
Enerji verimlili¤i düflüncesinin ç›k›fl
noktas›nda, üretimi k›smadan ve kulla-
n›c›lar›n yaflam kalitesini düflürmeden
enerji tüketiminin azalt›lmas› amac› ya-
tar. Bunun için, üretimden tüketime de-
¤in tüm evrelerde, enerji kaynaklar› en
etkin biçimde kullan›lmaya, enerji kay›p-
lar› engellenmeye ve at›klar de¤erlendi-
rilmeye çal›fl›l›r. Elbette kullan›c›larca
harcanan enerjinin bir miktar azalt›lma-
s›yla sa¤lanan enerji tasarrufu da, bu
amaçla at›lan ad›mlardan biri olarak ka-
bul edilebilir. Bu nedenle, enerji verimli-
li¤i alan›nda yap›lan çal›flmalar hem üre-
tim, hem de tüketim aflamas›ndaki baz›

etkinlikleri kapsar. Tüketim aflamas›nda
daha az enerji harcayarak daha fazla ya-
rar sa¤lama yaklafl›m› egemenken, üre-
tim aflamas›nda daha fazla ve verimli
enerji sa¤layan ürünlerin ve geri kaza-
n›m f›rsat› yaratan süreçlerin gelifltiril-
mesine çal›fl›l›r. Her ne kadar akla ilk
gelen fley enerji tasarrufunu art›rmak ol-
sa da, tüm dünyada enerji arz›na yöne-
lik çal›flmalara daha fazla a¤›rl›k verili-
yor. Çünkü bu ikinci cephedeki u¤rafllar
sonucunda daha fazla enerjiyi daha ucu-
za ve daha kolay üretmek mümkün ol-
du¤u gibi, enerji kay›plar›n› azaltmak
da mümkün olabiliyor. 

Verimli Kullanmal›y›z,
Çünkü…

Dünyada birçok ülke enerji sorunuy-
la bafl etmeye çal›fl›yor. Büyük oranda
enerji gereksinimi fosil yak›tlar ve tü-
revleri olan kaynaklardan sa¤lanmaya
çal›fl›ld›¤› için, günün birinde çok bü-
yük bir sorunla yüz yüze gelece¤imizin
hemen herkes fark›nda. Özellikle petrol
yataklar›n›n bolca bulundu¤u ülkeler-
deki siyasal kar›fl›kl›klar düflünüldü-
¤ünde, birçok ülke acil eylem planlar›
yapmaya bafllad› bile. Üstelik iflin bir de
çevresel yönü var; çevre kirlili¤inin art›-
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Çok de¤il bundan 40 – 50 y›l önce, büyük kentlerde bile her evde elektrik yoktu. Çocuklar
lüks lambas› ›fl›¤›nda ders çal›fl›r, çamafl›rlar elde y›kan›rd›. fiimdiyse, ülkemizde neredeyse
elektri¤i olmayan köy yok, elektrik kesintilerine veda edeli de oldukça uzun zaman oldu. Ama
yine de bu, bir gün enerji s›k›nt›s› çekmeyece¤imiz anlam›na gelmiyor. Üstelik yaln›zca bizim
gibi geliflmekte olan ülkeler de¤il, geliflmifl ülkeler de bu sorunun üzerinde titizlikle duruyor.
Bu nedenle, bir yandan enerji kaynaklar›n›n sürdürülebilir bir flekilde kullan›m›na çal›fl›l›rken,
bir yandan da enerjiyi verimli kullanman›n yollar› gelifltirilmeye çal›fl›l›yor.

Daha Az, Daha Ucuz, Daha Ak›ll›ca
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fl›nda en büyük etkenlerden biri fosil
yak›t tüketimi. Günümüzde dünyadaki
elektrik üretiminin yaklafl›k % 36’s›n›n
kömürden karfl›land›¤› düflünülüyor.
Bu nedenle elektrik üretiminin sera ga-
z› sal›m›ndaki pay› oldukça yüksek. Bu-
nunla birlikte, elektrik üretiminden kay-
naklanan CO2 sal›mlar› yeni ve verimli
teknolojilerin kullan›lmas›yla yaklafl›k
% 25 oran›nda azalt›labiliyor.

Elbette geliflmifl ülkelerin bu konuda
bu denli kayg›lanmalar›n›n bafl›nda
enerji tüketimlerinin, dolay›s›yla da
enerji gereksinimlerinin fazla olmas› ge-
liyor. Örne¤in, ABD dünya nüfusunun
yaln›zca % 4,7’sini bar›nd›rd›¤› halde,
do¤al kaynaklar›n % 25’ini kullan›yor.
Ortalama olarak bir Amerikal›; bir Hint-
li’nin 56, Bangladeflli’nin 150, Etiyopya-
l›’n›n 500 kat› kadar enerji tüketiyor.

Tüketimin bu kadar yüksek oldu¤u
ülkeler, enerji verimlili¤i konusunda
ciddi çal›flmalar yapmaya bafllad›lar.
Baflta Avrupa Birli¤i ülkelerinde ve
ABD’de enerji verimlili¤i önemli bir rol
oynamaya bafllad› bile. Enerji tüketimi-
ni azaltmak için, enerji verimlili¤i konu-
sunda birtak›m yat›r›mlar, enerji yo¤un
üretim sektörlerinde yap›sal de¤ifliklik-
lere gitmek ve enerji tüketim fiyatlar›n›
art›rmak gibi birtak›m yöntemlerden bir
arada yararlan›lm›fl. Enerji verimlili¤i
konusunda yap›lan yat›r›mlar sayesin-
de, tüketicilerin cebinden daha az para
ç›kt›¤› gibi, sera gazlar› sal›m›n›n azald›-
¤› ve s›n›rl› olan enerji kaynaklar›n›n
daha yavafl tüketildi¤i de kan›tlanm›fl.
Enerji verimlili¤inin art›r›lmas› ya da
enerjiyi daha verimli kullanmak konu-
sunda sürdürülen etkinliklerin bafl›nda,
kimi laboratuvar ve enstitülerde bu ko-

nuda yap›lan çal›flmalar geliyor. Bu ça-
l›flmalar, halk› evlerinde enerjiyi daha
verimli kullanabilmek için nas›l davran-
malar› konusunda çok basitçe bilgilen-
dirmekten tutun da, çok karmafl›k ve
teknik baz› yöntemlerle yeni malzeme-
ler gelifltirmeye kadar çok genifl bir yel-
pazeye sahip. Ülkemizde sat›lan birçok
ürün için de art›k “daha az enerji tüke-
timi” çok önemli bir özellik. Buzdolap-
lar›ndan, elektrik motorlar›na kadar bir-
çok ürün, ne kadar az enerji tüketimi
gerektiriyorsa piyasada o kadar tutulu-
yor, di¤er ürünlere karfl› rekabet gücü
fazla oluyor. Bu durum da, yavafl yavafl
tüm dünyada fazla enerji tüketimi ge-
rektiren ürünlerin piyasadan çekilmesi-
ne yol aç›yor. Bu sayede birçok ülke
enerji standartlar›n› gözden geçirip ge-
rekli düzenlemeleri buna göre yap›yor. 

Ülkemiz için de durum pek farkl› de-
¤il; en az›ndan enerjiyi daha verimli kul-
lanmam›z gerekti¤i ortada. Kifli bafl›na
düflen elektrik enerjisi tüketimi dünya
ortalamas› 2 280 kWh ve OECD ortala-
mas› 7 841 kWh’ken, Türkiye’de bu de-

¤er 1 473 kWh’le s›n›rl› olsa da, 2003’te
1184 “kilogram petrol eflde¤eri” (kgpe)
düzeyinde gerçekleflmifl olan kifli bafl›na
genel enerji tüketiminin 2010’da 1601
kgpe ve 2020’de de 2533 kgpe’ye yük-
selece¤i düflünülüyor. Görüldü¤ü gibi,
Türkiye’nin enerji talebi her yaklafl›k
on y›lda bir ikiye katlanarak art›yor. Ta-
lebin artmas›n›n bafll›ca nedeni elbette
tüketimin artmas›. Bununla birlikte ül-
kemizde üretilen enerji, tüketimi karfl›-
layamad›¤› için enerji tüketimimizin
yaklafl›k % 66’s› ithalatla karfl›lan›yor.
Elektrik enerjisi dönüflümü sa¤layan
santrallerin ortalama % 30 verimlilikle
çal›flt›¤› düflünülürse, enerjinin verimli
kullan›m›n›n bizim için ne kadar önem-
li oldu¤u anlafl›labilir. Enerji tasarrufu
konusunda yap›lan birtak›m çal›flmalar,
Türkiye’de tüm sektörlerde ortalama %
25’in üzerinde enerji tasarrufu potansi-
yeli bulundu¤unu gösteriyor. Bu ne-
denle Türkiye için, geliflmifl ülkelerin
uygulad›¤› gibi sosyal ve ekonomik re-
fahta k›s›tlamaya gidilmeden yap›lacak
enerji tasarrufu, enerjinin yeterli ve ve-
rimli kullan›m›, yeni teknolojilerin ve
yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kulla-
n›lmas› gibi yöntemleri izlemek daha
uygun olaca¤a benziyor. 

Evlerimizi Koruyal›m
Evlerimizin bizi güneflten, ya¤mur-

dan, rüzgârdan ve kardan korumas›n›
bekleriz. Yaflad›¤›m›z yerin ayn› zaman-
da yeterince rahat, sa¤lam ve uygun s›-
cakl›kta olmas›n› da isteriz. Tüketti¤i-
miz enerjinin % 82’sini ›s›nma amaçl›
kullan›yoruz. Bu nedenle enerjiyi ve-
rimli kullanmaya çal›fl›rken ›s›nma ko-
nusuna özellikle dikkat etmemiz gereki-
yor. Binalar›n do¤ru biçimde yal›t›lma-
s›yla % 25 – 50 oran›nda daha az yak›t
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kullanarak ayn› düzeyde ›s›na-
nabilmemiz olas›.   

Binalarda enerji verimlili¤i
›s›nma, so¤utma ve ayd›nlat-
ma için daha az enerji tüketi-
mi ve enerji tasarrufu sa¤la-
yan malzemelerle sistemlerin
kullan›m› anlam›na geliyor.
Enerji verimlili¤i sa¤lamak
için binalarda esas al›nan fley
yal›t›m. Binan›n iç k›sm›n› d›fl
etkenlerden ay›ran kap›lar,
pencereler, duvarlar, çat›, te-
mel gibi bölümler binan›n k›-
fl›n s›cak, yaz›nsa serin tutul-
mas› için hep birlikte önemli
bir rol üstlenirler. E¤er bun-
lardan biri hava geçiriyorsa ya
da içeride subuhar› birikmesine yol
aç›yorsa, binadaki yal›t›m›n yeterince
etkili oldu¤u söylenemez. Bina yal›t›-
m›ndan beklenen temel fley, ›s›y› içeri-
de tutabilmektir. Ne yaz›k ki, ›s› s›cak
ortamdan so¤uk ortama do¤ru yer de-
¤ifltirme e¤ilimindedir ve bu, ne k›fl›n
ne de yaz›n pek yaflamak istedi¤imiz
bir fley de¤il. Yayg›n inan›fl›n tersine,
s›cak hava yükseldi¤i için ›s› kayb› yal-
n›zca tavandan ya da çat›dan gerçek-
leflmez; ›s› afla¤›, yukar›, yanlara yani
her yöne do¤ru hareket edebilir. Örne-
¤in, ›s›t›lan bir oda ›s›t›lmayan bir ga-
raj›n üstündeyse burada ›s›, so¤uk
olan alt tarafa do¤ru kaçacak ve ›s›
kayb› tabandan olacakt›r. Bu nedenle
kap›lar, duvarlar, çat›, pencereler gibi
elemanlar›n hepsinin hava ak›fl›n› ve
›s› al›flveriflini istedi¤imiz biçimde ger-
çeklefltiriyor olmalar› çok önemli. Bu-
nunla birlikte kat›, s›v› ya da buhar ha-
linde bulunabilen su, özellikle buhar
yo¤unlafl›p s›v› hale geçti¤inde binada
yal›t›m› sa¤layan malzemeler için za-
rarl› olabilir. 

Tüm dünyada bina yal›t›m›n›n daha
iyi olabilmesi için, birçok yöntem ve
malzemeden yararlan›l›yor. Örne¤in, s›-
cakl›k azald›kça ›s› kayb›n› azaltan kap›
ve pencereler ya da s›cak bölgelerde
kullan›lan ve özel bir malzemeyle kapl›
oldu¤u için yaln›zca gün ›fl›¤›n› geçirip
›s›y› geçirmeyen pencere camlar› bun-
lardan baz›lar›. Binalarda en fazla ener-
ji tüketimine yol açanlar, daha çok ›s›t-
ma ve so¤utma sistemleri. Bu nedenle
enerji tüketimini azaltmak için at›lacak
en basit ad›mlardan biri, bu sistemleri
programlanabilir bir termostatla yönet-
mek olacakt›r. Kimi binalarda bölgesel

›s›tma ya da so¤utma sistemleri kullan›-
l›yor. Böylece, binan›n kullan›lmayan
k›s›mlar›n›n ›s›t›l›p so¤utulmas› gerek-
miyor. 

Su ›s›tmak ya da s›cak su sa¤lamak
için de oldukça fazla miktarda enerji tü-
ketiyoruz. Kontrollü su ak›fl› sa¤layan
dufl bafll›klar› ya da musluklar›n kulla-
n›m›, daha az s›cak su ve dolay›s›yla da
daha az enerji harcamam›z› sa¤lar. Ev-
lerde kulland›¤›m›z eski model musluk
ve dufl bafll›klar›n›n enerji tasarrufu
sa¤layan yenileriyle de¤ifltirilmesi ya da
su ›s›t›c›lar›n›n ve s›cak su borular›n›n
yal›t›lmas› da enerji verimlili¤i için
önemli ad›mlardan say›labilir. Ama uz-
manlar binan›n yal›t›m›na ya da enerji
tasarrufu sa¤layacak herhangi bir al›fl-
verifle kalk›flmadan önce, yaflad›¤›m›z
yeri iyice bir gözden geçirmemiz ve tüm
yap› elemanlar›n› bir arada düflünme-
miz gerekti¤ini söylüyorlar. Herhangi
bir noktada yapaca¤›m›z herhangi bir
de¤ifliklik di¤er elemanlar› da etkileye-
cektir. Bu nedenle, ataca¤›m›z ad›m›n
binan›n yal›t›m›n› sa¤layan elemanlar›

nas›l etkileyece¤ini görebilmek
aç›s›ndan iyi bir planlama yap-
mak çok önemli. Bu sayede, hem
gereksiz harcamalar yapmaktan
kurtulabiliriz hem de istemedi¤i-
miz sürprizlerle karfl›laflmam›fl
oluruz.

Çevrenin de 
Yard›m›yla

Bahçeli bir evde oturuyor ve
faturalar›n daha düflük gelmesi-
ni, ama göz zevkinizin de bozul-
mamas›n› istiyorsan›z, bahçenize
a¤aç dikmeniz öneriliyor. Her ne

kadar çevre düzenlemesi uzun dö-
nemde sonuç verecek bir yaklafl›m olsa
da, ›s›tma ve so¤utma konusunda çok
etkili oldu¤u kesin. ‹yi yap›lm›fl bir bah-
çe düzeni, enerji harcamalar›n›z› düflü-
recek, evinizi k›fl›n rüzgârdan, yaz›n gü-
nefl ›fl›nlar›ndan koruyacak, su, tar›m
ilac› ve yak›t gereksiniminizi azaltacak,
kirlilik ve gürültü kontrolünde size yar-
d›mc› olacakt›r. 

Ak›ll›ca yap›lm›fl bir planlamayla
bahçeye dikilen a¤açlar, evin ›s›t›lmas›
ve so¤utulmas› için tüketilen enerji
miktar›n› % 25 oran›nda azaltabiliyor.
Bilgisayar modellemeleri, yaln›zca 3
a¤aç dikilerek bir evin enerji harcama-
lar›nda y›ll›k 150 – 300 YTL bir azalma
sa¤lanabilece¤ini, ayr›ca bahçe düzenle-
mesi için baflta yapt›¤›n›z harcamalar›n,
8 y›ldan daha az bir zaman içinde size
geri dönece¤ini gösteriyor. Örne¤in, ge-
nifl bir pencereyi kaplayacak boyutta bir
tenteye ödeyece¤iniz paraya, bahçenize
k›fl›n yapraklar›n› döken türden ve yak-
lafl›k 2,5 m boyunda bir a¤aç diktirebi-
lirsiniz. Bu sayede, yaz›n evinizin serin
kalmas›n› sa¤larken, k›fl›n, hem günefl-
ten yararlan›p, hem de ›s› kayb›n› bir
parça önleyebilirsiniz. 

Yaz›n parklar›n ya da a¤açl›k alanla-
r›n kent merkezlerinden çok daha serin
oldu¤unu hepimiz fark etmiflsizdir.
A¤açlar gölgeleri ve yapraklar›ndan bu-
har halinde kaybettikleri su sayesinde
çevredeki havan›n s›cakl›¤›nda 5 °C’ye
kadar düflüfl sa¤layabilirler. Serin hava
yere yak›n bir yükseklikte konumland›-
¤› için a¤aç diplerindeki s›cakl›k, asfalt
üzerindekinden neredeyse 20 – 25 °C
daha düflüktür. ABD’deki Lawrence
Berkley Laboratuvarlar›’nda yap›lan bir
çal›flmayla, yaz›n gündüz hava s›cakl›¤›-
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Is› Kayb›
Is› kayb› genellikle üç yolla gerçekleflir.

Bunlardan ilki, kondüksiyon da denen ve nesne-
lerin birbirlerine de¤meleriyle gerçekleflen ›s›
al›flverfli sonucu oluflan ›s› kayb›d›r. Örne¤in,
so¤uk bir metal tavay› tuttu¤umuzda elimizin
üflümesinin nedeni elimizdeki ›s›n›n daha so¤uk
olan tavaya do¤ru akmas›d›r. Di¤eri, konveksi-
yon yani bir ak›m sonucu gerçekleflen ›s› trans-
feri sonucu yaflan›r. Örne¤in, rüzgârl› havada
yaflanan ›s› kayb›n›n nedeni bu ›s› al›flveriflidir.
Sonuncusuysa, ›fl›ma ya da radyasyon. T›pk› gü-
neflte oldu¤u gibi, nesneler de ›fl›ma yoluyla ›s›
yayabilir. Örne¤in, so¤uk bir duvar›n önünde
durdu¤umuzda ›fl›ma yoluyla ›s› iletir ve üflürüz.  

Binada ›s› kayb› yaflanan yeryer. S›cakl›¤›n en yüksek oldu¤u yer çat›. 
Renk kodlar›: beyaz=s›cak, siyah=so¤uk
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n›n a¤aç gölgesinde, gölge d›fl›nda ka-
lan komflu alana göre 2 – 3 °C daha se-
rin oldu¤u ortaya ç›kar›lm›fl.

K›fl›nsa durum biraz daha farkl›d›r.
D›flar›da s›cakl›¤›n – 12 °C ve rüzgâr›n
saatteki h›z›n›n da 32 km oldu¤unu var-
sayal›m. Bu durumda hissedilen s›cak-
l›k -12 °C’den çok daha düflük olacakt›r.
A¤açlar, çitler ya da do¤al jeolojik birta-
k›m yap›lar evinizi korumak için bir
rüzgâr kalkan› görevi görebilir. Yap›lan
araflt›rmalar binalar›n kuzey, bat› ve do-
¤u cephelerinde bulunan rüzgâr kal-
kanlar›n›n ya da rüzgâr engelleyicilerin
yak›t tüketimini ortalama % 40 oran›n-
da azaltt›¤›n› gösteriyor. Yaln›zca rüz-
gâr›n esifl yönüne yap›lm›fl olan bir rüz-
gâr kalkan›ysa, hiçbir korumas› bulun-
mayan ayn› konumdaki benzer bir bina-
ya göre yak›t tüketimini % 25 oran›nda
azalt›yor. E¤er çok rüzgâr alan bir böl-
gede oturuyorsan›z iyi bir çevre düzen-
lemesi sayesinde yak›t faturalar›n›zda
ciddi düflüfller elde etmeniz iflten bile
de¤il. Binan›n kuzey ya da kuzeybat›
cephesine dikilen her dem yeflil (yaz k›fl
yaprak dökmeyen) a¤açlar ya da çal›lar
en yayg›n rüzgâr kalkanlar›d›r. Ancak
e¤er k›fl güneflinden yararlanmak isti-
yorsan›z, bu yapraklar›n› dökmeyen
a¤açlar› binan›n cephesine çok yak›n
dikmemeye dikkat etmeniz gerekiyor.
A¤açlar› rüzgâr kalkan› olarak kullan-
man›n en verimli yolu olarak, dikim ye-
rinin binaya uzakl›¤›n›n a¤ac›n olgun-
luk boyunun 2 – 5 kat› kadar olmas›
öneriliyor. Bir di¤er önemli noktaysa,
a¤açlar›n yapraklar›n›n s›kl›¤›. Ladin gi-
bi s›k yaprakl› a¤açlar, k›fl rüzgârlar›
için çok uygun kalkanlard›r. Ama ama-
c›n›z yaln›zca yaz›n esen rüzgârlar› en-
gellemekse, daha aç›k dallar› ve yaprak-
lar› olan a¤açlar› seçmelisiniz. Bu tür

a¤açlar, do¤udan vuran sabah güneflini
süzerken, s›k a¤açlar, yaz›n yak›c› ö¤le-
den sonras› güneflinin ›fl›nlar›n› keser-
ler. 

Uzmanlar, k›fl aylar›nda düflük aç›yla
gelen günefl ›fl›nlar›n› alabilen, yaz ayla-
r›ndaysa görece yüksek aç›yla gelen gü-
nefl ›fl›nlar›ndan korunakl› ve k›fl rüz-
gârlar›n›n so¤utucu etkisini en aza indi-
ren bir binan›n, iyi planlanm›fl bir bina
oldu¤unu söylüyorlar. E¤er yeni bir ev
yapt›r›yorsan›z ya da sat›n alacaksan›z,
evin konumuna ve yönüne dikkat etme-
lisiniz. Kuzey yar›kürede bir binan›n
konumu için en uygun eksen do¤u –
bat›. Binan›n çok pencereli uzun duva-
r›n›n do¤u ya da güneydo¤uya bakma-
s›n›n uygun olaca¤› öneriliyor. Kuzey
ya da bat›ya bakan duvarlardaysa, ne
kadar az pencere olursa k›fl›n donduru-
cu rüzgârlar›ndan o kadar iyi korunula-
bilir.

Bütün bu uygulanmas› pek de zor
olmayan yöntemlerin d›fl›nda, elbette
bu iflin mutfa¤›nda çal›flanlar›n üretti¤i
birtak›m malzeme ve sistemler de var.
Birçok üniversite, enstitü ve araflt›rma
laboratuvar›nda enerjiyi daha verimli
kullanmam›z› sa¤layacak ürünlerin ge-
lifltirilmesine çal›fl›l›yor. Bu tür çal›fl-
malar sonucunda örne¤in, 25 y›l önce
kulland›¤›m›z buzdolaplar›yla bugün
kulland›klar›m›z aras›nda 2/3 oran›n-
da bir enerji tüketimi fark› bulunuyor.
ABD’de bulunan ORNL’de (Oak Ridge
Ulusal Laboratuvar›) üretilen ve kulla-
n›lmayan ›s›y› yakalay›p ondan yarar-
lanmak ilkesine dayanan yeni bir buz-
dolab›ysa, kullanmakta oldu¤umuz ge-
leneksel buzdolaplar›na oranla % 60
daha az elektrik enerjisi tüketiyor. Ay-
r›ca çat› ve duvarlardaki enerji perfor-
mans›n› de¤erlendirmek için üretilen

bir “hesaplay›c›” sayesinde de yal›t›m
malzemeleri daha verimli kullan›labili-
yor. Üzerinde çok çal›fl›lan geliflmifl
malzemeler genellikle al›fl›lm›fl›n d›fl›n-
da alafl›mlar, nanomühendislik ve yük-
sek performansl› metaller kullan›larak
elde ediliyor. Örne¤in, nikel ve alümin-
yumdan oluflan bir alafl›m içeren çok
sa¤lam, sert ve ›s›ya dayan›kl› malze-
meler, yüksek s›cakl›kta daha verimli
üretim yapan makinelerde ve otomo-
billerdeki çelik millerde kullan›l›yor.
Bu malzeme sayesinde enerji kullan›-
m›n›n % 10 – 35 oran›nda azald›¤› söy-
leniyor. Benzer biçimde yine otomobil-
lerin kaportalar›nda kullan›lan çok ha-
fif kompozit malzemelerin üretilmesiy-
le, otomobillerin a¤›rl›¤›n›n % 10 ora-
n›nda azalt›lmas› sayesinde yak›t tüke-
timinde % 5 – 6’l›k bir düflüfl elde edil-
di. Güç santrallerinde kullan›lan kimi
yeni malzemeler de verimlili¤in artma-
s›na yol aç›yor. Örne¤in, gaz türbinle-
rinde kullan›lan yeni seramik kompo-
zitler sayesinde bunlar›n verimi % 40
oran›nda art›r›labilmifl durumda. Ener-
ji alan›ndaki en büyük sorunlardan bi-
rinin de enerji nakli oldu¤unu biliyo-
ruz. Nakil s›ras›nda yitirilen enerji mik-
tar› hiç de az›msanacak gibi de¤il. Bu-
nu engellemek için üretilen yeni süper
iletken hatlar sayesinde art›k enerjinin
jeneratörlerden tüketicilerin evlerine
kadar olan yolculu¤unda daha az ka-
y›p yaflan›yor.

E l i f  Y › l m a z
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Binarlarda ›s› kayb›n› önlemek için özellikle çat›, duvarlar, kap›lar, pencereler gibi elemanlar çok önemli. Çat› kaplamas› özel bir bak›r alafl›m›ndan yap›lan evde
yal›t›m sayesinde ›s›nmak için daha az enerjiye gereksinim duyuluyor (ortada). Ayd›nlatmada eneji tasarrufu sa¤lamak için birçok farkl› türde ampul üretiliyor.

Kompakt fluoresan lambalar evler ve iflyerleri için çok uygun.
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