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BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ – NEDEN?? 

Ülkemizde; tüketilen enerjinin 1/3’ü binalarda tüketilmektedir. 
 
Binalarımızda enerjinin %85’i bina kullanımı sırasında tüketilmektedir. 
 
Binalarımızda tüketilen enerjinin; 
%65’i ısıtma soğutma, sıcak su ve havalandırma sistemlerinde, 
%20’si aydınlatma sistemlerinde, 
%15’i beyaz eşya ve elektronik cihazlarda vb sistemlerde tüketilmektedir. 
 
Binalarda ısıtma, soğutma, sıcak su ve havalandırma sistemlerindeki %30-%50 
oranları arasında enerji tasarruf potansiyeli bulunmaktadır! 
 

 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 



BİNALARIN KULLANIM DURUMU ? –  
KONUTLAR GENEL 2011 

Yasal ve yasal olmayan yapılaşma, 2012 

 

  

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Derneği, 2012 

Gösterge 2000 2011 

Konut sayısı 13 597 676 18 063 800 

Yasal  8 566 428 12 932 552 

Yasal olmayan 5 031 248 5 131 248 

Yasal/toplam konut %63 %71.6 



BİNALARIN KULLANIM DURUMU ? – 
KONUTLAR ŞEHİRLER 2023 

 Şehirleşme, Haneye düşen kişi sayısı ve Konutlar 

Gösterge 2011 2023 

Şehir nüfusu 57 390 000 71 140 000 

Haneye düşen kişi sayısı 4,12 3,79 

Şehirlerdeki konut sayısı 13 930 000 18 770 000 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Derneği, 2012 



BİR DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ: SWOT ANALİZİ  

EUbuild EE projesi, 2012  



SWOT ANALİZİ - TÜRKİYE  

Güçlü Yanlar 

- EV yasal düzenlemeleri 

- EVD piyasası 

- Bina sertifikalandırma – yeni binalar 

- Alım garantisi 

- Enerji-ekonomi-çevre 

Zayıf Yanlar 

- Güvenilir veri ve veritabanı 

- Yetersiz finansman alternatifleri 

- Bilgi eksikliği 

Tehditler 

- Üretim tarafı odaklı 

- Gerçek tasarruf ptansiyelleri ve referenas 
değerleri eksikliği 

- Binalar için hükümet desteği yetersizliği 

- Bankaların kredi koşulları 

Fırsatlar 

- Yüksek tasarruf potansiyelleri 

- Bina sertifikalandırma – eski binalar 

- Uluslararası fonlar 

- Gönüllü karbon ticareti 

- Eko-tasarım uygulamaları 

EUbuild EE projesi, 2012  



YASAL DÜZENLEMELER- 

EUbuild EE projesi, 2012  



KURUMSAL YAPI- 

EUbuild EE projesi, 2012  



BAŞLICA EV ÖNLEMLERİ 1- 

EUbuild EE projesi, 2012  



BAŞLICA EV ÖNLEMLERİ 2- 

EUbuild EE projesi, 2012  



BAŞLICA EV ÖNLEMLERİ 3- 

EUbuild EE projesi, 2012  



FİNANSMAN MEKANİZMALARI 1- 

EUbuild EE projesi, 2012  



FİNASMAN MEKANİZMALARI 2- 

EUbuild EE projesi, 2012  



AVRUPA BİRLİĞİ 

EUbuild EE projesi, 2012  



“AB Enerji Verimliliği Yönetmeliği” (4 Ekim 2012) : 

 Her üye ülkede bina stoğu verilerinin yenilenmesi için stratejiler oluşturulması, 

 Enerji firmalarının sanayi ve konutlara sağladıkları enerjinin yıllık %1.5 oranında 

azaltılması,  

 “Sıfır enerji düzeyi”ne ulaşmak için, merkezi yönetime ait kamu binalarında maliyet 

etkin uygulamaların gerçekleştirilmesi, 

 2050 yılına kadar tüm üye ülkelerdeki binaların “enerji verimli” binalara 

dönüştürülmeleri için yol haritalarının, eylem planlarının hazırlanması (mevcut 

binaların iyileştirilmesi amaçlı ulusal enerji verimliliği fonunun oluşturulması ve teknik 

asistanlık gerekliliklerinin belirlenmesi, v.b.), 

 Her üye ülkenin sağlanan teşviklerde, bina sahibi ve kiracılar arasında enerji verimliliği 

uygulamalarının gerçekleştirilmesi potansiyelini gözeterek farklılıklar oluşturmasıdır. 

 

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ 



TÜRKİYE’DE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANININ 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YOL HARİTASI:  
 

Avrupa Birliği (AB) Türkiye (TR) 

 

Genel 
Hedef 

Enerji : 1990-2020   EV ‘nin  %20 arttırılması          

1990-2050   EV’nin  binalarda  %40-50 arttırılması 

2011-2023  

Enerji Yoğunluğunun %20 azaltılması 

İklim : 1990-2020  Sera gazı salımlarının %20 azaltılması     

1990-2050  Sera gazı salımlarının %90 azaltıması 

Binalarda karbon salımlarının 
azaltılması 

 

 

 

Diğer Hedefler 

 

2050 yılında AB’de binaların büyük bir bölümünün 
sıfır enerji tüketen ve sıfır CO2 salımlı olması 

2017 yılından itibaren, salım 
miktarları asgari değerlerin üzerinde 
olan binalara idari yaptırım 
uygulanması 

 

Enerji pozitif binaların yerel/ ulusal bazlı 
yaygınlaştırılması  

enerji pozitif bina??? 

Talep tarafında kamu-özel sektör ortaklıklarının 
EVD projeleri, üçüncü taraf finansmanı, v.b. 
finansman mekanizmaları ile desteklenmesi 

2013’te ilgili yasal düzenlemelerin 
yapılması beklenmekte 

Kentsel dönüşümde, enerjinin de yönetilebildiği ve 
binaların yerel / ulusal şebekelere kolaylıkla 
bağlanabildiği akıllı şehirlerin oluşturulması 

2023 yılında belirli konutlar ile birlikte 
ticari ve hizmet binalarında, 
yürürlükteki standartları sağlayan       
ısı yalıtımı ve enerji verimli ısıtma 
sistemlerinin bulunması 

Avrupa Birliği Karşılaştırmalı Hedefler: 



Avrupa Birliği (AB) Türkiye (TR) 

 
 
 
 
 
 
Potansiyel Problemler  
ve Kilit Çözüm Noktaları 

Kamu finansmanlarının sınırlı olması.  
piyasaya istenilen yön verilememekte  
piyasadaki aktörler beklenilen uygulamaları gerçekleştirememekte  

 
Yapılan uygulamalarda enerji verimliliği ve sera gazı salımlarının ana kriterler arasında 
yer almaması. 

kamunun bu konulardaki zorunlu/gönüllü uygulamalarda teşvik/ceza sistemini yaygın 
olarak uygulayamaması 
başarılı örnek uygulamaların gerçekleştirilememesi 
 

Verimli ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin yatırım maliyetlerinin yüksek olması 
bu teknolojilerin kullanımlarının bireysel binalar ve yerel / bölgesel uygulamalarda 
yaygınlaştırılamaması 

Avrupa Birliği ve Türkiye Potansiyel Problemler ve Kilit Çözüm Noktaları: 

TÜRKİYE’DE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANININ 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YOL HARİTASI:  
 



Verimli ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin,  

inşaat malzemesi, cihaz ve  

enerji tüketim sistemlerinin  

istenilen kalitede, maliyette ve zamanında 
piyasaya girmesi !! 

Çözüm Anahtarı: 

TÜRKİYE’DE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YOL HARİTASI:  
 



Yol Haritası – 1  

 Ülke genelinde ve uluslararası alanda binalar ve enerji sektörü terminolojilerinin 

uyumunun sağlanması 

 Bina stoğu verilerinin güvenilir olarak oluşturulması için işlevsel bir izleme/doğrulama 

sisteminin kurulması 

 Hükümet destekli verimlilik arttırıcı proje ve gönüllü anlaşma desteklerinin binalar 

için de tanımlanması 

 Verilen kredilerin geniş tabanlı kullanılabilmeleri için, başta düşük faiz ve uzun dönemli 

olmak üzere özel durumlarının tanımlanması ve çıktılarının izlenmesi 

 Ülkede ticari sektörde faaliyet gösteren “Eximbank” gibi, enerji verimliliği finansmanının 

geliştirilmesinden sorumlu bir çatı finans kurumunun oluşturulması 

TÜRKİYE’DE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YOL HARİTASI:  
 



Yol Haritası – 2  

 Orta (2030) ve uzun dönemler (2050) için zorunlu enerji verimliliği hedefleri ile birlikte farklı 

stratejileri de içeren alternatif senaryo analizlerinin ve projeksiyon çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi, 

 “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı”nın pratik uygulamalara yönelik olarak destek / ceza 

mekanizmaları içerecek şekilde hazırlanması, 

 2008 yılında hazırlanan ve 2009’da yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği”nin 

ve özellikle performans hesaplama yönteminin, uygulamada gözlemlenen sorunları 

giderecek şekilde yenilenmesi, 

 Enerji verimliliğinin başta ekonomi, afet yönetimi, kentsel dönüşüm ve çevre stratejileri 

olmak üzere ilgili tüm politikalarla entegrasyonunun sağlanması, 

 

 

TÜRKİYE’DE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YOL HARİTASI:  
 



Yol Haritası - 3  

 Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketi olma şartlarının, proje bazlı uygulamaların arttırılması 
amacıyla yeniden düzenlenmesinin yanısıra, garanti edilen enerji tasarruf potansiyellerinin 

sağlanması için enerji performans sözleşme uygulamalarının kamu-özel sektör 
projeleri başta olmak üzere yaygınlaştırılması, 

 Yenilenebilir enerji uygulamalarının teşviki için alım garantisi ve gönüllü salım ticareti 
uygulamalarının etkinliklerinin arttırılması ve enerji verimliliği stratejileri ile sinerji 
etkisinin yaratılması, 

 Gelişime açık tüm öneriler / önlemler / finans yöntemleri ile ilgili uluslararası ortaklıkların 
geliştirilmesi (hibeler...), 

 Türkiye’de ilgili tüm önerilerin / stratejilerin / uygulamaların geliştirilmesi, düzenli olarak 

izlenmesi, doğrulanması ve yaygınlaştırılması için “Ajans” yapısının oluşturulması. 

TÜRKİYE’DE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YOL HARİTASI:  
 



ÖNERİLER / ÖNLEMLER / STRATEJİLER / EYLEMLER ÜZERİNE  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME… 

 
Aklımız gözlerimizdir! 

- Geçmiş deneyimler 

- Günümüz koşulları 

- Gelecek öngörüleri... 

Değişimin hızı sürekli değişmektedir! 

Bina sektörü enerji verimliliği piyasasının 

ihtiyaçları doğrultusunda ve belirli dönemlerde 

yeniden değerlendirmeler ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır... 

 



İlginize teşekkürler... 
e-posta: acuner@itu.edu.tr 


