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SPM 1a

Yeryüzü sıcaklık değişimleri geçmiş 140 sene
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Enerji & İklimdeki değişimler ..

Dünya
1. Enerji Fiyatları
2. İklim değişikliği / Kyoto 
3. Kısıtlı enerji kaynakları
4. Ekonomik büyüme

Enerji Verimli 
AydınlatmaTürkiye

1. Kısıtlı enerji kaynakları
2. Enerji fiyatları
3. Ekonomik büyüme

4. İklim değişikliği / Kyoto
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EcoVision

Daha az ambalaj Daha az ağırlık Ömürboyu güvenlikGeri dönüşüm& atıkEnerji tükeimi Zararlı maddeler

Eko ViZYON � Eko TASARIM � ÇEVRECİ ÜRÜNLER
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%95 çevreye verilen zarar kullanım 
sırasında oluşuyor



• Dünya çapında tüketilen toplam 
elektriğin %19’u aydınlatmada 
kullanılmaktadır. - kaynak IEA

• Yeni aydınlatma teknolojileri bir 
yandan yüksek kaliteli ışık sağlarken 
diğer yandan CO2 salınımını
önlemekte ve enerji tasarrufu 
sağlamaktadır.

• Türkiye’de üretilen toplam elektriğin 
%25’i aydınlatmada kullanılmaktadır 
– kaynak İTÜ

Aydınlatmada Enerji Verimliliği
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Türkiye’de kullanılan enerjinin kullanım 
yerleri

*2005 toplam harcanan enerji miktarı 130.000 GWH dir

Evler de kullanılan enerjinin % 25 i aydınlanma için kullanılmaktadır. Yani toplam harcanan enerjinin yaklaşık %6 sı
evlerde aydınlatma olarak harcanmakta. (*8.125 GWH - Yıllık)
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Aydınlatmada Enerji Verimliliği için Engelleri 
Birlikte Nasıl Aşabiliriz ?

1. Bilgilendirme Kampanyaları (kamu / özel)

2. Politik önlemler/ yeni kanun ve tasarılar (Co2 Sertifika / Akkor ampul yasaklanması)

3. Ortaklıklar(kamu / özel / sivil toplum örg. / dağıtım firmaları)
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TÜRKİYE’de her evde 3 adet ampul daha verimli Enerji Tasarruflu Ampuller 
ile değiştirilebilse

Yılda 1.910 GWh’lik enerji tasarrufu

Veya yılda 250 milyon YTL’lik enerji tasarrufu

Veya yılda 1,1 milyon tonluk CO2 salınımından tasarruf

Veya yılda 52 milyon ağaç tarafından temizlenebilen CO2 salınımından 
tasarruf sağlanır.

Aydınlatmada Enerji Verimliliği

•Ortalama ampul kullanımı günde 2,21 saat alınmıştır – 60W ampul yerine 12W ampul kullanımı

• Tropikal bölgede bulunan 1 ağaç yılda 22kg CO2 temizleyebilmektedir.
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250 W

TÜRKİYE’de yol aydınlatmalarında daha verimli ve etkin optik içeren armatürler      
kullanılabilse

Enerji faturalarında %30’a varan azalma görülecektir ki bu da 

Yılda 660 GWh enerji tasarrufu 

Yılda 90 milyon YTL’lik enerji tasarrufu

Veya yılda 0,4 milyon tonluk daha az CO2 salınımı

Veya yılda 18 milyon ağaç tarafından temizlenebilen eş değer CO2 tasarrufu anlamına 

gelmektedir.
* Ortalama ampul kullanımı günde 12 saat alınmıştır – 250 W ampul – 2  milyon armatür

* Tropikal bölgede bulunan 1 ağaç yılda 22kg CO2 temizleyebilmektedir.

Aydınlatmada Enerji Verimliliği
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TÜRKİYE’de dış cephe aydınlatmalarında Boğaziçi Köprü
Aydınlatmasındaki gibi daha verimli LED sistemler kullanılabilse

Ortalama enerji tüketimi 72 kWh olup                                                            
Bu sistemle eski teknolojiye kıyasla %60 enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

Aydınlatmada Enerji Verimliliği

* Boğaziçi Köprüsü Aydınlatması dünyadaki en Prestijli LED aydınlatma projesidir.
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TÜRKİYE‘de okullar, ofisler ve endüstride daha verimli floresan ampuller             
kullanılabilse 

Yaklaşık %10 oranında enerji tasarrufu sağlanacak olup bu da  

Yılda 1.02 GWh’lik enerji tasarrufu
Veya yılda 16 milyon YTL’lik enerji tasarrufu

Veya yılda 70 bin tonluk daha az CO2 salınımı

Veya yılda 3 milyon ağaç tarafından temizlenebilen eş değer CO2 tasarrufu anlamına 

gelmektedir.

* Ortalama ampul kullanımı günde 12 saat alınmıştır – 58 W yerine 51 W’lık ampul kullanımı – Toplam 4 milyon ampul için hesaplanmıştır 
* Tropikal bölgede bulunan 1 ağaç yılda 22kg CO2 temizleyebilmektedir.

Aydınlatmada Enerji Verimliliği
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TÜRKİYE’deki tüm otellerde daha verimli LCD TV’lerin kullanımı
sağlanabilse 

Yaklaşık %65 oranında enerji tasarrufu sağlanacak olup bu da

Yılda 30 GWh’lik enerji tasarrufu

Veya yılda 5 milyon YTL’lik enerji tasarrufu

Veya yılda 20 bin tonluk daha az CO2 salınımı

Veya yılda 0,88 milyon ağaç tarafından temizlenebilen CO2 tasarrufuna eşittir

*Ortalama TV kullanımı günde 3 saattir – 400W yerine 180W’lık televizyon kullanılmıştır. – Toplam 100.000 adet televizyon dikkate alınmıştır.
* Tropikal bölgede bulunan 1 ağaç yılda 22kg CO2 temizleyebilmektedir.

Elektronik Sektöründe  Enerji Verimliliği
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• Eski teknoloji GLS ampullerin yeni teknoloji
enerji tasarruflu ampullerle değişimi

• Manyetik balastların elektronik balastlarla değiştirilmesi

• Daha verimli armatürlerin kullanımı

• Aydınlatma kontrol sistemleri üzerine yoğunlaşma

• LED kullanımının yaygınlaştırılması

• Klasik televizyonlar yerine enerji tasarruflu LCD 
televizyonların kullanımı gibi günlük hayatta daha
verimli teçhizatların kullanımı

Enerji Verimliliği için Hep Birlikte Kolayca 
Yapabileceklerimiz 
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Sektörel Bilinçlendirme

• Enerji Audit firmalarına verimli aydınlatma konusunda eğitimler

• Philips Genel müdürlükte gerçekleşen aydınlatma audit çalışması ile daha 

sonraki çalışmalar için referans oluşturulması

• Sektörlere bilgi ve proje desteği 

– Ofis ve endüstri firmalarına enerji audit desteği

– Yol aydınlatması konusunda belediyelere verimli aydınlatma projeleri 

sunulması

– Otellere verimli aydınlatma, konusunda bilgilendirmeler

– Süper ve hipermarketlere verimli aydınlatma konusunda eğitimler
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• Kampanyamız 
– Küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemleri paylaşırken

– Türk tüketicilerini davet ederek evlerinde harekete geçmelerini sağlıyor 

– Ve İlk okul öğrencilerini bir poster yarışmasına katılmaya çağırıyor

“HEDEF : Küresel 
Aydınlanma’’

Enerji Tasarrufu Bilinçlendirme Projesi 

Tüketicilere Bilinçlendirme  
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“Hedef Küresel Aydınlanma” bilinçlendirme projesi ile

• 1.5 milyon kişi websitesi ziyareti gerçekleştirmiş

• 4,5 milyon kişiye direk olarak ulaşılmış ( dergi, gazete, insert ) 

• 2.000 okulda, 600.000 öğrenciye ulaşılmış ve en. tas eğitimi verilmiştir. 

• 5500 öğrenci afiş yarişmasına katılmıştır

• 10.000 ağaç dikimi gerçekleşmiştir
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Yapılabilecek 
Tasarruf miktarları
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Mevcut Aydınlatma Ürünlerinin, Verimli Ürünlerle 
Değiştirilmesi Halinde;

Kabuller:
1 – Evlerde toplam 115M adet GLS ve 48M adet ES ampul kullanılmaktadır.
2- Ortalama GLS gücü 60W, ES gücü 11W alınmıştır.
3 – GLS ömrü 1 yıl, ES ömrü 8 yıldır. Günlük ortalama 4 saat kullanım dikkate alınmıştır.
4 – Ofislerde 26,5 M 36W floresan ampul kullanılmaktadır.
5 – Günlük ortalama kullanım süresi 12 saattir.
6 – 18W standart floresan yerine 16W TLD Eco kullanılmıştır.
7- 4x18 TLD Armatür yerine 3x14 T5 Armatür kullanılmıştır
8 – 2 mio 250W armatür %30 verimli armatürler ile değiştirilmiştir. %15 ine telemanagement uygulanmıştır 
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Önerileriniz ve İletişim için : 

Gökhan Gökçay 
Philips Enerji Tasarrufu Projeler Müdürü
gokhan.gokcay@philips.com
+533 7055966




