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İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği 
Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi 

 
 
Dünyadaki enerjinin yaklaşık %40’ı binalarda kullanılmaktadır; bu oran ulaşım 
ya da endüstrideki kullanım miktarının üzerindedir. Binalarda kullanılan enerji 
iklim değişikliğinin ana etkenlerinden biridir, bu nedenle dikkatle ele 
alınmalıdır.  
 
İş dünyası, binalarda enerji verimliliğini ciddi oranda düşürmek için liderlik 
etmeli ve bunu başarmak için önceliklerini tekrar belirlemelidir.  
 
Binalarda enerji verimliliği konusunda liderlik etmek, kurumlara işletme 
maliyetlerinin azaltılması, çalışan performansının ve memnuniyetinin 
iyileştirilmesi ve kurumsal itibarın artırılması fırsatlarını sunmaktadır. Böylece 
kurumlar, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri olan iklim 
değişikliği konusunda ortak çözümün parçası olmaktadırlar. 
 
İş dünyasının ticari binalarda enerji verimliliğini sağlamak için ihtiyaç 
duyulacak standartlar, dünya çapında enerji verimli binalara talebi 
artıracaktır. 
 
Ortak çabalarımız, dünya çapında enerji kullanımı ve karbon salınımında 
kayda değer bir iyileşme sağlayabilir.  
 
Bu bildirge ve ekinde yer alan uygulamalara ilişkin kılavuz, “Enerji 
Tüketiminde Dönüşüm için Binalarda Enerji Verimliliği” raporunda ana 
hatlarının belirlendiği şekilde iyileştirmeleri sağlamak için, SKD üyesi şirketler 
başta olmak üzere, ülkemizde faaliyet gösteren diğer şirketlerin, kendi ticari 
binalarındaki enerji kullanım performansını artırmayı hedeflemektedir. 
Proaktif bir platform olarak yıllar itibariyle gelişimi hedefleyen bu insiyatif, 
katılımcı kurumlar için aşağıda belirtilen beş aksiyonu içermektedir: 
 

1.  Şirket binalarındaki mevcut durumu tespit etmek ve hedeflenen 

değişime uygun olarak zamana dayalı enerji ve/veya CO2 

azaltım hedefleri belirlemek, 

 
2.  Şirket binalarında minimum enerji kullanım performansının 

iyileştirilmesine yönelik bir şirket politikası yayınlamak, 

 
3.  Şirket binaları için belirlenmiş bu hedefleri gerçekleştirmeye 

yönelik bir uygulama stratejisi ve denetim programı belirlemek 

ve hayata geçirmek, 

http://www.skdturkiye.org/
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4.  Şirketin enerji kullanımı, CO2 salınımı ve azaltım hedefleri 

konusunda yapmış olduğu ilerlemeyi sürdürülebilirlik ve diğer 

benzer raporlarında yıllık olarak yayınlamak, 

 
5.  Binalarda enerji verimliliği çalışmalarını daha yaygın hale 

getirmek için, tedarikçiler, çalışanlar ve diğer paydaşlarla 

pazarlama, AR-GE, bilgilendirme ve eğitim gibi faaliyetler 

yapmak.  

 
Biz imza sahipleri, bu bildirge ile yukarıdaki hedefleri taahhüt ederiz: 

 
 
 
 
 
 

http://www.skdturkiye.org/

