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Günlük yaşantımızdaki pek çok işte enerjiye ihtiyacımız var. Kullandığımız taşıtların ve alet-
lerin çalışması, binaların ısıtılması, soğutulması ve aydınlatılması bu işlerden bazıları. Dahası 
yediğimiz yiyeceklerin, giydiğimiz kıyafetlerin, kullandığımız tüm eşyaların üretiminde ve 
bizlere ulaştırılmasında enerji kullanılıyor.

Günümüzde enerji; kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtlardan ve su, rüzgâr, güneş gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor. Bu kaynaklardan fosil yakıtların kullanılma-
sıyla atmosfere salınan gazlar, dünyamızın giderek ısınmasına ve kirlenmesine sebep oluyor. 
Bu sebeple yenilenebilir enerji kaynakları hem dünyada hem de ülkemizde gittikçe yaygınlaşı-
yor. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması dünyamızın ısınmasını ve kirlenme-
sini önlemek için tek başına yeterli değil. Enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılması da çok 
önemlidir. Örneğin; odadan bir süreliğine çıkarken ışıkları kapatırsak enerjiyi olabildiğince az 
kullanmış oluruz. Yani enerji tasarrufu sağlarız. Aynı işi daha az enerjiyle yapan akkor ampul-
ler yerine LED ampuller kullanarak da enerji verimliliğine katkı sağlamış oluruz.

Dünyada elde edilen enerjinin üçte birinden biraz fazlası binalarda kullanılıyor. Bu enerjiden 
daha çok ısıtma, soğutma, aydınlatma, elektrikli aletleri çalıştırma gibi amaçlarla yararlanılı-
yor. Kullanılan enerjinin miktarı; binaların tasarımına, dış kaplamasına, aydınlatma, ısıtma ve 
soğutma sistemlerinin türüne bağlı olarak değişiyor. Binalarda enerji verimliliğini artırmak 
ve enerji tüketimini azaltmaksa bir uzmanlık alanı. Mimarlar, mühendisler; teknolojiden ve 
yenilikçi uygulamalardan yararlanarak binalarda enerjinin daha verimli kullanılması için ça-
lışıyorlar.
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Enerjiyi Verimli Kullanmak
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Ülkemizde binalardaki enerji tüketiminin büyük çoğunluğu ısıtma ve soğutma ihtiyacından 
kaynaklanıyor. Bunun nedeni binaların çoğunun enerji verimliliği gözetilerek yapılmamış ol-
ması. Bu sorun; binaların dış yüzeyinde, doğrama ve camlarında ısı yalıtımı yapılarak büyük 
ölçüde çözülmeye çalışılıyor.

Günümüzde bazı binalar çok düşük enerji tüketecek şekilde tasarlanıyor. Bunlara yeşil bina, 
sıfır enerjili ev, pasif ev, enerji etkin bina gibi adlar veriliyor. Bu tür binalarda enerji verimli-
liğini artırmak için güneşten ve rüzgârdan en iyi şekilde faydalanılıyor. Bunun için binaların 
doğru konumlandırılması, ısı yalıtımlı doğramaların ve camların kullanılması, binalarda çatı 
ve dış kaplama yalıtımının yapılması gibi pek çok ayrıntının düşünülmesi gerekiyor.
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Hem dünyada hem de ülkemizde kentlerde yaşayan insanların sayısı hızla artıyor. Bu neden-
le yeni binaların inşa edilmesi gerekiyor. Bu binalar çoğunlukla enerjiyi verimli kullanacak 
şekilde tasarlanıyor ve inşa ediliyor. Ancak bu yeterli değil. Aynı zamanda binaların içinde 
bulunduğu yerleşim alanlarında da enerji verimliliğinin sağlanması gerekiyor.

Enerjinin önemli bir kısmı evlerde kullanılıyor. Evlerin ısıtılması, aydınlatılması ve evlerdeki 
elektrikli aletlerin kullanımı hep enerjiyle gerçekleşiyor. Yemek hazırlanırken, ütü yapılırken, 
bulaşık yıkanırken enerji tüketiliyor. Bu nedenle kullanacağımız ürünleri seçerken ve bunları 
kullanırken enerji tasarrufunu ve verimliliğini göz önünde bulundurursak bu konuda üzerimi-
ze düşeni yapmış oluruz.
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Bilim Çocuk,TÜBİTAK,Aralık 2015
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fosil Yakıtlı Enerji Kaynakları

1.

4.

2.

3.

Metne göre günlük yaşantımızda enerjiye ihtiyaç duyduğumuz alanlardan iki tanesini 
yazınız.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden  hangisi fosil yakıtlardan biri değildir?

A) Petrol
B) Rüzgâr
C) Kömür
D) Doğal gaz

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki tabloyu eksiksiz doldurunuz.
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Enerji kaynaklarından hangisinin kullanımı olumsuz sonuçlara yol açar? Nedeniyle 
birlikte yazınız.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasındaki amaç nedir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

5.

8.

6.

7. Enerji  israfını en aza indirmek için metinden hareketle bir çözüm önerisi yazınız.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Hangisi düşük enerji tüketen binalara verilen isimlerden biri değildir?
A) Akıllı ev 
B) Yeşil bina
C) Sıfır enerjili ev
D) Enerji etkin bina

 Aşağıdaki bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yi işaretleyiniz. 

a) Kullanmadığımız odanın ışığını kapatmak enerji tasarrufu sağlar.

b) Akkor ampul kullanmak enerji verimliliğine katkı sağlar.
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Binaları ısıtmak
Binaları soğutmak
Binaları aydınlatmak
Elektrikli aletleri çalıştırmak
Binaların daha güzel görünmesini sağlamak

9.

10.

11.

Metne göre binalarda enerji hangi amaçlarla kullanılmaktadır? İşaretleyerek belirti-
niz.

Binalarda kullanılan enerji etiketi aşağıda verilen görseldeki gibidir. Binanızın enerji per-
formansı sıfıra ( 0 ) ne kadar yakınsa o kadar iyidir.

Aşağıda bazı evlere ait enerji performansları verilmiştir. Hangisi en yüksek enerji 
performansına sahip bir eve aittir?

A) 165                         B) 108                         C) 54                           D) 19

Güneş ülkemizde doğudan doğup batıdan batar. Güneşten en iyi faydalanan bölgelerimiz 
ise güney bölgelerimizdir. Çünkü ülkemiz Ekvator’un kuzeyinde yer alır. 
Buna göre, ülkemizde enerjiden tasarruf etmek için evimizin konumlandırılacağı en 
doğru yön hangisi olmalıdır? İşaretleyerek belirtiniz.
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