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ÖZET
Son yıllarda dünyamız, birçok alanda büyük değişikliklere tanık olmaktadır.

Enerji kaynaklarının paylaşımı ile ilgili krizler, gittikçe etkinleşen çevre bilinci,

hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak artan ekonomik rekabet, insanları, elle-

rinde bulunan olanakları daha rasyonel kullanmaya zorlamaktadır.

Dev adımlarla ilerleyen iletişim sistemlerinin ışığında küreselleşen (globalle-

şen) dünyanın yaşadığı bir süreçte Türkiye’nin de yerini alabilmesi, yenilikleri

yakından takip edebilmesi ve yeni teknolojileri hızla adapte ederek uygulayabil-

mesi ölçüsünde gerçekleşebilecektir.

Dünyada meydana gelen bu değişikliklerden ülkemiz de etkilenmiş, son yıllarda

özellikle büyük şehirlerimizde yaşanan hava kirliliğinin dayanılmaz boyutlara

ulaşması sonucu, ısınma ihtiyacının ekonomik ve çevreye saygılı bir şekilde sağ-

lamanın gereği kavranarak doğal gaz getirilmiştir. Yanlış politikalar ve öngö-

rümler sonucu doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışlar, bugün insanları tekrar

kalitesiz kömüre yönlendirmekte, hava kirliliği büyük şehirlerimizi tehdit etmek-

tedir. 

1. Gİ RİŞ
Türkiye çeşitli enerji kaynaklarına sahip olmakla beraber ürettiği

toplam enerjinin yarıdan fazlasını ithalatla karşılamaktadır. 2006 yılı

toplam enerji üretimi 27 milyon TEP, tüketimi ise 77 milyon TEP

olmuştur(1). Enerji açığı 50 milyon TEP  olarak gerçekleşmiştir.

Yapılan tahminlere göre 2010 yılında enerji açığı 96 milyon TEP ola-

caktır. Giderek artan enerji açığının karşılanabilmesi için petrol,

doğal gaz ve taşkömürü gibi enerji hammaddelerinin ithalatına da

devam edilecektir.

Türkiye’nin enerji tüketimi sektör bazında incelendiğinde, enerjinin

%31’inin konutlarda, %40’ının sanayide, %19’unun ulaşımda,

%5’inin tarımda ve % 5’inin enerji dışı amaçlarda kullanıldığı anla-

şılır(2). Tüketilen yakıtlar içinde petrol %32.5, kömür (toplam)

%28.2, doğal gaz %28.9, odun %8.1 ve hidrolik %5.1 oranda yer

almaktadır[1].

Yeşil Binalar ve LEED

Abs tract: 

Our world bears witness to many

major changes in most fields, in

recent years. Crisis in respect with

the sharing of the energy sources,

day by day activating environmen-

tal awareness, rapid population

growth and consequently increas-

ing economical competition, forces

the people to use the facilities they

have in a more rational manner.

In a process where the globalizing

world lives under the light of com-

munication systems which proceeds

by huge steps, Turkey will be able

to take its place only by means of

and with the dimension of following

the developments closely and of

rapidly adapting and applying

new technologies.

Our country has also been affected

by these changes occurring in the

world, and, as a result of the reach-

ing of the air pollution experienced

especially in our big cities in recent

years to the levels beyond

endurance, it was comprehended

that it was necessary to provide the

heating needs in an economic and

environment-respectful manner and

so the natural gas was brought. The

inflations experienced in natural

gas prices due to wrong policies

and false predictions lead the peo-

ple again to coal of poor quality,

and the air pollution threaten our

big cities. 
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Tablo 1’de Türkiye’deki birincil enerji kaynaklarının

tüketimi % olarak gösterilmiştir. Konut sektörünün

kullandığı enerji kaynaklarının tüketimleri Tablo

2’de gösterilmiştir. 

Görüldüğü gibi enerji kaynaklarının kullanımında

fosil yakıtların yakılması büyük önem taşımaktadır.

Yakma sistemlerinin veriminde yapılacak ufak geliş-

meler dahi ülke genelinde büyük tasarruflara neden

olacaktır. Günümüzde kullanılan enerji üretim tek-

nolojilerinin hepimizce bilinen sakıncaları bulun-

maktadır. Sınırlı kaynaklara bağlıdırlar (fosil yakıt-

lar), çevreyi kirletirler (hava ve su kirliliği, atık

depolama) ve sera etkisi yaratırlar.

Fosil yakıtların kullanılması, karbondioksit gazı

biçiminde karbon açığa çıkmasına yol açar.

Karbondioksit ise iklim değişikliği yaratan insan

etkinliklerinin yaydığı en önemli sera gazıdır.

Bugün, özellikle kuraklıklar, seller ve rekor kıran

sıcaklıklar yüzünden mercanların ağarması ve kutup-

ların erimesi gibi iklim değişikliği etkilerine tüm

dünya tanık olmaktadır. Bu nedenle en kısa zamanda

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, acilen

Şekil 1. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağlımı [1]

Şekil 2. Binaların Kullanım Amacına Göre Dağlımı

(2006)[3]

Tablo 1. Birincil enerji kaynakları tüketimi (%) [2]

Yıllar 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Antrasit 15,4 11 8,9 9,8 12,2 10,6 12,3 9,3 11,3 13,4 14 13,7 14,8

Linyit 9,2 9,8 12,4 20,3 18,3 16,8 15,5 15,2 13,3 11,3 10,8 10,2 11,2

Asfaltit 0,1 0,7 0,8 0,6 0,2 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,3

Toplam kömür 24,7 21,5 22,1 30,7 30,7 27,4 27,9 24,5 24,6 24,7 25,2 24,3 26,2

Doğal gaz - - 0,1 0,2 5,8 10 17,1 19,7 20,6 23,2 23,3 27,2 28,9

Petrol 42,2 51,8 50,4 46,3 44,8 46,4 40,1 41 39,5 37,9 37,5 35,4 32,6

Hidrolik 1,4 1,9 3,1 2,6 3,7 4,8 3,3 2,7 3,7 3,6 4,5 3,8 3,9

Jeotermal

Elektrik - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Isı - - - - - 0,1 0,8 0,9 0,9 0,9 1 1,1

Güneş - - - - - 0,1 1 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 1,5

Toplam ticari 68,3 75,2 75,9 80,2 85,1 88,9 90,2 90,2 90,7 92 93 93,3 94,3

Odun 20,4 16 14,8 13,3 10,1 8,7 6,3 6,5 6 5,4 4,9 4,6 4

Hayvan atığı 11,3 8,8 9,3 6,5 4,8 2,5 1,7 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2

Toplam ticari 31,7 24,8 24,1 19,8 14,9 11,2 8 8,2 7,6 6,9 6,3 5,8 5,2
olmayan

Elektrik ithalat - - - - - -0,1 0,3 0,3 0,4 0,8 1,1 1,3 1,4

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Konut&Hiz.
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karbondioksit yayılımını azaltmaya ve fosil yakıtlar-

dan vazgeçmeye başlamak zorundayız.

1986 yılında ozon tabakasında keşfedilen delik klo-

roflorokarbonların (CFCs) yasaklanmasını zorunlu

kıldığı zaman, onlar kadar etkili olmayan hidroklo-

roflorokarbonlar (HCFCs) ve hidroflorokarbonlar

(HFCs) kullanılmaya başlandı. Ancak bugün hem

HCFC, hem de HFC lerin de güçlü sera gazı etkisine

sahip olduğu bilinmektedir. İklim değişikliği, çağı-

Tablo 2. Konut sektörü enerji tüketimi [2]

Yıllar Taş Linyit Asfaltit KDK Briket Petrol Doğalgaz Hava Odun Hayvan Güneş Isı Elektrik

Kömürü (Binton) (Binton) (Binton) (Binton) (Binton) (106m3) (106m3) (Binton) ve Bitki (Bintep) (Bintep) (GWh)

(Binton) Artıkları
(Binton)

1970 380 2409 30 320 21 1179 131 12810 9253 23 2502

1971 387 2582 23 310 17 1375 133 12589 9316 38 2820

1972 306 3493 168 324 20 1511 133 13503 9514 38 3180

1973 180 3483 289 200 16 1891 133 13847 9807 48 3274

1974 420 3382 394 298 22 1918 127 14500 10088 50 3800

1975 396 3607 456 148 16 2126 122 14562 10405 58 4510

1976 225 4408 443 192 18 2652 136 14734 11002 58 5295

1977 315 4468 434 181 26 2768 136 14989 11276 58 5706

1978 233 4884 297 157 28 2505 140 15248 11750 60 6238

1979 281 4005 203 143 31 2193 140 15500 12258 60 6823

1980 191 5581 558 80 30 2237 130 15705 12839 60 7031

1981 108 5623 560 83 24 2102 132 16023 12389 60 7500

1982 172 7037 745 153 37 2115 130 16760 12607 82 6015

1983 171 7634 662 244 43 1988 124 17086 12748 100 8484

1984 318 8229 165 166 54 2116 130 17258 11978 178 9165

1985 420 9160 500 211 47 2113 113 17368 11039 232 9576

1986 450 9129 583 355 58 2144 108 17570 11343 5 304 10756

1987 730 10322 599 476 58 2484 105 17893 11059 10 324 12126

1988 1260 9100 604 317 44 2518 1 105 17711 10387 11 340 13084

1989 1270 9704 308 39 38 2600 7 73 17815 10885 15 342 14093

1990 1275 7247 232 143 43 2051 49 40 17870 8030 20 304 10088

1991 1379 7503 102 159 27 2941 187 43 17970 7918 28 365 19884

1992 1495 7720 171 208 24 3168 372 39 18070 7772 43 388 21152

1993 1451 7091 86 188 10 3308 553 18 18171 7377 68 400 23523

1994 774 6270 0 00 3 3100 808 4 18272 7074 100 415 25570

1995 1223 6407 20 105 3 3688 003 0 18274 6765 105 437 27384

1996 973 6382 33 138 2 3509 1688 0 18374 6765 113 471 31155

1997 1317 6737 28 157 2 3437 2450 0 18374 6575 121 531 36777

1998 740 5727 11 108 2 3244 2662 0 18374 6396 141 582 38507

1999 606 4907 28 27 2 3093 2876 0 17842 6184 160 618 41433

2000 714 4920 8 47 2 3354 3274 0 16938 5981 165 648 45004

2001 798 2583 30 22 2 2713 2898 0 16203 5790 169 687 45058

2002 859 3582 0 43 2 2539 2910 0 15614 5609 199 730 48330

2003 994 4131 0 159 47 2495 3873 0 14991 5439 231 784 52120

2004 904 5399 0 75 159 2590 4383 0 14393 5278 254 811 57637
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mızın en önemli sorunlarından birisi olarak, özellik-

le 1990’lı yıllardan itibaren hemen hemen bütün

çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma girişimleri-

nin odağında yer almıştır. Birleşmiş Milletler İklim

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), atmos-

ferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerin-

deki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir

düzeyde durdurmayı başarmak amacıyla 21 Mart

1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sera gazı emis-

yonlarının azaltılmasına yönelik uluslararası ve yap-

tırım gücüne sahip ilk adım olarak kurgulanan Kyoto

Protokolü ise 16 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe gir-

miştir. [4]

Küresel ısınmaya yönelik en etkili çözümler, temiz,

yenilenebilir enerjiler, enerji verimliliği ve çevresel

açıdan sağlıklı teknolojilerdir. Bu çözümlerin uygu-

lanması, insanların özveride bulunmasını yada

yaşam kalitesini düşürmesini gerektirmez. Aksine bu

çözümler, insanların, ekonomik büyüme, yeni iş

alanları, teknolojik yenilikler ve en önemlisi de çev-

resel koruma sağlayacak yeni bir döneme geçişini

mümkün kılacaktır. En önemli yenilenebilir enerji

kaynakları: hidrolik, biyokütle, güneş, rüzgar ve jeo-

termaldir. [5]

Türkiye güneş kuşağında yer almaktadır. Güneş ener-

jisi potansiyeli ülkenin bütün bölgeleri için yaklaşık

1500 kWh/m2 yıl olarak bilinmektedir. Bulutluluk ve

berraklık değerleri de çok yüksek olarak kabul edil-

mektedir.

Yeşil bina kavramı, USGBC,  Amerika Yeşil Binalar

Konseyi (US. Green Building Council), tarafından

tanımlanan şekliyle, binanın yerleşimini, su yöneti-

mini, iç hava kalitesini, malzeme kullanımını ve

enerji unsurlarını içerir. Sağlıklı, rahat, sağlam, ener-

ji verimli ve çevre bilinçli ve çevre dostu binalar

demektir. Bu tür binalar, LEED (Leadership in

Energy and Environmental Design), adı verilen bir

sistem ile değerlendirilebilir. Sistem her türlü binaya

uygulanabilir.

Çevreye yönelik endişeler ve 1987 Birleşmiş

Milletler çalışma raporunda ortaya çıkan sürdürüle-

bilir kalkınma söylemi dünya üzerinde birçok ülkede

rağbet gördü ve çevresel hareketler başlattı. AB

ülkeleri, Amerika, Avustralya ve Kanada, özellikle

İngiltere, çıkarılan kanunlarla sürdürülebilir gelişme

politikalarını destekledi. Böylece dünya ülkeleri,

gelişmişlik yarışı, kalkınma modelleri yanında  ken-

dilerini bir de sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal

ve kültürel boyutları olan sürdürülebilirlik tartışma-

ları içinde buldu. 

Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan

küresel ısınmanın ve ekolojik sorunların yarattığı

olumsuzluklarda yapı sektörünün büyük oranda rol

oynadığının farkına varıldı. Ekolojik sürdürülebilir-

lik kavramı, yeşil bina oluşumları, değerlendirme

kriterleri ve çevrenin korunmasının garanti altına

alınması önem kazandı. Konutlarda daha sağlıklı,

doğa ile uyumlu ve yaşam kalitesinin üst düzeyde

olduğu bir yaşam alanı arayışı başladı. Bu ihtiyacın

doğaya uyumlu, dengeli ve kaliteli bir şekilde karşı-

lanmasının yapı sektörünün doğal çevre üzerindeki

etkilerinin bina ölçeğinde değerlendirilmesi ile ola-

bileceği düşünülerek çeşitli sertifikasyon sistemleri

ortaya çıktı. Bugün uluslar arası platformda en çok

itibar edilen değerlendirme sistemlerinden biri

LEED dir. Türkiye’de de sınırlı bir tanınırlığı olma-

sına karşın yapılan veya projelendirilen binaların

çevre dostu olduğu ve enerji tasarrufuna önem veril-

diğini göstermesi bakımından, yeşil bina statüsü

kazandıracak böyle bir sertifikasyon uygulanmakta-

dır.

Yeşil binalarda, yerel olarak mevcut maddelerin tek-

rar kullanılması ve kaynakların korunarak sürdürüle-

bilirliğin sağlanması için günışığından faydalanma,

ısıl verimlilik, güneş enerjisi uygulamaları, su tasar-

rufu sağlayan tesisat kullanımı, yağmur suyunu tutan

ve bakım ihtiyaçlarını azaltan peyzaj gibi yöntemler

kullanılabilmektedir. Böylece atıkların değerlendiril-

Şekil 3. LEED dört şamada verilebilir: yeşil, gümüş,

altın ve platin [6]
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mesi (çatıya yağan yağmur suyunun tekrar kullanımı

gibi), bina içi hava kalitesinin sağlanması, güneş kol-

lektörlerinin sıcak su ihtiyacını karşılaması, kışın

güneş enerjisinden bina ısıtmasında yararlanılması

mümkün olabilmektedir. 1990’larda İngiltere'de

oluşturulan BREEAM (Bina Araştırma Kurumu

Çevre Değerlendirme Yöntemi), LEED gibi bir

başka bina değerlendirme sistemidir.

4 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren, Avrupa

Parlamentosu ve Konseyi’nin Binalarda Enerji

Performansı Direktifi (2002/91/EC). Avrupa’da hem

mevcut hem de yeni yapılacak binalarda enerji per-

formansı değerlendirmesine ilişkin belirli standartlar

ve ortak bir yöntem getirmenin yanı sıra, düzenli bir

denetim ve değerlendirme mekanizması kurarak.

binalarda enerjinin daha verimli kullanılmasını sağ-

lamayı amaçlar ve yukarıda belirtilen değerlendirme

sisteminin alt yapısını oluşturur. AB’deki 160 mil-

yon bina, birliğin enerji talebinin % 40’lık bir bölü-

münü oluşturması ve böylece de toplam karbondiok-

sit yayılımının % 40’ını gerçekleştirmesi nedeniyle

enerji verimliliğini sağlamak konusunda son derece

büyük bir önem arz eder.

Kyoto protokolüne göre karbondioksit yayılımını

azaltmayı taahhüt etmiş olan AB, Binalarda Enerji

Performansı Direktifini böyle bir hedefe yönelik ola-

rak hazırlamıştır. Bu direktif, AB’nin daha önce

yayımlamış olduğu Sıcak Su Kazanları Direktifi

(92/42/EEC), Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC)

ve enerji verimliliğini artırarak karbondioksit yayılı-

mını sınırlamayı amaçlayan SAVE Direktifi’nin

(93/76/EEC) bir devamı niteliğinde görülebilir. 

Tüm bu düzenlemeler sonucunda binalardaki mevcut

enerji tüketiminde 2010 yılı itibarıyla % 22’lik bir

tasarruf sağlanabileceği ve karbondioksit yayılımın-

da ise 44 milyon tonluk bir düşüş elde edilebileceği

belirtilmektedir.

2. LEED VE YEŞİL BİNALAR
Bir binanın yeşil olabilmesi için LEED beş adet

koşulun yönetimi büyük önem taşımaktadır. Bunlar

sırasıyla;

• Enerji

• İç hava kalitesi

• Malzemeler

• Kurulu alan

• Su

LEED sertifikası ile onaylanmış evlerin genel özel-

likleri aşağıdaki şekilde belirtilebilir.

• Sağlıklı

• Konforlu

• Uzun süre dayanıklı

• Enerji verimli

• Çevreye karşı duyarlı

2.1 Yeşil Binalarda Enerji
Bina içerisinde enerjinin efektif kullanımı için bina

içerisinde yalıtım malzemelerinin yeşil binanın kul-

lanım amacına uygun olarak seçilmesi önemlidir.

Yeşil binalardan istenilen en büyük özellik kış ayla-

rında evde depolanmış ısının dışarıya kaçmaması

yönündedir. Bu amaçla yeşil binanın yalıtımı uygun

yapılmalıdır. Aynı zamanda ileriye dönük olarak

yalıtım malzemelerinde geri dönüşümünün olması

da beklenmektedir.

Yeşil bina içerisinde aydınlatmak amacı ile enerji

tasarruflu lambaların kullanılması yürürlükteki mev-

zuatta tavsiye edilmektedir. Bunun yanında elektrik

kullanımının en aza indirilmesi veya açık unutulma-

lara karşı özellikle az kullanılan (hol, antre, apart-

man boşluğu, vs.) gibi yerlerde hareket algılayan sis-

temlerin bulunması yine tavsiye edilmektedir. Yeşil

bina içerisinde kullanılacak bireysel cihazların (tel-

evizyon, buzdolabı, çamaşır makinası, vs.) A+ serti-

fikaya sahip olması büyük önem taşımaktadır.

Aydınlatma ve cihazlar konusunda yapılan bu çalış-

malar sonucunda karbon emisyon miktarlarında ki

azalma gerçekleşecektir. Diğer yandan bina üzerine

uygun yerlere yerleştirilmiş olan camlar ile aydınlat-

mada gün ışığından maksimum derecede faydalan-

mak bu sayede daha az elektrik enerjisi harcamak

binanın elektriksel bazda karbon emisyonlarını düşü-

rücü bir neden olacaktır.
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2.2 Yeşil Binalarda İç Hava Kalitesi
Yaşanılan alanın atmosferi konfor şartları açısından

ele alındığında önemli bir konudur. Uygun yalıtım,

uygun pencere yerleşimi ve uygun havalandırma sis-

temi yardımı ile yaz aylarında ve kış aylarında kon-

for şartlarını sağlamak kolay olacaktır. Türkiye’de

Mardin evleri bu konudaki en büyük örneklerden

biridir. Hala incelenen bu evler yaz aylarında bekle-

nildiğinin aksine çok serin; kış aylarında ise sıcak

olmaktadılar. 

Havalandırma sistemlerinin ve menfezlerin hava

hareketini uygun bir şekilde sağlayabilecek şekilde

seçmek; binanın konfor şartlarını sağlaması açısın-

dan etkilidir.

2.3 Yeşil Binalarda Malzeme
LEED yeşil binaların yapım aşamasından itibaren

incelenmesi gerektiğini önemle vurgulamaktadır.

Binada toksik olmayan malzemelerin kullanılması

veya geri dönüşümü mümkün olan malzemelerin

kullanılması istenilmektedir. Uygun malzeme seçim-

leri ile birlikte yaşanılacak alanların kalitesi yüksel-

mektedir.

2.4 Yeşil Binalarda Kurulu Alan
Yeşil binaları oluşturmadna önce binanın uzun süre

kullanılmasını sağlayacak özelliklerde olmalıdır.

Binanın dayanımı yeşil binalar için önemli bir özel-

lik olmaktadır. Aynı zamanda yeşil binanın tümleşik

sistemlere sahip olması istenilir. Örnek olarak yeşil

binalarda kışın ısıtma sistemi ile bütünleşik olarak

çalışacak sistemler kurmak gerekmektedir. Güneş

enerjisi kollektörleri ve toprak kaynaklı ısı pompası

gibi sistemleri bütünleşik sisteme eklemek enerjinin

etkin kullanımına yardımcı olacaklardır.

Enerji verimli bir bina dizayn etmek kendi içerisinde

yeterli olmayacaktır. Daha önceden de bahsedildiği

gibi yeşil binalar karbon emisyonlarını minimuna

indirmek için inşa edilmektedirler. Bütünleşik bir

sistem dizaynı yapıp bina kendi içinde enerji verim-

liliği sağlasa bile konum açısından şehir merkezin-

den uzakta veya toplu ulaşım araçlarının kullanılma-

dığı bir bölgede olduğu takdirde; o bölgede yaşayan

insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı için kendi

arabalarının kullanmaları karbon emisyonlarını

bireysel bazda arttıracaktır. Şekil 7’de  yeşil bina ile

ilgili bir örnek gösterilmektedir. 

2.5 Yeşil Binalarda Su Yönetimi
Yeşil binalarda su yönetimi dikkat edilmesi gereken

bir konudur. Suyun kullanımı son zamanlarda küre-

Şekil 4. Binalarda enerji [6]

Şekil 6. Yeşil binalarda Malzeme [6]

Şekil 5. Binalarda hava kalitesi [6]
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sel ısınmanında etkisi ile daha büyük önem kazan-

mıştır. Su yönetimi artık günümüzde çoğu binada

yapılmaya başlanmıştır. Bu amaç ile evin içerisinde

fotosel bataryalar kullanmak musluğun açık unutul-

ması riskini iindirgeyecektir. Aynı zamanda tuvalet-

lerde iki kademeli sifon sisteminin olması yine su

kullanımını önemli derecede azaltacaktır. Su kullanı-

mına örnek teşkil edebilecek bir başka uygulama ise

Şekil 8’de gösterildiği gibi yağmur suyu bir depoda

biriktirilip daha sonra tuvalet ve dış mekan sulama-

larında kullanılabilmektedir. Bina çevresinde veya

bina bünyesinde bir arıtma havuzu kurulma ihtimali

var ise atık suların arıtılma işlemlerinden sonra yine

aynı şekilde arıtılmış atık suların kullanılması müm-

kün olacaktır.

SONUÇ
Dünyadaki birincil enerji kaynak rezervlerinin sınır-

lı olması nedeniyle, tüketime arz edilen enerjinin

verimli ve etkin kullanılması ve genel enerji tüketi-

minin, üretimi ve yaşam konforunu etkilemeden en

aza indirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde

bir birim katma değer yaratabilmek için birçok ülke-

ye göre daha çok enerji harcanmaktadır. [7] [8]

Arz-talep istatistikleri ile üretim profillleri incelendi-

ğinde Türkiye’de enerjinin verimli ve etkin kullanıl-

madığı anlaşılmaktadır. Türkiye’de enerji verimliliği

ile ilgili yeterli bilinci oluşturabilmek amacı ile

gerekli mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. Bir kısım

düzenleme yürürlüğe girmiş ve uygulamaya yönelik

çalışmalar davam etmektedir.

Bir diğer yandan enerji verimliliğinin bilinçlendiril-

mesi amacı ile insanların eğitilmesi gerekmektedir.

Gerek okullarda küçük yaşlardaki çocukların, gerekse

yazılı ve görsel medya aracılığı ile insanların bilin-

çlendirilmesi yönelik çalışmalar yapılması gereklidir. 
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Şekil 7. Binanın konumu ile ilgili bir örnek [6]

Şekil 8. Su yönetimine bir örnek [6]
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