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2030 yılına kadar erişilebilir enerjiye herkesin 
kavuşmasını sağlamak, hem büyümeyi 
teşvik edebilecek hem de çevreye katkıda 
bulunabilecek kritik önem taşıyan bir 
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'dır.

Dünyanın nüfusu arttıkça, ucuz enerjiye talep de artacaktır. Fosil yakıtlara 
dayanan küresel ekonomi ve sera gazı emisyonlarının artması, iklim sistemimizde 
çok büyük değişiklikler yaratıyor. Bu değişiklikler de tüm kıtaları etkiliyor.
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Temiz enerjinin teşvik edilmesi, 2011 yılı itibarıyla küresel 
enerjinin %20’den fazlasının yenilenebilir kaynaklardan 
üretilmesini sağladı.

1 - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
2 - Türkiye İMSAD
3 - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
4 - www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr

Türkiye'de toplam enerjinin yaklaşık %33,4’ü sanayide, %30,5’i konut ve hizmetler 
sektöründe, %26,2’si ulaştırmada, %4,04’ü ise tarım sektöründe tüketiliyor. Binalar bu 
yüksek oran ile neredeyse sanayi kadar öne çıkıyor.2

6 Özel sektörün yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil binalar, temiz enerji kaynakları 
gibi alanlarda gerçekleştireceği yatırımlar sürdürülebilir kalkınma amaçlarına erişmek 
açısından büyük katkı sağlayacaktır.4

5 Erişilebilir enerjiye herkesin kavuşmasını sağlamak için güneş, rüzgar ve termal gibi temiz enerji 
kaynaklarına yatırım yapmak gerekiyor. Daha geniş bir teknoloji yelpazesi için maliyet-etkin standartların 
benimsenmesi de, binalar ve sanayide elektrik tüketimini dünya genelinde %14 oranında azaltabilir.3

Dünyada her beş insandan birinin elektriğe erişimi yok ve talep artmaya devam ettikçe, dünya genelinde
yenilenebilir enerji üretiminde büyük bir artış gerekecek.1



Önce Zarar Verme! 

Bina ve ulaşım sistemlerini içeren yapısal çevre tüm sera gazı salımının 
üçte ikisini oluşturmaktadır. Sürdürülebilir binalarda, “zarar ver ve 
tamir et” veya “salım yap ve ofsetle” yaklaşımı yerine, yapılacak 
analizlerle desteklenecek tasarım iyileştirme süreçleri ile daha az 
salımlı veya karbon nötr binalara ulaşmak mümkündür. Binaların tüm 
yaşam döngüsünde en az salım ve en az toplam çevresel zarar 
hedeflerine ulaşılmaktadır. 

Sektörümüz Neler Yapabilir?

Yeni ve mevcut bina stoklarında mutlaka enerji verimliliğine öncelik verilmeli. 

Enerji verimliliği bir ihtiyaç olarak görülmeli ve bir binanın tüm bileşenlerini yani 
aydınlatma, çatı-baca, ısıtma-soğutma-havalandırma, yalıtım ve kapı-pencere-duvar 
sistemlerini kapsayacak şekilde değerlendirilmeli.

İnşaat malzemesi sanayisi, enerji yoğun üretimi olan firmaların bulunduğu bir sektör. 
Enerji verimliliği, üretilen ürünü tek seferde ve doğru bir şekilde üretmek, ürünü doğru 
taşımak gibi şartları yerine getirmekle mümkün.

Türkiye'de inşaat malzemesi sanayicileri sürdürülebilir malzeme ihtiyacının 
karşılanması için inovatif ürünler geliştirirken enerji verimli üretime öncelik vererek 
rekabette öne çıkabilir.

Binanın, en uygun mimarî tasarımı ile enerji tüketim yükünün azaltılması, enerji 
tüketen tüm sistemlerinin ayrı ayrı ve mimarî ile bütünleşik olarak optimize edilmesini 
benimseyen “bütünleşik tasarım anlayışı” çağdaş yüksek performanslı binaların 
tasarımında kullanılan yöntem olarak benimsenmektedir.

Bütünleşik tasarım ile ilgili bileşenlerin dengeli tasarımıyla, hem yatırım 
maliyetlerinde, hem de geri dönüşlerde büyük ekonomik faydalar sağlanmaktadır. 
Güncel pratiklerde, enerji verimliliğine ilave olarak, yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
kullanılması, fosil yakıtlara bağımlılığı ve sera gazı salımlarını azaltmaktadır.

Enerjinin %31’e yakın bir kısmını yaşam 
alanlarımızda tüketiyoruz. Tüketilen toplam 
enerjinin yaklaşık %80’i ısıtma ve soğutma için 
harcanıyor. Erişilebilir ve temiz enerji amacı, 
sektörümüzün temel başlıklarından biri! 

TÜKETEN DEĞİL 
KORUYAN BİNALAR!



Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye İMSAD 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar Projesi, AB tarafından desteklenen ve AB Başkanlığı tarafından 
uygulanan Sivil Toplum Destek Programı’nın III. dönemi kapsamında desteklenmektedir.


