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Dünyanın geleceğini tehdit eden ve küresel bir sorun 
olarak kabul edilen enerji sorunu ve enerji-çevre-yapılı 
çevre konularının varoluş süreci yaklaşık 30 yıldır dünya 
ülkelerinin öncelikli gündemi haline gelmiştir. Yaşanan 
ekonomik krizler ve kentlerin gelişim sürecine bağlı 
olarak artan sanayileşme ve yapılaşma ile beraberinde 
getirdiği iklim değişikliği mevcut enerjinin verimli ve 
tasarruflu kullanılması gerekliliğini ortaya çıkarmış, aynı 
zamanda doğal dengenin korunmasına ve çevresel 
sorunlara da dikkat çekmiştir. Öte yandan sanayileş-
menin doğurduğu enerji bağımlılığı ile ihtiyaç duyulan 
enerjinin kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz yollardan 
tedarik edilmesi ve kaynakların çeşitlendirmesi önem 
kazanmaya başlamıştır.

Günümüz insanı zamanının büyük bir bölümünü kendi 
yaptığı binalarda/yapılı çevrelerde geçirmektedir. Bu 
binaların çoğu özellikleri ve içerikleri itibariyle doğaya 
karşı duran ve onu tahrip eden, yer ve konumun getirdiği 
topografya, iklim, yerel malzeme ve yapım teknikleri gibi 
tüm bağlamlardan uzak, konfor koşullarının sağlanma-
sında birincil enerji kaynaklarının tüketimini esas alan alt 
sistemlerle çözümü öngören, işlev, cazibe ve ilk maliyet 
döngüsü içerisinde tasarlanma ve inşa edilme eğilimi 
ile gerçekleştirilmişlerdir. Ve modern binalar içerdikleri 
cihazlar ve yeni teknolojiler ile eski binalardan çok farklı 
olmalarının yanı sıra, inanılmaz boyutlarda enerji harca-

maktadır. Çare, enerji verimliliğinin sağlanmasında ve 
enerji etkin- çevre duyarlı tasarım stratejilerine dayalı 
yaklaşımların geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında 
saklıdır. Yapılı çevreler sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde 
yeniden ele alınmalı, doğayla ilişkileri ciddi bir şekilde 
değerlendirilmeli, çevre dostu, çevre duyarlı ve/veya 
çevre bilinçli tasarım yaklaşımlarına yönelmeli, enerji 
verimliliğini esas almalı, kaynak kullanımını ve ekolojik 
dengenin korunumunu gözetmeli, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının aktif ve pasif yöntemler olarak bütünleşik 
kullanımını öngörmelidir. 

Bu husus tamamıyla yapı ve yaşam kültürü ile alakalıdır. 
Enerji sorunları ve enerji verimliliğine dair bireysel ve 
toplumsal farkındalığın arttırılması, günümüz insanının 
yaşadıkları yapılı çevre içerisinde yüksek bir bilinçle 
enerji hususundaki problemlerin bertarafına dair bek-
lentilerinin ve tercihlerinin değişmesi, başka bir deyişle 
enerji verimliliği odaklı yaşam kültürünün geliştirilmesi 
son derece önemlidir. Bu bağlamda Gazi Üniversitesi 
bünyesinde geliştirilen “From ZERO To Hero: Wise Energy 
Use Volunteering Scheme for Youngster” AB Projesi 
Türkiye, İtalya, İspanya ve Hollanda’dan üniversiteler, 
sivil topum kuruluşları ve özel sektörden ortakların iş 
birliği ile geleceği inşa edecek olan gençleri hedef kitle 
olarak seçmiştir. Gençlerin yaşamlarını sürdürdükleri 
binalar ve tüm yapılı çevreler içerisindeki alışkanlık-
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larında, beklentilerinde ve tercihlerinde enerji odaklı 
yaklaşımlar geliştirmeleri ve artan farkındalık düzeyleri 
çerçevesinde geleceğe yönelik kişisel gelişim ve/veya 
kariyer planlarında enerji verimliliğine dair sorgulama, 
değerlendirme, çözüm üretme konularına eğilim gös-
termeleri beklenmektedir. 

Dört fikri çıktının hazırlanacağı projede öncelikle her 
bir ülkenin enerji, enerji verimliliği ve enerjiye yönelik 
politikalarını ortaya koyan ve aynı zamanda hedef 
kitlenin bilinç/bilgi düzeyini ölçen anket sonuçlarını 
analiz eden ulusal raporları oluşturulmuştur. İkinci fikri 
çıktı gençlerin fazlasıyla zaman ayırdığı sosyal medya 
üzerinden ulaşabilecekleri eğitim modüllerinin ve 
sonrasında kendilerini test edebilecekleri quizlerin 
hazırlanmasına odaklanmıştır. Üçüncü fikri çıktı yaygın 
eğitim yöntemlerinin dışında yöntemlerle geliştirilecek 
ve adım adım bilgi ve ilgi düzeylerini geliştirecek eğiti 
kartlarının hazırlanmasını öngörmüştür. Dördüncü fikri 
çıktı ise e-learning web sitesinin ve sıfır enerjili binaları 
esas alan vidoların hazırlanmasını amaçlamıştır.
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1.1. Türkiye’de Enerji Meselelerine Genel 
Bakış ve Fiziksel Durum
Sanayinin gelişmesi, hızlı nüfus artışı ve kentleşme sonu-
cunda oluşan çevre kirliliği, küresel ölçekte günümüzün 
en önemli problemlerindendir. Çevre kirliliğinin sebep 
olduğu çevresel etkiler; iklim değişikliği, stratosferdeki 
ozon tükenimi, asitleşme, besin birikimi, insan zehir-
lenmesi, ekolojik zehirlenme, kaynakların tükenmesi, 
fotokimyasal oksit oluşumu, kirlilik (hava, su, toprak) ve 
biyoçeşitliliğin zarar görmesi olarak sınıflandırılmaktadır 
(ISO 14040, 2006). Söz konusu etkilerin ana kaynağını, 
her yıl %4-5 oranında artan enerji ihtiyacı sebebiyle 
kentler teşkil etmektedir (Gültekin 2018). Bu bağlamda, 
kentlerde ‘enerjinin verimli kullanımı’ konusu dünyada 
tüm sektörlerde büyük önem kazanarak stratejik bir 
konu haline gelmiş ve ülkelerin öncelikli kalkınma 
hedeflerinden biri olmuştur. 

Dünyada enerji verimliliği politikalarını tetikleyen en 
önemli unsur, 1970’li yıllarda yaşanan enerji ve petrol 
krizidir. 1980’li yıllarda çevrenin korunması kavramının 
ön plana çıkması ile enerji verimliliği kavramı, enerji ve 
kalkınma politikalarının vazgeçilmezi olmuştur (Yıldırım 
vd. 2016). Birleşmiş Milletlerin Dünya Çevre ve Gelişim 
Komisyonu tarafından 1987 yılında yayımlanan Brundtland 
Raporunda enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için 
acil, kararlı ve ciddi tedbirlerin alınması bir zorunluluk 

haline getirilmiştir (Brundtland 1987). Tüketilen enerji 
miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden 
ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden 
en aza indirilmesi olarak tanımlanan ‘enerji verimliliği’ 
ile ilgili olarak günümüzde her ülkede farklı önlemler 
alınmaktadır (Bayraç 2010, TMMOB 2012).

Enerji dünyada yoğun olarak endüstri, ulaşım ve inşaat 
sektörlerinde tüketilmektedir. İnşaat sektörü; dünyada 
sera gazları salımının %50’si, içme sularındaki kirlenmenin 
%40’ı ve hava kirliliğinin %24’ünden sorumludur (Gültekin 
ve Karaca, 2017). Ayrıca, temiz su kaynaklarının %17’si, 
orman ürünlerinin %25’i ve enerji kaynaklarının %40’ı 
inşaat sektörü tarafından tüketilmektedir (Gültekin ve 
Yavaşbatmaz, 2013). Bu oranlara paralel olarak, enerji-
nin verimli kullanımı sorunu, kent planlaması ve bina 
tasarımı alanındaki en önemli sorun haline gelmiştir. 
Bu çerçevede, ülkeler enerji etkin kent planlama ve 
enerji etkin bina tasarımı yaklaşımları ve politikalarına 
yönelmeye başlamıştır.

Türkiye, enerji konusunda dışa bağımlı olan ülkelerden 
birisidir. Türkiye’de tüketilen enerjinin %28’i öz kaynak-
lardan karşılanmakta, %72’si ise ithal edilmekte ve bu 
oran gün geçtikçe artmaktadır (Gültekin ve Alpaslan, 
2013). Bu bağlamda, yerli kaynakların değerlendirilmesini 
sağlayacak, Türkiye şartlarına uygun, dünyada enerjiye 

BÖLÜM 1
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önünde bulundurulmasının gerekliliğinin gösterilmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. 

1.2. Raporun Kapsamı
Bu projede, enerji etkin bina tasarımı yaklaşımı konu-
sunda farkındalık yaratılması ve bu konuda gençlere ışık 
tutulması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda 
bu ulusal raporun amacı, gençlerin çevre sorunları, 
iklim değişikliği, enerji, yapılı çevrelerde enerji, enerji 
etkin yapı tasarımı ve sıfır enerjili binalar konusundaki 
farkındalıklarının belirlenmesi ve öğrenme isteklerinin 
ölçülmesidir. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda, Google Documents 
Formları aracılığı ile iki tip anket formu oluşturulmuştur. 
Anket formları, katılımcılara gönüllülük esasına dayalı 
olarak e-posta tekniği ile uygulanmıştır. Proje kapsamında 
iki tip hedef katılımcı grubu vardır. Katılımcı gruplarının 
ilki gençleri, diğeri sektör temsilcilerini kapsamaktadır. 
Gençlere uygulanan anket 1 Mayıs- 29 Mayıs 2019 
tarihleri arasında 28 gün süre ile gerçekleştirilmiştir. 
Ankete, 48 farklı ilden 531 genç katılımı sağlanmıştır. 
Sektör temsilcilerine uygulanan anket, binaların enerji 
verimliliği ve sıfır enerjili binalar konusundaki görüş ve 
önerilerini almak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Anket 4 
Mayıs -29 Mayıs 2019 tarihleri arasında 25 gün süre ile 
gerçekleştirilmiştir. Ankete, 48 farklı ilden 206 sektör 
çalışanı katılmıştır. 

Bu rapor kapsamında enerji, enerji verimliliği, bina 
enerji performansı, konuya ilişkin mevzuat, iklim de-
ğişikliği enerji etkin bina tasarım parametreleri ve bina 
tasarımında pasif/aktif sistemler ile ilgili verilere; çeşitli 
makalelerden, kongre bildirilerinden, yüksek lisans ve 
doktora tezlerinden, bilimsel kitaplardan, internet 
kaynaklarından ve yeşil bina derneklerinden edinilen 
bilgilerden ulaşılmıştır. 

Yukarıda ifade edilen sorunlar ve kısıtlar kapsamında 
hazırlanan bu rapor beş bölümden oluşmaktadır. Ra-
porun giriş bölümünde dünyada ve Türkiye’de inşaat 
sektörünün sebep olduğu enerji tüketimi irdelenmiş, 
söz konusu tüketimin azaltılmasına yönelik olarak 
karşılaşılan sorunlar belirlenmiş ve enerji etkin bina 
tasarımının gerekliliği ortaya konmuştur. Saptanan 

ilişkin güncel teknolojileri ve çalışmaları takip eden 
yaklaşımlar ve politikalar geliştirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Kent planlaması ve bina tasarımı alanında 
da uygulanması gereken bu politika ve yaklaşımlar, 
günümüzün enerji kaynaklarını kullanırken gelecek 
nesillerin yaşanabilir ortamlarının bozulmaması, yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması ve 
enerjinin etkin kullanılması açısından önemlidir (Yıldırım 
vd. 2017-1). Sürdürülebilir kalkınma, arz güvenliği, düşük 
maliyetle enerji üretimi, çevrenin ve insan sağlığının 
korunmasını amaçlayan enerji verimliliği politikaları; 
toplumsal bilinç, doğru teknolojiler, kamusal ve yasal 
düzenlemeleri içeren bir süreç olarak ele alınmalıdır 
(Yıldırım vd 2017-2).

Türkiye inşaat sektörüyle büyüyen bir ülke olup inşaat 
sektörünün GSMH’deki payı son 10 yılda ortalama %8 
seviyelerindedir (Kara vd. 2016). İnşaat sektörünün milli 
gelire olan katkısının arttırabilmesi için enerji etkin bina 
tasarımının teşvik edilmesi ve mevcut bina stokunun 
enerji verimliliğinin arttırılması büyük önem taşımaktadır 
(Farahbakhsh, 2014). 

Türkiye’de mevcut bina stoku incelendiğinde, bina-
larda fosil kökenli enerji kaynaklarına olan bağımlılığın 
yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Günümüzde fosil 
kaynakların azalması ve enerji fiyatlarındaki yükselmeler, 
inşaat sektöründe yenilenebilir enerjilerin kullanımına 
yönelmeyi zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, bina üretimin-
deki hızlı artış ve kullanıcı odaklı konfor gereksiniminin 
artması, enerji tüketimi oranının gün geçtikçe yüksel-
mesine sebep olmaktadır (Gültekin ve Farahbakhsh, 
2015). Bu durumda, yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanan, çevre sorunlarına duyarlı, ekolojik dengeleri 
bozmayan, insan konforu ve sağlığı için gerekli koşulları 
sağlayan enerji etkin binaların tasarlanması, Türkiye 
inşaat sektörünün temel sorumlulukları arasında yer 
almalıdır. Küresel ölçekte yaygın olarak uygulanan 
enerji etkin bina tasarımı sistemlerinin Türkiye ölçeğin-
de yaygınlaştırılması sağlanmalı ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının binalarda kullanımı konusunda farkındalık 
arttırılmalıdır. Bu bağlamda bu proje, inşaat sektöründeki 
enerji sorunları konusunda gençlerin bilinçlenmesine 
katkı sağlaması ve bina tasarımında enerji etkin bina 
tasarımı parametreleri, kaynakları ve sistemlerinin göz 
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değerlendirilmiş ve bu yaklaşımın ulusal düzeyde nasıl 
yaygınlaştırılabileceği hakkında önerilerde bulunulmuştur.
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sorunlar, gereklilikler ve kısıtlar kapsamında çalışmanın 
amacı, yöntemi ve kapsamı belirlenmiştir. 

Hedeflenen amaca uygun olarak çalışmanın ikinci 
bölümünde, enerji ve yapılı çevre bağlamında ulusal 
durum irdelenmiştir. Türkiye’de enerji sağlanması ve 
kullanımı ile ilgili istatistiki veriler belirlenmiştir. Enerji 
ve yapılı çevreye dair genel tanımlar bilimsel çalışmalar 
ışığında araştırılmıştır. Enerji etkin bina tasarımı konu-
sundaki ulusal sorunlar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 
Türkiye’deki çevre dostu / enerji etkin bina yaklaşımları, 
mevcut uygulama örnekleri ile beraber incelenmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde, enerji verimliliği 
bağlamında ulusal politika ve stratejiler araştırılmıştır. 
Türkiye’de enerji verimliliğinin yasallaşma süreci ince-
lenmiştir. Bina enerji performansına ilişkin kanun, yasal 
düzenlemeler, yönetmelikler, eylem planları ve strateji 
belgeleri kronolojik olarak açıklanmıştır. Türkiye’de bu 
konuda çalışan bakanlıklar, dernekler ve görev tanımları 
belirlenmiştir. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde enerji ve binalarda 
enerji bağlamında Türkiye eğitim sistemindeki potan-
siyeller, etkinlikler ve müfredatlar incelenerek mevcut 
durum tespiti yapılmıştır. Ayrıca, sıfır enerjili binalar 
konusunda ulusal farkındalık düzeyinin belirlenmesi 
amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket, 
gençler ve sektör temsilcileri olmak üzere iki ayrı gruba 
uygulanmıştır. Söz konusu grupların her birinin ayrı ayrı 
demografik özellikleri; cinsiyet, yaş, eğitim kapsamında 
incelenmiştir. Ayrıca, her bir grubun sıfır enerjili binalar 
konusundaki farkındalık düzeyleri değerlendirilmiştir. 
Çapraz karşılaştırmalar yapılarak değerlendirme bul-
guları tartışılmıştır.

Çalışmanın son bölümünde, gençlerin ve sektör tem-
silcilerinin sıfır enerji binalar konusundaki farkındalık 
düzeyleri tartışılmıştır. Türkiye’de enerji etkin bina tasa-
rımı parametreleri, kaynakları ve sistemlerinin kullanımı 
ile ilgili karşılaşılan sorunlar ve kısıtlar tartışılmıştır. Söz 
konusu sorunların giderilmesi ve Türkiye inşaat sektö-
ründe konuyla ilgili farkındalık düzeyinin arttırılması 
amacıyla raporun bulguları yorumlanmıştır. Sıfır enerjili 
bina tasarımının inşaat sektörüne ve çevreye katkıları 
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2.1. Enerji Sağlama ve Kullanma 
Enerji, yapılı çevrelerdeki günlük yaşamın devamı için 
yapılan tüm faaliyetler için en önemli gereksinimdir. 
Bu bağlamda yeterli düzeyde enerji “sağlama ve kul-
lanma” toplumların önde gelen sorunlarından biridir. 
Enerji sağlamada fosil yakıtlar ve yenilenebilir kaynaklar 
olmak üzere iki başlıca kaynak vardır. Endüstri devrimiyle 
başlayan süreçte, fosil yakıtlar, üretim teknolojilerindeki 
gelişmeler ve uygun maliyetli olmaları sebebiyle yaygın 
bir kullanım alanına sahip olmuşlar ve bunun sonucunda 
da yenilenebilir teknolojiler karşısında üstün konuma 
gelmişlerdir. (Çukurçayır ve Sağır, 2008) Ancak, hızla 
artan nüfus ve kentleşme; enerji kullanımı, arz güçlüğü, 
yenilenemez enerji kaynaklarının tükenmesi ve ağır 
çevresel etkiler (ozon tabakasının incelmesi, küresel 
ısınma, iklim değişikliği vb.) ile ilgili endişeleri gündeme 
getirmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre 
enerji arzı ve tüketimleri ciddi anlamda olumsuz bir 
eğilim göstermektedir. 

Son 16 yılda enerji arzı 8.773.719 KTEP (Kilo Ton Eş-
değer Petrol)’den 13.761.449 KTEP’ye çıkarak %56,8 
oranında artmıştır. (Şekil 1a). Enerji tüketimi ise, 
6.270.990 KTEP’den 9.555.323 KTEP’ye çıkarak %52,3 
oranında artmıştır (Şekil 1b) ve mevcut tahminler bu 
artış eğiliminin devam edeceği yönündedir. (Perez, 
Ortiz ve Pout, 2008)

Şekil 1. Dünya’da toplam enerji arzı (a), (1990-2016) 
(URL-1), Dünya’da toplam enerji tüketimi (b), (1990-

2016) (URL-2). 

BÖLÜM 2
ENERJİ VE YAPILI ÇEVRE BAĞLAMINDA 
ULUSAL DURUM
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Nüfus ve gelir artışı birincil enerji tüketiminin artma-
sındaki temel etkenlerin başında gelmektedir. Gelişen 
sanayiye ve kentleşmeye bağlı olarak nüfusun, küresel 
enerji talebini önemli ölçüde artıracağı tahmin edil-
mektedir. Büyük miktarda OECD (İktisadi İş birliği ve 
Gelişme Teşkilatı)1 dışındaki ülkeler tarafından oluşan 
bu artı etki şekil 2’de nüfus, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
(GSYİH) büyüme oranı ve birincil enerji talebi öngörüleri 
görülmektedir. Mevcut durum eğilimleri ve öngörüye 
göre birincil enerji tüketimi, nüfustan daha yüksek bir 
oranda artmaktadır. 

Şekil 2. Nüfus, GSYİH büyüme oranı ve birincil enerji 
talebi öngörüleri (URL-4)

Tahminlere göre 2040 yılına kadarki dönem içinde 
yenilenebilir enerji kaynakları yıllık ortalama %9,8 artış 
ile en yüksek artış oranına sahiptir ve 2049 yılına kadar 
bu oranın %16,1 olacağı öngörülmektedir. 

Dönem içinde fosil yakıtların büyüme paylarında 
düşüş gözlemlenmesine rağmen bu yakıtlar hâkim 
kaynak olmaya devam etmektedirler. Mevcut politikalar 
kapsamında oluşan senaryo küresel elektrik talebinin 
2040 yılına kadar yıllık ortalama %2,3 olmak üzere %80 
oranında artacağını göstermektedir. Dünya birincil enerji 
talebinin bölgelere ve kaynaklara göre olan dağılımı 
Şekil 3’te verilmiştir. (URL-4) 

Şekil 3. Dünya Birincil Enerji talebinin bölgelere ve 
kaynaklara göre dağılımı (URL-4)

Türkiye’ye bakıldığında ise Dünya’daki değerlerin genel 
artışından çok daha yüksek oranda bir artışın görüldüğü 
bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Enerji arzı 1990-2016 
yılları arasında 51.437 KTEP’den 136.718 KTEP’e çıkarak 
%165,7 (Şekil 4a), enerji tüketimi ise 40.394 KTEP’den 
97.846 KTEP’e çıkarak %142 (Şekil 4b) oranında artmıştır.

Şekil 4. Türkiye’de toplam enerji arzı (a), (1990-2016) 
(URL-5), Türkiye’de toplam enerji tüketimi (b), (1990-

2016) (URL-6). 

1 Demokratik yapılara ve piyasa ekonomisine sahip 36 sanayileşmiş veya gelişmekte olan ülkenin, küreselleşmenin ekonomik, sosyal 
ve yönetim sorunlarını çözmek ve bu sürecin fırsatlarından faydalanmak üzere müştereken çalıştıkları bir örgüttür. (URL-3)



7ULUSAL RAPOR - TÜRKİYE

2016 yılında, toplam elektrik enerjisi üretimi içinde 
termik santrallerden üretilen elektrik enerjisinin oranı 
%67,63’tür. Bu oran en yüksekten düşüğe sırasıyla; %33,74 
kömür kaynaklı santrallerden, %32,1 doğal gaz + LNG 
kaynaklı santrallerden, %0,97 sıvı yakıtlardan ve %0,80 
yenilenebilir + atık kaynaklı enerjiden oluşmaktadır. 
Termik santralleri ise %24,6’lık pay ile hidrolik santraller 
takip etmektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Türkiye elektrik enerjisi üretiminin 
birincil enerji kaynaklarına göre dağılımı 
(GWh) (URL-4)

Mevcut tablolara göre Dünya’daki ve Türkiye’deki 
durum, enerji tüketiminin ekonomik gelişme ve 
nüfus artışı ile olan ilişkisini doğrulamakta ve enerji 
verimliliğini artırarak (yenilenebilir ve yeşil teknolo-
jiler dahil) küresel politika girişimlerinin yeterliliğini 
sorgulamaktadır. Küreselleşme, gelişmekte olan 
bölgelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ile-
tişim ağlarının geliştirilmesi, gelişmiş ülkelerin yaşam 
tarzlarını desteklemekte ve hiç şüphesiz fosil yakıtları 
tüketecek ve ciddi bir çevresel etki yaratacak tüketim 
modellerine olan enerji ihtiyacını arttırmaktadır. Bu 
anlamda, mevcut enerji ve sosyo-ekonomik sistemle-
rin sürdürülemez olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 
(Perez, Ortiz ve Pout, 2008)

2.2. Enerji ve Yapılı Çevreye Dair Genel 
Tanımlar 
Nüfus, ulaşım imkanları, tarımsal büyüme, sanayileş-
me ve teknolojik çıktılardaki hızlı büyüme küresel 
ölçekte enerji açığının artmasına, artan enerji tüketimi 
de doğanın zarar görmesine neden olmaktadır. Bu 
bağlamda küresel ısınma, iklim değişikliği, ozon taba-
kasının delinmesi, yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik 
gibi konular sıklıkla tartışılmaya ve çözüm yolları üre-
tilmeye başlanmıştır. Kömür, doğal gaz ve petrol gibi 
kolay ulaşılabilen enerji kaynaklarının yakın gelecekte 
tükenmesi ihtimali sonucu öngörülen fosil yakıtların 
artan enerji ihtiyaçlarını karşılayamayacağı düşünüle-
rek küresel ölçekte birçok ülkeyi güneş enerjisi, rüzgâr 
enerjisi, biyoenerji gibi çevre dostu yenilenebilir enerji 
kaynaklarını araştırmaya yöneltmiştir. 

Bu bağlamda “gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşı-
layabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz 
kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma 
modeli olan sürdürülebilir kalkınmanın (URL-7) sosyal, 
ekonomik ve çevresel açıdan geliştirilebilmesi gün-
deminde enerji konusu ön plana çıkmaktadır. Enerji, 
insanların barınma, sağlık, korunma, beslenme, eğitim 
gibi bütün yaşamsal faaliyetlerinin sürdürülebilmesini 
sağlayan aynı zamanda gelişmiş ve gelişmekte olan ül-
kelerin sosyo-ekonomik ve çevresel açıdan ilerlemesini 
hızlandıran ana etmenlerden birisidir (Karataşlı, Özer 
ve Varinlioğlu, 2016). Görüldüğü üzere enerji kavramı 
ülkelerin siyasi, ekonomik ve sosyal gelişim gibi önemli 
yönlendirici etkenlerden birisi olmuştur. Enerji talebinin 
yetersiz olması durumu yaşamsal kriterler, ekonomik, 
kültürel ve sosyal gelişmenin her aşamasını olumsuz 
etkileyecektir. Bu nedenle, tüketimde yaşanan artışın 
ve bu artışın beklenen devamlılığı neticesinde enerji-
ye ulaşımın kesintisiz olması, yaşamsal fonksiyonların 
gerekliliği için zorunlu bir durum teşkil etmektedir.

Fosil yakıtlı enerji tüketiminin neden olduğu iklim 
değişikliğinin insan yaşamını tehdit eden orman 
yangınları, kuraklıklar, yüksek yağışlar ve su baskınları, 
kış mevsimlerinin çok sert geçmesi, sıcaklık artışı gibi 
yaşanan çevre kirliliğinin insan ve toplum hayatı üze-
rinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır (Türkiye’nin 
Enerji Görünümü (MMO), 2018: 1).
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Şekil 5. 1970-2030 yılları arasında Türkiye birincil 
enerji kaynak talebi (MTPE) (URL-8) 

İklim değişikliğine yönelik politika ve programlarda bi-
nalarda enerji verimliliğinin arttırılması konusu öncelikli 
çalışma alanı olarak öne çıkmaktadır. Çünkü binalar 
ekonomi sektörü içerisinde çok fazla enerji tüketen uzun 
ömürlü yapılardır. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2000 
yılı bina sayımı verilerine göre bina sayısı 1984 yılında 
4,3 milyon iken, 2000 yılında %78 artış göstermiş olup 
7.838.675 milyona; aynı yılın verilerine göre konut sayısı 
ise %129 artışla 16,2 milyona ulaşmıştır. (URL-9)

Yine TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre 
2017 yılı itibariyle Türkiye’de 9,1 milyon bina olup bun-
ların yaklaşık olarak %87’si konutlardan oluşmaktadır. 
Bu veriler içerisinde mevcut hane sayısı 22 milyonun 
üzerindedir. Bununla birlikte Türkiye’de bina sayısının 

Yapılı çevrede enerji tüketimi hızla artmakta olup, 
enerjiyi etkin kullanmanın ve yenilenebilir enerji çö-
zümlerinin öncelikli hale gelmesi önem taşımaktadır. 
Küresel ölçekte konut ve ticari binalarda enerji tüketimi, 
gelişmiş ülkelerde %20 ile %40 arasında artmaya devam 
etmiş ve sanayi ve ulaştırma gibi diğer büyük sektörleri 
aşmıştır. Bu bağlamda bina konforunun ve binalarda 
harcanan zamanın artması gibi etkenler gelecekte 
enerji talebinin de artmasını sağlayacaktır. Bütün bu 
veriler, binalarda enerji verimliliği probleminin; bölge-
sel, ulusal ve uluslararası düzeylerde yürütülen enerji 
politikalarının gündeminde yer almasını sağlamıştır. 
(Perez, Ortiz ve Pout, 2008)

Büyüme kaydeden tüketici bir ülke olarak Türkiye aynı 
zamanda bölgesel bir enerji ticaret merkezi konumuna 
sahip bir ülke olarak bilinmektedir. Bununla birlikte 
Türkiye’nin dünya enerji piyasasındaki yeri ve önemi 
yükselişini korumaktadır. Aynı şekilde enerji talebi son 
yıllarda artış göstermekte olup, bu yönde talep artışının 
devam etmesi öngörülmektedir. Buna ek olarak enerji 
talebinin artması mevcut sınırlı yerli kaynaklarla karşı-
lanması olası görünmemektedir. (URL-8)

OME (Observatiore Mediterraneen de l’Energie) öncülü-
ğünde hazırlanan “Mediterranean Energy Perspectives 
(MEP) – Turkey” raporunda Türkiye’de, 2012 yılı verilerine 
göre talebin %90’ını karşılayan fosil yakıtlar en çok talep 
edilen enerji türü olarak görülmektedir. Bu talep; petrol 
(%28), kömür (%30) ve doğal gaz (%32) olacak şekilde 
farklılık göstermektedir. Bunların dışında yenilenebilir 
enerji kaynaklarından enerji tüketiminin kalan %10’u 
karşılanmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren kullanımı 
yaygınlaşan doğal gaz, %5’lik payıyla 1990’daki enerji 
talebinde en küçük paya sahip iken; 2010’da petrolü, 
2011’de ise kömürü geçerek en çok kullanılan yakıt 
konumuna ulaşmıştır (URL-8). Türkiye’nin 1970-2030 
yılları arasındaki yakıt türlerine bağlı olarak birincil enerji 
kaynak talebi Şekil 5’te gösterilmiştir.
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Şekil 7. Nihai enerji tüketiminin sektörlere dağılımı 
2010 (URL-12)

Sanayi, ısınma ve güç üretimi dahil birçok ekonomi 
sektöründe kullanılan kömür, Türkiye’deki toplam 
enerji arzında en önemli kaynak olmuştur. Doğal gaz 
ise %5’lik oranla 1990’daki enerji talebinde en küçük 
paya sahiptir. Fakat doğal gaz, 2010’da petrolü, 2011’de 
ise kömürü geçerek en çok tüketilen yakıt konumuna 
ulaşmıştır. (URL-8)

Türkiye’de tüketilen enerji kaynaklarının üçte birinden 
fazlası ısıtma ve soğutma amacıyla harcanmakta olup 
ısınma amacıyla kömür kullanımı yıllık 14 milyon ton 
civarındadır. Doğal gaz kullanımının neredeyse tüm 
illerde başlayacağı göz önüne alındığında; doğal gazın 
ısınmada kullanımının artması öngörülmektedir. 2008 
yılı verilerine göre bina sektöründe %24’lük oranla 
elektrik tüketimi, %21’lik oranla güneş, jeotermal, odun, 
bitki hayvan artıklarından oluşan yenilenebilir enerji 
ve %26’lık oranla doğal gaz tüketimi en yüksek paya 
sahiptir. (URL-11)

Bina sektörü son yıllarda hızla gelişmekte olup, nihai 
enerji tüketimi 2000 yılında 19,5 MTEP (Milyon Ton Eş-
değer Petrol) iken, 2015 yılında %66 artarak 32,4 MTEP 
değerine yükselmiştir. Bina sektöründe yıllık ortalama 
%4,4 enerji arz artışı gerçekleşerek bina sektörünün 
nihai enerji tüketimindeki payı %32,8 değerine ulaşarak 
sanayi sektörünün enerji tüketimini geçmiştir (Şekil 8). 
(URL-10)

her yıl 100.000’den fazla yeni bina eklendiği verisi yapı 
kullanma izni istatistiklerinde yer almaktadır. (URL-10) Bu 
istatistiki verilerden hareketle Türkiye’de bina sayısının 
hızla artmakta olduğu söylenebilir. Ayrıca, bu veriler 
binalarda enerji verimliliği önlemlerinin en doğru şekilde 
en kısa zamanda alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı ile enerji verimli bir şekilde uygulanması ve 
mevcut binaların da bu konuda iyileştirilmesi ile önemli 
miktarda enerji tasarrufu sağlanmış olacaktır. Konut 
grubu ve bu yapı grubu ile birlikte kullanılan hizmet 
binalarının diğer yapılara oranla önemli çoğunluğa 
sahip olduğu Şekil 6’da görülmektedir. 

Şekil 6. Kullanım amacına göre bina tiplerinin bina 
stoku içindeki oranı (TÜİK, 2000) (URL-11)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 2012 yılı verileri 
incelendiğinde, konutlar ve ticari binaları kapsayan 
bina sektörünün ülkemizde tüketilen toplam enerjinin 
%35’ini tükettiği görülmektedir (Şekil 7). 2002-2012 yıl-
ları arasındaki verilere bakıldığında 10 yıllık dönemde 
bina sektörünün yaklaşık olarak %70 oranında enerji 
tüketiminin arttığı gözlenmektedir. Artan nüfus, ko-
nut ve ticari bina sayıları, şehirleşme artış oranının 
temel nedenleri olarak sıralanabilir. En önemli enerji 
türlerinden biri olan elektrik enerjisi tüketiminde ise 
bina sektörünün toplam tüketimdeki payı yaklaşık %50 
olarak belirlenmiştir (ETKB, 2013). (URL-11)
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Şekil 10. Bir konuttaki enerji tüketim dağılımı (URL-
14)

Konutlarda elektrik enerjisi tüketim yapısı incelendiğinde 
bu durumun konuttan konuta, cihaz altyapısı ve aile-
nin geçim seviyesine bağlı olarak büyük değişiklikler 
gösterdiği görülmektedir. Bununla birlikte, konutlarda 
kullanılan elektriğin yaklaşık olarak %20’si elektrikli ve 
elektronik eşyalar tarafından tüketilmektedir. Elektronik 
eşyalar içerisinde ev içi elektrik tüketimdeki en yüksek 
pay ise buzdolaplarına aittir. (URL-15) Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi; konut içi elektrik tüketiminde en çok tüketimi 
%30’luk payla buzdolaplarının gerçekleştirdiğini be-
lirtmektedir. Buzdolabından sonra %28 ile aydınlatma 
gelirken, elektrikli fırınlar ise %10 ile üçüncü sıradadır. 
Televizyon %10, bulaşık makinesi %7, çamaşır makinesi %7, 
ütü %4, saç kurutma makinesi %2 ve elektrikli süpürge 
yaklaşık %2’lik bir paya sahiptir (Şekil 11). (Yumurtacı ve 
Dönmez, 2013) 

Şekil 11. Elektrik enerjisi tüketiminin konutlardaki 
durumu (Yumurtacı ve Dönmez, 2013)

Şekil 8. Sektörel enerji tüketimlerinin 2000-2015 
yılları arasındaki değişimi (URL-10)

Benzer şekilde bina ve hizmetler sektörü, 2000 yılı 
verilerine göre elektrik tüketiminde %47,4’lük bir paya 
sahip iken, 2015 yılına gelindiğinde bu yapı grubu 
%49,9’luk pay ile sanayi sektörünün önüne geçmiştir. 
Yine bu dönemde ortalama talep artış oranı %9, toplam 
artış oranı ise %135-yıllık olarak tespit edilmiştir (Şekil 
9). (URL-10) 

Şekil 9. Bina ve hizmetler sektörüne ait elektrik 
tüketiminin 2000-2015 yılları arasındaki değişimi 

(URL-10)

Bina sektörü ticari/hizmet binaları ve konutlar olmak 
üzere iki alt kategoride ele alınmaktadır. (URL-13) 
Günümüzdeki nihai enerji tüketiminin %35’i konut 
ve ticari/kamu binalarında gerçekleşmektedir. Bunun 
da en büyük bölümü ısıtma ve sıcak su ihtiyacı için 
harcanmaktadır (Şekil 10). (URL-14)
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etkisi “sera gazı etkisi” olarak adlandırılmaktadır. Ancak 
sanayi devrimiyle başlayan süreçte atmosferdeki sera 
gazlarının oranı %40’lık bir artış göstererek (280 ppm’den 
394 ppm’e) bu doğal dengenin bozulmasına ve iklim 
değişikliğine sebep olmuştur.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)2’ne göre, 
2004 yılındaki insan kaynaklı sera gazı salımlarının %56’sı 
fosil yakıt kullanımında ortaya çıkan karbondioksite, 
%17’si ormansızlaşmaya bağlı olarak artmıştır.

Bilim dünyası, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza 
indirmek için ortalama sıcaklıklardaki artışın azami 2°C 
ile sınırlanması gerektiğini belirtmektedir. Bu hedefin 
tutturulması için atmosferdeki CO2 oranının 450 ppm 
(Milyonda bir birim, Parts per million) seviyesini aş-
maması gerekmektedir. Ancak mevcut politikalar ve 
uygulamalar ile bu orandaki artışın devam edeceği 
öngörülmektedir. (URL-17)

İklim değişikliğinin etkisi sadece sıcaklıklardaki ar-
tıştan ibaret değildir. Hem doğal hem yapılı çevre 
üzerinde meydana gelen ciddi boyuttaki olumsuz 
etkiler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin 
yanı sıra insan toplulukları da ciddi risk altındadır.

İklim değişikliğinin doğal çevreye etkileri

Hava ve doğal habitatlar üzerindeki etkileri: İklim de-
ğişikliğinin etkisiyle sıcaklıklarda meydana gelen artış, 
mevsim geçişlerinin ortadan kalkmasına ve yağış rejiminin 
değişmesine sebep olmaktadır. Bu yeni düzen, daha 
yüksek bölgelere taşınan iklim bölgelerini ve yaşam 
alanlarındaki değişimi beraberinde getirmektedir. Bu 
bağlamda dengeleri değişmiş ve bozulmuş bir doğal 
ortam, bu koşullara uyum sağlamaya çalışan ekosistemler 
ve türler için ek bir stres faktörü olmaktadır. (URL-18)

Bunun yanısıra değişen sıcaklık ve yağış düzeni, okyanus-
ların ısınmasına, deniz seviyesinin yükselmesine, kıyılarda 
meydana gelen taşkınlıklara (Coastal Flooding), deniz 

Bu bağlamda, enerji verimli elektrikli ev aletleri ile 
enerji tüketiminde ciddi düşüşler gerçekleştirilmeye 
başlanmıştır. Örnek vermek gerekirse günümüzde var 
olan en iyi buzdolabının 1990 yılına göre %75, çamaşır 
makinesinin 1985’lerde çıkan modellere göre enerjide 
%44 ve suda %62 tasarruf sağladığı görülmüştür. Bu-
laşık makinesi ise 60 C° çevrimde 1980 yılında 2 kWh 
enerji harcarken günümüzde bu tüketim 1 kWh’ın 
altına düşmüş, su tüketimi ise üçte bir seviyelerine 
inmiştir. Benzer şekilde Türkiye pazarında son yıllarda 
elektrikli ev aletlerinde A sınıfı ve bunun üzerinde 
etiketlenen cihazlar üretilmeye başlanmıştır. Buradan 
hareketle, elektrikli cihazların kullanımı için harcanan 
enerji tüketiminin azaltılması amacıyla kullanımda olan 
eski eşyaların yeni enerji verimli eşyalarla değiştirilmesi 
konusunda önemli kararlar alınması gerektiği ön plana 
çıkmıştır. (URL-15)

Türkiye’de son zamanlarda plazma TV setleri, büyük 
ekran sıvı kristal LCD ve split klimalar, ortaya çıkan 
diğer önemli enerji tüketim kaynakları olarak bilin-
mektedir. Özellikle yaz sıcaklıklarının son yıllarda artış 
göstermesi ile güney bölgelerinde klima satışlarında 
büyük artışlar gözlenmektedir. Bu durum yaz aylarında 
elektrik talebinin çok hızlı artmasına yol açmaktadır. 
Mevcut enerji sistemi için yüksek maliyet ve olumsuz 
durum teşkil eden bu problemin çözülmesi de enerji 
verimliliğine yönelik atılacak adımlarda yönlendirici 
olmaktadır. (URL-15)

2.3. Sorunların Belirlenmesi

Atmosfer sayesinde yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının 
neredeyse yarıya yakını yeryüzünden yansımaktadır. 
Yeryüzünden yansıyan bu ışınlar atmosferde bulunan 
sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, 
su buharı, ozon, azot oksit gibi gazlar sayesinde tekrar 
yeryüzüne gönderilmektedir. Böylece, -18°C civarında 
olacak ortalama sıcaklık, insanlar, hayvanlar ve bitkilerin 
hayatını sürdürmesine imkân verecek bir ısı düzeyi 
olan 15°C’yi yakalamaktadır. Sera gazlarının bu doğal 

2 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 1988 yılında, Birleşmiş Milletlere 
bağlı iki kuruluş olan, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından kurulmuştur. Amacı, 
iklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik etkilerini ve risklerini değerlendirmek elde edilen veriler ışığında iklim değişikliği ile mücadele 
konusunda karar vericilere yol göstermektir. (URL-16)
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island, UHI) sahip olduğu bilinmektedir. Bunun yanısıra 
kentsel alanlar daha düşük rüzgâr hızlarına, daha az 
konvektif ısı kayıplarına ve buharlaşmaya sahiptir (Wilby, 
2007). Bu sebeplerle meydana gelen kentsel ısınma, 
yalnızca gelecekteki ısınma eğilimlerinin büyüklüğünü 
arttırmakla kalmamakta, aynı zamanda ısı dalgalarının 
yoğunluğunu da arttırmaktadır. (Quattrochi, 2012)

Binalar ve altyapı üzerindeki etkileri: İklim değişikli-
ğinin yol açtığı şiddetli yağış, fırtına, kasırga gibi aşırı 
hava olayları, deniz seviyesinin yükselmesi, sıcak hava 
dalgaları gibi sorunlar sonuçları itibariyle, yapılı çev-
relerde büyük olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bu 
iklimsel olaylar binaların ve altyapının performansını 
ve uzun ömürlülüğünü doğrudan etkilemektedir. Bu 
kapsamda, artan sıcaklıklar su talebini ve kullanım 
düzenini etkilemektedir. Yağış rejimindeki değişiklik-
ler ve toprak tarafından emilmemiş akan yüzey suları 
(runoff) ise yeraltı su kaynaklarının azalmasına sebep 
olmaktadır. Ayrıca, yağış rejiminin değişmesiyle şiddetli 
sağanakların görüldüğü kentlerde meydana gelen sel 
ve taşkınlar, atık su tesislerini ve yağmursuyu yönetim 
sistemlerini olumsuz etkilemektedir. Deniz seviyesinin 
yükselmesi, fırtına dalgası ve şiddetli sağanak yağış; kıyı 
bölgelerde, yollar, binalar ve endüstriyel tesisler dahil 
olmak üzere kentsel altyapıya zarar vermektedir. Ayrıca, 
aşırı yağış ve sıcaklık, karayolları, demiryolu hatları ve 
havaalanı pistleri gibi ulaştırma altyapılarını da olumsuz 
etkilemektedir.

Sıcaklıkların artmasının sebep olduğu bir diğer prob-
lem enerji arz ve kullanımındaki değişikliklerdir. Daha 
yüksek yaz sıcaklıklarının, soğutma kaynaklı elektrik 
ve enerji kullanımını artıracağı, daha sıcak kışların ise 
ısıtma için enerji talebini azaltacağı öngörülmektedir. 
Ancak, sonuç itibariyle net enerji kullanımının artacağı 
tahmin edilmektedir. (Wentz, 2015).

2.4. Ülkedeki Çevre Dostu /Enerji Etkin 
Bina Yaklaşımları

Enerji verimliliği, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, 
iklim değişikliği ile mücadelenin etkinliğinin artırılması, 
enerji maliyetlerinin sürdürülebilir kılınması, çevrenin 
korunması ve dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin 

sularının daha asitli hale gelmesine ve buna bağlı olarak 
biyolojik çeşitlilik ve okyanusa dayalı iş yapan insanlar 
üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır. (URL-19) 

İnsan sağlığı üzerindeki etkileri: Küresel iklim değişikliği-
nin, sıcaklık, deniz seviyesindeki artış ve yağış düzenine 
bağlı olarak bulaşıcı hastalıklar, fırtına, taşkın tehlikesi 
ve yetersiz beslenme gibi insan sağlığını etkileyen ve 
ölümlere yol açan pek çok sonucu vardır.

Şekil 12. Küresel iklim değişikliğinin insan sağlığı 
üzerindeki olası etkileri (Quattrochi, 2012)

İklim değişikliğinin yapılı çevreye etkileri

Hava kalitesi üzerindeki etkileri: Hava kalitesi hava 
şartlarına bağlı bir konu olup iklim değişikliğine karşı 
duyarlıdır. Yapılan araştırmalar, hava kalitesini belirle-
yen kirletici madde konsantrasyonları ile meteorolojik 
değişkenler arasındaki korelasyonu açığa çıkarmaktadır. 
Bu çalışmalar sadece iklim değişikliğinin bile gelecek 
yıllarda kirli bölgelerde yaz dönemi yüzey ozonunu (O3) 
1–10 ppb değiştireceğini, bunun da kentsel alanlarda 
büyük etkiler göstereceğini göstermektedir. Ayrıca 
iklim değişikliğinin gelecek yıllarda kirli çevrelerdeki PM 
yoğunluğunu da 0.1–1 mg/m3 (1 m3 havada bulunan 
maddenin miligram cinsinden miktarı) kadar etkileyeceği 
bildirilmektedir. (Jacob ve Winner, 2009)

Kentsel ısı adası etkisi: Yapılı alanların, ısının vejetatif 
yüzeylerle karşılaştırıldığında hem yüksek binaların 
hem de caddelerin sert yüzeyleri tarafından daha fazla 
soğurulması sebebiyle kırsal alanlara göre 5-6 °C’ye kadar 
daha sıcak olabilecek kentsel ısı adalarına (Urban heat 
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Türkiye iklim değişikliği kapsamında ulusal vizyonunu, 

 “İklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla 
entegre etmiş; enerji verimliliğini yaygınlaştırmış, 
temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 
arttırmış; iklim değişikliğiyle mücadeleye özel şartları 
çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam 
kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon 
yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmak” 

şeklinde açıklamaktadır (URL-20)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeşil bina yönetmeliği 
yayımlanmış ve bu yönetmelikle birlikte ülkemize özgü 
marka değeri olan yeşil bina ve yerleşmelerin tasarlanması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda inşaat sektörün yenilene-
bilir enerjiye dayanan, çevre dostu, enerji verimli yerel 
malzemeler ile üretilmiş sürdürülebilir yeşil binaların 
ve yerleşim alanlarının artırılması ve yaygınlaştırılması 
hedeflenmektedir. (URL-21). 

Bu alanda atılmış önemli adımlardan biri olarak görülen 
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bununla ilişkili 
olarak geliştirilen Binalarda Enerji Performansı Yönetme-
liğinin her bina için uygulanması önem taşımaktadır. Bu 
belge binalarda enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli 
ve etkin kullanılmasını, çevrenin sürdürülebilirliğini sağla-
mak amacıyla asgari düzeyde binanın enerji tüketiminin 
ve ihtiyacının sınıflandırılması, bununla birlikte enerji 
israfının önlenmesi, binada kullanılan ısıtma ve/veya 
soğutma sistemlerinin verimi, yalıtım özellikleri ve sera 
gazı salınımı seviyesi ile ilgili önemli bilgileri içerecek 
şekilde düzenlenmektedir. Bu bağlamda Enerji Kimlik 
Belgesi Türkiye’de 2011 yılından itibaren düzenlenmeye 
başlanmış ve bu uygulama kapsamında 220.000 bina 
belgelendirilmiştir. Belgelendirilen binaların %76’sında 
%20-%40 arasında verimlilik, %22’sinde %40-%60 ara-
sında verimlilik sağlanmıştır (URL-22).

Mevcut binalarda “Enerji Kimlik Belgesi” uygulamalarının 
arttırılması amacıyla alt-yapı hazırlanması ve ısı yalıtımı 
ve diğer verimlilik yükseltici uygulamaların arttırılma-
sına yönelik yönlendirici olmak hedeflenmektedir. Bu 
uygulamayla birlikte binalarda enerji verimliliği potan-
siyelini tespit edilecek ve bu potansiyel maksimum 

azaltılması gibi ulusal stratejik hedefleri tamamlayan ve 
bunları yatay kesen bir kavram olarak tanımlanmaktadır. 
Sürdürülebilir kalkınma konusunun öneminin gittikçe 
daha çok anlaşıldığı günümüzde, enerji verimliliğine 
yönelik çabaların değeri de aynı oranda artış göster-
mektedir. Buradan hareketle; ulusal enerji politikamızın 
öncelikli ve önemli bileşenlerinin; enerji üretimi ve 
iletiminden nihai tüketime kadarki bütün aşamalarda 
enerji verimliliğinin geliştirilmesi, enerji yoğunluğu-
nun gerek sektörler bazında gerekse makro düzeyde 
azaltılması, bilinçsiz kullanımın ve israfın önlenmesi 
görülmektedir (URL-15).

Türkiye; iklim değişikliğinin çok ciddi çevresel ve sosyo 
ekonomik sonuçlara yol açabilecek, hatta ülkelerin 
güvenliğini tehdit edebilecek boyutta, karmaşık ve 
çok yönlü bir problem olduğunun farkındadır. Aynı 
zamanda bunların neden olacağı etkilerin gelecek 
nesillerin yaşamını olumsuz etkileyecek en önemli 
sıkıntılardan biri haline geldiği görüşünü taşımaktadır. 
Bu bağlamda Türkiye, iklim değişikliğine sebep olan 
sera gazı salımlarının azaltılması ve iklim değişikliği ile 
mücadele kapsamında uluslararası iş birliğinin öneminin 
farkındadır. Bu konularda önemli kararlar almak ve kendi 
imkanları çerçevesinde katkıda bulunmak amacıyla da 
“Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi”ni hazırlamıştır. Hazır-
lanan bu stratejik rapor, 1 yıl gibi kısa vadeli planlar ve 
1-3 yıllık dönemler gibi orta vadeli planlar ve 10 yıla 
yayılan uzun vadeli planları, hedefleri kapsayacak şekilde 
düşünülmüştür. Stratejinin 2010 – 2020 döneminde 
iklim değişikliği ile mücadele yönünde yapılacaklara 
rehberlik etmesi planlanmıştır (URL-20).

Enerji tüketiminin azaltılması yönünde ciddi faydalar 
sağlayacak olan bu stratejik hedefler, ulusal ya da ulus-
lararası gelişmeler neticesinde düzenlenme öngörülen 
alanlarda güncellenecektir. Hedeflenen bu strateji ile 
Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’nin temel ilkelerinden biri olan “ortak fakat 
farklılaştırılmış sorumluluklar” çerçevesinde küresel 
iklim değişikliği ile mücadele çabalarına imkânları 
ölçüsünde katkıda bulunmayı bir hedef olarak belir-
lemektedir. Bunları yanında ulusal azaltım, teknoloji, 
uyum, finansman ve kapasite oluşturma politikalarını 
ortaya koymaktadır. (URL-20)
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den elde edilmektedir. Tromb duvarı (Şekil 13) ve özel 
low-e3 kaplamalı camlar aracılığıyla sera bölgesinde 
hapsedilen sıcak hava bu alanda yukarı doğru hareket 
etmekte ve bir otomatik kontrol sistemiyle kumanda 
edilen hava kanalı vasıtasıyla iç ortama aktarılmakta-
dır. Sıcak hava ısısını iç ortama bıraktıktan sonra daha 
ılık bir hava olarak alt bölgede bulunan dönüş kanalı 
ile tekrar tromb duvar bölgesine gelmektedir. Güneş 
enerjisi olduğu sürece bu hareket sürekli olarak devam 
etmektedir (URL-25).

Şekil 13. Tromb duvarı (URL-25).

Binanın soğutma ihtiyacının tamamı ve ısıtma ihtiya-
cının büyük bir bölümü toprak kaynaklı ısı pompası ile 
elde edilmektedir. Derinliği 80 metre olan ısı pompası 
3 adet kuyu aracılığıyla yaz ve kış koşullarında 8-10 
C° olarak ölçülen toprak ısısını kullanarak, mevsime 
bağlı olarak soğuk ve sıcak akışkanın ısısını fancoiller 
vasıtasıyla iç ortama ileterek binanın ısıtma veya so-
ğutma ihtiyacını karşılamaktadır. Binanın duvar, zemin 
ve tavanlarında mantolama uygulanarak ısı yalıtımı 
sağlanmıştır. Pencerelerde kullanılan cam yüzeyleri 
low-e ile kaplanmıştır. İç mekan bölme duvarlarında 
yatay delikli tuğlalar kullanılmıştır. İç mekanda vakumlu 
küreciklerin içerisinde yer aldığı özel boya türü, sahip 
olduğu bu özellik ile yalıtıma katkı sağlamaktadır. 
Düşey delikli tuğlalardan oluşan binanın dış cephesi 
üzerine 6 cm’lik yalıtım malzemesi uygulanmıştır. Tüm 
bu uygulamalar ile binada gerçekleşen ısı kayıplarının, 

ölçüde gerçekleştirilecektir. Sanayi ile iş birliği içerisinde 
enerji verimliliğini mümkün kılacak teknolojiler ve yapı 
malzemelerine yönelik öncelikli projeler belirlenecektir. 
Bina ve sanayi sektörlerinde sertifikalı enerji yöneticileri 
ile standardına uygun enerji yönetimi uygulanacaktır 
(URL-20).

Ülkemizde Sıfır Enerjili Binalar (ZEB) konseptine yönelik 
ilk ve tek proje Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir (URL-23). Bu proje, içerisinde 
bulunduğu çevredeki yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanmakta ve enerjiyi verimli ve etkin kullanmakta-
dır. Enerji Verimliliği Eğitim Binası, iki kat üzerine inşa 
edilmiş olup 275 m2’dir. Binada güneş enerjisi, ısı yalıtım 
teknikleri, jeotermal (toprak kaynaklı ısı pompası) enerji 
sistemleri, doğal aydınlatma, gün ışığı kontrol sistemi, 
ısıtma/soğutma amaçlı kompozit duvar, fiber optik 
aydınlatma sistemi gibi yeni teknolojilerin kullanımı 
görülmektedir. Binada fosil yakıt kullanılmamakta 
bunun yerine elektrik enerjisi ihtiyacının bir kısmı ve 
ısıtma ve soğutma talebinin tamamı bu sistemlerle 
sağlanmaktadır (Resim 1) (URL-24). 

Resim 1. Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi (URL-25)

Sıcak su ihtiyacı vakum borulu güneş kolektörleri ile 
karşılanmaktadır. Bina için gerekli olan elektriğin tama-
mına yakını 5 kW (kilowatt) gücündeki güneş pilleri ile 
üretilmektedir. Binanın güney cephesinde düşünülen 
sera bölümü ve tromb duvarı aracılığı ile kış aylarında 
talep edilen ısı ihtiyacının bir bölümü güneş enerjisin-

3 Burada ‘Low-E’ kavramı ‘Düşük Emisyonlu’ anlamında kullanılmaktadır. Cam yüzeyinin ısıyı yansıtabilme yeteneğini ifade etmek-
tedir. Low-E kaplama oldukça ince olup gözle görülememektedir. Cam yüzeyinin metal oksit ya da metal bir katman ile kaplanması 
sonucu elde edilmektedir. Bu özelliğe sahip bir cam, hem ışık ve ısı yayan kızılötesi enerjiyi yansıtarak ısıyı meydana geldiği cephede 
tutmakta hem de ışığın geçişine müsaade etmektedir. (URL-26)
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Şekil 14. Toprak ısısını yayan kompozit duvar paneli 
(URL-25)

Binalarda enerji verimliliğinin arttırılmaya çalışıldığı 
projelere bir başka örnek olarak 2014 yılında tasarlanmış 
olan Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü Sağlık 
Bilimleri Kütüphanesi verilebilir. Bu projede tüm çalışma 
ortamlarının doğal havalandırma ve doğal aydınlatma 
sahip olması amaçlanmıştır. Bu bağlamda bina orta-
sında yer alan avlu aracılığıyla çalışma mekanlarının 
farklı yönlerden gün ışığı alması sağlanmıştır. Bu avluda 
düzenlenen peyzaj tasarımı ile mikroklima yaratılarak, 
çapraz havalandırma prensibinden yola çıkarak tüm 
mekanlara bu alandan temiz hava alınması gerçekleş-
tirilmiştir (Şekil 15) (URL-27).

Şekil 15. Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü 
Sağlık Bilimleri Kütüphanesinin üst görünüşü

(URL-27)

benzer yalıtımsız bir binaya oranla en az %70 daha az 
yaşandığı ölçülmüştür (URL-25).

Binanın alt katında yer alan fuaye alanında fiber optik 
aydınlatma sistemi kullanılmıştır. Verimli bir aydınlatma 
sistemi elde etmek amacıyla oluşturulan sistemde fiber 
optik kablolar aracılığıyla tek noktada düzenlenen ışık 
binanın her noktasına ulaşacak şekilde yönlendirilmiştir. 
Bu bölüm dışında binanın her yerinde elektronik ba-
lastlı T54 armatürlerin kullanımı tercih edilmiştir. Gün 
ışığı kontrollü aydınlatma sistemi eğitim salonunda 
kısılabilecek şekilde kullanılmıştır. Gün ışığı kullanımı-
nın aydınlatma için yeterli olduğu durumlarda, gün 
ışığı kontrol sisteminin devreye girmesi önlenmiştir. 
Gün ışığı kullanımının yetersiz olduğu durumlarda ise 
tercih edilen sistem mekân için yeterli ve en uygun 
olan ışık ile ortamı aydınlatmaktadır. Bu aydınlatma 
sistemi uygulaması ile tüketilen enerjide %75’e ulaşan 
tasarruf sağlanmasının yanında aydınlatma düzeyinin 
de kalitesinin gözlenmiştir (URL-25).

Isı pompasına ait enerji çevrimindeki verimliliğin artırıl-
ması amacıyla, modüler kompozit duvar paneli sistemi 
uygulanmıştır. Bu sistem yeni bir teknoloji ürünü olup, 
düşük sıcaklık aralıklarında ısıtma ve soğutma sağlaması 
ve nem oranını dengeleyerek konforlu ortam koşulları 
sağlaması sistemin en önemli özelliği olarak belirtilmek-
tedir. Bütün bunlara ek olarak bu sistem içerisine bir 
duvarda bulunan elektrik prizi, telefon hattı, aydınlatma 
gereçleri de yerleştirilebilmektedir. Isı pompasından 
elde edilen soğuk veya sıcak akışkan vasıtasıyla uygun 
şartlara getirdiği havayı alan kompozit duvar üzerinde 
(Şekil 14) bulunan küçük hava deliklerinden ortama 
vermektedir. Alınan hava tüm yüzeye dağıtılarak iç 
ortama verilmesi nedeniyle konforlu bir iklimlendirme 
gerçekleştirmektedir (URL-25).

4 Düşük güç kayıplı, A2 sınıfı, 50.000 saat üzerinde kullanılabilen elektronik balast olarak tanımlanmaktadır. (URL-28).
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salımının ve enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Bununla 
birlikte Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı’nın (IBDA-In-
tegrated Building Design Approach) konuya ilişkin eği-
timler ve demo binalar aracılığıyla tanıtılması ön plana 
çıkmaktadır. Bu alanda öncü kurumların, uygulayıcıların 
ve kuralların oluşmasını desteklemek için üretilen bu 
tasarımlar aynı zamanda önemli birer eğitim aracı olarak 
da görülebilmektedir (URL-27). 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sincan - Etimesgut 
Bölgesi Hizmet Binası (Şekil 16) ve MEB Ankara Eryaman 
Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
(Şekil 17) projelerinin her ikisinde de; doğal aydınlatma 
analizleri ile cephe optimizasyonu yapılmıştır. Bununla 
birlikte güneş bacaları ve solar duvar aracılığı ile ısıtmada 
pasif destek, ön soğutma / labirent sistemi ile de so-
ğutma ve ısıtmaya destek düşünülmüştür. Döşemeden 
ısıtma ve serinletme, Chilled Beam üniteleri ile enerji 
etkin havalandırma ve soğutma, bina otomasyonu ile 
enerji verimliliği, ısı geri kazanım sistemleri, çevre dostu 
malzeme seçimi, peyzaj ve yeşil çatılar ile desteklenmiş 
sosyal alanlar, tasarruflu su kullanımı gibi çevresel ve 
mekanik özellikler bütünleştirilerek iki projede de ele 
alınmıştır (URL-27).

Şekil 17. MEB Ankara Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (URL-27, URL-21).

Güney cephede yer alan çift cidar uygulaması 
trombe duvar olarak çalışmakta ve ses kontrolüne 
destek olmaktadır. Bina kabuğunun ısıl kütle olarak 
kullanıldığı projede, kış aylarında ara mekanda ısınan 
hava sisteme verilmesi amaçlanmıştır. Yaz aylarında 
ise ısınan havanın dışarı atılması ile baca etkisinin 
yaratılması ve buna bağlı olarak çalışma mekanlarının 
havalandırılması düşünülmüştür. Doğal aydınlatma 
analizlerinin uygulandığı binada ısı kayıplarının ön-
lenmesi amacıyla cephelerdeki açıklık miktarlarının 
optimizasyonu sağlanmıştır. Üretilen modellemeler 
aracılığıyla güneş kırıcılarının formu, ne sıklıkta olduğu 
ve derinliğinin optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bina 
kabuğu yoğuşmaya engel ve yüksek yalıtımlı olacak 
şekilde tasarlanmıştır (URL-27). 

“Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi”, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yer 
alan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün (YEGM) 
tarafından yürütülmekte olup, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı’nın (UNDP) uygulayıcı kuruluş 
olarak görev aldığı ve Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) 
desteklediği bir çalışmadır. Bu proje kapsamında 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
için sürdürülebilirlik ilkesinin hedef alındığı örnek 
binalar tasarlanmıştır. Ekodenge şirketi öncülüğünde, 
Almanya’dan mimarlık firması olan Willen Associates 
ve İngiltere’den sürdürülebilirlik mühendisliği grubu 
Atelier Ten ile ortaklığının iş birliği sonucu üretilen 
projede, MEB Ankara Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Sincan – Etimesgut Bölgesi Hizmet 
Binası tasarımları gerçekleştirilmiştir (Şekil 16) (URL-27). 

Şekil 16. Ekodenge, Atelier Ten, Willen Associates 
ortaklığı tarafından tasarımı gerçekleştirilen Tapu ve 

Kadastro Müdürlüğü Binası (URL-21)

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi olarak 
adlandırılan projenin genel amacı Türkiye’de sera gazı 
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(Nearly Zero-Energy Buildings) kavramını getirmiştir 
(Romanska-Zapala et al., 2018). Çünkü bir binanın enerji 
verimliliğinin belgelendirilmesi, binaların kalitesinin, 
kullanıcı ve çevre üzerindeki etkisinin değerlendiril-
mesini sağlayan çok önemli bir araçtır. Bu sebeple, 
ZEB için bina sertifikası oluşturulması büyük önem 
taşımaktadır. Ayrıca, binaların gerçek enerji talebinin 
belgelendirilmesi yaşanabilecek enerji tüketimleri için 
çözüm oluşturabilir. Sertifikalandırma ile yüksek dere-
cede enerji verimliliği sağlanabilir (Fedorczak-Cisak, 
Furtak ve Radziszewska-Zielina, 2019). 

Türkiye’de enerji verimli binaların sayısını arttırmak için 
pilot projelerin uygulanması, sıfır enerjili binaların (ZEBs) 
sayısının arttırılması ve sürecin hızlandırılması adına 
pratik deneyim sunması açısından oldukça önemlidir. 
İnsanların yüksek enerji verimliliğine sahip binaların 
uygulanabilirliğinin mümkün olduğu, maliyet, binaların 
nasıl göründüğünü, binalarda kullanılan teknolojiler, 
kullanıcı deneyimleri gibi konularda bilgi sahibi olması 
yönünde de büyük faydalar sağlayacaktır. Bu tür pro-
jeler aracılığıyla yenilikçi endüstri kuruluşları ürünlerini 
tanıtırken, tasarımcılar da bu konudaki yeteneklerini 
sergileyebilirler (Erhorn ve Erhorn-Kluttig, 2014)

Türkiye’de tüketilen enerjinin 1/3’lük paya sahip olan 
bina grupları bünyesinde enerjinin %15’i sıcak su, 
elektrikli ev aletleri, aydınlatma ve pişirme amacıyla 
kullanılırken bunun dışındaki tüketim ısıtma ve soğut-
ma amacıyla gerçekleşmektedir. Buradan hareketle, 
binalarda enerji korunumunun önemi ve bu yönde 
atılacak adımların çok önemli olduğu görülmektedir. 
Bu veriler neticesinde Türkiye’de sıfır enerjili binaların 
sayısının arttırılması ve enerji verimliliği konusunda 
uygulamaya dönük önemli adımların atılmasının 
önemi açığa çıkmaktadır.

Bu konuda rehabilite edilmiş binalardaki enerji tüke-
timinin azalması ve diğer yararları konusunda Wien, 
Austria da bulunan (Gründerzeithause) bir binası örnek 
verilebilir (Tablo 2, Tablo 3).

Görüldüğü üzere Türkiye’de binalarda enerji verimliliği-
nin arttırılmasına ilişkin mevzuat hazırlama çalışmaları 
yürütülmektedir. Aynı zamanda hem enerji tüketiminin 
ve sera gazı salınımının azaltılması hem de toplumun 
bilinçlendirilmesi amacıyla binalarda enerji verimliliği-
nin arttırılması üzerine yapılan projelerin sayısı birçok 
öncü kurumun iş birliği ile yaygınlaşmaya başlamıştır. 

2.5. Türkiye Sıfır Enerjili Binalar ile Ne 
Kazanabilir?

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan çevresel 
açıdan sürdürülebilir binaların yaygınlaştırılmasının 
gerek ulusal gerek uluslararası açıdan binaların enerji 
taleplerinin ve karbon salımlarının azalması gibi birçok 
yararı olacaktır. ZEB ile birlikte azalan enerji kullanımı 
sayesinde konfor, sağlık koşulları iyileştirilebileceği 
gibi aynı zamanda kapalı çevre kalitesi de olumlu 
yönde artacaktır. ZEB için gereken uygulamalar ger-
çekleştirildiğinde binalardaki enerji tüketimi önemli 
ölçüde azalacaktır. ZEB toplulukları ekonomik, esneklik, 
çevresel kalite ve enerji bağımsızlığı açısından önemli 
ölçüde iyileştirme potansiyeline sahiptir (Pless, Polly 
ve Zaleski, 2018).

ZEB çevresel, ekonomik ve sosyal faydaların yanında, 
sürdürülebilir ve gelişen topluluklar oluşturmak, iklim 
değişikliğini ele almak ve ekonomik büyümeyi yön-
lendirmek gibi küresel hedeflere ulaşmak için etkili 
öneriler sunmaktadır. Kentsel ya da bina ölçeğinde 
daha az su, enerji veya doğal kaynaklar kullanarak 
çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmanın ya da 
ortadan kaldırmanın yanında aynı zamanda çevre 
üzerinde biyoçeşitliliğin artması gibi olumlu etkiler de 
oluşturabilirler. ZEB ulusal düzeyde özellikle ekonomik 
ölçekte de birçok fayda getirecektir. Faturalarda su ve 
enerji verimliliğinin arttırılmasıyla maliyet tasarrufu 
sunacaktır (Perlova et al., 2014).

Sürdürülebilir kalkınmanın önemli unsurlarından biri, 
binalarda enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Avrupa 
Birliği üye ülkelerinin politikası, inşaat sektöründeki 
enerji tüketimini çok somut bir şekilde azaltmayı 
hedeflemektedir. 2010 yılında üye devletler tarafın-
dan kabul edilen 2010/31 / EU sayılı Direktif, NZEB 
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Tablo 2. Rehabilite edilen Gründerzeithause Binasının özellikleri (D’Agostino et. al, 2014)

Bina yılı: 1850-1873

Apartman ve Blokların Sayısı: 8

Mülkiyet Tipi: Kiralama amaçlı ticari mülkiyet

NZEBR Projesi Renovasyon yılı: 2014

Süre: Yaklaşık 6 ay

Maliyet: 1.6 Million€

Finansman: Viyana kenti hibesi, 143,000 €; Devlet istikrazı, 292,000 €; mal 
sahibinin kendi fonu

Enerji Performans Yükselişi Açıklaması: A kategorisine yükseldi.

Tablo 3. Rehabilite edilen Gründerzeithause Binasının öncesi ve sonrası (D’Agostino et. al, 2014)

Özgün Yapı NZEB rehabilitasyonu sonrası

Duvar Yalıtımsız tuğla veya taş duvar Bütün cepheler onarıldı ve yalıtım 
yapıldı

Zemin Yalıtımsız Bodrum tavanına ısı yalıtımı 
uygulanmıştır

Çatı - -

Pencere Çift cam Pasif ev pencereleri kullanılmıştır.

HVAC Doğal havalandırma
Merkezi (petrol, gaz) ısıtma

Kontrollü havalandırma: Isı geri 
kazanımlı merkezi havalandırma 
ünitesi (%82 geri kazanım oranı). 

Sıcak su ve ısıtma için yer altı suyu 
ısı pompası

Yenilenebilir Enerji Sistemleri - Çatıda fotovoltaik sistem

Enerji tüketimi 151.27 kWh/m2, a (93,5 MWh/a) 11.11 kWh/m2, a (9,2 MWh/a)

Enerji Üretimi - -
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Yapılı çevre içerisinde kullanıcı sağlığı ve konforuna dair 
gereklilikleri yerine getirmenin ötesinde kullanılan enerjinin 
korunumunu, yapıların karbon ayak izleri dahil olumsuz 
tüm çevresel etkilerinin azaltılmasını ve yenilebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını hedefleyen enerji etkin ve verimli 
tasarım stratejileri belirlenirken ölçütlerin ve sınırların ortaya 
konduğu yasal düzenlemelere gerek duyulmaktadır. Bu 
ihtiyaç çerçevesinde yaşanan gelişmeler ile zaman içeri-
sinde ülkeler arasında anlaşmalar, birleşmeler ve değişen 
duyarlılıklar gerçekleşmiştir. Küresel iklim değişimi gibi enerji 
sektörü ile bağlantılı büyüyen çevresel kaygılara dikkat 
çekilerek küresel, ekonomik ve teknolojik bağlamlarda tek 
ve bütünleşmiş bir yaklaşımla enerji güvenliği ve iklimin 
korunması başlıklarını kapsayan politikalar geliştirmek tüm 
dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’nin de öncelikli 
gündemini oluşturmaktadır. Geliştirilen enerji ve çevre 
politikaları enerji arz güvenliğinin temel unsurlarından 
olan kaynak çeşitliliğinin sağlanması, kullanılan enerjide 
tasarruf tedbirlerinin alınarak yaygınlaştırılması ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması esaslarına 
dayanmaktadır.

3.1. Türkiye’de Enerji Verimliliğinin 
Yasallaşma Süreci
Enerji verimliliği, kalite ve konfor şartlarından ödün 
vermeden harcanan her birim enerjinin daha fazla 
hizmet ve ürüne dönüşmesidir. Enerji verimliliğinde en 

önemli unsur enerji tasarrufu, en önemli göstergelerden 
biri enerji yoğunluğudur (Bayraç, 2010). Enerji etkinlik 
çerçevesinde zayıf ve kusurlu yapı stoklarının çok fazla 
olduğu ülkelerde, gayri safi milli hasıla başına tüketilen 
enerji miktarı olarak adlandırılan enerji yoğunluğunun 
çok yüksek olduğu bilimsel verilere dayandırılarak ortaya 
konmuştur. Gelişmiş ülkelerde 0.09 - 0.19 arasında olan 
enerji yoğunluğu değerleri Türkiye’de 0.38 civarlarındadır 
ve enerji sorunlarının bu kadar gündemde olmasına 
rağmen azalma eğilimi göstermemektedir. Bu sebeple 
Türkiye, son yıllarda enerji verimliliği alanında göster-
diği gelişmelere rağmen, enerji tüketim değerleri göz 
önüne alındığında, enerji ihtiyacı fazla olan ülkelerden 
birisi konumundadır. Enerji arz güvenliği konusunda 
ise henüz kendi kendine yetebilen bir ülke değildir. 
Enerji elde etmek üzere en fazla kullanılan petrol ve 
doğalgaz kaynakları bakımından zengin olmayan Tür-
kiye, dünya enerji kaynakları zenginliği sıralamasında 
da düşük enerji potansiyeline sahip ülkeler arasındadır. 
Ancak, hidroelektrik enerji ve kömür rezervleri adına, 
azımsanmayacak miktarda enerji zenginliğine sahiptir. 
Ayrıca, jeopolitik ve coğrafik konumu itibariyle güneş 
enerjisi, jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir 
enerji kaynakları bazında önemli potansiyele sahiptir 
(Akova, Beyhan, 2015).

Enerji arz güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunması 

BÖLÜM 3
ENERJİ VERİMLİLİĞİ BAĞLAMINDA ULUSAL 
POLİTİKA VE STRATEJİLER
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Mayıs 2007 tarihinde yürürlük kazanmıştır. Kanunla 
birlikte toplam inşaat alanı yönetmelikte belirlenen 
mesken amaçlı binalarda, hizmet binalarında ve ticari 
binalarda uygulanmak üzere mimari tasarım, ısıtma, 
soğutma, sıcak su, ısı yalıtımı, aydınlatma ve elektrik 
tesisatı gibi konulardaki standartları, normları, bilgi 
toplama ve kontrol prosedürlerini, asgari performans 
kriterlerini kapsayan binalarda enerji performansı ile 
bağlantılı usul ve esasların Türk Standartları Enstitüsü 
ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından or-
taklaşa hazırlanmasına ve Bakanlık tarafından yürürlüğe 
konacak yönetmeliğin çalışmalarının başlatılmasına 
karar verilmiştir (Beyhan, 2017). 

29 Nisan 1998 tarihinde AB standartlarına uyarlanan 
ilk hali ile yönetmelik öncesi yürürlüğe giren ve 14 
Haziran 2000 tarihinden itibaren tüm binalarda uy-
gulanması zorunlu standart olan “TS 825 – Binalarda 
Isı Yalıtım Kuralları” revize edilmiş hali ile ilgili kişi, 
kurum, kuruluşlar tarafından halen uygulanması zo-
runlu standart kapsamındadır. 5 Aralık 2008 tarihinde 
27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve -dış iklim 
şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, yerel koşulları ve 
maliyet etkinliğini dikkate alarak bir binanın bütün 
enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak 
hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji 
ve karbondioksit salımı açısından sınıflandırılmasını, 
yeni ve önemli oranda tadilatı yapılacak binalar için 
minimum enerji performans gereklerinin saptanmasını, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin 
değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin 
kontrolünü, sera gazı salımlarının sınırlandırılmasını, 
binalarda performans kriterlerinin ve uygulama 
esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını 
amaçlayan (URL-1)- “Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği (BEP)”, AB’de yaşanan süreçleri takiben 
meydana gelen farklılıkları azaltmak için 1 Nisan 2010 
tarihinde yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yö-
netmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
ile yeniden düzenlenmiştir. Böylece AB’nin 2010/31/EU 
direktifinde öngörüldüğü şekilde Türkiye’de de yeni 
yapılan binalar için 1 Ocak 2011 itibariyle “Enerji Kimlik 
Belgesi” uygulaması getirilmiş, mevcut binaların ise 2 
Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alması 
gerektiği ortaya konmuştur (Beyhan, 2017). 

öngörülen enerji verimliliği kavramının 1973 yılında 
yaşanan ilk petrol krizi sonrasında önem kazanmaya 
başlaması sürecinden günümüze kadar gelen süreçte 
Türkiye gerek katılımcı gerek gözlemci olarak bir şe-
kilde varlığını göstermiştir. Ancak, enerji verimliliğini 
geliştirmek ve çevresel tahribatı en aza indirgemek 
için uygun politikaları ve hukuki düzenlemeleri yapmak 
hususlarının yasal bir boyut kazanması “Avrupa Enerji 
Şartı Konferansı Nihai Senedi, Enerji Şartı Anlaşması ve 
Ekini Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliği ve İlgili 
Çevresel Hususlar Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkındaki 4519 Sayılı Kanun” un 06 Şubat 
2000 tarih ve 23956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmesi ile gerçekleşmiştir (Beyhan, 2017). 

Şubat 2000 tarihi sonrasında Türkiye’deki ilk adım 21 
Ekim 2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi Gazetede 4990 
sayılı “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” un 
yayınlanmasıdır. 5 Şubat 2009 tarihinde TBMM’nde 
kabul edilerek 17 Şubat 2009 tarih ve 27144 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 5836 sayılı Kanun’un yürürlüğe 
girmesiyle de Kyoto Protokolü’nün öngördüğü insan 
kaynaklı faaliyetlerin yol açtığı sera gazı oluşumuna izin 
veren gaz emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına 
ve doğrulanmasına dair usul ve esasların düzenlenmesi 
yasallaşmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçe-
vesinde 2003 yılı Ulusal Program’da “enerji verimliliği 
ile ilgili mevzuatın uyumunun sağlanması” ve 2008 
Ulusal Programı’nda ise “binalarda enerji performansı 
mevzuatının uyumlaştırılması ve hazırlanması” hedefleri 
ortaya konmuştur (Beyhan, 2017). 

Enerji verimliliği çalışmalarının etkin bir şekilde yü-
rütülmesi, izlenmesi ve koordinasyonu konusunda 
idari yapının oluşumu, enerji verimliliği konusunda 
yapılacak yetkilendirmeleri, çeşitli kuruluşların görev 
ve sorumluluklarını, toplumun eğitim ve bilinçlendiril-
mesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırıl-
masına yönelik ve sektörel uygulamalara ilişkin çeşitli 
destekleme mekanizmalarını, teşvikle ilgili yapılacak 
düzenlemeleri ve yasal gereklilikleri yerine getirme-
yenlere uygulanacak cezaları düzenleme hususlarını 
kapsayan 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ise 2 
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kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol prosedürlerini 
kapsayan binalarda enerji performansına ilişkin usul 
ve esaslar, Türk Standartları Enstitüsü ve Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanacak ve 
mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, şimdiki Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürürlüğe konulacak bir 
yönetmeliğin hazırlanması kararlaştırılmıştır (URL-2). 
Söz konusu yönetmelik kapsamında ise; hazırlanan 
yapı projeleri kapsamında binanın enerji ihtiyacı, ya-
lıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin 
verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili 
bilgileri içeren bir enerji kimlik belgesi düzenlenmesi 
öngörülmüştür. Bununla birlikte kanunda yer alan 
hususları düzenlemek üzere birçok yönetmelik ve 
tebliğ yayınlanmıştır. 

3.2.2. Binalarda Isı Yalıtım Kuralları ile İlgili 
Yasal Düzenlemeler 
Türkiye’deki binaların yalıtılması ile ilgili yönetmelikten 
önce atılan adım TS 825 numaralı “Binalarda Isı Yalıtım 
Kuralları” standardının yayımlanmasıdır.14 Haziran 2000 
tarihinden itibaren tüm binalarda uygulanmak üzere 
zorunlu standart halini alan standart 2008, 2010 ve 
en son 2013 Aralık ayında revize edilerek son halini 
almıştır. Bu standardın amacı, ülkemizdeki binaların 
ısıtılmasında kullanılan enerji miktarlarını sınırlamayı, 
dolayısıyla enerji tasarrufunu artırmayı ve enerji ihti-
yacının hesaplanması sırasında kullanılacak standart 
hesap metodunu ve değerlerini belirlemektir. TS 825 
ile ayrıca; Yeni yapılacak bir binaya ait çeşitli tasarım 
seçeneklerine bu standartta açıklanan hesap metodunu 
ve değerlerini uygulayarak, ideal enerji performansını 
sağlayacak tasarım seçeneğini belirlemek, mevcut 
binaların net ısıtma enerjisi tüketimlerini belirlemek, 
mevcut bir binaya yenileme projesi uygulamadan önce, 
uygulanabilecek enerji tasarruf tedbirlerinin sağlayacağı 
tasarruf miktarlarını belirlemek, bina sektörünü temsil 
edebilecek muhtelif binaların enerji ihtiyacını hesap-
layarak, bina sektöründe gelecekteki enerji ihtiyacını 
millî seviyede tahmin etmek hedeflemiştir (TS EN 825). 

Standardın son halini aldığı 2013 yılındaki revizyon ile 
yapılan değişiklikler enerji tasarrufunun artırılmasına 
yönelik çalışmalardır. Bu kapsamda standardın yeni 
halinde dikkat çekici değişikliklerden birisi illere göre 

Bina tasarım ve inşasında yer alan farklı disiplinler için 
binaların niteliği ve çevreleriyle ilişkilenme biçimleri 
hususlarında ciddi sorumlulukları beraberinde getiren 
tüm bu yasal düzenlemelerin kapsadığı hükümler, insan 
onuruna yaraşır bir kaliteyi sunan yaşam çevrelerinin 
oluşturulmasında yapılı ve doğal çevrenin, mevcut 
kaynakların rasyonel kullanımı da dahil olmak üzere 
ekolojik olarak dengeli, sürdürülebilir gelişimi ve yetkin 
teknik uygulamaları gerektirmektedir. 

3.2. Bina Enerji Performansına İlişkin 
Mevzuat ve Düzenlemeler 
İklim değişikliği ile mücadele eylemlerinin ilk sıralarında 
yer alan enerji verimliliğinin sağlanması/arttırılması 
amacıyla hazırlanan ve yürürlükte olan yönetmelik ve 
standartların öngördüğü enerjinin etkin kullanılması, 
israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üze-
rindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması 
için enerji kaynaklarının ve enerjinin verimliliğinin 
arttırılması hedeflerinin yapılı çevrelerin tasarım ve 
yapım süreçlerinde yer alması 1998’den bu yana ülke 
gündemindedir. Türkiye’de enerji verimliliği ile ilgili 
başlıca yasal düzenlemeler bu bölümde ele alınmıştır.

3.2.1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 
Enerji verimliliği politikaları ve önlemleri 2 Mayıs 
2007 tarihinde yürürlük kazanan 5627 sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu’nu esas almaktadır. Bu kanun; enerji 
verimliliği çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi, 
izlenmesi ve koordinasyonu konusunda idari yapının 
oluşumunu, enerji verimliliği hizmetlerinin yürütülmesi 
konusunda yapılacak yetkilendirmeleri, çeşitli kuruluş-
ların görev ve sorumluluklarını, toplumun eğitim ve 
bilinçlendirilmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
yaygınlaştırmasına yönelik ve sektörel uygulamalara 
ilişkin çeşitli destekleme mekanizmalarını, teşviklerle 
ilgili konularda yapılacak düzenlemeleri ve yasal 
gerekleri yerine getirmeyenlere uygulanacak para 
cezalarını düzenlemek üzere çeşitli bölümlerden 
meydana gelmektedir. Kanunla birlikte, toplam inşaat 
alanı yönetmelikle belirlenen mesken amaçlı kullanı-
lan binalarda, ticarî binalarda ve hizmet binalarında 
uygulanmak üzere mimarî tasarım, ısıtma, soğutma, 
ısı yalıtımı, sıcak su, elektrik tesisatı ve aydınlatma ko-
nularındaki normları, standartları, asgarî performans 
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getirirken, bu yönetmelik ulusal standardı bulunan 
ürünler için “G” işareti kullanımını getirmektedir. Bir 
diğer uygulama ise bu Yönetmelikle, Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği’nde düzenlenmiş alanda yer alan ürünler 
için CE işareti iliştirilmesine yönelik “AB Teknik Onay” 
sürecine benzeyen ‘Ulusal Teknik Onay’ prosedürünün 
getirilmesidir (URL-3).

3.2.4. Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği (BEP) 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun hükümlerine 
dayanılarak binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının 
etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlen-
mesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemek amacıyla Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği (BEP) 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi 
Gazete yayımlanmış ve yayımlandığı tarihten bir yıl 
sonra yürürlüğe girmiştir. 2010 yılı içerisinde ise gelen 
görüşler, anlaşılmayan noktalar ve çeşitli düzeltme 
ihtiyaçları dikkate alınarak yönetmelikte değişiklikler 
yapılmıştır. 

BEP Yönetmeliği ile; dış iklim şartlarını, iç mekan ge-
reksinimlerini, yerel şartları ve maliyet etkinliğini de 
dikkate alarak bir binanın bütün enerji kullanımlarının 
değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının 
belirlenmesi, birincil enerji ve karbondioksit (CO2) sa-
lımı açısından sınıflandırılması, yeni ve önemli oranda 
tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji 
performans gereklerinin belirlenmesi, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının uygulanabilirliğinin değerlendiril-
mesi, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolü, sera 
gazı salımlarının sınırlandırılması, binalarda performans 
kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesi ve 
çevrenin korunması amaçlanmaktadır (URL-1).

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği mevcut ve 
yeni yapılacak binalarda, mimari tasarım, mekanik 
tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı gibi binanın enerji 
kullanımını ilgilendiren konularda bina projelerinin ve 
enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına ve uygulan-
masına ilişkin hesaplama yöntemlerine, standartlara, 
yöntemlere ve asgari performans kriterlerine, enerji 
kimlik belgesi (EKB) düzenlenmesi, bina kontrolleri 
ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, enerji 

derece gün tablosunda bir önceki versiyonda 4 olan 
bölge sayısı süreç içerisinde oluşan gereksinimlere göre 
bu değişiklikle 5’e çıkarılmıştır (Öztorun, 2017). 

3.2.3. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
AB teknik mevzuatı çerçevesinde; AB’nin 89/106/EEC sayılı 
Yapı Malzemeleri Direktifi’nin (Construction Products 
Directive - CPD) uyumlaştırılması çalışmaları neticesinde 
Türkiye’de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yayımlanarak, 
uluslararası standartlara uygun üretim yapılması zorunlu 
hale getirilmiştir. Bu Yönetmelik, yapı malzemelerinin 
temel karakteristikleri ile ilgili performans değerlerinin 
ve malzemelere CE işaretinin verilmesinin kurallarını 
oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya sunulması 
ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları 
belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin kapsamındaki ürünler 
teknik şartnamelere tabidir. Bir ürünün teknik şartnameye 
sahip olması demek, o ürün ile ilgili bir uyumlaştırıl-
mış standart (harmonize norm) ya da Avrupa Teknik 
Onayı’nın bulunması ile ilgilidir. Yani, hakkında uyum-
laştırılmış standart bulunan ya da Avrupa Teknik Onayı 
bulunan herhangi bir yapı malzemesinin Yönetmelik 
kapsamında “CE” işareti taşıması gerekmekte olup, bu 
ürünler düzenlenmiş alanda yer alan ürünler olarak 
adlandırılmaktadır (Öztorun, 2017).

Buna karşılık, AB teknik mevzuatı uygulamalarında 
düzenlenmemiş alanda yer alan ürünler AB’nin ortak 
mevzuatının bulunmadığı ürünler olarak tanımlanmak-
tadır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne tabi olmayan 
bu ürünlerin denetimi ve güvenliği ile ilgili hususların 
belirli kurallara bağlanması amacıyla, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından güvenliği temsil eden “G” işareti 
uygulaması geliştirilmiştir. Buna ilişkin, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yapı Malzemelerinin Tabi 
Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” 26.06.2009 tarih 
ve 27270 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 01.07.2010 
tarihinde uygulamaya girmiştir. Söz konusu yönetme-
likte, AB’nin 89/106/EEC direktifinin Türk mevzuatına 
adaptasyonu amacıyla oluşturulan Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği’ni model alan uygulamaların yer almak-
tadır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği uyumlaştırılmış 
standart bulunan ürünlerde CE işareti uygulamasını 
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imkânı sunan bir ülke olunmasının amaçlandığı ifade 
edilmektedir (URL-5).

Binalarda enerji verimliliğinin arttırılması (Hedef B1), 
yenilenebilir enerji kullanımının artırılması (Hedef B2) 
ve yerleşmelerden kaynaklanan sera gazı salımlarının 
sınırlandırılması (Hedef B3) olarak üç ana başlıkta ele 
alınan hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (İklim 
değişikliği eylem planı 2011-2023):

HEDEF B1.1. 2023 yılında en az 1 milyon konut ile 
toplam kullanım alanı 10 bin m2 üzerindeki ticari ve 
kamu binalarında standartları sağlayan ısı yalıtımı ve 
enerji verimli sistemlerin oluşturulması

HEDEF B1.2. 2017 yılına kadar bütün binalarda, Binalarda 
Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği ve diğer enerji 
verimliliği yönetmeliklerinin etkin olarak uygulanması

HEDEF B1.3. Binalarda 2013 yılı sonuna kadar enerji 
verimliliği, yenilenebilir enerji ve BEP ile ilgili olarak ge-
rekli finansal desteği sağlayacak araçların geliştirilmesi

HEDEF B1.4. 2017 yılına kadar tüm binalara “Enerji 
Kimlik Belgesi” verilmesi

HEDEF B1.5. Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, 
yıllık enerji tüketiminin 2015 yılına kadar %10 ve 2023 
yılına kadar %20 azaltılması

HEDEF B2.1. 2017 yılından itibaren yeni binaların yıllık 
enerji ihtiyacının en az %20’sinin yenilenebilir enerji 
kaynaklarından temin edilmesi

HEDEF B3.1. 2023 yılına kadar yeni yerleşmelerde yer-
leşme ölçeğinde sera gazı salımıın (pilot olarak seçilen 
ve sera gazı salım miktarı 2015 yılına kadar belirlenen) 
mevcut yerleşmelere göre en az %10 azaltılması

3.2.6. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-
2023 (EVSB) 

Türkiye’nin enerji verimliliği alanındaki yol haritasının 
stratejik ve dinamik bir bakış açısıyla hazırlanması 
gerekliliği ile kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluş-

ihtiyacının, kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılanmasına, ülke genelindeki bina 
envanterinin oluşturulmasına ve güncel tutulmasına, 
toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin gelişti-
rilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine 
ilişkin iş ve işlemleri kapsamaktadır. Yönetmelik, yeni 
ve 1000 m2 ’den büyük mevcut binaların Enerji Kimlik 
Belgesi almasını yasal olarak zorunlu kılmaktadır (URL-1).

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) 5627 Sayılı Enerji Verimliliği 
Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve 
enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak enerji 
israfının önlenmesini ve böylelikle çevrenin korunmasını 
sağlamak için binanın minimum enerji ihtiyacı ve enerji 
tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım 
özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin 
verimi ile ilgili bilgileri içeren düzenlenmesi zorunlu bir 
belgedir. Bu belge ile binalarda enerji sınıflandırması 
A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi 
belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi göstermek-
tedir. Mevcut binalar için asgari enerji sınıflandırma 
seviyesi bulunmazken yeni yapılacak veya yapılmakta 
olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C 
sınıfında olacak şekilde tasarlanması ve inşa edilmesi 
gerekmektedir (URL-4). Türkiye’de Binalarda Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği ve Enerji Kimlik Belgesi uygulaması 
ile birlikte binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılmasının artırılması hedeflenmektedir. 

3.2.5. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı 
2011-2023 (İDEP) 

İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikaları ile 
ilgili önlemleri kalkınma programı kapsamında de-
ğerlendirmek amacıyla 3 Mayıs 2010 tarihinde Yüksek 
Planlama Kurulu tarafından onaylanarak Türkiye’nin 
“İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı” yürürlüğe girmiştir. 
İklim değişikliği konusunda ulusal hedeflerin belirlendiği 
eylem planı ile, Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki 
ulusal vizyonun oluşturulduğu, kalkınma politikaları ile 
iklim değişikliği politikalarının uyumlu olduğu; temiz 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın ve entegre 
bir şekilde kullanıldığı ve düşük karbon yoğunluğu ile 
vatandaşlarına temiz ve güvenilir bir çevrede yaşam 
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sahip olmaları istenecektir (Enerji verimliliği strateji 
belgesi 2012-2023).

3.2.7. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 
(2017-2023)

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı bina ve hizmetler, 
enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve bütün 
sektörleri ilgilendiren yatay konulara yönelik toplam 55 
eylemi kapsamaktadır. Teknolojik, ekonomik, sosyal ve 
çevresel boyutları kapsayan, yenilikçi ve en iyi uygu-
lamaları dikkate alan, katılımcılığı, paydaş yönetimini 
önceliklendiren, etkinlik ve etkililik ilkesi çerçevesinde 
hazırlanan Eylem Planı rekabetçiliği artırma noktasında 
kaynak verimliliğini de içermektedir. Plan, süreç ve metot 
yeniliğine açık olarak esnek, ölçülebilir, değişen koşullara 
göre güncellenebilir bir yapıda geliştirilmiştir (URL-6).

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile enerji verimlili-
ğinde destek modellerinin daha etkin hale getirilmesi, 
sürdürülebilir finansman mekanizmalarının geliştirilmesi, 
sürdürülebilir satın alma, kamu ve özel sektörde enerji 
verimliliği kültürünün, farkındalığının ve bilincinin ge-
liştirilmesi, yerinde üretim ve tüketimin özendirilmesi, 
akıllı şehirlerin ve akıllı şebekelerin enerji verimliliği 
açısından konumlandırılması, sanayide, ulaşımda ve 
tarımda enerji verimliliğinin arttırılması, bölgesel ısıt-
ma sistemlerinin yaygınlaştırılması, alternatif yakıt ve 
kaynakların enerji verimliği çerçevesinde kullanımının 
çoğaltılması, sürdürülebilir çevre dostu yapıların yay-
gınlaştırılması ve mevcut yapıların daha verimli hale 
getirilmesi kapsamında tüm sektörlerde enerji verim-
liliği etkinliğinin arttırılması çalışmaları yürütülmesi 
hedeflenmiştir (URL-6).

Eylem planı çerçevesinde bina ve hizmetler sektöründe 
aşağıdaki amaçlar belirlenmiştir (URL-6): 

B1-İnşaat Sektöründe Kullanılan Malzeme ve Teknolojiye 
İlişkin En İyi Uygulamaların Tespiti ve Paylaşılması: Yeni 
yapılacak ya da nitelikli tadilata uğrayacak binalarda 
kullanılan farklı malzeme, ekipman ve teknolojilere 
ilişkin her birinin enerji performans kriterlerini, finansal 
göstergelerini ve verimlilik analizlerini de içeren bir 
kılavuz geliştirilmesi 

larının katılımcı bir yaklaşımla ve işbirliği çerçevesinde 
hareket etmesini sağlamak, sonuç odaklı ve somut 
hedeflerle desteklenmiş bir politika bütünlüğü oluş-
turmak, bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken 
eylemleri belirlemek, ayrıca süreç içinde kuruluşların 
yüklenecekleri sorumlulukları tanımlamak için enerji 
verimliliği bağlamında bir strateji belgesi hazırlanmış 
ve 25.02.2012 tarih ve 28215 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanarak yürürlük kazanmıştır. Bu kapsamda enerji 
verimliliği yüksek ve yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanan çevre dostu binaları yaygınlaştırmak amacını 
yerine getirmede etkin olabilecek eylemler belirlenerek 
enerji kullanımı düzenlenmiştir (Enerji verimliliği strateji 
belgesi 2012-2023).

Bu amaçla atılan adımlara bakıldığında bina ölçeğinde 
hazırlanan stratejik hedefler ve eylem planı aşağıda 
verilmiştir (Enerji verimliliği strateji belgesi 2012-2023).

2023 yılında; en az 10.000.000 konut ile birlikte toplam 
kullanım alanı 10.000 m2’nin üzerindeki ticari ve hizmet 
binalarının tamamında, belirlenmiş standartları sağla-
yan ısı yalıtımı ve enerji verimli sistemler bulunacaktır. 
Yürürlükteki mevzuatın AB uygulamaları paralelinde 
revize edilmesi ile binanın fonksiyonuna, bulunduğu 
bölgenin iklim koşullarına, mimari tasarımına ve yürür-
lükteki zorunlu standartlara uygun inşa edilme duru-
muna göre ısıtma, soğutma, aydınlatma ve taşıma gibi 
konuları kapsayan azami yıllık enerji talebi sağlanacak; 
söz konusu enerji talebinin enerji verimli ve/veya temiz 
enerji kaynaklarından ve teknolojilerinden karşılanması 
esas alınmak suretiyle atmosfere salımına izin verilecek 
azami CO2 salım miktarı belirlenecek ve bu sınır değerleri 
aşan yeni bina yapımına izin verilmeyecektir.

2010 yılındaki yapı stokunun en az 1/4’ü 2023 yılına 
kadar, yıllık enerji ihtiyacının en az %20’sini yenilenebilir 
enerji kaynaklarından temin eden çevre dostu sürdü-
rülebilir yapılara dönüştürülecektir. İlgili mevzuatın 
revize edilmesiyle yeni yapılan binaların, bulundukları 
belediyelerin kalkınmışlık düzeyleri, arsa değerleri, 
imar planları ve çevredeki doğal enerji imkânlarının 
dikkate alınarak, sürdürülebilir olduklarını gösteren, 
ulusal veya uluslararası düzeyde uygulanan kriterler 
çerçevesinde karşılaştırılabilir özelliğe sahip sertifikalara 
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yapılı çevrenin enerji performansının yanı sıra su 
kullanımında verimliliğin artırılmasını, konfor şartla-
rının iyileştirilmesini, doğal malzeme kullanımını, atık 
yönetimi ve çevresel etkileri kapsayan yeşil sertifika 
kullanımının yaygınlaştırılması.

B9-Yeni Binalarda Enerji Verimliliğinin Özendirilmesi: 
Mevcut durumda yeni ve satın alınacak/kiralanacak 
binaların C olan asgari enerji performans sınıfının B veya 
A sınıfına yükseltilebilmesi için yapılacak yatırımların 
özendirilmesi, bina sahiplerine doğrudan ya da dolaylı 
destekler sağlanması

B10-Mevcut Kamu Binalarında Enerji Performansının 
İyileştirilmesi: Enerji verimliliği önlemleri için gerekli 
yatırımların tasarruflar ile karşılanmasına olanak sağlayan 
Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) kullanarak kamu 
binalarında enerji verimliliği yatırımlarının artırılması

B11-Binalarda Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon 
Sistemlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması: Yenilene-
bilir enerji kaynaklarının ve kojenerasyon sistemlerinin 
binalarda kullanımının artırılmasına yönelik gerekli 
yasal çerçevenin tanımlanması ve karbon salımı düşük 
sürdürülebilir çevre dostu binaların doğrudan ya da 
dolaylı olarak teşvik edilmesi

B12-Kobi Niteliğindeki Binalara Yönelik Enerji Verimliliği 
Etüt Programları ve Etütler için Kaynak Tahsisi: KOSGEB 
tarafından KOBİ’lere uygulanan etüt desteğinin kamu 
dışındaki belirli büyüklüklerdeki etüt yaptırma zorun-
luluğu bulunmayan ticari ve hizmet binalarında da 
uygulanacak şekilde genişletilmesi 

3.3 Kurumsal Çerçeveler

Türkiye de enerjinin tedariki ve tüketimi ile ilgili çalış-
malar, enerji kaynakları ile ilgili düzenlemeler yapmak, 
yapılı çevre bağlamında konuyu ele alarak enerjinin 
etkin kullanımını sağlamak amacıyla özellikle Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
olmak üzere bakanlıklara bağlı genel müdürlükler ve alt 
yapı kuruluşları ile pek çok kurum ve bağımsız kuruluş 
tarafından yürütülmektedir.

B2-Binalar İçin Enerji Tüketim Verilerini de İçeren Bir Veri 
Tabanı Oluşturulması: Türkiye’de binalara ilişkin başlıca 
özellikler ile birlikte kentsel ve kırsal alanlardaki binaların 
sayısı ve tipolojisini içeren bir envanter geliştirilmesi, belirli 
ölçekteki binaların gerçek enerji tüketim ve emisyon veri-
lerinin toplanması, kıyaslama ve binaların enerji verimliliği 
açısından değerlendirilmesini yapabilecek ulusal bir veri 
tabanının kurulması 

B3-Kamu Binaları İçin Enerji Tasarrufu Hedefi Tanım-
lanması Amacı: Kamu binalarında enerji verimliliğinin 
artırılması için yıllık hedeflerin tanımlanmasıdır.

B4-Belediye Hizmetlerinde Enerji Verimliliğinin Artırıl-
ması: Belediyelerin öncelikli olarak su arzı, atık su arıtma, 
katı atık toplama, katı atık geri kazanımı ve bertarafı ile 
toplu ulaşım alanlarında ve bunlarla sınırlı kalmaksızın 
enerji verimliliğine ilişkin fırsatların belirlenmesi ve 
önlemlerin uygulanması

B5-Mevcut Binaların Rehabilitasyonu ve Enerji Verim-
liliğinin Geliştirilmesi: Bina sektöründe ısı yalıtımı ile 
yüksek verimli pencere, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı 2017-2023 25 aydınlatma, beyaz eşya, ısı pompası, 
kazan ve asansör motoru kullanımı gibi alanlarda enerji 
verimliliğinin artırılması için son kullanıcıların bilinçlen-
dirilmesi, doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenmesi 
ve yükümlülükler getirilmesi

B6-Merkezi ve Bölgesel Isıtma/Soğutma Sistemlerinin 
Kullanımının Özendirilmesi: Toplu konutlarda ve büyük 
yerleşim birimlerinde merkezi ve bölgesel ısıtma sis-
temlerine geçiş yapılarak enerji tasarrufu sağlanması 
aynı zamanda yenilenebilir enerjinin ısıtma/soğutma 
amaçlı kullanım oranının artırılması

B7-Mevcut Binaların Enerji Kimlik Belgesi Sahiplik Ora-
nının Artırılması: Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesine 
yönelik teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesi ve 
bilinçlendirme çalışmaları yapılarak mevcut binalarda 
enerji kimlik belgesi sahiplik oranının artırılması

B8-Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Yerleşmelerin Bel-
gelendirilmesinin Özendirilmesi: Sürdürülebilir yeşil 
binalar ile yerleşmelerin sertifikalandırılması yoluyla 
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Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Tür-
kiye’nin gelişimine katkıda bulunmak, bu bağlamda 
insanların zamanının %80-90’ını geçirdiği farklı yapı 
tiplerinde sağlıklı, güvenli, hijyenik, konforlu yani ya-
şanabilir ortamlar yaratmak; doğanın imkanlarını da 
kullanarak enerji etkin ve çevreyi koruyan çözümler 
üretmek ve bu amaçlar doğrultusunda dayanışmak, 
diğer meslek ve uzmanlık grupları ile eşgüdüm içinde 
hareket etmek amacı doğrultusunda çalışmaktadır 
(URL-13). 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD), “güvenli ve kaliteli” inşaat malze-
meleri konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendir-
meyi amaç edinen ve sektörün bütününü büyütmek, 
kuralların oluşturulmasına ve uygulanmasına katkı 
sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden bir 
kuruluştur (URL-14). 
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sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine 
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sürdürmektedir (URL-12).
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4.1. Enerji ve Yapılarda Enerji Etkinlik 
Bağlamında Eğitime Dair Potansiyeller, 
Etkinlikler ve Müfredatlar

Ulusal raporun bu bölümünde Türkiye’deki Milli 
Eğitim müfredatında “yapılı çevrelerde enerji verim-
liliği” konusunda yapılan ve yapılabilecek faaliyetleri 
anlamak amacıyla bir araştırma yürütülmüştür. Bu 
araştırmada öncelikli olarak Türkiye’de Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın Ortaöğretim müfredatına odaklanılmış, 
Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi müfredatları 
üzerinden ayrı ayrı inceleme yapılmıştır. Daha sonra 
Yüksek Öğrenime odaklanarak Türkiye’nin öne çıkmış 
8 üniversitenin konu ile ilgili bölümlerine yönelik bir 
çalışma yapılmıştır. 

Ortaöğretim müfredatına bakış

Yapılan ilk araştırmada, Ortaöğretim ders içerikleri 
internet (URL-1) üzerinden tarama yöntemi ile in-
celenmiş ve düz liselerde yapılı çevrelerde enerji 
verimliliğine dair bir ders içeriğine rastlanmamıştır. 
Fen Liselerinde okutulan Fizik dersine ait müfreda-
tın 9. Sınıf konuları içerisinde “Enerji” başlığı altında; 
“Enerjinin korunumu ve enerji dönüşümü”, “Verim” ve 

“Enerji kaynakları” başlıkları içerisinde, enerji kaynak-
larının maliyeti, erişilebilirliği, üretim kolaylığı, toplum, 
teknoloji ve çevresel etkilerinin göz önünde bulun-
durulması, enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmanın 
gerekliliğinin vurgulanması, enerji tasarrufu ve enerji 
verimliliği arasındaki ilişki enerji kimlik belgeleri üze-
rinden açıklanması gibi önemli konulara yer verildiği 
görülmüştür. (URL-2 :20, 2018)

Meslek liselerine özel yapılan taramada ise 26 Eylül Salı 
2017 yılında, Türkiye’nin ilk yenilenebilir Enerji Lisesi 
olan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinin açıldığı görülmüştür. (URL-3) Ayrıca, Mesleki 
ve Teknik Anadolu Liseleri içerisinde toplam 69 tane 
güneş enerji sistemleri ya da rüzgar enerji sistemleri 
konularında eğitim veren “Yenilenebilir Enerji Tekno-
lojileri” dalının (URL-4) lise öğrencileri için bir alternatif 
olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Mesleki ve Teknik 
Eğitim öğretim programları içerisinde, “Yenilenebilir 
Enerji Teknolojileri” bölümü içerisinde yer alan “Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu 
Teknik Programı Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı 
Çerçeve Öğretim Programı” 9-10-11-12. sınıflarda enerji 
konusunda önemli derslerin yer aldığı görülmüştür 
(Şekil 1) (URL-5: 5-6, 2017).

BÖLÜM 4
ÜLKEDEKİ BİLGİ DÜZEYİ VE FARKINDALIK



31ULUSAL RAPOR - TÜRKİYE

İlk olarak İTÜ’de Enerji Enstitüsü (URL-6) yer almakta 
olup anabilim dalları içerisinde, “Yenilenebilir Enerji, 
Enerji Planlaması ve Yönetimi, Konvansiyonel Enerji, 
Enerji Bilim ve Teknoloji” dersleri yer almaktadır. Bunun 
yanında verilen iki programdan biri “Enerji Bilim ve 
Teknoloji” yüksek Lisans ve doktora Programıdır. 

Bu bağlamda Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı kapsa-
mında bulunan Enerji Bilim ve Teknoloji (EBT) Yüksek 
Lisans ve Doktora Programında Tablo 1’de verilen dersler 
verilmektedir (URL-7).

Tablo 1. İTÜ Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı 
kapsamında verilen dersler (URL-7)
DERS 
KODU

DERS ADI

EBT527E Wind Energy and Conversion Technology

EBT553 Güneş Enerjisi ve Dönüşüm Teknolojileri 

EBT535 Endüstride Enerji Yönetimi

EBT537 Enerji Kalitesi 

END513 İleri İstatistiksel Analiz

EBT529E Geothermal Energy

EBT511E Nuclear Reactor Theory

EBT513 Enerji Sistemlerinde Hesaplamalı Yöntemler

EBT527E Wind Energy and Conversion Technology

EBT537 Enerji Kalitesi 

MTO512 Rüzgar Enerjisi ve Sistemleri

EBT616E Energy Storage Technologies

EBT553 Güneş Enerjisi ve Dönüşüm Teknolojileri 

EBT542 Fotovoltaik Güç Sistemleri

EBT620E Signal Processing and Analysis in Renewable 
Energy Systems

EBT546 Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular

EBT525E Passive Solar Energy Systems

EBT544 Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri

EBT528 Aktif Güneş Enerjisi Sistemleri 

EBT624E Thermoelectric Energy Conversion

EBT549E Solar Thermal Power Plants

EBT509 Kömür Bilimi ve Teknolojisi

EBT544 Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri

Şekil 1. Müfredat içerisinde yer alan dersler
(URL-5: 5-6, 2017).

Bu iki örnek dışında ortaöğretimde enerji ile ilgili 
verilmekte olan bir derse rastlanmamıştır. Bu sebeple 
bu alandaki açığı fırsata dönüştürmek için proje kapsa-
mında önerdiğimiz “non-formal” öğrenme biçimlerinin 
gençlerin öğrenme isteklerine cevap vereceği açıktır. 

Lisans ve lisansüstü derslere bakış

Türkiye’de mimarlık, şehir bölge planlama, makine mü-
hendisliği ve enerji mühendisliği alanlarında öne çıkmış 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Teknik 
Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi incelenmek üzere ele alınmıştır. Bu bağ-
lamda ilgili alanlarda verilen lisans ve lisansüstü dersler 
kapsamında enerji ve ilişkili konular araştırılmıştır. 
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Şekil 2. “Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi” alanında 
“Çevre Kontrolü ve Yapı Fiziği Çalışma Grubu ve 

temel araştırma alanları (URL-8)

Bu bağlamda proje konusu alanında verilen dersler, 
“”Enerji Maliyeti Düşük Bina Tasarımı (Low Energy Efficient 
Building Design)”, “Mimarlıkta Güneş Işığı (Sunlighting 
in Architecture)”, “Yapma Çevrede Enerji Korunumu 
(Energy Conservation and Built Environment)”, “Bina-
larda Su Etkinliği (Water Efficiency in Buildings)” olarak 
sıralanabilir (URL-8).

Yapı Bilimleri ise Mimarlık Anabilim Dalı altında bir lisan-
süstü programı olup, sadece doktora düzeyinde eğitim 
vermektedir. “Enerji Etkin, Ekolojik, Sürdürülebilir Bina ve 
Yerleşme Tasarımı”, “Isıtma, Soğutma ve Aydınlatmada 
Enerji Korunumu”, “Binalarda Enerji Performansı”, “Güneş 
Mimarisi”, “Doğal Aydınlatma Sistem Tasarımı Araştırma 
Alanları”, “Yerleşme Dizaynında İklim ve Enerji Etkileri 
(Effects of Climate and Energy on Settlements Design)” 
ve “Aydınlatmada Enerji Yönetimi (Energy Management 
in Lighting)” dersleri verilmektedir (URL-9).

Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı kapsamında 
“Kent Planlamada Enerji Korunumu (Energy Conserva-
tion in Urban Planning)” dersi verilmektedir (URL-10).

İTÜ Mimarlık Bölümü lisans dersleri incelendiğinde, 
mimarlık bölümünde zorunlu alınması gereken dersler 
arasında yenilenebilir enerji, sıfır enerjili binalar gibi 
konularda dersler bulunmamaktadır. “Solar Housing”, 
“Energy Efficient Housing”, “Enerji Korunumu Mevzuatı 
ve Uygulamaları” dersleri seçmeli ders olarak verilmek-
tedir (URL-11).

İTÜ Makine Mühendisliği programı içerisinde zorunlu 
derslerde enerji konuları üzerine bir ders bulunmamak-
tadır. “Enerji Yönetimi” ve “Renewable Energy Systems” 
dersleri seçmeli ders olarak alınabilmektedir (URL-12).

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mimarlık bölümü içe-

EBT546 Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular

MET607 Deneysel Tasarım

EBT525E Passive Solar Energy Systems

EBT551E Zero Energy Buildings

Mimarlık bölümünde, “Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolo-
jisi” alanı, Mimarlık Anabilim Dalı altında bir lisansüstü 
programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim 
vermektedir (URL-8).
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of Geothermal Energy”, “Introduction to Solar Energy 
Utilization”, “Design of Renewable Energy Systems” 
lisans düzeyinde; “Advanced Solar Energy Utilization” 
dersi ise lisansüstü düzeyde verilmektedir (URL-15).

Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü zorunlu lisans dersleri 
içerisinde proje konusu ile ilişkili ders bulunmamakta-
dır. Seçmeli dersler kapsamında ise “Yapılarda Güneş 
Enerjisi Uygulama, “Bina İklim ve Enerji İlişkileri” konulu 
dersler görülmektedir (URL-16).

Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisansüstü düzeyinde 
verilen “Enerji ve Yapı Kabuğu Analizi” ve “Enerji Etkin 
Bina Tasarımı” dersleri enerji konularını içermektedir.

Gazi Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümünde lisans 
düzeyinde, “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri” dersi 
zorunlu olarak; “Güneş Enerjisi ve Sistemleri”, “Rüzgar 
Enerjisi ve Sistemleri”, “Jeotermal Enerji ve Sistemleri”, 
“Enerji Verimliliği”, “Rüzgar Türbini Tasarımı”, “Enerji 
Depolama Sistemleri”, “Güneş Pili Teknolojileri” ve 
“Yenilenebilir Enerji Sistemleri” dersleri seçmeli olarak 
verilmektedir (URL-16).

Gazi Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümünde lisan-
süstü düzeyinde sadece “Enerji Verimliliği” dersi veril-
mektedir. Makine Mühendisliği lisansüstü programında 
ise sadece “İleri Enerji Dönüşüm Teknolojileri” dersi 
bulunmaktadır. Lisans düzeyinde bu alanda herhangi 
bir ders verilmemektedir.

Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans dersleri 
içerisinde enerji konulu bir ders bulunmamaktadır 
(URL-17).

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans düzeyinde 
enerji konularını içeren bir ders bulunmamaktadır. “Enerji 
Etkin Aydınlatma Tasarımı” dersi lisansüstü düzeyde 
verilmektedir. Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünde, “Rüzgar Enerjisi ve Türbin Tasarımı”, “Enerji 
Yönetimi”, “Güneş Enerjisi, Enerji Depolama Sistemleri” 
lisans düzeyinde verilen derslerdir. Lisansüstünde bu 
konuda verilen bir ders bulunmamaktadır. Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Bölümünde ise “Enerji Kaynakları, Enerji 
Depolama Sistemleri”, “Güneş Enerjisi ve Sistemleri”, 

risinde zorunlu dersler içerisinde enerji konuları yer 
almamaktadır (URL-13). “Mimaride Güneş Enerjisi” yüksek 
lisansta, “Enerji Etkin Tasarım” ise doktora programı 
içerisinde verilen lisansüstü derslerdir (URL-13).

Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümü 
içerisinde zorunlu dersler arasında enerji konularını içeren 
herhangi bir ders görülmemektedir. Fakat seçmeli ders 
olarak alınabilen, “Enerji Ekonomisi”, “Enerji Sistemlerinde 
Optimizasyon”, “Yenilenebilir Enerji Sistemleri”, “Enerji 
Yönetimi”, “Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Sistemleri”, 
“İklimlendirme Sistemlerinde Yenilenebilir Enerji Kul-
lanımı”, “Nükleer Enerji Tesisleri, Enerji Depolamanın 
Temelleri” dersleri bulunmaktadır (URL-13).

Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir Bölge Planlama bölümü 
lisans programında zorunlu ya da seçmeli olarak enerji 
konulu dersler bulunmamaktadır (URL-13).

Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Enerji 
yüksek lisans ve doktora programı içerisinde, “Enerji 
Verimliliği”, “Enerji ve Çevre”, “Yenilenebilir Enerji 
Sistemleri”, “Jeotermal Enerji Sistemleri” dersleri yer 
almaktadır (URL-13).

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü zorunlu 
lisans dersler içerisinde enerji konulu bir ders bulun-
mamaktadır Seçmeli dersler içerisinde “Enerji Verimli 
Tasarım, Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri, Enerji Etkin 
Yapılar, Yapılarda Aktif Güneş Enerjisi” dersleri veril-
mektedir (URL-14).

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Lisansüstü 
Dersleri içerisinde Sürdürülebilir Mimarlık ve Yapım 
Teknolojileri dersi yer almaktadır (URL-14).

ODTÜ Mimarlık Bölümü lisans düzeyinde bu konuda 
verilen ders olmayıp, “Energy Considerations in Arc-
hitecture I”, “Energy Considerations in Architecture 
II”, “Energy Analysis of Buildings” dersleri lisansüstü 
programında verilmektedir (URL-15).

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü lisans dersleri 
içerisinde yenilenebilir enerji araştırma alanı bulun-
makta olup “Energy Conversion Systems”, “Utilization 
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URL-10 http://petek.fbe.itu.edu.tr/programmes.aspx?i=263 

URL-11 http://mimarlik.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=7151 

URL-12 http://www.sis.itu.edu.tr/tr/dersplan/plan/MAK/201210.html 

URL-13 http://www.yildiz.edu.tr/sayfa/AKADEM%C4%B0K/
AKADEM%C4%B0K-B%C4%B0R%C4%B0MLER/11 

URL-14 http://www.msgsu.edu.tr/

URL-15 http://www.metu.edu.tr/

URL-16 http://gazi.edu.tr/

URL-17 https://www.anadolu.edu.tr/

URL-18 https://www.erciyes.edu.tr/

URL-19 http://www.ktu.edu.tr/

“Rüzgar Enerjisi ve Sistemleri”, “Güneş Enerjisi Uygula-
maları”, “Enerji Sistemleri Tasarım ve Uygulama”, “Enerji 
Verimliliği ve Yönetimi” dersleri lisans düzeyinde veril-
mektedir. Lisansüstü dersleri arasında, “Rüzgar Enerjisi 
Dönüştürme Sistemleri” dersi bulunmaktadır (URL-18).

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü içerisin-
de, “Enerji Korunumu Yönetmelikleri ve Uygulamaları” 
lisans düzeyde, “Mimarlıkta Enerji Etkin Tasarım” ise 
lisansüstü düzeyde verilen derslerdir. Makine Mühen-
disliği Bölümünde “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, 
“Enerji Yönetimi” lisans düzeyinde, “Güneş Enerjisi ve 
Uygulamaları” doktora düzeyinde verilmektedir.

İncelenen üniversitelerin birçoğunun Mimarlık bölüm-
lerinde enerji konusunu içeren lisans düzeyinde ders 
sayısının çok sınırlı olduğu görülmektedir. Bu alanda 
yer alan dersler de seçmeli olup öğrencinin inisiyatifine 
bırakılmıştır. Aynı şekilde, lisansüstü düzeyde de bu 
alanda yeterli ders olmadığı görülmektedir. Şehir ve 
Bölge Planlama bölümlerinde enerji konularını içeren 
herhangi bir ders (İTÜ doktora programında bir ders 
dışında) görülmemiştir. Enerji mühendisliği özelinde 
bakıldığında İstanbul Teknik Üniversitesinde bu alanda 
birçok dersin bulunduğu gözlemlenmiştir. 

KAYNAKLAR
URL-1 http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx 

URL-2 http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812102845488-
FEN%20L%C4%B0SES%C4%B0%20F%C4%B0Z%C4%B0K_
SON_HAL%C4%B0.pdf 

URL-3 http://www.ankara.gov.tr/turkiyenin-ilk-yenilenebilir-enerji-
lisesi-acildi 

URL-4 http://www.alantercihleri.com/video/276/YENILENEBILIR-
ENERJI-TEKNOLOJILERI.html 

URL-5 http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201919115212298-
YEN%C4%B0LENEB%C4%B0L%C4%B0R%20ENERJ%C4%B0%20
TEKNOLOJ%C4%B0LER%C4%B0_%C3%87%C3%96P_11.pdf 

URL-6 http://www.itu.edu.tr/akademi/enstituler/enerji-enstitusu 

URL-7 http://www.energy.itu.edu.tr/hakkimizda/anabilim-dallari/
yenilenebilir-enerji-anabilim-dal%C4%B1 

URL-8 http://petek.fbe.itu.edu.tr/programmes.aspx?i=251 

URL-9 http://petek.fbe.itu.edu.tr/programmes.aspx?i=256 
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Şekil 3’te anket katılımcılarının yaşadıkları şehirlerin 
dağılımı görülmektedir. Bu grafikte katılımcı gençlerin 
yaşadıkları şehirlerin Türkiye’nin 7 bölgesini de temsil 
edebilecek çeşitlilikte olduğu anlaşılmaktadır. 

Şekil 3. Ankete katılanların yaşadığı şehirler

Şekil 4’te ankete katılan gençlerin eğitim durumu 
görülmektedir. Gençlerin %51,8’si lise öğrencisi iken 
%32,4’ü lisans öğrencisidir. Bu oranlar anketin proje 
hedef kitlesine ulaştığının bir diğer göstergesidir. 

Şekil 4. Ankete katılanların eğitim durumları 

İkinci bölümde ankete katılan gençlerin İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
konusundaki farkındalık düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. 
Şekil 5’te “İklim değişikliği kavramını duydunuz 
mu?” sorusuna verilen yanıtlar görülmektedir. Genç-
lerin %95,9’unun bu kavramı duyduğu anlaşılmaktadır. 

Şekil 5. “İklim değişikliği kavramını duydunuz mu?” 
sorusuna verilen yanıtlar

4.2. Gençlerin Farkındalık Düzeyine 
Dair Anket Sonuçları ve Anketin 
Değerlendirmeleri

Proje kapsamında gençlerin çevre sorunları, iklim de-
ğişikliği, enerji, yapılı çevrelerde enerji, enerji etki yapı 
tasarımı ve sıfır enerjili binalar konusundaki farkındalık-
larını ve öğrenme isteklerini ölçmek amacıyla yapılan 
anket bir “google documents5” formu ile oluşturulmuş 
ve tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak e-mail 
yoluyla gençlere ulaştırılmıştır. Anket 1 Mayıs -29 Mayıs 
2019 tarihleri arasında 28 gün süre ile açık tutulmuş ve 
sonuçları toplanmıştır. Ulusal raporun bu bölümünde 
48 farklı ilden ankete katılan 531 gencin yanıtlarının 
değerlendirmeleri sunulmaktadır. 

İlk bölümde ankete katılan gençlerin demografik 
özellikleri verilerek katılımcıların hedef kitle ile olan 
uyumu değerlendirilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi 
katılımcıların tamamı hedef kitlemize uygun yaş grup-
larındadır ve bunların %47,6’sı 15-18 yaş aralığındaki lise 
öğrencileridir. Katılımcıların cinsiyetlerinin oranı Şekil 
2’de gösterilmiştir. 

Şekil 1. Ankete katılanların yaş dağılımı 

Şekil 2. Ankete katılanların cinsiyeti

5 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgzBmdlbWFL0Kz-wCUtdll705eqCozlWTGevyVMotmEl8M8A/viewform
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgzBmdlbWFL0Kz-wCUtdll705eqCozlWTGevyVMotmEl8M8A/viewform
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siteleri ve sosyal medya bu yaş grubunu eğitmek için etkin 
platformlar olma potansiyelini korumaktadır. Öte yandan 
bu veriler “televizyonun” hala etkin bir bilgilendirme aracı 
olarak kullanılabileceğini de göstermektedir. 531 öğrenci-
den 98 sinin (%18,5) bu konu hakkında Projeler (Avrupa 
Birliği, TUBİTAK, BAP, UNDP ve diğerleri) aracılığı ile 
bilgi almakta olduklarını belirtmesi ise söz konusu projelerin 
gençlere ulaşmadığının ve görünürlüğünün arttırılması 
gerekliliğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Sonuç 
olarak, proje ve internet birlikteliğinin sağlanabilmesi 
gençlere ulaşmada etkin bir yol potansiyeline sahiptir. 
Bu yorum yine FROMZEROTOHERO projesinin doğru 
temeller üstüne kurgulandığının bir göstergesi olmuştur. 
Okul ve öğretmelerin etkisinin de oldukça yüksek olduğu 
düşünüldüğünde (%36,5) projemizin özellikle yaygınlaş-
tırma sürecinde okullarla ve öğretmenlerle yapılacak iş 
birliği önemli olacaktır. (Şekil 8)

Şekil 8. “İklim değişikliği, çevre ve enerji konularında 
nereden bilgi almaktasınız?” sorusuna verilen 

yanıtlar
“İklim değişikliği ve çevre sorunlarının yaşam kalitenizi 
etkilediğini düşünüyor musunuz?” şeklinde yöneltilen 
soruya verilen yanıtlar ise %95’e yakın bir oranla gençlerin 
çevre konusunda endişe duyduklarını göstermektedir. (Şekil 9)

Şekil 9. “İklim değişikliği ve çevre sorunlarının 
yaşam kalitenizi etkilediğini düşünüyor musunuz?” 

sorusuna verilen yanıtlar

Aynı grup sorular içinde “Sizce iklim değişikliği nedir?”
sorusunun yanıtları çoktan seçmeli olarak hazırlanmış, 
gençlerden ilgili olduğunu düşündükleri yanıtları işaret-
lemeleri istenmiştir. Şekil 6’da görüldüğü gibi 531 gencin 
304’ü iklim değişikliği ile “küresel ortalama sıcaklıklardaki 
artış” seçeneğini öncelikli olarak ilişkilendirmiş; 290’ı ise 
iklim değişikliğini “İnsan etkinliklerinin neden olduğu bir 
değişiklik” olarak nitelendirmiştir. Buradaki en etkileyici 
sonuç ise 531 gencin 25’inin (%4,7) bu konu hakkında 
bir fikrinin olmadığını belirtmesidir. (Şekil 6)

Şekil 6. “Sizce iklim değişikliği nedir? “Sorusuna 
verilen yanıtlar

Benzer şekilde “İklim değişikliğinin temel sebepleri 
neler olabilir?” şeklinde yönetilen soruya verilen çoktan 
seçmeli yanıtlar içerisinde gençler tarafından en çok 
tercih edilen seçenekler Hava, su ve toprak kirliliği, 
Doğal kaynakların verimsiz tüketimi, Endüstriyel 
faaliyetler /atıklar olmuştur. (Şekil 7)

Şekil 7. “İklim değişikliğinin temel sebepleri neler 
olabilir?” sorusuna verilen yanıtlar

Bu grup içerisinde yanıtların en çok önemsendiği sorulardan 
biri olan İklim değişikliği, çevre ve enerji konularında 
nereden bilgi almaktasınız? sorusuna gelen yanıtlar 
proje hedef kitlesini eğitmek için doğru bir platform se-
çildiğinin göstergesi olmuştur. Bir başka deyişle internet 
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ile hazırlanmıştır. “Çevresel etkilerle ilgili bilgim yok” 
ve “Aktif olarak bu konuları takip ederim ve daha fazla 
bilgi edinmeye çalışırım” şeklinde sınırlanan 5 dereceli 
ölçekte gençlerin yaklaşık %40’ı bu konuda ortalama 
bir farkındalığa sahip olduklarını ifade etmişlerdir. %17.5 
oranında bir grup ise farkındalıklarının yüksek olduğunu 
ifade etmiştir (Şekil 12).

Şekil 12. “Enerji tüketiminin çevresel etkilerinin ne 
kadar farkındasınız?” sorusuna verilen yanıtlar 

“Evde enerji tüketimini azaltmak gibi bir girişiminiz 
var mı?” sorusu ise beklenenin altında %77,6 gibi bir 
oranda evet yanıtı ile sonuçlanmıştır (Şekil 13).

Şekil 13. “Evde enerji tüketimini azaltmak gibi bir 
girişiminiz var mı?” sorusuna verilen yanıtlar

“Evde enerji tüketimini azaltmaya yönelik hangi ön-
lemler alınabilir?” sorusunun yanıtları da çok seçenekli 
olarak sunulmuş, gençler en çok %68,2 ile A+ ve üstü ev 
aletlerinin kullanılması, %64,6 ile elektrik ve su üretimi 
için yenilenebilir enerji (güneş, jeotermal, rüzgâr, biyogaz, 
vb.) kullanılması seçeneklerini işaretleyerek bu konudaki 
bilinçlerini göstermişlerdir. Beklenin aksine, katılımcıların 
sadece %58,6’sı binalarda ısı yalıtımı yapılmasını evde 
enerji tüketimini azaltmaya yönelik bir önlem olarak 
görmüştür. Sadece 19 gencin bu konuda “bir fikrinin 
olmadığını” belirtmesi ile farkındalığı olmayan grubun 
küçük bir azınlık olduğu göstermektedir (Şekil 14).

“İklim değişikliğinin ve çevre sorunlarının azaltıl-
ması ile ilgili bireysel mücadele nasıl olmalıdır?”
şeklinde yöneltilen çok seçenekli soruya verilen yanıtlar 
%69,5 ile çevre dostu ve geri dönüştürülebilir ürünler 
kullanılması, %61 ile enerji ve tasarrufu, %60,8 ile 
çevrenin temiz tutulması, %58,8 ile atıkların türlerine 
göre ayrıştırılması gelmekte iken %51 ile enerji verimli 
ürünler ve sistemleri kullanılması gelmiştir. Bu sonuçlar 
ışığında gençlerin enerji verimli ürünler ve sistemler 
konusunda bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılmasına 
yönelik faaliyetler yapılması gerekliliği sonucunu çı-
karmak mümkündür (Şekil10).

Şekil 10. “İklim değişikliğinin ve çevre sorunlarının 
azaltılması ile ilgili bireysel mücadele nasıl 

olmalıdır?” sorusuna verilen yanıtlar

“İklim değişikliği hakkında daha fazla bilgi edin-
mek ister misiniz?” sorusunun yanıtları da gençlerin 
bu konudaki öğrenme isteklerini net bir şekilde ortaya 
koymaklardır. (Şekil11)

Şekil 11. “İklim değişikliği hakkında daha fazla bilgi 
edinmek ister misiniz?” sorusuna verilen yanıtlar

Gençlerin ENERJİ KULLANIMI BAĞLAMINDA TUTUM VE 
DAVRANIŞLARININ ölçülmesinin hedeflendiği anketin 
3. bölümünün ilk sorusu “Enerji tüketiminin çevresel 
etkilerinin ne kadar farkındasınız?” 5’li likert ölçeği 
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Şekil 16. “Çevre sorunları ve enerji ile ilgili yapılan 
çalışmalar bağlamında siz neler yapıyorsunuz?” 

sorusuna verilen yanıtlar

Anketin bir sonraki bölümü gençlerin YENİLENEBİLİR 
ENERJİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ile 
ilgili farkındalığın ölçülmesine yönelik gerçekleştirilmiş-
tir. Bu bölümün ilk sorusu “yenilenebilir enerjiden ne 
anlıyorsunuz?” şeklinde yöneltilmiş ve çoktan seçmeli 
olarak kurgulanmıştır. Öğrencilerin %73,3’ü yenilenebilir 
enerjinin geri dönüştürülebilir olduğunu söylerken %60’a 
yakın bir oranı bu enerjinin sürdürülebilir olduğunu 
ifade etmiş ankete katılanların yarısı “doğayı kirletmez ve 
çevre dostu” olduğunu da ilave etmiştir. 531 öğrencinin 
sadece 12’si bir fikri olmadığını söylemiştir. Buradan 
öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğunun yenilenebilir 
enerjinin farkında olduğunu anlaşılmaktadır (Şekil 17).

Şekil 17. “Yenilenebilir enerjiden ne anlıyorsunuz?” 
sorusuna verilen yanıtlar

Öğrencilere bu kez “yenilenebilir enerji kaynaklarının 
neler olduğu” sorulmuş ve %86,8’i “rüzgâr ve güneş 
enerjisi” seçeneğini işaretlemiştir. Öğrencilerin büyük bir 
kısmı diğer seçeneklerin yenilenebilir enerji kaynakları 
olup olmadığı konusunda şüpheye düşmüş ve fosil ya-
kıtlarla yenilenebilir olanları birbirine karıştırmıştır. %3,6 

Şekil 14. “Evde enerji tüketimini azaltmaya yönelik 
hangi önlemler alınabilir?” sorusuna verilen yanıtlar

Bu sorunun devamı niteliğinde gençlere “Sizce enerji 
verimliliği nedir?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların 
%29,2’si “konfor ve performans şartlarından ödün 
vermeden enerji tüketiminin azaltılması” yanıtını 
işaretlerken, %26,4 ‘ü “enerji kayıplarının önlenmesi”, 
yine %26’sı “çeşitli atıkların geri kazanımı ve yeniden 
kullanılması” olarak yanıtlamıştır. Katılımcıların sadece 
%4,1’i bu konu hakkında bir fikrinin olmadığını belirt-
miştir (Şekil 15).

Şekil 15. “Sizce enerji verimliliği nedir?” sorusuna 
verilen yanıtlar 

Gençlere çevre sorunları ve enerji ile ilgili yapılan 
çalışmalar bağlamında kendilerinin bireysel olarak 
neler yaptıkları sorulduğunda ise %70’i enerji tüketi-
mini azaltmak için yapılan çalışmaları desteklediğini 
bildirmiştir. %13’ü önemli olduğundan emin değilim, 
daha fazla bilgi edinmek istiyorum derken, sadece 
%6’sı bu konuda hakkında endişe duymadığını %1’i 
ise bu konunun abartıldığını düşündüğünü ifade 
etmiştir (Şekil 16).
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“Aşağıdakilerden hangileri binalarda enerji verimliliğini 
artırmada etkilidir?” sorusuna gelen yanıtların büyük ço-
ğunluğunu “ısı yalıtımı” cevabı oluşturmaktadır. %50’nin 
üzerinde genç diğer olası seçenekleri de işaretleyerek bu 
konudaki farkındalıklarının göstermişlerdir. %50’ye yakın bir 
grup ise binalarda enerji verimliliğini artıracak en önemli 
konu başlıklarında olan binanın doğru yönlendirilmesi, ısı geri 
kazanımı, kullanılan ekipmanların verimliliği gibi seçenekleri 
işaretlemeyerek konu hakkında bilgileri ya da farkındalıkları 
olmadığını göstermiştir. Bir fikrim yok diyenlerin oranı yine 
%3 dolaylarındadır. Sonuçlar, eğitim materyallerinin olası 
içerikleri konusunda yol göstericidir (Şekil 20).

Şekil 20. “Aşağıdakilerden hangileri binalarda enerji 
verimliliğini artırmada etkilidir?” sorusuna verilen 

yanıtlar

“Binalarda ısı yalıtımı yapmanın etkileri neler olabilir?” 
sorusunda gençlerin %84,4’ü “enerji tüketimini azaltır” 
seçeneğine yönelmiş, %11,3’ü “enerji tüketimi artar” 
diyerek bu konudaki kafa karışıklığını/bilgisizliğini ifade 
etmiştir. %1,1’i hiçbir etkisi olmaz derken yine %3,2’lik 
bir grup bir fikrim yok seçeneğini işaretlemiştir (Şekil 
21). Buradan da öğrencilerin %20’lik bir grubunun ısı 
yalıtımını doğru anlamak için daha fazla eğitime ihtiyacı 
olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 21. “Binalarda ısı yalıtımı yapmanın etkileri 
neler olabilir?” sorusuna verilen yanıtlar 

lık bir grup ise bu konuda fikri olmadığını ifade etmiştir 
(Şekil 18). Bu soruya verilen yanıtlardan öğrencilerin 
konu hakkında daha çok bilgilendirilmeleri gerektiği 
sonucu çıkarılabilir. Bu bağlamda, projede üretilecek 
olan eğitim materyallerinin bir bölümünün yenilenebilir 
enerji kaynaklarının neler olduğu, nasıl elde edildiği, 
nasıl kullanıldığı, yapılara nasıl entegre edilebileceği 
konularını içermesi büyük önem taşımaktadır. 

Şekil 18. “Aşağıdakilerden hangileri yenilenebilir 
enerji kaynaklarındandır?” sorusuna verilen yanıtlar

Yenilenebilir enerji kaynakları binalarda nasıl kullanılabilir? 
Şeklinde yöneltilen soruya verilen cevaplar gençlerin 
büyük bir bölümünün (%87,2) güneş panelleri konusunda 
fikir sahibi olduğunu göstermektedir. %64,2’si rüzgâr 
türbinleri hakkında fikir sahibidir. Anketin şaşırtan so-
nucu ise ankete katılanların sadece %31,1’nin fotovoltaik 
paneller seçeneğini işaretlemiş olmasıdır. Bir fikrim yok 
diyenlerin oranları %7’ye çıkmıştır. Bu durumda proje 
kapsamında hazırlanacak eğitim materyallerinin içeriği 
de netleşmeye başlamaktadır (Şekil 19).

Şekil 19. “Yenilenebilir enerji kaynakları binalarda 
nasıl kullanılabilir?” sorusuna verilen yanıtlar
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Şekil 24. “Sıfır enerjili bina ile ilgili herhangi bir 
atölye çalışması, bilinçlendirme kampanyası ya da 
seminere katıldınız mı?” sorusuna verilen yanıtlar

Benzer şekilde gençlerin %90’a yakın bir oranı daha 
önce sıfır enerjili bina görmediğini dile getirmiştir.

Şekil 25. “Hiç gerçek bir sıfır enerjili bina gördünüz 
mü?” sorusuna verilen yanıtlar 

Şekil 26’da görüldüğü gibi “sizce ülkenizde sıfır ener-
jili bina sayısının artmasının ne gibi faydaları olabilir?” 
sorusuna verilen yanıtlar gençlerin bu konuda bilinç 
düzeylerinin zayıf olduğunu ve netlikle bir seçeneğe 
yönelemediklerini göstermektedir. 

Şekil 26. “Sizce ülkenizde sıfır enerjili bina” sayısının 
artmasının ne gibi faydaları olabilir? sorusuna 

verilen yanıtlar

“Sıfır enerjili binalar hakkında bilginiz var mı?” sorusuna 
gençlerin %32,8’i evet derken %67,2’si hayır yanıtını 
vermiştir. Gençlerin büyük bir çoğunluğu “sıfır enerjili 
binalar” hakkında bilgi sahibi değildir (Şekil 22).

Şekil 22. “Sıfır enerjili binalar hakkında bilginiz var 
mı?” sorusuna verilen yanıtlar 

“Sizce sıfır enerjili bina ne olabilir?” şeklinde yöneltilen 
sorunun cevap seçenekleri içinde gençler en çok “ye-
nilenebilir enerji kaynağı olarak güneş, toprak, rüzgâr 
gibi enerjileri kullanır” ve “yıl boyunca en az tükettiği 
kadar enerjiyi yenilenebilir enerji kaynağı kullanarak 
üreten binalardır” şeklinde sunulan cevapları tercih 
etmişlerledir. Şekil 23’te görüleceği gibi gençler sıfır 
enerjili binanın ne olduğu konusunda net bilgiye sahip 
görünmemektedir. Gençlerin %16,6’sı bu konuda bir 
fikri olmadığını belirmiştir. 

Şekil 23. “Sizce sıfır enerjili bina ne olabilir?” sorusuna 
verilen yanıtlar

Şekil 24’te görüldüğü gibi öğrencilerin %89’u “sıfır 
enerjili bina” ile ilgili herhangi bir atölye çalışması, bi-
linçlendirme kampanyası ya da seminere katılmamıştır. 
Bu cevap aslında projenin hedef çıktıları arasında olan 
eğitim materyallerinin, seminer ve yaygınlaştırma fa-
aliyetlerinin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğinin ilk 
göstergelerindendir. 
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Eğitim düzeyi olarak %39,6’sı lisans, %38,2’si yüksek 
lisans, %21,2’si doktora ve %1’i ön lisans mezunudur 
(Şekil 3). Meslek grupları ise %44 mühendis, %32 mimar, 
%4 şehir plancısı, %3 tekniker, %5 akademisyen, %4 
memur ve kalan %8 ise %1 ve altı olacak şekilde satış 
müdürü, uzman, matematikçi, dış ticaret ve gayrimenkul 
geliştirme ve yönetimi, biyolog, avukat ve gayrimenkul 
değerlendirme uzmanı olarak dağılım göstermiştir. 
Kamuda, özel sektörde, derneklerde ve üniversiteler-
de görev yapanlar ile ilgili alandan emekli olanların 
oluşturduğu 207 katılımcının meslek gruplarına göre 
dağılımında 67 kişinin mimar, 91 kişinin mühendis, 10 
kişinin akademisyen, 9 kişinin şehir plancısı, 6 kişinin 
tekniker ve 7 kişinin memur olduğu, kalan 17 kişinin ise 
diğer grubunda yer alan sektör alanı çalışanı olduğu 
tespit edilmiştir (Şekil 4).

Şekil 3 Ankete katılanların eğitim durumu

Şekil 4 Ankete katılanların mesleği 

Türkiye’de mevcut binalarda enerji verimliliğinin ne dü-
zeyde dikkate alındığı hususunda katılımcıların %48,3’ü 
yetersiz, %35,7’si çok yetersiz, %14,5’i ne yeterli ne yetersiz 
ve %1,4’ü ise yeterli olarak görüş bildirmişlerdir. Çıkan 
sonuçlar bağlamında sektörde görev alan katılımcılar-

4.3. Sektör temsilcilerinin görüşlerini 
içeren anket sonuçları

Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen AB Pro-
jesi kapsamında, sektör temsilcilerinin “binaların enerji 
verimliliği ve sıfır enerjili binalar konusundaki” görüş 
ve önerilerini almak amacıyla hazırlanan ve seçmeli 
sorulardan oluşan anket bir “google documents6” formu 
ile oluşturulmuş ve tamamen gönüllülük esasına dayalı 
olarak e-posta yoluyla sektör çalışanlarına ulaştırılmıştır. 
Anket 4 Mayıs -29 Mayıs 2019 tarihleri arasında 25 gün 
süre ile açık tutulmuş ve sonuçları toplanmıştır. Ulusal 
raporun bu bölümünde 48 farklı ilden ankete katılan 
206 sektör çalışanının verdiği yanıtların değerlendir-
meleri sunulmaktadır.

Anketin ilk bölümünde demografik bilgiler alınmıştır. 
Toplamda 207 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre 
%44,9’u kadın ve %55,1’i erkek olan katılımcıların (Şekil 
1); %44,4’si 30-39 yaş aralığında, %26,1’si 40-49 yaş ara-
lığında, %17,4’i 18-29 yaş aralığında, %8,7’ü 50-59 yaş 
aralığında ve %3,4’ü ise 60 yaş üzeridir (Şekil 2). 

Şekil 1. Ankete katılanların cinsiyeti

Şekil 2 Ankete katılanların yaş dağılımı 

6 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgzBmdlbWFL0Kz-wCUtdll705eqCozlWTGevyVMotmEl8M8A/viewform
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgzBmdlbWFL0Kz-wCUtdll705eqCozlWTGevyVMotmEl8M8A/viewform
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mesi, CO2 salımının artması, asit yağmurlarının oluşumu, 
sulardaki oksijenin azalması, insan zehirlenmesi, ekolojik 
zehirlenme, doğal kaynakların tükenmesi, fotokimyasal 
oksit oluşumu, hava-su-toprak kirliliği ve bitki-hayvan 
türlerinin yok olması hususlarında katılımcılardan 0-5 
arasında derecelendirme yapmaları istenerek sorgu-
lanmıştır. Küresel ısınmaya dair derecelendirmeye 44 
kişi 5, 28 kişi 4, 32 kişi 3, 65 kişi 2, 32 kişi 1 ve 5 kişi 0 
cevabını işaretlemiştir. Katılımcıların %49,51’i (102 kişi) 
ortalamanın altında (Ortalama altı düzeyler 0–1–2 ve 
ortalama üstü düzeyler 3–4–5) düzeyde olduğunu 
belirtmiş ve en büyük payda 2 düzeyinde kalmıştır. 
%50,49’u (104 kişi) ise 3 ve üzerinde yanıtlar vermişlerdir. 
Ozon tabakasının delinmesi üzerindeki etkisine dair 
verilen cevaplarda 35 kişi 5, 23 kişi 4, 34 kişi 3, 66 kişi 2, 
43 kişi 1 ve 5 kişi 1 düzeyini belirtmiştir. Çıkan sonuç 
bağlamında katılımcılardan Katılımcıların %55,34’ü (114 
kişi) ortalamanın altında ve %44,66’sı (92 kişi) ortalama-
nın üstünde cevaplar vermiştir. CO2 salımının artması 
hususuna verilen cevaplarda 56 kişi 5, 18 kişi 4, 34 kişi 
3, 71 kişi 2, 24 kişi 1 ve 3 işi 0 demiştir. %47,57 (98 kişi) 
oranındaki katılımcının ortalamanın altında ve %52,43 
(108 kişi) oranındaki katılımcının ortalamanın üstünde 
kaldığı görülmüştür. Asit yağmurları hususunda 28 kişi 
tarafından 5, 20 kişi tarafından 4, 33 kişi tarafından 3, 63 
kişi tarafından 2, 42 kişi tarafından 1 ve 20 kişi tarafından 
0 olarak derecelendirilmiştir. Katılımcıların %60,68’i (125 
kişi) ortalama altı ve %39,32’si (81 kişi) ortalama üstü 
etki düzeyi belirtmiştir. Sulardaki oksijenin azalması 
hususu 22 kişi tarafından 5, 23 kişi tarafından 4, 39 kişi 
tarafından 3, 54 kişi tarafından 2, 54 kişi tarafından 
1ve 14 kişi tarafından 0 olarak derecelendirilmiştir. 
Katılımcıların %59,22’si (122 kişi) ortalamanın altında 
ve %40,78’i (84 kişi) ortalamanın üstünde olarak görüş 
bildirmiştir. İnsan zehirlenmesi hususu 18 kişi tarafın-
dan 5, 23 kişi tarafından 4, 34 kişi tarafından 3, 57 kişi 
tarafından 2, 55 kişi tarafından 1ve 19 kişi tarafından 0 
olarak derecelendirilmiştir. Katılımcıların %63,59’u (131 
kişi) ortalamanın altında ve %36,41’i (75 kişi) ortalamanın 
üstünde değerlendirmeler yapmıştır. Ekolojik zehirlenme 
hususu 31 kişi tarafından 5, 28 kişi tarafından 4, 29 kişi 
tarafından 3, 63 kişi tarafından 2, 51 kişi tarafından 1ve 4 
kişi tarafından 0 olarak derecelendirilmiştir. Katılımcıların 
%57,28’inin (118 kişi) ortalamanın altında ve %42,72’inin 
(88 kişi) ortalamanın üstünde görüş bildirmiştir. Doğal 

dan %84 gibi büyük bir grubunun enerji verimliliğinin 
önemsenmesi ve uygulamalarda yer bulması düzeyi 
hususunda yetersiz ve çok yetersiz görüşünde olduğu, 
%14, 6 oranının da yeterlilik hususunda net bir görüşü 
bulunmadığı saptanmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. “Türkiye’de mevcut binalarda enerji verimliliğinin 
ne düzeyde dikkate alındığını düşünüyorsunuz?” 

sorusuna verilen yanıtlar

Türkiye’de yeni bina tasarımında enerji verimliliğinin 
dikkate alınma düzeyi hususundaki görüşlere dair verilen 
cevaplar %38,6 ne yeterli ne yetersiz, %38,2 yetersiz, 
%12,6 çok yetersiz ve %10,6 yeterli olarak hesaplanmıştır. 
Çıkan sonuca göre sektörde yer alan uzman kişilerin 
1/3’ünden fazlasının konuya dair yeterli bir bilgiye sa-
hip olmadığı görülmektedir. Yeni bina tasarımlarında 
enerji verimliliğinin dikkate alınmadığını düşünenlerin 
oranı ise yetersiz ve çok yetersiz cevapları ile en büyük 
paydadadır. Yeterli görenlerin oranı çok düşük kalmıştır. 
Uzman görüşleri dikkate alındığında ülke bazında yeni 
bina tasarım süreçlerinde enerji verimliliğine dair para-
metrelerin yer bulmadığı sonucuna varılmıştır (Şekil 6). 

Şekil 6. “Türkiye’de yeni bina tasarımında enerji 
verimliliğinin ne düzeyde dikkate alındığını 

düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar

Enerji verimliliğinin dikkate alınmaması nedeniyle oluşan 
çevresel etkiler küresel ısınma, ozon tabakasının delin-
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düzeyi belirtmiştir. Fotokimyasal oksit oluşumu hususu 
22 kişi tarafından 5, 28 kişi tarafından 4, 31 kişi tarafın-
dan 3, 57 kişi tarafından 2, 58 kişi tarafından 1ve 10 kişi 
tarafından 0 olarak derecelendirilmiştir. Katılımcıların 
%39,3’i (81 kişi) ortalamanın altında ve %42,72’i (125 

kaynakların tükenmesi hususu 60 kişi tarafından 5, 24 kişi 
tarafından 4, 33 kişi tarafından 3, 66 kişi tarafından 2, 21 
kişi tarafından 1ve 2 kişi tarafından 0 olarak derecelen-
dirilmiştir. Katılımcıların %43,2’inin (89 kişi) ortalamanın 
altında ve %56,8’inin (117 kişi) ortalamanın üstünde etki 

Şekil 7. “Binalarda enerji verimliliğinin dikkate alınmamasından kaynaklanan çevresel etkileri 
derecelendiriniz?” sorusuna verilen yanıtlar
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Sektör içerisinde enerji etkin bina tasarımı bağlamında 
yapılan çalışmaları saptamaya yönelik soruda üç alana 
dair veriler toplanmıştır: 

1. Tasarım parametreleri açısından topoğrafyaya uyumlu 
bina tasarımı, güneşe uyumlu bina tasarımı, iklime uygun 
bina formu tasarımı, hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı, 
iklime uygun bina tasarımı, iklime uygun bina kabuğu 
tasarımı ve iklime uygun peyzaj tasarımı yaklaşımlarının 
sektörde var olup olmadığı sorgulanmıştır. Topoğraf-
yaya uyumlu bina tasarımına dair 107 katılımcı (%51,94) 
evet, 99 katılımcı (%48,06) hayır; güneşe uyumlu bina 
tasarımına dair 95 katılımcı (%46,12) evet, 111 katılımcı 
(%53,88) hayır; iklime uyumlu bina formu tasarımına 
dair 92 katılımcı (%44,66) evet, 114 katılımcı (%55,34) 
hayır; hakim rüzgara uyumlu bina tasarımına dair 78 
katılımcı (%37,86) evet, 128 katılımcı hayır; iklime uygun 
bina kabuğu tasarımına dair 90 katılımcı (%43,69) evet, 
116 katılımcı (%56,31) hayır ve iklime uyumlu peyzaj 
tasarımına dair 95 katılımcı (%46,12) evet, 111 katılımcı 
(%53,88) katılımcı hayır cevabını vermiştir. Elde edilen 
veriler çerçevesinde enerji etkin tasarım parametrele-
rinin tasarımlarda dikkate alınma oranları yaklaşık %51 
ve altında kalmıştır. %51,94 ile topoğrafyaya uyumlu 
bina tasarımı en fazla dikkate alan parametre, %37,86 
ile hakim rüzgara uyumlu bina tasarımı en az yer bulan 
parametre olarak saptanmıştır (Şekil 8).

Şekil 8. Çalıştığınız sektörde enerji etkin bina 
tasarımı bağlamında tasarım parametrelerine dair 

yapılan çalışmaların hangileri olduğu sorusuna 
verilen yanıtlar

2. Aktif sistemler açısından güneş pillerinin, rüzgar 
türbinlerinin, ısı veya su kaynaklı jeotermal ısı pom-
palarının, biyogaz sisteminin, atık yönetimi ve ısı geri 

kişi) ortalamanın üstünde etki düzeyi görüşü beyan 
etmiştir. Hava, su, toprak vb. kirlilik hususu 48 kişi ta-
rafından 5, 33 kişi tarafından 4, 29 kişi tarafından 3, 67 
kişi tarafından 2, 27 kişi tarafından 1ve 2 kişi tarafından 
0 olarak derecelendirilmiştir. Katılımcıların %53,4’inin 
(110 kişi) ortalamanın altında ve %46,6’inin (96 kişi) 
ortalamanın üstünde görüşleri olduğu tespit edilmiştir. 
Bitki ve hayvan türlerinin yok olması hususu 37 kişi ta-
rafından 5, 22 kişi tarafından 4, 33 kişi tarafından 3, 60 
kişi tarafından 2, 48 kişi tarafından 1ve 6 kişi tarafından 
0 olarak derecelendirilmiştir. Katılımcıların görüşlerinin 
%55,34 (114 kişi) ortalama altında ve %44,66 (92 kişi) 
ortalamanın üstünde olduğu saptanmıştır (Şekil 7).

Katılımcıların görüşlerinden elde edilen sonuçlar Tablo 
1’de sunulmuştur. Elde edilen verilere göre sektör ça-
lışanlarının enerji verimliliğinin dikkate alınmamasının 
neden olduğu çevresel etkiler hususunda gereken bilinç 
düzeyine ulaşamadığı kanaatine varılmıştır. 

Tablo 1. Enerji verimliliğinin dikkate 
alınmaması nedeniyle oluşan çevresel etkiler 
hususunda katılımcı görüşlerinin sayısal 
verileri
Enerji Verimliliği 
Düzeyinin Etki 
Alanları 

Katılımcı sayı ve oranları
Ortalama üstü Ortalama altı

Kişi % Kişi %
Küresel ısınma 104 50,49 102 49,51
Ozon tabakasının 
delinmesi

92 44,66 114 55,34

CO2 salımının artması 108 52.43 98 47,57
Asit yağmurları 81 39,32 125 60,68
Sulardaki oksijenin 
azalması

84 40,78 122 59,22

İnsan zehirlenmesi 75 36,41 131 63,59
Ekolojik zehirlenme 88 42,72 118 57,28
Doğal kaynakların 
tükenimi

117 56,8 89 43,2

Fotokimyasal oksit 
oluşumu

125 42,72 81 39,3

Kirlilik (Hava, su, 
toprak vb.)

96 46,6 110 53,4

Bitki ve hayvan 
türlerinin yok olması

92 44,66 114 55,34
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(%89,81) hayır; ısı, ışık ve ses yalıtım camlarına dair 156 
katılımcı (%75,73) evet, 50 katılımcı (%24,27) hayır; çift 
tabakalı cephelere dair 116 katılımcı (%56,31) evet, 90 
katılımcı (%43,69) hayır; gölgeleme elemanlarına dair 
111 katılımcı (%53,88) evet, 95 katılımcı (%46,12) hayır; 
labirent sistemlere dair 24 katılımcı (%11,65) evet, 182 
katılımcı (%88,35) hayır; venturi bacalarına dair 24 katı-
lımcı (%11,65) evet, 182 katılımcı (%88,35) hayır; güneş 
bacalarına dair 19 katılımcı (%9,22) evet, 187 katılımcı 
(%90,78) hayır; heliostatlara dair 10 katılımcı (%4,85) 
evet, 196 katılımcı (%95,15) hayır; anidolik tavanlara 
dair 8 katılımcı (%3,88) evet, 198 katılımcı (%96,12) hayır 
cevaplarını vermişlerdir (Şekil 10). Çıkan sonuçlara göre 
pasif sistemlerden ısı, ışık ve ses yalıtım camlarının kul-
lanımı sektör içerisinde %75,73’lük bir oranla en yaygın 
olanıdır. Daha sonra çift tabakalı cephelerin (%56,31) ve 
gölgeleme elemanlarının (%53,88) kullanımı gelmektedir. 
Diğer sistemler ise %19-3 arasında değerlerle neredeyse 
sektörde iç yer bulamamaktadırlar. 

Şekil 10. Çalıştığınız sektörde enerji etkin bina 
tasarımı bağlamında pasif sistemlere dair yapılan 

çalışmaların hangileri olduğu sorusuna verilen 
yanıtlar

kazanım sistemlerinin, bina otomasyon sistemlerin 
sektörde var olup olmadığı sorgulanmıştır. Verilen 
cevaplarda güneş pillerine dair 66 katılımcı (%32,03) 
evet, 140 katılımcı (%70,87) hayır; rüzgar türbinlerine 
dair 42 katılımcı (%20,39) evet, 164 katılımcı (%71,61) 
hayır; su kaynaklı jeotermal ısı pompalarına dair 50 
katılımcı (%24,27) evet, 156 katılımcı (%75,73) hayır; ısı 
kaynaklı jeotermal ısı pompalarına dair 40 katılımcı 
(%19,42) evet, 166 katılımcı (%80,58) hayır; biyogaz 
sistemine dair 25 katılımcı (%12,14) evet, 181 katılımcı 
(%87,86) hayır, atık yönetimi ve ısı geri kazanım sis-
temlerine dair 83 katılımcı (%40,29) evet, 123 katılımcı 
(%59,71) hayır, bina otomasyon sistemlerine dair 115 
katılımcı (%55,83) evet, 91 katılımcı (%44,17) hayır olarak 
görüşlerini bildirmişlerdir (Şekil 9). Verilen cevaplara 
göre bina otomasyon sistemleri hariç aktif sistemlerin 
sektör içerisindeki varlığı %40’ın altında kalmıştır ve 
kullanımlarının yaygın olmadığı kanaatine varılmıştır. 
Sadece bina otomasyon sistemleri %55,83 lük oranıyla 
tercih edilme oranı ortalamanın biraz üstünde olarak 
tespit edilmiştir.

Şekil 9. Çalıştığınız sektörde enerji etkin bina 
tasarımı bağlamında aktif sistemlere dair yapılan 

çalışmaların hangileri olduğu sorusuna verilen 
yanıtlar

3. Pasif sistemler açısından metal duvarların, güneş 
duvarlarının, güneş odalarının, ısı, ışık ve ses yalıtım 
camlarının, çift tabakalı cephelerin, gölgeleme ele-
manlarının, labirent sistemlerin, venturi bacaların, 
güneş bacalarının, heliostatların ve anidolik tavanların 
kullanımlarının sektörde var olup olmadığı sorgulan-
mıştır. Metal duvarlara dair 40 katılımcı (%19,42) evet, 
166 katılımcı (%80,58) hayır; güneş duvarlarına dair 28 
katılımcı (%13,59) evet,178 katılımcı (%86,41) hayır; güneş 
odalarına dair 21 katılımcı (%10,19) evet, 185 katılımcı 
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Tablo 2. Gayrimenkulün ekonomik değeri 
üzerinde etkili olan enerji etkin tasarım 
yaklaşımları hususunda katılımcıların yanıtları 
Enerji etkin bina tasarımı 
yaklaşımları

Kişi 
sayısı

%

Hem aktif hem pasif sistemler 44 34,65

Aktif sistemler 11 8,66

Isı yalıtımı 15 11,81

Pasif sistemler 8 6,3

Fotovoltaik paneller 8 6,3

Atık su geri dönüşüm sistemleri 8 6,3

Isı Pompası 3 2,36

Katı atık yönetimi 3 2,36

Güneş Bacası 2 1,57

Rüzgar türbini 1 0,79

Bina yönelmesi 1 0,79

Gayrimenkul alım-satımında binalarda enerji verimlili-
ğinin teşviki için uygun mevzuat ve işleyişin var olup 
olmadığına dair sorulan soruya 185 kişi (%89,8) hayır ve 
21 kişi (%10,2) evet cevabını vermiştir (Şekil 13). 

Şekil 13. “Gayrimenkul alım-satımında binalarda 
enerji verimliliğinin teşviki için uygun mevzuat ve 

işleyiş var mıdır?” sorusuna verilen yanıtlar

Gayrimenkul alım-satımında binalarda enerji verimliliği-
nin teşviki için uygun mevzuat ve işleyişin varlığına dair 
soruya ise sadece 17 kişi cevap vermiştir. Var olduğunu 
düşünen 17 kişiden 5’i mevzuat ve yönetmeliklerin, 5 
kişi enerji kimlik belgesi uygulamasının ve 4 kişi de ısı 
yalıtım yöntemlerinin enerji verimliliğinin teşviki için 
uygun mevzuat ve işleyişler olduğunu belirtmiştir. Ka-
lan 3 kişiden 1 kişi bilmediğini, 1 kişi yeterli mevzuatın 
olmadığını söylemiş ve 1 kişi de sadece var olduğunu 

Bir sonraki adımda enerji etkin bina tasarımının ülke 
kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile olan 
ilişkisine dair sektör çalışanlarının görüşü sorgulan-
mıştır. Katılımcıların %76,8’i (159 kişi) en yüksek ilişkiyi 
ifade eden 5 değeri doğrultusunda cevap vermişlerdir. 
%16,9’u (35 kişi) 4, %5,3’ü (11 kişi) 3 ve kalan %1 ise 1 ve 
2 olarak derecelendirmişlerdir (Şekil 11). Verilen cevaplar, 
aradaki ilişkinin çok kuvvetli olduğuna dair görüşün 
hâkim olduğunu göstermektedir.

Şekil 11. Enerji etkin bina tasarımının ülke 
kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı 

üzerindeki etkisi

Gayrimenkul satın alırken enerji etkin bina tasarımı yak-
laşımlarının (tasarım parametreleri / aktif sistemler / pasif 
sistemler) önemli olup olmadığı hakkında sorulan soruya 
katılımcılardan 171 kişi (%83,1) evet, 23 kişi (%11,1) hayır ve 
12 kişi (%5,8) bilmiyorum yanıtını vermiştir (Şekil 12). Bu 
sorgudan alınan cevabın evet olması durumunda enerji 
etkin tasarım yaklaşımlarının, aktif ve pasif sistemlerden 
hangilerinin gayrimenkulün ekonomik değeri üzerinde 
etkili olduğu sorgulanmıştır. Evet diyen 172 kişiden 127 
kişi sorgunun ikinci adımını cevaplamıştır. Sonuçlar, 
Tablo 2’de verilmiştir. Çıkan sonuçlar bağlamında enerji 
etkin sistemlerin dikkate alınması gerektiği bilinci yüksek 
olmasına rağmen sistemler hakkında yeterli bilgi sahibi 
olunmadığı kanaatine varılmıştır.

Şekil 12. Gayrimenkul satın alırken enerji etkin bina 
tasarımı yaklaşımlarının önemine dair sorguya 

verilen yanıtlar
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kişi) %75-100 arasında bir ilk yatırım maliyeti artışının 
olabileceği yönünde görüş bildirmişlerdir. %6,3’ü (13 
kişi) ise bilmediğini beyan etmiştir (Şekil 15).

Şekil 15. “Enerji etkin bir bina tasarımının yatırım 
maliyetini artıracağını düşünüyor musunuz?” 

sorusuna verilen yanıtlar

Türkiye’de enerji etkin tasarlanmış binaların mevcu-
diyetinin sorgulandığı adımda gelen cevaplarda 108 
kişi (%52,4) evet, 78 kişi (%37,9) hayır ve 20 kişi (%9,7) 
bilmiyorum şeklinde cevap vermiştir (Şekil 16). 

Şekil 16. “Sizce Türkiye’de enerji etkin binalar 
tasarlanmakta mıdır?” sorusuna verilen yanıtlar

Bu adımda alınan cevaplara hayır diyen katılımcılardan 
enerji etkin bina tasarımı yaklaşımlarının uygulanmama 
nedenleri hakkındaki görüşleri istenmiş ve kendilerine 
sunulan birden fazla seçeneğin işaretlenebileceği 
belirtilmiştir. Katılımcılardan 77 kişi (%38) bu adımı 
cevaplamayarak herhangi bir görüş bildirmemişlerdir. 
Cevap veren 130 kişiden %48,5’i (63 kişi) imar mevzua-
tının uygun olmadığını, %76,9’si (100 kişi) tasarımcıların 
bilgi ve deneyim eksikleri olduğunu, %62,3’si (81 kişi) 
uygulamada yeterli teknik personelin bulunmadığını, 
%74,6’ü (97 kişi) inşaat sektöründe yer alan aktörlerin 
bilgi ve deneyim eksikleri olduğunu, %77,7’i (101 kişi) 

belirterek hangileri olduğu hususunda herhangi bir 
beyanda bulunmamıştır. 206 anket katılımcısının sadece 
17’sinden alınan cevapların içeriği de dikkate alındığında 
konuya ilişkin bilgi düzeyinin konuyla yakından ilişkili 
sektör dahilinde bile yetersiz olduğu kanaatine varılmıştır.

Enerji verimliliği hususundaki ülke mevzuatının yeterlili-
ğine dair görüşlerinin sorulduğu soruya katılımcılardan 
10 kişi yeterli, 80 kişi yetersiz, 6 kişi mevzuat içerisinde 
enerjinin çevresel bütünlük içerisinde ele alınmadığı, 
25 kişi mevzuatta yeterince yer verilmemiş olduğu ve/
veya çelişkilerin bulunduğu, 10 kişi mevzuat kullanıcıların 
yeterince bilinçlendirilmediği, 13 kişi devlet tarafından 
uygulanan denetimlerin yetersiz kaldığı, 14 kişi devlet-
te teşvik ve desteğin yetersizliği, 27 kişi uygulama ve 
çıktılardaki yetersizlikleri kapatamadığı ve 7 kişi yüksek 
maliyetler nedeniyle uygulanma olanağı bulunmadığı 
yönünde görüş bildirmiştir. 13 kişi ise yeterli bilgi sahibi 
olmadığına dair cevaplar vermiştir. 

Enerji etkin bina tasarımı yaklaşımlarının (tasarım pa-
rametreleri / aktif sistemler / pasif sistemler) uygulan-
masıyla binalarda işletme giderlerinin azalacağına dair 
görüşlerinin sorulduğu soruya 206 katılımcıdan gelen 
yanıtlar 194 kişiden (%94,2) evet, 4 kişiden (%1,9) ve 8 
kişiden (%3,9) bilmediği şeklinde olmuştur (Şekil 14). 1 
kişi bu soruya cevap vermemiştir. 

Şekil 14. Enerji etkin bina tasarımı yaklaşımlarının 
uygulanmasıyla binalarda işletme giderlerinin 

azalacağına dair katılımcı görüşleri

Enerji etkin bir bina tasarımının yatırım maliyetini 
artırıp artırmayacağına dair görüşlerinin sorgulandığı 
hususunda gelen cevaplara göre katılımcıların %42,2’si 
(87 kişi) %25 – 50 arasında, %35,9’i (74 kişi) %0-25 ara-
sında, %12,6’si (26 kişi) %50-75 arasında ve %2,9’u (6 
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tasarım yöntemlerinin geliştirilmesi ve 5 kişi tarafından 
enerji verimliliğinin artırılması hususlarında hedefleri 
olduğu belirtilmiştir.

halkın enerji etkin bina tasarımı ile ilgili talebinin yeterli 
olmadığını, %78,5’ü (102 kişi) ilk yatırım maliyetinin yüksek 
olduğunu ve %44.6’i (58 kişi) işletme sürecinde kalifiye 
eleman eksikliği bulunduğunu belirtmiştir (Şekil 17).

Şekil 17. Katılımcıların enerji etkin bina tasarımı 
yaklaşımlarının uygulanmama nedenleri hakkındaki 

görüşleri

Ankete katılanların enerji verimliliği açısından hangi 
alanda hizmet veren kurumlarda çalıştıklarını sorgulayan 
adımda elde edilen cevaplara göre katılımcılardan 13 
kişi mevzuat alanında, 31 kişi eğitim alanında, 76 kişi 
tasarım ve yapım süreçlerini içeren uygulama alanında, 
3 kişi danışmanlık alanında, 14 kişi denetim alanında, 
8 kişi ticaret alanında ve 61 kişi alan dışı konumlarda 
çalıştıklarını beyan etmişlerdir. 

Katılımcıların çalıştıkları kurumlardaki enerji verimliliği 
açısından hedefleri ise 25 kişi tarafından bilinçlendirme/
yaygınlaştırma, 11 kişi tarafından uygulamaların artırıl-
ması, 19 kişi tarafından enerji kullanım yoğunluğunun 
azaltılması, 13 kişi tarafından doğal kaynak tüketiminin 
artırılması, 31 kişi tarafından enerji etkin tasarımların ar-
tırılması, 18 kişi tarafından enerji verimliliğinin artırılması, 
9 kişi tarafından atık yönetiminin geliştirilmesi olarak 
belirtilmiştir. 80 kişi ise herhangi bir etkin hedeflerinin 
olmadığını beyan etmiştir.

Sıfır enerjili binalara yönelik hedefleri sorgulandığında 
ise 126 kişi tarafından konuya dair herhangi bir hedefle-
rinin olmadığı bilgisi beyan edilmiştir. 33 kişi tarafından 
bilinçlendirme/yaygınlaştırma, 8 kişi tarafından uygu-
lamaların arttırılması, 3 kişi tarafından enerji kullanım 
yoğunluğunun azaltılması, 10 kişi tarafından doğal 
kaynakların kullanımının artırılması, 17 kişi tarafından 



49ULUSAL RAPOR - TÜRKİYE

sektörünün yüksek oranda verimlilik kazancı sağlama 
potansiyeli bulunmaktadır. Yapılarda tüketilen enerji-
nin büyük bir kısmı, kullanıcıların konforunu sağlamak 
üzere mekânların ısıtılması, soğutulması ve havalandı-
rılması için harcanmaktadır. Enerji ihtiyacını azaltmak 
için yapıların iyileştirilmesi ve mümkün olduğunca 
sürdürülebilir enerji kaynağı kullanımını destekleyici 
sistemlerin kurulması gerekmektedir.

Özellikle Avrupa’da geliştirilen enerji etkinliğini sağlamaya 
yönelik çalışmalar ile ısı yalıtımı, ısı köprüsüz tasarım, 
yüksek verimli pencere, ısı geri kazanımlı havalandır-
ma ve aktif sistemlerle enerji verimliliği gibi kavramlar 
standartlaştırılarak yenilenen mevcut yapılarda % 90’ları 
bulan enerji tasarrufu elde edildiği görülmektedir.

Türkiye’de enerji kullanım yoğunluğunun ve dışa bağımlı 
enerji ihtiyacının azaltılması hususunda, yeni yapıların 
enerji etkin tasarlanması, mevcut yapıların yenilenebilir 
enerji kaynaklarını da kullanarak enerji etkin yenilenme-
sinde ciddi bir potansiyel olduğu görülmüştür.

Yakın gelecekte yapılı çevreleri üretecek ya da talep 
edecek olan gençlerin “resmin bütününü” görmesi, 
detayları hakkında fikir sahibi olması kısacası “yapılı 
çevreler ve enerji” konusundaki bilinçlerinin arttırılması 
kritik önem taşımaktadır. Projemizi oluştururken, genç-
lerin yaşamlarını sürdürdükleri binalar ve tüm yapılı 
çevreler içerisindeki alışkanlıklarında, beklentilerinde 
ve tercihlerinde enerji odaklı yaklaşımlar geliştirmeleri 
ve artan farkındalık düzeyleri çerçevesinde geleceğe 
yönelik kişisel gelişim ve/veya kariyer planlarında 
enerji verimliliğine dair sorgulama, değerlendirme, 
çözüm üretme konularına eğilim göstereceklerini umut 
ediyorduk. Gençlerin çevre sorunları, iklim değişikliği, 
enerji, yapılı çevrelerde enerji, enerji etkin yapı tasarımı 
ve sıfır enerjili binalar konusundaki farkındalıklarının 
belirlenmesi ve öğrenme istekleri ölçülmek üzere 
bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde 
mevcut teknik bilgi ve kavramsal çerçevenin tespit 
edilebilmesi için bir anket de konunun uzmanlarına 
ve sektör temsilcilerine yöneltilmiştir. 

Gençlerin bu konulardaki düşüncelerini, bilgi ve eğilim 
düzeylerini öğrenmek amacıyla yapmış olduğumuz 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Gazi Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde geliştirilecek 
KA2 Stratejik Ortaklıklar “From Zero to Hero: Wise Energy 
Use Volunteering Scheme for Youngster” AB Projesi 
Türkiye, İtalya, İspanya ve Hollanda’dan üniversiteler, 
sivil topum kuruluşları ve özel sektörden ortakların iş 
birliği ile geleceği inşa edecek olan gençlerin “enerji 
etkin yapılı çevreler konusunda bilgi ve bilinçlerinin 
arttırılmasını” hedeflemektedir.

Bu amaçla dört fikri çıktının hazırlanacağı projede 
öncelikle her bir ülkenin enerji, enerji verimliliği ve 
enerjiye yönelik politikalarını ortaya koyan ve aynı za-
manda hedef kitlenin bilinç/bilgi düzeyini ölçen anket 
sonuçlarını analiz eden “ulusal raporlar” oluşturulmuştur. 
Türkiye’ye ait bu raporda da görüleceği üzere ülkemiz, 
enerji tüketiminde dünya sıralamasında alt sıralarda iken 
enerji tüketimi en hızlı artan ülkelerden biridir. Enerjide 
yerli üretim artmasına rağmen Türkiye’nin enerji talebi 
yüksek bir oranla arttığı için yerli kaynaklarla enerji 
talebini karşılama oranı düşüş göstermektedir ve bu 
sebeple enerji açığı oluşmaktadır. Bugüne kadar enerji 
açığını kapatmak için tek çare yeni enerji yatırımları 
olarak görülmüş, özellikle son 20-25 yılda yeni yatırım 
denince de ithal kaynaklara ve fosil yakıtlara (petrol, 
doğal gaz, ithal kömür vb.) başvurulmuştur.

Üstelik enerjinin büyük çoğunluğunu tüketen yapılı 
çevrelerin inşasında da kısa zamanda büyük oranlara 
ulaşmıştır. Öyle ki, Türkiye İstatistik Kurumu’nun bina 
sayımına göre; bina sayısı 1984 yılında 4,3 milyon iken 
%78 artışla 2000 yılında 7,7 milyona, 2008 yılında ise 
%129 artışla 8,35 milyona ulaşmıştır. 2016 yılı sonu 
itibariyle toplam bina sayısı 9,57 milyona ulaşmıştır. 
Ülkemizde yapı sektörünün 2008 yılında enerji tüketimi 
28,3 MTEP (Milyon Ton Eşdeğer Petrol) iken 2020 yılında 
47,5 MTEP’e ulaşacağı tahmin edilmektedir.

TS 825 Standardının 2000 yılı itibariyle uygulanmaya 
başlanıldığı düşünüldüğünde Türkiye’deki yapıların 
büyük çoğunluğu enerji korunumu bakımından yetersiz 
olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Mevcut binalar-
da enerji etkinliği anlamında geniş kapsamlı önlemler 
alınmadığı göz önünde bulundurulduğunda bina 
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anket çalışması da beklentilerimizi doğrular sonuç-
lar verdi. Gençlerin büyük çoğunluğu “enerji-çevre 
kirliliği-iklim değişikliği” arasındaki ilişkinin farkında 
olmakla birlikte bu konularda daha çok öğrenmek 
istediklerini ifade ettiklerini gördük. Yine aynı anketin 
sonuçlarından gençlerin “yapılı çevreler-enerji” ilişkisini 
kurmakta zorluk çektiklerini, binaların bu konudaki aktif 
rolünün farkında olmadıklarını, yenilenebilir enerji-bina 
ilişkisini de güneş panelleri ile sıcak su elde etme işine 
indirgediklerini fark ettik. 

Sonuç olarak, bu hedefler doğrultusunda dört fikri 
çıktının hazırlanacağı projede öncelikle her bir ülkenin 
enerji, enerji verimliliği ve enerjiye yönelik politikalarını 
ortaya koyan ve aynı zamanda hedef kitlenin bilinç/
bilgi düzeyini ölçen anket sonuçlarını analiz eden 
“ulusal raporlar” oluşturulmuştur. İkinci fikri çıktı genç-
lerin fazlasıyla zaman ayırdığı sosyal medya üzerinden 
ulaşabilecekleri eğitim modüllerinin ve sonrasında 
kendilerini test edebilecekleri quizlerin hazırlanmasına 
odaklanmıştır. Üçüncü fikri çıktı yaygın eğitim yöntem-
lerinin dışında yöntemlerle geliştirilecek ve adım adım 
bilgi ve ilgi düzeylerini geliştirecek eğiti kartlarının 
hazırlanmasını öngörmüştür. Dördüncü fikri çıktı ise 
e-learning web sitesinin ve sıfır enerjili binaları esas 
alan vidoların hazırlanmasını amaçlamıştır.


