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ÇEDBİK HAKKINDA

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, 2007 yılında 
Türkiye’de yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında 
gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Yapı 
sektörünün tüm paydaşları için bir çatı kuruluş olma 
hedefiyle hareket eden dernek, toplumsal farkındalığı 
arttırmak ve yapı sektörünü sürdürülebilir ilkeler ışığında 
üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla eğitimler, paneller, 
konferanslar düzenlemektedir ve yerel yönetimler, 
üniversiteler, kamu ve özel sektörlere örnek projeler ve 
çalışma modelleri geliştirmektedir. Bugün 130’un üzerinde 
üyesi olan ve sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye’nin 
sürdürülebilir kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil 
bina konularında bilinçlendirilmesine önemli katkıda 
bulunan ÇEDBİK, 2012 yılı itibariyle Dünya Yeşil Binalar 
Konseyi (WGBC) Tam Konsey Statüsü’ne sahip oldu. 

Bkz: http://www.cedbik.org

Teşekkürler

ÇEDBİK ekibi olarak, çalıştayın tüm katılmcılarına ve 
destekçilerine teşekkürlerimizi sunarız. Öncelikle, çalıştay 
sürecinde sunumlarıyla çalışmalarımıza destek olan İZKA 
temsilcisi Murat Çelik’e, Malaga pilot projesi sunumu ile 
Ivan Luque Segura’ya, Ege Üniversitesi nEBULA projesi 
ile Doç. Dr. Özge Andıç Çakır’a ve Onur Enerji Bricker 
projesi sunumuyla Onur Günduru’ya, teşekkürü borç 
biliriz. Ayrıca, çalıştay mekanımız Yapı Fuarı Turkeybuild 
2016 İzmir, YEM Fuarcılık ve Fuar İzmir yetkililerine ve 
çalışanlarına tüm destekleri için teşekkür ederiz.

ÇALIŞTAY MEKANI: YAPI FUARI 2016 
FUAR IZMIR HAKKINDA

YAPI FUARI - TURKEYBUILD, 1978 yılından bu yana 
her yıl büyüyen fuar alanları, zenginleşen ürün ve 
hizmetleri, artan yerli ve yabancı katılımcı sayısı ile 
dünya standartlarında hizmet sunan uluslararası bir YAPI 
MALZEMELERİ ve TEKNOLOJİLERİ zirvesidir.

YAPI FUARI - TURKEYBUILD, ITE GROUP PLC’nin Türkiye 
ofisi ITE Turkey’in grup şirketlerinden biri olan YEM 
FUARCILIK A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

http://www.yapifuariizmir.com/tr-TR



BINALARIMIZIN ŞIMDI OLDUĞUNDAN DAHA IYI OLABILECEĞINE INANIYORUZ

Bu stratejiler Avrupa’nın enerji kullanımını ve iklim 
değişikliğinin etkilerini azaltmak ve herkes için kaliteli 
bir yaşam imkanı sunan binalar yapmak için kritik bir 
öneme sahiptir.

BUILD UPON, 2016-2017 yıllarında, 13 ülkede, 
80’den fazla etkinlikte 1,000′den fazla kurum ve 
kuruluşu bir araya getirecek olan geniş katılımlı ve 
bina iyileştirme konulu bir işbirliği projesidir.

Proje, Avrupa Birliği’ nin belirlediği tarih olan 30 
Nisan 2017′ye kadar ülkelere mevcut binalarını 
iyileştirecek stratejiler sunmaları konusunda yardım 
ederek Avrupa çapında bir renovasyon devrimi 
yaratmayı hedefliyor.

Binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri için fakındalık 
çalıştayında yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen temel 
çıktılar;

- Bütüncül bir yaklaşımla stratejik planlama, uygulama, 
kapasite geliştirme ve farkındalık artırma faaliyetlerinin 
tanımlanması

- Teşviklerin önündeki engellerin kaldırılması, hedeflerin 
belirlenmesi ve ölçüm doğrulama metotlarının geliştirilmesi

- Binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri için iyi uygulama 
örneklerinin paylaşılması

- Enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak ve son 
kullanıcı tarafında tüketim dengesi oluşturmak adına davranış 
değişikliği getiren enerji verimliliği sonuçlarının dikkat çekici 
sayısal veriler olarak paylaşılması 

gerekliliği olmuştur. 

Binalarda enerji verimli kapsamlı iyileştirmeler yapmak 
için gerekli olan farkındalık konusunda, tüm paydaşlarla 
işbirliği içerisinde; çalıştayda değinilmesi hedeflenen 
konular; 

- Enerji verimli bina iyileştirmeleri için son kullanıcılar 
arasında farkındalık artırmak için gerekli adımlar

- Gerekli düzenlemelerin hazırlanmasında kamu 
yetkililerinin bakışını geliştirecek girişimler

- Piyasadaki düşük renovasyon talebini dengeye getirmek 
için farkındalık artırma yöntemleri

- Binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri yatırımı için bilgi 
birikimi yaratmanın yolları

olmuştur.

ÇALIŞTAYIN HEDEFLERI ÇALIŞTAYIN ÇIKTILARI



AB her bir ülkenin, ülkedeki konut ve ticari binaların yüksek enerji verimlilği standartlarına renove edilmesi 
konusunda uzun dönemli bir strateji olan “Ulusal Renovasyon Stratejileri”ni belirlemelerini gerektirmektedir.

Bu gereklilik ilk kez 30 Nisan 2014’te ortaya çıkmıştır ve her üç yılda bir güçlendirilmiş stratejilerle devam 
edecektir, sıradaki tarih 30 Nisan 2017’dir. 

Günümüzde, bu alanda çalışan kişi ve kurumların çoğu ulusal renovasyon stratejisi konusunda etkin olarak 
birleşmiş değiller. Renovasyon paydaşları ve teşviklerinin büyük çapta yapılanmış bir işbirliğinin eksikliği, 
ülkelerin Avrupa renovasyon devrimi gerekliliklerini yerine getiremedikleri anlamına gelmektedir.

Türkiye’de 2007 yılından itibaren binalarda enerji verimliliği ile ilgili mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. 
Bu mevzuat çalışmaları Avrupa Birliği’ne uyum süreci gereklerince yerine getirilmiştir. Ancak bu yasal 
düzenlemeler, yönetmelik ve standartlar bütüncül bakış açısıyla gözden geçirilmelidir. Özellikle mevcut 
binalarda enerji verimliliğine yönelik “kapsamlı iyileştirme” konusunda etkin stratejiler geliştirmek; 
kanunlar, idari prosedürler, teknik kapasite, finansal programlar, kamu ve özel sektör taleplerinin tam bir 
entegrasyonunu gerektirir. Türkiye’de bu konuda yapılacak çalışmalarla yasaların/politikaların bütüncül bakış 
açısını yakalaması, denetim mekanizmalarının, teknik kapasitenin, etkin finansal mekanizmaların, farkındalık 
düzeyinin geliştirilmesi planlanıyor. 

AB Horizon 2020 programı çerçevesinde yürütülen, binalarda enerji verimliliğine yönelik kapsamlı iyileştirme 
konulu ve Türkiye’yi temsilen Çedbik’in yürüttüğü Build Upon projesi kapsamında, Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi’nden yola çıkarak, AB Enerji Verimliliği Direktifi Madde 4 doğrultusunda, mevzuatı geliştirmek 
için Politika&Düzenleme, Teknik Kapasite, Finans, Farkındalık ve İdari Yapılanma başlıklarında hedefler ve 
stratejiler sorgulanacaktır.

TÜRKİYE’DE BUILD UPON PROJESİ

GÖREVİMİZ



  

Ağustos 2015 tarihinde yapılan Build Upon Türkiye Sıfırıncı çalıştayda bina renovasyonu konusundaki pek 
çok engel tanımlanmıştır. 

Birinci çalıştay olarak Nisan 2016 tarihinde Binalarda Enerji Verimliliği İyileştirmeleri için Politika 
Geliştirmeleri Çalıştayı ağırlıklı olarak kamu kurumları temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da düzenlenmiştir. 
Bu çalıştayda çıkan sonuçlara göre, Mayıs 2016 tarihinde ikinci çalıştay olarak Binalarda Enerji Verimliliği 
İyileştirmeleri için Ulusal Bina Stoğu Verilerinin Toplanması Çalıştayı İstanbul’da düzenlenmiştir. İkinci 
çalıştayda çıkan sonuçlara göre ,  Haziran 2016 tarihinde üçüncü çalıştay Binalarda Enerji Verimliliği 
İyileştirmeleri için Teknik Kapasite Geliştirme Çalıştayı İstanbul’da düzenlenmiştir.  Dördüncü olarak, bina 
renovasyonlarında enerji verimliliği için Finansal Çözümler Çalıştayı Ekim 2016’da İstanbul’da düzenlenmiştir.

Kasım ayında İzmir’de düzenlenen bu beşinci ulusal çalıştaya kadar yapılan tüm tartışmalarda söz konusu 
olan problemlerin son kullanıcıda ve kamuda bina iyileştirmelerinde enerji verimliliği önemi konusunda 
farkındalık geliştirilmesi ile çözümlenebileceği düşünülmüştür.  Beşinci çalıştayın ana konusu, son kullanıcı 
ve kamu kuruluşlarında enerji verimliliği konusundaki farkındalık düzeyidir. Genel kamu farkındalığını 
artırmak için hangi yöntemlerin kullanılacağı tartışılması esastır.  Burada üzerinde çalışılması planlanmış ana 
bariyerler, son kullanıcının, kamunun ve profesyonellerin farkındalık seviyeleri, son kullanıcının renovasyon 
taleplerinin düşük kaldığı ve yeterli yatırımın yapılmadığı olmuştur.   Buna göre kullanılan temel araçlar, Build 
Upon Türkiye Paydaş Haritası ve Renowiki Veritabanı olmuştur.

İlgili paydaşlarımızdan bazıları, Izmir Ekonomi Üniversitesi, Izmir Serbest Mimarlar Derneği, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Eko IQ, Tuder, ISO, B2B, Yesil Bina, CNNTurk, Öğrenciler, Essiad, AKG, Karsiyaka Belediyesi, 
Greenpeace, Eğitim Fakülteleri, NTV, Arkitera, Yesil Gazete’dir.

ÇEDBİK Türkiye, 2016 yılında Ulusal Renovasyon Stratejileri kapsamında binaların tasarım ve teslim 
süreçlerine odaklanan atölye çalışmaları ve etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Bu çalışmalar ulusal, yerel 
ve Avrupa bağlantılı etkinliklerin bir karması olup, diğer Avrupa ülkelerindeki ulusal renovasyon stratejisi 
üzerinde çalışan liderleri bir araya getiren etkinliklerdir. 

DİYALOG SÜRECİ



ÇALIŞTAY

Yapı Fuarı İzmir 2016 kapsamında Fuar İzmir 
Fuaye alanında gerçekleştirilen Build Upon 5. 
ulusal çalıştay için alanda özel düzenlemeler 
yapılmıştır. Karşılama ve kayıt masasında, tüm 
çalıştay katılımcılarından imzalar toplanmış, yaka 
kartları teslim edilmiş, doldurulacak termometre 
formları verilmiştir. 

5. çalıştaya özel hazırlanan Renowiki ve Kumu 
tanıtım dokümanları ayrıca katılımcılara verilmiş. 
Binalarda enerji verimli iyileştirmelerde merkezi 
yönetim ve kamu farkındalık anketleri hem 
çalıştay davetlilerine hem de yapı sektörü 
fuarında ilgili ziyaretçilere verilmiş ve anket 
sonuçları toplanıp analiz edilmiştir. 

Program başında, ilk sunum ÇEDBİK Çevre 
Dostu Yeşil Binalar Derneği Build Upon Proje 
Koordinatörü Ahmet Acar tarafından Build 
Upon projesi üzerine yapılmıştır. Sunum 
boyunca, kapsamlı iyileştirme konusunda genel 
bilgilendirme yapılmıştır.

Build Upon Kapsamlı İyileştirme Farkındalık 
Çalıştayı kapsamında, öğleden önce ve sonra iki 
oturum düzenlendi.

 Öğleden önceki oturumda, tüm katılımcılar 
paydaş kategorilerine göre homojen dağılımlı 
olmak üzere 4-5 kişilik masalara yerleştirilmiş, 
masalarda dengeli tartışmalar sağlanmıştır. 
Dünya Kafe ortak akıl yöntemine benzer bir 
ortam oluşturulmuştur. Tüm masalara sırayla 
5 soru iletilmiş, ve katılımcılar bu sorular 
üzerinde fikir alışverişinde bulunmuş, yorumlar 
yapmış, bu yorumlarını flipchart yardımıyla kısa 
sunumlar halinde diğer masalarla paylaşmışlardır. 
Yorumların not alınması ve sunulması için her 
masadan birer temsilci seçilmiştir. 

Murat Çelik- İZKA, bölgesel çalışmalarını, bu 
çalışmaların önemini ve destek verdikleri enerji 
verimliliği projelerini yaptığı sunumla anlattı. 

Onur Günduru - Onur Enerji, çalışmalarını ve iyi 
uygulama örneği olarak Bricker projelerini yaptığı 
sunumla anlattı. 

Dr. Özge Andıç Çakır- Ege Üniversitesi Ebiltem, 
nEBULA projelerini yaptığı sunumla anlattı. 

Ivan Luque Segura - Sustainability Consulting  
bölgesel çalışmalarını ve destek verdikleri örnek 
projelerini yaptığı sunumla anlattı. 

İyi uygulama örnekleri proje ve çalışma sunumları 
ile soru cevap tartışma oturumları sonrasında, 
Kumu ve Renowiki platformları, katılımcılara 
online uygulamalı olarak tanıtıldı.

Programda, Türkiye’deki Paydaşlarımız için 
Kapsamlı İyileştirme Paydaş Sistem Haritası olan 
Kumu, ve Binalarda iyileştirme üzerine Politika & 
Düzenleme, Teknik Kapasite, Finansal, Ekonomik, 
Organizasyonel ve İdari konularındaki Türkiye 
çapındaki iyileştirmelerin listesi olan RenoWiki 
ayrı ayrı sunuldu. 



ULUSAL BINA STOĞU VERILERININ TOPLANMASI ÇALIŞTAYI

Soru 1

Binalarda enerji iyileştirmeleri konusunda 
Kamunun gerekli düzenlemeleri yapması 
ve değişime öncü olması amacıyla 
farkındalığının artırılması yönünde hangi 
adımlar atılmalıdır?

Masa 1

- Bütüncül bir yaklaşımla strateji geliştirme, 
uygulama, kapasite geliştirme ve farkındalık 
artırıcı faliyetlerin belirlenmesi
- Kamu binalarından başlanarak örnek projel-
erin uygulanması ve sektörel bazda da örnek 
binalarda Enerji Verimliliği uygulamalarının 
desteklenerek pilot projeler geliştirilmesi
- Ölçme ve doğrulama metodolojilerinin 
geliştirilmesi ve yıllık hedeflerle CO2 azalışı ve 
enerji verimliliği performansının duyurularak 
pilot proje sonuçlarının kamuyla paylaşılması
- Farkındalık faaliyetlerinin eş zamanlı olarak 
bireysel ve toplumsal düzeyde yapılması
- Bölgesel dönüşüm projelerinde, bölge 
ölçeğinde indikatörleri doğru belirleyerek bu 
bilgilere göre teknik ve finansal çözümlerin 
yerel yönetim ölçeğinde oluşturulması

Masa 2

- Engellerin kaldırılması
- Bilgi eksikliği
- İş sıralaması
- BEP-TR 2 Aşama (tespit- teşhis, sonuç)
- Bilgilendirme
(Muhtarlar, Apartman Yöneticileri, Tarafsız Plat-
formlar, Broşürler, Kamu Spotları, Promosyon)
- Teşviklerin verilmesi
- Vergi sübvansiyon
- Kredi
- Kamuda hedeflerin koyulması
- Yönetmelik, uygulamaların geliştirilmesi
- Kamu yapıları örnek olmalı
- Teknik sistem el kitapları, belgelendirme

Masa 3

- Devlet politikası oluşturulması, yasalarla 
sabitlenmesi
- Eğitim sürecinde malzeme bilgisinin daha 
ayrıntılı incelenmesi
- Sanayi - sivil toplum kuruluşları ortak çalışması 
ve farkındalık yaratma
- Sosyal sorumluluk projeleri
- İyi örneklerin çoğaltılması, daha fazla tanıtım 
yapılması
- Somut veriler ile son kullanıcıya aktarılması, 
bilinç arıtılması



MASA TARTIŞMALARI SUNUM SORULARI

:
Soru 2

Binalarda enerji iyileştirmeleri konusun-
da Son Kullanıcıların bilinçli taleplerde 
bulunması amacıyla farkındalığının 
artırılması yönünde hangi adımlar 
atılmalıdır?

Masa 2

- Bilgilendirme ve Eğitim ile çocuklardan ailelere 
bilgi aktarımı ve temel istatistikler gibi teknik 
olmayan bilgilendirmelerin yapılması
- Tasarrufun Faydaları
- Apartman Yöneticilerinin Biigilendirilmesi
- Mimarlara eğitim verilmeli
- EKB danışmanlarına eğitim verilmesi
- sosyal psikolojik etkileri, yerelde ve kimliklerin 
özellikleriyle insanların harekete geçirilmesi
- Finans araçları hakkında bilgilendirme

Masa 1

- Demo projelerde görsellik
- Uygulama sonuçlarının paylaşımı
- Son kullanıcıların projenin başından itibaren 
sürece katılması
- Son kullanıcıların bilgilerinin arttırılması için 
eğitimler
- Enerji Verimliliğinde kullanılacak ürülnlerin 
kullanımı, faydaları ve standartlları  konuusunda 
bilgilendirme
- Son kullanıcılara finansal destek

Masa 3

- Bölgesel kamu kuruluşları tarafından enerji 
verimli binalar ve avantajlarına yönelik seminer-
ler düzenlenmesi

- Binalara enerji tüketimi gösteren sayaçların 
yerleştirilmesi ve son kullancının bunu takip 
ederek enerji kullanım alşkanlıklarını düzenlem-
esinin sağlanması

- Enerji verimli binalar sayesinde elde edeceği 
kazancı gösteren karşılaştırmalı somut çıktıların 
elde edilmesi

- Son kullanıcının evindeki enerji tüketimini takip 
edeceği mobil uygulamaların gerçekleştirilmesi 
ve belirli hedeflerin sağlanması durumunda 
ödüllendirme yapılması (fatura, vergi vs. indirimi)

- Son kullanıcıya enerji verimli binaya dönüşüm 
için teşvikler verilmesi



- 2011’de Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve 
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) işbirliği protokolü ile  
“İzmir’de Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının 
Yaygınlaştırılması” Projesi başlatıldı.

-2012 yılında “İzmir Eko-verimlilik Stratejisi” hazırlandı.

-2014’te “İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı” 
çağrısına çıkıldı.

-İzmir’de temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz 
çalışmalarına talep oluştu.

2014-2023 İzmir Bölge Planı

IZKA
izmir Kalkınma Ajansı

Güçlü Ekonomi Gelişme Ekseni

Sürdürülebilir Üretim ve Hizmet Sunumu

• Farkındalık ve kurumsal kapasite artışı

• Eko-verimlilik ve endüstriyel simbiyoz 
sürdürülebilir üretim uygulamalarının 
yaygınlaştırılması

• Enerji verimliliği uygulamaları ve 
yenilenebilir enerjinin kullanımı 
yaygınlaştırılması

• Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve 
kullanımının yaygınlaştırılması

• Sürdürülebilir tarımsal üretim

• Sürdürülebilir turizm

Yüksek Yaşam Kalitesi Gelişme Ekseni

Sürdürüleblir Çevre

• Sürdürülebilir atıksu, içme ve kullanma 
suyu yönetimi

• Katı atık ve tehlikeli atık geri kazanım, 
depolama ve bertaraf kapasitelerinin 
artırılması

• Sanayi yoğun alanlarda hava kirliliği 
kontrolü sağlanması

• Evsel ısıtmada enerji verimliliği 
sağlanması, yenilenebilir ve temiz enerji 
kullanımının yaygınlaştırılması

Gediz, Küçük Menderes, Baçırçay 
havzalarında entegre havza yönetimi

• İzmir’de hassas ekosistemlerdeki 
biyoçeşitliliğin korunması

IZKA



MALAGA ELIH-MED PILOT PROJESI

Paylaşımcı Metodoloji

5 temel nokta

1- İlk tanı & sosyal çalışma

2- Paylaşımcı grup

3- Akıllı sayaçlarla doğrudan farkındalık

4- İşe alım & Eğitim

5- Farkındalık kampanyası

www.elih-med.eu

www.eurocities2014.eu

ELIH-MED
Akdenizde Düşük Gelirli Konutlarda 
Enerji Verimliliği 

Lider Partner: 

19 ortak / 6 farklı Akdeniz ülkesi / 9 pilot

Malaga Pilot:



nEBULA NEDİR?

nEBULA, enerji-etkin iyileştirmede uzmanlaşmış 
(gelecek) mühendisler, mimarlar ve teknisyenlerin 
Enerji Verimliliği kapasite ve becerilerini geliştirmek 
için tasarlanmış bir Avrupa projesidir.

Proje, öğrencilerin ve profesyonellerin eğitimi için 
erişilebilir olacak ve ilgili eğitim merkezlerinin eğitim 
programına uyarlanacak bir mobil uygulama (MU) 
geliştirecek.

NEBULA

Metodoloji

- Öğrenci ve öğretmenler için ihtiyaç analizi

- Sektör için ihtiyaç analizi

- Uygulama için en iyi eğitim materyallerinin 
seçimi

- nEBULA mobil eğitim aracının geliştirilmesi

- Aracın test edilmesi, doğrulanması ve 
geliştirilmesi

- Sanal marketlerin aracın ücretsiz paylaşımı

Sonuçlar

-Öğrencilerin ve profesyonellerin EE bina 
iyileştirme kapasitelerini katılımcı eğitim 
kuruluşları ile iletişimde olarak artırmak.

- EE bina iyileştirme sektörünün gerçek 
işgücü ihtiyaçlarını belirlemek.

- Mobil öğrenim araçlarına uyum sağlamayı 
kolaylaştırmak.

- Öğrencilerin ve eğitim merkezlerinin 
interaktif m-öğrenme aracılığıyla iletişim 
becerilerini artırmak.

-Katılımcılar ve olası işbirliği projeleri 
arasındaki iletişimi artırmak.

- nEBULAmodelini yaygınlaştırmak.

- Aracı müfredatlarına dahil eden farklı eğitim 
merkezleri arasındaki ağ iletişimini teşvik 
etmek.

http://www.nebula-project.eu/



ONUR ENERJİ
BRICKER

BRICKER’ın amacı ölçeklenebilir, tekrar edilebilir, 
yüksek enerji verimliliğine sahip, sıfır karbon 
emisyonlu ve uygun maliyetli çözümler geliştirerek 
mevcut mesken harici kamu binalarının enerji 
tüketiminin en az %50 oranında azaltılmasıdır.

http://www.bricker-project.com/

PROJE PARTNERLERİ

6 ÜLKE 18 partner (Türkiye, Belçika, İspanya, Almanya, Polonya, İtalya)



ÇALIŞTAY KATILIMCI ANALİZİ

BUILD UPON projesinin amacı Ulusal Renovasyon 
Stratejisi’nde işbirliği yapılması gerekli olacak tüm kilit 
paydaşlara ulaşmayı ve paydaşları bir araya getirmeyi ve 
sağlamaktır. Kilit roldeki paydaşlar arasından 5. Çalıştaya 
davetli ve katılımcı listeleri aşağıdaki gibidir:

Çalıştayda yerel yönetimler, yapı hizmetleri ve üniversite 
camiası başta olmak üzere üreticiler, finans kuruluşları ve 
enerji sektöründeki firmalar en önemli temsilci topluluklar 
olarak belirlenmiştir.

PAYDAŞLAR

İnteraktif haritamız sayesinde renovasyon sürecinde rol 
alan diğer paydaşlar görüntülenebilmektedir.

KATILIMCILAR

Farkındalık konulu 5. Çalıştayımıza katılan katılımcılarımız:

Alfamega Yapı, Bornova Belediyesi, EBiltem, Ege 
Üniversitesi, EMK Yeşil Bina Danışmanlık, Enerji Verimliliği 
ve Yönetimi Derneği, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi AB Hibe Projeleri Müdürlüğü, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler ve Temiz 
Enerji Müdürlüğü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir 
Kalkınma Ajansı, 

NB Yapı Malzeme, Onur Enerji, Saint-Gobain Weber, 
Seferihisar Belediyesi, TUREEFF, Urban Sustainability 
Consulting



Tüm çalıştay davetlillerine ve Yapı Fuarı İzmir 2016 fuar ziyaretçilerinden etkinliğimizle ilgilenen sektör paydaşlarına 
Kumu ve Renowiki çalışmalarımızı tanıtmak için broşür dağıtılmıştır. 

KUMU



Tüm çalıştay davetlillerine ve Yapı Fuarı İzmir 2016 fuar ziyaretçilerinden etkinliğimizle ilgilenen sektör paydaşlarına 
Kumu ve Renowiki çalışmalarımızı tanıtmak için broşür dağıtılmıştır. 

RENOWİKİ



Bina renovasyon sektöründe rol alan paydaşlar için bir sistem oluşturmak amacını taşımaktayız. Bu sistem ayrıca 2. 
yıl sistem değerlendirmelerinin izlenmesinde de kullanılabilecektir. Bina renovasyon sektöründeki katılımcılara kendi 
düzeylerini değerlendirmeleri istenmiştir. Aşağıdaki tablo bu değerlendirmeleri göstermektedir. 

TERMOMETRE



ANKET SONUÇLARI

KURUM YORUM

Tasarımcı Karşılaştırmalı, fiziksel örneklemeler yapılabilir.

Tasarımcı Devlet politikalarının değişmesi, yerel yönetimlerle bu alanda bilgili kişilerin katılımlarıyla 
insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Belki de ağır yaptırımlarla kaliteli yaşam için kanunlar 
hazırlanmalı. Kırsal bölgelerde yaşayanlarla birebir görüşülmeli oraların iyileştirilmesi için 
onlarla birlikte hareket edilerek kentsel ölçekte de çalışmalar yapılmalıdır.

Danışman Devlet teşvikleri şart!

Yatrımcı Devlet teşviki, televizyon reklamları

Uygulayıcı Her ilin her belediyesinde mümkünse her mahallede sürdürülebilir bir yapı inşa edilerek 
insanların süreci görmesi, yeşil binaların faydalarına yakından şahit olması sağlanmalı.

Uygulayıcı Her düzeyde eğitim (okullar dahil) ve devletin kanuni altyapıyı hazırlayıp politika haline 
getirmesi.

Akademi Öncelikle kamunun ve kullanıcıların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Kullanıcının aslında binanın 
iyileştirilmesine yapacağı katkının ve mali harcamanın bir külfet olmadığı aksine yaşam 
koşullarını iyileştirerek uzun vadede veya kısa zamanda bir kar sağladığı konusunda 
bilinçlendirilmesi gerekmekte. Ayrıca yerel ve merkezi yönetimlerin de bazı yönetmelik ve 
mevzuatlara yenilik getirmesi gerekiyor.

Akademi Binalarda enerji iyileştirmeleri, yeşil çevre ve daha yaşanabilir şehirler konusunda 
farkındalığı arttırmak adına hem tasarımcıların hem üreticilerin hem de kullanıcıların bilgi 
kapasiteleri arttırılmalı. Özel sektör ve kamu bu konular üzerinde bilgilendirilmeli ve teşvik 
edilmeli. ‘Doğa bütün problemleri çözer’ mottosu öncelik olmalı.

Akademi Medyanın ve kamu kuruluşlarının bu konudaki çalışmalarını arttırarak farkındalık ve 
bilinçlendirme üzerine gidilmelidir.

Akademi Yapılan çalışmalara kamuoyunda daha çok yer verilerek yerel halkın bilinçlendirilmesi 
gerektiğini düşünmekteyim. Böylece kitlesel farkındalığın çekirdekten başlayarak yayılacağı 
kanısındayım.

Kamu Kuruluşları Kentsel dönüşümün gerçek anlamda yapılması ve bu süreçte yerel bilinçlendirmeler, yasal 
(yerel) zorunluluklar vb.

Kamu Kuruluşları Öncelikle yeni konut projelerinde bu konunun ele alınmasının sağlanması ve yeni konut 
alma potansiyeli olan kişiler üzerinden farkındalık yaratılması en geniş etkiyi yapacaktır. 
İkinci hedef kitle ise gençler ve çocuklar olmalıdır.



ANKET SONUÇLARI

KURUM YORUM

Yerel Yönetim, 
Kamu 
Kuruluşları

Çeşitli kurum-kuruluşlarla, STK, üniversite, özel sektör vb. ile birlikte düzenlenen çalıştay ve 
seminerlere daha fazla önem vermek, sayısını arttırmak. Daha fazla farkındalık arttırıcı etkinliklere 
yer vermek. Ortak akıl çalışmaları, öneri çalışmaları, raporları geliştirmek, AB iyi uygulama 
örnekleri araştırılıp uygulanmasına önem vermek (yerinde ziyaretler)

Yerel Yönetim Enerji verimliliğinin önemi konusunda farkındalık çalışması yapılması. Yatırım maliyetinin geri 
dönüşü ile hesaplamalar konusunda destek sağlanması.

Yerel Yönetim İyi ve etkili örneklerin artması ve sonuçlarının interaktif yöntemlerle paylaşılması. Kamuoyu 
farkındalığının arttırılması gerekmektedir.

Yerel Yönetim Belediye, özel sektör, üniversite, vatandaş ortaklığı sağlanarak çok paydaşlı etki oluşturulmalı. AB 
kentlerindeki örneklerde olduğu gibi ısı adalarındaki konut sahipleri ve enerji dağıtım firmalarıyla 
görüşmeler yapmak, lobi oluşturmak, enerji kooperatifleri kurulmalı, yeni bina yapımında/
mevcut binalarda enerji etken uygulamaları tercih eden özel sektör temsilcileri teşvik edilmeli/
ödüllendirilmeli. Belediye binalarında enerji tasarrufu/etkinliği özendirilmeli, tanıtılmalı. Enerji 
etken uygulamaları tercih eden konut sahipleri ödüllendirilmeli, teşvik edilmeli.

Yerel Yönetim Hazırlanan kılavuz, plan vb. yazılı materyallerin, halka, uygulamaların da görülebileceği 
örneklerle, yaptıklarında elde edecekleri tasarruf ya da verimliliğin sayısal değerlere dönülüp 
aktarılması.

Yerel Yönetim Kamu spotu ve bilgilendirme amaçlı tanıtım hizmetlerinin arttırılması, farkındalık arttırılmasına 
yönelik ilk ve ortaöğretim kurumları dahil tüm eğitim programlarında basit ve yoğun nitelikli 
eğitimlerin verilmesi.

Yerel Yönetim Tasarımcı, üretici, kullanıcı ve yatırımcı teşvik edilmeli.

Yerel Yönetim, 
Kamu 
Kuruluşları

Proje aşamasında bunun tasarlanıp sonra da yapılması/uygulanması gerekmektedir. Sonradan 
(proje sonrası) yapılanlar hiç yoktan iyidir fakat beraberinde başlıca sorunları getirmektedir 
(örneğin bina dış yüzeylerinin yalıtılarak kapatılması “deprem” riski yüksek ülkelerde sorun 
olmakta). Kentsel dönüşüm de bunun bir fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

Üretici Yönetmeliklerin oluşturulması/zenginleştirilmesi,  Teşviklerin gündeme gelmesi, Medya 
kampanyaları

Üretici Son kullanıcı, müteahhit ve üreticiye konularıyla ilgili eğitim, farkındalık arttırma,  Üretici ve son 
kullanıcıya yatırımlar için ve kullanıcı için teşvik mekanizmaları, İlköğretim seviyesinde farkındalık 
çalışmaları; geleceğin büyüklerine yatırım. 

Üretici Medya ile birlikte hareket ederek son kullanıcıya ulaşmak, fayda/maliyet oranının son kullanıcıya 
anlatılması, zorunluluk olarak değil gönüllü olarak enerji verimliliğine katkıda bulunduracak 
çalışmalar ve anlatımlar yapılması.



SONUÇ

Çalıştay katılımcıları yatırımcılar, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri, akademi/üniversite, araştırma 
merkezi, sivil toplum kuruluşları, diğer kamu kuruluşları, enerji sektörü, üreticiler, tasarımcılar ve yapı 
hizmetleri temsilcileri olarak binalarda enerji verimli iyileştirmelerde finansal çözümler üzerine tüm çalıştay 
boyunca fikir alışverişinde bulunmuşlardır. İyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşılmış bina iyileştirmeleri 
ve enerji verimliliği yatırımları için finansal çözüm fikirleri, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde interaktif 
soru çözüm ve tartışma seanslarıyla aranmıştır. Buna göre, katılımcıların üzerinde uzlaşmaya vardığı belirli 
çalıştay çıktı fikirleri oluşmuştur.

Binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri farkındalık beşinci ulusal çalıştay kapsamında
tüm katılımcılar paydaş kategorilerine göre termometre formlarını ve anketleri doldurmuşlardır. Böylece her
bir paydaş temsilcisinin sektördeki enerji verimliliği uygulamalarındaki rollerini değerlendirmesini
analiz etme ve katılımcıların kümülatif görüşlerini öğrenme fırsatı olmuştur.

İyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşılmış bina iyileştirmeleri ve enerji verimliliği yatırımları
için farkındalık artırma çözüm fikirleri, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde interaktif soru çözüm ve tartışma
seanslarıyla aranmıştır. Buna göre, katılımcıların üzerinde uzlaşmaya vardığı belirli çalıştay çıktı
fikirleri oluşmuştur.

Bina iyileştirmelerinde farkındalığın önemi 
değerlendirillirken düşünüldüğü üzere; 
çalıştayda yönlendirici sorular aracılığıyla 
yapılan fikir alışverişleri sonucunda, bütüncül 
bir yaklaşımla stratejik planlama, uygulama, 
kapasite geliştirme ve farkındalık artırma 
faaliyetlerinin tanımlanmasının, teşviklerin 
önündeki engellerin kaldırılması hedeflerin 
belirlenmesi ve ölçüm doğrulama metotlarının 
geliştirilmesinin,  binalarda enerji verimliliği 
iyileştirmeleri için iyi uygulama örneklerinin 
paylaşılmasının ve enerji verimliliği ko-
nusunda farkındalık yaratmak ve son kullanıcı 
tarafında tüketim dengesi oluşturmak adına 
davranış değişikliği getiren enerji verimliliği 
sonuçlarının dikkat çekici sayısal veriler olarak 
paylaşılmasının gerekliliği tartışılmış ve uygula-
maya geçilmesine karar verilmiştir..



NASIL DAHIL OLABILIRSINIZ?

BU sürecinde işbirliği yapılması gereken 
paydaş ve veri bilgileri aşağıdaki maddeleri 
içermektedir: 

Renovasyon Paydaş Sistem Haritaları: 
1,000’den fazla bireysel kilit paydaş organiza-
syon, proje ülkelerinin tamamını kapsayacak 
şekilde adreslenmiştir. Görsel paydaş haritası 
Kumu kullanılarak oluşturulmuştur. Bir sonraki 
aşamada bu haritalar, paydaşların bilgile-
ndirilmesi ve veri kayıtları için paylaşılacaktır. 
Bu haritalar ulusal renovasyon stratejilerinde 
gerekli kilit organizasyonların resmini gösteren 
bir yardımcıdır. 

RenoWiki’ye bağlanma: Renovasyon konusun-
daki engellerin belirlendiği mevcut liter-
atürün bir özeti şeklinde olup belirlenen fazla 
sayıdaki engel kategorisini içermektedir. Bu 
sayede mevcut renovasyon girişimleri (çözüm-
ler) bu durumlara göre haritalanabilecektir. 
RenoWiki’nin amacı, 13 proje ülkesindeki 
yüksek etkiye sahip renovasyon girişimlerinin 
geniş kapsamlı bir özetini sağlamak, ulusal 
renovasyon stratejilerinin mevcut yapıya nasıl 
dahil edildiğini ve diğer ülkelerdeki bu kapsam-
lardaki çözümlerin nasıl belirlendiğini ortak bir 
biçimde göstermektir.

Çalıştay ve etkinliklerde ortak olma: Proje 
süresince toplamda 80’in üzerinde çalıştay 
ve etkinlik ile paydaşlar bir araya getirilecek-
tir. 2017 Ulusal Renovasyon Stratejilerinin 
tamamlanması için bu diyalogda bize yardım 
edebilecek çalışma arkadaşlarına ihtiyaç 
duymaktayız. 

Çalıştay ve etkinliklere katılma: Etkin-
liklerin çoğu yerel düzeyde, belediye ve 
büyükşehirlerde, az bir kısmı ise Avrupa düzey-
inde özel etkinliklerde gerçekleştirilecektir. 
Bu etkinliklerde ulusal düzeydeki diyaloglar 
uluslararası düzeyde değerlendirilecektir. Ulusal 
ve uluslararası düzeydeki bu etkinlikler sayes-
inde ulusal renovasyon konusunda sesini duy-
urmak isteyen herhangi bir taraf tüm paydaşlara 
ulaşabilecektir. 

İşbu rapor, 
DİLARA GÖKER tarafından hazırlanmış, 
AHMET ACAR tarafından kontrol edilmiştir.



  
  

Bu proje ÇEDBİK tarafından yürütülmektedir.

#BUILDUPON #30APRIL2017

Disclaimer: The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not represent the 
views of the European Commission, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any 
use of this material.


