
 
 
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ (2018/2019-25) 

 
 

Bu döküman, Dr. Merve Büke ve Dr. Ahmet Koçak tarafından, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz danışmanlığında 02.01.2019 tarihinde 
hazırlanmıştır. Bu bilgilendirme notunun aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik,vb ortamlarda 

kullanılması önerilmektedir: 
Büke M, Koçak A, Yavuz CI. 6-10 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası-HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi (2018/2019-25) 

[Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/. Erişim: 02.01.2019. 

6-11 OCAK 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI 

Enerji ve Sağlık 

Enerji, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Dünyada kullanılan enerji kaynaklarında en büyük 

pay fosil yakıtlara (kömür, petrol, doğal gaz) aittir. Söz konusu yakıtlar sınırlıdır ve rezervleri 

tükenmektedir. Birey olarak; soluduğumuz havanın daha temiz ve sağlıklı olmasına katkı sağlamak için, 

enerjiyi daha verimli kullanmamız ve enerjinin gereğinden fazla tüketilmesini önlememiz 

gerekmektedir. Bunları yapmakla atmosfere daha fazla karbondioksitin atılarak yeryüzünün sıcaklığının 

yükselmesini (küresel ısınma), sel felaketlerini, buzulların erimesini ve meteorolojik yapının değişmesini 

yavaşlatmaya katkıda bulunabileceğimizi unutmamalıyız. 1 

Enerji, kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları ile ilişki içerisindedir. Kamu sağlığı ve eğitim 

aracılığıyla insani gelişmeye katkıda bulunmaktadır, ayrıca temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı 

olmaktadır.2 

İnsanlar, sağlık hizmetlerinden yararlanmak için enerjiye ihtiyaç duymaktadır.3 Enerjiye erişimin, sağlık 

hizmet sunumu için kritik olmasının nedenleri4: 

 Aydınlatma: Ana çocuk sağlığının iyileştirilmesi ve ölümlerinin azaltılması gibi temel sağlık 

ihtiyaçlarında acil gece vakti aydınlatma ve bakım ihtiyacı durumlarında kullanılmaktadır. 

 Soğutma: İlaçlar, kan ve aşıların sağlanması, korunması, taşınması için soğutma gereklidir. 

 Tıbbi cihazların kullanımı için elektrik gereklidir. 

 Rehabilitasyon: Tesisler elektriğe erişim sayesinde kaliteli sağlık hizmetleri sunabilmektedir. 

 Mobil sağlık uygulamaları: Elektrik aynı zamanda mobil sağlık uygulamaları ile halk sağlığı 

eğitimini kolaylaştırmaktadır. 

Enerji ve Verimlilik 

Enerji verimliliği, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal yaşamı 

engellemeden enerji tüketiminin en aza indirilmesini sağlamaktır.5 

Enerji verimliliği ile; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıpları önlenebilmekte, çeşitli atıkların 

geri kazanımı ve değerlendirilmesi sağlanabilmektedir. İleri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji 

talebinin azaltılması, daha verimli enerji kaynaklarının kullanılması, gelişmiş endüstriyel süreçlerin daha 

az enerji kullanması ve enerji geri kazanımları gibi etkinliği arttırıcı önlemler alınabilmektedir.5 

                                                           
1 TMMOB, Enerji Verimliliği Kılavuzu [İnternet] https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/Enerji%20Verimliligi.pdf Erişim: 01.01.2019. 
2 Enerji Kullanımının İncelenmesi [İnternet] http://dergipark.gov.tr/download/article-file/287006 Erişim: 01.01.2019. 
3 Energy and Health [İnternet] http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.432.5810&rep=rep1&type=pdf Erişim: 01.01.2019. 
4 The Critical Link Between Access to Energy and Health [İnternet] http://www.oorjasolutions.org/blog/the-critical-link-between-access-to-energy-and-
health Erişim:  01.01.2019. 
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Enerji tasarrufu enerji verimliliğinde en önemli faktördür. Ülkemizde konuya dikkat çekebilmek için 

Ocak ayının ikinci haftası Enerji Verimliliği Kanunu gereğince Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri 

düzenlenmektedir. Enerji tasarrufu, enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının 

önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesini 

sağlamaktır. Enerji tasarrufu iki biçimde gerçekleştirilmektedir. Birincisi, doğrudan enerji tasarruf eden 

ev, araba ve diğer son teknolojileri kullanma; alışkanlıkları ve günlük davranışları enerjiyi daha verimli 

kullanacak biçimde düzenleme gibi önlemlerdir. İkincisi ise, dolaylı enerji tasarrufu olup mevcut 

malların daha uzun süre kullanılmasını sağlamak, yeni malların üretimini azaltmak; enerji tüketimini 

minimize etmek için yerleşim yerlerini düzenlemek, enerjiyi daha az tüketen teknolojiler kullanmak, 

ekonomide doğrudan materyal tüketiminin olmadığı etkinliklere geçiş yapmak gibi önlemleri almaktır.5 

Evinizde enerji kullanımından tasarruf ederek enerji güvenliğinin artması ve yenilenemeyen enerji 

kaynaklarından yayılan kirliliğin azaltılması sağlanabilmektedir. Elektrik ve su kullanımını azaltabilmek 

için birçok yol bulunmaktadır:6 

Aletler ve elektronik cihazlar: Enerji verimliliği sağlayan ürünler satın alıp verimli olacak şekilde 

çalıştırabilirsiniz. Eski ev aletleri neredeyse 2 kat daha fazla enerji harcamaktadır. Çalışma ömrü dolmuş 

bir elektrikli ev aletini kullanmak yerine yenisiyle değiştirerek daha az harcama yapabilirsiniz. 

Aydınlatma: Enerji tasarrufu sağlayan ürünler satın alıp verimli şekilde çalıştırabilir, enerji verimliliği 

sağlayan pencereler kullanarak, çalışma masasını pencerenin yakınına yerleştirerek daha fazla gün 

ışığından yararlanabilirsiniz. 

Elektrikli alan ısıtma ve soğutma: Enerji tasarrufu olan elektrik sistemleri satın alıp verimli şekilde 

çalıştırabilirsiniz. Evinizde düzgün bir şekilde yalıtım sağlayabilirsiniz. Elektrik kullanmayan, enerji 

tasarrufu olan ısıtma sistemlerinden yararlanabilirsiniz. Binalara yapılan yalıtımla %50’ye varan 

oranlarda yakıt tüketimi azaltılmaktadır. 

Su: Saniyede bir damla su damlatan musluktan kaynaklanan su kaybı yılda 6 tondur. Su kullanımındaki 

savurganlık da gereksiz enerji harcanmasına yol açmaktadır. Diş fırçalarken, tıraş olurken, duş alırken, 

temizlik yaparken, bulaşık yıkarken su tüketimimize dikkat ederek su tasarrufu yapabilirsiniz.6,7 

Alışkanlıklarımızı değiştirererek enerjiden daha verimli yararlanabiliriz. Tasarruf edilen enerji, en ucuz, 

en temiz enerjidir. Enerji tasarrufu, ihtiyaçlarımız dahilinde konfor şartlarında, enerjinin verimini 

arttırmaktır. Enerjiyi verimli kullanarak doğaya daha az zarar verebilir, ülke ekonomisine katkıda 

bulunabilirsiniz.7 Unutmayalım, gereksiz enerji kullanmayarak ve kullanırken tasarruf önlemleri 

alarak çevremizi ve sağlığımızı koruyabiliriz.  

 

                                                           
5 Şehir ve Aydınlatma [İnternet] htp://www.ibb.gov.tr/sites/aydinlatmaenerji/Pages/EnerjiVerimliligi.aspx Erişim: 01.01.2019. 
6 Reducing Electricity Use and Costs [İnternet] https://www.energy.gov/energysaver/save-electricity-and-fuel/appliances-and-electronics/reducing-
electricity-use-and-costs Erişim:  01.01.2019. 
7 Günlük Yaşamda Enerji Verimliliği ve Tasarrufu [İnternet] http://eng.harran.edu.tr/~hbulut/EnerjiTasarrufu.pdf Erişim: 01.01.2019. 
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