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Enerji verimliliği, tüm sektörlerde geniş kapsamlı dönüşümü zorunlu 

kılıyor. Bununla birlikte; yeni iş imkanları yaratıyor, yeni açılımlar ge-

tiriyor. Peki, neden erteleniyor? Düşük karbon ekonomisine geçiş; hem 

yerel, hem ulusal hem de küresel ölçekte, yeni iş imkânları, yeni endüst-

riler, yeni pazarlar ve daha verimli, daha üretken ve daha yeşil bir eko-

nomi için bir başlangıç noktası olabilir. Enerji verimliliği uzun vade-

de, emisyonların azaltılmasının yanı sıra, pahalı ve sınırlı bir kaynak 

olan petrol ve doğal gaza bağımlılığın azaltılması için en etkin seçenek-

tir. İşin kilit noktası, en verimli ekipmanın yatırım maliyetinin karşı-

lanması için gerekli kaynağın oluşturulmasıdır. Sonuç olarak; enerji ve-

rimliliğine yönelik teknolojileri geliştirmek ve bunu ucuz hale getirerek 

yaygınlaştırmak ertelenemeyecek bir öncelik halini almak zorundadır. 

Giriş

Her dönemin kendine özgü zorlukları ve sorunla-

rı bulunur. Yaşadığımız çağın en büyük sorunu 

da küresel iklim değişikliğidir. Küresel sıcak-

lık ortalamalarının Sanayi Devrimi öncesi dü-

zeyinin 2°C’nin üzerine yükselmesini engel-

lemek, yaşamsal öneme sahiptir. Atmosfere 

salınan karbondioksit ve diğer sera gazları-

nın çoğu enerji üretiminden ve kullanımın-

dan kaynaklanır. Birim enerji başına daha 

çok enerji hizmeti ve ürünü almak anlamına 

gelen enerji verimliliği, enerjide yüzde 73’ler 

seviyesinde olan dışa bağımlılık oranımızın 

azaltılmasında ve iklim değişikliği ile müca-

delenin etkinliğinin artırılmasında büyük bir 

önem taşır. Enerji ihtiyacını, dolayısıyla emis-

yonlarımızı azaltmanın en ekonomik ve etkin yolu 

enerji verimliliğinin sağlanmasıdır. Uluslararası Ener-

ji Ajansı’nın (UEA) en son senaryoları, enerji verimliliği-

nin  2050 yılında toplam karbondioksit emisyonlarının azal-

masının yüzde 31-53’ünü oluşturabileceğini tahmin etmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’nin sera gazı 

emisyonları, 1990 ila 2007 yılları arasında yüzde 119 artış göstermiş-

tir. Öte yandan, İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi’nde belirtilen 

sera gazı emisyon senaryolarına göre, önlem alınmaması durumunda 

Türkiye’nin emisyonlarının 2020 yılı itibariyle 2007 yılına göre yakla-

şık ikiye katlanacağı öngörülmektedir. Ülkemizde, bina sektöründe yüz-

de 30, sanayi sektöründe yüzde 20 ve ulaşım sektöründe yüzde 15 ol-

mak üzere önemli düzeyde enerji tasarruf potansiyeli olduğu tespit edil-

miştir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırıl-

ması amacıyla 2007 yılında Türkiye’de Enerji Verimliliği Kanunu ve bu 

Kanuna dayanılarak 2008 yılında ise Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 

Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe gir-

miştir. Bununla birlikte, uygulama ve yaygınlaştırmada atılması gere-

ken pek çok adım bulunduğu görülmektedir. 
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Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği, yaşam standardımızı, üretim kalitesini ve miktarını 

düşürmeden, daha az enerji kullanarak aynı miktardaki işi yapa-

bilmektir. Başka bir deyişle; enerji verimliliği birim hizmet ya da ürün 

miktarında enerji tüketimini azaltmaktır. Gaz, buhar, ısı, hava ve elek-

trikteki enerji kayıpları enerji verimliliğiyle önlenir, atıklar değerlendirilir 

ya da gelişmiş teknolojiler kullanılarak, üretimi düşürmeden enerji talebi 

azaltılır. Enerji verimliliği; daha verimli enerji kaynaklarının kullanımının 

yanı sıra gelişmiş endüstriyel süreçler ve enerji geri kazanımları gibi et-

kinliği artırıcı önlemlerle de gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte; enerji 

verimliliğinin mutlaka teknolojik dönüşümlerle elde edilmesi gerekmez. 

Verimlilik, kamuoyunda farkındalık oluşmasını, kamusal düzenlemelerin 

yaşama geçirilmesini, sektörel dönüşümü hızlandıran ve verimliliği teşvik 

eden yasal düzenlemelerin devreye sokulmasını kapsayan uzun soluklu 

bir süreçtir. 

İklim değişikliğine neden olan emisyonları ve fosil yakıtlara bağımlılığı 

azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımının artmasının ve mevcut enerji 

talebinin düşürülmesi gerekir. Enerji talebinin düşürülmesinde enerji 

verimliliği çok önemli bir role sahiptir. Enerjiyi verimli kullanmak, sera 

gazı emisyonlarının azaltılmasında en hızlı ve maliyeti en düşük çözüm-

dür. Özellikle; hızla artan dünya nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, 

artan talebin karşılanmasında enerji verimliliğinin ne denli önemli 

olduğu daha iyi anlaşılır. 

Evrendeki yaşamın kaynağı olan enerji, bir işi yapmak için harcanan emeğin tümüdür. Yürümek, beslenmek, 
evimizi ısıtmak ya da saçımızı kurutmak enerji kullanımına birer örnektir. Günlük yaşantımızda gereksinim-
lerimizi karşılarken enerjiyi verimli kullanarak, bütçemize, ülke ekonomisine ve doğanın korunmasına katkı 
sağlamamız mümkündür.

Günlük yaşantımızın hemen her anında, enerjiyi verimli kullanmaya 

yönelik büyük bir potansiyel bulunur. Isıtma, aydınlatma ve ulaşım 

gereksinimlerimizi karşılarken, elektrikli ev aletlerini kullanırken 

yapabileceğimiz küçük değişikliklerle enerjiyi daha verimli kullanabilir, 

iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Enerji verimliliği yalnızca iklim 

değişikliğiyle mücadele etmek ya da daha az fatura ödemek için değil, 

kendi konforumuza katkı sağlamak için de önemlidir. Örneğin, yalıtımı 

yapılmış bir ev kışın daha sıcak, yazın daha serin olur. A+ enerji sınıfı 

bir buzdolabı daha az enerji kullanmanın yanı sıra daha az gürültü ve 

daha az buzlanma yapar. Amerikan Verimli Enerji Ekonomisi Konseyi’ne 

(American Council for an Energy-Efficient Economy) göre; ABD’de 2000 

yılında kişi başına düşen enerji tüketimi 1973 yılındakine göre çok fazla 

değişiklik göstermemiştir; bu yıllar içinde kişi başına düşen milli gelir ise 

yüzde 74 artmıştır. ABD üretimini 1970’teki enerji yoğunluğu1 düzeyinde 

sürdürseydi, 2000 yılındaki enerji tüketimi yüzde 80 artacaktı. Bu du-

rum; piyasa değeri bir trilyon doların üzerinde olan 13 milyar varil petrole 

eşdeğer ek enerji kullanmasına neden olacaktı. Kısaca; ekonomik faaliyetle-

rimizi gerçekleştirirken harcadığımız enerjiyi, yaşam standardımızdan ödün 

vermeden düşürmek için önemli bir potansiyel bulunmaktadır. 

Enerji verimliliği, mevcut teknolojilerin iyileştirilmesi ya da yeni teknolojilerin kullanılmasıyla tüketilen enerji 
miktarının azaltılmasıdır. Verimlilik, niteliği ve niceliği düşürmeden, en az girdiyle en çok çıktının elde edilmesi 
anlamına gelir.

 
Dünyanın her yerinde enerji, daha verimli kullanılabilir. Türkiye’nin de 

enerji verimliliği ile ilgili atabileceği pek çok adım bulunmaktadır. Ener-

ji masraflarının düşürülmesiyle elde edilen tasarruf, enerji ithalatının 

azalmasıyla ekonomide dışa bağımlığının giderilmesi, çevresel iyileşme ve 

iklim değişikliğiyle mücadele, verimli enerji kullanımının yararlarından 

yalnızca birkaçıdır.

1- Enerji yoğunluğu, bir dolarlık mal ya da hizmet üretmek için tüketilen enerji miktarıdır.
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Enerji Verimliliğinin 
İklim Değişikliğiyle 
Mücadeledeki Rolü

Atmosferdeki sera gazı emisyonlarının yüzde 77’si, petrol, kömür, doğal 

gaz gibi fosil yakıtların yanmasıyla oluşur. Günümüzde, başlıca sera gaz-

larından olan karbondioksitin atmosferdeki miktarı, doğanın kabul ede-

bileceği miktardan çok daha hızlı artmaktadır. Bunun sonucunda, yeryü-

zünün ortalama sıcaklığı geçtiğimiz yüzyıl içinde 0,7 °C artmıştır. Ener-

ji üretiminde ve tüketimindeki tüm süreçlerde açığa çıkan emisyonlar, ik-

lim değişikliğinin en önemli nedenidir. Buna ek olarak kömür ve doğal 

gaz gibi yakıtların kullanımı, sera gazlarının yanı sıra azot oksitler ve sül-

für oksitler gibi zehirli gazlar açığa çıkarmakta, bu gazlar asit yağmuru 

gibi birçok sağlık ve çevre sorununa neden olmaktadır. 

Enerji ihtiyacını, dolayısıyla emisyonları azaltmanın en ekonomik ve et-

kin yolu enerji verimliliğidir. 2010-2030 yılları arasında; ulaşım, binalar 

ve sanayide verimlilik sağlanması ve yeni teknolojilere yönelik 8,3 trilyon 

dolarlık yatırımın gerçekleşmesi durumunda; aynı dönemde küresel ölçek-

te 8,6 trilyon dolar tasarruf edilebilecektir2. Başka bir deyişle, verimlilik 

için yapılan yatırım kendi kendini karşılamaktadır. İklim değişikliğiyle 

mücadelede vazgeçilmez öneme sahip olan enerji verimliliği, artan enerji 

ihtiyacı için doğal kaynakların tahribini önlemenin yanı sıra ekonomik 

açıdan da kârlıdır. 

WWF-Türkiye tarafından yayınlanan ‘İklim Çözümleri 2050: Türkiye Vi-

zyonu’ adlı raporda da belirtildiği üzere, 2020-2025 yılları itibariyle nüfus 

ve kalkınma düzeyi artarken, enerji verimliliği sayesinde tahmini talep 

yılda yüzde 39 oranında azaltılabilir. Enerji verimliliği ve düşük karbon 

ekonomisine uygun enerji türleri kullanılarak bir yandan kalkınma ve re-

fah seviyesinin artması sağlanırken, diğer yandan yoğunluğu düşük ve fosil 

kaynaklı olmayan enerji biçimlerinin yaygınlaştırılması mümkün olabilir. 

Enerji arzında güvenliğin sağlanmasında, yüzde 73’ler seviyesinde olan dışa 

bağımlılık oranı ve bundan kaynaklanan risklerin azaltılmasında ve iklim 

değişikliğiyle mücadelede etkinliğin artırılmasında, enerjinin üretimin-

den kullanımına kadar tüm süreçte verimliliğin sağlanması, israfın ön-

lenmesi ve enerji yoğunluğunun azaltılması büyük bir önem taşımaktadır. 

Sürdürülebilirlik penceresinden baktığımızda, enerji tüketimindeki artış 

en aza indirilirken, refah seviyesinin yükseltilmesi düşük karbon ekono-

misiyle mümkündür. Enerji yoğunluğunu azaltırken, ekonomik büyümeyi 

dengelemek ve enerji tüketimini azaltmak, hükümet politikalarında önce-

liklendirilmelidir. Karbon yoğunluğunun düşürülmesini hedefleyen poli-

tikalar yerel, ulusal ve küresel ölçekte benimsenmelidir.

Avrupa Birliği (AB) için enerji verimliliği, enerji ve iklim politikasının en 

önemli bileşenlerindendir. Ekonomik gelişim sağlanırken enerjinin azal-

tılmasının mümkün olabileceği artık bir teori değildir. Örneğin, AB ülke-

leri için potansiyel önlemler ve mevcut teknolojiler verimli bir şekilde uy-

gulandığında, yıllık en az yüzde üç enerji üretkenliği sağlanabilir. Aynı şe-

kilde AB’de enerji tüketiminde yüzde 20-30 düzeyinde kazanım herhan-

gi bir ekonomik maliyet olmaksızın sağlanabilir. Bu durum artan petrol fi-

yatlarıyla karşılaştırıldığında ekonomik kazanım olarak da yorumlanabi-

lir. AB’nin, 2008 Aralık’ta yenilediği ve kısaca 20/20/20 olarak açıkladı-

ğı iklim ve enerji ile ilgili hedefleri; 2020’ye kadar, 1990 rakamlarına göre, 

yüzde 20 sera gazı emisyonu azaltımı, enerji verimliliğinde yüzde 20 artış 

ve enerji kullanımında yenilenebilir enerjilerin payının yüzde 20’ye çıkarıl-

ması şeklindedir. AB’de enerji sektöründe 2020’de yıllık değeri 60 milyar 

Euro olan ve Almanya ve Finlandiya’nın enerji tüketimine eş değer olan 

yüzde 20 oranında enerji tasarrufu sağlanması beklenmektedir. Böylece, 

enerji verimliliğini artırarak enerji güvenliği sağlanacak ve emisyon azal-

tım taahhüdünün yarısına ulaşılacaktır.
2- Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi (TEVEM), Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) ve Iconomy: Türkiye Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışmaları Raporu, İstanbul, 2010.
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Türkiye’de Enerji

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, kişi başına düşen enerji tü-

ketimi kalkınma hamlelerine paralel olarak artmaktadır. Türkiye’de 

enerji faaliyetleriyle oluşan emisyonların toplam emisyonlardaki payı 

2008 yılında yüzde 76’dır3. 2008 yılı itibariyle, karbondioksitin sera 

gazı emisyonlarındaki payı yüzde 81, enerji kaynaklı emisyonlardaki 

payı ise yüzde 91’dir. 1990 yılında sanayi sektöründe kullanılan enerji-

den kaynaklanan sera gazı emisyonları yüzde 27 ile en yüksek paya sa-

hip iken, yıllar içinde elektrik sektörünün payı artış göstermiştir. 2008 

yılında elektrik sektörünün emsiyonları yüzde 39’a ulaşmış ve elekt-

rik Türkiye’nin toplam emisyonlarında en fazla paya sahip sektör hali-

ne gelmiştir. Elektrik sektörünün emisyonlardaki sorumluluk payının 

artmasına neden olan etmenlerden biri, Türkiye’nin enerji ihtiyacına 

paralel olarak artan elektrik üretimidir. Bununla birlikte; enerjinin ge-

reken ölçüde verimli kullanılmaması da emisyonların sürekli olarak 

artmasına neden olmaktadır. 

2008 yılında Türkiye’de toplam birincil enerji tüketimi 106,3 milyon 

TEP4 , üretimi ise 29,2 milyon TEP olarak gerçekleşmiştir. Enerji arzında 

yüzde 32’lik pay ile doğal gaz ilk sırayı alırken, doğal gazı yüzde 29,9 ile 

petrol, yüzde 29,5 ile kömür izlemiş, yüzde 8,6’lık bölüm ise hidrolik dahil 

olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmıştır5. Yapılan 

projeksiyonlara göre birincil enerji tüketimimizin, referans senaryo çer-

çevesinde, 2020 yılına kadar olan dönemde de yıllık ortalama yüzde dört 

oranında artması beklenmektedir6. Avrupa ile kıyaslandığında bu artış, 

Türkiye için olumlu gözükse de aradaki farkın ana nedeni ülkedeki büyük 

ölçekli hidroelektrik santralleridir. Hidroelektrik santrallerinin sera gazı 

emisyonu az olmasına rağmen, su yataklarında oluşan sorunlar nedeniyle 

uygulanabilirliği tartışma konusudur. Bu rakamlar, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının düşük oranda kullanıldığını gösterir. 

2006 yılında, kişi başı sera gazı emisyonu değeri 4,55 ton karbondiok-

sit eşdeğeridir. Avrupa Birliği’ne üye olan 27 ülkenin ortalaması ise 10,4 

tondur.7 Türkiye’nin kişi başına düşen enerji tüketimi ise Ekonomik Kal-

kınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamasının yaklaşık beşte biridir. 

Buna karşın, Türkiye’nin enerji yoğunluğu OECD ortalamasının iki katıdır. 

Türkiye’nin kişi başına düşen sera gazı emisyonu gelişmiş ülkelerle kıyaslan-

dığında düşük olsa da, enerji yoğunluğu oldukça yüksektir ve düşük karbon 

ekonomisine geçişte yoğunluğun azaltılması büyük önem taşır. 

2000-2009 yılları arasında yapılan toplam ihracat 706 milyar dolar, top-

lam ithalat 1.083 milyar dolar, ham petrol, doğalgaz ve kömür ithalatı 154 

milyar dolar olmuştur. Bu maliyetlere motorin, benzin ve fueloil dahil de-

ğildir.8 377 milyar dolar olan dış ticaret açığının yüzde 41’i enerji ihtiya-

cından kaynaklanmıştır. Aynı zamanda, ihracat arttıkça enerji ithalatı 

artmaktadır. Türkiye’nin son 10 yıllık performansına bakıldığında dış ti-

caret açığımızın yarısı, yani 154 milyar dolarlık tutar enerji ithalatından 

kaynaklanmaktadır.9

3- Çevre ve Orman Bakanlığı Sera Gazı Envanteri Bilgi Notu, 
http://www.iklim.cob.gov.tr/iklim/Files/bilginotu/sera_envanter.pdf
4- TEP (Ton Eşdeğer Petrol): Enerji tüketim hesaplamalarında bir ölçü birimi olarak kullanılmakta olup bir ton 
ham petrolün eşdeğerinde enerji anlamına gelir.
5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı web sitesi, http://www.enerji.gov.tr/
6- a.g.e.

7- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Türkiye Ulusal Sera Gazı Envanteri Bildirimi, Çevre ve 
Orman Bakanlığı, Ankara 2007.
8- Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi (TEVEM), Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) ve Iconomy: Türkiye Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışmaları Raporu, İstanbul, 2010.
9- a.g.e.
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Türkiye’nin Enerji Yoğunluğu Türkiye’nin Enerji 
Verimliliği Stratejisi

Enerji yoğunluğu, bir dolarlık mal ya da hizmet üretmek için tüketilen ener-

ji miktarıdır. Bir ülkenin enerji yoğunluğunun düşük olması; üretilen mal 

ya da hizmetin daha az enerjiyle elde edilmesi anlamına gelir. Türkiye’nin 

kişi başına düşen enerji tüketimi OECD ortalamasının yaklaşık beşte biri 

olmasına karşın, Türkiye’nin enerji yoğunluğu OECD ortalamasının iki 

katıdır. Başka bir deyişle; Türkiye bir dolarlık mal ya da hizmet üret-

mek için OECD ülkelerinde kullanılan enerji miktarının iki katı enerji 

kullanmaktadır.

Türkiye’nin enerji yoğunluğu AB ülkelerinin yaklaşık iki buçuk, OECD ülkelerinin ise iki katıdır. 

Ülkemizde, bina sektöründe yüzde 30, sanayi sektöründe yüzde 20 ve 

ulaşım sektöründe yüzde 15 olmak üzere önemli düzeyde enerji tasarruf 

potansiyeli olduğu tespit edilmiştir10. Ulaşım sektöründe gerçekleştirilecek 

yüzde 15’lik elektrik tasarruf potansiyeli, 6,5 milyar TL’lik doğal gaz 

santrali yatırımını önleyebilir. Binaların ve işletmelerin ısıtma ve 

soğutmasında yüzde 35 ve ulaşımda yüzde 15 tasarruf sağlandığında yılda 

1,4 milyar dolarlık petrol ve doğal gaz ithalatına ihtiyaç kalmayabilir11. 

Sanayi, bina ve hizmet sektörleri, toplam nihai enerji tüketimi ve verimli-

lik potansiyellerinin yüksek olması sebebiyle öncelikli sektörlerdir. 

Enerji yoğunluğunun düşürülmesi amacıyla Türkiye’de bazı adımlar 

atılmaya başlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010-2014 

Stratejik Planı’nda “Yürütülen ve planlanan çalışmalar kapsamında birin-

cil enerji yoğunluğunun 2023 yılına kadar, 2008 yılına göre yüzde 20 

oranında düşürülmesi hedeflenmektedir” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca 

çimento, tekstil, seramik, kağıt, gıda, içecek, otomotiv, ilaç ve plastik sek-

törlerinden 11 sanayi kuruluşu üç yıl içinde enerji yoğunluğunu yüzde 10 

düşürmek ve 2010 yılından itibaren yürürlüğe konulmak üzere Elektrik 

İşleri Etüd İdaresi ile gönüllü anlaşma yapmıştır.

Türkiye’de enerji tüketimi yılda yaklaşık yüzde dört-beş oranında artarken, 

elektrik tüketimindeki artış yüzde yedi-sekiz düzeyindedir. Türkiye’de 

elektriğin yaklaşık yarısı sanayi tarafından kullanılmaktadır 

Enerjinin etkin kullanımı, israfın önlenmesi, kayıp ve kaçaklar nedeniyle ku-

rulu gücün üretime dönüşmesinde yaşanan açığın azaltılması ve enerji ma-

liyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün azaltılmasını amaçlayan Türkiye 

Enerji Verimliliği Kanunu, 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye İstatis-

tik Kurumu ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na göre, kurulu gücün üre-

timine dönüşmesinde mega watt başına yılda yaklaşık yüzde 10’luk bir iyileş-

me söz konusudur. Bununla birlikte; kurulu gücün üretime dönüşme oranı-

na bakıldığında Türkiye OECD ülkelerinin ortalamasının altındadır.

Bina sektöründe yüzde 30, sanayi sektöründe yüzde 20 ve ulaşım sek-

töründe yüzde 15 olmak üzere yaklaşık 7,5 milyar TL değerinde enerji 

tasarruf potansiyelimizin olduğu tespit edilmiştir. Bu da, dört Keban 

Barajı’nın ürettiği enerjiye eşdeğerdir12. Potansiyelin değerlendirilmesi ve 

enerji verimliliğinin artırılması amacıyla 2007 yılında Enerji Verimliliği 

Kanunu ve 2008 yılında Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında 

Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Kanun; 

enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel 

işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve 

dağıtım şebekelerinde ve ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması ve 

desteklenmesi, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve yenile-

nebilir enerji kaynaklarından yararlanılması ile ilgili hükümleri kapsar. 

Ulaşım sektörü, verimliliği artırmanın yanı sıra temiz kaynaklardan elde 

edilen yakıtları kullanmalıdır. Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nin enerji ve-

rimliliği stratejisindeki ana hedefi; sanayide, binalarda, ulaşımda ve ener-

ji sektöründe alınacak tedbirlerle 2023 yılında birim milli gelir başına tü-

ketilen enerjinin (enerji yoğunluğunun) yüzde 20 oranında azalmasıdır.13 

Türkiye’nin enerji tasarruf potansiyeli, bina sektöründe yüzde 30, sanayi sektöründe yüzde 20 ve ulaşım sek-
töründe yüzde 15 olarak tespit edilmiştir. Bu potansiyel dört Keban Barajı’nın ürettiği enerjiye ya da yaklaşık 
7,5 milyar TL’ye denk gelmektedir. 

10- http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=enerjiverimliligi&bn=217&hn=&id=587
11- Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi (TEVEM), Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) ve Iconomy: Türkiye Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışmaları Raporu, İstanbul, 2010.

12- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Enerjini Boşa Harcama kitapçığı
13- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı web sitesi, http://www.enerji.gov.tr/
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Türkiye’nin birçok stratejik plan dokümanında enerji verimliliği ve iklim değişikliği 

konuları birlikte ele alınmış, iklim değişikliği ile mücadelede enerji verimliliği bir 

fırsat ve araç olarak değerlendirilmiştir. Bina, ulaşım ve hizmet sektörlerinde enerji 

verimliliğinin artırılması ve yerli kaynakların optimum kullanımının sağlanmasın-

da 2010-2023 yılları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Enerji Ve-

rimliliği Stratejisi’nde belirlenen temel amaçlar şunlardır:

• Sanayi ve hizmet sektörlerinde enerji yoğunluğunu ve enerji kayıplarını 

azaltmak, 

• Enerji verimliliği yüksek binaların enerji taleplerini ve karbon 

emisyonlarını azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan 

sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak, 

• Enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünü sağlamak, 

• Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği artırmak; enerji 

kayıplarını ve zararlı çevre emisyonlarını azaltmak, 

• Motorlu taşıtların birim fosil yakıt tüketimini azaltmak, kara, deniz ve 

demiryollarında toplu taşımanın payını artırmak ve şehiriçi ulaşımda ge-

reksiz yakıt sarfiyatını önlemek, 

• Kamu kuruluşlarında enerjiyi etkin ve verimli kullanmak, 

• Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini güçlendirmek; ileri 

teknoloji kullanımını ve bilinçlendirme etkinliklerini artırmak; kamu 

dışında finansman fırsatları yaratmak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010-2014 Stratejik Planı’nda; 

enerji verimliliğinin artırılması temel amaçlardan biri olarak tanımlan-

mıştır. Strateji dokümanında “enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa 

bağımlı olmaktan kaynaklanan risklerin azaltılması ve iklim değişikli-

ği ile mücadelenin etkinliğinin artırılması hedefleri çerçevesinde, ener-

ji üretiminden kullanımına kadar olan süreçte verimliliğin artırılması, is-

rafın önlenmesi ve enerji yoğunluğunun azaltılması hayati önem arz et-

mektedir,” ifadesi yer almaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 

2010-2014 Stratejik Planı’nda; alınacak tedbirlerle 2020 yılınana kadar 

sanayide yüzde 15, binalarda yüzde 27 ve ulaştırma sektöründe ise yüzde 

7 oranında daha az enerji kullanılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Benzer şekilde, Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi’nde (2010-2020); 

Sera Gazı Emisyon Kontrolü başlığı altındaki enerji bölümünde; binalarda 

enerji verimliliği potansiyelinin tespit edileceği, sanayi ile işbirliği içinde 

enerji verimliliğini sağlayacak yapı malzemeleri ve teknolojilerine yönelik 

öncelikli projeler belirleneceği, binalarda enerji kimlik belgesi uygulaması 

için gerekli altyapının sağlanacağı, sanayi ve bina sektörlerinde sertifikalı 

enerji yöneticileri ile standartlara uygun enerji yönetimi uygulanacağı be-

lirtilmekte, uzun vadede ise 2020 yılına kadar enerji yoğunluğunun 2004 

yılına göre daha düşük seviyelere indirileceği, kamu kuruluşlarının bina 

ve tesislerinde iyileştirme sağlanacağı ifade edilmektedir.  

Enerjiyi Verimli 
Kullanan Türkiye 

Türkiye’nin enerji verimliliği ile ilgili atabileceği birçok adım bulun-

maktadır. 1970’lerden bu yana elektrik ve doğa lgaz ihtiyacımız hızla artı-

yor. Bu artış, nüfus ve elektrikli cihazların kullanımı arttıkça daha da hız 

kazanıyor. Enerji verimliliği potansiyeli sektörden sektöre farklılık gös-

teriyor. Fosil yakıtla enerji üretiminde ortalama yüzde 25 verimlilik artı-

şı potansiyeli bulunuyor. Ulaşım için bu potansiyel yüzde 40’tır. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirtilen yüzde 15’lik tasarruf sağ-

landığında petrol ve doğal gaz ithalatında yıllık 1,4 milyar dolarlık azalma 

sağlanabileceği belirtilmektedir.

Şebeke kayıplarının ülkemizde oldukça yüksek olduğu görülüyor. 2008 

yılında Türkiye’deki iletim hattı kayıpları 3,4 TwH (terawatt/saat), 

dağıtım hattı kayıpları ise 19,8 TwH olarak gerçekleşmiştir. Başka bir 

deyişle Türkiye’de şebeke kayıpları yaklaşık olarak yüzde 14,4’tür. Bu 

kayıpların düşürülmesi 1,7 milyar TL’lik kazanım anlamına gelmekte-

dir14. Şebeke kayıpları Almanya ve Japonya’da yaklaşık yüzde beş, Güney 

Kore’de dört, ABD’de yedidir. 

14- Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi (TEVEM), Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) ve Iconomy: Türkiye Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışmaları Raporu, İstanbul, 2010

2020 için yapılan 

senaryolara göre gelecek 

222 MTEP’lik birincil 

enerji talebini en az % 15 

azaltabilecek potansiyel 

var. Bu potansiyel, 2005 

fiyatlarıyla yaklaşık 16,5 

milyar TL’lik bir 

tasarrufa eşdeğerdir.
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Türkiye’nin çeşitli büyüme senaryolarına göre yapılan hesaplarda her yıl en az 12 milyar kilowatt/saat ek enerji-
ye ve yılık 4-5 milyar dolar yatırıma ihtiyacı olduğu öngörülüyor. Son 10 yılda ortalama yüzde 10 tasarruf edebil-
miş olsaydık, 25 milyar dolar tasarruf edilmiş olacaktı. Söz edilen verimlilik yatırımları 25 milyar dolarlık iş hacmi 
oluşturmanın yanı sıra atmosferde 50 milyon ton daha az sera gazı emisyonu anlamına geliyor15. 

Büyük çapta enerji verimliliği bütün ekonomilerde mümkündür. Ülkele-

rin altyapıları, enerji verimliliği artırımına dirençli görünebilir. Engelle-

rin başında bilgilendirme eksikliği ile hukuki ve kurumsal yetersizlik ge-

liyor. Bu bağlamda 2007 yılında çıkarılan Enerji Verimliliği Kanunu ve 

2008 yılında çıkarılan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında 

Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hukuki düzlemde atılmış ile-

riye dönük olumlu gelişmelerdir, ancak uygulanmasında ve yaygınlaştırıl-

masında atılması gereken adımlar vardır.

15-  Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi (TEVEM), Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) ve Iconomy: Türkiye Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışmaları Raporu, İstanbul, 2010
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Enerji Verimliliğinin 
Yaygınlaştırılması

Enerji verimliliği artırım potansiyeli sektörden sektöre farklılık gösteri-

yor. Küresel ölçekte fosil yakıtla enerji üretimi için ortalama yüzde 25 

verimlilik artırım potansiyeli bulunuyor. Ulaşım için bu potansiyel yüzde 

40 düzeyine çıkıyor. Mümkün olan bütün verimlilik artırımını tek bir 

politika veya teknoloji ile elde etmek mümkün değildir. Birden çok poli-

tika ve yükümlülüğün uygulamaya girmesi zorunludur. 

WWF-Türkiye, enerji verimliliğinin sağlanması ve bu konuy-

la ilgili politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için 

aşağıdaki fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor:

• Tüm dünya ülkelerinde enerji verimliliği potansiyelinin 

harekete geçirilmesi için uluslararası işbirliği gerekmektedir.

Günümüzde ülkeler arası işbirliği yalnızca kalkınma programları ile 

sınırlı kalmıyor, bunun yanı sıra, enerji ve iklim politikaları da işbirliğine 

konu olabiliyor. Enerji verimliliğinin uluslararası işbirliği programlarının 

öncelikli konusu olması gerekmektedir.  

• “Kirleten öder” ilkesi uygulanmalıdır.

“Kirleten öder” ilkesi16 doğrultusunda fosil yakıtlar üzerinden alınan ver-

giler artırılmalı ve geleneksel enerji kaynaklarına yönelik devlet desteği 

zamanla azaltılmalıdır.

• Enerji verimliliği için net hedefler belirlenmeli ve buna uy-

mayanlar için cezalar konulmalıdır.

Enerji verimliliği için net hedeflerin belirlenmesi, verimlilik artışının 

sağlanmasında ön koşuldur. Düzenli denetim yapılması ve buna 

uymayanların cezalandırılması başarılı bir strateji için önemlidir.

• Yeni ve mevcut binalar için performans standartları be-

lirlenmelidir.

Standartların, gelişen teknolojiye paralel olarak sıkılaştırılması, zamanı 

geldiğinde ayarlamalar yapılması ve uyulmadığı takdirde cezaların 

uygulanması verimli bir strateji için önemlidir.

• Beyaz eşya ve ofis cihazları için minimum verimlilik ve bekle-

me modunda enerji kullanımı standartları ortaya konmalıdır.

Bu standartlar tercihen uluslararası ölçekte olmalı ve geniş bir kitleye 

hitap etmelidir. Standartların hızla gelişen teknolojiye ayak uydurması, 

gerektiğinde güncellenmesi ve uyulmadığı takdirde cezaların uygulanması 

verimli bir strateji için önemlidir. Ayrıca beyaz eşya ve ofis cihazlarında 

enerji verimliliği etiketlendirme sistemi getirilmelidir. 

• Kargo ve yolcu taşıtları için minimum enerji verimliliği 

standartları ortaya konmalıdır.

Kargo ve yolcu taşıtları için iddialı ve bağlayıcı enerji verimliliği veya 

emisyon standartlarının uygulamaya konulması, ulaşım sektöründe ener-

ji kullanımını azaltmada etkili olacaktır. Eğer araçlar için maksimum bir 

değer belirlenirse veya çok enerji kullanan araçlara yüksek vergi uygula-

nırsa, enerji kullanımı daha da azaltılabilir. 

• Teknolojik işbirliği ve uluslararası programlarda enerji 

verimliliğine öncelik verilmelidir.

Enerji verimliliği, tüm ekonomik faaliyetlerin planlanmasında göz önünde 

bulundurulmalı, yeni teknolojik işbirlikleri kapsamında ele alınmalıdır. 

• Sanayi sektörünün enerji verimliliği sağlayan teknolojileri 

devreye sokarak kullanması sağlanmalıdır. 

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin enerji verimliliği sağlayan 

teknolojileri uyarlaması için gerekli teşvik mekanizmaları oluşturulmalıdır.

16- Kirleten öder prensibi havaya salınan sera gazı miktarı başına belirlenen belli bir verginin ödenmesi şeklinde işler.
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Evlerde enerjiyi verimli 
kullanmak için...

Emisyonların azaltılmasında, evlerde tüketilen enerjinin önemli bir payı  

bulunur. Evlerde harcanan enerji, Türkiye’deki toplam enerji tüketi-

minin yüzde 13’ünü oluşturur. Evlerde enerji tüketiminin azaltılması, 

hem iklim değişikliğiyle mücadelede, hem de masrafların düşürülmesi 

için gereklidir.

Yapılan araştrımalar, binaların çatılarından yüzde yedi, dış duvarlarından 

yüzde 40, döşemelerinden yüzde altı, pencerelerinden yüzde 30 ve 

kapılarından yüzde 17 oranında ısı kayıpları gerçekleştiğini gösterir. 

Konutların yalnızca yüzde 14’ünde merkezi ısıtma sisteminin bulunduğu; 

yüzde 10’unun çatısında ısı yalıtımının olduğu  ve yüzde dokuzunun çift 

camı olduğu yine araştırmalar tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Evlerde kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 20’si elektrikli ev aletleri 

tarafından tüketilir. Enerji verimli ev aletlerinin kullanımı bu tüketimi 

en az düzeye çekebilir. Elektrik İşleri Etüd İdaresi’ne göre; ev içi elek-

trik tüketiminde ilk sırayı yüzde 30’luk payla buzdolabı alır. Buzdolabını, 

yüzde 28 ile aydınlatma takip ederken, elektrikli fırınlar yüzde 10 ile 

üçüncü sıradadır. Televizyon, ortalama bir ailenin elektrik tüketiminde 

yüzde 10, çamaşır makinesi yüzde yedi, bulaşık makinesi yüzde yedi, ütü 

yüzde dört, elektrikli süpürgesi yaklaşık yüzde iki ve saç kurutma maki-

nesi yüzde iki paya sahiptir.

 

Aşağıdaki öneriler hem ev içi enerji tüketimini azaltmakta, hem de enerji 

masraflarınızdan tasarruf etmekte yararlıdır:  

• Ampulleri, enerjiyi verimli kullanan ampullerle değiştirin. Hem am-

pulleriniz daha uzun süre dayanacak hem de elektrik masraflarınız 

azalacaktır. Akkor telli lambaların yerine kullanılan KFL’ler (Kompakt 

Fluoresan Lamba) yüzde 80’lere varan enerji tasarrufu sağlayabilir. 60 

watt değerinde bir akkor telli lambayı 11 watt değerinde bir kompakt fluo-

resan lambayla değiştirdiğinizde, yılda 20 kg  karbondioksitin  atmosfere 

salımını önlemiş olursunuz17. 

• Enerji verimliliği sağlayan elektronik aletler ve aydınlatma sistemleri 

(A+ makineler, tasarruflu ampuller) kullanın. Kullanacağınız ev aletleri-

ni satın alırken yalnızca fiyat olarak değil, enerji tasarrufu açısından da 

değerlendirin. Evlerde kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 20’sinin elek-

trikli aletler tarafından tüketildiğini unutmayın. Enerji verimliliği yüksek 

bir ev aletine ilk başta daha fazla ücret ödemiş olarabilirsiniz.  Bununla 

birlikte, cihazın kullanım ömrü boyunca sağlayacağı enerji tasarrufu 

sayesinde ödediğiniz para size geri hızla geri dönecektir . Enerji verimliliği 

yüksek olan ev aletlerini tercih etmenizin bir başka nedeni, yüksek verimli 

ve düşük verimli aletler arasındaki yüzde 60’ın üzerinde enerji tüketimi 

farkı olmasıdır. Ayrıca, elektrikli cihazların günlük kullanım oranları toplam 

tüketim üzerinde oldukça etkilidir18. Her evde üç lambanın değiştirilmesi, iki 

Keban Barajı büyüklüğünde santral yatırımını amorti edebilir19.

• Odadan ayrılırken lambaları kapatın. Aile bireylerinin odadan ayrılır-

ken lambaları kapatmalarını hatırlatacak notlar konması faydalı olacaktır. 

Bina aydınlatması için sensörlü sistemleri tercih edin.

17- Heinrich Böll Stiftung Derneği, Enerji Verimliliği Teknik Kitapçık, İstanbul:2008
18- Elektrik Mühendisleri Odası, http://www.emo.org.tr/ekler/a58b38c06d81193_ek.pdf
19- Elektrik İşleri Etüd İdaresi web sitesi, http://www.eie.gov.tr/ 
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• Ders çalışırken veya kitap okurken tüm ışıkları açmak yerine küçük bir 

lamba kullanın.

• Gün ışığından mümkün olduğunca faydalanın. Odaları doğal aydınlık 

avantajını daha iyi kullanacak şekilde düzenleyin.

• Daha fazla ışığa ihtiyaç duyulan bölümlerde, çok sayıda düşük güçlü 

lamba yerine daha yüksek güçlü tek bir lamba kullanın.

• Eğer kullanmıyorsanız, elektrikli cihazlarınızın fişlerini prizden 

çıkarın. Elektrikli cihazların (şarj aleti, televizyon, DVD oynatıcı, bilgi-

sayar,  müzikçalar) fişi takılı olduğu sürece güç harcar. 

• İşiniz bittiğinde televizyon, video oyunu, bilgisayar, müzik seti gibi 

elektrikli cihazlarınızı düğmesinden kapatın. Cihazlar, kumandadan 

kapatılması halinde, bekleme konumunda (stand-by) enerji tüketmeye 

devam eder. Harcanan enerji, yaklaşık olarak cihazın çalışırken tükettiği 

enerjinin yüzde beşi kadardır.  ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, 

evsel elektrik tüketiminin ortalama yüzde beşi, bekleme konumundaki 

aletlerden kaynaklanıyor. Bu rakam yüzde bire düştüğünde, elektrik 

tüketiminde gerçekleşecek azalma, kömürle çalışan 17 yeni enerji san-

tralinin kurulmasını engelleyebilir20. 

• Saç kurutma makineleri çok fazla elektrik tüketir. Saç kurutma maki-

nelerinin 15 dakika çalışması 75 wattlık bir lambanın üç saat boyunca 

yanmasına eş değerdir. Dikkatli kullanımla yüzde 10 enerji tasarrufu 

yapılabilir.

• Ev aletleri ve/veya beyaz eşya  satın alırken “enerji verimli ürünler”i tercih 

edin. Yeni nesil ürünler çok daha az enerjiyle çok daha fazla iş yapar. Günü-

müzde  A enerji sınıfı bir buzdolabı, 1990’lı yıllara göre yüzde 75, çamaşır maki-

neleri 1980’li yıllarda kullanılan modellere göre enerjide yüzde  44 ve suda 

yüzde  62 tasarruf sağlar. Aynı şekilde; bulaşık makineleri 1980’li yıllarda 

tükettiği elektrik miktarını yarıya,  su tüketimini ise üçte bire düşmüştür21. 

• Ülkemizde enerjinin yüzde 26’sı ısınma amaçlı kullanılır. Oda sıcaklığını 

bir derece düşürürseniz, evinizin ısınma masrafı yüzde 10 azalacaktır. 

• Apartmanların yalıtımının iyileştirilmesi enerji verimliliği açısıdan çok 

önemlidir. Isınma için kullanılan enerjinin üçte biri  yalıtımı  yetersiz olan 

bölgelerden kaçar. Evlerde kullanılan kalorifer peteklerinin arkalarına 

konulacak yalıtım malzemeleri  kolay, ucuz ve etkili yalıtım sağlar22. 

• Pencerelerinizde iki ya da üç katlı cam kullanın. Tek camlı pencereler-

de ısı kaybı yüzde 20’dir. Çift cam kullanarak bu kayıp yarıya indirilebilir. 

Türkiye’de 1970’lerden beri kullanılan bu teknikte, iki cam arasına hapse-

dilen kuru ve durgun hava sayesinde bina ısısının dışa kaçışı yaklaşık ola-

rak yüzde 50 azaltılabilmektedir23. 12 mm aralıklı çift cam, tek cama göre 

ısı kaybını yarı yarıya azaltır. Çift camlarda, camlar arası boşluğun argon 

gibi iletkenliği düşük gazlarla doldurulması ısı kaybını daha da azaltır24. 

AB ülkelerinde çift cam kullanımı minumum yüzde 50 oranındadır. Dani-

marka ve İrlanda’da bu oran yüzde 80’e, Finlandiya ve İsveç’te ise yüzde 

100’e çıkar.25   

• Evlerde inşaat aşamasından başlayarak ısı yalıtımı ve enerji 

verimliliğini sağlayın.

• Yaz aylarında odanızın perdesini veya güneşliğini kapalı tutun, böylece 

odanız daha serin kalacaktır.

• Kış aylarında perdelerinizi kapalı tutun. Gündüzleri, güneş ışığını doğrudan 

alan perdeleri açık tutun. Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun 

perdeler kullanmayın, radyatörleri mobilyaların arkasına saklamayın.

20- Brown, L. “Plan 3.0, Uygarlığı Kurtarmak için Harekete Geçmek”, Earth Policy Institute ve Tema  Vakfı, İstanbul:2008
21-  Makine Mühendisleri Odası, Dünyada ve Türkiye’de Enerji Verimliliği Oda Raporu, 2008

22- Elektrik Mühendisleri Odası, http://www.emo.org.tr/ekler/a58b38c06d81193_ek.pdf 
23- a.g.e.
24- Heinrich Böll Stiftung Derneği, Enerji Verimliliği Teknik Kitapçık, İstanbul:2008
25- Makine Mühendisleri Odası, Dünyada ve Türkiye’de Enerji Verimliliği Oda Raporu, 2008

Buzdolabı

Aydınlatma

Elektrikli fırın

Televizyon

Çamaşır makinesi

Bulaşık makinesi
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Elektrik süpürgesi

Saç kurutma makinesi
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• Kış aylarında binalarınızın kapılarını açık bırakmayın.

• Kullanılmayan odaları düşük ısıda tutun. Soğumuş odaları ısıtmak, bu

odaları sürekli olarak düşük bir ısıda tutmaktan daha fazla enerji harca-

masına neden olur.

• Kazan, ısı pompası, klima gibi cihazlarınızın filtrelerini temizletin ya da 

değiştirin.

• Uzun süreli banyo yapmak yerine duş yapmayı tercih edin. Banyo yap-

mak yerine duş almak, yüzde 30’a yakın enerji tasarrufu demektir. Düşük 

debili duş başlıklarını tercih edin. Dört kişilik bir ailede herkes günde beş 

dakikalık duş alsa, haftada 2.500 litreden fazla su kullanılır. Bu miktarı, 

su akışını yüzde 50 veya daha fazla azaltırken yeterli su tazyiki sağlayan 

duş başlıkları kullanarak yarıya indirebilirsiniz. Bu sayede sera gazı emis-

yonunu yılda 135 kilogramın üzerinde azaltabilir, su ve elektrik giderleri-

ni düşürebilirsiniz. 

• Su tasarrufu sağlayan banyo ve mutfak ürünlerini kullanın.

• Sıcak suyunuzu 60°C’ye kadar ısıtın. 

• Buzdolabınızı 3-5°C aralığında çalıştırın.

• Buzdolabının kapağını açık tutarak ne alacağınızı buzdolabının önünde

düşünmeyin. Açmadan önce ne alacağınızı düşünün, daha sonra ihtiyacınız 

olanı  alıp kapağını tekrar kapatın. 

• Çamaşır makinenizi 30°C’de çalıştırın ve kurutma makinesi kullanmak 

yerine çamaşırlarınızı asarak kurutun.

• Sıcak su deponuzu ve borularınızı yalıtım malzemesiyle kaplayın.

• Evinize, güneş enerjisi kullanan sıcak su sistemi monte edin. Elektrikli 

termosifonla ısıtılan her 13 litre su, yaklaşık bir kilo sera gazı emisyonuna 

neden olur. Güneş enerjisi ile çalışan sıcak su sistemleri her yıl 2,5 tonun 

üzerinde karbondioksit emisyonunun oluşmasına engel olur. 

• Çöpleri geri dönüşüme uygun olarak ayrıştırın. Alüminyum bir kutu-

nun geri dönüştürülmesi, yeni bir kutu yapmak için gereken enerjinin 

sadece yüzde beşiyle mümkündür. Cam ürünlerin geri dönüştürülmesi 

yüzde 50 daha az enerji gerektirir. Geri dönüştürülen her bir ton kağıt, 

yüzde 60 enerji tasarrufu sağlayarak 17 ağaç ve 26.500 litre suyu kurtarır; 

27 kg hava kirliliğinin önlenmesini  sağlar26. 

• Ambalajı fazla ürünlerden kaçınarak gereksiz atıkları azaltın. 

• Doğaya duyarlı firmalara yönelin ve doğa dostu ürünleri tercih edin.

• Aylık faturalarınızı toplayın. Elektrik ve doğal gaz faturalarını ayırın 

ve en yüksek gider kısmını belirleyin (ısınma, aydınlatma vb). Tasarruf 

planınızı buna göre ayarlayın.

• Araç kullanırken gereksiz olarak gaza basmak ve fren yapmak yüzde 

beş daha çok yakıt tüketimi demektir. Saatte 120 km hızla giderken, 105 

km’dekinden yüzde 15 daha fazla yakıt harcarsınız.

26- Mckay, K., Bonnin J., Dünyayı Kurtarmak İçin, National Geographic Society:2008
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İşyerlerinde enerjiyi 
verimli kullanmak için...

• Bilgisayarlar gece açık kalıyor mu?

• Monitörler öğle tatilleri gibi kullanılmadıkları zamanlarda kapatılıyor mu?

• Halen geleneksel akkor ampülleri mi kullanıyorsunuz? 

• Lambalar, elektrik donanımları ve tavan ışıkları temiz mi?

• Kullanmadığınız odalarda ışıkları kapatıyor musunuz? 

• Güneş ışığı varken ışıkları kapatıyor musunuz?

• Termostatlar çalışıyor mu, en düşük dereceye göre mi ayarlandı?

• Pencerelerden ve kapılardan sızan soğuk hava akışı var mı?

• Pencereler ve kapılar ısıtma sistemleri çalışırken açık mı duruyor?

• Kullanılmadığı zaman pompalar, fanlar ya da komprese edilmiş hava 

kapatılıyor mu?

Eğer bunlardan herhangi  bir tanesini tespit ediyorsanız harekete geçin.

Yeşil Ofis Programı, kurum/kuruluşların pratik ve uygulanabilir kaynak 

yönetimiyle, atıklarını ve maliyetlerini azaltarak, çevreye etkilerini en 

az düzeye çekmeyi amaçlar. Tasarruf hedeflerine ulaşmak ve şirketin 

çevreyle ilgili girişimlerinin tutarlı, somut, ölçülebilir ve gerçek olmasını 

sağlamak için programın önerdiği uygulamaları yerine getirmek gerek-

mektedir. Buna göre şirketin, her yıl aşağıda belirtilen konuların en az 

üç tanesinde iyileştirmeye gitmesi ya da en azından mevcut durumu 

koruması Yeşil Ofis Programı’nın getirdiği bir koşuldur.

 Enerji Tasarrufu

• Ofis Binası

• Aydınlatma

• Ofis Araç ve Gereçleri

 Ulaşımın Çevre Üzerindeki Etkilerinin Azaltılması

• İşyerine Ulaşım

• İş Seyahatleri

 Malzemelerin Verimli Kullanımı ve Atık Üretiminin Azaltılması

• Çevre Dostu Tüketim Kararları

• Kâğıt Tüketimi

• Malzemelerin Verimli Kullanımı 

• Atık Yönetimi

Yeşil Ofis Çevre Yönetimi Programı
Yeşil Ofis Programı, WWF’in Finlandiya’da 1999’da başlatmış oldu-

ğu ve bugün dünyada 100’den fazla ofiste uygulanan bir çevre yöne-

timi programıdır. Yeşil Ofis Programı, WWF’in dünyada yürüttüğü ça-

lışmaların temelini oluşturan iklim değişikliği ile mücadele konusunda-

ki stratejik yaklaşımının bir parçası niteliğindedir. Program, iklim deği-

şikliği ile mücadele konusunda karbon emisyonu başta olmak üzere 

enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kul-

lanımı ve yaşam tarzının değişmesi konularında ofis uygulamaların-

da değişim yaratmayı ve çalışanlarda farkındalık yaratmayı amaçlar. 

Yeşil Ofis Çevre Yönetimi Programı WWF Finlandiya tarafından yeni 

bilgilere ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli olarak gelişti-

rilmekte ve güncellenmektedir. Yeşil Ofis Programı’nın Türkiye’deki 

uygulamaları da aynı şekilde WWF-Türkiye tarafından ülke koşulları-

na uygun biçimde geliştirilir. 

Yeşil Ofis Programı; şirketin ofisteki kaynak kullanımınının sistematik 

bir değerlendirmesini gerçekleştirir, olası tasarruf kriterlerini belirler, 

şirketin doğa korumaya yönelik çalışmalarında gösterdiği bağlılığı ça-

lışanlarına, iş ortaklarına ve müşterilerine ek bir değer olarak duyurur. 
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Aşağıdaki öneriler ofisinizde hem enerji tüketiminizi azaltmanıza ve hem 

de enerji masraflarınızda tasarruf etmenize yardımcı olacaktır:

Ofis Binası

• Ofiste kullanılan enerjinin mümkün olduğunca yenilenebilir kaynak-

lardan alınmasını sağlayın.

• Binadaki ısıtma ve klima cihazlarının durumunu ve bunların ısıtma ve 

soğutma ayarlarını kontrol edin.

• Isıtma, su tesisatı ve klima/havalandırma sistemleriyle ilgili yenileme 

ve iyileştirme işlemlerini gerçekleştirin.

• Ofis sıcaklığını kışın 18-20°C, yazın ise 24°C’de tutun.

• Klimaları doğrudan güneş ışığı almayan yerlere yerleştirin.

• Kışın kapı ve pencereleri gerekmedikçe kapalı tutarak kaloriferleri kısın.

• Radyatörlerin üstünü örtmeyin ve gereksiz ısı kaybından kaçının.

• Yeni beyaz eşya satın alınırken enerji verimliliğinin ön plana çıktığı 

cihazları tercih edin.

• Musluklarda ve duşlarda su tasarrufu sağlayan conta gibi malzemele-

rin kullanımını yaygınlaştırın.

Aydınlatma

• İş yerinizin mümkün olduğunca gün ışığıyla aydınlanmasını sağlayın.

• Her iş ortamı için doğru tip ve büyüklükte aydınlatma kullanın. 

(Örneğin; 150 Watt’lık bir ampul iki adet 75 Watt’lık ampulden daha fazla 

ışık verir ve daha verimlidir.)

• Elektrik ampullerini kompakt floresan lambalarla veya enerji tasar-

ruflu ampullerle değiştirin.

• Aydınlatma hizmetinin ayarlanabilmesi için harekete duyarlı detektör-

ler ve zamanlama cihazları tahsis edin.

• Geniş alanların aydınlatılması aynı elektrik düğmesine bağlıysa, bu 

alanları birkaç ayrı düğmeden aydınlanacak şekilde bölümlere ayırın.

• İş saatleri dışında, güvenlik haricindeki aydınlatmayı devreden çıkarın.

Ofis Araç ve Gereçleri

• Ofis içinde kullanılan elektrikli aletlerin (bilgisayar, fotokopi, yazıcı, 

kahve makineleri gibi) enerji verimliliğini sağlayan konumlarını kon-

trol edin.

• Ofisin kesintisiz çalışması ve ısıtma/soğutma amacıyla kullanılan ve 

enerji tüketimi yüksek cihazların (jeneratör, kesintisiz güç kaynağı, klima 

vb) verimli çalıştıklarını düzenli kontrol edin ve tüketim artışlarında ge-

rekli bakım ve değişimlerin yapın.

• Çalışanları, bilgisayarlarını kullanmadıkları durumda daima kapalı 

(stand-by değil) tutmaları konusunda bilgilendirin. Bir saatten fazla ofis 

dışında olunacağı durumlarda bilgisayar ekranını, iki saatten fazla ofis dı-

şında olunacağı durumlarsa ise bilgisayarı tamamen kapatın.

• Donanım satın almalarında enerjiyi verimli kullanan cihazları ter-

cih edin. Ofis bilgisayar donanımı yenilenirken, masaüstü ve dizüstü 

bilgisayarların düşük enerji tüketimine sahip bileşenlerden (işlemci, 

bellek, disk, ekran, güç kaynağı vb) oluşmasına dikkat edin. 

• Geceleri, elektrikli ofis cihazlarının kapatılması için zamanlama 

cihazlarını devreye sokun.

• Cep telefonlarının şarj aletleri, şarj etme işlemi tamamlandıktan sonra 

bile akım çekmeyi ve enerji harcamayı sürdürür. Telefonları şarj ettikten 

hemen sonra şarj aletini prizden çıkarın.

İş yerine ulaşım  

• Çalışanlara ulaşımın çevre üzerindeki etkisi hakkında bilgi verin.

• Çalışanlara servis hizmeti sağlayın.

• Çalışanların kullandıkları servis araçlarının mümkünse yeni araçlar 

olmasını, bakımının düzenli aralıklarla yapılmasını sağlayın.

İş seyahatleri

• Gerekli teçhizatı telefon, internet ve video konferansı yapacak şekilde 

düzenleyin ve çalışanları eğitin.

• Şirket faaliyetlerinin ve iş seyahatlerinin neden olduğu karbon emisyo-

nunu offset edin27.

• Çalışanları, iş seyahatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları için 

teşvik edin.

• Çalışanlarla, doğa dostu araç kullanma yöntemlerini paylaşın.

• Şirket araçları yenilenirken az yakıt harcayan araçları tercih edin.

Çevre dostu tüketim kararlarının alınması 

• Birden fazla cihaz yerine çok amaçlı bir kopyalama makinesi alın 

(fotokopi, yazıcı, faks bir arada). 

• Kişisel yazıcılar yerine ağ yazıcısı kullanın.

• Yazıcı ve fotokopi cihazları için yeniden doldurulabilen mürekkep 

kartuşları alın.

• Geri dönüşümlü kâğıt kullanın.28 

• FSC logolu kâğıt ürünleri kullanın.29

• Geri dönüşümle kazanılmış malzemelerden üretilmiş büro malze-

meleri kullanın.

• PVC (poli vinil klorür), vb yüksek miktarda klor içeren tehlikeli 

kimyasalların kullanıldığı malzemelerin tercihini azaltın. 

• Plastik bardak, çatal, tabak, poşet vb kullanımını mümkün 

olduğunca azaltın.

27- Şirketin karbon emisyonu, WWF-Türkiye ile iş birliği içinde oluşturulacak offset programına katılarak azaltılabilir. Bu 
konuda ayrıntılı bilgiyi WWF-Türkiye’den alabilirsiniz.
28- WWF, geri dönüşümle kazanılmış ya da sertifikalı kâğıt kullanılmasını önermektedir. Tedarikçinizden doğa dostu ürünler 
talep edin.
29- FSC: Forest Stewardship Council; WWF tarafından kurulan ve sürdürülebilir ormancılık uygulamalarını teşvik eden 
uluslararası bir konseydir. Daha fazla bilgi için WWF-Türkiye ile temasa geçin.
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• Şarj edilebilir pilleri kullanın.

• Temizlik ürünleri satın alırken, konsantre ve doğada çözünen ürünler 

olmasına dikkat edin.

Kâğıt tüketiminin azaltılması

• Dijital veri yönetimi kullanın. 

• Yazıcının ve fotokopi makinesinin yanına ve toplantı odası gibi ortak 

alanlara geri kazanım sepetleri yerleştirin ve toplanan kâğıtların atık kâğıt 

toplama merkezlerine düzenli olarak gönderilmesini sağlayın.

• Fotokopi ve yazıcılarda kâğıdın iki yüzünü de kullanın.

• Yayın ve broşürleri kâğıt kopyaları yerine elektronik formatta çoğaltın.

• Broşür ve diğer yayımların baskı miktarının ihtiyacı aşmamasına dikkat edin. 

• Antetli kâğıtlarda ve rapor formlarında basılı alanın mümkün 

olduğunca verimli bir şekilde kullanılması için bu alanları yer kaplamaya-

cak şekilde tasarlayın.

• Bankacılık işlemlerinde internet şubelerinin kullanımının teşvikiyle 

gereksiz kâğıt tüketimini ve zaman kaybını önleyin.

• Müşterilere, iş ortaklarına vb yönelik yılbaşı ve bayram hediyelerinde 

geri dönüşümlü ambalaj kullanın.

• Yeni yıl ve bayram tebriklerinde online kartlar kullanın.

Malzemenin verimli kullanımı / Atık üretiminin azaltılması 

• Ürünleri mümkün olduğunca hafif ve doğa dostu paket malzemesi 

içinde büyük koliler halinde sipariş verin.

• Şirket toplantılarında ve etkinliklerinde tek kullanımlık tabak ve bar-

dak kullanmayın.

• Seminerlerde kullanılan isimlikleri tekrar kullanın. 

Atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımının yaygınlaştırılması 

• Atık mevzuatını ve geri dönüşüm olanaklarını inceleyin.

• Gerekli atık ayrıştırma üniteleri temin edin.

• Çeşitli çöp bidonlarının yanına ve görülebilir yerlere atık ayrıştırma 

talimatı yerleştirin.

• Kâğıt, cam, metal, plastik ve pil atıklarının ayrı ayrı toplanması için 

gerekli düzenlemeleri yapın. 

• Kullanılmış büro ve mektup malzemelerinin geri kazanımı için gerekli 

düzenlemeleri yapın.30

• Elektrikli ve elektronik cihazların uygun bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayın.

• Yazıcı ve fotokopi cihazlarının kartuş ve tonerlerinin geri dönüşümü 

için gerekli düzenlemeleri yapın.

• Bilgisayar, fotokopi makinesi, yazıcı gibi eski elektronik eşyaları 

ihtiyacı olan kurumlara ve okullara bağışlayın.

30- Geri dönüşüme uygun büro malzemeleri arasında; dosyalar, klasörler, dergi klasörleri, plastik evrak klasörleri ve kalemler 
yer alır. Yeniden kullanılabilecek posta malzemesi arasında iyi durumda olan zarf, paket ve ambalaj kağıtları bulunur.



34
   

E
ne

rji
 V

er
im

lili
ği

 v
e 

İk
lim

 D
eğ

iş
ik

liğ
i 

   E
nerji V

erim
liliği ve İklim

 D
eğişikliği    35

WWF-Türkiye’nin Enerji 
Politikaları Görüşü 

WWF-Türkiye; enerjide uzun vadeli ve kalıcı 
çözümleri destekleyici politikaları teşvik eder.
İçinde bulunduğumuz çağda, fosil yakıtlardan ya da nükleer enerjiden 

daha ucuz ve çevre dostu rüzgâr, güneş ve jeotermal gibi alternatifler mev-

cuttur. Bu potansiyeli değerlendirmek için yeni teknolojileri geliştirmek 

ve destekleme mekanizmaları oluşturmak gerekir. Bütün sektörlerde 

enerji verimliliğini sağlamaya yönelik önlemler sürdürülebilir bir enerji 

geleceğini temin etmekte kilit rol oynar. 

WWF-Türkiye; şebeke sistemlerinin 
iyileştirilmesini ve restorasyonunu talep eder.
Yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve bu potansiyeli geniş 

kesimlere ulaştırmak için elektrik şebekelerinin yeniden yapılandırılması 

gereklidir. Depolama altyapısını geliştirmek maliyetli olduğu için, bu 

konuda yeni politik açılımlar geliştirilmelidir. Uzun vadedeki yararları 

dikkate alındığında bu iş için başlangıçta yapılacak yatırımın maliyetine 

değdiği görülecektir. 

WWF-Türkiye; yenilikçi yaklaşımları içeren 
büyük ölçekli projelerin devreye sokulmasını 
önerir.
Yenilenebilir enerji teknolojileri günümüzde fosil yakıtlardan daha pahalı 

olsa da büyük bir potansiyele sahiptir. Geniş ölçekli güneş ve rüzgâr 

parklarının maliyeti düşürülebilir: Böylece geniş kesimlere yenilenebilir 

enerji sağlanabilir. Doğanın kendini yenileme kapasitesi içinde, doğru 

uygulandığında doğayı kirletmeyecek olan yenilenebilir enerji daima 

mevcut ve elde edilebilir olacaktır.

WWF-Türkiye; ülkeler arasında 
teknolojik iş birliğinin ve gelişmekte olan 
ülkelere desteğin önemine inanır.
Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan gibi ülkeler 

yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yaparken; Afrika, Latin Ameri-

ka, Uzak Doğu ve Orta Doğu ise bu konuda geri planda kalmaktadır. Bu 

nedenle, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının büyük bölümünü 

salan gelişmiş ülkelerin, küresel ısınmada tarihi sorumluluğu olmayan 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi konusunda fon 

sağlaması gerekir. Bu fonların oluşturulması ve dağıtımı Kyoto Pro-

tokolü ya da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

mekanizmalarınca açık ve net biçimde belirlenmelidir.

WWF-Türkiye’ye göre; yenilenebilir enerji ve 
doğa korumanın birlikte düşünülmesi gerekir. 
Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması; fosil yakıtlara dayalı enerji arzının, 

çevresel sorunların ve iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının 

büyük ölçüde azaltılmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte; yenilene-

bilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sürecinde 

biyolojik çeşitliliğin korunması ilkesinden ödün verilmemesi, korunan 

alanların  ve doğal varlıkların sürdürülebilirliğinin tehlikeye atılmaması 

çok önemlidir. 
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WWF-Türkiye
Tek Dünya Geleceğine

Enerjiyi daha az 
tüketerek, üretimimizi 
artırmamız mümkün

Dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşlarından WWF’nin ülkemizdeki 

temsilcisi olan WWF-Türkiye; değerli doğal yaşam alanlarını ve canlı tür-

lerinin koruyarak, insanın doğadaki ayak izini azaltmayı ve ülke çapında 

bir değişim yaratmayı amaçlar. 

WWF-Türkiye’nin vizyonu: Yeryüzünde herkes Türkiye’deki insanlar 

gibi yaşasaydı, dünyamız bize yetmeyecek, bir gezegene daha ihtiyacımız 

olacaktı. WWF-Türkiye’nin vizyonu; Türkiye’nin doğayla uyum içinde 

yaşayan bir ülke olması, bu ülkenin insanlarının “Tek Dünya Geleceği”nde 

yaşamasıdır. 

WWF-Türkiye’nin misyonu: WWF-Türkiye, yeryüzünün doğal çevresinin 

bozulmasının durdurulması ve insanların doğayla uyum içinde yaşadığı 

bir gelecek kurulması için çalışır. Bunun için WWF-Türkiye; 

• Biyolojik çeşitliliği korur.

• Yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekler.

• Kirliliğin ve aşırı tüketimin azaltılmasını sağlamaya çalışır. 

WWF-Türkiye çalışmalarını “ülkemizin doğasının korunması”, “yaşam 

biçimimizin değişmesi” ve “iklim değişikliğiyle mücadele” olmak 

üzere üç ana bileşende yürütür. Ülkemizin doğasını korumaya yönelik 

çalışmalarda biyolojik çeşitlilik açısından önemli bayrak türler ve alan-

lar ele alınır. “Yaşam biçimimizin değişmesi” birbiriyle bağlantılı iki 

amaca hizmet eder. Doğal kaynaklarımızın akılcı kullanımı ve “tek dünya 

geleceği” diye özetlenen ekolojik ayak izimizin azaltılması düşüncesinin 

hayata geçirilmesi bu kapsamda yer alır. İklim değişikliğiyle mücadelede 

WWF-Türkiye; ülkemizin Kyoto ve sonrasındaki süreçte etkili adımlar 

atması; enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hamleleriyle düşük kar-

bon ekonomisine sahip olması için çalışır. 

Aydınlatmanın küresel 
maliyeti yılda 230 milyar 
ABD $. Aşırı tüketime neden 
olan eski teknolojilerin 
modernleştirilmesiyle enerjide 
yüzde 60 tasarruf elde 
edilebilir.
WWF Enerji Raporu 2011
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Gündelik yaşantımızın hemen her anında, enerjiyi 
verimli kullanmaya yönelik büyük bir potansiyel 
bulunuyor. Enerji verimliliği, tüm sektörlerde büyük 
ölçekli dönüşümleri zorunlu kılıyor. Aynı zamanda 
yeni iş imkanları yaratıyor, yeni fırsatlar sunuyor. Peki 
neden erteliyoruz? Düşük karbon ekonomisine geçiş; 
hem yerel, hem ulusal, hem de küresel ölçekte, yeni 
iş imkanları, yeni endüstriler, yeni pazarlar ve daha 
verimli, daha üretken ve daha yeşil bir ekonomi için 
bir başlangıç noktası olabilir. Ağır sanayiden ulaşıma, 
binalardan bireysel tüketime kadar geniş bir alanda 
maliyet etkin dönüşümler ve yeni tasarımlar devreye 
sokularak enerji tüketimi yüzde 30 ila 80 arasında 
azaltılabilir. Enerji verimliliği önlemleri uzun vadede, 
emisyonların yanı sıra pahalı ve sınırlı bir kaynak 
olan benzin ve doğal gaz ithalatına bağımlılığın 
azaltılması için en etkin seçenektir. Türkiye’nin enerji 
verimliliği ile ilgili atabileceği birçok adım bulunuyor. 
WWF-Türkiye enerji verimliliğinin toplumun tüm 
kesimlerince hayata geçirilmesi ve ilgili politikaların 
etkin bir şekilde uygulanması için çalışıyor.

WWF-Türkiye WWF-Türkiye’nin misyonu; doğal çevrenin 

bozulmasının durdurulması ve insanların doğayla 

uyum içinde yaşadığı bir gelecek kurulmasıdır. 

Bunun için WWF-Türkiye; biyolojik çeşitliliği korur, 

yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilir 

kullanımını destekler, kirliliğin ve aşırı tüketimin 

azaltılmasını sağlamaya çalışır.  
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