyoruz. Üç, bu üç disiplin o belgeye

imza attığında, sonuçta bu belgenin bir karşılığı, maddi

karşılığı olacak, yani ücret alacaklar, bunların ücret denge-

si nasıl olacak? Şimdi bunların hepsini çalışıp bunu yönet-

melik değişikliği aşamasında buna göre oturtmamız gere-

kiyor. Bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz, bu çalışma şekil-

lendiği zaman da ilgili sektörlerin ve ilgili üç disiplinin

sektörlerini bir araya getirip bunun üzerinden konuşmak

istiyoruz, onların da görüşleri doğrultusunda bunu hayata

geçirmek istiyoruz ki ortaya sağlıklı bir şey çıksın ve her-

kesi tatmin eden bir şey çıksın.

Onunla ilgili çalışıyoruz, ama şunu da hemen ilave ede-

yim. Bu çalışma çok hızlı ilerlemiyor, çünkü şu an sistemi

de bir taraftan götürmeye çalışıyoruz, o yüzden çok hızlı

ilerlemiyor, ama ev ödevlerimiz arasında. Hatta Abdullah

Bey de hatırlarlar, müsteşarımızın başkanlığında yapılan

toplantıda da bu konu gündeme geldiğinde kendileri de bu

konuya olumsuz yaklaşmadıklarını, olabileceğini söyledi-

ler, bununla ilgili çalışma yapıyoruz, birincisi o, onu söy-

leyeyim. 2011’de öngörülüyor, şu an işte bu çalışmaların

sonucu belirleniyor, yani biz bu çalışmaları yaparız, sek-

törlerle paylaşırız, ondan sonra makam da uygun görürse

2011’de olur, bu belki Haziran da olur, belki Aralıkta olur,

ne zaman olur bilmiyoruz, ama bu çalışmayı yapıyoruz ki

şu an mesela işte gerçek ve tüzel kişilik kavramında bir

sıkıntı yaşanıyordu sektörde. Belediyeler tüzel kişilik

olmadığı için SMM’lerin yaptığı çalışmaları kabul etmi-

yordu, dolayısıyla onda değişiklik yaptık. Şu an

Başbakanlıkta, bu önümüzdeki hafta içerisinde yayınlan-

masını bekliyoruz. Bu bize göre ani bir kriz, hemen çözül-

mesi gereken bir krizdi, o yüzden onu hızlı bir şekilde yap-

tık, ama bunu sektörüyle paylaşmadan hayata geçirmek

çok doğru değil. O yüzden bu altlığını oluşturalım, ondan

sonra sektörü toparlayalım, bütün sektörleri toparlayalım,

bir konuşalım kendi içimizde.

ABDULLAH BİLGİN- Şu anda bir revizyon

Başbakanlıkta, doğru mu anladım. 

MURAT BAYRAM- Evet, kimlik belgesini veren kişiler

tüzel kişilik gözüküyor şu an yönetmelikte, ancak bu ger-

çek kişilik de olabiliyormuş, bunu Odayla da paylaştık,

hatta tartıştık. O yönde bir bilgi geldi, gerçek kişilerin pro-

jelerini ya da yaptığı kimlik belgesini belediye şu an kabul

etmiyormuş, bazı belediyeler. Bundaki sıkıntıyı aşabilmek

için de orada hemen hızlı bir şekilde değişiklik yapıyoruz

ki o da yine bizden kaynaklı değil. Çünkü yönetmeliğin ilk

halinde gerçek ve tüzel kişilik, sonradan değişti, ama

sonuçta bunlar yaşadıkça karşımıza çıkan problemler. Bu

üç disiplin konursa daha önce tartışılan, o çok şey yapıl-

mamıştı, ama bu üzerinde ciddi anlamda durduğumuz

konulardan bir tanesi.

Mekanik sistemlere gelince orada programın mevcut

halinde, hani 30 tane klima santralimiz var, bunlardan iki

tanesi geri kazanımlı, 28 tane geri kazanımsız, siz orada

gezi kazanımlıyı seçmiyorsunuz. Siz orada her klima sant-

ralini tek tek tanımlıyorsunuz, hangi zonla bağı var, hangi

zonları besliyor, onu işaretlemeniz gerekir. O yüzden de

tek tek tanımlamanız gerekiyor. Aslında mekanik kısım

bize göre çok da şey değil…

ALİ EKBER ÇAKAR- Bir dakika, zon derken binanın

zonuyla mı, binada belirlenen zonla mı?

MURAT BAYRAM- Mimari anlamda değil, sonuçta siz

orada program… zon tanımlamamız var ya, belirlenen

zonları o santral hangi zonları besliyorsa onun ekranını

işaretlemeniz gerekiyor ki hangi zonlarda hangi santral

çalışıyor programlanıyor.

ALİ EKBER ÇAKAR- Burada 53 tane santral var, ben

bunu nasıl tanımlayacağım?

MURAT BAYRAM- 53 tane santrali teker teker özellik-

lerine göre programda seçiyorsunuz, tanımlıyorsunuz,

daha sonra da onu ilişkilendiriyorsunuz. Programın mev-

cut halinde böyle, belki sizin eğitim aldığınız dönemde

eğitim amaçlı yapılan şeyde o halde olmayabilir, ama şu an

öyle.

ABDULLAH BİLGİN- Yani 53 tane de zon mu var

bunun içinde bu durumda asgari?

MURAT BAYRAM- Hayır, asgari anlamında söylemiyo-

ruz, belki sonuçta o binada 100 tane zon var, ama o klima

santralleri hangi zonları besliyorsa, bir klima santrali bir-

den fazla da zon besleyebilir. Hangi klima santrali hangi

zonları besliyorsa onları işaretliyorsunuz. Dolayısıyla

bunu şey yapıyorsunuz, o anlamda söylüyorum.

ABDULLAH BİLGİN- Mekanikte zon tanımı ben orada
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görmedim, nasıl bir zondur o, buradan onunla nasıl ilişki-

lendireceğim? Radyatör iç duvarda, dış duvarda sorunu

var örneğin. 

MURAT BAYRAM- O radyatör içeride dışarıda ya da iç

duvarda, dış duvarda, tamam, o kısmı çok fazla belki üze-

rinde durulması, metodolojiden gelen bir şeydir, üzerinde

durulması bizim açımızdan şu an için elzem konular ara-

sında değil, öyle söyleyeyim. Ancak mekanik sistemlerde

bahsedildiği gibi eğer bir tane santraliniz ya da bir tane

kazanınız yoğuşmalıysa, diğer kazanlarınız değilse hepsi-

ni yoğuşmalı seçmiyorsunuz.

ABDULLAH BİLGİN- Ne yapacağız orada, bir tanesi

yoğuşmalı, üç tanesi düz diyeceğiz, onların kapasitelerini

yazacağız.

MURAT BAYRAM- Onların ısıtma sistemini…

ABDULLAH BİLGİN- Hayır, ısıtma sistemi değil, şimdi

üç tane pompa var, bunların değişik debileri var, değişik

rejimleri var.

MURAT BAYRAM- Yani o çok kolay bir şey değil tabii.

O belirli kısımlarına geldiğiniz zaman sistemlerin etkinlik-

lerini girmiyorsunuz. Çünkü …, o da yine standartlarından

gelen, çünkü kazanların verimliliğiyle ilgili bir şey yok.

Yani kendi referansları olmadığı için, bu gelir, hani lotları

yayınlanır, lotlara göre de bunlar belgelendirilir, o tarih iti-

barıyla onları kullanırız. O zaman adapte edilir, bu yurtdı-

şındaki programlarda da benzer bir şekilde çalışıyor. O

yüzden belirli girmiyoruz, yoksa herkes kafasına göre,

yani yüzde 107 verim diyor.

SALONDAN- Yüzde 110’a herkes dayandı.

MURAT BAYRAM- Yani şimdi yüzde 110 verim diye bir

kavram yok aslında, teorik olarak yaptıkları şey pratikte

yok, ama bunu bu şekilde o cihazı satan insanlar programa

da o şekilde girecekler.

ABDULLAH BİLGİN- Orada temel başka bir sıkıntı var,

siz Türkiye'de verim tariflerin… göre yaparsanız adam da

yüzde 110 deme hakkına sahip. Bütün Avrupa'nın yaptığı

gibi siz de … tanımına geçerseniz bu iş kafadan biter.

MURAT BAYRAM- Sonuçta bunlar olduğu zaman bun-

lar çözülebilecek şeyler, onu söylemeye çalışıyorum.

Diğer bir konu çeviriden kaynaklı hatalardan bahsedildi,

sıradan gidiyorum, siz daha önce söylemiştiniz, Turgut

Bey de ifade etti. O hatırlarsınız Odada yapılan bir toplan-

tı vardı ve Odada yapılan toplantıda şunu istemiştik biz. O

hataların şeylerini ya da çeviri anlamında söylüyorum,

Türkçe karşılığı bu değil dediğimiz şeylerin Türkçe karşı-

lıklarını şey yaparsanız o bizim için çok kolay, yani o ifa-

deyi silip yerine onu koyacağız. Bunu bize gönderirseniz,

çünkü biz o noktada o toplantıda da yardım istemiştik, gel-

medi, geldiği zaman anlık düzelteceğiz onu. O anlamda

söylüyorum.

SALONDAN- Başkanım sizde yazılı var mı?

ALİ EKBER ÇAKAR- Hayır, bir eksik varsa bir daha

tekrarlayalım, onu demek istiyorum, bir daha yazalım.

MURAT BAYRAM- Şöyle var, mesela bize Odadan

gelen yazıda bunun bir eksiklik olduğu var, ama hangisinin

karşılığının ne olduğu anlamında yok. Belki tamam, çevi-

riden kaynaklı hata olabilir, işte bu değil de budur, Ahmet

değil Mehmet olacak diye bir liste halinde gönderirseniz

biz onu alıp değiştiririz. Çünkü orası çok zor bir olay değil.

Şimdi yenilenebilir enerji kojenerasyon sistemleri evet,

yok, ancak bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Sadece şu

aşamada yılbaşı takvimine yetişmesi için bunlar şu an

kapalı tutulan noktalar, ama bu metodolojisinde incelerse-

niz var olan şeyler ve bunlar programa da girecek, üzerin-

de çalışılıyor, bunun da eksikliğini biliyoruz, ama çalışılı-

yor. Çünkü bunları da gözden geçirmemizin sebebi bu tarz

binalar yılbaşı itibarıyla hemen pat pat gelmeyecek önü-

müze. Daha çok gelen binalar konut ve ofis binaları şek-

linde oluyor, dolayısıyla onların problemlerini çözme nok-

tasında hızlı gitmeye çalışıyoruz, ama bunlar eksikliğini

bildiğimiz, bizim eksikliğimiz olan konular, çalışıyoruz,

onu söyleyebilirim.

Mimarlar nerede, ben şöyle söyleyeyim, buradaki katılım-

cıların birçoğu yönetmelik çalışmasına başladığımız, hatta

ilk toplantıyı Abdullah Beylerle yapmıştık, belki hatırlar,

belki hatırlamaz bilmiyorum, ama Fevzi Bey, siz ve biz

vardık. Hatta bu sektörde bu nasıl olur diye konuştuğu-

muzda o günden bu güne kadar biz her toplantıya

Mimarlar Odasını, Makina Mühendisleri Odasını, Elektrik

Mühendisleri Odasını, son dönemlerde İnşaat Mühendisleri

Odasını, çünkü onlar da bizi davet etmiyorsunuz diye eleş-

tirdi, eleştiriden sonra İnşaat Mühendisleri Odası da dahil

olmak üzere davet ettik. Mimarlar Odası hiçbirine katılma-

dı, hatta ben toplantıya girmeden önce şuradaki ismi görün-

ce sevindim. Ali Ekber Beye de söyledim, dedim ki, biz hiç
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getirtemedik, siz getirtmişsiniz, tebrik ediyorum dedim. Bir

sene Başkanım hatırlarsanız Antalya’daki çalıştayda bir

karar alındı, o kararların arasında da biz bu toplantılara

Mimarlar Odasını davet ediyoruz, ama katılmıyorlar. Belki

Makina Mühendisleri Odası kanalıyla, Odamız kanalıyla

bunları davet edersek gelirler demiştik, Odamız devreye

girdi, ama yine gelmediler. Dolayısıyla oradaki eksikliği biz

de yaşıyoruz.

ALİ EKBER ÇAKAR- Bir önceki maddeyi siz gerçek-

leştirirseniz, üçlü sorumluluğa dönerseniz herkes burada

bulunur.

MURAT BAYRAM- Evet, yani onunla ilgili çalışıyoruz.

Belediyelerde sıkıntılı süreç yaşıyoruz, belediyelerdeki

sıkıntılı süreci yaşamamızda en büyük kaynak şu. Her

belediye farklı bir şey yorumluyor ve farklı bir şekilde

yorumladığı için de farklı uygulama yapmaya çalışıyor.

2900 tane belediye var, bunları tek tek uygulamayla ilgili

yönlendiremiyorsunuz, bize döndükleri zaman yönlendir-

meye çalışıyoruz, ama oradaki en büyük handikabımız

bizim kanunda var olan bir handikap, der ki, yapı projele-

riyle beraber hazırlanır, yapının iskân aşamasında istenir.

Birini en başka hazırla diyorsun, tamam, hazırla, ama

cebinde dursun, ben en sonunda isteyeceğim diyorsun.

Burada bir çelişki var, bu kanundan kaynaklı bir çelişki,

dolayısıyla bununla ilgili biz şunu söylüyoruz. Evet, yapı-

nın projeleri de beraber hazırlanmak zorunda, dolayısıyla

da bunu yapı projelerini onaylatırken ekinde olması gere-

kir. Yapı projelerini eğer daha önce onaylatmışsam, ruhsa-

tını almamış olsam bile yapı projelerini onaylattıysam o

zaman gerek yok, 2017’ye kadar sürüncemede.

Belediyeleri de bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz,

sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz.

Belediyelerdeki diğer bir sıkıntımız da şu, bu konuya

kadar 31 Aralıkta belediyelerde projeleri onaylayanlar

gene teknik insanlar değillerdi. 01.01.2011’de bu kimlik

belgesinin uygulamaya başlamasında belediyenin ekranına

düşen şeyleri görüp, inceleyip, kontrol edip onaylayacak-

lar gene aynı adamlar. Yılbaşından önce projelerin onay-

lanması aşamasında sıkıntı yaşamayan arkadaşlar hiçbir

değişmedi, ilave olarak sadece bir sayfalık bir belge gele-

cek, bu aşamada problem olmaya başladı. Tabii burada

belediyelerle sıkıntımız devam ediyor, bunlara eğitim yap-

tık, bu sene yine eğitim yapmayı planlıyoruz. Aslında

2011’de zamanımızın büyük bir kısmı eğitimle geçecek,

bu anlamda da çalışıyoruz. Şimdi belediyeler bunları nasıl

kontrol edecek? Belediye tabii ki projesini kontrol ediyor,

etmesi gerekir, projeyi onaylıyor. Şimdi projeyi onaylar-

ken ya da projeyi kontrol ederken programdan sadece ve

sadece kontrol edeceği oradaki duvar detayı mimari detay

ve ısı yalıtım detayıyla uyumlu mu, buna bakacak. Bunun

için de bütün duvarlarına bakmasına gerek yok, eğer adam

art niyeti yoksa her duvarda farklı detay tanımlamamıştır.

Bir kere bir detay tanımlamışsınızdır, onu bütün duvarlar-

da kullanmışsınızdır.

ABDULLAH BİLGİN- Detayda sıkıntı olmaz da, ebat-

larla ilgili olur.

MURAT BAYRAM- Şimdi ebatlar anlamında da bir tane

odanınkini kontrol etseniz ya da bir tanenin ebadına bak-

sanız proje üzerinden, çünkü projeler elinizde zaten, dola-

yısıyla bu süreç çok uzun sürecek bir şey değil, aydınlat-

maların ya da mekanik sistemlerin kontrolü çok zor bir şey

değil, sistemden de onaylayacak. Buradaki en büyük sıkın-

tım benim kontrol etmeleri değil, o projeleri onaylayan

belediyedeki personelin itfaiye memuru, zabıta memuru

olması. Yani şöyle söyleyeyim, fen memuru, itfaiye

memuru, ondan sonra büro memuru, bunlar bugüne kadar

proje onayladılar ve onaylamaya devam ediyorlar. Şimdi

kimlik belgesiyle beraber de projesini nasıl onaylıyorsa

kimlik belgesini o şekilde onaylıyor, yapabileceği çok

fazla bir şey yok. Onlarda sıkıntı yok, yani belediyelerde-

ki teknik eleman problemi. O noktada da ben belediyelere

şunu söylüyorum, eğitimlerde söyledim, bu noktada eğer

projeleri okuyamıyorsanız bağlı bulunduğunuz odanın

kontrolünden geçerken odayla iletişime geçin, size o nok-

tada yardımcı olsunlar diyorum, olurlar diyorum. Öbür

odaları bilmiyorum, Makina Mühendisleri Odasının yar-

dımcı olacağını düşündüğüm için onu söylüyorum.

Şimdi programla ilgili hatalar ve şeylerle ilgili Odadan

liste halinde şey geldi, bunları biz de çalışıyoruz.

Programla ilgili şeyi söyleyeyim, öncelikle bu programın

bu halinde karşılaşılan sıkıntılar ve gelen talepler doğrul-

tusunda biz bir çalışmaya başlıyoruz, onu bu ay içerisinde

başlatıyoruz programın ikinci versiyonuyla ilgili. Bu ikin-

ci versiyonunda programdan beklentimiz şu, bir herkesin

kendi bilgisayarında kurulu olsun, internet üzerinden ken-

dini güncellesin. Yine internet üzerinden bizim serverımız-

la haberleşsin, ama kendi bilgisayarınızda, herkes kendi

bilgisayarında çalışsın. İki, bu program çizim destekli ya

da içinde bir çizim modülü olsun, istiyorsanız kendi içeri-

sinde çizebilin, istiyorsanız AutoCAD, ArchiCAD ya da
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başka bir çizim programı … uzantılı bir şeyi bu programın

içerisine atıp layer’leri düzeltip kullanabilin ya da oradan

tanımlanmasını sağlayabilin. Bu sizlerin de istediğiniz,

ikinci versiyonda bizim de düşündüğümüz bir çalışma.

Bunun da zaman kaybetmemek anlamında çalışmasını

başlatacağız, altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Bu arada

her türlü görüşü gönderirseniz sevinirim, bu çalışmadan

sizler olsanız ne beklersiniz, bunları gönderirseniz bu

çalışmanın içerisine ilave etmeye çalışırız.

ALİ EKBER ÇAKAR- Burada hangisi kullanılacaksa

bunu net tespit ettirip…

ABDULLAH BİLGİN- Başkanım zaten haberleşiyor,

AutoCAD, ArchiCAD gibi mimarların kullandığı prog-

ramlardan biri olursa yeterli. Değilse biz bile layerleri

tanımlarız. Yani burada veri girmektense mimari proje

üzerinde layerleri tanımlamak çok kolay…

SALONDAN- Ne kadar zaman kazandırır Başkan?

ABDULLAH BİLGİN- Sorun biter o zaman, hemen

biter, mimari proje girişi biter, biz bunu bir günde bile

çıkarırız. Yani mekaniği gireceğiz o kadar, iki gün, üç gün

veya bir hafta, mekanikte kaybettiğimiz süre kadar.

SALONDAN- Bu çizim programlarıyla dataları alabilirsin.

ABDULLAH BİLGİN- Tabii, bir anda biter.

MURAT BAYRAM- Bu şöyle; hani hep geometrik bilgi-

lerin girişinin zorluğundan ve çokluğundan bahsediyoruz,

hani programın içerisinde de belli formlara yaklaştırıldı-

ğından bahsediyoruz. O belli formlara yaklaştırılmasının

en büyük sebebi o veri girişini azaltmak aslında, dolayı-

sıyla bu çizim destekli bir hale getirilebilirse eğer, bunun-

la ilgili bir çalışma sonuçlanırsa eğer o zaman sizin sıkın-

tınız zaman anlamında ve farklı formlardan kaynaklı endi-

şeleriniz anlamında giderilmiş olur.

ALİ EKBER ÇAKAR- Bu arada bir şey sorabilir miyim?

Mevcut binalarla ilgili, şimdi bu yeni binalarla ilgili, bu

mevcut binalarla ilgili bu dediğiniz ikinci versiyondaki

sayısal şey katkı sağlayacak mı?

MURAT BAYRAM- Şimdi sayısal mevcut binalarda onu

bana göre bir incelemek lazım. Eğer mevcut binalarda ben

sayısal giriş için de ölçülerini çıkartacaksam, ebatlarını;

yerlerini çıkartacaksam, sayısal giriş yerini bunu çizime

dökmek hem binanın elimde bir çiziminin olması halini,

hem de zaten bunu programa atabiliyorsa, yani iki şeyi

aynı anda çözmüş olurum. Bu anlamda destek olabilir, bu

benim şu anki düşüncem, ama sayısal giriş anlamında

metodolojinin de değerlendirilmesi, metodolojinin de bir

gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü metodoloji hep söylü-

yoruz, biz sıfırdan metodoloji yazmadık, var olan standart-

ları kullandık. Orada bir tane şeyin standartta karşılığı yok,

biz kendimiz uydurduk dediğimiz bir şeyimiz yok, ilgili

standartlar örnek alındı. O yüzden metodolojiye bakmak

lazım, ama ben zaten mevcut binada da bu binanın rölöve-

sini çıkarmadan sayısal giriş de yapamam. Rölöveyi çıkar-

dıktan sonra da zaten bu çizimi aktarıp bunu da programa

aktarmak zaman anlamında…

ABDULLAH BİLGİN- Yalnız biliyorsunuz Murat Bey,

konuştuğumuz konunun metodolojiyi etkileyecek bir tara-

fı yok.

MURAT BAYRAM- Sayısal giriş anlamında söylüyorum.

SALONDAN- Referans bina oluşturur ya program, çizim-

den aktarırken orada bir sıkıntı olursa ne olacak?

MURAT BAYRAM- Yok, oradaki verileri alırsınız, refe-

rans bina zaten şeyi tanımlıyor, o çalışılacak şeyler bunlar

işte dediğim gibi. 

TÜLİN KESKİN- Bir fotoğraf çekip birkaç tane temel

boyutu girdikten sonra şeyi çıkaran programlar var mı?

SALONDAN- Yok, fotoğraftan hiç duymadım. 

ABDULLAH BİLGİN- Yok, çünkü mimaride çizgiler

tanımlı, yükseklikler de giriliyor, yani görünüşü bilgisayar

kendisi çiziyor.

TÜLİN KESKİN- Mesela bir boyut şey yaptıktan sonra

çok sayıda alınmış fotoğraftan acaba çıkarabilir mi?

ABDULLAH BİLGİN- Bilmiyorum, duymadım.

ALİ EKBER ÇAKAR- Mevcut binalara zaten 2017’ye

kadar diye bir süre tanındığı için biz de 2016’nın son altı

ayında mevcut binalar Türkiye'de gündeme gelir. O zama-

na kadar da bu yazılım, vesaire epeyce bir ilerlemiş olur. 

MURAT BAYRAM- Şimdi onun haricinde mevcutta hani

toleranslardan bahsettik, hani mimariler girilirken moto-

mot tutmazsa eğer hata veriyor noktası, şu an duvarlarda

böyle bir sıkıntı var, tavanda ve tabanda yüzde 10’luk bir

toleransı var. Onu duvarlara da yansıtmalarını istedik,

çünkü duvarlarda iç duvarları, yani projeden gelen bir alış-

kanlık, bu odayı tanımlıyorsak içten içe ölçüleri tanımlı-
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yoruz, tutuyoruz binanın tanımlanmasında da dıştan dışa

ölçüleri aldığımız için duvarlı işin içerisine katmamış olu-

yoruz. O yüzden ölçüler tutmuyormuş gibi bir hatayla kar-

şılaşılabiliyor. Dolayısıyla bunun da önüne geçmek için bir

şey yapıyoruz ve orada da bir tolerans bırakıyoruz.

ABDULLAH BİLGİN- Şimdi Başkanım, kısa süreli bir

öneri, bu program kullanılacaksa yeni bir yazılım yapılana

kadar, iç duvar olayını kaldırmalısınız.

MURAT BAYRAM- Şimdi Başkanım, iç duvar olayına

girme zorunluluğu yok.

ABDULLAH BİLGİN- Yani iç duvara aydınlatma için mi

giriyoruz?

TURGUT BOZKURT- Salon, mutfağı ve yatak odalarını

farklı zon olarak tanımlıyor.

MURAT BAYRAM- Neden, onu da tartışalım, yani

neden?

ABDULLAH BİLGİN- Şimdi bakın, yatak odası, salon

diyoruz, bu bir konut… . Bu konut zaten soğutulmuyor,

soğutulsaydı şu kadar enerji kaybedilecekti diye bir yakla-

şım var, referans binayla böyle karşılaştırılıyor. Burada

yatak odasını, mutfağı, salonu ayırmanın, yani bu kadar

ayrıntıya girmenin bir anlamı yok. Bence iç duvarları

tamamen kaldıralım, bitirelim. Zaten şimdi bakın ampulle-

ri giriyoruz da bu ampulleri kullanıcı kendisi alıyor, terci-

hine göre değiştiriyor. Yani ampule de çok fazla takılma-

mak lazım. Yani burayı siz 10’a da bölebilirsiniz, burayı

tek bir oda da kabul edebilirsiniz. Sonra öyle bir şey var ki,

zon kavramı… Sizin zonunuz altı metre, belki şimdi değiş-

miştir, benim eğitim aldığım tarihte altı metre idi, tam oda-

nın ortasından geçiyor diyelim, odanın yarısı dış zon, yarı-

sı iç zon, böyle bir şey olamaz ki zaten. Yani basitleştire-

lim, eğer bu programda ısrar edeceksek, iç duvarları ve

zonları kaldıralım. Şimdi burada, bu odada iç zonu, dış

zonu tanımlayın, mümkün değil.  Tanımlasanız ne olacak?

Ben mekanik tesisatta onu kullanmıyorum ki, benim tasa-

rımımı etkileyen bir şey değil. Yani iç duvara takılmayalım

ve bunu dıştan bütün olarak, kapısı, penceresi, camı, çer-

çevesi dahil dış kabuk olarak çözelim. İç duvar olayı çok

ciddi bir handikap, altta ne var, üstte ne var, yukarıda

salon, aşağıda antrenin bir köşesi, bu taraftan mutfak, öbür

taraftan WC, yani inanılır gibi değil, bunun bina perfor-

mansıyla ne ilgisi var? Yani neticede ayrıntıda boğulmu-

şuz. Zaten ben size söyleyeyim, sertifika getirenler bunu

bir katı bir oda gibi getirecektir, ben size olacağı söyleye-

yim, iç duvarları görmeyecektir.  İş bir noktada olacağına

varıyor. 

MURAT BAYRAM- Gerek yok, yani buna izin veriyor

program, onu da yapabilirsiniz, öyle de yapabilirsiniz,

bunun önünde engel yok.

ABDULAH BİLGİN- Yani biz eğitim alırken oralarda üç

gün uğraştık, tuvalet duvarıydı, mutfak duvarıydı.

MURAT BAYRAM- Eğitimlerde şunu yapıyoruz, bir

katta onu da yapıyoruz, üst kata çıkıyorsunuz, üst katı tek

zon olarak, tek katı da zon olarak tanımlıyorsunuz, her iki-

sini de yapmanızın önünde bir engel yok.

ALİ EKBER ÇAKAR- Peki, ikisinin arasında ne kadar

fark oluyor, bir fark çıkıyor mu?

MURAT BAYRAM- Ama bu göz ardı edilemez mi, göz ardı

edilebilir, o yüzden zaten program ikisine de izin veriyor. Yani

tanımladığınız, hata yaptığınız demiyoruz ki, tanımlamakta,

yani o tarz bir tanımlamada hata var denmiyor.

ABDULLAH BİLGİN- Yani, evet, bunlar da kısa süreli

alınması gereken önlemler. Uzun vadede alınması gereken

kalıcı önlemi söyledik.

MURAT BAYRAM- Evet, yani sonuçta onların üzerinde

çalışıyoruz, o iç duvarlarda illa bütün iç duvarları tanımla-

yacaksınız diye bir kuralı yok programın.

GÜRKAN ARI- Peki, bu kat bazında alıyorsa tamam,

konutta aldı. Mesela şu projede bir kat bazında aldığında

bir şey veriyor mu?

MURAT BAYRAM- Ben kendi bakanlık binamda şey

yaptım, 12 bin metrekare nasıl girdiğimi anlattım.

GÜRKAN ARI- Nasıl giriliyor?

MURAT BAYRAM- İki koridor da bizim ofis şeylerimiz

ve ortada koridorlarımız var, kapılarımız zaten açık. Yani

iklimsel anlamda bir farklılık yok, bütün şey ben duvarları

yıksam da ofis, dolayısıyla bütün kat benim için tek bir zon.

GÜRKAN ARI- Zaten sizin bina da kutu gibi düzgün bir

bina, kolay tanımlanan bir bina.

MURAT BAYRAM-Yani bu illa tek tek oda oda tanım-

larsanız tamam, kabul, ama zorunluluk var mı? Yok.

SALONDAN- Şöyle, eğer ısı kayıp kazanç hesabını

hesaplayan bir program olsaydı diğerlerindeki gibi…
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MURAT BAYRAM- Şimdi ısı kayıp kazanç programla-

rıyla bunu şey yapmamak lazım, belki bu çok çok sonrala-

rı hepsini birleştirmiş bir program haline gelebilir. Çünkü

şöyle söyleyeyim, bu program sonrasında bir de şu da geli-

yor, ısı yalıtımını da bunun içerisine katalım, tasarım prog-

ramlarını da bunun içerisine katalım, hepsi tek bir program

olsun. Bize göre bu haliyle bile devasa bir program, hepsi

iç içe girebilir mi, orası bambaşka bir dünya, çünkü çalış-

ma şekilleri farklı.

SALONDAN- Çünkü biz ısı kazancını ve ısı kaybını oda

oda yapıyoruz, bütün odalar elden geçiyor.

MURAT BAYRAM- Şu olur, o tanımlanan şeyler benzer

bir programda tanımlanıyor zaten, o tanımlanan değerleri

ifadeleri alır kullanır, öyle de belki bir şey çalışılabilir.

Burada oda oda girdiğiniz zaman oda oda hesaplıyor, ama

buradaki tek handikap şu, saatlik verilere göre hesapladığı

için fitlerini seçmeniz lazım. Yani bu ortalamaya göre

hesaplıyor.

ABDULLAH BİLGİN- Bu şekilde zaten kullanamayız.

ABDULLAH BİLGİN- Hocam, Hakkı Beyin yaptığı

program da hesaplıyordu, binanın bir yıllık enerji gereksi-

nimini veriyordu, yani rakam veriyordu, ama onu getirip

ısıtma sisteminde, soğutma sisteminde kullanamazsınız.

Bu durumda üç defa iş, ısı kaybı, ısı kazancı, şimdi ikisini

birden yapanlar var, kabul görmüyor,  şimdi de BEP-TR.

Sistem auto-cad üzerinden çalışsa, daha ön proje aşama-

sında mimarinin performansını görür, belki mimara öneri-

miz olur. İş bittikten sonra mimara dönüp bu binayı yeni-

den yap deme şansımız olabilir mi? Ancak mevcut yazı-

lımla bunu yapmaya imkân yok. 

MURAT BAYRAM- Şimdi o anlamda hani bir şey söyle-

diniz, onu atladım şimdi aklıma geldi bunu üzerine, bu

belediyelere taahhütle kimlik belgelerini sonra alacaklar,

şimdi burada belediyelerin dikkat etmesi gereken şu.

Projeleri mevzuata uygun mu değil mi, buna göre onayla-

mak zorundalar. Eğer belediyenin onayladığı proje mev-

zuata uygun değilse kimliği kötü çıkacak. O zaman sadece

müellifin sıkıntısı değil, belediyenin de sıkıntısı çıkacak,

çünkü yanlış bir onaydan geçirdiği için.

ABDULLAH BİLGİN- Bu konuda bir şey söyleyebilir

miyim? Belediye konusu, bakın, Türkiye müthiş bir şekil-

de gecekondulaşmaktadır.  Herkes şimdi geliyor bizle çift

proje pazarlığı yapıyor. Şimdi bakın, biz BEP-TR’yi konu-

şuyoruz, iki proje, biri belediyeden ruhsat alacak proje,

diğeri de uygulanacak proje… İki projenin birbiriyle ilgisi

yok, şimdi siz inşaat ruhsatıyla birlikte enerji kimlik bel-

gesini aldınız, yerinde yapılan yapı o değil ki…

MURAT BAYRAM- Başkanım, orada da şöyle bir uygu-

lamayı hayata geçireceğiz, belki bütün binaları yapamaya-

cağız, ama o veri bankasından seçtiğimiz, seçeceğimiz

binaları biz bakanlık olarak il müdürlüklerimiz kanalıyla

kimlik belgesi çerçevesinde bir kontrolden geçireceğiz.

SALONDAN- Ama bu konuda belediyeleri çok ciddi bir

şekilde uyarmanız gerekir.

MURAT BAYRAM- Bakın, mevzuatta hepsiyle ilgili

sorumluluk bölümleri var. Bunu ancak şu var, bizim ülke-

mizde maalesef böyle, birilerinin canı yanmadan kimse,

burada şu var, diyorum ya, projesini onayladı, bu proje

doğru değil, kimlik belgesini iskân aşamasından hazırladı-

nız, C sınıfı çıkmadı. Bu tarz tespitler olduğu zaman yapı

denetimi, belediyesi, projesi, müteahhidi, işletmecisi, bun-

ların hepsinin şeyleri var, yani bunların hepsine geri döne-

cek şeyler var. Şimdi zaten bunları koymaya çalışmamızın

sebebi şu an bahsettiğimiz sıkıntıların yaşanıyor olması,

ileride bunları nasıl çözebiliriz üzerinden çalışıyoruz.

ABDULLAH BİLGİN- Sığınaklar, otoparklar sosyal

tesis, spor salonu, sauna hamam oluyor…

MURAT BAYRAM- Sığınakları daire yapıp kullanıyor-

lar. Dolayısıyla bunlar zaten bildiğimiz, en azından bunla-

rın önüne nasıl geçeriz noktasında bu tarz şeylerle gitme-

ye çalışıyoruz.

ABDULLAH BİLGİN- Otellerde bile restoranlar, toplan-

tı salonları sığınak ve otoparklardan dönüştürülüyor.

MURAT BAYRAM- Bu EVD’ler konusuna da gelince

EVD’leri biz de takip ediyoruz, orada şöyle bir sıkıntımız

var, sonuçta mevcut binalarda 20 tane EVD var, yarın bu

EVD’lerin sayısı azalır ya da artar noktasında sıkıntımız

var. Onun için de bizim elimizde bir B planı, bir alternati-

fimiz var, çok sıkışırsak bunu SMM’lere döneriz ve

SMM’lere veririz. Sonuçta bunun ücreti karşılığında yapı-

lacak bir iştir, dolayısıyla yapmak isteyen yapar. Çünkü

sistemde de zaten tanımladığımız bir mekanizmadır, var

olandır. Dolayısıyla kullanımının önünde herhangi bir

sıkıntı yok.

ALİ EKBER ÇAKAR- Murat Bey, burada üyelerimizin

adına ben kurumsal olarak bir talepte bulunayım, lütfen

SMM’lere açın bunu, çünkü EVD’lerle olacak bir iş değil-
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dir bu. Sonuçta EVD şöyle düşünün, proje müellifi olan bir

SMM eğer yeni bir binanın projesini çiziyorsa mevcut bina-

larla ilgili de çok rahat bir şekilde bunu yapabilecek durum-

dadır. Dolayısıyla bunu sadece EVD’ler olarak düşünmeyin,

bu alanda hakikaten emek veren, çaba harcayan bir sürü

SMM’ler var, bu SMM’lere burayı açmamız lazım.

MURAT BAYRAM- Bakın, burası öyle bir nokta ki şimdi

EVD’ler karşı tarafa geçip oturduklarında sonuçta projesi

bitmiş bir binanın proje bilgilerini de ben okuyabiliyorum.

Dolayısıyla sisteme girip ben kimlik belgesi üretirim,

dolayısıyla yeni binalarda biz de verelim diyorlar. Aynı şey

SMM’lerde de, bizim buradaki öngörümüz şu, biz

EVD’lerle ilgili sıkıntı eğer yaşanacaksa mevcut bina nok-

tasında o zaman alternatif bir formülümüz var, onu devre-

ye sokmamız gerekir, ama bunu da görmek lazım. Çünkü

EVD’ler de bu ülkede kurulmaya ya da hayatta kalmaya

çalışan şeyler ve şu an 20 tane bina sektöründeki EVD’nin

tek şeyi bu, kimlik belgesi.

ALİ EKBER ÇAKAR- Bir soru sorabilir miyim? 9 mil-

yon bina, yani yapı stokumuza bakıldığında, konut olarak

27 milyon diye görünüyor bu TEDAŞ’tan, vesaire, 20’yle

27 milyon arasında konut olduğu söyleniyor, bina olarak

da 9 milyon deniyor. mesela 9 milyona şu anda kaç tane

EVD olması lazım bu yapı için, yani nasıl bir öngörü var,

nasıl bir hesap yapılıyor, ben genel olarak öğrenmek için

soruyorum hakikaten bilmediğim için. Yani mesela bir

hesap yapılır, bir öngörü yapılır, yani bir yerde de bir firma

şu kadarına bakabilir, dolayısıyla şu kadar yılda şu kadar

EVD olursa şu zamanda çözülür gibi, o anlamda sordum,

öngörü var mı?

HAKKI BUYRUK- Bilgi aktarımı yapayım mı bunu

cevaplamadan önce, bunu cevaplamak çok zor, ama şimdi

bu yönetmeliğin ilk hazırlanışı sırasında, şuradan başlaya-

yım isterseniz. EVD’lerin kuruluşu Enerji Verimliliği

Kanunuyla gerçekleşti biliyorsunuz. EVD’ler ne yapacak-

lar kanuna göre? Enerji verimliliği konusunda eğitim, etüt,

danışmanlık hizmeti verme, uygulama yapma, enerji kim-

lik belgesi o aşamada yok bunun içerisinde. Daha sonra

ikinci aşamada bu kanun uyarınca, işte hem de AB direk-

tifi uyarınca Bayındırlık İskân Bakanlığı o yönetmeliğin

uygunlaştırılması çalışmasında Bina Enerji Performans

Yönetmeliğin hazırladı, bunun da çıktısı enerji kimlik bel-

gesi. İlk hazırlık zamanında mevcut binalara enerji kimlik

belgesi verilmesi aşamasında binanın etüt edilmesi vardı,

cihazlarla ölçülerek binanın enerji performansının değer-

lendirilmesi tartışılmıştı o zamanlarda. Onun için de zaten

mevcut cihaz altyapısı olan enerji verimliliği danışmanlık

şirketleri kuruluyor, Bayındırlık Bakanlığında ilkönce

EVD diye bir şey yoktu, enerji kimlik belgesi düzenleme-

ye yetkili kuruluşlar diye bir isim altında yeni bir yapından

söz ediliyordu. Ancak o dönemde denildi ki burada zaten

cihaz altyapısı olan, personel altyapısı olan şirketler kuru-

luyor, bunları değerlendirelim denildi ve onlara geçildi

bugün. Ancak daha sonraki gelinen aşamada bugünkü gel-

diğimiz noktada mevcut binalara enerji kimlik belgesi ver-

mek için ölçümler, kontrol şey yok şu anda.

MURAT BAYRAM- Onu da yapabilirsiniz, önünde engel

yok. Yani duvarın eğer siz UV1 ölçebiliyor, bunun da

güvenli olduğuna inanıyorsanız, bunun da altına imza ata-

biliyorsanız bunu ölçersiniz, programa onun değerini

girersiniz. Yoksa yapıldığı yıldaki değerler baz alınıyor.

Yapıldığı yılda uygun muydu acaba standartlara, onu kabul

ediyoruz.

HAKKI BUYRUK- Tamam, gerekiyorsa bu maliyette

bunu ben böyle yapacağım der girer, öyle diyelim, ama

burada EVD sayısının artmama riski her zaman düşünüle-

rek mutlaka bir B planı olması lazım.

MURAT BAYRAM- Şimdi bir B planı var, oradaki geliş-

melere görüp ona göre hareket etmemiz lazım. Bu da takip

ettiğimiz bir şey, en azından onun bilinmesini isterim.

Ondan sonra dediğim gibi bu enerji EVD konusu öyle.

TÜLİN KESKİN- Aslında bu işi en iyi SMM’ler yapar,

projeye en aşina, çünkü ben EVD’leri düşünüyorum.

MURAT BAYRAM- Mekanik bölümlerde abartılı girişler

sorgulanmıyor, mekanik bölümde abartılı giriş yaparsanız

sizin sınırınız otomatikman kötüye gider. Zaten o zaman

da kötüye gitmiş olması demek sertifikayı onaya göndere-

mezsiniz.

GÜRKAN ARI- Buradaki sıkıntı şuydu, arkadaşlardan

gelen eleştiri, ben altı ay boyunca girdim, hiçbir şekilde

uyarmadı, altı ay sonunda yanlış verdi veya üç gün veya

beş gün veya bir hafta.

MURAT BAYRAM- Şimdi uyarı verme anlamında şöyle

söyleyeyim, siz mimarinizin de en sonunda uyarılarını

görürsünüz. Yani sertifikayı sakla butonuna bastığınızda

uyarınızı görürsünüz.

ABDULLAH BİLGİN- Şimdi bakın, mimari projenin

yapımı da gelişen bir süreç… Kimlik belgesi yazılımı

kolay olsa aralarda bilgi alırsınız, yani AutoCAD’i tanısa
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mimari projede zamanında önlem alma şansınız olur.

MURAT BAYRAM- Tamam Başkanım, onun üzerinde

çalışıyoruz, ama şu an şu mevcut durumda 100 kilovatlık

yere 1 milyon kilovat kimse girmez.

ABDULLAH BİLGİN- 100 kW değil, 80 kW girer, 75

kW girer, fark var.

MURAT BAYRAM- Tamam, onu yapsın, onu şeyde

görürsünüz. Şöyle söyleyeyim, bakın, orada şu olur, bele-

diyedeki adam görüyor zaten, orada şunu yaparlar. Kombi

sistemi tanımlıyor, şimdi bütün kombileri tek tek tanımla-

mak zorundasınız. Siz tanımlarken kombiyi 0 kilovatlık

bir kombi yerine ihtiyacım benim 7 civarındadır, 7 kilovat

tanımlayın der, 7 kilovat tanımlarsınız hesaplayacağı per-

formans farklı bir şey, 20 kilovat tanımlarsanız farklı bir

şey hesaplar. Çünkü 20 kilovatta zamlanarak hesaba kata-

cak, o yüzden kimlik belgesi farklı çıkar. O da belediyenin

önüne gidiliğinde görür.

ABDULLAH BİLGİN- Çok enteresan bir örnek verdim,

benim binamın ihtiyacı zaten 5, 6 kilovat, kullandığım

kombi 20 kilovat, ne olacak şimdi?

MURAT BAYRAM- Tamam, onu zamlı hesaplıyor.

ABDULLAH BİLGİN- Öyle bir kombi yok.

MURAT BAYRAM- Yok işte, o yüzden onu 6, 7 kilovat

tanımlarsanız onaydan geçerken zaten onu görüyorsunuz,

gidip şeyden ürettirebilir.

ABDULLAH BİLGİN- Ama bence o doğru değil, bina-

nın gerçek ihtiyacını girmek daha doğru.

MURAT BAYRAM- Gerçek ihtiyacını hesaplıyor zaten,

üstünü siz, yani bu şunun gibi, benim ihtiyacım 100 kilo-

vat, ama ben emniyetli olmak adına tutuyorum 200 kilo-

vatlık kazan koyuyorum. Düşük koymak iyi anlamına gel-

miyor, onun bir aralığı var, o aralığın içerisinde biliyorsa-

nız kullanırsınız, ama şu an o aralığı bilmiyorsunuz.

Bulunabiliyorsa o aralığı kullansın hiç önemli değil,

sonuçta en kazından seçtiği kazan projesinde de o aralıkta

kalacak.

Bir de şu noktada her zaman eleştirilere, görüşlere açığız,

her türlü bilgiye de açığız, ama olmadı, yapamadık, ede-

medik, yanlıştı, bunun ziyadesinde bu hata, doğrusu bu

şeklinde oturalım konuşalım ve bundan sonraki süreçte

yapmamız gerekenleri yapalım. Ancak hani bu olmadı,

yapamadı, yani burada ciddi bir emek var, ciddi bir uğraş

var. Yani tamam, birçok şeyini beğenmiyor olabiliriz, ama

şu an bunu kullanmak için çok yoğun uğraşan, gerçekten

uğraşan insanlar da var. 

ABDULLAH BİLGİN- Ya onlar Murat Hoca bu işi bir

ekmek kapısı olarak gören, bunu yeni bir açılım olarak

değerlendiren, bu sektörde işte böyle bir piyasa oluşuyor,

aman burada yerimizi alalım, adam diyor ki, ağabey halle-

deriz, varsa ihtiyacınız, metrekare yaklaşık 1000 lira,

çözeriz diyor.

MURAT BAYRAM- Onu yapamazlar zaten, o kadar basit

bir şey değil. Yani dediğim gibi eğer bir software yazsay-

dım, mesela Almanya'da olduğu gibi olsaydı o zaman iste-

diğiniz sınıftan belge üretir verirdiniz, kimse de bunun

takibini de yapmazdı, kontrolünü de yapmazdı.

ABDULLAH BİLGİN- Bu iş yapı sektöründe, yapı tasa-

rımında uğraşan mimar ve mühendislerin inisiyatifinde

kalmalı, bunu sağlamalıyız, bu konu üçüncü şahıslara git-

memeli.

MURAT BAYRAM- Zaten onun önüne geçmeye çalışı-

yoruz, özellikle mevcut binalarda şimdi şeyler istiyorlar,

gıda mühendisi de ben bu işi yaparım diye çıkıyor.

Dolayısıyla sadece ve sadece bina sektöründe çalışan

mühendis ve mimarlar bu işin içerisinde olacak, bununla

ilgili çizgilerimiz belli, o çizgilerin arasında kalınacak.

Herhangi bir şey yok, KEP-SDM’yle ilgili de buna çok

detaylı girmeyeceğim, ama KEP-SDM gerçekten değer-

lendirilip o ekipte çalışan insanların emeklerini hiçbir

şekilde göz ardı etmedik ve ikinci çalışmada onların da

olmasını çok istedik. Dolayısıyla durum bu, dediğim gibi

atladığım bir şey varsa da yine kontrol edeyim. Teşekkür

ediyorum.

ALİ EKBER ÇAKAR- Arkadaşlar, biz teşekkür ederiz.

Şöyle toparlayalım, burada bulunanlar, TTMD de dahil

olmak üzere, İZODER’den bulunan arkadaşlar da dahil

olmak üzere, biz Makina Mühendisleri Odası kurumsal

olarak dahil olmak üzere hepimiz, Elektrik Mühendisleri

Odası da dahil olmak üzere, muhtemelen mimarlar da

dahil olmak üzere, onlar adına da konuşabilirim, bizim

niyetimiz burada üzüm yemek, bağcıyı dövmek diye bir

derdimiz yok. Yani iş doğru yapılsın, işin ilgili meslek

disiplinleri tarafından yapılmasını istiyoruz özellikle, yani

tüm odalar olarak biz böyle bakıyoruz. Bu işin sahipleri

kimlerse, yani bu projeye emek verenler, çaba harcayanlar,

tarafından yapılsın. Biraz önce Başkanın ifade ettiği gibi

böyle oradan buradan birtakım insanlar gelip de bu işi
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ekmek kapısı olarak görmemeliler. Bu işin asıl sahipleri

kimlerse onlar tarafından yapılmasını arzu ediyoruz.

Dolayısıyla da varsa eksiklikler, varsa birtakım noksanlık-

lar o noksanlıkların bir an önce giderilmesini istiyoruz.

Biz Makina Mühendisleri Odası olarak kendi meslektaşları-

mızdan aldığımız geri bildirimlerle sürekli bakanlığa

konuyla ilgili bildirimlerimizi yapmaya devam edeceğiz,

Umut ediyorum özellikle Murat Beyin bu toparlayıcı konuş-

masının içerisinde algıladığım muhtemelen ikinci versiyon

diye tanımladığımız versiyonda mimarinin özellikle

AutoCAD bağlantılı devreye girmesiyle iş biraz daha kolay-

laşacak gibi görünüyor. İZODER’deki arkadaşlarımız yazı-

lım kısmını, daha doğrusu takip eden arkadaşlarımız da bu

konuşmalara darılmamışlardır. Düzeltilebilecekleri varsa ya

da yapılması gerekenler varsa bakanlıkla koordineli bir

şekilde muhtemelen onlar da yapılır. Biz yardımcı olmaya

çalışıyoruz, bizim bütün derdimiz bu. Bizim meslektaşları-

mızın bu işi doğru yapmasını istiyoruz, öğrenerek yapmala-

rını istiyoruz, kurumsal olarak, Oda olarak bütün gayreti-

miz, çabamız bu. daha önce eğitim almış olan meslektaşla-

rımızı programın tüm eksiklikleri tamamlandıktan sonra

tekamül eğitimine alacağız. Yani daha doğrusu bu belki de

ikinci versiyonun devreye girmesiyle birlikte şu ana kadar

eğitim almış olan arkadaşlarımızı eğitime alacağız Çünkü

Aralığın 20’sinde eğitim alanlarla Ocağın 10’unda eğitim

alanlarla, Ocağın sonunda eğitim alanlarla, belki de Şubatın

başında eğitim alanlar arasında programın güncellenmesin-

den dolayı bilgi eksikliği oluşmaktadır çünkü sürekli bir

güncelleme ve yenileme ve sürekli eksikleri giderme gibi bir

eğilim var. Sonuç olarak belli bir noktadan sonra muhteme-

len bu program evet, artık bundan sonra çok ufak tefek

eksiklerinin dışında genel hatlarıyla yüzde 80, yüzde 90 bu

tamam denildiği noktada bizde daha önceden eğitime aldı-

ğımız arkadaşlarımızı tekrar bizim eğitime almamız gereki-

yor en azından onlara yardımcı olmak anlamında.

Siz de söylediniz, muhtemelen bu internet üzerinden ya da

CD ya da bilgisayarın kendi kullanımıyla ilgili aslında iyi

bir yaklaşım o, çünkü çoğu yerlerde muhtemelen belki

kendi internetleri de yoktur, sürekli sıkıntı var, biz kulla-

namıyoruz, diye. Araştırdığımızda hakikaten adamın inter-

neti çalışmıyor ya da internette bir problem var. Tabii onu

orada görmüyor, diyor ki burada bu program çalışmıyor

gibi meslektaşlarımızdan birtakım uyarılar var. Belki de

dediği gibi tek başına kendi bilgisayarında bunu rahatlıkla

kullanabilirse iyi olacak diye düşünüyorum.

ABDULLAH BİLGİN- Sayın Başkanım, Sayın Ertuğrul

Bey, 34 senedir mekanik tesisat tasarımcısı olarak çalışı-

yorum. Kişisel inancımı söyleyeyim. Eğer biz burada hepi-

mizin mutabık olduğu şekilde, bu yazılımı AutoCAD altın-

da dijital proje üzerinden çalışır hale getirirsek, şu son iki

üç aydır yaptığımız tartışmaların yüzde 95’i biter, hiçbir

şey kalmaz. Bir yüzde 5’lik bölüm kalır ki onu çözmek,

onun üzerinde daha iyi bir noktaya gelmek çok kolay, bunu

gönül rahatlığı içinde söylüyorum. Bunu da şu anda bizim

ve mimarlarımızın çalıştığı sistemde çok rahatlıkla yapabi-

liriz diye düşünüyorum. Sizin yazılımın altyapısının buna

çok aykırı olacağını düşünmüyorum. Bu alanda yoğunla-

şırsak bu işi bitiririz. Yarından tezi yok, bence hemen düğ-

meye başmalıyız.

ERTUĞRUL ŞEN- Bakanlığımız iradeyi ortaya koydu,

böyle bir şeyi yapacağız dedi, biz de zaten bunun üzerine

gideceğiz.

ABDULLAH BİLGİN- Tamam, ondan sonra mekanikte-

ki problemlere ayrıntılı olarak girebiliriz.

MURAT BAYRAM- Tabii tabii, o teknik detaylarda mut-

laka belki söyleyecekleri var arkadaşlarımızın söylemeyi

unuttuğumuz, yani biz her şeye hazırız.

ALİ EKBER ÇAKAR- Teşekkür ederiz katılımınızdan

dolayı, Sonuç olarak Tesisat Mühendisleri Dergisine böyle

bir çalıştayı eğer yazılı doküman getirebilirsek meslektaş-

larımıza faydalı bir iş yapmış oluruz.

ALİ EKBER ÇAKAR- Vallahi biliyorsunuz Antalya’da

çalıştaydan beri biz mimarları arıyoruz, bakanlık arıyor,

biz arıyoruz, sizler devreye girdiniz, Tülin Hanım o zaman

devreye girdi, çalışma grubu olarak biz devreye girdik,

ancak sonuç alamadık.

TÜLİN KESKİN- Ankara’da Mimarlar Odasında bir

Enerji Verimliliği Grubu var. Ben toplantılar düzenliyorum,

Bina grubuna mutlaka geliyorlar, iki üç kişi geliyorlar.

ALİ EKBER ÇAKAR- Evet bir sıkıntımız var, ama yapa-

cak pek fazla bir şeyimiz yok.

SALONDAN- İsmail Beye bugün ulaşamadım, büyük

ihtimalle bir mazereti çıktı, kesin katılacaktı. 

ALİ EKBER ÇAKAR-Yok, ben kurumsal anlamda söy-

lüyorum, yoksa buradaki arkadaşımız iyi niyetli olabilir.

toplantı:Sablon  15.03.2011  10:44  Page 57


