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ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI 

6-12 OCAK (2020) 

 
Enerji gerek bedenimiz gerekse de yaşamımız açısından vazgeçilmez özelliktedir. Yaşayabilmek, 

barınabilmek, ısınabilmek için, aydınlatma, ulaşım ve üretim için enerjiye gereksinim duyarız. 

Enerji olmadan birçok olanaktan mahrum kalırız. Bu denli ihtiyaç duyduğumuz enerji giderek daha 

fazla önem kazanan bir çevre ve sağlık konusu haline gelmektedir. Ortaya çıkan çevre ve sağlık 

endişeleri enerjinin hem üretimini hem de tüketimini gündeme getirmekte ve bu iki alanda 

alınacak önlemlerle çevrenin korunması ve olumsuz sağlık etkilerinin azaltılması 

hedeflenmektedir. Bu kapsamda enerjinin verimli tüketimi de üzerinde durulan önemli 

başlıklardan biridir.  

 

Enerji verimliliği “binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise 

üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji 

tüketiminin azaltılması” biçiminde tanımlanmaktadır1. Enerji verimliliği kavramı, enerji 

harcamalarından kaynaklanan ekonomiye olan yükün azaltılması, enerjide dışa bağımlılığın yol 

açtığı risklerin azaltılması, enerji arzının güvenli hale getirilmesi ve çevrenin korunması gibi bazı 

konuları tamamlayan önemli bir kavramdır2. 

 

Ülkemizin enerji kullanımı hızla artmaktadır. 2005 yılından 2015 yılına kadar enerji tüketimi %46 

düzeyinde artış göstermiştir2. Ülkemizde tüketilen enerjinin büyük kısmı fosil yakıtlardan elde 

edilmekte ve bunların da büyük kısmı ithal edilmektedir. Elektrik enerjisinin yarısından çoğu ise 

ithal kaynaklar kullanarak üretilmektedir, 2015 yılında ithal kaynakların oranı %75,9 olarak 

gerçekleşmiştir2,3. Elektriğin %55’i sanayide, %22,2’si ise konutlarda tüketilmektedir. Sanayi 

alanları sadece enerjinin büyük kısmını tüketmekle kalmayıp hem kendi atıkları hem de yüksek 

enerji ihtiyaçlarını karşıladıkları başta termik santraller olmak üzere enerji kaynaklarının 

oluşturduğu atıklarla çevre kirliliklerine de yol açmaktadır. Bu kirlilik hem yakın çevresinde 

yaşayanların sağlığını olumsuz yönde etkilemekte hem de ekosistemi bozmaktadır3.  

 

Enerji verimliliği uygulamalarıyla linyit, hidrolik, rüzgâr enerjisi, jeotermal ve güneş enerjisi 

potansiyelleri daha iyi şekilde değerlendirilebilecek, enerji tasarrufu sağlanabilecek ve dışa 

bağımlılık azaltılabilecektir4.  

 

Enerji Verimliliği Haftası enerji kullanımında verimliliğe dikkat çekmek için 1981’den beri her yıl 

ocak ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır3. Bu haftanın kutlanmasında amaç çevreyi 

 
1 [İnternet]: https://enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Enerji-Verimliligi Erişim Tarihi: 03/01/2020. 
2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (2018) Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023, Ankara. 
3 [İnternet]: https://hasuder.org.tr/enerji-verimliligi-haftasi/ Erişim Tarihi: 03/01/2020. 
4 [İnternet]:https://enerji.mmo.org.tr/2018/07/20/enerji-verimliligi-haftasi/ Erişim Tarihi: 03/01/2020. 
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korumanın yanında enerji alanındaki dışa bağımlılığı azaltmak ve sanayi, bina ve ulaşım 

sektörlerindeki tasarruf potansiyeli bilinci oluşturmaktır4.  

 

Ülkemizde 2008 Enerji Verimliliği Yılı ilan edilmiş ve yine o yıl Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi 

başlatılmıştır5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Enerji Yoğunluğunun 

(milli gelir başına tüketilen enerji) 2023 yılına kadar, 2011 yılına göre en az %20 azaltılması 

hedeflenmiştir. Bu hedef dahilinde Türkiye’nin ilk Ulusal Enerji Eylem Planı (2017-2023) 

oluşturulmuştur. Bu plan kapsamında çeşitli etkinlikler, eğitimler, forumlar vb. 

düzenlenmektedir1. Ayrıca bu planla birlikte 2033 yılına kadar sağlanacak birikimli tasarrufun 

2017 fiyatları ile 30,2 milyar ABD Doları olması beklenmektedir2.  

 

Sanayi sektörü üretilen elektrik enerjisinin büyük kısmını kullandığından dolayı enerji tasarrufu 

konusunda öncelikle ele alınması gereken alandır. Sanayide enerji tasarrufu sağlanması 

konusunda yapılabileceklerin bazıları şu şekilde sıralanabilir5:  

✓ Yüksek verimli motor kullanımı,  

✓ Basınçlı hava sistemlerindeki kaçakların önlenmesi,  

✓ Yakma havasının ısıtılması,  

✓ Kirletilmiş akışkandan ısı geri kazanımı,  

✓ Sıcak ve soğuk yüzeylerin izolasyonu,  

✓ Boşta çalışma süresinin azaltılması,  

✓ Tesislerde elektrik güç faktörünün düzeltilmesi  

 

Günlük yaşamda 120 metrekarelik bir konutta yaşayan 4 kişilik bir ailenin çamaşır ve 

bulaşıklarının yıkanması, televizyon ve bilgisayar gibi araçların kullanılması, aydınlatma vb. için 

harcadığı enerji 6.000 kWh dolaylarındadır. Türkiye’de her kişi yılda en az 5 ton karbondioksit 

üretmekte ve çevreye zarar vermektedir6. Bu nedenle enerji verimliliği konusu Ülkemizde 

yaşayan her bireyi ilgilendirmektedir. Bu amaçla yapılabilecekler şu şekilde sıralanabilir:  

 

Elektrikli Ev Aletleri: Konutlarda kullanılan enerjinin yaklaşık olarak %20’si elektrikli ev aletleri 

tarafından tüketilmektedir7. Konut içi elektrik tüketim paylarına bakıldığında ise, elektrik 

faturanızda yaklaşık olarak ilk sırayı %30 payla buzdolabı almaktadır5,7. Evlerde kullanılan 

elektrikli el aletlerine ilişkin bazı noktalara dikkat ederek faturalarda yaklaşık %20-30 düzeyinde 

tasarruf etmek mümkündür5. 

Elektrikli ev aleti satın alırken ürünün yılda ne kadar enerji tüketeceğine dikkat etmek gerekir. 

Enerji Verimliliği Etiketi ile buna kolaylıkla dikkat edilebilir. Buna göre ürünler A, B, C, D, E, F ve G 

 
5 [İnternet]: http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=106390 Erişim Tarihi: 03/01/2020. 
6 [İnternet]: http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/b_enver_bilinclendirme.aspx Erişim Tarihi: 05/01/2020. 
7 [İnternet]: http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/b_en_ver_b_1.aspx Erişim Tarihi: 05/01/2020. 
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harfleriyle ifade edilmekte, A harfi en düşük enerji tüketim sınıfına dahil olmaktadır.  Enerji etiketi 

"A" sınıfı olan bir buzdolabı "D" sınıfı bir buzdolabına göre %45 daha az enerji harcar ve A sınıfı 

bir elektrikli ev aleti alınması durumunda ortalama enerji tüketiminde %45 daha enerji tüketmek 

mümkündür5,7. Bunun dışında televizyon, oyun konsolu, bilgisayar, müzik seti vb. ev aletlerinin 

“stand-by” halindeyken enerji kullanmaya devam ettiği ve elektromanyetik kirliliğe yol açtığı 

unutulmamalı, kullanılmayanlar mutlaka kapatılmalıdır. Alınabilecek bir diğer önlem de çamaşır 

ve bulaşıkların daha düşük sıcaklıkta yıkanmasıdır. 50 derecede yıkamak 60 derecede yıkamaya 

göre %10 daha az enerji tüketir5.  

 

Aydınlatma: Ülkemizde binalarda kullanılan enerjinin yaklaşık %20’si aydınlatma için 

harcanmaktadır7. Aydınlatma için kullanılan ampuller daha az enerji harcayan ampullerle 

değiştirilmelidir. Örnek vermek gerekirse, 15 Watt bir ampul, 60 Watt’lık bir ampulden %75 daha 

az elektrik harcamaktadır. Ayrıca kompakt floresan lambalar, halojen ve normal lambalara göre 

daha ekonomiktir. Kompakt floresan lambalar, 5 kat daha az enerji tüketmektedirler ve 10 kat 

daha uzun süre kullanılabilirler5,7. Aydınlatma konusunda alınabilecek bazı önlemler şu şekilde 

sıralanabilir7: 

✓ Kullanılmayan odaların lambaları kapatılmalıdır. 

✓ Işık miktarı kontrol edilebilen lambalar tercih edilmelidir. 

✓ Ampullerdeki kir ve tozlar kuru bir bezle temizlenmelidir. 

✓ Daha fazla aydınlatma gereksinimi olan yerlerde çok sayıda ampul yerine az sayıda güçlü 

lamba kullanılmalıdır. 

✓ Mutfak, oturma odası, salon vb. sık kullanılan yerlerde normal lambalar yerine enerji 

tasarrufu yapan lambalar kullanılmalıdır. 

✓ Odalar açık renlerde boyanmalıdır. 

✓ Gündüzleri gün ışığından mümkün olduğu kadar faydalanılmalıdır. 

✓ Dış alanların aydınlatmasında saat kurulumu veya hareket sensörü eklenmelidir. 

 

Isıtma ve Yalıtım: Isıtma binalarda kullanılan enerjinin yaklaşık %82’sini tüketmekte, bu enerji 

Ülkemizde tüketilen toplam enerjinin %26’sını oluşturmaktadır. Isıtma konusunda enerji 

tasarrufu sağlamanın en önemli yolu binalarda yalıtım yapılmasıdır. Sadece çatının yalıtılması bile 

enerji faturalarında %20’den fazla tasarruf edilmesi mümkündür. Isıtmada enerji verimliliği 

sağlanabilmesi için alınabilecek bazı önlemler şunlardır 8: 

✓ Güneşten daha fazla yararlanılmalı, bu amaçla diğerlerinden daha fazla güneş alan 

pencerelerin perdeleri açılmalıdır.  

✓ Tek camlı pencereler yerine çift camlı pencereler kullanılmalıdır. 

✓ Pencere ve kapıların kenarlarından olan hava sızıntılarını önlemek pencere bandı ve 

sünger kullanılmalıdır. 

✓ Uzun perde gibi bazı ev eşyaları ile radyatörlerin ısı akışına engel olunmamalıdır. Ayrıca 

 
8 [İnternet]: http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/b_en_ver_b_2.aspx Erişim Tarihi: 05/01/2020. 
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radyatörler arkasındaki duvarı ısıtarak ısı kaybına neden olur. Bunun önüne geçmek için 

radyatörlerin arkasında alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirilmelidir. 

✓ Isıtıcı veya radyatörün üzerine herhangi bir eşya konmamalıdır. 

✓ Odalar havalandırılırken ısıtıcı kapatılmalıdır. 

 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu soğutma amaçlı kullanılan klimalardır. Klima seçimi 

yapılırken enerji verimliliği yüksek olanlar tercih edilmeli, dış ünite evden/ofisten 50-60 cm 

mesafede, serin ve gölgeli bir yere yerleştirilmeli, klimaların temizlik ve bakımı her yıl 

yaptırılmalıdır8. 

 

Ulaşım: Ulaşım karbondioksit salınımının en önemli kaynaklarından biridir. Ulaşım alanında enerji 

tasarrufu açısından alınabilecek bazı önlemler şu şekilde sıralanabilir9: 

✓ Kısa mesafeler yürünmeli, uygun yollar varsa ulaşımda bisiklet kullanılmalıdır. 

✓ Yüksek motor hacmine sahip olan pikap, kamyonet vb. araçlar gerekmedikçe 

kullanılmamalıdır. 

✓ Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. 

✓ Lastiklerin bakımları düzenli aralıklarla yaptırılmalıdır. 

✓ Araçtaki gereksiz yükler daha fazla yakıt tüketimine neden olacağından mutlaka 

temizlenmelidir. 

✓ Mümkünse karayolu yerine daha az enerji tüketen denizyolu ve demiryolu tercih 

edilmelidir. 

✓ Yakıt tüketimini artırdığından dolayı gereksiz yere gaza basılmamalı ve ani fren 

yapılmamalıdır. 

 

Sonuç olarak gereksiz enerji kullanımının önüne geçerek ve enerji kullanırken tasarruf 

önlemleri alarak hem ekonomimizi, hem çevremizi, hem de sağlığımızı korumamız 

mümkündür. Bu önlemlere dikkat etmek her bireyin öncelikli sorumluluklarından biridir. 
 

 

 
9 [İnternet]: http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/b_en_ver_b_3.aspx Erişim Tarihi: 05/01/2020. 
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