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6-11 OCAK 

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI 

ENERJİ VE SAĞLIK 

Enerji günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir öğesidir. Günlük yaşamdaki yemek pişirmeden ulaşıma, ısınma ve 

barınmadan aydınlatmaya birçok aktivite enerjiye bağımlıdır. Enerjinin farklı kaynaklar aracılığıyla üretimi sağlığı 

çeşitli açılardan etkilemektedir1.  Enerji üretimi için kullanılan her kaynağın sağlık açısından belirli riskleri vardır. 

Olumsuz sağlık etkileri açısından en çok endişe duyulan enerji kaynakları, fosil yakıtlar, katı yakıtlar, biyokütle ve 

özel olarak da kömür biçiminde sıralanmaktadır. Dünyada kullanılan enerji kaynakları içerisindeki en büyük pay % 

85–90 oranında fosil yakıtlara (kömür, petrol, doğal gaz) aittir. Bugün fosil yakıtların kullanımı ve ormansızlaşma 

küresel iklim değişikliğine yol açan ana faktörler olarak sıralanmaktadır2,3,4.  

Çevreyi kirleten ve tehlikeli kaynaklardan enerji elde edilmesi, hastalıklara ve erken ölümlere neden olmaktadır. 

Enerjisiz kalmak nasıl önemli sağlık riskleri oluşturuyorsa enerji elde etmek de enerji elde etme yöntemine bağlı 

olarak risk oluşturabilmektedir. Bu riskler arasında çalışan sağlığı ile ilgili sağlık sorunları, çevre kirlenmesine bağlı 

sağlık sorunları, hava kirliliğine bağlı erken ölüm ve hastalıklar gibi başlıklar sıralandığı gibi kazalara bağlı oluşan 

sorunlar da yer almaktadır (örn. nükleer santral kazaları) 5.  Bu kapsamda, küresel iklim değişikliği, asit yağmurları 

(hava kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkan bazı kirleticilerin atmosferde asit bileşikleri haline gelip yağmurlar ile 

yeryüzüne inmesi), hava kirliliği ve ozon tabakasının tahribi enerji üretiminin çevre ve insan sağlığına etkilerinin 

özetlenebileceği dört başlık olarak sayılabilir6. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

Enerjinin verimli kullanımı ve gereksiz enerji kullanımının önlenmesi enerji üretimi sırasında ve sonrasında oluşacak 

olumsuz sağlık etkilerinin önüne geçilmesi açısından önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının arttırılması ve enerji kullanımında etkili ve verimli iyileştirmeler enerji kaynaklarının sağlık ve iklim 

değişikliği etkilerini azaltmada önemli stratejilerdir7. 

Enerji elde edilmesi sürecinde giderek küresel düzeyde oluşan etkilerle gezegenimizin geleceğinin ve insan sağlığının 

tehdit altında olması, enerjinin verimli kullanımını gündeme getirmiş ve gerek bireyler gerekse de ülkeler enerji 

tasarrufu ile ilgili çeşitli önlemler alma yoluna gitmişlerdir.  Ülkemizde de 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu 

çıkartılarak yasal düzenleme yapılmış ve bir dizi yönetmelik ile düzenlemeler getirilmiştir. Bu Kanun kapsamında 

                                                           
1 Güler Ç. Çevre ve Enerji. İçinde: Çevre Sağlığı(Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla) Yazıt yayıncılık, Ankara:2012:59-77. 
2 TMMOB Makina Mühendisleri Odası,  Enerji Verimliliği ve Tasarrufu Kılavuzu [Internet] 
https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/users/izmir/tasarrufbrosur.pdf Erişim: 25.12.2017 
3 WHO, Energy and Health [Internet] http://www.who.int/indoorair/publications/energyhealthbrochure.pdf?ua=1 Erişim tarihi:10.12.2017 
4 WHO, Global Environmental Change and Health WHO/SDE/OEH/05.01 [Internet] 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69099/1/WHO_SDE_OEH_05.01.pdf  Erişim tarihi: 01.01.2018 
5 Global Energy Assessment - Toward a Sustainable Future, Bölüm 4 Energy and Health, Cambridge University Press, 2012 [Internet] 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.432.5810&rep=rep1&type=pdf Erişim tarihi: 01.01.2018 
6 TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile Eğitim Programı, Enerji Tasarrufu [Internet] http://www.aep.gov.tr/wp-
content/uploads/2012/10/03_03_enerji-tasarrufu.pdf Erişim tarihi: 25.12.2017 
7 Smith ve ark  Energy and Human Health. Annu. Rev. Public. Health. 2013.34:159-188.  [Internet] 
http://ehsdiv.sph.berkeley.edu/krsmith/publications/2013/2013_ARPH_energy.pdf Erişim tarihi: 30.12.2017 
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Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak 

belirlenmekte ve bu hafta boyunca konuyla ilgili çeşitli etkinlikler planlanmaktadır8. 

Enerji verimliliği esas olarak yaşam ve üretim kalitesini etkilemeden birim ya da ürün başına düşen enerji 

tüketiminin azaltılmasını amaçlamaktadır9. Bu konuda alınacak basit önlemlerle hem sağlığımızı ve bütçemizi hem 

de çevremizi ve ülkemizi koruyabiliriz. Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalar, sanayide en az % 15, binalarda en az %35 

ve ulaşımda en az % 15 tasarruf potansiyeli olduğunu bir başka deyişle ülkemizde  ortalama  %20 enerji tasarrufu 

yapılabileceğini göstermektedir10. 

GÜNDELİK HAYATTA ENERJİ TASARRUFU İÇİN YAPILABİLECEKLER 

• Tasarruflu ampul kullanımı: Tasarruflu ampul kullanımının enerji sarfiyatını azaltacağı ve verimli kullanımını 

sağlayacağı unutulmamalıdır.  

 Enerji verimliliği sağlayan elektronik cihaz ve eşya kullanımı: Enerjiyi verimli kullanan cihaz ve eşyaların 

kullanımı ve satın alınırken bu özelliğe dikkat edilmesi günlük hayatta yapılabilecek ve enerji verimliliğine 

katkısı olabilecek önemli davranışlardandır.  Elektrikle çalışan cihaz ve aletlerde enerji etiketi uygulamaları 

yaygınlaşmış ve özellikle dayanıklı tüketim malzemelerinde kullanımı artmıştır. “Enerji Verimliliği Etiketi” 

yedi gruptan oluşan ve bir harf sistemiyle adlandırılan bir uygulamadır. Bu etiket,  “bir cihazın yıllık enerji 

tüketimi bazında A, B, C, D, E,F ve G harfleriyle ifade edilen yedi gruptan” oluşmaktadır.  Bu yedi gruptan A 

harfi, enerji tüketimi en düşük sınıfı göstermektedir. A sınıfı bir elektrikli alet %45 enerji tasarrufu 

sağlayabilmektedir11. 

 Gereksiz yere enerji tüketmemek ve enerjiyi israf etmemek: Bu başlıkta gündelik hayatta yapılabilecekler 

çoktur.  Gereksiz yere ışık yakmamak, tüm ışıkları yakmak yerine ihtiyacınız kadarını yakmak, odalardan 

ayrılırken lambaları kapatmak ve bunu herkesin birbirine hatırlatması,  gün ışığından mümkün olduğunca 

faydalanmak ve bu amaçla odaları doğal aydınlık avantajını daha iyi kullanacak şekilde düzenlemek, eğer 

kullanılmıyorsa, elektrikli cihazlarınızın fişlerini prizden çıkarmak (şarj aleti, televizyon, DVD oynatıcı, 

bilgisayar, müzik çalar gibi elektrikli cihazlar fişi takılı olduğu sürece güç harcamaktadır), işi bittiğinde 

televizyon, video oyunu, bilgisayar, müzik seti gibi elektrikli cihazları düğmesinden kapatmak (bu cihazlar, 

kumandadan kapatılması halinde, bekleme yani stand-by konumunda enerji tüketmeye devam ederler ve 

cihazın çalışırken tükettiği enerjinin yaklaşık yüzde beşi kadar enerji tüketirler), saç kurutma makineleri gibi 

çok fazla elektrik tüketen cihazları mümkün olduğunca kısa süreli kullanmak (Saç kurutma makineleri çok 

fazla elektrik tüketir. Saç kurutma makinelerinin 15 dakika çalışması 75 wattlık bir lambanın üç saat 

boyunca yanmasına eş değerdir. Dikkatli kullanımla yüzde 10 enerji tasarrufu yapılabilir) gibi önlemler 

tasarrufu arttıracaktır12. 

 Isınma ve soğutma önlemleri: Isınma ve soğutma işlemleri enerji tüketiminin önemli kaynaklarındandır. 

Bazı ülkelerde binaların ısıtılması ve soğutulması için harcanan enerjisini toplam enerjinin %43’ü olduğu 

                                                           
8 TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı, [Internet] http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Enerji-Verimliligi-Forum-ve-Fuari  
Erişim: 25.12.2017. 
9 TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği, [Internet] http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Enerji-Verimliligi%20%20  Erişim: 25.12.2017. 
10 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Enerji Verimliliği Haftası Basın Bildirisi, [Internet] 
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=106390#.VogumbaLSt8  Erişim: 25.12.2017. 
11 TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Aydınlatma ve Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği 
[Internet] http://www.eie.gov.tr/verimlilik/b_en_ver_b_1.aspx Erişim:10.12.2017. 
12 WWF Türkiye, Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği [Internet] http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/wwf_enerjiverimliligi.pdf 
Erişim: 25.12.2017. 
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belirtilmektedir13.  Bu açıdan ısınma ve soğutma işlemleri ile ilgili alınacak önlemler tasarrufa önemli katkılar 

yapabilir. Binaların aşırı düzeyde ısıtılmaması, binalarda ısı yalıtımının sağlanması,  ısınma sistemlerinin 

düzenli bakımı ve ısı kaybına neden olmayacak şekilde düzenlenmesi, yaz aylarında binaların aşırı ısınmasına 

yol açacak ve böylece klima kullanımın artmasına neden olacak davranışlardan kaçınma (yaz mevsiminde 

perde ve güneşliklerin açık tutulması ve odaların sıcaklığının artması gibi) alınabilecek önlemler arasındadır.  

Bina yalıtımı enerji verimliliği açısından önemli olmakla birlikte aşırı yalıtılmış binalarda bina içi hava kirliliği 

sorununun ortaya çıkabileceği unutulmamalı ve yalıtım bina yalıtımlarında bu risk dikkate alınmalıdır14. 

 Su tasarrufu sağlayan ürünlerin ve tasarruflu sıcak su kullanımının enerji tasarrufuna katkıda bulunacağı 

unutulmamalıdır. 

 Uygun yerlerde güneş enerji sistemlerinin kullanımı sağlanmalıdır (Güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi 

vb.) 

 Geri dönüşüm, geri kazanım ve yeniden kullanım gibi uygulamalar bu yollarla kazanılan ürünlerin 

üretiminde enerji tasarrufu sağlayacaktır.  

 Toplu taşıma kullanımının beraberinde getirdiği birçok çevresel yararın yanı sıra enerji açısından da önemli 

yararlar sağladığı unutulmamalıdır.   

 

 

UNUTMAYALIM! 

GEREKSİZ ENERJİ KULLANMAYARAK VE KULLANIRKEN TASARRUF ÖNLEMLERİ ALARAK 

ÇEVREMİZİ VE SAĞLIĞIMIZI KORUYABİLİRİZ. 

                                                           
13 US Environmental Protection Agency, Health, Energy Efficiency and Climate Change [Internet] https://www.epa.gov/indoor-air-quality-
iaq/health-energy-efficiency-and-climate-change Erişim: 19.12.2017. 
14 US Environmental Protection Agency, Health, Energy, Weatherization and Indoor Air Quality [Internet] https://www.epa.gov/indoor-air-
quality-iaq/energy-weatherization-and-indoor-air-quality Erişim: 19.12.2017. 
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