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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

Organizasyon partnerimize özel teşekkürlerimizi sunarız:

Teşekkürler
ÇEDBİK ekibi ayrıca atölye çalışmasına katılım ve destek
sağlayan tüm katılımcılara teşekkürlerini sunar. Özellikle,
atölye çalışmasının düzenleyicisi Hasan Özkoç, çalışma
yeri sahibi İLBANK yönetimi ve çalışanlarına üstün
desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunmak ister.

ÇALIŞTAY MEKANI: ILBANK SOSYAL
TESİSLERİ HAKKINDA

İller Bankası A.Ş., özel kanuna tabi ve yasal varlığa
sahip, özel bütçe ortaklık statüsünde bir geliştirme ve
yatırım bankasıdır. İller Bankası A.Ş. Türkiye’deki il
ve ilçelerin inşaat ve yeniden yapılanma süreçlerinde
büyük sorumluluk ve görevler almaktadır. Sosyal ve
eğitimsel hizmetleri, geleneksel binaların optimum
aydınlatma, mimari ve kullanıcı dostu tasarımlarını
sağlama işlemleri olmakla birlikte, açık hava etkinlik
düzenlemeleri, toplantı salonu, eğitim salonu, etkinlik
alanları, sosyal, sportif, eğitimsel aktivite alanlarını da
kapsamaktadır..

BİNALARIMIZIN BUGÜN OLDUĞUNDAN DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYORUZ
BUILD UPON, dünya çapında, binaların
yenilenmesi amacını taşıyan en geniş çaplı
ortak çalışma olup 13 ülkede, 1000’in üzerinde
organizasyonu bir araya getirmekte, 2016-2017
döneminde toplamda 80’in üzerinde etkinlik
planlamaktadır. 30 Nisan 2017 tarihine kadar,
Avrupa’daki mevcut binaların yenilenmesi
(renovasyonu) için yapı teslim stratejilerinde
ülkelere yardımcı olarak bir renovasyon dönüşümü
yaratmayı hedeflenmektedir.

Bu stratejiler, Avrupa’nın enerji kullanımını
düşürmek, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak
ve herkes için yüksek kaliteli bir yaşam sunan
binalar yaratabilmek açısından kritiktir.

ÇALIŞTAY HEDEFLERİ

Teknik kapasite, yönetimsel yapılanma, bilgi ve
finansal araçlar bakımından;

BUILD UPON ÇALIŞTAYININ
DÜZENLENMESİ

Çalıştayın önemli amaçları, tüm paydaşların
katılımı ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

BUILD UPON Türkiye’nin birinci ulusal çalıştayı
için hedefimiz Türkiye’de BUILD UPON için
çok paydaşlı bir süreç oluşturmak, yasal
durum ve Ulusal Renovasyon Stratejilerinin
geliştirilmesindeki gereklilikleri belirleme,
Bağımsız Enerji Ajansının kurulmasındaki gereklilikleri tartışmaktır.

1
Ulusal Renovasyon Stratejilerinin mevcut
durumunu ve uygulamalarının önündeki engelleri
tartışmak
Mevcut binaların derin renovasyonu
için kanuni yükümlülük ve düzenleme fikirleri
geliştirmek
2

3
Daha iyi ve yoğun Ulusal Enerji
Verimliliği Aksiyon planı için fikirler üretmek

Birinci toplantımızı alışıldık durumun dışında bir
proje takımı olarak herkese açık hale getirmekteki yaklaşımımız, projenin birinci gününden itibaren tüm paydaşları, BUILD UPON tarafından
ortak yaratma süreçleri olarak tanımlanan,
projenin sahiplenilmesi, yönlendirilmesi ve
şekillendirilmesi süreçlerine dâhil etmeyi
hedeflemektedir. Merkez hedefimiz, bu sayede
paydaşların birlikte çalışmalarını sağlamaktır.

GÖREVİMİZ

Avrupa Birliği, her bir ülkenin, konut ve ticari binaların yüksek standartlarda enerji verimliliğinin sağlanarak yenilenmesi için
uzun dönem stratejilerini içeren Ulusal Renovasyon Stratejilerini belirleme ve yayınlamalarını zorunlu kılmaktadır.
Bu zorunluluk ilk olarak 30 Nisan 2014 tarihinde, bu tarihten itibaren her 3 yılda bir güçlendirilmiş yeni stratejiler
belirlenerek tekrar yayınlanmak ve bir sonraki 30 Nisan 2017 olmak üzere bildirilmiştir. Peki, bunu nasıl yapmalıyız?
Bugün bu görevin gerçekleştirilmesinde rol alan pek çok bireysel katılımcı ve organizasyon ulusal renovasyon
stratejilerinin gerçekleştirilmesinde aktif olarak yer almamaktadır. Günümüzde pek çok ülkede renovasyon süreci
paydaşları ve girişimleri arasındaki yapılanmış büyük ölçekli ortak çalışmaları renovasyon dönüşümünü AB gereklilikleri
açısından gerçekleştirmemektedir.

TÜRKİYE’DE BUILD UPON
Türkiye’de 2007 yılından beri, binaların enerji verimliliği ile ilgili yasal geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu
çalışmalar AB gerekliliklerine göre devam ettirilmektedir. Ancak yine de, yasal düzenlemeler, yönetmelikler ve kılavuzlar
bütüncül bir yaklaşım ile güncellenmelidir. Özellikle, mevcut binaların enerji verimliliği için etkin derin renovasyon
stratejileri geliştirmeyi hedefleyen, kanunların, yönetimsel prosedürlerin, teknik kapasitelerin, finansal programların, kamu
ve özel sektör paydaşlarının tam entegrasyonunu gerektiren çalışmaların yapılması gerekmektedir. Türkiye’de çalışmaları
yürütürken, bütüncül bir yaklaşımla denetim mekanizmalarının, teknik koşulların, etkin finansal mekanizmalar ve farkındalık
düzeyi ile yerine getirilmesi planlanmıştır.
BU projesi kapsamında, Türkiye’yi ÇEDBİK temsil etmekte, AB Horizon 2020 kapsamında binalarda enerji etkin derin
yenileme çalışmalarını, yasal gereklilikler ve hukuki çalışmaları, teknik ve finansal koşulların sağlanmasını, farkındalık
çalışmaları ve yönetimsel prosedürlerin yerine getirilmesi çalışmalarını yürütmekte, bu amaçla gerekli tartışma ve çalışma
ortamlarının sağlanması için çalıştaylar düzenlemektedir. Bu çalışmaları AB Enerji Verimliliği Yönetmeliği 4. Maddesi
gereğince Enerji Verimliliği Stratejisi Belgesini geliştirmek için yürütmektedir.

DİYALOG SÜRECİ

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.

ÇEDBİK 0. BUILD UPON çalıştayını Ağustos 2015 tarihinde bir yuvarlak masa toplantısı olarak gerçekleştirmiştir. Build
Upon Türkiye Proje Koordinatörü Ahmet Acar katılımcılara bir sunum ile projeyi tanıtmış, paydaş listesi ve paydaş haritasını
paylaşmıştır. Bu paydaş listesi ve haritasına göre geri bildirimleri aldıktan sonra Prof. Dr. Zerrin Yılmaz’ın moderatörlüğünü
yaptığı bir fikir değişim oturumu gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda binalarda enerji verimliliğinin artırılması için ulusal
düzeyde yapılacak çalışmalarda yasal/ekonomik/sosyal ve teknik engelleri aşabilmek için yapılması gerekenler, geliştirme
stratejileri ve yasal değişiklikler tartışılmıştır. Her iki oturumda da katılımcılar tarafından, binaların ulusal düzeyde
renovasyonu konusundaki fikirleri tartışılmıştır. Bu oturumun sonunda, katılımcılar ulusal düzeyde bina renovasyonu
hakkındaki fikirlerini avantaj sağlayabilecek sorular ile değiştirmişlerdir. Toplantı sonunda, toplantıya ait fikirlerin
sınıflandırılması ve önerilerin sunularak ortak çözümlerin bulunması ile son değerlendirme yapılmıştır. Toplantı çıktısı
olarak, 6 çalıştayın konusu belirlenmiştir.
Sıfırıncı çalıştayda bina renovasyonu konusundaki pek çok engel tanımlanmıştır. Başlangıç olarak, ana engel teknik alt
yapı düzenlemelerindeki (veri tabanı, hesaplamalar, yöntem vb.), Ulusal Renovasyon Stratejisi (URS) amaçlarını belirlerken
oluşan eksiklikler olarak belirlenmiştir. Bu sebeple bu engellerin çözülmesinin gerekliliği BU Türkiye 1. Çalıştayının
gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır.
İlk çalıştayda tartışılacak ana konu yasal düzenlemelerin mevcut durumudur ve şu şekildedir: Ulusal Renovasyon
Stratejilerinde hangi noktadayız? Türkiye ve AB ülkelerindeki düzenlemeler arasındaki farklılıklar nelerdir? Türk
Renovasyon Stratejilerini AB düzenlemeleri ile uyumlu olacak şekilde nasıl düzenleyebiliriz?
Başlangıçta 1. Çalıştay için planlanan ana çıktılar ilkesel tanımlara odaklanmıştır. Bu çıktılar; yasal durumun belirlenmesi,
mevcut durumda eksikliklere karar verilmesi, URS’nin tanımlanmasının gerekliliği, yasal süreçlerin belirlenmesinde kamu,
STK ve akademik platformlarda gerçekleşen ortak hiçbir aktif faaliyetin olmaması, bina verilerinin tanımlanmasındaki
eksiklikler ve son aşamada bağımsız bir Enerji Ajansının kurulması için olası gerekliliklerin belirlenmesidir.
Belirlenen bu engellerin, çoğunluğunu merkezi yönetim ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı’ndan uzmanların oluşturacağı 1. Çalıştay’da tartışılması planlanmıştır.

ULUSAL RENOVASYON STRATEJİLERİ
İÇİN POLİTİKA GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI

Karşılama ve Kayıt aşamasında, Değer Haritası ve
Termometre formları, doldurulmak üzere, çalıştaya
katılan tüm paydaşlara verilmiştir.
Başlangıçta, ilk sunum ÇEDBIK BU Proje Koordinatörü
Ahmet Acar tarafından yapılmış, proje genel bilgileri
verilmiş, derin renovasyonun önemi üzerinde
durulmuştur.

Oğuz Kürşat
Kabakçı, Türkiye
Enerji ve Doğal
Kaynaklar Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü
Uzman Yardımcısı,
mevcut ulusal
renovasyonlar
hakkında bilgi veren
bir sunum yapmıştır.

Değer haritası ve Termometre formları çalıştay
boyunca bireysel olarak doldurulmuş ve tartışma
oturumundan sonra toplanmıştır.
Kumu, Türkiye Renovasyon Paydaş Sistem Haritası
ve RenoWiki’nin online sunumları yapılmış, Yasal
Düzenlemeler, Bina Yeterlilik ve Kapasiteleri,
Ekonomik, Organizasyonel ve Yönetimsel girişim
listeleri konularında da ayrıca bilgi verilmiştir.
Pınar Köse, bu çalıştay için organizasyon partnerimiz
olan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in Proje
Koordinatörüdür. WRI Türkiye’nin daha önce
gerçekleştirmiş olduğu enerji verimliliği konusunda
politika geliştirme üzerine iyi örnekler içeren
çalıştayları hakkında bir sunum yapmıştır.

KAPSAMLI RENOVASYON IÇIN DEĞER
HARITALARI
Değer haritası sonuçları genel olarak “ çok
önemli”, “önemli” ve “daha az önemli” etiketlerine
odaklanmıştır. Genel olarak kullanılan anahtar
kelimeler;
-

Enerji Verimliliği

-

Araştırma & Geliştirme

-

Farkındalık

-

Koordinasyon & İşbirliği

-

Örnek Çalışmalar & Yaygın Uygulamalar

-

Kentsel Yenilenme

-

Finansal Destek / Girişimler

-

Son Kullanıcıya Erişim

-

Veri Toplama & Analiz

-

Enerji Kimlik Sertifikası

-

Depreme Dayanıklı Tasarım

ULUSAL RENOVASYON STRATEJİLERİ
İÇİN POLİTİKA GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI

Tartışma oturumlarına başlarken, Hasan Özkoç 1. Çalıştay boyunca tüm oturumların moderatörü olarak tartışma
konularına bir giriş yapmıştır.

Toplantı konu başlıkları şu şekildedir:
-

Teknik Yeterlilik & Kapasite (AM)

-

Yönetim Yapısı		

(AM)

-

Farkındalık		

(PM)

-

Finans			(PM)

Bu konu başlıkları öğleden önce ve öğleden sonra
olmak üzere 2 oturum halinde, kahve molası ve
öğle yemeği arasını da içerecek şekilde, ayrı ayrı
oturumlarda tartışılmıştır.
Tüm oturumlarda her bir konu başlığı için:
-

Türkiye’de mevcut durum ve sorunlar

Çözüm yolları ve ulusal plan için gerekli
stratejiler
Hedef kitle/organizasyon ve performans
ölçütleri tartışılmıştır.

Sorular moderatör tarafından sırasıyla sorulmuş
ve tüm katılımcılar tarafından cevaplar verilmiştir.
Belirli geri dönüşler tüm organizasyonlar
tarafından yapılmıştır. Çalıştay boyunca, tüm
paydaşlarımız ile işbirliği halinde mevcut durum ve
aksiyon planı fikirleri tartışılmıştır.

ULUSAL RENOVASYON STRATEJİLERİ
İÇİN POLİTİKA GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI

Politika & Düzenleme
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki
Hizmetler Genel Müdürlüğü temsilcileri, Enerji Verimliliği Stratejisi Belgesinin
uygulanamaz olduğunu ve bu bildirinin
yeterli teknik veriyi içermediğini,
belgenin TSE standartları ve TS 825
Binalar için Isı Yönetmeliği’ne gore
önceliklendirilmesinin gerektiğini
vurgulamıştır.

Teknik Kapasite
Türk İstatistik Kurumu temsilcileri TÜİK
veritabanında, 2000 bina için bina
yapısı ve bina stoku ile ilgili 9 veri kalemini tanımlamıştır. Ayrıca gerekli veri
sonuçları ile inşaat izinleri toplanarak
da bu sayının belirlenebileceğini
vurgulamıştır.

İdari Yapı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel
Yönetim Genel Müdürlüğü temsilcileri
kentsel dönüşümün bina verimliliği ve
şehircilik çalışmalarının kilit noktası
oluğunu ve bütün çalışmaların bu
çerçevede yürütülmesinin gerekliliğini
belirtmiştir.

Farkındalık

Finans

UNDP Türkiye temsilcileri, yapı denetiminde enerji verimliliğinin sağlanması
konusunda 800 kişilik bir eğitimin
gerçekleştirildiğini ve bu amaçla bir
paydaş olarak Milli Eğitim Bakanlığının
dahil olmasının farkındalık düzeyini
artıracağını vurgulamışlardır.

EBRD Türkiye temsilcileri, EBRD
tarafından yürütülen TurSEFF ve
TurEEFF programlarını açıklamışlar ve
enerji bankalarının yaygınlaştırılarak
müşterilere, enerji konusunda uzman kadroların yol göstermesinin
gerektiğini vurgulamışlardır.

ULUSAL RENOVASYON STRATEJİLERİ
İÇİN POLİTİKA GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI

Çalıştayın sonunda, öneriler ve yorumlar
alınarak çalıştayın çıktıları belirlenmiştir.
Çalıştayın bitiminde algı düzeyi formları
katılımcılara dağıtılarak çalıştay sonu
değerlendirmenin yapılması istenmiştir.
Formlar tüm paydaş organizasyonların
temsilcileri tarafından doldurulmuştur.
Ölçütlendirme sisteminin uygulanmasıyla algı
yanıtlarındaki genellik en aza indirilecektir.

“Banka ve alıcılar
arasında bir kopukluk
bulunmaktadır. Enerji
verimliliği yatırımlarının
kararında ESCO önemli
bir rol oynamakta, alıcı
ve yatırımcıları bir araya
getirmekte ve bu iki
taraf arasında hızlandırıcı bir görev
üstlenmektedir.”
Burçin Pamuksuz
EBRD Türkiye – AB-IPA 21013 EBRD
Programı Proje Yöneticisi

“Enerji verimliliği
konusu, doğası
gereği geniş çaplı bir
danışmanlık ve tüm
paydaşlar tarafından
uygulama ve yasal
aşamalarda iş birliği
gerektirmektedir..
Bu açıdan, pek
çok AB üyesinin vurguladığı, tüm enerji verimliliği faktörlerinin bağımsız
bir yönetim sistemi tarafından açık bir
biçimde koordine edilmesi, yönetilmesi
ve karar/izin mekanizması olması gerekmektedir. Fakat Türkiye’de AB Türkiye
Sürecinde ve diğer uluslararası organizasyon raporlarında açık bir biçimde
belirtildiği gibi, etkin bir ajansın (pek çok
AB ülkesinde olduğu gibi) oluşturulması
gereklidir. Bu ajansın bakanlıklar arası ve
paydaşlar arası koordine edici, plan ve
yasal düzenlemelerin uygulanmasında ve
yönetilmesinde bir bakış açısı oluşturması,
kapasitelerin güçlendirilmesinde etkin bir
role sahip olması sağlanmalıdır.”
Hasan Özkoç
AB Türkiye Delegasyonu,
Enerji, Ticaret, Ekonomi ve Tarım
Departmanı

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ AKSİYON
PLANI – TASLAK
Bu taslak plan 2023 hedeflerine göre tamamlanması
gereken tüm ölçüm tiplerini kapsamaktadır ve Türkiye’de
enerji verimliliği ile ilgili gelecek hedeflerini içermektedir.
2012-2023 Enerji Verimliliği Stratejisi Belgesi tarafından
da desteklenmektedir ve Türkiye’nin enerji verimliliği
konusundaki ana strateji dokümanıdır.
Bu planda, enerji verimliliği; endüstriyel yapılar, konutlar,
hizmet binaları ve ulaştırma olmak üzere farklı konu
başlıklarında değerlendirilmektedir. Mevcut binalar için
enerji yoğunluğunun 2023 yılına kadar yaklaşık %20
oranında azaltılması hedeflenmektedir. Özellikle mevcut
binaların renovasyonu için çeşitli devlet destek ve
teşvikleri öngörülmektedir.
Ulusal Enerji Verimliliği Aksiyon Planı, Ulusal Renovasyon
Stratejisi bölümü tarafından, Yönetmelik ve Yasal
Düzenlemeler, Yönetim Yapısı, Teknik Yeterlilik ve
Kapasite, Finans ve Farkındalık stratejileri başta olmak
üzere stratejilerin belirlenmesinde devam eden bir
tartışma ve öneri süreci mevcuttur.

ENERJİ
VERİMLİLİĞİ
STRATEJİ BELGESİ
Türkiye için 2012-2023 dönemi Enerji
Verimliliği Strateji Belgesinde, 7 stratejik
amaç bulunmaktadır ve ikinci stratejik amaç:
“SP-02: Binalarda enerji ihtiyacı ve karbon
salımının azaltılması, yenilenebilir enerji
kaynaklarını kullanan, sürdürülebilir ve çevre
dostu bina yapımının teşvik edilmesi” dir.

Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın enerji verimliliği
stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesinde 2
önemli kamusal sorumluluk sahibidir.

Bu stratejik amaçlar SP-02/ST-01 ve SP-02/
ST-02 yönetmelikleri kapsamındadır.

SP-02/ST-01 yönetmeliğine göre “2023
yılına kadar ısı yalıtımı ve enerji verimli ısıtma
sistemleri için mevcut standartlar, 10.000 m²
kullanım alanının üzerindeki tüm ticari binalar
ve hizmet binaları kapsamalıdır. Ayrıca 3.
sınıf ve üzeri bina grubuna dâhil konutlarda
“Binalar için Yapı Yaklaşık Birim Fiyat
Listesi” oluşturulmalı ve büyükşehirlerdeki
kullanılabilir alanlar ve binalar için Kentsel
Dönüşüm Kanunu ve Deprem Yönetmeliği
standartlarını karşılamalıdır.

SP-02/ST-02, yönetmeliğine göre “2010
yılından sonra inşa edilen bina stokunun en
az dörtte biri 2023 yılına kadar sürdürülebilir
bina olarak dönüştürülmeli ve inşa edilmelidir.

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 1. Çalıştaya
davetli ve katılımcı listeleri aşağıdaki gibidir.

Çalıştayda merkezi yönetim ve diğer kamu kurumları başta
olmak üzere akademi/üniversite camiası, sivil toplum
kuruluşları ve enerji sektöründeki firmalar en önemli
temsilci topluluklar olarak belirlenmiştir.

PAYDAŞLAR

KATILIMCILAR

İnteraktif haritamız sayesinde renovasyon sürecinde rol
alan diğer paydaşları görüntüleyebilmektedir.

Kapsamlı renovasyon konusundaki geniş kapsamlı
1.Çalıştayımıza katılan katılımcılarımız:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü, AB Delegasyonu,
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,
EBRD Türkiye, UNDP Türkiye, ENVER, TSMD, TÜİK

TERMOMETRE

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

FİKİRLERE KATILIM SEVİYELERİ

SONUÇ

Binaların renovasyonu konusunda farklı bakanlıklar, belediyeler ve son kullanıcılar arasında koordinasyon eksikliği bulunmaktadır. İleri düzey koordinasyon, iletişim ve bağımsız bir değerlendirmenin
gerçekleştirilebilmesi için bağımsız bir Ulusal Enerji Ajans’ına ihtiyaç duyulmaktadır.
Kesin bir referansa göre aksiyon planının tamamlanabilmesi için ortak bir iş akışının oluşturulması
gereklidir. Gerekli yasal düzenleme, yönetmelik ve kılavuzların pek çoğu mevcut olmakla birlikte bu
düzenlemeler uygulama, izleme ve teşvikleri gerektirmektedir.
Mevcuttaki detaylı bina bilgisi ve istatistiki veriler, enerji ve renovasyon planlamasında sapmalar
içermektedir, bu sebeple bina tipolojileri ve kullanım özellikleri bilgileri toplanmalı ve analiz edilerek
gelecek planlar oluşturulmalıdır.
Genç yaştan itibaren farkındalığın oluşturulması için okullarda bu konular ile ilgili çalışmaların ve
öğrenciler arasındaki projelerin teşvik edilmesi, iş geliştirme ve toplumsal katılım için gereklidir.
Kullanıcıların farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması için medya kampanyaları, kamu hizmetleri ve
reklamları, açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi gereklidir. Özelden genele (en alttan en üste) veri
toplama ve genelden özele (en üstten en alta) inecek şekilde planlamanın yapılması gereklidir, ancak
Türkiye’deki mevcut durum bu durumun tam tersidir.
Uzun dönemli ve geniş kapsamlı enerji verimliliği planlamasının yapılması doğru ve ses getiren
stratejilerin belirlenmesinde önem taşımaktadır. Derin renovasyon, yönetmeliklerdeki minimum
standartları karşılayabilecek şekilde düzenlenmeli ve doğru finansal araçlar ile gelecek çalışmaları
oluşturmak üzere desteklenmelidir.
Grafiksel sonuçlar mevcut durum üzerindeki algı düzeyini göstermektedir. Bu sonuçlara göre herhangi bir durum için negatif hiçbir durum yoktur. 4. Madde’nin algı sonuçları en yüksek orana sahip
olarak bir sonraki çalıştayın konusunu belirlemiştir.

NASIL DAHİL OLABİLİRSİNİZ?

BU sürecinde işbirliği yapılması gereken paydaş ve
veri bilgileri aşağıdaki maddeleri içermektedir:
Renovasyon Paydaş Sistem Haritası ile: 1,000’den
fazla bireysel kilit paydaş organizasyon, proje ülkelerinin tamamını kapsayacak şekilde adreslenmiştir.
Görsel paydaş haritası Kumu kullanılarak
oluşturulmuştur. Bir sonraki aşamada bu haritalar,
paydaşların bilgilendirilmesi ve veri kayıtları için
paylaşılacaktır. Bu haritalar ulusal renovasyon
stratejilerinde gerekli kilit organizasyonların resmini
gösteren bir yardımcıdır.
RenoWiki’ye katkıda bulunarak: Renovasyon konusundaki engellerin belirlendiği mevcut literatürün
bir özeti şeklinde olup belirlenen fazla sayıdaki
engel kategorisini içermektedir. Bu sayede mevcut
renovasyon girişimleri (çözümler) 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
kapsamlardaki çözümlerin nasıl belirlendiğini ortak
bir biçimde göstermektir.

Çalıştay ve etkinliklere ortak olarak: Proje süresince
toplamda 80’in üzerinde çalıştay ve etkinlik ile
paydaşlar bir araya getirilecektir. 2017 Ulusal Renovasyon Stratejilerinin tamamlanması için bu diyalogda bize yardım edebilecek çalışma arkadaşlarına
ihtiyaç duymaktayız.
Çalıştay ve etkinliklere katılarak Etkinliklerin çoğu
yerel düzeyde, belediye ve büyükşehirlerde,
az bir kısmı ise Avrupa düzeyinde özel etkinliklerde
gerçekleştirilecektir. Bu etkinliklerde
ulusal düzeydeki diyaloglar uluslararası düzeyde
değerlendirilecektir. Ulusal ve uluslararası düzeydeki bu etkinlikler sayesinde ulusal renovasyon
konusunda sesini duyurmak isteyen herhangi bir
taraf tüm paydaşlara ulaşabilecektir.

#BUILDUPON
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Bu proje ÇEDBİK tarafından yürütülmektedir.
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