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Plastikçiler için Enerji Verimliliğinin 
Ölçülmesi 

Bilgi                              

Elektrik, plastik ürün üretimindeki en önemli maliyet kalemlerinden biridir. Verimli 

kullanılması hem maliyeti düşürür hem de çevreye verilen etkiyi azaltır. Bir konuda 

gelişme sağlanması için önce var olan durumun ölçülmesi sonra da hedef koyularak 

düzeltmeler yapmak ve tekrar ölçmek gerekir. 

 

ÖZGÜL ELEKTRİK TÜKETİMİ (ÖET): 

Bu konuda en pratik yöntem, işletmenizin Özgül Elektrik Tüketiminin hesaplanmasıdır. 

Özgül elektrik tüketimi, işletmenizde bir kilo ürün üretmek için kaç kilovat elektrik 

kullanıldığıdır. 

En kaba hali ile elektrik faturanızdaki aylık elektrik tüketiminizin kilovat cinsinden 

değerini o ay ürettiğiniz ürünün kg cinsinden ağırlığına bölünmesi ile bulunur. 

Aylık olarak: 

ÖET= Tüketilen Elektrik KW ÷ Üretilen Ürün Kg. 

 

Aşağıda bu konu ile ilgili bir anket vardır. Bu anketi doldurarak işletmenizin enerji verimliliğinde 

ne seviyede olduğunu test edebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 



 

  

ANKET: 

 

1. İşletmenizde Özgül Elektrik Tüketiminizi (ÖET) Ölçüyor musunuz? 

☐ Hayır, ölçmüyoruz. 

☐ Evet Ölçüyoruz.  

Puanlar 

0 

5 

(Bundan sonraki sorular ölçüm yapan işletmeler içindir)  

2. İşletmenizde departman bazında ölçüm yapıyor musunuz (ofisler, kompresör, 

soğutma vb… gibi) 

 

☐Evet departman bazında ölçüm yapıyoruz.  

 

☐ Hayır, sadece elektrik faturasından genel ölçüm alıyoruz.  

 

 

5 

0 

 

3. Eğer ÖET yi ölçüyorsanız periyodik olarak sonuçları raporlayıp ilgili birimlere ve 

personele duyuruyor musunuz? 

 

☐ Hayır rapor çıkarmıyoruz 

 

☐ Evet periyodik olarak rapor çıkarıp ilgili birimlere duyuruyoruz. 10 
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4. ÖET için belirlenmiş bir hedef rakamınız var mı, bu hedef gerekli birimlere 

duyurulmuş mu. 

 

☐ Hedefimiz var. Birimlere duyurulmuş  

 

☐ Hedefimiz yok, sadece raporluyoruz. 

 

☐ Hedefimiz var fakat her birime duyurulmamış olabilir.  
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5. Hedefiniz doğrultusunda aylık raporları değerlendirip düzeltici ve geliştirici 

projeler yürütüyor musunuz? 

 

☐ Hayır, sadece raporlayıp, izliyoruz  

 

☐ Evet raporu değerlendirip analiz yapıyoruz ve projeler yürütüyoruz.  
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Değerlendirme 

• 0-20 Puan: Kötü haber: enerji tasarrufunda sınıfta kaldınız. İyi haber: çok az bir 

çaba ve yatırımla önemli tasarruf sağlayabilirsiniz. 

• 20-35 Puan: Enerji tasarrufu konusunda ilk adımları atmışsınız ama hala atmanız 

gereken adımlar var. Bu konuda çalışmalar yaparsanız önemli tasarruflar elde 

edebilirsiniz. 

• 35-60 Puan: Enerji tasarrufu konusunda gelişme yoluna girmişsiniz ve sürekli 

gelişme ile hedeflerinize yol alıyorsunuz. 

 

Plastik mamul üretiminde hammaddeden sonraki 2. veya 3. sırada gelen en önemli girdi maliyeti elektriktir. 

Elektrik, diğer fireler gibi gözle görülmez, israf edilse dahi uçar gider. Her kilovat paradır. 

Bir plastik ürün üretiminde (enjeksiyon, şişirme, vakum biraz değişir) maliyetin yaklaşık  %8’-%10 u 

elektriktir. Bu %10 maliyet dilimi içinde çok fazla yatırım yapmadan kolaylıkla %10 tasarruf edebilirsiniz.  

Diyelim yıllık 50 milyon TL satışınız var. Bu durumda yıllık elektrik faturanız yaklaşık 3.500.000 TL dir. 

Buradan %10 tasarruf sağlasanız 350.000 TL eder. Firma karı açısından baktığınızda bu rakam satışlarınızı 

3.500.000 TL artırmakla aynı şeydir. Satışlarınızı artırmak için personel istihdam ediyorsunuz, reklam, 

broşür, internet sitesi yaptırıyor, üstüne müşteriye vade yapıp bir de kalıp yapıyorsunuz.  Elektrik tasarrufu 

için bunlara gerek yoktur. Alacağınız önlemler ve harcamalar 9-10 ay içinde kendini ödeyecektir. 

Bunun ötesinde ülkemizde üretilen elektriğin “hala” %50’den fazlası fosil yakıt kaynaklarından 

sağlanmaktadır. Bu konuda yapacağınız her iyileştirme firma karbon ayak izinizi küçültecek, kendiniz, 

çocuklarınız ve dünyamız için iyi bir şeyler yapmış olacaksınız.  

 

Firma Adı  :  

Yetkili   : 

e-mail  : 

Tel / Cep : 

 

 

 

 

 

 

Bu anket formu Bekatem Makine tarafından derneğimiz adına hazırlanmıştır.   

http://www.bekatem.com/

