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1. GİRİŞ 

Türkiye, uzun dönemli politika hedeflerini gerçekleştirmek adına enerji verimliliği politikalarını ve 

programlarını revize etme çalışmalarını yürütmektedir. 

4 Mart 2016’da, ETKB IPA12/CS04 Projesi Başlangıç Raporu, Konsorsiyum tarafından ETKB’ye 

iletilmiştir. Başlangıç Raporu, politika görevlerinden biri olan Görev A’ya dair detaylar 

içermekteydi. Esasen bu, 2012 tarihli AB Enerji Verimliliği Direktifinin iç hukuka aktarılmasına 

yardımcı olmak ve gerekirse Türkiye’nin enerji verimliliği direktiflerinin şartlarını karşılamak için 

doğru yolda olmasının sağlanmasıyla ilgili diğer alanlarda yardım sağlamak için Türk hükümetine 

destek verilmesi anlamına gelmektedir.  Başlangıç Raporu, bu Göreve ilişkin Görev Tanımı 

belgesinin ardından detaylandırılmıştır.  

Görev A’ya ilişkin görev tanımı belgesinin başlıca unsurları aşağıdaki gibidir: 

A. EV Stratejisinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için politika desteği. Bu husus, 
aşağıdakileri içermektedir: 

 Yeni AB Enerji Verimliliği Direktifinin (2012/27/EU) ve diğer ilgili müktesebatın 

Türkiye için geliştirilmesi ve iç hukuka aktarılması ve Kılavuz İlkeler ile gerekli 

Rehberlik Notlarının geliştirilmesi ve uygulanması; 

 Strateji dahilindeki hükümler için uygulama desteği: 

o EV Stratejisinde belirtilen önemli taslak düzenlemelerin hazırlanmasının 

desteklenmesi; 

o Uygun teşvik ve pazarlama projelerinin tasarlanması, 

o Yeni EV Programlarının geliştirilmesi için planlar hazırlanması,  

o AB Müktesebatının “Enerji Verimliliği Direktifinin (Komisyon Rehberi 

COM/2013/0762 nihai) Uygulamaya Konması”na ilişkin yol haritasının, 

tavsiyelerin ve çalışmaların hazırlanması. 

 EV Stratejisinin uygulanmasının, EV programlarının İzleme ve 
Değerlendirmesi (İ&D) vasıtasıyla desteklenmesi (Buna, program İ&D verisi 
toplanması ve analizi üzerine kurulmuş olan İ&D metodolojilerinin ve 
planlarının hazırlanması da dahildir). 

Konsorsiyum esasen, özellikle Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının sonuçlandırılması 

sürecinde, ETKB’nin ve onun enerji verimliliği politikalarından ve programlarından sorumlu 

kuruluşu olan YEGM’nin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Görev A çerçevesinde gerçekleştirilen işleri özetleyen iki rapor bulunmaktadır. Bu rapor, ayrıca 

yayınlanmış olan yol haritası haricinde diğer tüm unsurları kapsamaktadır. 

1.1. Bağlam 

4 Mart 2016’da Başlangıç Raporu, Konsorsiyum tarafından ETKB’ye iletilmiştir. Başlangıç 

Raporu, politika görevlerinden biri olan Görev A’ya dair detaylar içermekteydi. Esasen bu, 2012 

tarihli AB Enerji Verimliliği Direktifinin iç hukuka aktarılmasına yardımcı olmak ve gerekirse 

Türkiye’nin enerji verimliliği direktiflerinin şartlarını karşılamak için doğru yolda olmasının 

sağlanmasıyla ilgili diğer alanlarda yardım sağlamak için Türk hükümetine destek verilmesi 

anlamına gelmektedir.  Başlangıç Raporu, bu Göreve ilişkin Görev Tanımı belgesinin ardından 

detaylandırılmıştır. 



  
 
 
 
 

 

 

Sayfa - 9 - 

Türkiye halihazırda enerji verimliliği ile ilgili AB direktifleri uygulama deneyimine halihazırda 

sahiptir. Son on yılda Türkiye çevre dostu tasarım direktifini, enerji etiketleme direktifini, Binaların 

Enerji Performansı Direktifini ve Kojenerasyon Direktifini (şu anda Enerji Verimliliği Direktifi ile 

değiştirilmiştir) iç hukuka aktarmış ve uygulamaya koymuştur. 

EVD’nin iç hukuka aktarılması için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, EVD’nin önemli raporlama 

unsurlarından birisi olan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının hazırlanmasını finanse etmiştir. 

UEVEP’lerde tahmini enerji tüketimi, planlanan enerji verimliliği önlemleri ve AB ülkelerinin 

gerçekleştirmeyi beklediği iyileştirmeler belirtilmektedir. Enerji Verimliliği Direktifi kapsamında, bu 

planlar her üç yılda bir hazırlanmalıdır.  

Görev A, Türkiye’ye iç hukuka aktarmanın ve uygulamanın ilk aşamalarında yardımcı olmak 

amacıyla, önceden tamamlanmış olan UEVEP’i temel alacak şekilde tasarlanmıştı. Bu noktada 

zorluklar yaşandı zira, UEVEP bir yıldan fazla bir süre boyunca ertelendi ve UEVEP’e ilişkin 

sunum (nihai UEVEP bile değil) son döneme kadar Konsorsiyum’a ulaşmadı. Bu durum, 

Konsorsiyum’un önemli destek sağlamadığı anlamına gelmemektedir. Orijinal tasarım ağırlıklı 

olarak, iç hukuka aktarma ve enerji verimliliği stratejisi sürecinin belirli unsurları konusunda YEGM 

(ve enerji verimliliği ile ilgili diğer hükümet yetkilileri) ile birlikte çalışması amacıyla yapılmıştı. İlk 

UEVEP geliştirmesine dahil olmak, YEGM için önemli bir öğrenme tecrübesiydi. Konsorsiyum, 

yetkililerle bazı önemli toplantılara katıldı, uygulama için bir taslak yol haritası hazırladı ve 

YEGM’nin kendi belirlediği enerji verimliliği önlemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi sürecine 

başladığı aşamada, spesifik sorulara cevap verdi. 

Şu aşamada önemli olan, iş tanımının spesifik unsurları ile ilgilenmeden önce, mevcut politika 

çerçevesinin incelenmesidir. 

1.2. Enerji Verimliliği Politika Çerçevesi 

1.2.1. Enerji verimliliği politikaları 

Enerji verimliliği, enerji ve iklim değişikliği politikalarının her ikisi açısından da, belirlenmiş bir 

önceliktir.  Türkiye, 1980'lerden itibaren enerji verimliliği konusunda faaliyet göstermektedir. 

Türkiye, bugüne kadar devam eden faaliyetlerinden bazılarını 1980'lerde başlatmıştır: zorunlu 

veri raporlama, farkındalık yaratma ve kurumsal koordinasyon bunlardan bazılarıdır. Mevcut 

strateji, dönüşüm sektörünün yanı sıra tüm son kullanım sektörlerini kapsamaktadır. Türkiye’de 

enerji verimliliği iyileştirmeye ilişkin önemli etmenler aşağıdaki gibidir: 

 Enerji güvenliğinin iyileştirilmesi 

 İthalatın ve toplam enerji maliyetinin azaltılması 

 Yüksek derecede ihracata yönelik ve enerjiye duyarlı durumda olan sanayide 

rekabetçiliğin geliştirilmesi 

 Tüm tüketicilere verilmekte olan enerji hizmetlerinin iyileştirilmesi 

 Enerji sistemi genelinde kullanılan karbonun azaltılması 

 Toplam çevresel etkilerin azaltılması (hava kalitesi dahil). 

Bu hedefler öncelikli olarak 2012 Enerji Verimliliği Stratejisi, İklim Değişikliği Stratejisi ve 10. 

Kalkınma Planı'nda ifade edilmiştir. Mevcut durum itibarıyla, enerji verimliliği ile ilgili sağlam bir 

yasal dayanak oluşturulmuştur. Aşağıdaki Şekil 1, şimdiye dek tüm yasama sürecini görsel olarak 

sunmaktadır. 
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Şekil 1: EV’ye İlişkin Başlıca Mevzuat 1 

Enerji Verimliliği Kanunu 2007’de onaylanmış olup, enerji verimliliği konusundaki faaliyetlerin 

hukuki temelini oluşturmaktadır ve politika ve program geliştirmesi ve uygulaması için idari bir 

yapı oluşturmuştur. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), Enerji Bakanlığındaki enerji 

verimliliği politikaları ve programlarından sorumlu başlıca kuruluştur. Enerji verimliliği için, bir 

genel Müdür Yardımcısı başkanlığında özel bir birim bulunmaktadır. Politika geliştirilmesi, 

program uygulaması ve strateji koordinasyonundan sorumludur. 

Mevcut enerji verimliliği stratejisi en güncel haliyle, 2004 tarihli önceki stratejinin yerine geçen 

2012 enerji verimliliği stratejisinde ifade edilmiştir. Enerji verimliliği stratejisi, 2011 yılını baz alarak 

2023 yılına kadar GSYİH birimi başına tüketilen enerji miktarını en az %20 azaltmayı 

hedeflemektedir.  Aşağıdakileri de içeren sektörel hedefler konulmuştur: 

 Stratejinin yayım tarihi itibarıyla 10 yıl içerisinde, her bir sanayi alt sektöründeki 

indirgenmiş enerji yoğunlukları, her bir alt sektör için %10’dan az olmamak üzere sektör 

işbirlikleri ile belirlenecek oranlarda azaltılacaktır. 

                                                      
1 Dünya Bankası, Nihai Raporu - Türkiye: Enerji Verimliliğinin Kurumsal İncelemesi, Dünya Bankası Grubu, Ocak 2015, s.14 

2007

•Yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Yasası

2008

•Değiştirilen Elektrik Piyasası Kanunu

•Enerji Kaynağında ve Enerji  Konularında Verimliliği Arttırma Yönetmeliği

•Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

2010

•Enerji ile ilgili Ürünün Eko Tasarım Yönetmeliği

•Binanın Enerji Performansı Yönetmeliği ilişkin Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

•KOSGEB Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2011

•Enerji Kaynağı ve Enerji Tüketiminde Verimliliği Arttırma Yönetmeliğii

•Binanın Enerji Performansı Düzenlemesine İlişkin Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

•Enerji ile ilgili ürünün 2009/125EC'ye göre adaptasyonu yoluyla Enerji ve Diğer Kaynakların 
Tüketimi Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Gösterilmesi hakkında yönetmelik

2012

•Enerji Verimliliği Stratejisinin onaylanması

2013

•10. Kalkınma Planının onaylanması
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 Binaların enerji taleplerinin ve karbon emisyonlarının azaltılmasına ilaveten yenilenebilir 

enerji kaynaklarını kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaların yaygınlaştırılması. 

 2010 yılındaki yapı stokunun en az dörtte biri (1/4) 2023 yılına kadar, sürdürülebilir yapı 

haline getirilecektir. 

 Elektriğin üretiminde, iletiminde ve dağıtımında verimliliğin artırılması ve enerji 

kayıplarının ve çevreye zararlı emisyonların azaltılması. 

 Atık ısı geri kazanımı da dahil olmak üzere, kömür termik santrallerinin ülke genelindeki 

toplam ortalama döngü verimi, 2023 yılına kadar yüzde kırk beş (%45) oranında artırılır. 

 2023 yılına kadar, elektrik enerjisi yoğunluğunu en az %20 azaltmak amacıyla talep tarafı 

yönetimi ile ilgili bazı önlemler geliştirilir. 

 Motorlu araçların birim fosil yakıt tüketiminin azaltılması; otoyollarda, deniz yollarında ve 

demir yollarında toplu taşıma kullanımının artırılması ve şehir içi ulaşımda gerekli olmayan 

yakıt tüketiminin engellenmesi. 

TBMM tarafından Temmuz 2013’te onaylanan 10. Gelişim Planında (2014-2018), enerji 

verimliliğini artırmak için spesifik hedefler konulmuştur: 

 2011 yılı sonunda iklim etkileri dışında ve 2000 bazlı dolar fiyatlarıyla 0,2646 tep/1000 

ABD Doları olan birincil enerji yoğunluğunun, 2018 yılının sonu itibarıyla 0,243 tep/1000 

ABD Doları altına düşürülmesi. 

 2018 yılına kadar, kamu binalarının enerji tüketiminin 2012 yılına kıyasla %10 azaltılması. 

Türkiye’nin enerji verimliliği politikalarının, ulusal boyuta ilaveten, aşağıdaki hususları da içeren 

bir uluslararası boyutu bulunmaktadır: 

 Türkiye Uluslararası Enerji Ajansının bir üyesi olup, Türkiye’nin enerji politikalarına ilişkin 

olarak kısa zaman içinde, enerji verimliliği politikalarının ve programlarının 

değerlendirmesini de içeren derinlemesine bir inceleme yayınlanacaktır.  

 Türkiye Enerji Şartının bir üyesidir ve Enerji Şartı Sekreteryası 2014’te, Türkiye’nin enerji 

verimliliği politika ve programlarına ilişkin derinlemesine bir inceleme yayınlamıştır.   

 Türkiye, Enerji Topluluğu Anlaşması altında gözlemci statüsüne sahiptir ve 2015 

sonlarında, Türkiye’nin AB direktiflerini kendi hukukuna aktarma konusundaki 

ilerlemesinin bir değerlendirmesi yayınlanmıştır. 

 Türkiye, 2015’teki G20 başkanlığı sırasında, enerji verimliliği eylem planına ilişkin bir çok 

çalışmaya liderlik etmiştir.  Söz konusu çalışma, Enerji Verimliliği İşbirliği için Uluslararası 

Ortaklık çerçevesinde de sürmüştür. 

Aynı zamanda Türkiye, enerji verimliliği faaliyetlerini desteklemek için çok sayıda çok taraflı ve iki 

taraflı programa/projeye üye olup, bunlardan bazıları şöyledir: 

 Japonlar 1980’lerden bu yana aktiftir ve Türkiye’nin eğitim tesislerini oluşturmasına yardım 

etmişlerdir.   

 Türkiye’nin, Danimarka, Fransa, Almanya ve Hollanda da dahil olmak üzere bir çok Avrupa 

ülkesiyle aktif iki taraflı programları olagelmiştir.  Bunların bazıları kapasite geliştirme, 

bazıları ise spesifik önlemlerin finansmanına ilişkindir.  Türkiye’nin çok taraflı faaliyetleri 

arasında, diğerlerine ilaveten, UNDP ve UNIDO (fonlama çoğunlukla Küresel Çevre 

Fonundan gelmektedir), EBRD, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası bulunmaktadır. Bu 

faaliyetler hem kapasite geliştirme hem de finansmandan oluşmaktadır. Danimarka 

hükümetinin, bir mutabakat muhtırası kapsamında, yakın gelecekte Türkiye’yi enerji 

verimliliğine ilişkin bir çok konuda desteklemeye başlayacak olması dikkate değerdir. 
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 Türkiye’deki enerji verimliliği üzerinde etkisi olan bir çok hükümet dışı aktör bulunmaktadır. 

Diğerlerine ilaveten, aralarında ESCO derneği, yalıtım derneği, Yeşil Bina Konseyi, enerji 

yöneticileri derneği, sanayi odası, OZBUK, Organize Sanayi Bölgelerinin de bulunduğu bir 

çok profesyonel organizasyon bulunmaktadır. Tabii ki, teknoloji tedarikçileri ve 

kurulumcuları, araştırmacılar ve diğerleri de giderek artan roller oynamaktadır.  

Bugün itibarıyla, Türkiye'de enerji verimliliği piyasasını canlandırmak için KDV indirimi, vergi 

iadesi veya karbon vergisi gibi mali mekanizmalar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Bakanlıklar 

artık yüksek verimli motor piyasasını teşvik edecek bir mali mekanizma tanımlamayı 

planlamaktadır. 

AB Müktesebatı 

Hükümetin amaçları arasında, katılım öncesi sürecinin bir parçası olarak AB enerji verimliliği 

müktesebatının kabul edilmesi bulunmaktadır.  Birkaç yıldır, Türkiye mevzuatın bir kısmını kendi 

hukukuna aktarmaktadır.  İlgili direktifler şunlardır: 

Tablo 1: AB Direktifleri 

Direktif Alan Açıklamalar 

2009/125/AT sayılı 
Direktif 

Enerjiyle ı̇lgili 
ürünler için çevre 

dostu tasarım 
gereklilikleri 

Bu Direktif, enerji ile ilgili ürünlerin iç piyasa içerisinde 
serbest dolaşımını sağlamak amacıyla, AB’nin bu tür 

ürünlere ilişkin eko-tasarım gerekliliklerinin belirlenmesine 
ilişkin bir çerçeve oluşturur. Türkiye, hem AB katılım süreci 
hem de AB ile mevcut Gümrük Birliği nedenleriyle, ürünler 

konusundaki müktesebatı 1995’ten bu yana uygulamaktadır. 

2010/30/AT sayılı 
Direktif 

Enerjiye ilişkin 
ürünler için enerji 

etiketleme 

Enerji Topluluğu Sekreteryasına göre Türkiye, 92/75/AET 
sayılı Direktife uygun olarak elektrikli ev eşyaların için enerji 
etiketleme müktesebatının iç hukuka aktarmasına başlamış 

ve uyumu, 2010/30/ AB sayılı değişik Direktif ve 
yetkilendirilmiş düzenlemelerle devam ettirmiştir. Etiketleme 

mevzuatı, 2000’li yılların başından bu yana Türkiye’de 
yürürlüktedir 

(BEPD) 2010/31/AB 
Binaların Enerji 

Performansı 

Bu Direktif, dış mekan iklimi ve yerel koşulların yanı sıra iç 
mekan iklim gereklilikleri ve maliyet-etkinlik dikkate alınarak 
Birlik içerisinde binaların enerji performansını artırılmasını 
teşvik etmektedir.  Türkiye, orijinal 2002 BEPD’sinin büyük 

bölümünü kabul etmiştir. 

2012/27/AB sayılı 
Direktif 

Son 
kullanıcılarda 

Enerji Verimliliği 

Bu Direktif, Birliğin 2020’ye kadar %20 enerji verimliliği 
hedefinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu tarihten sonra 

daha fazla enerji verimliliği iyileştirmesinin 
gerçekleştirilmesine zemin hazırlamak için Birlik içinde enerji 

verimliliğinin teşvik edilmesine yönelik ortak bir önlem 
çerçevesi oluşturmaktadır. EVD, hedeflere ulaşmadaki 

ilerlemeyi izlemek amacıyla her üç yılda bir olmak üzere bir 
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hazırlanmasını 

gerektirmektedir.  Türkiye EVD’yi kabul etmemiş olmakla 
birlikte, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ilk UEVEP’in 
hazırlanmasını fonlamıştır.  2017’de tamamlanacaktır. 

2004/8/AT sayılı 
Direktif 

Kojenerasyonun 
özendirilmesi  

Enerji Verimliliği Direktifi bunu ilga etmiştir.  Türkiye, söz 
konusu direktifin bir kısmını uygulamıştı. 

 

Aşağıdaki şekilde, enerji verimliliği konusunda AB yasama zaman çizgisinin Türkiye’ninki ile 

karşılaştırması görülmektedir. 
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Şekil 2: AB ve Türkiye’nin enerji verimliliği konusunda yasama zaman çizgileri2 

 

Enerji Verimliliği Direktifi (EVD) olarak da bilinen 2012/27/AB sayılı AB direktifi, ulaştırma 

dışındaki tüm sektörleri kapsadığından -ki bu da bir madde altında kapsanabilir-, AB enerji 

verimliliği stratejisinin odak noktası konumundadır. İlk defa olarak, enerji verimliliğini geliştirmenin 

iki unsuru olan hem enerji talebi hem de enerji arzını birlikte ihtiva etmektedir.  

Aşağıdaki diyagram, EVD’nin nasıl tasarlandığını başarılı bir şekilde göstermektedir.  Sektörel ve 

genel önlemleri, hedef belirlemeyi ve izleme&raporlamayı içermesi dikkate değerdir. 

 
  

                                                      
2 Polı̇tı̇ka Fark Analizi Çalışması, Ara Rapor, Cilt 1. 
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Şekil 3: Enerji Verimliliği Direktifinin Temel Özellikleri3 

EVD birçok alanda diğer AB enerji verimliliği direktifleriyle bağlantılıdır. Örneğin, EVD’de bina 

tadilatlarına ilişkin iddialı düzeyler belirlenmiştir ve bu yüzden Binaların Enerji Performansı 

Direktifi ile bağlantılıdır ve bu direktifi tamamlayıcı niteliktedir. EVD’nin ana unsurları, aşağıda bir 

sonraki bölümde açıklanacaktır. 

Türkiye, iki yıldan fazla bir süredir, üç yılda bir hazırlanması gereken UEVEP’lerin ilkini 

hazırlamaktadır. Bu, EVD’ye ve esas itibarıyla tüm enerji verimliliği stratejisine ilişkin hedeflerin 

ve yükümlülüklerin karşılanması konusunda yol katedildiğini gösteren bir durumdur.  

1.2.2. Zorluklar 

Türkiye, Polı̇tı̇ka Fark Analizi çalışmasında belirlenen 2023 enerji yoğunluğu hedefini karşılama 

konusunda geride kalmıştır. Bununla birlikte, Enerji Verimliliği Direktifini iç hukuka aktarma ve 

uygulama planı sayesinde, tekrar başlama mevcut temeli güçlendirme fırsatı bulunmaktadır. 

UEVEP, zaman çizelgesine uygun şekilde tam olarak uygulanması halinde 2023 hedeflerine 

ulaşacak 55 enerji verimliliği önlemi belirlemiştir.  Bu 55 önlemden 27’si henüz başlamamış, 28’i 

ise sadece kısmen uygulanmıştır. Bu durum, her hükümet için büyük bir zorluktur. 55 önleme 

ilaveten, sadece 55 önlemi değil, enerji verimliliğini iyileştirmeye yardımcı olan tüm önlemleri 

izleyecek sürekli bir izleme ve değerlendirme sürecine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu, örneğin EBRD 

tarafından sağlanan mali teşvikleri de kapsayacaktır. 

EVD’de aynı zamanda, düzenli olarak bir uzun dönemli yenileme stratejisinin hazırlanması gibi 

raporlama gereklilikleri de bulunmaktadır. Bir strateji gerekmekle birlikte, bunu uygulama 

konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

Düzenleyici Etki Değerlendirmesi Raporunun4 da gösterdiği gibi, EVD Maddelerinin bazıları için 

uygulama konusunda seçenekler bulunmaktadır ve ilerlemek için bazı kararların alınması 

gerekmektedir. 

                                                      
3 DG Enerji 
4 Deloitte and DNV GL, Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın 
Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri, Görev 2, Düzenleyici Etki 
Değerlendirmesi Raporu, Taslak Mayıs 2016  
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Bu çoğunlukla, yönetime ve finansmana ilişkin güçlüklerin bir birleşimidir. Program geliştirme ve 

program uygulama için önemli ölçüde daha fazla fon gerekecektir. Bu, hükümeti ve meclisi ikna 

etmek için güçlü deliller gösterilmesinin gerektiği anlamına gelmektedir. 

Bir sonraki aşama, EVD’yi ve ne başarmaya çalıştığını anlamak olacaktır. Sonrasında ise bazı 

parçaların birleştirilmesi kalacaktır. Bu, devam eden durumdan bağımsız çıktıları içeren basit bir 

kontrat değildir. Zamanında ve değerli destekte bulunabilmek için, müşterinin acil ihtiyaçlarına 

cevap verilmelidir. Bu, UEVEP’i tamamlamak için gereken eylemler nedeniyle, hareketli bir 

bağlamdı.  Çok sayıda paydaşın görüşünü almak için ülke çapında bir danışma süreci 

içermekteydi. 

Bu durum, rapor boyunca da açıklanacağı üzere, kontratın uygulanmasını etkiledi. 
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2. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DİREKTİFİNE GİRİŞ 

Enerji Verimliliği Direktifi (EVD), Avrupa Birliğinde enerji verimliliğine dair en kapsamlı direktiftir. 

Enerji verimliliğine dair bir dizi AB direktifinin en güncel olanıdır ve 25 Ekim 2012’de 

onaylanmıştır.5. Ulaştırma dışında tüm sektörleri kapsamaktadır ve ilk kez bir “enerji verimliliği” 

direktifinde arz tarafı verimliliğine ilişkin tedbirler yer almaktadır. Yeni direktif, Kojenerasyon 

Direktifini (2004/8/EC) ve Enerji Son Kullanım Verimliliği ve Enerji Hizmetleri Direktifini 

(2006/32/EC) ilga etmiştir. Enerji verimliliğine dair diğer başlıca AB direktiflerinin tamamlanması 

ve desteklenmesi için tasarlanmıştır: Çevre Dostu Tasarım, Enerji Etiketleme ve Binalarda Enerji 

Performansı.  

EVD, iddialıdır. Mevcut çerçeve Direktiflerle enerji verimliliğine dair ulusal/uluslararası tedbirler ve 

AB’nin 2020 enerji tasarrufu hedefi arasındaki boşluğu doldurmak üzere hazırlanmıştır. 

Ek 1’de Enerji Verimliliği Direktifinin ana unsurlarına dair bir detaylı açıklama sunulmaktadır. 

                                                      
5 EVD ve BEPD halihazırda bir güncelleme sürecinden geçmekte olup, tam onay 2018 başlarında beklenmektedir. 
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3. POLİTİKA VE PROGRAM AÇIĞININ ANLAŞILMASI 

Türkiye’nin, uzun yıllardır geniş kapsamlı ve oldukça ayrıntılı bir enerji verimliliği stratejisi 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, uzun vadeli hedeflere ulaşabilmek için neye ihtiyaç olduğunu 

bilmek gerekmektedir. Politika açığının ne olduğunun anlaşılması için birçok çalışma yapılmıştır 

ve bunları burada tekrar etmeye gerek yoktur. Açık iki şekilde ele alınmalıdır: 2012 enerji 

verimliliği stratejisinde belirlenen 2023 enerji yoğunluğu hedefinin gerçekleştirilmesi açısından 

farklılıklar ve bu hedefi gerçekleştirmek ve Enerji Verimliliği Direktifi ve AB’nin diğer enerji 

verimliliği direktifleri kapsamındaki şartları karşılamak için gereken politikalardaki farklılıklar. 

Bu noktada, fiili açığın ele alınmasına gerek yoktur. UEVEP’de ve daha önceki Politika Açığı 

Analiz çalışmasında yeterince tartışma yapılmıştır. Burada politika ve program açığı 

vurgulanmalıdır. 

Aşağıdaki tabloda, prototip bir politika paketiyle ve AB şartlarıyla kıyaslandığında Türkiye’nin 

stratejisindeki boşlukların genel bir değerlendirmesi sunulmaktadır. Bu sadece genel bir 

değerlendirmedir ve okuyucuya, politika açığı kapatılmak isteniyorsa öncelikli eylemlerin hangi 

alanlarda gerektiği konusunda fikir vermeyi amaçlamaktadır. 
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Tablo 2: Endüstri için Sonuçların Raporlanması6 

1 2 3 4 5 6 

Endüstriyel 
sektörde enerji 
verimliliğine 
ilişkin prototip 
politika paketi 
 

Boşluk analizi vs. Prototip politika 
paketi 

AB şartları 
Açık analizi ile 2023 ulusal EV 
hedefine ilişkin 

Bu belgelerden 
hangileri 
Türkiye’de 
uygulanıyor veya 
planlanıyor 
(politika adı)?  

Bir boşluk var 
mı? 
(evet/hayır/ 
hangisi?) 

Bu tür politikalara 
ilişkin AB şartları 
nelerdir? 

Bu belgelerden 
hangileri 
Türkiye’de 
uygulanıyor veya 
planlanıyor 
(politika adı)?  

Bir boşluk 
var mı? 
(evet/hayır/ 
hangisi?) 

Minimum Enerji 
Performansı 
Standartları 
(MEPS) 
ve Enerji 
Etiketleme  

Uygulanmakta 

Hayır, ama 
direktifler revize 
edilirse 
geliştirmeler 
gerekecektir 

Çevre Dostu 
Tasarım Direktifi, 
Enerji Etiketleme 
Direktifi 

Çevre Dostu 
Tasarım 
Enerji Etiketleme 
 

Hayır 
Hayır 

Hibeler ve Vergi 
Teşvikleri  

Hibeler Evet 
Enerji Verimliliği 
Yükümlülükleri 

Uygulanması 
öngörülüyor 

Evet 

Diğer 
Finansman 
Araçları  

ESCO’lar 
EBRD ve Dünya 
Bankasının 
sunduğu 
finansman 
imkanları vardır 

Evet 
Evet 

EVD’de 
ESCO’ların 
teşvik edilmesi 
EVD’de Enerji 
Verimliliği Fonu 

ESCO’ların 
teşvik edilmesi 
EV fonuna dair 
bazı tartışmalar 

Evet 

Tüm endüstri 
türleri için Enerji 
Denetimleri 
(zorunlu veya 
gönüllü)  

Büyük endüstriler 
için Zorunlu 
Denetimler 
 
Enerji Yönetiminin 
teşvik edilmesi 
(ISO 50001'e 
eşdeğer) 

Hayır 
 
 
Açık söz 
konusu ama 
yapım 
aşamasındaki 
EYS’nin teşvik 
edilmesine 
yönelik bazı 
faaliyetler var 

 
Büyük endüstriler 
için Zorunlu 
Denetimler 
 
KOBİ’ler de dahil 
olmak üzere tüm 
Endüstri için 
Enerji Yönetim 
Sistemlerinin 
teşvik edilmesi 

Zorunlu 
Denetimler 
 
 
 
Katı olmayan 
yükümlülük 

Küçük 
 
 
 
Küçük 

Sürekli İzleme 

Zorunlu Veriler 
Kötü izleme ve 
değerlendirme 
(İD) 

Hayır 
EVD ve diğer EV 
direktiflerinde İD 

Zorunlu Veriler 
Programlar için 
veri tabanı ve 
mevcut izleme 
yok 

Evet 

Yatırımcılar ve 
Son Kullanıcılar 
için 
bilgilendirme 

Biraz Evet 

EVD ve diğer 
Direktiflerde, 
etiketler de dahil 
olmak üzere 
belirli türlerde 
bilgiler şart 
koşuluyor  

Kısmi Evet 

Deneme 
Projeleri 

Pek değil 

VA ve VAP 
denetim 
projelerinde rol 
alıyor 

Zorunluluk yok Zorunluluk yok Hayır 

Profesyoneller 
için Eğitim, 
Öğretim ve 
Sertifikasyon 

Enerji yöneticileri 
ve EVD’ler için 
eğitim 

Hayır 

EVD’de 
sertifikasyon 
programları 
öngörülmektedir 

Enerji yöneticileri 
ve EVD’ler için 
eğitim 

Hayır 

                                                      
6 Bu, Politika Açığı Analiz Çalışmasının 45. sayfasındaki Tablo 5’ten uyarlanmıştır.  Düzenleyici Etki Analizi Raporu, Mayıs 2016 
Taslağından faydalanılmıştır. 
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Enerji hizmetleri 
için teşvik ve 
destek 

Bazı faaliyetler 
yürütülüyor 

Evet 
EVD’de 
ESCO’ların 
teşvik edilmesi 

Devam eden 
ESCO’ların 
teşvik edilmesi7 

Evet 

 
 

Tablo 3: Binalar için Sonuçların Raporlanması8 

1 2 3 4 5 6 

Konut binaları 
ve ticari ve 
endüstriyel 
binalarda enerji 
verimliliğine 
ilişkin prototip 
politika paketi 
 

Boşluk analizi vs. Prototip 
politika paketi 

AB şartları 
Açık analizi ile 2023 ulusal EV 
hedefine ilişkin 

Bu belgelerden 
hangileri 
Türkiye’de 
uygulanıyor veya 
planlanıyor 
(politika adı)?  

Bir boşluk 
var mı? 
(evet/hayır/ 
hangisi?) 

Bu tür politikalara 
ilişkin AB şartları 
nelerdir? 

Bu belgelerden 
hangileri 
Türkiye’de 
uygulanıyor 
veya planlanıyor 
(politika adı)?  

Bir boşluk var 
mı? 
(evet/hayır/ 
hangisi?) 

Minimum Enerji 
Performansı 
Standartları 
(MEPS) ve diğer 
düzenlemeler 

Uygulanmakta Kısmi 
Çevre Dostu 
Tasarım 

Evet, ancak 
devam eden 
revizyonlar var 

Kısmi 

Hibeler ve Vergi 
Teşvikleri  

Hayır Evet Yok Hayır Evet 

Diğer 
Finansman 
Araçları  

ESCO’ların 
planlanması 

Evet 
ESCO’ların teşvik 
edilmesi 

Devam eden 
ESCO’ların 
teşvik edilmesi 

Evet 

Enerji Kimlik 
Belgeleri ve 
Enerji Etiketleri 

Evet Hayır 

BEPD ve Enerji 
Etiketleme Direktifi 
kapsamında 
EPS’ler 

Her ikisi 

Evet, EPS’lerin 
yeni BEPD ile 
güncellenmesi 
gerekir 

Enerji 
Danışmanlığı ve 
Denetimleri 

Uygulanmakta Hayır 
BEPD 
kapsamında 

Evet 
Güçlendirilmesi 
gerekiyor 

Yatırımcılar ve 
Son Kullanıcılar 
için 
bilgilendirme 

Bazı farkındalık 
programları 

Daha iyi 
olabilir 

BEPD 
Devam eden 
farkındalık 
programı 

Evet 

Deneme 
Projeleri 

Deneme programı 
yok ama projeler 
var 

Evet Özel bir şart yok  Evet 

Profesyonellere 
yönelik Eğitim 
ve Öğretim 

Evet Evet 
BEPD ve EVD 
kapsamında 

Evet Evet 

Enerji hizmetleri 
için teşvik ve 
destek 

Faaliyetler 
yürütülüyor 

Hayır 
EVD’de 
ESCO’ların teşvik 
edilmesi 

Faaliyetler 
yürütülüyor 

Evet 

 

Bir süre önce, 2012 AB Enerji Verimliliği Direktifi kapsamında öngörülen Ulusal Enerji Verimliliği 

Eylem Planı hazırlanmıştır.  Türk hükümeti henüz bu Direktifi iç hukuka aktarmamış olsa da bu 

eylem planının Hükümet tarafından hazırlanması ve daha sonra kabul edilmesi önemli bir ilk 

adımdır.  Esasen UEVEP, enerji verimliliği politika farkını kapatma konusunda önemli bir rol 

oynamak üzere tasarlanmıştır. 

                                                      
7 UNDP-UNIDO endüstriyel enerji verimliliği projesi, 2015-16’da ESCO’lar ile ilgili bir rapor hazırlamıştır. Mevcut CS04 
kontratında da ESCO’lara ilişkin birçok unsur bulunmaktaydı. 
8 Bu, Politika Açığı Analiz Çalışmasının 46. sayfasındaki Tablo 6’ten uyarlanmıştır. Düzenleyici Etki Analizi Raporu, Mayıs 2016 
Taslağından faydalanılmıştır. 
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3.1. Türkiye için hazırlanan UEVEP’in incelemesi 

Konsorsiyum tarafından yapılan UEVEP sunumu, hükümetin planlarına ilişkin önemli içgörü 

sağlamaktadır. Elli beş önlem belirlenmiştir. Bunlar, tüm sektörleri kapsamaktadır. 

 

 

Şekil 4: UEVEP’teki Önlemlere Genel Bakış9 

 

Yukarıda belirtildiği gibi, önlemlerin 27’si henüz uygulamaya başlanmamış olup hâlen planlama 

aşamasındadır. 

Tasarruflar ve yatırımlar aşağıda gösterilmektedir: 

 
  

                                                      
9 UEVEP konusundaki YEGM sunumu 
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Tablo 4: Senaryo bazında UEVEP Enerji Tasarrufları ve Yatırımı10 

  

 
 

Bu iddialı bir proje olmakla birlikte, 2023 hedeflerini tutturabilmek ve EVD çerçevesindeki 

yükümlülükleri yerine getirebilmek için bu projeye ihtiyaç vardır. 

Bir sonraki bölümde, UEVEP önlemlerinin etkilerinden bazılarının incelemesi ve analizi de dahil 

olmak üzere, Enerji Verimliliği Direktifinin geliştirilmesi ve iç hukuka aktarılması 

değerlendirilecektir.  

                                                      
10 UEVEP konusundaki YEGM sunumu 

(2017-2023) (Hedeflenen Senaryo)

Kümülatif Enerji Tasarrufu (k TEP) 23.901

Enerji Tasarrufu (MS) 8.511
Toplam azalan CO2 emisyon 

(milyon ton CO2) 66,62

Devlet Desteği Yatırım Tutarı (MS) 418

Özel Sektör Yatırım Tutarı (MS) 10.512

Toplam Yatırım Tutarı (MS) 10.932

Yatırım Maliyeti ($/TEP) 547

Yatırım Maliyeti  ($/kWh) 0

Senaryo bazında UEVEP Enerji Tasarrufları ve Yatırımı
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4. YENİ AB ENERJİ VERİMLİLİĞİ DİREKTİFİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ VE İÇ HUKUKA AKTARILMASI 

4.1. Giriş 

Bu sözleşmenin icrası boyunca, Türk hükümeti, EVD’nin iç hukuka aktarılmasının ne zaman 

gerçekleşeceğinden emin değildi. Bunun nedeni kısmen, müktesebatın enerji faslına dair 

müzakerelerin henüz açılmamış olmasıydı. Bu nedenle, UEVEP konusundaki çalışmaların 

zamanlaması uygundur. Her ne kadar hazırlaması ve onaylanması uzun zaman almış olsa da, 

süreç önemli dersler ve tecrübeler sağlamıştır. 

Bu bölüm, EVD’yi geliştirmenin ve iç hukuka aktarma konusunda ne gibi desteklerin mevcut 

olduğunu açıklamaktadır. Görüleceği gibi geliştirme, tüm strateji dönemine yaygın (yani EVD’nin 

kullanım ömrü boyunca süren), devam eden bir süreçtir. 

4.2. Avrupa Komisyonu tarafından Üye Ülkelerine Sunulan Rehberlik 

Avrupa Komisyonu, üyelerine çeşitli tiplerde kılavuzluk sunarak, iç hukuka aktarmanın ve 

geliştirmenin ilk aşamalarında yardım eder, uygulama aşaması boyunca destekler, uygulama 

konusunda izleme yapar ve yorumlarda bulunur. 

Maddelerden bir kısmının karmaşıklığı nedeniyle, Komisyon, kılavuzluk notları yayınlamıştır. Tüm 

kılavuzluk dokümanlarına ilişkin sayfa şuradadır: [http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-

efficiency/energy-efficiency-directive]. Genel kılavuzluk konusunda etraflı bir doküman 

bulunmaktadır [http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1399375279076&uri=CELEX:52013DC0762].   Ayrıca, aşağıdaki 

konularda tekil kılavuzluk notları bulunmaktadır: 

 Madde 5: Kamu kurumları binalarının örnek rolü [SWD(2013) 445] 

 Madde 6: Kamu kurumlarınca yapılan alımlar [SWD(2013) 446] 

 Madde 7: Enerji verimliliği yükümlülük programları [SWD(2013) 451] 

 Madde 8: Enerji denetimleri ve Enerji Yönetim Sistemleri [SWD(2013) 447] 

 Madde 9-11 arası: Ölçüm; faturalandırma bilgiler; ölçüm ve faturalandırma bilgilerine 

erişimin maliyeti [SWD(2013) 448] 

 Madde 14: Isıtma ve soğutmada verimliliğin teşvik edilmesi [SWD(2013) 449] 

 Madde 15: Enerjinin dönüştürülmesi, iletimi ve dağıtımı [SWD(2013) 450] 

Bakınız ayrıca, “Çok birimli binalarda termal enerjinin alt-ölçümü için özel kılavuzluğa (enerji 

verimliliği konusundaki 2012/27AB sayılı Direktifin (güncel versiyon) 9-11 sayılı maddelerinin 

uygulanması)” [https://ec.europa.eu/energy/en/studies/specific-guidance-sub-metering-thermal-

energy-multi-unit-buildings-implementation-articles-9] 

Komisyon, UEVEP’ler hazırlayan üye ülkeler için de özel kılavuzluk sağlamaktadır 

[http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20131106_swd_guidance_neeaps.pdf] 

 

 

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20131106_swd_guidance_neeaps.pdf
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4.3. EVD Uygulaması için Sürekli Destek 

Komisyon tarafından yayınlanan kılavuz dokümanlara ilave daha fazla destek de bulunmaktadır. 

Sürekli destek ile tek seferlik analizlerin, makalelerin ve kılavuz kitapların bir kombinasyonu 

mevcuttur. Buradaki ana nokta, uygulama aşamasında ortaya çıkan ve süreklilik arz eden 

hususların varlığıdır. 

Başlıca destek kategorileri aşağıda gösterilmektedir. 

4.4. Uzmanların uzmanlarla çalışması 

Üye ülkelerden uzmanların, uygulama aşamasında birbirlerine yardımcı olmaları amacıyla bir 

araya getirilmeleri yönünde girişimler bulunmaktadır.  Bunlara Uyumlu Eylem denmekte olup, 

BEPD ve EVD için ayrı çeşitleri vardır.  Burada sadece EVD için olanlar anlatılacaktır. 

Enerji Verimliliği Direktifi için Uyumlu Eylem (UE EVD) [http://www.esd-ca.eu/home], Direktif’in 

etkin bir şekilde uygulanması için 2013 ilkbaharında başlatılmıştır. UE EVD, Avrupa 

Komisyonu’nun Akıllı Enerji Avrupa Programı (hâlen IEE’nin yerine geçen Ufuk 2020 altındadır) 

kapsamında finanse edilmekte olup, Enerji Hizmetleri Direktifi’nin (2006/32/AT) uygulanmasını 

desteklemiş olan Uyumlu Eylem ESD’nin (UE ESD) yaptığı çalışmalar üzerine kurulmuştur. UE 

EVD, güçlü bir Avrupa ağından ve toplanan büyük miktarda bilgi ile alınan çok sayıda dersten 

faydalanmaktadır. 

UE EVD’nin amaçları şunlardır: 

 Bir yandan ulusal uygulamalardan edinilen bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını geliştirip 

yapılandırırken, diğer yandan da Üye Ülkeler tarafından EVD’nin uygulanmasını geliştirici 

ve güçlendirici faaliyetlerde iyi uygulama kavramlarını desteklemek. 

 EVD’ye ilişkin konulardaki ulusal prosedürlerin hızla bir noktada yakınlaşması için uygun 

koşulları yaratmak. 

 Enerji Verimliliği Direktifi Komitesi’nin çalışmalarını tamamlayıcı faaliyetler yapmak 

 

UE EVD’nin çalışmaları, EVD’nin önemli gerekliliklerini kapsayan sekiz Tema etrafında 

yapılandırılmıştır: 

1. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planları ve enerji verimliliğinde yıllık raporlar ve ölçme 

ilerlemesi 

2. Kamu sektörü - kamu binaları ve kamu alımı 

3. Ölçüm ve faturalandırma, talebe cevap verme ve şebeke sorunları 

4. Enerji verimliliği için fonlar ve finansman 

5. Enerji hizmetleri ve ESCO’lar, enerji denetimi, idari engellerin aşılması 

6. Tüketici bilgi programları, profesyonellerin eğitimi ve sertifikalandırması 

7. Enerji Tedarikinde Verimlilik, yüksek verimli CHP ve ısıtma/soğutma 

8. Enerji verimliliği yükümlülük programları, uygun önlemlerin etkilerinin izlenmesi 

 

UE EVD tarafından gerçekleştirilen işler, eylemin süresi boyunca dağıtılmış iki günlük bir dizi 

Genel Toplantı etrafında organize edilmiştir. Her bir Genel Toplantı, sekiz Tema dahilindeki belirli 

alt konular üzerine odaklanmış bir dizi alt oturumu içermektedir. 
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Her alt konu için, farklı Üye Ülkelerden gelen 2 ila 3 katılımcı ile bir Çalışma Grubu oluşturulur ve 

bu çalışma grubu, bilgi toplanmasından, konu üzerine tartışmaların hazırlanmasından ve Genel 

Toplantı sonrası önemli noktaların özetlenmesinden sorumludur. Toplantı sonrasında, raporları, 

sunumları ve iyi uygulama bilgi formlarını içeren bazı çıktılar kullanıma sunulur. 

Analitik destek 

Raporların sayısı burada sayılamayacak kadar çok olmakla birlikte, EVD’ye ilişkin bir çok konuda 

önemli araştırma raporları bulunmaktadır. Son yıllarda özellikle Madde 7’ye ilişkin olanların sayısı 

artmıştır. 

Enerji denetimleri konusunda, ECEEE tarafından yayınlanan mükemmel bir rapor bulunmaktadır 

[http://www.eceee.org/policy-areas/industry/]. 

ECEEE yaz çalışmaları kapsamında bir çok değerli rapor mevcuttur 

[http://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/] 

Uygulama kılavuzu 

Brüksel merkezli Enerji Tasarrufları Koalisyonu tarafından, EVD’nin uygulanması konusunda bir 

kılavuz kitap yayınlanmıştır. Söz konusu kitap muhtemelen mevcut en kapsamlı kaynak olup, hem 

çevrim içi olarak hem de pdf formatında bulunabilecektir.  Çevrim içi versiyonuna şu adresten 

erişilebilir: http://eedguidebook.energycoalition.eu/ 

Enerji Tasarrufları Koalisyonu, enerji verimliliği ve tasarruflarını enerji politikalarının birinci önceliği 

yapmaya ve güvenli, sürdürülebilir ve rekabetçi olma yolunda Avrupa Birliği’nin itici gücü haline 

getirmeye çalışmaktadır. Üyeliği, işletmeleri, profesyonelleri, yerel yetkilileri, sendikaları, 

kooperatifleri, tüketici ve sivil toplum örgütlerini, bu hedef etrafında birleştirmektedir. Koalisyon, 

AB’yi, 2030 itibarıyla %40’lık bir enerji tasarrufu hedefini yakalamayı taahhüt etmeye ve enerji 

israfını durdurma ve önemli enerji tasarrufu potansiyelinden yararlanma konusunda politikalarını, 

önlemlerini ve yatırımlarını hızlandırmaya çağırmaktadır. 

Koalisyon üyeleri aşağıdaki grupları temsil etmektedir: 

 500’den fazla dernek, 200 şirket ve 1,240 kooperatif 

 15 milyon destekçi ve kooperatiflerin 2 milyondan fazla çalışanı ve 650,000 üyesi 

 30 Avrupa ülkesinden 2,500 şehir ve yerleşim merkezi. 

Komisyon izlemesi 

EVD’nin, Avrupa Komisyonuna ilerleme konusunda raporlama yapmada bazı gereksinimleri 

bulunmaktadır.  Örneğin, UEVEP’in her üç yılda bir üretilmesi gerekmekle birlikte, üye ülkeler 

Yıllık Raporlar yayınlamak durumundadır.  Üye ülkeler uzun vadeli yenileme stratejileri 

hazırlamak zorundadır ve bunlar UEVEP’lere dahil edilebilirler. 

Komisyon’un Ortak Araştırma Merkezi, Yıllık Raporları analiz eder.  2016 Yıllık Raporlarında 

bulunması gereken hususlar: 

 2014 yılındaki enerjiye ilişkin çeşitli göstergelere ilişkin tahmin; 

 2020 genel ulusal enerji verimliliği hedeflerine yönelik katkıda bulunan, 2015’te 

uygulanmış başlıca mevzuat içi ve mevzuat dışı önlemlere dair güncellemeler;  

http://eedguidebook.energycoalition.eu/
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 Toplam kullanılabilir zemin alanı 500 m2’nin ve 9 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla 250 m2’nin 

üzerinde olan ve raporun sunulması gereken yılın 1 Ocak tarihinde madde 5(1)’de 

belirtilen enerji performansı gerekliliklerini karşılamayan Üye Devletlerin merkezi 

hükümetlerinin sahip olduğu ve kullandığı binaların toplam bina zemin alanı; 

 Üye Devletlerin merkezi hükümetlerinin sahip olduğu ve kullandığı ısıtılan ve/veya 

soğutulan binaların, madde 5(1)’de belirtilen önceki yılda yenilenmiş olan toplam bina 

zemin alanı veya madde 5(6)’da belirtildiği şekilde merkezi hükümetin sahip olduğu ve 

kullandığı uygun binalardaki enerji tasarruflarının miktarı; ve 

 Madde 7(1)’de belirtilen ulusal enerji verimliliği yükümlülük programlarıyla veya madde 

7(9)’un uygulanması için kabul edilen alternatif önlemlerle sağlanan enerji tasarrufları. 

4.5. UEVEP Önlemlerinin İncelemesi 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Türkiye için hazırlanan UEVEP, 55 önlemi içermektedir. Aşağıdaki 

tabloda uygulanma durumu açıklanmakta ve enerji tasarrufu tahminleri bulunup bulunmadığı ve 

uygulamanın ne zaman başlamasının planlandığı konularında yorumlar yer almaktadır. 
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Tablo 5: UEVEP’te Önerilen Önlemler 

Sektör/Önlem Uygulama Durumu Yorum 

Binalar ve Hizmetler   

Konut Sektöründe Kullanılan Materyal ve 
Teknolojilere İlişkin En İyi Uygulamaların 
Belirlenmesi ve Paylaşılması 

Uygulanması öngörülüyor BEPD’nin doğrudan bir parçası 
olmamakla birlikte çok yararlı bir 
inisiyatif 

Binalar için Enerji Tüketim Verilerini de 
Kapsayan Bir Veri Tabanı Oluşturulması 

Uygulanması öngörülüyor Politika geliştirme ve İ&D için 
önemli 

Kamu Binaları için Zorunlu Enerji Tasarrufu 
Hedefleri 

Kısmen uygulanmış 2018’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 
Madde 5 kapsamında merkezi 
devlet binaları için zorunlu 

Belediye Hizmetlerinde Enerji Verimliliğinin 
Artırılması 

Uygulanması öngörülüyor 2018’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 
 

Mevcut Binaların Rehabilitasyonu ve 
İyileştirilmesi 

Uygulanması öngörülüyor 2017’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 
EVD çerçevesinde zorunlu olan 
yenileme stratejisi 

Merkezi ve Bölgeselleştirilmiş 
Isıtma/Soğutma Kullanımının Teşvik 
Edilmesi 

Uygulanması öngörülüyor Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir 

Enerji Kimlik Belgesi (EPS) Sahiplik 
Oranının Artırılması 

Uygulanması öngörülüyor BEPD için önemli 

Binalar için Yeşil Sertifika Kullanımının 
Teşvik Edilmesi 

Uygulanması öngörülüyor Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir ancak EVD ya da 
BEPD ile doğrudan ilgili değildir 

Binalarda Enerji Verimliliğinin Özendirilmesi Uygulanması öngörülüyor 2017’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

Mevcut Kamu Binalarındaki Enerji 
Performansının Artırılması 

Uygulanması öngörülüyor Merkezi devlet binaları için 
EVD’nin önemli bir unsuru 

Konut Sektöründe Yenilenebilir Enerjinin ve 
Kojenerasyonun Özendirilmesi 

Kısmen uygulanmış 2017’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

KOBİ tarzı Binalar için Enerji Verimliliği 
Denetim Programları ve Binalarda Enerji 
Denetimi için Bütçe 

Kısmen uygulanmış 2018’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

Tarım   

Traktörlerin ve Biçerdöverlerin Enerji Verimli 
Olanlarla Değiştirilmesini Özendirilmesi 

Uygulanması öngörülüyor 2018’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

Enerji Verimli Sulama Sistemlerine 
Geçilmesi 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

2018’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

Tarımda Enerji Verimliliği Projelerinin 
Desteklenmesi 

Uygulanması öngörülüyor 
(sektör bazlı iyileştirme 
gerektiriyor) 

2018’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

Tarımsal Üretimde Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Kullanımının Özendirilmesi 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

2018’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

Biyoenerji Amaçlı Olarak Tarımsal Yan Ürün 
ve Atık Potansiyelinin Belirlenmesi ve 
Kullanımının Özendirilmesi 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

EVD gereklilikleri için önemli. 
Yenilenebilir Enerji Direktifi ile 
doğrudan ilişkili 

Balıkçılık Sektöründe Enerji Verimliliğinin 
Desteklenmesi 

Uygulanması öngörülüyor Türkiye’de önemli bir sektör 

Enerji   

Türkiye’deki Bölgesel Isıtma-Soğutma 
Sistemlerinin ve CHP’nin Belirlenmesi, bir 
Yol Haritası Hazırlanması 
  

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

EVD gereklilikleri için önemli 

Doğal Gaz Altyapısına Yönelik Verimlilik 
Standartlarının Uygulanması 

Uygulanması öngörülüyor Önemli ancak EVD ile doğrudan 
ilişkili değil 

Müşterilere Karşılaştırılabilir ve Daha 
Detaylı Faturalandırma Bilgisi Sağlanması, 
Ölçüm Bilgisinin Akıllı Yönetimi için Enerji 
Verisi Platformu Kurulması 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

EVD’nin temel unsuru 
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Elektrik Ölçüm Düzenlemesi Çerçevesinin, 
Avrupa Direktiflerince Oluşturulan 
Kılavuzlara Uyarlanması (Akıllı Ölçümün 
Teşviki) 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

EVD’nin temel unsuru 

Trafolar için Asgari Performans 
Standartlarının Uygulanması 

Uygulanması öngörülüyor EVD gereklilikleri için önemli 

İklimlendirme Pik Yükünün Yönetimi Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

BEPD’nin doğrudan bir parçası 
olmamakla birlikte çok önemli bir 
inisiyatif 

Kamu Kullanımındaki Aydınlatma 
Sisteminin Enerji Verimliliğinin Artırılması 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

2018’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtım 
Faaliyetlerinde Enerji Verimliliğinin daha da 
Artırılması 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

2019’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

Mevcut Elektrik Santrallerinin 
Verimliliklerinin Artırılması 

Uygulanması öngörülüyor Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir 

Talep tepkisini uygulayabilmek için bir 
piyasa altyapısı oluşturulması  

Uygulanması öngörülüyor Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir 

Endüstri ve Teknoloji   

Isı Kullanan Büyük Sanayi Tesislerinde CHP 
Sistemlerinin Teşvik Edilmesi 

Uygulanması öngörülüyor EVD’nin temel unsuru 

Sanayi Sektöründeki Enerji Verimliliği 
Projelerinin Sayısının ve Çeşitliliğinin 
Artırılması için Destek Sağlanması 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

2019’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

Sanayi Sektöründe Verimliliğin Artırılması Uygulanması öngörülüyor 2017’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

Cihazlarda Enerji Verimliliği Performansı 
Standartlarının ve Çevre Dostu Tasarım, 
Üretim, Etiketleme Sisteminin Uygulanması 

Sürüyor, daha da 
geliştirilecek 

Bu, öncelikli olarak Çevre Dostu 
Tasarım ve Enerji Etiketleme 
Direktifleri ile ilgilidir 

Sanayide Enerji Verimliliğine yönelik Destek 
Programı (Hibe)  

Sürüyor, daha da 
geliştirilecek 

2017’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

Sanayide Enerji Tasarrufu Potansiyelinin 
Ayrıntılı Olarak Tespit Edilmesi 

Uygulanması öngörülüyor 2018’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 
Bu bir çalışmadır 

Taşıma   

Enerji Verimli Taşıtların Özendirilmesi Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

Her altısı birleştirilmiş şekilde 
2018’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini (yeşile boyanmış) 
Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir 

Alternatif Yakıtlar ve Yeni Teknolojilere 
İlişkin bir Karşılaştırmalı Değerlendirme 
Çalışması Geliştirilmesi 

Uygulanması öngörülüyor Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir 

Bisiklet ve Yaya Ulaşımının Geliştirilmesi ve 
İyileştirilmesi 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir 

Şehirlerde Trafik Yoğunluğunun Azaltılması: 
Otomobil Kullanımının Caydırılması 

Uygulanması öngörülüyor Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir 

Toplu taşımanın teşvik edilmesi Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir 

Kentsel ulaşıma yönelik olarak kurumsal bir 
yeniden yapılandırma çalışmasının 
geliştirilmesi ve uygulanması 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir 

Deniz Taşımacılığı Altyapısının 
Geliştirilmesi 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

2018’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 
 

Demiryolu Taşımacılığı Altyapısının 
Geliştirilmesi 

Uygulanması öngörülüyor 2018’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

Taşımacılığa ilişkin verilerin toplanması Uygulanması öngörülüyor Gelecekte yapılacak analizler ve 
politika ve program geliştirmesi için 
önemli 

Yatay   

Enerji Yönetim Sisteminin kurulması ve 
Etkinliğinin Artırılması 

Yürütülmekte Bu, genel enerji verimliliği stratejisi 
için çok önemlidir ve EVD’yi takip 
eder 
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Ulusal Enerji Verimliliği Finansman 
Planlarının Geliştirilmesi 

Uygulanması öngörülüyor EVD’nin 7. Maddesi için önemli 

Enerji Verimliliği Projeleri Çerçevesinin 
Desteklenmesi (Enerji Verimliliği İhaleleri)  
  

Uygulanması öngörülüyor 
(daha fazla analiz edilerek 
detaylandırılacak) 

Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir 

Enerji Verimliliği Projelerinin Artırılması ve 
Süratle Gerçekleştirilmesi için Kılavuzlar, 
Standart Kontrat ve Benzer Temeller, 
Teknik ve Mali Konuları İçeren Altyapıların 
Oluşturulması 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir 

Enerji Verimliliği Faaliyetlerinin Kayıt, Veri 
Tabanı ve Raporlama Sistemlerinin 
Oluşturulması/Geliştirilmesi 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir 

Uluslararası Enerji Verimliliği Finansman 
Planlarının İyileştirilmesi ve Etkinliğinin, 
Koordinasyonunun ve Kontrolünün 
artırılması 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir 

Kurumsal ve İdari Yapının Geliştirilmesi Yürütülmekte Doğrudan EVD’nin parçası 
olmamakla birlikte, bu olmadan 
EVD başarılı olamaz. 

Enerji Verimliliği Farkındalık Yaratma ve 
Eğitim 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

Önemlidir ve Türkiye de bu amaçla 
yıllardır programlar bulunmaktadır. 

Zorunlu enerji verimliliği denetimleri Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

2017’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

Kamu Sektöründeki Satınalma Süreci 
Yaklaşımında Sürdürülebilirlik Kriterinin 
Kabulü 

Uygulanması öngörülüyor Genel enerji verimliliği stratejisi için 
bu çok önemlidir 

Enerji Dağıtımı ya da Perakende Satışı 
Şirketlerine Yönelik Enerji Verimliliği Bağlılık 
Programı 

Uygulanması öngörülüyor EVD’nin 7. Maddesinin temel 
unsuru 

Gönüllü Enerji Verimliliği Anlaşmalarının 
İyileştirilmesi 

Kısmen uygulanmış, daha 
da geliştirilebilir 

2017’den itibaren enerji tasarrufu 
tahmini 

 

Ek 2’de aynı zamanda, EVD yükümlülüklerini kıyaslayan bir tablo, bu konulara Türk enerji 

verimliliği stratejisinde nasıl eğilindiği ve UEVEP’teki hangi önlemlerin özel maddelere değindiği 

sunulmaktadır. 

Bazı önemli gözlemler mevcuttur: 

 Genel enerji verimliliği stratejisi için önemli olan bir çok önlem bulunmaktadır; ancak 

önlemlerin tamamı doğrudan EVD’nin yükümlülüklerini yerine getirmekle değil, genel 2023 

hedefi ile ilgilidir. 

 Özellikle tarım ve taşımacılık için önlemler bulunmaktadır.  Bunların hiçbirine EVD’de 

değinilmemekte olup, Madde 7 için alternatif önlemler altına dahil edilebilirler. Yine de, 

bunlar genel enerji verimliliği stratejisi için çok önemlidir ve burada listelenmeleri faydalı 

olacaktır; 

 Önlemlerin bir kısmının enerji tasarruflarını belirlemesi önemlidir; ancak bu tasarruflar, 

2023 hedefine katkıları bakımından yeniden hesaplanmalıdır, zira 2018 ya da 2019’daki 

başlangıç tarihlerinde neredeyse kesin olarak gecikmeler yaşanacaktır; 

 Önlemlerin neredeyse yarısı henüz uygulanmamıştır ve her birinin uygulanmaya hazır 

hale gelmesi için ciddi çalışma gerekecektir; muhtemelen genel stratejide güncelleme 

yapmak gerekecektir; 

 Her bir eylemin, “nasıl” uygulanacaklarına dair bilgiler içermesi ve bir çok durumda 

seçenek sunması çok faydalıdır. 

 Her bir önlemin, “neyin” “ne için” yapılacağına dair bağlantılar sunması önemlidir. Bu, tüm 

paydaşların anlaması açısından önem taşımaktadır. 

 Gereken yatırıma dair bir tahmin bulunması şarttır. 
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Sonraki bölümlerde daha fazla hususa değinilecektir. 

4.6. Konsorsiyum’dan özel destek 

Komisyon’un rehberlik dokümanları, bu bölümün başlangıcında listelenmiştir. YEGM tarafından, 

EVD’nin seçili Maddelerine ilişkin olarak, özellikle izleme ve uyum konularında, özel rehberlik 

talep edilmiştir.  Bunlar Ek 3’te sunulmaktadır.  7, 9 10, 11, 14 ve 15 numaralı Maddeler için 

hazırlanmıştır. AB ve diğer ülkelerdeki tecrübelerden çok sayıda örnek bulunmaktadır. 
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5. ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİSİNDEKİ 
HÜKÜMLER İÇİN UYGULAMA DESTEĞİ  

5.1. Giriş 

EVD’nin, Türkiye’deki genel enerji stratejisi çerçevesinde uygulanmasını etkileyen birçok unsur 

bulunmaktadır.  Politika Açığı Analizi çalışmasında da belirtildiği gibi, bir noktada, 2007 Enerji 

Verimliliği Kanununda değişiklik yapılması ya da Kanunun tamamen yenilenmesi gerekecektir. 

YEGM yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, bahse konu değişiklikler için herhangi bir zaman 

çizelgesi bulunmamaktaydı. 

Türk hükümetine enerji verimliliği stratejisini uygularken yardım etmek amacıyla birçok proje 

geliştirilmiş, söz konusu projelerde AB Enerji Verimliliği Direktifi’nin bu projeye entegre edilmesi 

konusuna özel önem verilmiştir. 

UEVEP’te finansmana ilişkin birtakım önlemler yer almakla birlikte bunlar, yardımcı olabilecek 

kadar gelişmiş değillerdi.  Verimsiz traktörlerin değiştirilmesi için teşviklere ilişkin bir alan 

bulunmakta olup bu konu aşağıda tartışılacaktır. 

Politika Açığı Analizi çalışması aşağıdaki ana tavsiyeleri içermekteydi. Türk hükumetinin 

gerçekleştirmesi gereken hususlar: 

 Genişletilmiş bir enerji verimliliği stratejisinin ve enerji verimliliğine daha fazla insan ve 

mali kaynağı ayırmanın faydalarını üst düzey hükümet yetkililerine anlatmak amacıyla bir 

iç politika dokümanı hazırlanması. Söz konusu doküman, son dönemde hazırlanmış olan 

UEVEP temelinde, stratejinin nasıl kullanılması gerektiğine dair somut fikirler ile daha fazla 

sayıda enerji verimliliği önleminin faydalarını içermelidir; 

 Hükümeti tüm son kullanıcı sektörleri için iddialı bir enerji verimliliği hedefi konusunda 

tekrar taahhüt altına alan 2012 enerji verimliliği strateji dokümanının gözden geçirilmesi. 

Strateji aynı zamanda, taahhüdün, Türkiye’de henüz uygulanmamış AB enerji verimliliği 

direktiflerinin kabul edilmesiyle nasıl genişletileceğini de belirtmelidir. Bakanlar Kurulu ve 

Meclis tarafından resmi hükümet politikası olarak onaylanması halinde, UEVEP bu 

dokümanın rolünü oynayabilecektir. 

 AB Enerji Verimliliği Direktifinde benimsenen yaklaşımda olduğu gibi 2023 enerji 

yoğunluğu hedefinin nicel enerji tasarruflarıyla değiştirilmesi; 

 Politikaların ve önlemlerin tasarım ve uygulama safhasına, ilgili paydaşların (örn. sanayi 

birlikleri, tüketici grupları, akademisyenler, yerel ve bölgesel hükümetler, mali kuruluşlar 

vb.) dahil edilmesi ve onlara düzenli olarak danışılması. Bu yaklaşım, politikaların yeterli 

ve pratikte uygulanabilir olmasını sağlamaya yardım edecek olup aynı zamanda uyum 

oranını da artırabilecektir; 

 Enerji verimliliği politikalarının ve önlemlerinin düzenli şekilde sürekli olarak izlenmesi ve 

detaylı şekilde değerlendirilmesi. Henüz tasarım safhasında, raporlama gereklilikleri ve 

sonuçların ölçülmesi ve doğrulanması için iyi tanımlanmış yöntemler gibi gerekli 

mekanizmaların kurulması ve gerekli kaynakların tahsis edilmesi gerekmektedir;  

 Mevcut ve gelecekteki programların, bütünleşik bir yaklaşımla daha fazla birlikte 

çalışmalarının göz önüne alınması;  
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 Farkındalık ve bilgilendirme programlarından başlayarak, yeni enerji denetimi 

zorunluğuna tabi olmayan daha küçük firmaların enerji denetimleri için destek, bir sonraki 

adımı oluşturmaktadır. Bu aynı zamanda enerji denetimi uzmanları için daha da 

iyileştirilmiş bir eğitim ve sertifikalandırma planını gerektirmektedir;   

 Denetimlerin sonuçları, hükümet kurumları ya da yerel yetkililer tarafından KOBİ’ler/sanayi 

şirketleriyle tartışılmalı ve yatırımlar için mevcut ya da yeni mali teşvik programlarına 

yapılacak başvuruların temelini oluşturmalıdır ve 

 Daha büyük enerji-yoğun şirketler için, çeşitli yatırım projeleri, belli miktarda kanıtlanmış 

enerji tasarrufuna ulaşmaya yönelik bir gönüllü anlaşmanın temelini oluşturabilir 

(ulaşılması ya da izlenmesi çok daha zor olan enerji yoğunluğu iyileştirmesi yerine.) 

Düzenleyici Etki Analizi çalışması ve UEVEP de daha fazla çalışma gerektiren alanları 

vurgulamıştır.  

5.2. EVD için destek 

Bir önceki bölüm, EVD’ye verilecek desteğin çoğunu yansıtmaktadır. UEVEP’i tamamlamanın 

öncelikli olması nedeniyle, Konsorsiyum’dan, herhangi bir ana düzenleme hazırlaması 

istenmemiş olup bunun nedeni, henüz erken olduğunun düşünülmesi değil, sözleşmenin 

uygulanması sırasında YEGM tarafından tespit edilen sorunlar için destek sağlanmasıdır. 

Hükümet, söz konusu sözleşmenin uygulanması sırasında, değerli kaynaklarını hangi önlemlerin 

uygulanması gerektiğini tespit etmeye ayırmaktaydı (esasen UEVEP’te listelenmiş olanlar). 

5.3. Teşvikler için destek 

Görev J, YEGM’nin ilgilendiği finansman yöntemlerini kapsamaktaydı. Görev J’nin amacı, 

Türkiye'deki mevcut enerji verimliliği durumunu daha iyi analiz etmek, kredi modelleri ve kredi 

ürünleri ile Türkiye'deki EV finansmanına dair finans sektörü yaklaşımı hakkında genel bir bakış 

sunmaktı. Söz konusu bölüm, Türkiye'de ESCO finansmanı konusundaki mevcut durumun 

analizini ve gelecekteki gelişmelere ilişkin beklentileri vurgulamaktaydı. 

Sadece sanayi için değil tüm sektörler için kullanılabilir olacak bir bütünleşik ulusal enerji verimliliği 

mali mekanizması tasarlamayı ve önermeyi amaçlayan UNDP-UNIDO endüstriyel enerji 

verimliliği projesi kapsamında, Kasım 2015’te, bir danışma toplantısını da içeren kapsamlı 

çalışmalar yapıldı. Aynı projenin bir parçası olarak, 2016 başında, mali mekanizmaları nasıl 

kullandıklarını daha iyi anlamak amacıyla Meksika’ya bir çalışma gezisi düzenlendi. Bu, bugüne 

kadar bazı değerli hazırlıklar yapıldığı anlamına gelmektedir. Söz konusu proje, ESCO’ların 

potansiyel rolünün önemli bir analizini de gerçekleştirdi. 

Her ne kadar AB üye ülkelerindeki uygulamalar değişkenlik gösterse de, EVD çerçevesinde dış 

fonlamanın çoğu Enerji Verimliliği Yükümlülüğü (Madde 7) kanalıyla sağlanacaktı. 

5.4. Yeni Enerji Programlarının Desteklenmesi 

UEVEP’teki önlemler, hem EVD’nin uygulanması amaçlı yükümlülükleri hem de genel enerji 

verimliliği stratejisini destekleyen enerji verimliliği önlemlerini içermektedir.  YEGM, üç sektör için 

destek talep etmiştir: binalar, taşımacılık ve tarım.  Söz konusu destekler sağlanmış ve 13 

Temmuz 2017’deki toplantıda YEGM uzmanları ile tartışılmıştır. 
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İstek, bir dizi soru şeklinde gelmiştir. Ek 5’te, binalara ilişkin cevaplar yer almaktadır. Ek 6’da 

taşımacılığa ilişkin olanlar, Ek 7’de ise tarımla ilgili olanlar bulunmaktadır.  Taşımacılık ve tarım, 

YEGM’nin ilave önlemler için büyük potansiyel gördüğü sektörlerdir. UEVEP, tarım için 6, 

taşımacılık için 9 önlem önermiştir. 

Cevaplar, izleme ve uyum da dahil olmak üzere genel program tasarımına ilişkindir. Cevaplar, 

özellikle seçili AB üye ülkelerindeki uygulama deneyiminden çok sayıda örnek sunmaktadır. 
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5.5. İzleme ve Değerlendirme 

Başlangıç raporunda, Konsorsiyum’un, YEGM’deki İ&D ile ilgili uzmanlardan oluşan bir ekiple 

çalışacağı belirtilmektedir. Buradaki amaç, Politika Açığı Analizi çalışmasında sunulan izleme ve 

değerlendirme için kullanılan metodolojiyi kullanmaktı. Görev A’nın diğer yönlerinde de olduğu 

gibi YEGM, izleme ve değerlendirme için bir eğitim modülü kurmak yerine, Konsorsiyum’dan, 

çeşitli isteklerini yerine getirmesini istedi. 

Etkinliklerini en üst seviyeye çıkartmak amacıyla, mevcut programların bir 

değerlendirmesini yapmak esastır.  İzleme ve değerlendirme, politika yapıcılarının 

aşağıdakileri gerçekleştirmesine olanak tanır:  

(1) programların ilerleme durumunu göstermek; ve  

(2) başarı ve başarısızlık faktörlerini ve aynı zamanda programı geliştirmek için 

fırsatları belirlemek. 

İki çeşit değerlendirme vardır: etki değerlendirmesi ve süreç değerlendirmesi.  

YEGM için önerilen genel yaklaşım, Politika Açığı Analizi çalışmasında ve bu çalışmanın izleme 

ve değerlendirme konulu ayrı raporunda sağlanan yaklaşımdır. 

 

 
 

Etki değerlendirmesi, bir politikanın ya da önlemin, hedeflerine ulaşma konusunda etkin olup 

olmadığını detaylı şekilde gösterecektir. Fiili etkileri, belirlenen hedeflerle ve/veya önceden 

hesaplanmış potansiyellerle karşılaştırır  

Süre. değerlendirmesi, programın performansını sistematik olarak analiz etmeye yarar. Bu 

değerlendirme, aşağıdaki hususlarda derinlemesine içgörü sağlayabilir:  

Genel Yaklaşımlar 

 

Program teorisi: Belirli bir programı tanımlar ve neden, nasıl ve hangi koşullar altında, amaçlanan 

program etkilerinin oluşmasının beklendiğini açıklar. Başarı ve başarısızlık faktörleri üzerine 

sonuçların (etki veya operasyonel performans) ve hipotezin göstergelerini belirleyebilir => bir süreç 

değerlendirmesinde kontrol edilecek. 

 

Anahtar performans göstergesi: Operasyonel ve etkili amaç ve hedeflerini tanımlamak ve başarı 

derecesini ölçmek için kullanılabilir. 

 

Etki için basit formül:  

Toplam net yıllık enerji tasarrufu politika veya program dolayısyla 

= (tüm katılımcılar üzerinde) Katılımcı başına bireysel birim brüt yıllık enerji tasarruflarının toplamı 

 (1- çift sayım faktörü / fraksiyon (ortalama veya bireysel) 

 (1- ücret ödemeyenin fraksiyonu + çarpan fraksiyonu) 

Bilgi gereksinimi: kapsamlı program değerlendirmesi için. Veri seti Anahtar performans 

göstergesine dayanır. 

 

Kaynak ve literatürün kullanımı: Görüşme, bilgi sağlama YEGM tarafından, kuralar, strateji 

belgesi, ara rapor, bilimsel makale, sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan raporlar ve son 

NEEAP. 
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  Bir politikanın beklenen performansı gösterip göstermediği (örn. bir program teorisinde);  

  İyi performansın ya da performans boşluklarının nedenlerinin neler olduğu (başarı ve 

başarısızlık faktörleri); ve  

  Performansı iyileştirmek için nelerin değiştirilebileceği.  

Politika Açığı Analizinin İ&D unsurundaki (CS02) tavsiyelerde nelerin ifade edildiğinin 

hatırlanması önemlidir.  Aşağıdakiler nihai rapordan alınmıştır. 

İzleme ve değerlendirme muhtemelen enerji verimliliği stratejisinin ana unsurudur. 2023 

hedeflerine ulaşmadaki ve tekil önlemlerin etkisini değerlendirmedeki ilerleme durumunu 

takip etmek esastır.  2023 hedeflerinin ilerleme durumunu takip etmek için, aynı zamanda 

çok taraflı desteğin (çoğunlukla EBRD ve Dünya Bankası kaynaklı) etkisini de 

değerlendirmek gerekmektedir, zira bu desteğin etkisi 2023 hedeflerine ulaşmayı 

etkileyecektir. 

Hükümetin: 

 Sürekli analiz sağlamak amacıyla tüm programların ve politikaların ana göstergelere ve 

bir veri toplama sistemine sahip olmasını sağlayan mevcut izleme ve değerlendirme 

sistemini iyileştirmesi gerekmektedir. Bu, ulusal enerji verimliliği eylem planlarının düzenli 

hazırlanması için esastır. Politika açığı analizi çalışmasının ayrı değerlendirme raporu, 

programın işlemesinin ve başarısının daha iyi takibi ve değerlendirmesini sağlamak 

amacıyla, detaylı izleme göstergeleri listeleri sunmaktadır. Program teorilerine dayanan 

gösterge seçimi, her bir programın aşağıdaki hususları karşılamasını sağlamaktadır; 

 Endüstriyel ve binaların enerji tüketimine ilişkin mevcut veri tabanlarının, izleme ve 

değerlendirme sürecinde kullanılmak üzere etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması; ve 

 Enerji tüketimi veri tabanlarının ve sektörel çalışmaların kullanılmasıyla, şirketlere, enerji 

performanslarını iyileştirmek için motivasyon ve geri bildirim sağlayacak bir karşılaştırmalı 

değerlendirme sisteminin geliştirilmesi. 

 

YEGM, izleme ve değerlendirme konularında, EVD’nin spesifik maddelerine uyum sorunlarına 

ilişkin spesifik yardım talep etmiştir.  Binalar konusundaki cevap da ağırlıklı olarak izleme ve 

değerlendirme konularıyla ilgiliydi.  Ek 5’te, binalara ilişkin ilgili hususlar yer almaktadır. 

Şubat 2016’da Konsorsiyum, YEGM yetkilileri ile, uygulanacak projelerin ana unsurlarını 

planlamak için program “fişleri” hazırlamanın faydalarını tartışmıştır. Bu, programların hem 

uygulamasında hem de izlenmesinde fayda sağlayacaktır. Bir örnek hazırlanmış olup, diğerleri 

için şablon olarak kullanılabilecektir. YEGM bunların tüm önlemler için tamamlanmasını istemedi 

ancak şablonu takdir etti. Madde 7 ve Enerji Verimliliği Direktifi örneği Ek 8 olarak sunulmuştur.  

Bu, sadece önerilen yaklaşımı örneklemektedir. Eklenmesi gereken, her bir önlem için bir temel 

performans göstergeleri setidir.  Ek 8 sadece, uygulama ya da program geliştirme altındaki her 

bir önlem için kullanılabilecek bir örnektir. 
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6. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DİREKTİFİNİN 
UYGULANMASINA İLİŞKİN YOL HARİTASI 

6.1. Giriş 

Türkiye, uzun dönemli politika hedeflerini gerçekleştirmek adına enerji verimliliği politikalarını ve 

programlarını revize etme çalışmalarını yürütmektedir 

Bu yol haritası, iç hukuka aktarma sürecinde yardımcı olmak için atılması gereken adımlara ilişkin 

olarak Türk hükümetine ve özellikle de YEGM ve Enerji Verimliliği Koordinasyon Kuruluna (EVKK) 

rehberlik sağlamaktadır. Sadece AB direktifinin Türk hukukuna uygulanmasından fazlası 

gerekmektedir. Yaklaşım, uzun dönemli hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik kararlılık düzeyini 

artırmak için Türkiye’deki enerji verimliliği politikaları ve programları kapsamında yıllardır 

sürdürülen faaliyetlerden elde edilen deneyim ve temelin üzerine kurulmuştur. 

EVD iddialı ve karmaşık olup, taşımacılık haricindeki tüm son kullanım sektörlerini kapsamakta, 

hatta taşımacılık için de, her ne kadar az sayıda üye ülke bunu yapmış olsa da, Madde 7’yi 

kullanma imkanı bulunmaktadır. Türkiye, EVD hedeflerine katıda bulunan önlemleri zaten 

uygulamıştır. Ancak bu, EVD’yi iç hukuka aktarma öncesinde tüm AB ülkeleri için geçerliydi. 

Burada anahtar, EVD çerçevesini gelecekteki enerji verimliliği yaklaşımı için kullanmaktır.  

Direktifi iç hukuka aktarmak ve uygulamak için gerekli birçok adım vardır. En iyisi bunun düzenli 

ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Ana adımlar şunları içerir: hükümet içinde ve bütün 

olarak ekonomide tüm paydaşlar arasında geniş bir politika kararlılığının oluşturulması, etkili bir 

yönetim organizasyonunun sağlanması, politika analiz gereksinimlerinin ele alınması, iyi 

uygulama kapasitesinin sağlanması ve son olarak, ilerleme durumunun ölçülmesi ve programların 

daha da geliştirilmesi amacıyla geri besleme verilmesi için, etkili ve sürekli bir izleme ve 

değerlendirme sisteminin uygulanmasının sağlanması. 

Türkiye halihazırda enerji verimliliği ile ilgili AB direktifleri uygulama deneyimine halihazırda 

sahiptir. Son on yılda Türkiye çevre dostu tasarım direktifini, enerji etiketleme direktifini, Binaların 

Enerji Performansı Direktifini ve Kojenerasyon Direktifini (şu anda Enerji Verimliliği Direktifi ile 

değiştirilmiştir) iç hukuka aktarmış ve uygulamaya koymuştur. 

EVD’nin iç hukuka aktarılması ve uygulanması için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, EVD’nin 

önemli politika ve raporlama unsurlarından birisi olan ilk Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının 

hazırlanmasını finanse etmiştir. UEVEP’lerde tahmini enerji tüketimi, planlanan enerji verimliliği 

önlemleri ve AB ülkelerinin gerçekleştirmeyi beklediği iyileştirmeler belirtilmektedir. Enerji 

Verimliliği Direktifi kapsamında, bu planlar her üç yılda bir hazırlanmalıdır. UEVEP’ler aslında, 

hükümetin politika niyetlerini özetleyen politika dokümanlarıdır. Birçok AB üyesi ülkede 

parlamento tarafından onaylanır. 

AB üye ülkelerine, EVD’nin iç hukuka aktarılması için, siyasi olarak onaylanmasından itibaren bir 

ila bir buçuk yıl süre verilmiştir. Bu süre zarfında, Direktif’in uygulanması için önemli faaliyetlerde 

bulunulmuştur. EED aynı zamanda, Türkiye tarafından iç hukuka aktarılmayan ve uygulanmayan 

2006/32/AT sayılı Enerji Hizmetleri Direktifi’nin de yerini almıştır.  Daha önceki bu direktif, direktifin 

yürürlüğe girmesinden itibaren 9 yıl içinde enerji kullanımında %9’luk düşüş hedefini içermekteydi. 

Daha önceki direktif aynı zamanda, AB üyelerinin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planları 
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sunmalarını ve ilk planın 30 Haziran 2007 itibarıyla yayınlanmasını öngörmekteydi. Bugüne dek, 

dört UEVEP yayınlamışlardır (en yenisi için http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-

efficiency/energy-efficiency-directive/national-energy-efficiency-action-plans adresine bakınız).  

Böylece üye ülkeler, spesifik bir hedefe katkı sağlayan önlemleri uygulama ve UEVEP hazırlama 

konularında tecrübe sahibi oldular. EVD’de yeni unsurlar vardı ama geçiş, Türkiye’dekinden çok 

daha kolay oldu. 

Yukarıda ifade edilenleri özetlemek gerekirse, 2012 direktifi, enerji tüketimini 2020 itibarıyla %20 

düşürme hedefine katkı sağlamayı amaçlıyordu ve aynı zamanda, enerji piyasalarındaki engelleri 

kaldırmayı ve enerji verimliliğinin artırılmasını engelleyebilecek piyasa başarısızlıklarını aşmayı 

amaçlayan kuralları destekliyordu. Kamu sektörü direktif çerçevesinde örnek niteliğinde bir rol 

üstlenecek ve tüketiciler ne kadar enerji tükettiklerini bilme hakkına sahip olacaktır. 

Direktif kapsamına aşağıdaki kategoriler girmektedir: 

 enerji verimliliği hedefleri 

 Binalarda Tadilat 

 kamu kurumları binalarının örnek rolü 

 enerji verimliliği yükümlülük programları 

 enerji denetimleri ve enerji yönetim sistemleri 

 ölçüm ve faturalandırma bilgi sistemleri ve bu veriye erişim hakkı 

 tüketici bilgilendirme ve yetkilendirme 

 ısıtma ve soğutmada verimliliğin teşvik edilmesi 

 enerjinin dönüştürülmesi, iletimi ve dağıtımı 

 yeterlilik, akreditasyon ve sertifikasyon programlarının varlığı 

 bilgilendirme ve eğitim 

 Enerji hizmetleri 

 bir enerji verimliliği ulusal fonu, finansman desteği ve teknik destek 

 enerji verimliliğini teşvik etmeye yönelik diğer tedbirler 

 

EVD’yi görselleştirmenin iyi bir yolu, yukarıda daha önce verilmiş olan aşağıdaki diyagramı takip 

etmektir. 
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Şekil 5: Enerji Verimliliği Direktifinin Temel Özellikleri11 

6.2. Zorluklar 

EVD, yıllardır tartışılmakta olan enerji verimliliği önündeki engellere çözüm arayacaktır. Türkiye, 

Uluslararası Enerji Ajansının kurucu üyesi olması nedeniyle, söz konusu kurum tarafından yapılan 

analizlerin avantajına sahiptir. 

Bu projeden önce gerçekleştirilmiş olan Politika Açığı Analizi çalışması, Türkiye’de devam eden 

enerji verimliliği politikalarını ve programlarını incelediğinde aşağıdaki engelleri belirlemişti: 

 Maliyet etkin enerji verimliliği potansiyeli konusunda farkındalık eksikliği 

 Teknik bilgi birikimi eksikliği 

 Teknik kapasite eksikliği 

 Enerji verimliliğini etkileyen düzenleme problemleri 

 Yeterli finansman eksikliği 

 Enerji verimliliğine verilen öncelik eksikliği 

 Kurumsal kapasite eksikliği. 

  

Bunlar, enerji verimliliği stratejisinde ve EVD’de belirtilen önlemlerde üzerine eğilinmesi gereken 

başlıca engellerdir. 

EVD’nin -ve bir bütün olarak e verimliliği stratejisinin- karmaşıklığı ve genişliği nedeniyle, kurumsal 

kapasitenin hazır olduğundan emin olunması son derece önemlidir. Politika Açığı Analizi 

Çalışması ve Dünya Bankasının kurumsal incelemesi 12, eksiklikleri dile getirmiştir.  

 

Dünya Bankası kurumsal inceleme raporundaki tavsiyeler: Piyasa analizi, program tasarımı, 

uygulama, değerlendirme, izleme vb.’ye ilişkin olarak, uygulamanın etkinliğini geliştirmek için 

programın yeniden tasarımına geri bildirimde bulunan açık ve net işlevlerin oluşturulması 

 

Bu önemli bir endişe kaynağı olup, UEVEP’teki 55 önlemin kurumsal ve idari yapı üzerine 

eğildiğini görmek sevindiricidir.  Hiçbir kurum tek başına analiz ve uygulamanın her boyutundan 

                                                      
11 Avrupa Komisyonu 
12 Dünya Bankası, Nihai Raporu - Türkiye: Enerji Verimliliğinin Kurumsal İncelemesi, Dünya Bankası Grubu, Ocak 2015 
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sorumlu olamaz ve taslak UEVEP altındaki her önlemde, hangi kurumun sorumlu olduğu ve diğer 

hangi kurumların işbirliği yoluyla destek olacağının belirtilmesi olumludur. 

6.3. Enerji Verimliliği Direktifinin Yerine Getirilmesi 
Konusunda Yol Haritası  

Enerji Verimliliği Direktifinin planlandığı şekilde iç hukuka aktarılmasıyla önemli olan, teklif edilen 

tüm politika tedbirlerinin tasarlanmasını, uygulanmasını ve etkilerinin ölçülmesini sağlamaktır. Bu, 

Uluslararası Enerji Ajansının etkili bir şekilde gösterdiği tüm politika döngüsü içermektedir. Bu 

diyagram, gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin sıralamasını göstermektedir.  Doğal olarak 

doğrusal değildir, zira örneğin bazı programlar zaten tasarlanmış ve uygulanmıştır.  Ancak 

kavramsal olarak, yaklaşım budur. 

 

Şekil 6: Enerji Verimliliği Politikasının Yolu13 

Uluslararası Enerji Ajansının şemasında gösterilen aşamalar, tüm hükümetlerin izlemesi gereken 

politika yolunu ifade etmektedir. Bu yol haritası çok az detay içermektedir ancak temelde bu süreci 

izlemektedir. Ancak, tüm aşamaların gerçekleştirilmesi için doğru yönetim sistemlerinin 

uygulanması şarttır.  ETKB için 2016’da tamamlanan Politika Açığı Analizinde kurumsal reform 

ihtiyacı ele alınmaktadır ancak analizde bundan daha fazlası yer almaktadır. Planlama/politika 

analizinden izleme ve değerlendirmeye kadar uygulamanın belirli unsurları için özel, resmi veya 

gayriresmi birimler olması gerekir. 

IEA ayrıca gerekli olan farklı işlevlere ilişkin bir kontrol listesi sunmaktadır (aşağıya bakınız).  

Verilen örnek bir enerji yönetim programıyla ilgilidir ancak kontrol listesi genel niteliklidir ve tüm 

enerji verimliliği tedbirleri için kullanılabilir. 

Şu unutulmamalıdır ki Türkiye, IEA’nın kurucu bir üyesidir ve enerji verimliliği politika ve 

programlarına dair danışmanlıktan on yıllardır faydalanmaktadır. 

 

                                                      
13 IEA, Endüstriye Yönelik Enerji Yönetim Programları, Uluslararası Enerji Ajansı, Paris, 2012 
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Tablo 6: Enerji yönetim programının uygulanmasına ilişkin Politika Yolu eylem kontrol listesi14 

 

Planlama ve Politika Analizi 

İlk olarak hedefe karar vermekle başlanarak atılması gereken birçok adım vardır. Atılması 

gereken adımlar aşağıda gösterilmektedir. Bunlar, iş önceliklerine bağlı olarak farklı bir sırayla 

yapılabilir ancak bunların hepsi oldukça değerlidir. 

En iyisi bunlar üzerinde birlikte çalışan tek bir ünitenin olmasıdır ancak bu, yönetim tarzına 

bağlıdır. 

1. Hedef 

AB Enerji Verimliliği Direktifinde benimsenen yaklaşımda olduğu gibi 2023 enerji yoğunluğu 

hedefinin nicel enerji tasarruflarıyla değiştirilmesinin değerlendirilmesi gerekir. Bu tasarruflar, 

UEVEP’de belirlenmiştir. Bu, mevcut hedefi önemli oranda değiştirmez ancak izlenmesini 

kolaylaştırır ve kararlaştırıldığında artık o seviyede kalacaktır.  Bir yoğunluk hedefi, ekonomik 

büyüme hızına ve yapısal değişikliğe bağlı olarak değiştirilebilir. 

Gerçekçi olmak gerekirse, önemli derecede daha fazla kaynak sağlansa bile 2023 hedefinin 

tutturulması pek muhtemel değildir. Ancak, 2030 hedefi ve diğer hedefler için ve 2023’e kadar 

yeterince ilerleme katedilmesi için doğru temelin kullanılmasının sağlanması önemlidir. 

Başlangıçtan itibaren yasama yetkisine sahip olunması gerekecektir.  Politika Açığı Analiz 

çalışmasında ve diğer çalışmalarda, Enerji Verimliliği Direktifi Türkiye’nin iç hukukuna 

aktarıldıktan sonra 2007 tarihli Enerji Verimliliği Kanununun revize edilmesi gerekeceği gerçeğine 

atıfta bulunulmuştur. 

2. Kararlılık düzeyi 

EVD’nin iç hukuka aktarılmasının gerçekleştirilmesi beklendiğinde bir zaman programının 

hazırlanması gerekir. UEVEP’de, 7 tanesi yapım aşamasında olan 17 program kategorisi 

belirtilmektedir. UEVEP’de ayrıca, her kategori için, 2023’e kadar tasarım ve uygulamaya ilişkin 

olarak öngörülen bir zaman programının yer aldığı tablolar bulunmaktadır. Tüm program 

                                                      
14IEA, Endüstriye Yönelik Enerji Yönetim Programları, IEA, Paris, 2012, s. 7 
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kategorilerinin tasarım ve uygulamasının önerilen zaman çizelgesi içinde gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmeyeceğine dair kararların verilmesi gerekir.  

Aşağıdaki tabloda, binalar için önlemlerden sağlanacak beklenen tasarruflar gösterilmektedir. 

Tasarrufların ne zaman başlayacağına dikkat ediniz.  Tüm kategoriler için kıyaslanabilir tablolar 

mevcuttur. 

Tablo 7: Bina Sektöründeki Programlardan Beklenen Tasarruflar 15 

 
 

3. Deneyimle Öğrenme 

Avrupa ülkeleri, 1990’lardan beri ve özellikle son on yılda EVD’nin unsurlarını uygulamaktadır. 

Teknik raporlar ve değerlendirmeler, üye devletlerden uzmanları bir araya getiren Uyumlu 

Eylemlerden elde edilen sonuçlar, proje sonuçları, konferans dokümanları vb. şeklinde büyük bir 

deneyim havuzu söz konusudur. Gerçek bir öğrenme eğrisi vardır ve Türkiye bu deneyimden 

faydalanmalıdır.    

Türkiye’nin, EVD Uyumlu Eyleminin yanı sıra BEPD Uyumlu Eyleminin bir gözlemcisi olmasına 

olanak tanınmaktadır. 

Bu öğrenme, devamlı bir süreç olmalı ve ayrıca ilgili program ve politikalara ilişkin olarak AB dışı 

ülkelerdeki şu deneyimleri de içermelidir. 

4. Analizin Temeli 

Bu, EVD’den ve UEVEP’nin hazırlanmasından fazlasına yöneliktir ancak ilerlemenin daha fazla 

izlenmesine ihtiyaç vardır.  Devlet istatistik kurumundan temin edilen bilgileri destekleyecek 

güvenilir enerji talebi verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türkiye, endüstrideki ve binalardaki enerji tüketimine ilişkin bazı veri tabanlarına sahiptir. Verilerin 

ne kadar kullanılabilir olduğuna dair bazı soru işaretleri vardır ve UNIDO/UNDP endüstriyel enerji 

verimliliği projesi gibi projelerin veri toplama ve veri erişiminin geliştirilmesine yardımcı olduğu 

bilinmektedir. 

Taslak UEVEP, 55 önlemin ikisinin veri tabanlarına ilişkin olduğunu belirtmektedir: biri binalar için 

ve biri enerji verimliliği faaliyetleri için (yatay kategori altında).  Yılda 1000 tep’ten fazlasını tüketen 

                                                      
15 UEVEP, Temmuz 2017 taslak 

(kTEP) (MS) (kTEP) (MS) (kTEP) (MS) (kTEP) (MS) (kTEP) (MS) (kTEP) (MS) (kTEP) (MS) (kTEP) (MS)

1.9
Yeni Binalar için Enerji 

Verimliliği Teşviği
193 67,6 386 135,1 579 202,7 772 270,2 965 337,8 1158 405,3 1351 472,9 5404 1891,4

1.12

KOBİ için Enerji 

Verimliliği Denetim 

Programı  - Binalardaki 

Enerji Denetimi için çeşitli 

yapı ve bütçeler

0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,5 0,2 0,6 0,2 2,2 0,8

1.5

Mevcut Binaların 

Geliştirilmesi ve 

Rehabilitasyonu

90,3 31,6 186,6 65,3 282,9 99 379,2 132,7 475,5 166,4 571,8 200,1 668,1 233,8 2654,4 929

1.11

Yapı Sektöründe 

Yenilenebilir Enerji ve 

Kojenerasyon Teşviği

27,5 9,6 57,3 20 87 30,5 116,8 40,9 146,6 51,3 176,4 61,7 206,1 72,1 817,7 286,2

1.3

Kamu Binaları için 

Zorunlu Enerji Tasarrufu 

Hedefleri

0 0 5 1,8 9 1,2 13 4,6 17 6 21 7,4 25 8,8 90 31,5

1.4

Belediye Hizmetlerinde 

Enerji Verimliliğini 

Arttırmak

0 0 2,7 0,9 5,4 1,9 8,1 2,8 10,8 3,8 13,6 4,7 16,3 5,7 56,9 19,9

TOPLAM 311 109 638 223 964 337 1289 451 1615 565 1941 679 2267 793 9025 3159

2023 Cumulative Total

Enerji Tasarrufu

Period

Yapı ve Hizmetler

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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şirketler için veri raporlaması zorunluluğu bulunduğundan, sanayi için zaten bir veri tabanı 

bulunmaktadır. 

Söz konusu veri, UEVEP’te belirtilen 55 önlemin daha da geliştirilmesi için önemli olacaktır.  55 

önlemin yirmi altısı bugüne kadar uygulanmamıştır ve diğerlerinin çoğu da sadece kısmen 

uygulanmıştır. 

Veriler aynı zamanda, ilerleme durumunun yıllık izlenmesi ve gelecekteki UEVEP’lerin 

hazırlanması için de gereklidir. 

5. Gerekli analizlerin gerçekleştirilmesi 

İzleme ve değerlendirme ile bağlantılı olarak ilerlemenin sürekli olarak analiz edilmesi 

gerekmektedir. AB üye devletleri normalde bunu yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya 

doğru bir yaklaşımla yapar.  Aslında genellikle her ikisi de kullanılmaktadır çünkü farklı amaçlara 

hizmet ederler. Daha çok makroekonomik veri ve daha az programa özel veri olduğunda 

çoğunlukla yukarıdan aşağıya doğru bir yaklaşım kullanılır. 

Ayrıca nelere daha fazla vurgu yapılması gerektiğini belirlemek için çeşitli son kullanım 

sektörlerinin (ve bazen alt sektörlerin) takip edilmesi gerekir. Aynı zamanda sektörel hedefler de 

vardır. 

6. Program Geliştirme 

Yukarıda belirtildiği gibi, Temmuz 2017 UEVEP'inde birçok yeni program önerilmektedir. Ne 

olursa olsun, bunlardan bazıları şüphesiz ilerleme katedecektir. Yeterli bir program tasarımının 

yapılması gerekir. Bu, yasama yetkisine sahip olunmasını, program hedeflerinin niceliksel olarak 

tanımlanmasını, program teslimi sırasında doğru verilerin elde edilebilmesi için kilit göstergelerin 

oluşturulmasını içerir. Bu izleme ve değerlendirme için gereklidir.  Normalde tasarımın ülke 

çapında uygulanmak üzere yeterli olup olmadığını test etmek için bir pilot aşama gerçekleştirilir. 

Türkiye önemli bir deneyime sahiptir ve bu, Avrupa ülkelerinden veya diğer yerlerden deneyimler 

eklenirken bir avantaj olacaktır. 

Hükümeti uygulamak istediği tedbirlerin her biri için bir program profilinin oluşturulması gerekir. 

Dahil edilmesi gereken birçok unsur vardır.  Öncelikle, Maddelerin çoğunda seçenekler 

sunulmaktadır ve tasarım/program seçeneklerinin hepsinin uygulanabilirlik ve etki açısından 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerlendirmede, maliyet, gereken kaynaklar (iş gücü vb.), 

uygulayıcı kurum, hedef kitle vb. gibi uygulama konularının ele alınması gerekir. Uygulama 

esnasında toplanması gereken ve sürekli izleme için kullanılabilecek verileri/bilgileri de içermesi 

gerekecektir. 

En büyük sorun muhtemelen Enerji Verimliliği Yükümlülüğü ile ilgilidir. Ana düşünce, enerji 

şirketlerinin oldukça iddialı olan enerji verimliliği tedbirlerini almasının ve bunları finanse etmesinin 

sağlanmasıdır. AB'de bu tartışmalı bir maddeydi ve tüm üye ülkelerde şebeke hizmetleri veren 

şirketlerin katılımı sağlanamamıştır. Nasıl fayda sağlayabileceklerini anlamalarının temin edilmesi 

yavaş bir süreçtir. Bu nedenle, aşağıda gösterildiği gibi başka birçok seçenek mevcuttur: 

Madde 7’deki tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek politika tedbirleri,  

aşağıdaki koşullar altında aşağıdaki politika tedbirlerini veya bunların bir kombinasyonunu 

içerebilir ve bunlarla sınırlı değildir: 
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a. Son kullanım enerji tüketimini azaltma etkisine sahip olan ve AB’nin mevcut asgari 

vergilendirme şartlarının üstünde olan enerji veya CO2 vergileri; 

b. Enerji verimliliği yüksek teknoloji veya tekniklerle son kullanım enerji tüketimini azaltan 

finansman programları ve araçları veya mali teşvikler; 

c. Üye Devlet tarafından tanınması şartıyla düzenlemeler veya gönüllü anlaşmalar; 

d. Çevre Dostu Tasarım Direktifi ve optimum maliyet düzeyinin kullanıldığı BEPD de dahil 

olmak üzere AB mevzuatında öngörüldüğü şekilde ÜD’deki asgari şartları aşmaları 

kaydıyla, ürünlerin, binaların ve hizmetlerin enerji verimliliğini geliştirmeye yönelik bina 

yapım yönetmeliklerini de içeren standart ve normlar; 

e. Birlik mevzuatı kapsamında ÜD’de zorunlu ve yürürlükte olanlar hariç olmak üzere enerji 

etiketleme programları; 

f. Enerji verimliliği yüksek teknoloji veya tekniklerin kullanılmasıyla son kullanım tüketiminin 

azaltılmasını sağlamaları kaydıyla, enerji danışmanlık programları da dahil olmak üzere 

eğitim ve öğretim. 

Türkiye’de ilerleme katetmek için en iyi yolun hangisi olduğunun analiz edilmesi gerekir. 

Faktörlerden bazıları, siyasi kabul edilebilirlik, uygulama kolaylığı, uygulama maliyeti, tüketici ilgisi 

vb. gibi hususları içermektedir. 

7. Yükümlülüklere Uyulması 

EVD kapsamında raporlama yükümlülükleri söz konusudur. Bunun Türkiye’de nasıl 

gerçekleştirileceğine karar verilmesi gerekmektedir. Enerji Topluluğunun bir parçası olan diğer 

aday ülkeler, Viyana’daki Enerji Topluluğu Sekreterliğine rapor sunmalıdır.  Türkiye bir 

gözlemcidir ve rapor sunma yükümlülüğü yoktur. 

Türkiye’nin ana yükümlülükleri, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının her üç yılda bir 

hazırlanması ve ulusal yenileme stratejisinin de düzenli olarak hazırlanmasıdır.  Tüm enerji 

verimliliği stratejisinde gerçekleştirilen ilerleme hakkında Avrupa Komisyonu’na gönderilen yıllık 

bir ilerleme raporu bulunmaktadır.   

Enerji Topluluğu’nun, Enerji Topluluğu Antlaşması üyelerini takip eden bir yıllık uygulama 

ilerlemesi raporu bulunmaktadır.  Tekrar ifade edilmelidir ki, Türkiye bu süreci gerçekleştirmek 

zorunda değildir ancak prosedürlerin uygulanmasını görmek öğreticidir. Son raporlar şu web 

sitesindedir: https://www.energy-community.org/implementation/reports.html. Ülke ilerlemelerine 

şuradan erişilebilir: https://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4332412/3D794C6FB80C5336E053C92F

A8C08C2C.pdf. 

Tedbirlerin 

Şu anda özel olarak, doğrudan YEGM'nin sorumluluğunda olan enerji verimliliği programlarının 

uygulanmasında çalışan personel mevcuttur: mali teşvik programları, eğitim, sertifikasyon, 

bilinçlendirme, veri tabanı yönetimi vb. Bu programlar Politika Açığı Analiz çalışmasında 

belgelendirilmektedir. 

Enerji Verimliliği Direktifine ilişkin olarak dört kategori vardır: binalar, endüstri, sektörler arası 

(yatay) ve dönüştürme. Başlangıçtan itibaren, yeni programlar mevcut olana kadar uygulamanın 

devam ettirilmesi esastır.   

Ancak, mevcut programların gözden geçirilmesi ve izleme ve değerlendirmeyi kolaylaştırmak için 

etkili bir veri toplama mekanizmasının oluşturulması önemlidir. Buna ilişkin açıklamalar, Politika 

https://www.energy-community.org/implementation/reports.html
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4332412/3D794C6FB80C5336E053C92FA8C08C2C.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4332412/3D794C6FB80C5336E053C92FA8C08C2C.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4332412/3D794C6FB80C5336E053C92FA8C08C2C.pdf
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Açığı Analiz Çalışmasının bir parçası olan Metodoloji Raporunda sunulmuştur.  Yalnızca YEGM 

tarafından gerçekleştirilen programlar ele alınmıştır ancak çıkarılan dersler, diğer bakanlık ve 

kurumların uyguladığı programları da kapsayacak şekilde genişletilebilir. 

İzleme ve Değerlendirme 

Daha önceki bölümde açıklandığı gibi, tüm enerji verimliliği stratejisi için bu çok önemlidir.  Politika 

Açığı Analizi, çalışmaya nasıl yaklaşılması gerektiğine dair bazı değerli ipuçları sunmaktadır.  

Ancak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yalnızca enerji verimliliği tedbirleri için değil aynı 

zamanda enerji tasarrufu hedefine katkıda bulunan her şey için yürütülür. Bu, çok taraflı ve iki 

taraflı olarak finanse edilen çalışmaları da içerir.  Ayrıca Türkiye’de halihazırda uygulanan AB 

direktiflerini de kapsar:  Çevre Dostu Tasarım, Enerji Etiketleme ve BEPD. Sürekliliği geliştirmek 

için özel bir ekip kurulmasıyla başlanarak bütün bir yaklaşımın geliştirilmesi gerekir. Ayrıca 

yalnızca Avrupa’daki değil dünyadaki uluslararası en iyi uygulamalardan faydalanılması da 

önemlidir. 

İzleme ve değerlendirme (İD), özel bir uzmanlık alanıdır ve bu faaliyet için, AB’deki ve yurt 

dışındaki en iyi uygulamaların izlenmesi de dahil olmak üzere uygun değerlendirme 

metodolojilerini öğrenebilecek ve kullanabilecek özel bir ekibin kurulması gerekir. Bu özellikle 

önemlidir çünkü İD’nin sürekli bir faaliyet olması şarttır. UEVEP ve EVD’de gösterildiği gibi düzenli 

raporlama söz konusudur. Bunun çoğu İD faaliyetlerinden sağlanır. 

Raporlama 

AB üye devletleri, EVD’nin çeşitli unsurlarına ilişkin olarak Avrupa Komisyonuna düzenli olarak 

rapor sunar. Enerji Topluluğunun üyeleri (aday devletler) Viyana’daki Enerji Topluluğu 

Sekreterliğine rapor sunar. Türkiye’nin bir tür üçüncü taraf incelemesi için bir raporlama sistemi 

kurması gerekmektedir. Bu, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu aracılığıyla kurulabilir ancak 

grubun bileşimi hükümet dışından bazı temsilcileri içerebilir. 

Öneriler 

Yol haritası, Enerji Verimliliği Direktifi’nin genel enerji verimliliği stratejisi çerçevesinde iç hukuka 

aktarılması ve uygulanması konularına nasıl yaklaşılması gerektiği hususunda rehberlik 

sunmaktadır. İlerlemeyi sağlayacak bazı öneriler bulunmaktadır: 

Türkiye Enerji Bakanlığı ve enerji verimliliğinden sorumlu kurumlar, aşağıdakileri 

gerçekleştirmelidir: 

 Hükümetten ve meclisten, tüm önlem gruplarının uygulanmasına yetecek yeterli mali 

destek de dahil olmak üzere, enerji verimliliğinin uygun bir öncelik almasını sağlayacak 

siyasi iradeyi temin etmek; 

 Enerji verimliliği programının tasarım ve uygulamasında yer alan kurumların, kapasitelerini 

bu programları gerçekleştirebilecek şekilde geliştirmelerini sağlamak; 

 Enerji verimliliği politika ve programlarında yer alan kurumların, uygun desteği sağlayacak 

şekilde, sürekli bir izleme ve değerlendirme sistemine sahip olacak yeterli kapasitelerinin 

bulunmasını sağlamak;  

 Program teslimatına dair zaman çizelgesinin gerçekçi olmasını ve gerektiğinde 

düzeltilmesini sağlamak; 

 Program teslimatı için gerçekçi kilometre taşları oluşturmak; 
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 EVD ile ilgili enerji verimliliği önlemlerinin bir bütün halinde teslimi ve izlenmesi konusunda 

AB üye ülkelerinin tecrübelerini takip etmek; 

 Madde 7 kapsamındaki Enerji Verimliliği Yükümlülüklerinin karmaşıklığı nedeniyle, 

yükümlülükleri ve EVY’nin faydalarını anlamaları ve aynı zamanda AB’de böyle 

yükümlülüklerin nasıl yerine getirildiğine dair örnekleri takip etmelerini teminen, enerji 

şirketleriyle sürekli bir danışma süreci geliştirmek; 

 EVKK tarafından incelenen ve onaylanan bir yıllık ilerleme raporu hazırlamak. Sonrasında 

bu rapor, üst düzey politika yapıcıları, iki taraflı ve çok taraflı kurumlar, yurt içi paydaşlar 

ve tüm Türk halkı ile paylaşılacaktır.  

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 

Sayfa - 46 - 

EK 1 

Enerji Verimliliği Direktifinin İncelenmesi 

Giriş 

Enerji Verimliliği Direktifi (EVD), topluluk müktesebatında veya Avrupa Birliği mevzuatında enerji 
verimliliğine dair en kapsamlı direktiftir. Enerji verimliliğine dair bir dizi AB direktifinin en güncel 
olanıdır ve 25 Ekim 2012’de onaylanmıştır.16  EVD, ulaştırma haricinde tüm son kullanım 
sektörlerini kapsar ve ayrıca enerji dönüştürme sektöründe enerji verimliliğinin iyileştirilmesini de 
içerir.  Madde 1’de şöyle denmektedir:  

Bu Direktif, Birliğin 2020’ye kadar %20 enerji verimliliği hedefinin gerçekleştirilmesini 
sağlamak ve bu tarihten sonra daha fazla enerji verimliliği iyileştirmesinin 
gerçekleştirilmesine zemin hazırlamak için Birlik içinde enerji verimliliğinin teşvik 
edilmesine yönelik ortak bir önlem çerçevesi oluşturmaktadır.  

EVD, kapsamı ve birçok maddesi bakımından karmaşıktır. Mevcut çerçeve Direktiflerle enerji 
verimliliğine dair ulusal/uluslararası tedbirler ve AB’nin 2020 enerji tasarrufu hedefi arasındaki 
boşluğu doldurmak üzere hazırlanmıştır. Ulaştırma dışında tüm sektörleri kapsamaktadır ve ilk 
kez kapsamlı bir “enerji verimliliği” direktifinde arz tarafı verimliliğine ilişkin eşgüdümlü tedbirler 
yer almaktadır.  Aslında AB’nin enerji verimliliği stratejisinin en önemli unsurlarından birisidir. 

Bu direktif Parlamentodan geçtikten sonra raportör Claude Tumes şöyle demiştir: “Bu 
temel mevzuat, enerji güvenliğimizi sağlamak ve iklim hedeflerimizi gerçekleştirmek 
için önem arz etmesinin dışında ekonomiyi canlandıracak ve yeni işler yaratacaktır. 
Özellikle krizin vurduğu ülkelerde daha sert bir şekilde hissedilen oldukça büyük ve  
artan enerji ithalatı bağlılığını (2011’de 488 milyar avro veya GSYİH’nin %3,9’u) 
azaltacaktır”. 

EVD, enerji verimliliğini geliştirmeye ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik birçok unsur 
içermektedir.  Ele alınan hususların kapsamı bakımından oldukça karmaşık ve hatta kafa 
karıştırıcıdır. Bu rapor, okuyucunun ana unsurları, direktifin arka planını, farklı maddeler 
arasındaki bağlantıları, potansiyel/beklenen etkiyi ve gelecekteki adımların neler olacağını daha 
iyi bir şekilde anlamasına yardımcı olacaktır. 

EVD, Kojenerasyon Direktifini (2004/8/EC) ve Enerji Son Kullanım Verimliliği ve Enerji Hizmetleri 
Direktifini (2006/32/EC) ilga etmiştir (ve yerini almıştır).   

 

                                                      
16 Enerji Verimliliği Direktifi (EVD), 25 Ekim 2012’de onaylanmıştır ve 4 Aralık 2012’de yürürlüğe 
girmiştir. Enerji verimliliği direktiflerinin listesi için bu raporda Ek 1’e bakınız. 
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Şekil 7 : EVD’nin temel özellikleri17 

Enerji Verimliliği Direktifinin ana unsurlarına genel bakış 

EVD’nin önemli özellikleri aşağıda açıklanmaktadır. Direktif, AB’nin enerji tasarrufu hedefleriyle 

doğrudan bağlantılı olduğu için önemlidir. Ulusal enerji verimliliği hedefleri, artan kararlılığı 

yansıtmakta, 2020 ve sonrasında ulusal enerji tasarrufu potansiyellerine ulaşmaya yönelik yeni 

eylemlere yol açmakta ve AB’nin %20 hedefine önemli bir katkıda bulunmaktadır.18 1474 Mtep 

düzeyindeki genel AB hedefi ve Madde 3’te belirtildiği şekilde yol gösterici ulusal  hedefler.19  

EVD ayrıca birçok alanda diğer AB enerji verimliliği direktifleriyle bağlantılıdır. Örneğin, EVD’de 

bina tadilatlarına ilişkin iddialı düzeyler belirlenmiştir ve bu yüzden Binaların Enerji Performansı 

Direktifi ile bağlantılıdır ve bu direktifi tamamlayıcı niteliktedir. Ayrıca EVD’de ulusal bina tadilatı 

stratejilerine dair Madde 4 ve enerji tedarikçisi yükümlülüklerine dair Madde 7 arasındaki bağlantı 

gibi bağlantılar mevcuttur.  

Binaların yenilenmesi (Madde 4 ve Madde 5)  

 EVD’de Madde 4’te Üye Devletlerin, konut ve ticari binaların enerji verimliliğini arttırma 
amacıyla yapılan kapsamlı yenilemeler de dahil olmak üzere yenilenmesine yönelik 
yatırımlar için uzun dönemli bir strateji oluşturması öngörülmektedir. Direktifte kesin bir 
takvim belirtilmese de bu madde 2020 sonrası dönemi de kapsaması bakımından 
benzersiz bir maddedir.  

 Özellikle kamu kurumlarının Madde 5 uyarınca örnek teşkil ederek, enerji performansına 
ilişkin minimum ulusal şartları yerine getirmek için ulusal merkezi hükümetin sahip olduğu 
ve kullandığı ısıtılan veya soğutulan binaların toplam zemin alanının %3’ünün her yıl 
yenilenmesini sağlaması (veya diğer uygun binalarda diğer uygun maliyetli tedbirleri 
alması) öngörülmektedir. Merkezi hükümet binalarının envanterleri oluşturulmalıdır ve 
bunlar, EVD’de Madde 4’te belirtilen genel inşaat sektörü şartlarına uygun olmalıdır. 

Enerji tedarikçileri ve düzenleyici kurumlar (Madde 7,  Madde 15 ve Ek V) 

                                                      
17 Kaynak: DG ENER 
18 Üye Devletlerin AB hedefi ile uyumlu olan yol gösterici ulusal enerji verimliliği hedefleri belirlemeleri 
öngörülmektedir. Komisyonun hedefleri değerlendirebilmesi ve AB hedefi ile karşılaştırabilmesi için 
hedefler, 2020’ye kadar hem birincil hem de nihai enerji tüketimi şeklinde ifade edilmelidir.  Üye 
Devletlerin, hedeflerini 30 Nisan 2013’e kadar Komisyona bildirmiş olması gerekiyordu.  
19 Hırvatistan AB’nin 28. üyesi olduktan sonra bu hedef 1483 Mtep’ye yükseltilmiştir. 
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Her bir Üye Devletin Madde 7 uyarınca belirli enerji dağıtımcıları veya perakende enerji satış 

şirketlerinin 2014’ten 2020’nin sonuna kadar bazı izin verilebilir ayarlamalarla yıllık kümülatif 

%1,5’lik son kullanım enerji tasarrufu hedefini gerçekleştirmesini sağlamak için bir enerji verimliliği 

yükümlülük programı oluşturması (veya eşdeğer bir enerji tasarrufu sağlamak için başka alternatif 

politika tedbirleri alması) gerekmektedir.  

EVD’de Madde 15’te Üye Devletlerin ulusal enerji düzenleyici kurumlarının düzenleyici görevlerini 

ifa ederken enerji verimliliğine gereken önem ve özeni göstermesini sağlaması öngörülmektedir.  

Enerji denetimleri, yeterlik, akreditasyon ve sertifikasyon programları, eğitim ve öğretim 
(Madde 8, Madde 16, Madde 17 ve Ek VI) 

Her bir Üye Devletin Madde 8 uyarınca tüm nihai müşterilere uygun maliyetli ve yüksek kaliteli 

enerji denetimlerini teşvik etmesi gerekmektedir ve tüm büyük işletmeler, asgari olarak dört yılda 

bir gerçekleştirilecek ve raporlanacak zorunlu ve bağımsız enerji denetimlerine tabi olacaktır.  

Küçük ve orta boy işletmeler, ilgili Üye Devletin tanıdığı gönüllü anlaşmanın bir parçası olarak 

veya Ek VI’daki kriterleri karşılayan uluslararası ve AB düzeyindeki standartların kullanımı da dahil 

olmak üzere tanınan ve ilgili bir çevresel yönetim sisteminin bir parçası olarak bir enerji denetimi 

uygulayan büyük işletmeler gibi düzenli olarak gerçekleştirilecek zorunlu denetimlerden muaftır.  

 Eğer Üye Devletler enerji verimliliğine ilişkin yetkinlik ve güvenilirliklerinin ulusal düzeyinin 
yetersiz olduğunu düşünüyorsa Madde 16 ve Madde 17 uyarınca Aralık 2014’e kadar 
denetimcilerin yanı sıra enerji hizmetleri sağlayıcıları ve enerjiyle ilgili inşaat unsurlarının 
yöneticileri ve kurulumcuları için sertifikasyon ve akreditasyon programları ve/veya 
bunlara eşdeğer programların sunulmasını sağlamaları gerekmektedir.   

Kojenerasyon ve bölgesel ısıtma ve soğutmanın teşvik edilmesi (Madde 14 ve Ek I, II, VIII 
ve IX) 

 Madde 14 uyarınca 2015’e kadar Üye Devletlerin yüksek verimlilikli kojenerasyon (elektrik 
ve faydalı ısının birlikte üretilmesi) ve verimli bölgesel ısıtma ve soğutma potansiyelini 
kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi ve bunu Avrupa Komisyonuna bildirmesi 
gerekmektedir.  Ek I, II, VIII ve IX’da hesaplama metodolojisi ve diğer kılavuz bilgiler 
verilmektedir.  

 Üye Devletlerin, verimli ısıtma ve soğutma sistemlerinin yerel ve bölgesel potansiyeli 
dikkate alınarak teşvikte bulunan politikaları uygulamaya koyması ve ısıtma ve soğutma 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik en yüksek kaynak verimliliğine sahip ve en uygun 
maliyetli çözümleri tespit etme amacıyla maliyet-fayda analizine dayanarak bu altyapının 
geliştirilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. 

Enerji verimliliği önündeki finansal engeller de dahil olmak üzere diğer engellerin 
kaldırılması (Madde 19 ve Madde 20)  

 Uygun durumlarda Üye Devletlerin Madde 19 uyarınca enerji verimliliğinin önündeki 
düzenleyici ve düzenleyici olmayan engelleri kaldırmak için gerekli tedbirleri alması 
gerekmektedir.  Bu tedbirler, teşvikler vermeyi, hukuki veya düzenleyici hükümleri ilga 
etmeyi ve değiştirmeyi ve verimliliğe ilişkin kılavuz ilkeleri hayata geçirmeyi içerebilir. Bu 
tedbirlerde, ev sahipleri ve kiracılar için ayrı teşviklerin yanı sıra yatırım ve bakım için ayrı 
kamusal satın alma yapıları ve genel olarak kamusal satın alma uygulamaları gibi engeller 
ele alınabilir. 

 Üye Devletlerin enerji verimliliğini geliştirme tedbirlerini uygulamaya koymak için Madde 
20 uyarınca finansman imkanlarının oluşturulmasını veya mevcut olanların kullanımını 
kolaylaştırması gerekmektedir.  Bu fonların desteklenmesi, Madde 5 ve Madde 7’de 
belirtilen bazı şartların yerine getirilmesinin bir yolu olarak kullanılabilir.  
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ÜD’lerin katettiği ilerlemenin izlenmesi (Madde 3, Madde 24 ve Ek XIV) 

 Yukarıdaki tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasını ve bunlara uygunluğu sağlamak 
için her Üye Devlet, Madde 3 uyarınca yol gösterici bir ulusal enerji verimliliği hedefi 
belirlemekle ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin ilerlemeyi yıllık olarak Komisyona 
raporlamakla yükümlüdür.  

 Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla 2013’ten itibaren her yıl 30 Nisan tarihine kadar 
Üye Devletlerin katettikleri ilerlemeyi raporlamaları ve 30 Nisan 2014’e kadar Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planlarını (UEVEP) sunmaları gerekmektedir (2006 tarihli Enerji 
Hizmetleri Direktifi kapsamında da UEVEP’nin hazırlanması öngörülmektedir). 

Diğer tedbirler  

EVD, ayrıca şunlar da dahil olmak üzere başka çeşitli tedbirler de içermektedir:  

 Kamu sektörünün enerji verimliliği yüksek ürünler, hizmetler ve binalar satın almasına dair 
Madde 6 ve Ek III’te öngörülen yükümlülük; 

 Madde 9, Madde 10,  Madde 11,  Madde 12 ve Ek VII uyarınca ölçüm ve faturalandırma 
bilgilerinin geliştirilmesi ve  

 Enerji hizmetleri piyasasının teşvik edilmesine dair olarak Madde 7’nin etkilerine ek olarak 
bu piyasanın teşvik edilmesine dair Madde 18’de öngörülen şart.   

Direktifin daha detaylı bir şekilde açıklanması 

Okuyucunun EVD’de yer alan maddelerin inceliklerini ve sinerjilerini daha iyi anlaması için 
aşağıdaki bölümde Direktife dair daha fazla detay sunulmaktadır. 

Hedefler 

1474 Mtep düzeyindeki genel AB hedefi20 ve Madde 3’te belirtildiği şekilde yol gösterici ulusal 
hedefler,  EVD’nin önemli bir boyutudur çünkü Direktif, AB’nin %20 enerji tasarrufu sağlanmasına 
yönelik 2020 hedefinin tutturulması için öncü bir unsurdur ve hedefler, EVD’nin mümkün 
olduğunca iddialı bir şekilde uygulanması için genel bir karşılaştırma ölçütü ve bir teşvik unsuru 
olarak işlev görmektedir. 

EVD’de üç farklı türde hedefler vardır. Madde 1’de şöyle denmektedir: “Direktif, Birliğin 2020’ye 
kadar %20 enerji verimliliği hedefinin gerçekleştirilmesini sağlamak için Birlik içinde enerji 
verimliliğinin teşvik edilmesine yönelik ortak bir önlem çerçevesi oluşturmaktadır.”  

Madde 3’te her bir Üye Devletin yol gösterici bir hedef belirlemesi öngörülmektedir. Madde şöyle 
denmektedir: “Her Üye Devlet, birincil veya nihai enerji tüketimine, birincil veya nihai enerji 
tasarrufuna ya da enerji yoğunluğuna göre yol gösterici bir ulusal enerji verimliliği hedefi belirler.”  

 

Enerji Verimliliği Yükümlülüğüne ilişkin Madde 7’de yıllık tasarruflara ilişkin bir şart yer almaktadır.  
“Bu hedef asgari olarak, tüm enerji dağıtımcıları veya tüm perakende enerji satış şirketlerinin nihai 
müşterilerine yıllık enerji satışlarının 1 Ocak 2013 tarihinden önceki en güncel üç yıllık süredeki 
ortalamasının hacmen %1,5’i oranında yeni tasarrufların 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 31 Aralık 
2020 tarihine kadar her yıl sağlanmasına eşdeğer olmalıdır.” 

ÜD’ler tarafından belirlenen en güncel hedeflere ilişkin olarak bu dokümandaki Ek 2’ye bakınız. 

Uzun dönemli yenileme stratejisi 

Madde 4’te konsept tanımlanmasa da Üye Devletlerin, kapsamlı bir şekilde yapılacak tadilatlar 
da dahil olmak üzere kamuya ve özel sektöre ait konut ve ticari binaların ulusal stokunun 

                                                      
20 Hırvatistan’ın AB’nin 28. üyesi olmasıyla Komisyon kaynaklarına göre hedef 1483 Mtep’ye 
çıkarılmıştır. 
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yenilenmesine yönelik yatırımların seferber edilmesine ilişkin uzun vadeli bir strateji oluşturması 
öngörülmektedir.  

Bu, maddenin yalnızca metnine göre değil aynı zamanda ruhuna göre uygulanması halinde 
oldukça önemli bir şarttır. Avrupa Bina Performansı Enstitüsü (BPIE) gibi kuruluşlar, bu 
stratejilerin nasıl en iyi şekilde ele alınacağına dair rehberlik sunmaktadır.21   

Bu strateji aşağıdakileri kapsar: 

a. Uygun olduğu şekilde istatistiksel örnekleme yoluyla ulusal bina stokuna genel bakış; 

b. Bina türü ve iklim kuşağı ile ilgili olarak tadilatlara uygun maliyetli yaklaşımların 
belirlenmesi; 

c. Aşamalı ve kapsamlı tadilatlar da dahil olmak üzere binalarda uygun maliyetli ve kapsamlı 
tadilatlar yapılmasını teşvik etmeye yönelik politikalar ve önlemler; 

d. Şahısların, inşaat endüstrisinin ve finansal kurumların yatırım kararlarına rehberlik etmek 
için ileriye dönük bir bakış açısı ve 

e. Beklenen enerji tasarrufları ve daha geniş kapsamlı faydaların kanıtlara dayalı bir tahmini. 

Bu maddenin hukuki yorumunun büyük oranda değişiklik gösterebileceği açıktır. Aslında, bir Üye 

Devletin çeşitli çalışmalar yapıp daha sonra kalan ekonomik ve ekonomik olmayan engelleri 

kaldırmak için tasarlanmış bir bilgilendirme kampanyası düzenlemesi ve gerisini piyasaya 

bırakması halinde maddenin şartlarının karşılanması mümkündür. Bu, kaçırılmış bir fırsat olur 

çünkü tasarruf potansiyeline ilişkin olarak yapılan son çalışmalar, 2030’a kadar %60 (konut) ve 

2050’ye kadar %80’in üzerinde olmak üzere çok uygun maliyetli enerji tasarrufu potansiyeli 

olduğunu göstermektedir.22 

Kamu sektörü binalarının örnek rolü  

EVD’de Madde 5’te merkezi hükümetin sahip olduğu ve kullandığı kamu binalarına ilişkin olarak 

2014’ün başından itibaren yıllık %3’lük yenileme hedefi belirlenmiştir. Merkezi hükümet binaları, 

asgari olarak Binaların Enerji Performansı Direktifindeki (BEPD) Madde 4’te belirlenen ulusal 

asgari enerji performansı şartlarını karşılamak üzere yenilenmelidir. 

%3’lük oran, merkezi hükümetin sahip olduğu veya kullandığı toplam kullanılabilir zemin alanı 500 

m2’nin üzerinde olan ve 9 Temmuz 2015 itibarıyla 250 m2’nin üzerinde olan binaların toplam 

zemin alanına göre hesaplanır. 

Bu, yenilemelere dair iddialı programın uygulanması için önemli bir başlangıçtır. Merkezi 

hükümetlerin tüm bina sektöründe bu iddialı yenileme hedefini tanıtmak üzere iyi bir örnek teşkil 

etmesine ve farklı teknik modelleri ve iş modellerini test etmesine olanak tanımaktadır.  

Çeşitli güçlükler yaşanacaktır çünkü merkezi hükümetlerin binalarının bir envanterini oluşturması 

gerekmektedir. Üye Devletler, belirli sebeplerle resmi olarak korunması nedeniyle muaf tutulan 

binalar veya silahlı kuvvetler ya da merkezi hükümete ait olan ve milli savunma amaçlarına hizmet 

eden binalar hariç olmak üzere, toplam kullanılabilir zemin alanı 500 m2’nin üzerinde olan ve 9 

Temmuz 2015 itibarıyla 250 m2’nin üzerinde olan, ısıtılan ve/veya soğutulan merkezi hükümet 

binalarının bir envanterini 31 Aralık 2013’e kadar oluşturmalı ve genel kullanıma sunmalıdır. 

Envanterde her binanın m2 olarak belirtilen zemin alanı, enerji performansı ve ilgili enerji verileri 

                                                      
21 Daha fazla bilgi için: http://bpie.eu/renovation_strategy.html 
22 Fraunhofer Institute, Concrete Paths of the European Union to the 2°C Scenario, 2012 and Ecofys, 
Renovation Tracks for Europe up to 2050 - Building renovation in Europe - what are the choices? 
10.2012.  
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yer alacaktır. Bu şart kapsamındaki binaların sayısının sınırlı olmasına rağmen bu, ÜD için hala 

önemli bir güçlüktür.  

EVD’deki Ek III, kamu alımlarına dair en bilgiler içerirken Ek XIII’da kamu sektörü enerji 
performansı sözleşmelerine (EPS) dair asgari kriterler belirtilmektedir. 

Kamu alımları 

EVD’de Madde 6’da ve Ek III’te kamu sektörünün yüksek performanslı enerji verimliliği ürünleri, 

hizmetleri ve binalarını satın alırken uyması gereken şartlar belirtilmektedir. 

Madde 6’da ayrıca merkezi hükümetlerin, maliyet-etkinlik kriterleri, ekonomik uygulanabilirlik, 

daha iyi sürdürülebilirlik, teknik uygunluk ve yeterli rekabet ile tutarlı olduğu ölçüde yüksek enerji 

verimliliği performansına sahip ürün, hizmet ve binaları satın alarak diğer alıcılara örnek olması 

öngörülmektedir.  Bu maddede ayrıca Üye Devletlerin bu kamu alım şartlarını bölgesel ve yerel 

düzeylerde de diğer kamu kuruluşlarına uygulaması teşvik edilmektedir. Ek XIII’te açıklanan enerji 

kimlik belgeleri burada da geçmektedir.  

Yeni kabul edilen optimum maliyetli hesaplama metodolojisinin yaşam döngüsü maliyet analiziyle 

ve enerji verimliliği yatırımlarının makro faydaları ve diğer ortak faydalarının dahil edilmesiyle 

burada uygulanması gerektiği açıktır.  

Enerji verimliliği yükümlülükleri 

Madde 7’de ve Ek V’te enerji verimliliği hizmetlerine ilişkin piyasanın canlandırılmasına yönelik 

enerji verimliliği yükümlülükleri (EVY) açıklanmaktadır. Ancak Üye Devletler, enerji vergilendirme 

programları, Enerji Verimliliği Fonları, düzenlemeler ve standartlar veya AB normlarını aşan 

verimliliği teşvik edici diğer araçlar da dahil olmak üzere alternatif mekanizmaları ve tedbirleri 

uygulamayı tercih edebilir. Bunlar EK V’te sistematik olarak ve oldukça detaylı bir şekilde 

açıklanmaktadır.  

Enerji verimliliği yükümlülükleri, 2006 tarihli Enerji Hizmetleri Direktifinde yer alıyordu ancak 

yalnızca birkaç ÜD bunları fiilen uygulamıştır.  Bazı Üye Devletler 1990’lardan beri bu tür 

yükümlülüklere sahiptir. Üye Devletlerden alınan raporlara göre EVD’nin bir sonucu olarak Üye 

Devletlerde yeni yükümlülükler uygulanmaya başlayacaktır.  

EVD kapsamında enerji tasarruflarına ilişkin olarak belirli bir hedef söz konusudur. Madde 7’ye 

göre bu hedef asgari olarak, tüm enerji dağıtımcıları veya tüm perakende enerji satış şirketlerinin 

nihai müşterilerine yıllık enerji satışlarının 1 Ocak 2013 tarihinden önceki en güncel üç yıllık 

süredeki ortalamasının hacmen %1,5’i oranında yeni tasarrufların 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 

31 Aralık 2020 tarihine kadar her yıl sağlanmasına eşdeğer olmalıdır.  

İlginçtir ki yıllık %1,5 tasarruf hedefi (bu rakamı %25’e kadar düşürebilecek muafiyetlerle), (1) 

enerji tedarikçileri veya dağıtım şirketlerine getirilecek bir yükümlülükle, (2) 2014-2020 döneminde 

“yeni” enerji tasarrufları sağlamaya devam eden diğer mevcut “alternatif” tedbirlerle (şebeke 

hizmetleri veren şirketler dışında) veya (3) yıllık %1,5 tasarruf sağlanması kaydıyla bir enerji 

tedarikçisi/dağıtımcısı yükümlülüğü ve alternatif program ve tedbirlerin bir karışımıyla 

gerçekleştirilebilir. Bu esneklik, bu maddeyi fiili olarak bağlayıcı bir tasarruf hedefi haline 

getirmektedir ve Ek V’teki kriterler, enerji tasarruflarının hesaplanmasına ve sayılmasına yardımcı 

olur. AB düzeyinde bağlayıcı bir 2030 enerji tasarrufu hedefine ilişkin olarak süren tartışmada 

Madde 7,  bu hedeflerin mümkün olduğuna ve halihazırda kullanımda olduğuna dair bir örnek 

olarak kullanılmalıdır.    
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Bu maddenin zayıflıklarından birisi ise yükümlülük ve hedefin 2020’nin sonunda ani bir şekilde 

sonlandırılmasını öngören son fıkradır. Bu fıkra, bina tadilatları gibi 30 yıl veya daha fazla ömürlü 

uzun dönemli yatırımlar için caydırıcı bir etkiye sahiptir. 

Madde 7’deki tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek politika tedbirleri,  

aşağıdaki koşullar altında aşağıdaki politika tedbirlerini veya bunların bir kombinasyonunu 

içerebilir ve bunlarla sınırlı değildir: 

a. Son kullanım enerji tüketimini azaltma etkisine sahip olan ve AB’nin mevcut asgari 
vergilendirme şartlarının üstünde olan enerji veya CO2 vergileri; 

b. Enerji verimliliği yüksek teknoloji veya tekniklerle son kullanım enerji tüketimini azaltan 
finansman programları ve araçları veya mali teşvikler; 

c. Üye Devlet tarafından tanınması şartıyla düzenlemeler veya gönüllü anlaşmalar; 

d. Çevre Dostu Tasarım Direktifi ve optimum maliyet düzeyinin kullanıldığı BEPD de dahil 
olmak üzere AB mevzuatında öngörüldüğü şekilde ÜD’deki asgari şartları aşmaları 
kaydıyla, ürünlerin, binaların ve hizmetlerin enerji verimliliğini geliştirmeye yönelik bina 
yapım yönetmeliklerini de içeren standart ve normlar; 

e. Birlik mevzuatı kapsamında ÜD’de zorunlu ve yürürlükte olanlar hariç olmak üzere enerji 
etiketleme programları; 

f. Enerji verimliliği yüksek teknoloji veya tekniklerin kullanılmasıyla son kullanım tüketiminin 
azaltılmasını sağlamaları kaydıyla, enerji danışmanlık programları da dahil olmak üzere 
eğitim ve öğretim. 

Dolayısıyla, bu maddeyi yerine getirmek için Üye Devletler, nihai müşteriler arasında enerji 

tasarrufu sağlamak üzere başka politika tedbirlerini uygulamayı tercih edebilir, ancak şu şartla ki 

bu tedbirler, katılmamayı tercih etmeyenlere yönelik aynı kriterleri karşılamalı ve yıllık enerji 

tasarrufları eşdeğer olmalıdır. Direktifte “bu eşitliğin sağlanması kaydıyla Üye Devletlerin, 

yükümlülük programlarını ulusal enerji verimliliği programları da dahil olmak üzere alternatif 

politika önlemleriyle birleştirebileceği” ifade edilmektedir. 

Enerji denetimleri ve enerji yönetim sistemleri 

EVD’de Madde 8’de Üye Devletlerin tüm nihai tüketicilere kaliteli enerji denetimlerini teşvik etme 

şartı açıklanmaktadır. Büyük işletmeler, en geç 5 Aralık 2015’ten başlamak üzere en az dört yılda 

bir düzenli olarak kaliteli enerji denetimlerine tabidir. EVD’de ayrıca Üye Devletlerin küçük ve orta 

boy işletmeler (KOBİ’ler) de dahil olmak üzere tüm işletmelerde, meskenlerde ve diğer küçük son 

kullanıcılarda enerji denetimlerinin kullanımını desteklemesi ve teşvik etmesi öngörülmektedir.   

Bu, Üye Devletlerin KOBİ’lerin enerji denetimlerinden geçmelerini ve daha sonra bu denetimler 

sonucunda sunulan tavsiyeleri uygulamalarını teşvik etmeye yönelik programlar oluşturmasını 

içerir. Ayrıca, Üye Devletler hanehalklarını enerji denetimlerinin faydaları hakkında bilgilendirmek 

için danışmanlık ve farkındalık oluşturma programlarını uygulamaya koymalıdır. Ek VI’da enerji 

denetimlerine ve enerji yönetim programlarına ilişkin asgari kalite kriterleri belirtilmektedir.  

Ölçüm 

Madde 9’da Üye Devletlerin teknik olarak mümkün, mali açıdan makul ve potansiyel enerji 

tasarruflarına ilişkin olarak orantılı olduğu sürece elektrik, doğal gaz, bölgesel ısıtma, bölgesel 

soğutma ve sıhhi sıcak su hizmetleri alan nihai müşterilere rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılan ve 

nihai müşterinin fiili enerji tüketimini doğru bir şekilde gösteren ve fiili kullanım süresi bilgilerini 

sunan bireysel sayaçlar verilmesini sağlayacağı belirtilmektedir. Bunlar akıllı sayaçlardır. Ayrıca 

maddede tüketicinin talep etmesi halinde elektriği şebekeye geri vermeye yarayan iki yönlü 
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sayaçların kullanıma sunulması öngörülmektedir. Madde 11’de maliyetler ve ölçüm ve 

faturalandırmayla ilgili bilgilere erişime ilişkin tüketici koruma ilkeleri belirtilmektedir. 

Faturalandırma bilgileri 

Madde 10’da nihai müşterilerin Direktif 2009/72/EC ve 2009/73/EC’de belirtildiği gibi akıllı 

sayaçlara sahip olmadığı durumlarda Üye Devletlerin 31 Aralık 2014’e kadar fatura bilgilerinin 

doğru olmasını ve enerji dağıtımcıları, dağıtım sistemi operatörleri ve perakende enerji satış 

şirketleri gibi Direktif kapsamına giren tüm sektörler için fiili tüketime dayalı olmasını (bunun teknik 

olarak mümkün ve ekonomik olarak makul olduğu durumlarda) sağlayacağı belirtilmektedir. Ek 

VII’de asgari faturalandırma şartları hakkındaki detaylar verilmektedir. 

Enerji arzının verimliliği 

Direktifte enerji arzının verimliliği ile ilgili ayrı bir bölüm vardır.  Bu bölüm, 2006 tarihli Enerji 
Hizmetleri Direktifinde yer almamaktadır. 

Isıtma ve soğutmada verimliliğin teşvik edilmesi 

Madde 14  ısıtma ve soğutmada verimliliğin teşvik edilmesiyle ilgilidir.  Daha önce Birleşik Isı ve 

Güç (BIG) Direktifinde (2004/8/EC) kojenerasyon ele alınmıştır ancak şu anda EVD sebebiyle bu 

Direktif 5 Haziran 2014 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. 

İlk olarak, 31 Aralık 2015’e kadar Üye Devletler, yüksek verimlilikli kojenerasyon ve verimli 

bölgesel ısıtma/soğutma uygulama potansiyeline ilişkin olarak kapsamlı bir değerlendirme 

yapmalıdır.  Ayrıca Üye Devletler bu teknolojileri özendirmeye yönelik politikaları uygulamaya 

koymalıdır.  Komisyon, yüksek verimlilikli kojenerasyonun değerlendirilmesine ve maliyet-fayda 

analizlerinin yapılmasına ilişkin ek detaylar sunmaktadır. Bunlar, Ek I, II, VIII, IX ve X’da yer 

almakta ve ayrıca hesaplama metodolojisi ve diğer kılavuz bilgiler verilmektedir. 

Enerjinin dönüştürülmesi, iletimi ve dağıtımı 

Madde 15’te enerji piyasalarının işletilmesi de dahil olmak üzere gaz ve elektriğin dönüştürülmesi, 

iletimi ve dağıtımına ilişkin verimlilik hususları ele alınmaktadır. 

Talep tepkisi de bu kapsamda değerlendirilmektedir.  Üye Devletler özellikle, 2009/72/EC sayılı 

Direktif çerçevesinde şebeke tarifelerinin ve düzenlemelerinin geliştirilmesiyle ve her bir önlemin 

maliyetlerini ve faydalarını dikkate alarak, ulusal enerji düzenleyici kurumların, akıllı şebekelerin 

devam eden kurulumu bağlamında şebeke kullanıcılarının enerji verimliliği iyileştirme önlemlerini 

uygulamasına olanak tanıyacak şekilde onlara sistem hizmetleri sunulması için şebeke 

operatörlerine teşvikler vermesini sağlarlar. Ek XII’de iletim sistemi operatörleri (İSO’lar) ve 

dağıtım sistemi operatörlerinin (DSO’lar) dağıtık üreticilere ve kojenerasyon üreticilerine şebeke 

erişimi ve daha düşük maliyetler sağlamaya yönelik verimli ve pratik tedbirler uygulamasına ilişkin 

yükümlülükler hakkında ek detaylar verilmektedir. Ek XI’de daha fazla tüketimin yerine enerji 

verimliliğini teşvik eden tarifelerin oluşturulmasına ilişkin detaylar sunulmaktadır.   

Üye Devletler 30 Haziran 2015’e kadar şunları sağlarlar: 

a. Özellikle iletime, dağıtıma, yük yönetimine ve birlikte işlerliğe ve mikro ölçekli enerji 
tesislerine ilişkin erişim imkanları da dahil olmak üzere enerji üretim tesisleriyle yapılan 
bağlantıya ilişkin olarak gaz ve elektrik altyapılarının enerji verimliliği potansiyellerinin bir 
değerlendirmesinin yapılması ve 

b. Şebeke altyapısında uygun maliyetli enerji verimliliği iyileştirmelerinin uygulanması için 
somut önlemlerle ve yatırımlarla birlikte iyileştirmelerin uygulanmasına ilişkin bir zaman 
çizelgesinin belirlenmesi. 
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Üye Devletlerin yükümlülükleri 

Bu, en azından teoride iddialı ve talepkar bir Direktiftir; yani Üye Devletler, bunun şartlarını yerine 

getirmek ve kararlı bir uygulamanın hem uygun maliyetli olduğunu hem de ülkelerinin ve 

vatandaşlarının çıkarına en iyi şekilde hizmet ettiğini fark etmek için birçok yükümlülüğe sahiptir. 

Örneğin yukarıda gösterildiği gibi bir yenileme stratejisinin hazırlanması gerekmektedir; düzenli 

olarak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlarının (UEVEP’ler) hazırlanması gerekmektedir; 

hedeflere dair olarak raporlama yapılması gerekmektedir; Üye Devletler belirli bir program 

seçeneğini değiştirmek isterse bunu Komisyona açıklamalıdırlar.  
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EK 2 

Enerji Verimliliği Direktifinin Uygulanması için Gereken Eylemler 

 

Tablo 0-1:  

Uygulayıcı 

Ülkeler için 

Özel 

Yükümlülükle

r 

Direktifte

ki Madde 

Gereken Eylem Açıklamalar 

Enerji 

verimliliği 

hedefleri 

Madde 3 Her Üye Devlet, birincil veya 

nihai enerji tüketimine, birincil 

veya nihai enerji tasarrufuna ya 

da enerji yoğunluğuna göre yol 

gösterici bir ulusal enerji 

verimliliği hedefi belirler. Üye 

Devletler bu hedefleri 

Komisyona bildirirler. 

Türkiye’nin bir enerji 

yoğunluğu hedefinden mutlak 

bir enerji tasarrufu hedefine 

geçip geçmemeye karar 

vermesi gerekmektedir. 

Kamu kurumları 

binalarının 

örnek rolü 

Madde 5 Her bir Üye Devlet, en azından 

asgari enerji performans 

şartlarının yerine getirilmesi için 

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 

her yıl, merkezi hükümetin sahip 

olduğu veya kullandığı, ısıtılan 

ve/veya soğutulan binaların 

toplam zemin alanının %3’ünün 

yenilenmesini sağlar. 

 

İlgili tüm binaların enerji 

performanslarıyla beraber 

envanterinin oluşturulması 

büyük bir güçlüktür.  Daha 

sonra fiili uygulama için 

strateji (finansman dahil) 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

  Alternatif yaklaşımı uygulamayı 

seçen Üye Devletler, merkezi 

hükümetin mülkiyetinde olan 

binaların enerji 

performanslarında eşdeğer bir 

iyileştirmeyi nasıl 

başaracaklarını açıklayarak 

kabul etmeyi planladıkları 

alternatif yaklaşımları 

Komisyona bildirirler. 

Türkiye’nin yaklaşıma karar 

vermesi gerekmektedir. 

Kamu 

kurumlarınca 

yapılan alımlar 

Madde 6 Üye Devletler, merkezi 

hükümetlerin maliyet açısından 

etkinlik, ekonomik 

uygulanabilirlik, daha iyi 

sürdürülebilirlik, teknik 

uygunluk ve yeterli rekabet ile 

tutarlı olduğu ölçüde yalnızca 

yüksek enerji verimliliği 

performansına sahip ürün, 

hizmet ve binaları satın 

almalarını sağlarlar. 

Tüm ÜD’ler bunu 

uygulamamaktadır ancak bu 

yönde çalışmalar 

yapılmaktadır. 

Enerji 

verimliliği 

Madde 7 Her bir Üye Devlet, bir enerji 

verimliliği yükümlülük programı 

Paragraf 1 kapsamında bir 

enerji verimliliği yükümlülük 
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yükümlülük 

programları 

oluşturur. Bu program, 4. 

paragraf kapsamında her bir Üye 

Devletin topraklarında faaliyet 

gösteren yükümlü taraflar olarak 

belirlenen enerji satış şirketleri 

ve/veya enerji dağıtımcılarının, 

31 Aralık 2020 tarihine kadar 

kümülatif son kullanım enerji 

tasarrufu hedefini 

gerçekleştirmelerini sağlar. 

 

 

 

 

programı oluşturulmasına 

alternatif olarak Üye 

Devletler, nihai müşteriler 

arasında enerji tasarrufları 

sağlamak için başka politika 

tedbirleri almayı tercih 

edebilirler. 

 

UEVEP, büyük oranda enerji 

şirketleri ve enerji tüketicileri 

tarafından finanse edilecek 

olan büyük bir fon alternatifi 

sunmaktadır. ETKB, 

UEVEP’deki yaklaşımın 

halihazırda benimsenen 

yaklaşım olup olmadığına 

karar vermelidir. 

  Üye Devletler, ilk alt paragraf ve 

Madde 20(6) kapsamında 

uygulamayı planladıkları 

politika tedbirlerini 5 Aralık 

2013’e kadar Komisyona 

bildirirler. 

 

Enerji 

denetimleri ve 

enerji yönetim 

sistemleri 

Madde 8 Üye Devletler, uygun maliyetli 

olan kaliteli enerji denetimlerinin 

tüm nihai tüketicilerce 

kullanılabilir olmasını teşvik 

ederler. 

Türkiye esasen bunu yerine 

getirmiştir ancak açığın 

kapatılması için bunun daha 

iddialı olması gerekip 

gerekmediğine karar 

verilmelidir. 

  Üye Devletler, KOBİ’lerin enerji 

denetimlerinden geçmelerini ve 

daha sonra bu denetimler 

sonucunda sunulan tavsiyeleri 

uygulamalarını teşvik etmeye 

yönelik programlar oluştururlar. 

Türkiye esasen bunu yerine 

getirmiştir ancak açığın 

kapatılması için bunun daha 

iddialı olması gerekip 

gerekmediğine karar 

verilmelidir. 

  Üye Devletler ayrıca, sunulan 

uygun danışmanlık hizmetleri 

aracılığıyla mesken tüketicileri 

arasında bu enerji denetimlerinin 

yararları hakkında farkındalığı 

artırmak için programlar 

geliştirirler. 

Türkiye esasen bunu yerine 

getirmiştir ancak açığın 

kapatılması için bunun daha 

iddialı olması gerekip 

gerekmediğine karar 

verilmelidir. 

  Üye Devletler, enerji 

denetçilerinin yeterliği için 

eğitim programları 

düzenlenmesini teşvik ederler. 

Türkiye esasen bunu yerine 

getirmiştir ancak açığın 

kapatılması için bunun daha 

iddialı olması gerekip 

gerekmediğine karar 

verilmelidir. 

  Üye Devletler, KOBİ olmayan 

işletmelerin 5 Aralık 2015 

tarihine kadar ve önceki enerji 

denetimi tarihinden sonra en 

azından her dört yılda bir kalifiye 

ve/veya akredite uzmanlar 

Türkiye esasen bunu yerine 

getirmiştir ancak açığın 

kapatılması için bunun daha 

iddialı olması gerekip 

gerekmediğine karar 

verilmelidir. 
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tarafından bağımsız ve uygun 

maliyetli bir şekilde 

gerçekleştirilen veya ulusal 

mevzuat kapsamında bağımsız 

kurumlar tarafından uygulanan 

ve denetlenen bir enerji 

denetimine tabi tutulmasını 

sağlarlar. 

Ölçüm Madde 9 Üye Devletler teknik olarak 

mümkün, mali açıdan makul ve 

potansiyel enerji tasarruflarına 

ilişkin olarak orantılı olduğu 

sürece elektrik, doğal gaz, 

bölgesel ısıtma, bölgesel 

soğutma ve sıhhi sıcak su 

hizmetleri alan nihai müşterilere 

rekabetçi bir şekilde 

fiyatlandırılan ve nihai 

müşterinin fiili enerji tüketimini 

doğru bir şekilde gösteren ve fiili 

kullanım süresi bilgilerini sunan 

bireysel sayaçlar verilmesini 

sağlarlar. 

Bir güçlük olarak 

değerlendirilebilir.  Kısmen, 

halihazırda iç piyasa 

direktifleri kapsamında 

öngörülen akıllı sayaçların 

kullanılmaya başlanmasına 

bağlıdır. Türkiye’nin tüm 

mesken tüketicileri için akıllı 

sayaçların kullanımını 

sağlamasına bağlıdır. 

Faturalandırma 

Bilgileri 

Madde 10 Nihai müşterilerin Direktif 

2009/72/EC ve 2009/73/EC’de 

belirtildiği gibi akıllı sayaçlara 

sahip olmadığı durumlarda Üye 

Devletler, faturalandırma 

bilgilerinin doğru ve fiili 

tüketime dayalı olmasını 31 

Aralık 2014’e kadar sağlarlar. 

Türkiye’nin tüm mesken 

tüketicileri için akıllı 

sayaçların kullanımını 

sağlamasına bağlıdır. 

Ölçüm ve 

faturalandırma 

bilgilerine 

erişimin 

maliyeti 

Madde 11 Üye Devletler, nihai müşterilerin 

ücretsiz olarak tüm faturalarını 

ve enerji tüketimine ilişkin 

faturalandırma bilgilerini 

almalarını ve ayrıca yine 

herhangi bir ücret ödemeden 

kendi tüketim verilerine erişim 

sahibi olmalarını sağlarlar. 

Türkiye’nin tüm mesken 

tüketicileri için akıllı 

sayaçların kullanımını 

sağlamasına bağlıdır. 

Tüketici 

bilgilendirme ve 

yetkilendirme 

programı 

Madde 12 Üye Devletler, mesken 

müşterileri de dahil olmak üzere 

küçük enerji müşterileri 

tarafından enerjinin verimli bir 

şekilde kullanılmasını teşvik 

etmek ve kolaylaştırmak için 

uygun önlemleri alırlar. Bu 

önlemler, ulusal bir stratejinin bir 

parçası olabilir. 

Türkiye’nin tüm mesken 

tüketicileri için akıllı 

sayaçların kullanımını 

sağlamasına bağlıdır. 

Cezalar Madde 13 Üye Devletler, Madde 7-11 

arasındaki maddeler ve Madde 

18(3) uyarınca kabul edilen 

ulusal hükümlere uyulmaması 

halinde uygulanacak cezalara 

ilişkin kuralları belirlerler. 

Bu büyük bir güçlük olarak 

değerlendirilmemelidir. 
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Isıtma ve 

soğutmada 

verimliliğin 

teşvik edilmesi 

Madde 14 Üye Devletler, yüksek verimli 

kojenerasyon ve verimli bölgesel 

ısıtma ve soğutmanın 

uygulanmasına ilişkin 

potansiyelin Ek VIII’de belirtilen 

bilgileri içeren kapsamlı bir 

değerlendirmesini gerçekleştirip 

Komisyona bildirirler. Buna 

eşdeğer bir değerlendirmeyi 

halihazırda yapmışlarsa bunu 

Komisyona bildirirler. 

YEGM 2016 için bir ısı 

stratejisi hazırlamaktadır. 

  Üye Devletler, yerel ve bölgesel 

düzeylerde verimli ısıtma ve 

soğutma sistemlerinin 

kullanılmasına ilişkin 

potansiyelin yeterince dikkate 

alınmasını teşvik eden politikalar 

uygularlar. 

Başlangıç noktasına bağlıdır. 

  Üye Devletler, iklim koşullarına, 

ekonomik uygulanabilirliğe ve 

teknik uygunluğa göre 

topraklarını kapsayan bir 

maliyet-fayda analizi 

gerçekleştirirler. 

Bu büyük bir güçlük olarak 

değerlendirilmemelidir. 

  Üye Devletler, yüksek 

verimlilikli kojenerasyon ile 

üretilen elektriğin kaynağının, 

her bir Üye Devlet tarafından 

belirlenen tarafsız, şeffaf ve 

ayrım gözetmeyen kriterlere göre 

garanti edilmesini sağlarlar. 

Bu büyük bir güçlük olarak 

değerlendirilmemelidir. 

  Üye Devletler, kojenerasyona 

ilişkin mevcut tüm desteğin, 

yüksek verimlilikli kojenerasyon 

ile üretilen elektriğe ve birincil 

enerji tasarrufu sağlamak için 

etkili bir şekilde kullanılan atık 

ısıya tabi olmasını sağlarlar. 

Kojenerasyon ve bölgesel ısıtma 

üretimi ve şebekelerine verilen 

kamu desteği, uygun durumlarda 

devlet yardımı kurallarına tabi 

olacaktır. 

Bu büyük bir güçlük olarak 

değerlendirilmemelidir. 

Yeterlilik, 

akreditasyon ve 

sertifikasyon 

programlarının 

varlığı 

Madde 16 Bir Üye Devletin teknik 

yetkinliğin, tarafsızlığın ve 

güvenilirliğin ulusal düzeyinin 

yetersiz olduğuna kanaat 

getirmesi halinde bu Üye Devlet, 

enerji hizmetlerinin ve enerji 

denetimlerinin sağlayıcılarına, 

enerji yöneticilerine ve enerjiyle 

ilgili yapı elemanlarının 

kurulumcularına yönelik 

sertifikasyon ve/veya 

Türkiye sertifikasyon 

programlarını daha iyi 

uygulamayla daha iddialı bir 

hale getirmek isteyip 

istemediğine karar 

vermelidir. 
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akreditasyon programlarının 

ve/veya gerekirse uygun eğitim 

programları da dahil olmak üzere 

eşdeğer yeterlilik programlarının 

uygulanmasını sağlar. 

Bilgilendirme 

ve eğitim 

Madde 17 Üye Devletler, mevcut enerji 

verimliliği mekanizmaları ve 

mali ve hukuki çerçevelere dair 

bilgilerin şeffaf olmasını ve 

tüketiciler, inşaatçılar, mimarlar, 

mühendisler, çevre ve enerji 

denetçileri ve yapı elemanlarının 

kurulumcuları gibi ilgili tüm 

piyasa aktörlerine geniş çaplı 

olarak yayılmasını sağlarlar. 

Bu büyük bir güçlük olarak 

değerlendirilmemelidir. 

Enerji 

hizmetleri 

Madde 18 Üye Devletler, aşağıdakileri 

yaparak enerji hizmetleri 

piyasasını ve KOBİ’lerin bu 

piyasaya erişimini teşvik ederler: 

Bu bir ölçüde 

gerçekleşmektedir. 

  Üye Devletler enerji 

dağıtımcılarının, dağıtım sistemi 

operatörlerinin ve perakende 

enerji satış şirketlerinin, enerji 

hizmetlerine olan talebi ve enerji 

hizmetlerinin sunulmasını veya 

diğer enerji verimliliği 

iyileştirme önlemlerini 

engelleyebilecek faaliyetlerden 

ya da piyasanın rakiplere 

kapatılması veya baskın 

konumların kötüye kullanılması 

gibi bu hizmetlere veya 

önlemlere ilişkin piyasaların 

gelişimini önleyebilecek 

faaliyetlerden sakınmalarını 

sağlarlar. 

Bu büyük bir güçlük olarak 

değerlendirilmemelidir. 

Enerji 

verimliliğini 

teşvik etmeye 

yönelik diğer 

tedbirler 

Madde 19 Üye Devletler, mülkiyet ve 

kiracılık kanununun temel 

ilkelerine halel getirmeksizin, 

enerji verimliliğinin önündeki 

düzenleyici ve düzenleyici 

olmayan engelleri kaldırmak için 

değerlendirmeler yaparlar ve 

gerekirse uygun tedbirler alırlar. 

Bu büyük bir güçlük olarak 

değerlendirilmemelidir. 

Enerji 

Verimliliği 

Ulusal Fonu, 

Finansman 

Desteği ve 

Teknik Destek 

Madde 20 Üye Devletler, çoklu finansman 

akışlarının faydalarını azami 

düzeye çıkarmak için enerji 

verimliliği iyileştirme 

tedbirlerine ilişkin olarak 

finansman imkanlarının 

oluşturulmasını veya mevcut 

olanların kullanılmasını 

kolaylaştırırlar. 

UEVEP’de böyle bir fon 

teklif edilmiştir.  ETKB 

UEVEP yaklaşımının 

geliştirilip 

geliştirilmeyeceğine karar 

vermelidir. 
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  Üye Devletler, bir Enerji 

Verimliliği Ulusal Fonu 

oluşturabilir. Bu fonun amacı, 

ulusal enerji verimliliği 

girişimlerini desteklemek 

olmalıdır. 

 

Uygulamanın 

gözden 

geçirilmesi ve 

izlenmesi 

Madde 24 Üye Devletler, ulusal enerji 

verimliliği hedeflerine ilişkin 

olarak katedilen ilerlemeye dair 

rapor sunarlar. 

 

İzleme ve değerlendirme 

uygulaması, CS04 projesinin 

bir parçasıdır. 

  Üye Devletler, Ulusal Enerji 

Verimliliği Eylem Planlarını 

sunarlar. 

UEVEP’yi Deloitte 

hazırlamıştır.  3 yıl sonra 

sunulacak bir sonraki plan 

ETKB bünyesinde yalnızca 

gerektiğinde danışmanlardan 

faydalanarak hazırlanmalıdır. 

  Üye Devletler, çok ve az verimli 

kojenerasyondan elde edilen 

ulusal elektrik ve ısı üretimine 

dair istatistikleri, Direktifteki Ek 

I’de gösterilen metodolojiye 

uygun olarak her yıl 30 

Nisan’dan önce Komisyona 

sunarlar. 

 

İç hukuka 

aktarma 

Madde 28 Üye Devletler, bu Direktife 

uygun hareket etmek için 

gereken kanun, yönetmelik ve 

idari hükümleri 5 Haziran 2014 

tarihinden önce yürürlüğe 

koyarlar. 
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EK 3 

AB’nin Enerji Verimliliği Direktifi, Türkiye’nin Mevzuatı ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Taslağının 
Karşılaştırılması 

Tabloda AB’nin Enerji Verimliliği Direktifi, Türkiye’nin Mevzuatı ve UEVEP karşılaştırılmaktadır. 

AB mevzuatı Türkiye mevzuatı UEVEP taslağı 

2009/125/EC ve 2010/30/EU Direktiflerini 

tadil eden ve 2004/8/EC ve 2006/32/EC 

Direktiflerini ilga eden enerji verimliliğine 

dair 2012/27/EU Direktifi 

Strateji Belgesi 2012-2023, Enerji Verimliliği 

Kanunu ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği 

2009/125/EC ve 2010/30/EU Direktiflerini tadil 

eden ve 2004/8/EC ve 2006/32/EC Direktiflerini 

ilga eden enerji verimliliğine dair 2012/27/EU 

Direktifi 

Madde 1: Konu ve Kapsam 

1. Bu Direktif, Birliğin 2020’ye kadar %20 enerji 

verimliliği hedefinin gerçekleştirilmesini 

sağlamak ve bu tarihten sonra daha fazla enerji 

verimliliği iyileştirmesinin gerçekleştirilmesine 

zemin hazırlamak için Birlik içinde enerji 

verimliliğinin teşvik edilmesine yönelik ortak bir 

önlem çerçevesi oluşturmaktadır. 

Direktifte enerji piyasasındaki engelleri 

kaldırmak ve enerjinin arz ve kullanımında 

verimliliği engelleyen piyasa aksaklıklarının 

üstesinden gelmek için tasarlanmış kurallar 

belirtilmekte ve 2020’ye yönelik yol gösterici 

ulusal enerji verimliliği hedeflerinin belirlenmesi 

öngörülmektedir. 

2. Bu Direktifte belirtilen şartlar asgari şartlardır 

ve herhangi bir Üye Devletin daha sıkı önlemler 

almasına veya bu sıkı önlemleri sürdürmesine 

engel teşkil etmez. Bu önlemler Birlik 

mevzuatına uygun olmalıdır. Ulusal mevzuatta 

Strateji Belgesi 2012-2023 

Amaç: Bu belge ile sonuç odaklı ve somut hedeflerle 

desteklenmiş bir politika seti belirlenmesi ve hedeflere 

ulaşmak için yapılması zorunlu eylemlerin, bu 

eylemlerin yerine getirilmesinden sorumlu kuruluşlarla 

birlikte tanımlanması; kamu kesimi, özel sektör ve sivil 

toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve 

işbirliği çerçevesinde hareket etmesinin sağlanması 

amaçlanmıştır. 

UEVEP’de Direktifin iç hukuka aktarıldığı 

varsayılmaktadır ve UEVEP, Direktifin 

uygulanması bakımından katkı sağlamaktadır. 
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daha sıkı önlemlerin öngörüldüğü durumlarda 

Üye Devlet, bu mevzuatı Komisyona bildirir. 

 

 

Madde 2: Tanımlar   

Madde 3: EV hedefleri 

1. Her Üye Devlet, birincil veya nihai enerji 

tüketimine, birincil veya nihai enerji tasarrufuna 

ya da enerji yoğunluğuna göre yol gösterici bir 

ulusal enerji verimliliği hedefi belirler. Üye 

Devletler, bu hedefleri madde 24(1) ve Ek XIV 

Kısım 1’e uygun olarak Komisyona bildirirler. 

Bu bildirimi yaparken bu hedefleri 2020’deki 

birincil enerji tüketimi ve nihai enerji tüketiminin 

mutlak bir düzeyinde ifade ederler ve bunların 

nasıl ve hangi verilere göre hesaplandığını da 

açıklarlar. 

Üye Devletler, bu hedefleri belirlerken 

aşağıdakileri dikkate alırlar: 

(a) Birliğin 2020’deki enerji tüketiminin, en fazla 

1474 Mtep birincil enerji veya 1078 Mtep nihai 

enerji olması gerektiği; 

(b) bu Direktifte öngörülen tedbirler; 

(c) 2006/32/EC sayılı Direktifteki Madde 4(1) 

uyarınca kabul edilen ulusal enerji tasarrufu 

hedeflerine ulaşmak için uygulanan tedbirler ve 

(d) Üye Devletler içinde ve Birlik düzeyinde 

enerji verimliliğini teşvik etmeye yönelik diğer 

tedbirler. 

Üye Devletler, bu hedefleri belirlerken birincil 

enerji tüketimini etkileyen şunlar gibi ulusal 

şartları da dikkate alabilirler: 

(a) kalan uygun maliyetli enerji tasarrufu 

potansiyeli; 

(b) GSYİH’nin gelişimi ve tahmini; 

Strateji Belgesi 2012-2013 

Bu belgeyle, 2023 yılında Türkiye’nin GSYİH başına 

tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) en 

az %20 azaltılması hedeflenmektedir. 

SA-01/SH-01: Belgenin yayım tarihi itibarıyla 10 yıl 

içerisinde, her bir sanayi alt sektöründeki indirgenmiş 

enerji yoğunlukları, her bir alt sektör için %10’dan az 

olmamak üzere sektör işbirlikleri ile belirlenecek 

oranlarda azaltılacaktır. 

SA-06/SH-01: Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde 

yıllık enerji tüketimi 2015 yılına kadar yüzde on (%10) 

ve 2023 yılına kadar yüzde yirmi (%20) azaltılacaktır. 

 

 

UEVEP’de hükümetin 2023 enerji verimliliği 

hedefleri varsayılmaktadır.  Ancak, AB’nin mutlak 

tüketimin azaltılması bakımından bir hedef belirlemiş 

olması sebebiyle UEVEP’de 2023 enerji yoğunluğu 

hedefi olduğu gibi alınmış ve 2023 itibarıyla mevcut 

durumun devamı anlayışıyla gelinen noktadan 42,8 

ktep/USD milyar oranında bir düşüş sağlanacağı 

hesaplanmıştır. 
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(c) enerji ithalatı ve ihracatındaki değişimler; 

(d) tüm yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer 

enerji, karbon yakalama ve depolama 

çalışmalarının gelişimi ve 

(e) erken harekete geçme. 

2.   30 Haziran 2014 tarihine kadar Komisyon, 

kaydedilen ilerlemeyi ve Birliğin 2020’de en 

fazla 1474 Mtep birincil enerji veya 1078 Mtep 

nihai enerji tüketimi hedefini gerçekleştirmesinin 

mümkün olup olmadığını değerlendirir. 

 

Bölüm II: Enerji Kullanımında Verimlilik   

Madde 4: Binaların yenilenmesi 

Üye Devletler, kamu ve özele ait konutların ve 

ticari binaların yenilenmesine ilişkin yatırımların 

seferber edilmesine yönelik uzun dönemli bir 

strateji oluştururlar. Bu strateji aşağıdakileri 

kapsar: 

(a) istatistiksel örnekleme dayanılarak ulusal bina 

stokuna genel bakış; 

(b) bina türü ve iklim kuşağı ile ilgili olarak 

tadilatlara uygun maliyetli yaklaşımların 

belirlenmesi; 

(c) aşamalı ve kapsamlı tadilatlar da dahil olmak 

üzere binalarda uygun maliyetli ve kapsamlı 

tadilatlar yapılmasını teşvik etmeye yönelik 

politikalar ve önlemler; 

(d) şahısların yatırım kararlarına, inşaat 

endüstrisine ve mali kurumlara rehberlik etmek 

için ileriye dönük bir bakış açısı; 

(e) beklenen enerji tasarrufları ve daha geniş 

kapsamlı faydaların kanıtlara dayalı bir tahmini. 

Bu stratejinin ilk sürümü, 30 Nisan 2014 tarihine 

kadar yayımlanır ve sonraki her üç senede bir 

Strateji Belgesi 2012-2023 

SA-02/SH-01 

2023 yılında, Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Deprem 

Yönetmeliği kapsamında kullanılabilir niteliği haiz olan 

binalar arasından; büyük şehir mücavir alanlarında olup 

her yıl yürürlüğe konulan Yapı Yaklaşık Birim 

Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ’de tanımlanan yapı 

grupları arasından yapı grubu sınıfı 3’üncü sınıf veya 

üzeri olan konutlar ile birlikte, toplam kullanım alanı on 

bin metrekarenin (10.000 m2) üzerindeki ticari ve 

hizmet binalarının tamamında, yürürlükteki standartları 

sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli ısıtma sistemleri 

bulunacaktır. 

SA-02/SH-01/E-01 

Binalara azami enerji ihtiyacı ve azami emisyon 

sınırlaması getirilmesi: Binanın fonksiyonuna, 

bulunduğu bölgenin iklim koşullarına, mimari 

tasarımına ve yürürlükteki zorunlu standartlara uygun 

inşa edilme durumuna göre ısıtma, soğutma ve 

aydınlatmaya ilişkim azami enerji talebinin ve azami 

CO2 emisyonlarının belirlenmesi. 

SA-02/SH-01/E-02 

UEVEP’de Bölüm 5.2.4’te yenileme stratejisine 

nelerin dahil edilebileceği açıklanmaktadır. Stratejiye 

dahil edilebilecek 10 eylem açıklanmaktadır. 

Stratejinin kendisi sunulmamaktadır. 
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güncellenerek Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 

Planlarının parçası olarak Komisyona sunulur. 

2017 yılından itibaren, CO2 emisyon miktarları ilgili 

olarak mevzuatta tanımlanan azami değerlerin üzerinde 

olan binalara idari yaptırım uygulanması. 

 

SA-02/SH-02 

2010 yılındaki yapı stokunun en az dörtte biri (1/4) 2023 

yılına kadar, sürdürülebilir yapı haline getirilecektir. 

SA-02/SH-02/E-01 

Kullanım alanı 10.000 m2 üzerindeki ticari binaların ve 

müstakil lüks konutların ve entegre konutların 

(Residence) ruhsatlandırılmasında belgenin yayım 

tarihini takip eden 18. aydan itibaren sürdürülebilir 

nitelik aranması. 

SA-02/SH-02/E-02 

Toplu konut projelerinde yenilenebilir enerji 

kaynaklarından, kojenerasyon veya mikro 

kojenerasyon, merkezi ve bölgesel ısıtma ve soğutma ve 

ısı pompası sistemlerinden yararlanma imkanları analiz 

edilecektir. Oturma maliyetinin en az %10’una denk 

gelen uygulamalar teşvik edilecektir. 

 

Enerji Verimliliği Kanunu 

Madde 7 

A 2) Toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare 

veya yıllık enerji tüketimi beş yüz TEP ve üzeri olan 

ticari binaların, hizmet binalarının ve kamu kesimi 

binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı 

hallerde bina sahipleri, enerji yöneticisi görevlendirir 

veya enerji yöneticilerinden hizmet alır. 

B 1) Ülke genelinde, endüstriyel işletmelerde ve 

binalardaki enerji verimliliğinin gelişimini bölge ve 

sektör bazında ortaya koyan envanter ve geleceğe 

yönelik projeksiyonlar yetkilendirilmiş kurumların 

işbirliği ile Genel Müdürlük tarafından, kamu kesimi 

ile ilgili olarak kendi tespit ve değerlendirmelerini 
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içeren yıllık raporlar ise Genel Müdürlük tarafından 

hazırlanır ve yayımlanır. 

B 2) Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneticisi 

çalıştırmakla yükümlü olan bina sahipleri ve/veya 

yönetimleri istenen bilgileri, kamu kesiminde enerji 

yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan kurum ve 

kuruluşlar ise formatı Genel Müdürlük tarafından 

belirlenen enerji tüketim bilgileri ve kendi tespitlerini 

içeren raporları her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel 

Müdürlüğe verir. Endüstriyel işletmeler, Genel 

Müdürlüğün yerinde yapacağı incelemelere imkan tanır. 

 c) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, 

merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile 

ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı 

olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna 

aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce 

onaylanmaz. 

 d) Toplam inşaat alanı yönetmelikte 

belirlenen mesken amaçlı kullanılan binalarda, ticari 

binalarda ve hizmet binalarında uygulanmak üzere 

mimari tasarım, ısıtma, soğutma, ısı yalıtımı, sıcak su, 

elektrik tesisatı ve aydınlatma konularındaki normları, 

standartları, asgari performans kriterlerini, bilgi toplama 

ve kontrol prosedürlerini kapsayan binalarda enerji 

performansına ilişkin usul ve esaslar, Türk Standartları 

Enstitüsü ve Genel Müdürlük ile müştereken 

hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 

yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi 

halinde ilgili idare tarafından yapı kullanma izni 

verilmez. 

 e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 

yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı 

projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. 

Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım 
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özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi 

ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili 

bilgiler asgari olarak bulundurulur. Belgede 

bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin 

yenilenmesine ve mevcut binalar da dahil olmak üzere 

uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile 

müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle 

belirlenir. Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat 

alanı bin metrekareden az olan binalar için enerji kimlik 

belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.  

Enerji Verimliliği Yönetmeliği (EV Yönetmeliği 

Madde 6, 8, 9 ve 10’da) 

Enerji Yöneticisi  

 Yıllık tüketimi bin TEP ve üzerinde olan 

endüstriyel işletmeler 

 Yıllık tüketimi beş yüz TEP veya toplam inşaat 

alanı en az yirmi bin metrekare olan ticari 

binalar ve hizmet binaları 

 İnşaat alanı en az on bin metrekare olan veya 

toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve 

üzerinde olan kamu binaları 

 Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP’den az 

olan endüstriyel işletmelerde, bilgilendirme 

gibi çalışmalar yapmak üzere, bölgesinde faal 

durumda en az elli işletme bulunan organize 

sanayi bölgelerinde enerji yönetim birimi 

kurulur. 

Madde 5: Kamu kurumları binalarının örnek 

rolü  

1.   2010/31/EU sayılı Direktifin 7. maddesinin 

hükümlerine halel getirmeksizin her bir Üye 

Devlet, en azından 2010/31/EU sayılı Direktifin 

Strateji Belgesi 

SA-06/SH-01: 

Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde yıllık enerji 

tüketimi 2015 yılına kadar yüzde on (%10) ve 2023 

yılına kadar yüzde yirmi (%20) azaltılacaktır. 

UEVEP’de Bölüm 5.3’te nelerin bu kapsama dahil 

edilebileceği özetlenmektedir. Merkezi hükümet 

binaları için iki geniş kapsamlı eylem ve diğer kamu 

kuruluşlarının binaları için dört eylem 
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4. maddesi doğrultusunda uygulanan asgari enerji 

performans şartlarının yerine getirilmesi için 1 

Ocak 2014 tarihinden itibaren her yıl, merkezi 

hükümetin sahip olduğu veya kullandığı, ısıtılan 

ve/veya soğutulan binaların toplam zemin 

alanının %3’ünün yenilenmesini sağlar. 

%3 oranı, 2010/31/EU sayılı Direktifin 4. 

maddesinin uygulanması kapsamında belirlenen 

ulusal asgari enerji performansı şartlarını her yıl 

1 Ocak itibarıyla karşılamayan ilgili Üye 

Devletin merkezi hükümetinin sahip olduğu ve 

kullandığı 500 m2’den fazla toplam kullanılabilir 

zemin alanına sahip olan binaların toplam zemin 

alanı üzerinden hesaplanır. Bu eşik değeri, 9 

Temmuz 2015 tarihinden itibaren 250 m2’ye 

düşürülür. 

 

SA-06/SH-01/E-01 

Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde verimlilik 

artırıcı uygulamaların etkinleştirilmesi  

SA-06/SH-01/E-04 

Kamu kesimine ait bina ve tesislerde verimlilik artırıcı 

uygulamaların Enerji Performans Sözleşmeleri ile 

gerçekleştirilmesi 

SA-06/SH-01/E-02 

Kamu alımlarında enerji kullanımı olan mal ve hizmet 

alımları ile yapım işlerinde Bakanlık tarafından 

belirlenen asgari verimlilik kriterlerini sağlamayanların 

satın alınmaması veya yapılmaması 

 

EV Kanunu 

Madde 7 - a 2) Toplam inşaat alanı en az yirmi bin 

metrekare veya yıllık enerji tüketimi beş yüz TEP ve 

üzeri olan ticari binaların, hizmet binalarının ve kamu 

kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin 

bulunmadığı hallerde bina sahipleri, enerji yöneticisi 

görevlendirir veya enerji yöneticilerinden hizmet alır. 

 

b 1) Ülke genelinde, endüstriyel işletmelerde ve 

binalardaki enerji verimliliğinin gelişimini bölge ve 

sektör bazında ortaya koyan envanter ve geleceğe 

yönelik projeksiyonlar yetkilendirilmiş kurumların 

işbirliği ile Genel Müdürlük tarafından, kamu kesimi ile 

ilgili olarak kendi tespit ve değerlendirmelerini içeren 

yıllık raporlar ise Genel Müdürlük tarafından hazırlanır 

ve yayımlanır. 

 

 

EV Yönetmeliği 

Madde 9 - 2) Toplam inşaat alanı en az yirmi bin 

metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz 

TEP ve üzeri olan ticari binalar ve hizmet binaları ile 

açıklanmaktadır. Tedbirlerin potansiyel etkisi 

sunulmaktadır. 
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toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık 

toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan 

kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve 

tesislerinde, 8’inci maddede belirtilen enerji yönetimi 

faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, 

binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi 

sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak 

görevlendirir. 

Madde 6: Kamu kurumlarınca yapılan 

alımlar 

1.   Üye Devletler, Ek III’te belirtildiği şekilde 

merkezi hükümetlerin maliyet açısından etkinlik, 

ekonomik uygulanabilirlik, daha iyi 

sürdürülebilirlik, teknik uygunluk ve yeterli 

rekabet ile tutarlı olduğu ölçüde yalnızca yüksek 

enerji verimliliği performansına sahip ürün, 

hizmet ve binaları satın almalarını sağlarlar. 

Birinci alt paragrafta belirtilen yükümlülük 

ürünlerin, hizmetlerin ve binaların kamu 

kurumlarınca satın alınmasına ilişkin olarak 

düzenlenen ve 2004/18/EC sayılı Direktifte 

madde 7’de belirtilen eşik değerlere eşit veya 

daha yüksek bedellere sahip sözleşmeler için 

geçerlidir. 

 

Bunlar konu hakkındaki özel maddeler değildir. UEVEP’de alım şartlarını karşılamak için alınması 

gereken üö tedbir sunulmaktadır. 

Madde 7: Enerji verimliliği yükümlülük 

programları 

1.   Her bir Üye Devlet, bir enerji verimliliği 

yükümlülük programı oluşturur. Bu program, 4. 

paragraf kapsamında her bir Üye Devletin 

topraklarında faaliyet gösteren yükümlü taraflar 

olarak belirlenen enerji satış şirketleri ve/veya 

enerji dağıtımcılarının, 2. paragrafa halel 

getirmeksizin 31 Aralık 2020 tarihine kadar 

Bunlar, Enerji Verimliliği Yükümlülük Programları 

hakkındaki özel maddeler değildir. 

UEVEP’de EVY’ye ilişkin birçok seçenek 

sunulmaktadır. 
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kümülatif son kullanım enerji tasarrufu hedefini 

gerçekleştirmelerini sağlar.  

Bu hedef asgari olarak, tüm enerji dağıtımcıları 

veya tüm perakende enerji satış şirketlerinin nihai 

müşterilerine yıllık enerji satışlarının 1 Ocak 

2013 tarihinden önceki en güncel üç yıllık 

süredeki ortalamasının hacmen %1,5’i oranında 

yeni tasarrufların 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 

31 Aralık 2020 tarihine kadar her yıl 

sağlanmasına eşdeğer olmalıdır. Ulaştırmada 

kullanılan enerji satışlarının hacim olarak ifade 

edilen değerleri kısmen veya tamamen bu 

hesaplama dışında bırakılabilir. 

Üye Devletler, ikinci alt paragrafta belirtilen yeni 

tasarrufların hesaplanan miktarının dönem 

boyunca nasıl aşamalandırılacağına karar 

verirler. 

 

İlk alt paragrafta belirtilen politika önlemleri, 

aşağıdaki politika önlemlerini veya bunların 

kombinasyonlarını içerebilir ancak bunlarla 

sınırlı değildir: 

a) son kullanım enerji tüketimini azaltma etkisine 

sahip olan enerji veya CO2 vergileri; 

b) enerji verimli teknoloji veya tekniklerin 

uygulanmasına yol açan ve son kullanım enerji 

tüketimini azaltma etkisine sahip olan 

finansman programları ve araçları veya 

mali teşvikler; 

c) enerji verimli teknoloji veya tekniklerin 

uygulanmasına yol açan ve son kullanım enerji 

tüketimini azaltma etkisine sahip olan 

düzenlemeler veya gönüllü anlaşmalar; 

d) Birlik hukuku kapsamında Üye Devletlerde 

zorunlu ve yürürlükte oldukları durumlar 



  
 
 
 
 

 

 

Sayfa - 70 - 

haricinde binalar ve araçlar da dahil olmak 

üzere ürün ve hizmetlerin enerji verimliliğinin 

iyileştirilmesine yönelik standartlar ve 

normlar; 

e) Birlik mevzuatı kapsamında Üye Devletlerde 

zorunlu ve yürürlükte olanlar hariç olmak üzere 

enerji etiketleme programları; 

f) enerji verimli teknoloji veya tekniklerin 

uygulanmasına yol açan ve son kullanım enerji 

tüketimini azaltma etkisine sahip olan, enerji 

danışmanlığı programları da dahil olmak üzere 

eğitim ve öğretim çalışmaları. 
 

Madde 8: Enerji denetimleri ve enerji yönetim 

sistemleri  

1.   Üye Devletler, tüm nihai tüketicilerin uygun 

maliyetli olan ve aşağıda belirtilen koşulları 

sağlayan kaliteli enerji denetimlerinden 

faydalanmasını teşvik ederler: 

a) yeterlilik kriterlerine uygun bir şekilde kalifiye 

ve/veya akredite uzmanlar tarafından 

bağımsız bir biçimde gerçekleştirilen veya 

b) ulusal mevzuat kapsamında bağımsız 

kurumlar tarafından uygulanan ve 

denetlenen. 

Birinci alt paragrafta belirtilen enerji denetimleri, 

uygunsa ilgili Üye Devletin gerçekleştirilen tüm 

enerji denetimlerinden en azından istatistiksel 

olarak önemli bir oranının yıllık olarak rastgele 

seçilmesi de dahil olmak üzere denetimlerin 

kalitesini güvence altına almak ve kontrol etmek 

için bir programı uygulamaya koyması şartıyla 

kurum içi uzmanlar veya enerji denetçileri 

tarafından gerçekleştirilebilir. 

Enerji etütlerinin ve enerji yönetim sistemlerinin 

yüksek kalitesini güvence altına alma amacıyla 

Enerji Verimliliği Kanunu 

 

Uygulamalar 

 MADDE 7 - (1) Enerji verimliliğinin 

artırılması amacıyla aşağıdaki uygulamalar 

gerçekleştirilir. 

 a) Enerji yönetimi ile ilgili olarak 

yürütülecek faaliyetler şunlardır: 

 1) Endüstriyel işletmeler, çalışanları 

arasından enerji yöneticisi görevlendirir. Organize 

sanayi bölgelerinde, bölgedeki bin TEP’den daha az 

enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet 

vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.  

 2) Toplam inşaat alanı en az yirmi bin 

metrekare veya yıllık enerji tüketimi beş yüz TEP ve 

üzeri olan ticari binaların, hizmet binalarının ve kamu 

kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin 

bulunmadığı hallerde bina sahipleri, enerji yöneticisi 

görevlendirir veya enerji yöneticilerinden hizmet alır. 

 3) Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık 

toplam enerji tüketimleri elli bin TEP ve üzeri olan 

endüstriyel işletmelerde, enerji yöneticisinin 

sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. 

UEVEP’de Türkiye’deki mevcut durum 

açıklanmaktadır ancak zorunlu denetim/etüt 

yaptırmayan şirketler için hiçbir cezadan 

bahsedilmemektedir. UEVEP’de zorunlu denetimlerin 

kapsamının yılda 1000 tep enerji tüketen tüm şirketleri 

veya 10.000 m2’nin üzerinde olan tüm binaları 

kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülmektedir. 

Ayrıca denetimlerin sübvanse edilmesi 

öngörülmektedir. 
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Üye Devletler, Ek VI’ya göre enerji denetimleri 

için şeffaf ve ayrım gözetmeyen asgari kriterler 

belirlerler. 

Enerji denetimleri, müşterinin itiraz etmemesi 

şartıyla denetimin bulgularının herhangi bir 

kalifiye/akredite enerji hizmeti sağlayıcısına 

aktarılmasını önleyen şartlar içermez. 

2.   Üye Devletler, KOBİ’lerin enerji 

denetimlerinden geçmelerini ve daha sonra bu 

denetimler sonucunda sunulan tavsiyeleri 

uygulamalarını teşvik etmeye yönelik 

programlar oluştururlar. 

Ayrım gözetmeyen ve şeffaf kriterlere göre ve 

Birliğin devlet yardımı kanununa halel 

getirmeksizin Üye Devletler, gönüllü anlaşmalar 

yaptıkları durumlar da dahil olmak üzere bir 

enerji denetimine ve denetimlerin sonucunda 

önerilen tedbirlerin uygulanması halinde çok 

uygun maliyetli tavsiyelerin uygulanmasına 

ilişkin maliyetleri karşılamak için KOBİ’lere 

yönelik destek programları oluşturabilirler. 

Üye Devletler, enerji yönetim sistemlerinin 

KOBİ’lerin işlerinde onlara nasıl yardımcı 

olabileceğine dair somut örnekleri ilgili temsilci 

ve aracı kurumları aracılığıyla veya diğer yollarla 

KOBİ’lerin dikkatine sunarlar. Komisyon, bu 

alandaki en iyi uygulamaların paylaşılmasını 

destekleyerek Üye Devletlere yardımcı olur. 

3.   Üye Devletler ayrıca, sunulan uygun 

danışmanlık hizmetleri aracılığıyla mesken 

tüketicileri arasında bu enerji denetimlerinin 

yararları hakkında farkındalığı artırmak için 

programlar geliştirirler. 

Üye Devletler, uzmanların yeterli şekilde 

ulaşılabilir olmasını kolaylaştırmak için enerji 

Organizasyonlarında kalite yönetim birimi bulunan 

endüstriyel işletmeler, bu birimlerini enerji yönetim 

birimi olarak da görevlendirebilir. 

 4) Enerji yöneticileri ile enerji yönetim 

birimlerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve 

esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak 

yönetmelikle belirlenir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

okullarda ise enerji yöneticisi görevlendirilmesine 

ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile müştereken 

hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

 

Yıllık beş bin (5.000) TEP enerji tüketen ticari 

işletmelerde ve ticari veya hizmet amaçlarıyla 

kullanılan ve kullanım alanı yirmi bin m2’nin (20.000 

m2) üzerinde olan binalarda periyodik olarak (dört 

yılda bir) enerji denetimleri yapılarak gerekli 

tedbirlerin, enerji tasarrufu potansiyelinin ve bunların 

maliyetinin belirlenmesiyle uygulamaya ilişkin olarak 

eylem planlarının hazırlanması 

 

Strateji Belgesi 

 

Etkilenen grup Kriterler 

Sanayi tesisleri Enerji tüketimi > 5,000 tep/yıl 

Hizmet 

sektöründeki 

binalar 

İnşaat alanı > 20.000 m2 veya 

Enerji tüketimi > 500 tep/yıl 

Kamu binaları 
İnşaat alanı > 10.000 m2 veya 

Enerji tüketimi > 250 tep/yıl 

  

 

Enerji Verimliliği Yönetmeliği 

Madde 8, 9 ve 10 
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denetçilerinin yeterliliğine yönelik eğitim 

programlarını teşvik ederler. 

4.   Üye Devletler, KOBİ olmayan işletmelerin 

5 Aralık 2015 tarihine kadar ve önceki enerji 

denetimi tarihinden sonra en azından her dört 

yılda bir kalifiye ve/veya akredite uzmanlar 

tarafından bağımsız ve uygun maliyetli bir 

şekilde gerçekleştirilen veya ulusal mevzuat 

kapsamında bağımsız kurumlar tarafından 

uygulanan ve denetlenen bir enerji denetimine 

tabi tutulmasını sağlarlar. 

5.   Enerji denetimleri, Ek VI’daki asgari 

kriterlere göre bağımsız bir şekilde 

gerçekleştirildiğinde, paydaşların kurumları ile 

görevlendirilmiş bir kurum arasında imzalanan 

gönüllü anlaşmalar kapsamında uygulandığında 

ve ilgili Üye Devlet ya da yetkili makamların 

ilgili sorumluluğu verdiği diğer kurumlar ya da 

Komisyon tarafından denetlendiğinde 4. 

paragrafın şartlarının yerine getirildiği kabul 

edilir. 

Enerji hizmetleri sunan piyasa katılımcılarının 

erişimi, ayrım gözetmeyen ve şeffaf kriterlere 

dayanır. 

6.   KOBİ olmayan ve ilgili Avrupa Standartlarına 

veya Uluslararası Standartlara göre bağımsız bir 

kurum tarafından tasdik edilip bir enerji veya 

çevre yönetim sistemi uygulayan işletmeler, Üye 

Devletlerin ilgili yönetim sisteminin Ek VI’daki 

asgari kriterlere göre bir enerji denetimini 

içermesini sağlamaları şartıyla 4. paragrafın 

şartlarından muaf tutulur. 

7.   Enerji denetimleri, bağımsız olabileceği gibi 

daha geniş kapsamlı bir çevre denetiminin bir 

parçası da olabilir. Üye Devletler, mevcut veya 

Madde 27 - Genel Müdürlük tarafından, kamu kesimine 

ait enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü 

binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik 

tedbirleri ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek 

üzere etütler yapılır veya şirketlere yaptırılır. Bu etütler 

her on yılda bir yenilenir. 
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planlanan bir bölgesel ısıtma veya soğutma 

şebekesine bağlanmanın teknik ve ekonomik 

uygulanabilirliğine dair bir değerlendirmenin, 

enerji denetiminin bir parçası olmasını şart 

koşabilir. 

Birliğin devlet yardımları kanununa halel 

getirmeksizin Üye Devletler, enerji denetimleri 

sonunda sunulan tavsiyelerin ve benzer 

önlemlerin uygulanmasına yönelik teşvik ve 

destek programlarını hayata geçirebilirler. 

 

Madde 9: Ölçüm 

1.   Üye Devletler teknik olarak mümkün, mali 

açıdan makul ve potansiyel enerji tasarruflarına 

ilişkin olarak orantılı olduğu sürece elektrik, 

doğal gaz, bölgesel ısıtma, bölgesel soğutma ve 

sıhhi sıcak su hizmetleri alan nihai müşterilere 

rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılan ve nihai 

müşterinin fiili enerji tüketimini doğru bir 

şekilde gösteren ve fiili kullanım süresi 

bilgilerini sunan bireysel sayaçlar verilmesini 

sağlarlar. 

Bu rekabetçi şekilde fiyatlandırılan bireysel 

sayaçlar, aşağıda belirtilen koşullarda her zaman 

temin edilir: 

a) teknik bir imkansızlık olmadığı veya uzun 

dönemde tahmin edilen potansiyel tasarruf 

miktarı açısından uygun maliyetli olduğu 

sürece mevcut sayaç değiştirildiğinde; 

b) 2010/31/EU sayılı Direktif’te belirtildiği 

şekilde yeni bir binaya veya kapsamlı tadilat 

yapılan bir binaya yeni bir bağlantı 

yapıldığında. 

2.     

Karşılığı yok UEVEP’de AB’deki durum izah edilmekte ve 

Türkiye’nin akıllı ölçüme dair bir yönetmelik 

hazırlamasına ilişkin ihtiyaç açıklanmaktadır. 
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Madde 10: Faturalandırma bilgileri 

1.   Nihai müşterilerin 2009/73/EC ve 

2009/72/EC sayılı Direktiflerde belirtildiği gibi 

akıllı sayaçlara sahip olmadığı durumlarda Üye 

Devletler, teknik olarak mümkün ve ekonomik 

açıdan makul olduğu durumlarda enerji 

dağıtımcıları, dağıtım sistemi operatörleri ve 

perakende enerji satış şirketleri dahil olmak üzere 

Direktif kapsamına giren tüm sektörler için Ek 

VII’deki 1.1 bendine uygun olarak fatura 

bilgilerinin doğru olmasını ve fiili tüketime 

dayalı olmasını 31 Aralık 2014 tarihine kadar 

sağlarlar. 

Bu yükümlülük, nihai müşterilerin sayaçlarını 

okuyup enerji tedarikçisine bildirdikleri düzenli 

bir kendi kendine okuma sistemiyle yerine 

getirilebilir. Yalnızca nihai müşterinin belirli bir 

faturalandırma aralığında bir sayaç okuma 

değerini sunmaması halinde faturalandırma, 

tahmini tüketime veya sabit bir ücrete göre 

yapılır. 

 

Bunlar konu hakkındaki özel maddeler değildir. UEVEP’de Türkiye’deki durum açıklanmakta ve bir 

düzenleme ve farkındalık programı önerilmektedir. 

Madde 11 Ölçüm ve faturalandırma 

bilgilerine erişimin maliyeti 

1.   Üye Devletler, nihai müşterilerin ücretsiz 

olarak tüm faturalarını ve enerji tüketimine ilişkin 

faturalandırma bilgilerini almalarını ve ayrıca 

yine herhangi bir ücret ödemeden kendi 

tüketim verilerine erişim sahibi olmalarını 

sağlarlar. 

2.   1. paragrafa bakılmaksızın çok daireli ve çok 

amaçlı binalarda madde 9(3) uyarınca ısıtma ve 

soğutmaya ilişkin bireysel tüketimle ilgili 

faturalandırma bilgilerinin maliyetlerinin 

dağıtımı kar amacı güdülmeden yapılır. Bu 

Bunlar konu hakkındaki özel maddeler değildir. Yukarıdakiyle aynı 
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görevin bir hizmet sağlayıcı veya yerel enerji 

tedarikçisi gibi üçüncü bir tarafa verilmesinden 

kaynaklanan ve bu binalarda fiili bireysel 

tüketimin ölçülmesi, pay edilmesi ve 

açıklanmasını kapsayan maliyetler, makul 

oldukları ölçüde nihai müşterilere yansıtılabilir. 

 

Madde 12 Tüketici bilgilendirme ve 

yetkilendirme programı 

1.   Üye Devletler, mesken müşterileri de dahil 

olmak üzere küçük enerji müşterileri tarafından 

enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik 

etmek ve kolaylaştırmak için uygun önlemleri 

alırlar. Bu önlemler, ulusal bir stratejinin bir 

parçası olabilir. 

2.   1. paragraf kapsamında bu önlemler, (a) veya 

(b) bentlerinde belirtilen unsurlardan birini veya 

daha fazlasını içerir: 

a) davranış değişikliklerini teşvik etmeye yönelik 

olarak şunlar gibi çeşitli araç ve politikalar: 

(i) mali teşvikler; 

(ii)  finansman, hibelere veya sübvansiyonlara 

erişim; 

(iii) bilgilendirme; 

(iv) örnek projeler; 

(v) iş yeri faaliyetleri; 
 

b)  şunların bildirilmesiyle akıllı sayaçların olası 

tanıtımı esnasında tüketici ve tüketici 

örgütlerini sürece dahil etmenin yol ve 

yöntemleri: 

(i

) 

 enerji kullanımında uygun maliyetli ve 

gerçekleştirilmesi kolay değişiklikler; 

(ii

) 

 enerji verimliliği önlemleri hakkında 

bilgilendirme. 
  

Karşılığı yok 

 

Enerji Yoğunluğunu azaltmaya yönelik endüstriyel ve 

ticari teşvikler 

 

EV Kanunu 

Madde 9 

b) Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak, 

12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

Kurulması Hakkında Kanunda tanımlanan işletmelerin 

enerji verimliliğine yönelik alacakları eğitim, etüt ve 

danışmanlık hizmetleri, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından 

desteklenir. Bu uygulama ile ilgili usul ve esaslar, 

Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak 

yönetmelikle düzenlenir. 

UEVEP’de Madde 12’nin içeriği açıklanmaktadır.  

Türkiye’nin tüketici bilgilerinin sunulması 

bakımından yıllardır faal bir şekilde çalıştığından 

bahsedilmektedir. Bir ulusal bilgilendirme ve 

motivasyon kampanyasının güçlendirilmesi tavsiye 

edilmektedir. Ayrıca ulusal bir eğitim platformunun 

oluşturulması tavsiye edilmektedir. 
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Madde 13 Cezalar 

Üye Devletler, 7’den 11’e kadar olan maddeler ve 

madde 18(3) uyarınca kabul edilen ulusal 

hükümlere uyulmaması halinde uygulanacak 

cezalara ilişkin kuralları belirlerler ve bunların 

uygulanmasını sağlamak için gerekli önlemleri 

alırlar. Öngörülen cezalar etkili, orantılı ve 

caydırıcı olmalıdır. Üye Devletler, bu hükümleri 

en geç 5 Haziran 2014 tarihine kadar Komisyona 

bildirirler ve sonrasında bu hükümleri etkileyen 

herhangi bir değişikliği gecikmeden yine 

Komisyona iletirler. 

Hiçbir şey yok Normalde cezaların ele alınması UEVEP kapsamında 

değildir. Zorunlu denetimi yaptırmayan şirketlere ceza 

uygulanmadığından bahsedilmektedir. 

Bölüm III EV Arzı   

Madde 14 Isıtma ve soğutmada verimliliğin 

teşvik edilmesi 

1.   Üye Devletler, yüksek verimli kojenerasyon 

ve verimli bölgesel ısıtma ve soğutmanın 

uygulanmasına ilişkin potansiyelin Ek VIII’de 

belirtilen bilgileri içeren kapsamlı bir 

değerlendirmesini 31 Aralık 2015 tarihine kadar 

gerçekleştirip Komisyona bildirirler. Buna 

eşdeğer bir değerlendirmeyi halihazırda 

yapmışlarsa bunu Komisyona bildirirler. 

Kapsamlı değerlendirmede 2004/8/EC sayılı 

Direktif kapsamında gerçekleştirilen yüksek 

verimli kojenerasyona dair ulusal potansiyelin 

analizi tamamıyla dikkate alınır. 

Komisyonun talebi üzerine değerlendirme her 

beş yılda bir güncellenir ve Komisyona 

bildirilir. Komisyon, güncelleme yapılması 

gereken son tarihten en az bir yıl önce bu talebi 

sunar. 

2.   Üye Devletler, yerel ve bölgesel düzeylerde 

özellikle yüksek verimli kojenerasyondan 

faydalanılan verimli ısıtma ve soğutma 

EV Kanunu 

Madde 8 - 3) b 3) Gönüllü anlaşma yapan gerçek veya 

tüzel kişilerin endüstriyel işletme içinde tükettikleri 

enerjiden; atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve 

elektrik enerjisine dönüştüren tesislerinde, 9 uncu 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan ve 

yurt içinde imal edilen kojenerasyon tesislerinde veya 

hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş ve biyokütle 

kaynaklarını kullanarak ürettikleri enerji, enerji 

yoğunluğu hesabına dahil edilmez. 

 

Madde 15 - Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak 

yönetmelikte tanımlanan değerin üzerinde verimi olan 

kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden 

lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf 

tutulacaklar, ilgili yönetmelikte düzenlenir. 

Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü 

azami iki yüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro 

kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans 

alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. 

Binalarda Enerji Performansı Direktifinin iç hukuka 

aktarılmasına ilişkin düzenleyici bir konu olarak ele 

alınmaktadır. Bu, düzenli denetimle ilgilidir. 

BEPD’de, enerji performansı sertifikaları da dahil 

olmak üzere verimli ısıtma ve soğutmanın teşvik 

edilmesine yardımcı olacak çeşitli unsurlar mevcuttur. 

 

Ayrıca, çoğunlukla yenilenebilir enerjinin bina 

sektöründe kojenerasyon ile entegre edilmesiyle 

bağlantılı olarak kojenerasyona dair çeşitli tavsiyeler 

sunulmaktadır. 
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sistemlerinin kullanılmasına ilişkin 

potansiyelin yeterince dikkate alınmasını teşvik 

eden politikaları kabul ederler. Yerel ve 

bölgesel ısı piyasalarının oluşturulmasına ilişkin 

potansiyel dikkate alınır. 

3.   1. paragrafta belirtilen değerlendirme 

kapsamında Üye Devletler, Ek IX’da Kısım 1’e 

uygun olarak iklim koşullarına, ekonomik 

uygulanabilirliğe ve teknik uygunluğa göre 
topraklarını kapsayan bir maliyet-fayda analizi 

gerçekleştirirler. Maliyet-fayda analizi, ısıtma ve 

soğutma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 

kaynaklar ve maliyetler açısından en etkin 

çözümlerin tespitinin kolaylaştırılmasını sağlar. 

Maliyet-fayda analizi, belirli plan ve 

programların çevre üzerindeki etkilerinin 

değerlendirilmesi hakkında 27 Haziran 2001 

tarihli ve 2001/42/EC sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Direktifi kapsamında 

bir çevresel değerlendirmenin bir parçası 

olabilir (25). 

4.   1. paragrafta belirtilen değerlendirmede ve 3. 

paragrafta belirtilen analizde, faydaları 

maliyetlerinden fazla olan yüksek verimlilikli 

kojenerasyon ve/veya verimli bölgesel ısıtma ve 

soğutmanın uygulanmasına ilişkin bir 

potansiyelin tespit edilmesi halinde Üye 

Devletler, verimli bölgesel ısıtma ve soğutma 

altyapısının geliştirilmesine ve/veya 1, 5 ve 7. 

paragraflara uygun olarak yüksek verimlilikli 

kojenerasyonun geliştirilmesinin ve atık ısı ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarından ısıtma ve 

soğutma ihtiyaçlarının karşılanmasının 

sağlanmasına yönelik yeterli önlemleri alırlar. 

 

Madde 16 - Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı 

yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma 

sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi 

sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat 

maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri 

karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı iki bin 

metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma 

sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat 

maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oy birliği ile 

verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak 

ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. 

Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin 

paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak 

yönetmelikle düzenlenir. 

 

EV Yönetmeliği 

Madde 27 ve 28 - Termik santrallerin verim artırma 

kriterleri ve atık ısılarından yararlanılması 

 

Kojenerasyon için yeni düzenleme  

 

Strateji Belgesi 

SA-02/SH-02/E-02 

Toplu konut projelerinde yenilenebilir enerji 

kaynaklarından, kojenerasyon veya mikro 

kojenerasyon, merkezi ve bölgesel ısıtma ve soğutma ve 

ısı pompası sistemlerinden yararlanma imkanları analiz 

edilecektir. Oturma maliyetinin en az %10’una denk 

gelen uygulamalar teşvik edilecektir. 

 

Kojenerasyon ve Mikro kojenerasyon tesisleri 

21 Temmuz 2011’de TBMM, yenilenebilir enerji 

kullanarak 1 MW’nin altında üretim yapan enerji 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN#ntr25-L_2012315EN.01000101-E0025
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1. paragrafta belirtilen değerlendirmede ve 3. 

paragrafta belirtilen analizde, 5. paragrafta 

belirtilen maliyet-fayda analizinin 

gerçekleştirilmesine ilişkin idari maliyetler de 

dahil olmak üzere faydaları maliyetlerinden 

fazla olan bir potansiyel tespit edilmezse ilgili 

Üye Devlet, tesisleri o paragrafta belirtilen 

şartlardan muaf tutabilir. 

5.   Üye Devletler, 5 Haziran 2014 tarihinden 

sonra aşağıdaki durumlarda Ek IX’daki Kısım 

2’ye uygun olarak bir maliyet-fayda analizinin 

gerçekleştirilmesini sağlarlar: 

a)  toplam ısıl gücü 20 MW’yi aşan yeni bir 

termik elektrik üretim tesisinin kurulumu, 

tesisin yüksek verimlilikli bir kojenerasyon 

tesisi olarak çalıştırılmasını sağlamanın 

maliyet ve faydalarını değerlendirmek için 

planlanıyorsa; 

b)  toplam ısıl gücü 20 MW’yi aşan mevcut bir 

termik elektrik üretim tesisinin kurulumu, 

tesisi yüksek verimlilikli kojenerasyon tesisine 

dönüştürmenin maliyet ve faydalarını 

değerlendirmek için kapsamlı bir şekilde 

yenileniyorsa; 

c)  toplam ısıl gücü 20 MW’yi aşan ve 

kullanılabilir bir sıcaklık düzeyinde atık ısı 

üreten bir endüstriyel tesisin kurulumu, 

kojenerasyon yoluyla da dahil olmak üzere 

ekonomik açıdan meşru talebi karşılamak 

üzere atık ısının kullanılmasının ve bu tesisin 

bir bölgesel ısıtma ve soğutma şebekesine 

bağlanmasının maliyet ve faydalarını 

değerlendirmek için planlanıyorsa veya 

mevcut olan böyle bir tesis kapsamlı bir şekilde 

yenileniyorsa; 

santrallerinin kurulmasını desteklemek ve özellikle 

konutlarda ısı ve elektrik ihtiyaçlarının karşılanması 

için en fazla 100 kWe toplam kapasiteye sahip olan ve 

mikro kojenerasyon olarak adlandırılan yeni bir 

teknolojiyi hayata geçirmek için “Elektrik Piyasasında 

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği” 

çıkarmıştır. Bu Yönetmelikte mikro kojenerasyon 

tanıtılmış ve bunun çoğunlukla meskenlerde hem 

elektrik hem de ısı enerjisi elde etmeye yönelik olarak 

en fazla 100 kWe kurulu kapasiteye sahip bir teknoloji 

olduğu açıklanmaktadır. Ayrıca mikro kojenerasyon 

kullanıcıları EPDK’ten lisans alma yükümlülüğünden 

muaftır. Bu yönetmeliğe göre mikro kojenerasyon 

ünitesi tarafından üretilen fazla enerji, perakende 

lisansına sahip dağıtım şirketlerince değerlendirilen 

tarife kapsamında sisteme verilir. Bugün bu tarife, 5627 

sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanununda 

belirtilen  yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin 

tarifelerdeki en düşük şebeke besleme fiyatıdır (7,3 

sent/kWh). Yönetmeliğin yayımlanma tarihinden beri 

Türkiye’de mikro kojenerasyonun kullanımı ve 

uygulanması bakımından hiçbir ilerleme veya gelişme 

olmamıştır. Mikro kojenerasyon ünitelerinin yüksek 

olması ve binalar ve şebeke arası bağlantıya ilişkin 

teknik bilgi eksikliği, yatırımcılar için bu teknolojinin 

yavaş gelişmesinin temel sebepleridir. 
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d) yakınlardaki endüstriyel tesislerdeki atık ısının 

kullanılmasının maliyet ve faydalarını 

değerlendirmek için yeni bir bölgesel ısıtma 

ve soğutma şebekesi planlanıyorsa veya 

mevcut bir bölgesel ısıtma veya soğutma 

şebekesinde toplam ısıl gücü 20 MW’yi aşan 

yeni bir enerji üretim tesisi planlanıyorsa veya 

mevcut olan böyle bir tesis kapsamlı bir şekilde 

yenileniyorsa. 

2009/31/EC sayılı Direktif’te öngörüldüğü 

şekilde jeolojik olarak depolanması amacıyla bir 

yakma tesisinin ürettiği karbondioksitin 

yakalanmasına yönelik ekipmanların kurulması, 

bu paragraftaki (b), (c) ve (d) bentleri kapsamında 

yenileme olarak değerlendirilmez. 

Üye Devletler, (c) ve (d) bentlerinde belirtilen 

maliyet-fayda analizinin, bölgesel ısıtma ve 

soğutma şebekelerinin işletilmesinden sorumlu 

şirketlerle işbirliği içinde gerçekleştirilmesini 

öngörebilir. 

6.   Üye Devletler, aşağıdakileri 5. paragraftan 

muaf tutabilirler: 

a) bu muafiyet kriterinin karşılanmasını sağlayan 

Üye Devletler tarafından oluşturulan bir 

doğrulama prosedürüne göre, beş yıllık bir süre 

içerisinde ortalama olarak yılda 1.500 saatin 

altında çalışması planlanan puant yük ve 

yedek elektrik üretim tesisleri; 

b)  nükleer enerji tesisleri; 

c)  2009/31/EC sayılı Direktif kapsamında 

onaylanmış bir jeolojik depolama sahasına 

yakın bir yerde konumlandırılması gereken 

tesisler. 

Üye Devletler, tesisleri 5. paragraftaki (c) ve (d) 

bentlerinin hükümlerinden muaf tutmak için 
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mevcut kullanılabilir atık ısı miktarı, ısı talebi 

veya endüstriyel tesislerle bölgesel ısıtma 

şebekeleri arasındaki uzaklıklar olarak ifade 

edilen eşik değerleri belirleyebilirler. 

Üye Devletler, bu paragraf kapsamında kabul 

edilen muafiyetleri 31 Aralık 2013 tarihine kadar, 

daha sonra yapılan değişiklikleri ise daha sonra 

Komisyona bildirirler. 

7.   Üye Devletler, aşağıdaki amaçlarla 

2009/72/EC sayılı Direktif’in 7. maddesinde 

belirtildiği şekilde yetkilendirme kriterlerini 

veya onlara eşdeğer izin kriterlerini kabul ederler: 

a) 1. paragrafta belirtilen kapsamlı 

değerlendirmenin sonucunu dikkate almak; 

b) 5. paragrafın gerekliliklerinin yerine 

getirilmesini sağlamak ve 

c) 5. paragrafta belirtilen maliyet-fayda analizinin 

sonucunu dikkate almak. 

8.   Üye Devletler hukuk, mülkiyet veya finans 

açısından zorunlu gerekçelerin mevcut olması 

halinde 7. paragrafta belirtilen yetkilendirme ve 

izin kriterleri kapsamında tesislerin faydaları 

maliyetlerinden fazla olan seçenekleri 

uygulama zorunluluğundan muaf tutabilirler. Bu 

tür durumlarda ilgili Üye Devlet, kararı aldıktan 

sonraki üç ay içinde kararın gerekçeli bildirimini 

Komisyona sunar. 

9.   Bu maddenin 5, 6, 7 ve 8. paragrafları, 

2010/75/EU sayılı Direktifin şartlarına halel 

getirmeksizin söz konusu Direktif kapsamındaki 

tesisler için geçerlidir. 

10.   Ek II’de (f) bendinde belirtilen 

uyumlulaştırılmış verimlilik referans değerlerine 

göre Üye Devletler, yüksek verimlilikli 

kojenerasyon ile üretilen elektriğin kaynağının, 
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her bir Üye Devlet tarafından belirlenen tarafsız, 

şeffaf ve ayrım gözetmeyen kriterlere göre 

garanti edilmesini sağlarlar. Bu kaynak 

garantisinin gerekliliklere uygun olmasını ve 

asgari olarak Ek X’da belirtilen bilgileri 

içermesini temin ederler.Üye Devletler, bu 

paragrafta belirtilen bilgilerin ispatı olarak 

birbirlerinin kaynak garantilerini karşılıklı olarak 

tanırlar. Bir kaynak garantisinin böyle bir kanıt 

olarak tanınmasının, özellikle de dolandırıcılığın 

önlenmesiyle ilişkili nedenlere dayanılarak reddi 

tarafsız, şeffaf ve ayrım gözetmeyen kriterlere 

dayandırılmalıdır. Üye Devletler, bu tür bir red ve 

gerekçesi hakkında Komisyona bildirimde 

bulunurlar. Bir kaynak garantisinin tanınmasının 

reddi halinde Komisyon, özellikle bu tür bir 

tanımanın dayandırıldığı tarafsız, şeffaf ve ayrım 

gözetmeyen kriterlere göre reddeden tarafı 

garantiyi kabul etmeye zorlayabilir. 

Komisyon, 2004/8/EC sayılı Direktif esasında 

2011/877/EU sayılı Komisyon Uygulama 

Kararında (26) belirtilen uyumlulaştırılmış 

verimlilik referans değerlerini, bu Direktifin 23. 

maddesine uygun olarak devredilen işlemlere 

dayanan tasarruflar aracılığıyla 31 Aralık 2014 

tarihine kadar gözden geçirme yetkisiyle 

donatılır. 

11.   Üye Devletler, kojenerasyona ilişkin mevcut 

tüm desteğin, yüksek verimlilikli kojenerasyon 

ile üretilen elektriğe ve birincil enerji tasarrufu 

sağlamak için etkili bir şekilde kullanılan atık 

ısıya tabi olmasını sağlarlar. Kojenerasyon ve 

bölgesel ısıtma üretimi ve şebekelerine kamu 

desteği, uygun durumlarda devlet yardımı 

kurallarına tabi olmalıdır. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN#ntr26-L_2012315EN.01000101-E0026
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Madde 15 - Enerjinin dönüştürülmesi, iletimi 

ve dağıtımı 

1.   Üye Devletler, ulusal enerji düzenleyici 

kurumların gaz ve elektrik altyapısının 

işletilmesine dair kararlarına ilişkin olarak 

2009/72/EC ve 2009/73/EC sayılı Direktiflerinde 

belirtilen düzenleyici görevleri 

gerçekleştirirken enerji verimliliğini 

gözetmelerini sağlarlar. 

Üye Devletler özellikle, 2009/72/EC sayılı 

Direktif çerçevesinde şebeke tarifelerinin ve 

düzenlemelerinin geliştirilmesiyle ve her bir 

önlemin maliyetlerini ve faydalarını dikkate 

alarak, ulusal enerji düzenleyici kurumların, 

akıllı şebekelerin devam eden kurulumu 

bağlamında şebeke kullanıcılarının enerji 

verimliliği iyileştirme önlemlerini uygulamasına 

olanak tanıyacak şekilde onlara sistem hizmetleri 

sunulması için şebeke operatörlerine teşvikler 

vermesini sağlarlar. 

Bu sistem hizmetleri, sistem operatörü tarafından 

belirlenebilir ve sistemin güvenliğini olumsuz bir 

şekilde etkilemez. 

Elektriğe ilişkin olarak Üye Devletler, (EC) 

714/2009 sayılı Tüzük uyarınca oluşturulan 

kılavuz ilkeler ve kurallar dikkate alınarak şebeke 

düzenleme ve şebeke tarifelerinin Ek XI’deki 

kriterleri karşılamasını sağlarlar. 

2.   Üye Devletler, 30 Haziran 2015 tarihine kadar 

şunları sağlarlar: 

a)  özellikle iletime, dağıtıma, yük yönetimine 

ve birlikte işlerliğe ve mikro ölçekli enerji 

tesislerine ilişkin erişim imkanları da dahil 

olmak üzere enerji üretim tesisleriyle yapılan 

EV Yönetmeliği 

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımında Enerji 

Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar 

Elektrik üretim tesislerinde enerji yönetimi 

Madde 25 – (1) Kurulu gücü yüz megavat ve üzeri olan, 

otoprodüktör lisansı sahibi olanlar hariç, elektrik üretim 

tesislerinde, 8’inci maddede belirtilen enerji yönetimi 

ile ilgili faaliyetleri yönetim adına yürütmek üzere, 

çalışanları arasından birisi enerji yöneticisi olarak 

görevlendirilir. 

 (2) Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler asgari 

olarak birincil enerji tüketimi, elektrik üretimi, sistem 

çevrim verimi bilgileri olmak üzere Genel Müdürlüğün 

internet sayfasında yayınlanan formattaki bilgileri her 

yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderir. 

Elektrik enerjisi iletiminde ve dağıtımında enerji 

verimliliğinin artırılması 

MADDE 26 – (1) Dağıtım sistemindeki teknik 

kayıpların önlenmesi için 19/2/2003 tarihli ve 25025 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası 

Dağıtım Yönetmeliğinde düzenlenen hususlara elektrik 

piyasasında dağıtım faaliyeti gösteren tüzel kişiler 

tarafından uyulur. 

 (2) İletim sistemindeki teknik kayıpların önlenmesi ve 

iletim sisteminin verimlilik kriteri açısından ve güç 

kalitesine etki eden gerilim, frekans, harmonik, fliker 

şiddeti, reaktif ve aktif güç oranları (CosØ), devre dışı 

olma, N-1, gibi parametreler için 22/1/2003 tarihli ve 

25001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik 

Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde düzenlenen hususlara 

elektrik piyasasında iletim faaliyeti gösteren tüzel 

kişiler tarafından uyulur. 

Termik santrallerin verim artırma kriterleri ve atık 

ısılarından yararlanılması 

UEVEP’de üç ana tedbir öngörülmektedir: enerji 

sistemi işletimi ve enerji dağıtım faaliyetlerine ilişkin 

etkili bir teşvik programı çerçevesinin oluşturulması, 

elektrik dönüştürme istasyonları için asgari 

performans standartlarının uygulanması ve mevcut 

enerji santrallerinin verimliliğinin artırılması. 

 

Talep tepkisine ilişkin olarak UEVEP’de, talep 

tepkisinin uygulanmasının sağlanmasına yönelik 

piyasa altyapısının oluşturulmasına dair bir tedbir 

önerilmektedir. 

 

UEVEP’de doğal gaz altyapısına ilişkin verimlilik 

standartlarının yanı sıra kömürden doğal gaza 

geçmenin teşvik edilmesi öngörülmektedir. 
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bağlantıya ilişkin olarak gaz ve elektrik 

altyapılarının enerji verimliliği 

potansiyellerinin bir değerlendirmesinin 

yapılması;  
b)  şebeke altyapısında uygun maliyetli enerji 

verimliliği iyileştirmelerinin uygulanması 

için somut önlemlerle ve yatırımlarla birlikte 

iyileştirmelerin uygulanmasına ilişkin bir 

zaman çizelgesinin belirlenmesi. 

3.   Üye Devletler, iletim ve dağıtım sistemi 

üzerindeki bozucu etkilerin gereken asgari 

düzeyde tutulması ve sosyal amaçla orantısız 

olmaması kaydıyla, şebekeye bağlı enerji iletimi 

ve dağıtımı için sosyal bir amacı olan program 

bileşenleri ve tarife yapılarına izin verebilirler. 

4.   Üye Devletler, iletim ve dağıtım 

tarifelerinde elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı 

ve tedarikinin genel verimliliğine (enerji 

verimliliği dahil) zarar veren veya dengeleme 

piyasalarında ve yan hizmetlerin tedarikinde 

talep tepkisinin katılımını engelleyebilecek 

teşviklerin kaldırılmasını sağlarlar. Üye 

Devletler, altyapı tasarımında ve işletiminde 

verimliliği arttırmak için şebeke 

operatörlerine teşvik verilmesini ve 

2009/72/EC sayılı Direktif çerçevesinde 

tarifelerin, tedarikçilerin ulusal koşullara bağlı 

olarak talep tepkisi de dahil olmak üzere sistem 

verimliliğine tüketici katılımını geliştirmelerine 

olanak tanımasını sağlarlar. 

5.   2009/28/EC sayılı Direktif madde 16(2)’ye 

halel getirmeksizin ve 2009/72/EC sayılı 

Direktifin 15. maddesini ve ısı arzında 

devamlılığı sağlama ihtiyacını göz önünde 

bulundurarak Üye Devletler, şebekenin 

MADDE 27 – (1) Fosil yakıtlarla çalışan elektrik üretim 

tesislerine lisans verilmesinde aranacak asgari şartlar 

arasında kullanılmak üzere, santralın tam yükte işletme 

koşullarında yakıtın alt ısıl değeri temel alınarak 

bulunan net çevrim verimi değerleri, santral tiplerine 

bağlı olarak, her yıl Ocak ayında Bakanlık tarafından 

tebliğ olarak yayımlanır. 

 (2) Termik santral atık ısılarının öncelikle binalarda 

ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımının yanı sıra sanayi, 

tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava 

depoları ve tatlı su üretimi gibi sektörlerde de 

değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri yapılır. Geri 

ödeme süresi en fazla on yıl olan projeler belediye ve 

özel sektör işbirlikleri ile gerçekleştirilir. 

 (3) Belediyeler ve Toplu Konut İdaresi yeni toplu konut 

alanlarını yerleşime açarken varsa termik santral atık 

ısıları ile merkezi veya bölgesel ısıtma ve soğutma 

yapılabilecek bölgelere öncelik verir ve ısı dağıtımı 

altyapısı planları için gerekli tedbirleri alır. 

 

Strateji Belgesi 

SA-04 

Elektriğin üretiminde, iletiminde ve dağıtımında 

verimliliğin artırılması ve enerji kayıplarının ve çevreye 

zararlı emisyonların azaltılması. 

SA-04/SH-02/E-01 

Enerji ve güç miktarına göre kademelendirilmiş tarife, 

çok terimli sayaç ve akıllı şebeke uygulamalarının 

yapılması. 

SA-04/SH-02/E-02 

Talep tarafı yük azaltımının serbest piyasaya girmesinin 

sağlanması. 

SA-07 

Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini 

güçlendirmek, ileri teknoloji kullanımını ve 
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güvenilirliği ve güvenliğinin korunmasıyla ilgili 

gerekliliklere tabi olarak, yetkili ulusal kurumlar 

tarafından belirlenen şeffaf ve ayrım gözetmeyen 

kriterlere göre iletim sistemi operatörlerinin ve 

dağıtım sistemi operatörlerinin, Üye Devletlerin 

topraklarında üretim tesislerinin dağıtımından 

sorumlu olduğu durumlarda şunları yapmalarını 

sağlarlar: 

a)  yüksek verimli kojenerasyondan elde edilen 

elektriğin iletimini ve dağıtımını güvence 

altına almak; 

b)  yüksek verimli kojenerasyondan elde edilen 

elektriğinin şebekeye erişimi için öncelik veya 

güvence sağlamak; 

c)  elektrik üretim tesislerinin dağıtımı yapılırken 

ulusal elektrik sisteminin güvenli bir şekilde 

işletilmesi şartıyla yüksek verimli 

kojenerasyondan elde edilen elektriğin 

dağıtımına öncelik vermek. 

Üye Devletler, elektrik sistemlerine verilen farklı 

erişim ve dağıtım önceliklerinin sıralamasıyla 

ilgili kuralların anlaşılır ve detaylı bir şekilde 

açıklanıp yayımlanmasını sağlarlar. Üye 

Devletler, yüksek verimli kojenerasyon için 

öncelikli erişim veya dağıtım sağlarken farklı 

türlerde yenilenebilir enerji ve yüksek verimli 

kojenerasyon sistemleri arasında sıralamalar 

yapabilirler ve her durumda değişken 

yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen 

enerjiye ilişkin öncelikli erişim veya dağıtımın 

aksamamasını sağlarlar. 

Birinci alt paragrafta belirtilen gerekliliklere ek 

olarak, iletim sistemi operatörleri ve dağıtım 

sistemi operatörleri Ek XII’de belirtilen 

gerekliliklere uyarlar. 

bilinçlendirme etkinliklerini artırmak, kamu dışında 

finansman ortamları oluşturmak 
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Üye Devletler, özellikle küçük ve mikro ölçekli 

kojenerasyon üniteleriyle yüksek verimli 

kojenerasyondan üretilen elektriğin şebeke 

sistemine bağlanmasını kolaylaştırabilirler. Üye 

Devletler, uygun durumlarda şebeke 

operatörlerinin bireysel vatandaşlara ve 

kuruculara yönelik yetkilendirme prosedürlerini 

basitleştirmek ve kısaltmak için mikro ölçekli 

kojenerasyon ünitelerinin kurulumuna ilişkin 

‘kur ve bilgilendir’ adında basit bir bildirim 

işlemini uygulamalarını teşvik etmek için adımlar 

atarlar. 

6.   Şebekenin güvenilirliği ve güvenliğinin 

korunmasıyla ilgili gerekliliklere tabi olarak Üye 

Devletler, yüksek verimli kojenerasyon 

tesislerinin çalışma modu için teknik ve 

ekonomik açıdan uygulanabilir olduğunda 

yüksek verimli kojenerasyon operatörlerinin, 

iletim sistemi operatörleri veya dağıtım sistemi 

operatörleri düzeyinde dengeleme hizmetleri ve 

diğer işletim hizmetleri sunabilmesini sağlamak 

için uygun adımları atarlar. İletim sistemi 

operatörleri ve dağıtım sistemi operatörleri bu 

hizmetlerin şeffaf, ayrım gözetmeyen ve 

incelemeye açık bir hizmet ihalesi sürecinin bir 

parçası olmasını sağlarlar. 

Uygun durumlarda Üye Devletler, iletim sistemi 

operatörlerinin ve dağıtım sistemi operatörlerinin 

bağlantı ve sistem kullanım ücretlerini düşürerek 

yüksek verimli kojenerasyonun talep alanlarına 

yakın yerlerde konumlandırılmasını teşvik 

etmelerini şart koşabilirler. 

 

7.   Üye Devletler, şebekeye bağlanmak isteyen 

yüksek verimli kojenerasyondan elde edilen 
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elektrik üreticilerinin bağlantı işleriyle ilgili 

olarak ihale düzenlemelerine izin verebilirler. 

8.   Üye Devletler, ulusal enerji düzenleyici 

kurumların talep tepkisi gibi talep tarafı 

kaynaklarının arzla birlikte toptan ve perakende 

satış piyasalara katılmasını teşvik etmelerini 

sağlarlar. 

Şebekelerin yönetilmesine ilişkin teknik 

kısıtlamalara tabi olarak Üye Devletler, iletim 

sistemi operatörlerinin ve dağıtım sistemi 

operatörlerinin dengeleme hizmetlerine ve yan 

hizmetlere ilişkin gereklilikleri yerine getirirken 

toplayıcılar dahil olmak üzere talep tepkisi 

sağlayıcılarına ayrım gözetmeksizin teknik 

becerilerine göre muamele etmelerini sağlarlar. 
Şebekelerin yönetilmesine ilişkin teknik 
kısıtlamalara tabi olarak Üye Devletler, ulusal 
enerji düzenleyici kurumların veya ulusal enerji 
düzenleyici kurumlarının bu şekilde öngördüğü 
durumlarda iletim sistemi operatörlerinin ve 
dağıtım sistemi operatörlerinin talep hizmeti 
sağlayıcıları ve tüketiciler ile yakın işbirliği içinde 
dengeleme, rezerv ve diğer sistem hizmetleri 
piyasalarına katılıma ilişkin teknik yaklaşımları, 
bu piyasaların teknik gerekliliklerine ve talep 
tepkisinin imkanlarına göre tanımlamalarını şart 
koşarak veya başka bir şekilde bu piyasalara 
erişimi ve talep tepkisinin bu piyasalara katılımını 
teşvik eder. Bu şartlar, toplayıcıların katılımını 
içerir. 
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9.   2010/75/EU sayılı Direktif kapsamında rapor 
verilirken ve söz konusu Direktifteki madde 
9(2)’ye halel getirmeksizin Üye Devletler, 
2010/75/EU sayılı Direktife ve entegre kirlilik 
önleme ve kontrolü hakkında 15 Ocak 2008 tarihli 
ve 2008/1/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey Direktifine uygun olarak geliştirilen 
mevcut en iyi teknikler ışığında yakıtların yakıldığı 
ve toplam anma ısıl gücü 50 MW veya daha 
fazla olan tesislerin enerji verimliliği düzeyleri 
hakkındaki bilgileri dahil etmeyi 
düşünürler (27). 
Üye Devletler, ilk alt paragrafta belirtilen tesislerin 
operatörlerini yıllık ortalama net işletim ücretlerini 
iyileştirmeleri konusunda teşvik edebilir. 

 

Bölüm V - Yatay hükümler   

Madde 16 - Yeterlilik, akreditasyon ve 

sertifikasyon programlarının varlığı  

1.   Bir Üye Devletin teknik yetkinliğin, 

tarafsızlığın ve güvenilirliğin ulusal düzeyinin 

yetersiz olduğuna kanaat getirmesi halinde bu 

Üye Devlet, enerji hizmetlerinin ve enerji 

denetimlerinin sağlayıcılarına, enerji 

yöneticilerine ve 2010/31/EU sayılı Direktifte 

madde 2(9)’da tanımlandığı şekilde enerjiyle 

ilgili yapı elemanlarının kurucularına yönelik 

sertifikasyon ve/veya akreditasyon 

programlarının ve/veya gerekirse uygun eğitim 

programları da dahil olmak üzere eşdeğer 

yeterlilik programlarının uygulanmasını 31 

Aralık 2014 tarihine kadar sağlar. 

2.   Üye Devletler, 1. paragrafta belirtilen 

programların tüketicilere şeffaflık sunmasını, 

güvenilir olmasını ve ulusal enerji verimliliği 

hedeflerine katkıda bulunmasını sağlar. 

Enerji Verimliliği Kanunu 
Madde 4 ve 5 

Enerji yöneticileri, EVD’ler, resmi eğitmenler... 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Enerji 
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin 
Artırılmasına Dair Yönetmeliğe (27 Ekim 2011 tarihli ve 
28097 sayılı Resmi Gazete) göre  yıllık 1.000 TEP’den 
fazla enerji tüketen endüstriyel işletmelerde, toplam 
inşaat alanı en az 20.000 m2 olan veya toplam yıllık 
enerji tüketimi 500 TEP’den fazla olan ticari binalar ve 
hizmet binalarında, toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 
olan veya toplam yıllık enerji tüketimi 250 TEP’nin 
üzerinde olan hükümet binalarında ve inşaat alanı en 
az 10.000 m2 olan veya yıllık enerji tüketimi en az 250 
TEP olan kamu binalarında bir enerji yöneticisi 
görevlendirilir. 50.000 TEP’den fazla enerji tüketen 
endüstriyel işletmeler ve organize sanayi bölgelerinin bir 
enerji yönetim birimi kurmaları öngörülmektedir. 

 2.700 Endüstriyel Enerji Yöneticisi (EEY) 

 1.991 Bina Enerji Yöneticisi (BEY) 

UEVEP’de denetçiler için tescil ve kalite güvence 

programı, enerji yönetimi sertifikasyon programı, 

EHŞ’leri desteklemeye yönelik bilinçlendirme 

programı uygulanmasını, kazan ve su ısıtıcılarına 

ilişkin Çevre Dostu Tasarım şartlarının iç hukuka 

aktarılmasını ve bir izleme ve doğrulama programıyla 

enerji tasarruflarının kontrol edilmesini ve izlenmesini 

gerektiren düzenleyici değişiklikler öngörülmektedir. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN#ntr27-L_2012315EN.01000101-E0027
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3.   Üye Devletler, 1. paragrafta belirtilen 

sertifikasyon ve/veya akreditasyon programları 

veya eşdeğer yeterlilik programlarının halka açık 

olmasını sağlar ve programlar arasında 

karşılaştırmalar yapmak ve programları karşılıklı 

olarak tanımak için birbirleriyle ve Komisyon ile 

işbirliği yaparlar. 

Üye Devletler, madde 18(1)’e uygun olarak 

tüketicileri yeterlilik ve/veya sertifikasyon 

programlarının varlığından haberdar etmek için 

uygun önlemleri alırlar. 

 

 350 Farklı kamu kurumlarınca sağlanan diğer 
sertifikalar. 

 

Strateji Belgesi 
SA-01/SH-01/E-02 

SA-07/SH-02/E-01 

 

Madde 17 - Bilgilendirme ve eğitim 

1.   Üye Devletler, mevcut enerji verimliliği 

mekanizmaları ve mali ve hukuki çerçevelere dair 

bilgilerin şeffaf olmasını ve tüketiciler, 

inşaatçılar, mimarlar, mühendisler, çevre ve 

enerji denetçileri ve 2010/31/EU sayılı Direktifte 

tanımlandığı şekilde yapı elemanlarının 

kurucuları gibi ilgili tüm piyasa aktörlerine geniş 

çaplı olarak yayılmasını sağlarlar. 

Üye Devletler, kamu/özel sektör ortaklıklarının 

oluşturulması gibi yöntemlerle enerji 

verimliliğini geliştirme önlemlerinin finanse 

edilmesine katılım olanaklarına ilişkin bilgilerin 

bankalara ve diğer finans kurumlarına 

sunulmasını teşvik ederler. 

2.   Üye Devletler, piyasa operatörlerinin enerji 

tüketicilerine enerji verimliliği hakkında yeterli 

ve hedefe yönelik bilgileri sunması için uygun 

koşulları oluştururlar. 

3.   Komisyon, enerji verimliliğine yönelik eğitim 

programlarının geliştirilmesinde diğerlerinin yanı 

sıra Avrupa sosyal diyalog kurumları gibi 

platformların geliştirilmesini desteklemeye 

Enerji Verimliliği Kanunu 

Eğitim ve bilinçlendirme  

 MADDE 6 – (1) Enerji verimliliği 

hizmetlerinin etkinliğini ve enerji bilincini artırmak 

amacıyla aşağıdaki esaslar çerçevesinde eğitim ve 

bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilir. 

 a) Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak 

yönetmelikte tanımlanan usul ve esaslar çerçevesinde; 

 1) Şirketler için Genel Müdürlük ve/veya 

yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, enerji yöneticileri 

için Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve 

şirketler tarafından teorik ve uygulamalı eğitim 

programları düzenlenir. 

 2) Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş 

kurumlar, yetkilendirme anlaşması yaptıkları şirketlerin 

eğitim programlarına laboratuvar kullanım desteği 

sağlar. 

 b) Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili temel 

kavramlar, Türkiye’nin genel enerji durumu, enerji 

kaynakları, enerji üretim teknikleri, günlük hayatta 

enerjinin verimli kullanımı ile iklim değişikliği ve 

çevrenin korunmasında enerji verimliliğinin önemi 

konularında teorik ve pratik bilgiler verilmek üzere, 

Bilgilendirme ve eğitim, yukarıda gösterildiği gibi 

UEVEP’de ele alınmaktadır. 
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yönelik önlemlerin etkisini gözden geçirir ve 

uygun durumlarda ek önlemler alır. Komisyon, 

Avrupa sosyal ortaklarının enerji verimliliğine 

dair tartışmalarını teşvik eder. 

4.   Üye Devletler, yerel ve bölgesel makamlar 

dahil olmak üzere paydaşların katılımıyla 

yurttaşları enerji verimliliği önlemlerinin 

alınmasının faydaları ve uygulanabilirliği 

konusunda bilgilendirmeye yönelik uygun 

bilgilendirme, farkındalık yaratma ve eğitim 

girişimlerini teşvik ederler. 

5.   Komisyon, en iyi enerji verimliliği 

uygulamalarına dair bilgilerin paylaşılmasını ve 

Üye Devletlerde geniş çaplı olarak yayılmasını 

teşvik eder. 

 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, askeri liseler ile er-

erbaş eğitim merkezlerinde ders ve eğitim programları 

yürütülür; örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders 

programlarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 

kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitimlerinde 

ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli 

düzenlemeler yapılır. 

 c) Enerjinin verimli kullanımının 

yaygınlaştırılması amacıyla kamuoyunun 

bilinçlendirilmesine yönelik yapılacak faaliyetler 

şunlardır: 

 1) Ulusal ve/veya bölgesel yayın yapan 

televizyon ve radyo kanalları, Genel Müdürlük 

tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan enerjinin 

verimli kullanılması ile ilgili eğitim programlarını, 

yarışmaları, kısa süreli film ve/veya çizgi filmleri, 

13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında 

Kanunun 31’inci maddesi gereğince bilinçlendirme ve 

bilgilendirme amaçlı eğitim programları kapsamında, 

toplam yayın süresi ayda asgari otuz dakikadan az 

olmamak üzere 07:00 ile 23:00 saatleri arasında 

yayınlar. 

 2) Lisansları kapsamında elektrik ve/veya 

doğal gaz satışı yapan tüzel kişiler bir önceki mali yıla 

ait tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim 

bedelini içeren aylık bazdaki bilgileri internet ortamında 

müşterilerinin bilgisine sunar. 

 3) Üreticiler ve ithalatçılar, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen Türkçe 

kullanım ve tanıtma kılavuzu ile satılmak zorunda olan 

enerji tüketen malların kullanım kılavuzlarında, malın 

enerji tüketimi açısından verimli kullanımı ile ilgili 

bilgilere ayrı bir bölümde yer verir. Bu hükmün 
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uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

denetlenir. 

 4) Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel 

ve Teknolojik Araştırma Kurumu, meslek odaları ve 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile Genel 

Müdürlük tarafından her yıl Ocak ayının ikinci 

haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri 

düzenlenir. Bu kapsamdaki etkinliklerin nitelikleri 

Kurul tarafından belirlenir. 

Madde 18 - Enerji hizmetleri 

1.   Üye Devletler, aşağıdakileri yaparak enerji 

hizmetleri piyasasını ve KOBİ’lerin bu piyasaya 

erişimini teşvik eder: 

a) aşağıdakilere dair açık ve kolaylıkla ulaşılabilir 

bilgileri yaymak: 

(i

) 

 enerji tasarruflarını ve nihai tüketicilerin 

haklarını güvence altına almak için mevcut 

enerji hizmeti sözleşmeleri ve bu 

sözleşmelere dahil edilmesi gereken 

maddeler; 

(ii

) 

 enerji verimliliği hizmet projelerini 

desteklemeye yönelik mali araçlar, 

teşvikler, hibeler ve krediler; 
 

b) diğerlerinin yanı sıra ticari birlikler tarafından 

kalite etiketlerinin oluşturulmasını teşvik 

etmek; 

c)  16. maddeye uygun olarak yeterlilik belgesi 

ve/veya sertifika almış mevcut enerji hizmeti 

sağlayıcıları ve bunların yeterliliklerinin 

ve/veya sertifikalarının bir listesini halka açık 

hale getirmek ve düzenli olarak güncellemek 

veya enerji hizmeti sağlayıcılarının bilgiler 

sunabileceği bir arayüz temin etmek; 

d)  kamu sektörünün özellikle binaların 

yenilenmesine ilişkin olarak enerji hizmeti 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu  

 

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında 

Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, (28097 

sayılı Resmi Gazete): (EV Yönetmeliği) 

Madde 6 (tüzel kişiler) 

Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek isteyen tüzel 

kişilere, Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş 

kurumlar tarafından, sanayi ve/veya bina sektörlerinde 

faaliyet yürütmek üzere, aşağıda tanımlanan esaslar 

çerçevesinde yetki belgesi verilir.  

 

EV Stratejisi (2012-2020) 

SA-01/SH-01/E-03: Yıllık beş bin (5.000) TEP enerji 

tüketen ticari işletmelerde ve ticari veya hizmet 

amaçlarıyla kullanılan ve kullanım alanı yirmi bin 

m2’nin (20.000 m2) üzerinde olan binalarda periyodik 

olarak enerji denetimleri yapılarak gerekli tedbirlerin, 

enerji tasarrufu potansiyelinin ve bunların maliyetinin 

belirlenmesiyle uygulamaya ilişkin olarak eylem 

planlarının hazırlanması 

SA-06/SH-01/E-01: Kamu kuruluşlarının bina ve 

tesislerinde enerji etütleri yapılarak verimlilik artırıcı 

projeler hazırlanacak, bakım onarıma ilişkin bütçe 

ödenekleri öncelikle bu projeler için kullanılacaktır. 

2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi, ETKB tarafından 

Yukarıda gösterildiği gibi bu, Enerji Hizmeti 

Şirketlerini desteklemeye yönelik bir programla 

sağlanır. 
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tekliflerini kabul etmesini aşağıdaki şekilde 

desteklemek: 

(i)  en azından Ek XIII’te belirtilen unsurları 

içeren enerji performansı sözleşmelerinin 

yapılması için model sözleşmeler sunarak; 

(ii)  yaşam döngüsü yaklaşımı kullanılarak varsa 

maliyet-fayda analizi de dahil olmak üzere 

enerji performans sözleşmelerinin 

yapılmasına ilişkin en iyi uygulamalara 

dair bilgiler sunarak; 
 

e)  enerji hizmetleri piyasasının mevcut ve 

gelecekteki gelişimine ilişkin olarak Ulusal 

Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde 

niteliksel bir değerlendirme sunmak. 

2.   Üye Devletler, uygun durumlarda şunları 

yaparak enerji hizmetleri piyasasının düzgün bir 

şekilde işlemesini destekler: 

a)  nihai müşterilerin 1. paragrafta belirtilen 

bilgileri elde edebileceği irtibat 

noktasını/noktalarını belirlemek ve ilan 

etmek; 

b)  gerekirse enerji tasarrufu önlemlerinin 

belirlenmesi ve/veya uygulanması için enerji 

performansı sözleşmesi ve diğer enerji 

verimliliği hizmet modellerinin kabul 

edilmesini önleyen düzenleyici ve düzenleyici 

olmayan engelleri kaldırmak için önlemler 

almak; 

c)  şikayetlerin etkili bir şekilde ele alınmasını ve 

enerji hizmeti sözleşmelerinden kaynaklanan 

anlaşmazlıkların mahkeme dışı yöntemlerle 

çözülmesini sağlamak için ombudsman gibi 

bağımsız bir mekanizmayı uygulamaya 

koymak veya böyle bir görev vermek; 

bu doğrultuda revize edilecek, kamu kurum ve 

kuruluşları Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda 

çalışanlarına yönelik hazırlayacakları dahili yönetmelik, 

yönerge, genelge, talimat vb. düzenlemeleri yürürlüğe 

koyacaktır. 

SA-07/SH-01/E-02: ETKB ile diğer ilgili Bakanlıklar 

arasında ortak eylemleri içine alan işbirliği protokolleri 

yapılacak, yerel yönetimler arasında iletişim ağı 

kurulacak ve YEGM, TOBB ve VGM arasında, 

sanayide enerji etütleri, eğitim ve özendirici yarışmalar 

kapsamında stratejik işbirliği tesis edilecektir. EVKK 

üyesi kurum veya kuruluşların üst düzey yöneticiler 

tarafından temsil edilmesi sağlanacak ve Kurulun 

etkinliği artırılacaktır. Danışma Kurulu tematik 

alanlarda çalışacak şekilde alt gruplar halinde 

yapılandırılacaktır. 

 



  
 
 
 
 

 

 

Sayfa - 92 - 

d)  bağımsız piyasa aracılarının, talep ve arz 

taraflarında piyasa gelişiminin teşvik 

edilmesinde bir rol oynamasını mümkün 

kılmak. 

3.   Üye Devletler enerji dağıtımcılarının, dağıtım 

sistemi operatörlerinin ve perakende enerji satış 

şirketlerinin, enerji hizmetlerine olan talebi ve 

enerji hizmetlerinin sunulmasını veya diğer enerji 

verimliliği iyileştirme önlemlerini 

engelleyebilecek faaliyetlerden ya da piyasanın 

rakiplere kapatılması veya baskın konumların 

kötüye kullanılması gibi bu hizmetlere veya 

önlemlere ilişkin piyasaların gelişimini 

önleyebilecek faaliyetlerden sakınmalarını 

sağlarlar. 

 

Madde 19 - Enerji verimliliğini teşvik 
etmeye yönelik diğer önlemler 

1.   Üye Devletler, mülkiyet ve kiracılık 
kanunlarının temel ilkelerine halel 
getirmeksizin, enerji verimliliğinin 
önündeki düzenleyici ve düzenleyici 
olmayan engelleri kaldırmak için 
değerlendirmeler yapar ve gerekirse 
özellikle şunlara ilişkin olarak uygun 
önlemler alır: 

Karşılığı yok  
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a)  bir binanın sahibi ve kiracısı arasında 
veya sahipleri arasında bu tarafların, 
normalde yapacakları ancak tüm faydaları 
bireysel olarak elde etmeyeceklerinden 
veya çok sahipli gayrimenkullerde karar 
verme süreçlerini düzenleyen ulusal 
kurallar ve önlemler de dahil olmak üzere 
maliyetlerin ve faydaların aralarında 
bölünmesine ilişkin kurallar olmadığından 
dolayı enerji verimliliği iyileştirme 
yatırımları yapmaktan caydırılmamasını 
sağlamak için teşviklerin paylaşılması; 

b)  kamu kurumlarının enerji verimliliğini 
iyileştirmeye ve beklenen yaşam 
çevrimi maliyetlerini en aza indirmeye 
yönelik yatırımları yapmaktan ve enerji 
performansı sözleşmelerini ve uzun 
dönemli sözleşmelere dayalı diğer 
üçüncü taraf finansman 
mekanizmalarını kullanmaktan 
caydırılmamasını sağlamak için kamu 
alımları ve yıllık bütçeleme ve 
muhasebeye ilişkin hukuki ve 
düzenleyici hükümler ve idari 
uygulamalar. 

Engelleri kaldırmaya yönelik bu önlemler 
teşviklerin sağlanmasını, hukuki ve 
düzenleyici hükümlerin kaldırılmasını veya 
değiştirilmesini, kılavuz ilkelerin ve açıklayıcı 
bildirimlerin kabul edilmesini veya idari 
prosedürlerin basitleştirilmesini içerebilir. Bu 
önlemler, enerji verimliliğine dair olarak 
öğrenim, eğitim ve özel bilgiler ve teknik 
yardımın sunulmasıyla birleştirilebilir. 
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2.   1. paragrafta belirtilen engellerin ve 
önlemlerin değerlendirmesi, madde 24(2)’de 
belirtilen ilk Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planında Komisyona bildirilir. Komisyon, bu 
bağlamda ulusal en iyi uygulamaların 
paylaşılmasını teşvik eder. 
 

Madde 20 - Enerji Verimliliği Ulusal Fonu, 
Finansman Desteği ve Teknik Destek 

1.   Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında 
Antlaşmanın 107. ve 108. maddelerine halel 
getirmeksizin Üye Devletler, çoklu 
finansman akışlarının faydalarını azami 
düzeye çıkarmak için enerji verimliliği 
iyileştirme önlemlerine ilişkin olarak 
finansman imkanlarının oluşturulmasını 
veya mevcut olanların kullanılmasını 
kolaylaştırır. 
2.   Komisyon, uygun durumlarda doğrudan 
veya Avrupa finans kurumları aracılığıyla, 
Üye Devletlerin farklı sektörlerde enerji 
verimliliğini arttırmak için finansman 
imkanları ve teknik destek programları 
oluşturmasına yardımcı olur. 
3.   Komisyon, örneğin düzenleyici 
kurumların yıllık toplantıları aracılığıyla, 
önlemlerin Üye Devletler tarafından 
uygulanmasına dair bilgileri içeren kamusal 
veri tabanlarıyla ve ülkeler arası 
karşılaştırmalarla, yetkili ulusal veya 
düzenleyici kurumlar veya makamlar 
arasında en iyi uygulamaların 
paylaşılmasını kolaylaştırır. 

EV Yönetmeliği 

Madde 29 – (6) Araştırma ve geliştirme projesi yürüten 

ve/veya destekleyen kamu kurum ve kuruluşları aşağıda 

sayılan konulara yönelik projelere öncelik verir. 

Başarıyla sonuçlandırılan projelerin uygulamaya 

geçilmesi yönünde tanıtım etkinlikleri ile birlikte teknik 

destek sağlar. 

 

 

Bir enerji verimliliği fonu, Enerji Verimliliği 

Yükümlülüğü kapsamında bir seçenektir.  UEVEP’de 

iki ana tedbirin uygulanması tavsiye edilmektedir: 

finansal programların kontrolü ve izlenmesine ilişkin 

bir metodolojinin geliştirilmesi ve uluslararası 

finansal programların koordinasyonu ve kontrolüne 

ilişkin bir metodolojinin geliştirilmesi. 
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4.   Üye Devletler, bir Enerji Verimliliği 
Ulusal Fonu oluşturabilir. Bu fonun amacı, 
ulusal enerji verimliliği girişimlerini 
desteklemek olmalıdır. 
5.   Üye Devletler, madde 5(1)’de belirtilen 
yükümlülüklerin Enerji Verimliliği Ulusal 
Fonuna, bu yükümlülükleri yerine getirmek 
için gereken yatırımlara eşit bir tutarda 
yapılacak yıllık katkılarla gerçekleştirilmesine 
izin verebilir. 
6.   Üye Devletler, yükümlü tarafların madde 
7(1)’de belirtilen yükümlülüklerini Enerji 
Verimliliği Ulusal Fonuna bu 
yükümlülükleri yerine getirmek için gereken 
yatırımlara eşit bir tutarda yapılacak yıllık 
katkılarla gerçekleştirmelerini sağlayabilir. 
7.   Üye Devletler, 5. maddede belirtilen 
binaların enerji performansının iyileştirilmesi 
hedefini gerçekleştirmeye yönelik yenilikçi 
finansman mekanizmalarının geliştirilmesi 
için 406/2009/AT sayılı Karar kapsamında 
yıllık emisyon tahsislerinden elde edilen 
gelirlerini kullanabilir. 
 

Madde 21 - Dönüştürme katsayıları 
Enerji tasarruflarının karşılaştırılması ve 
benzer bir birime dönüştürülmesi amacıyla 
diğer dönüştürme katsayılarının kullanımına 
ilişkin gerekçeler açıklanmadığı sürece Ek 
IV’te belirtilen dönüştürme katsayıları 
kullanılır. 

  

Bölüm V Son hükümler   

Madde 22 Devredilen tasarruflar Uygulanamaz  
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1.   Komisyon, madde 14(10)’da ikinci alt 
paragrafta belirtilen uyumlulaştırılmış 
verimlilik referans değerlerini gözden 
geçirmek için 23. maddeye uygun olarak 
devredilen tasarrufları kabul etme yetkisiyle 
donatılır. 
2.   Komisyon Ek I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X 
ve XII’deki gereklilikleri, değerleri, 
hesaplama yöntemlerini ve varsayılan birincil 
enerji katsayısını teknik ilerlemeye 
uyarlamak için 23. maddeye uygun olarak 
devredilen işlemleri kabul etme yetkisiyle 
donatılır. 
 

Madde 23 - Yetki devrinin kullanımı 
1.   Devredilen tasarrufları kabul etme yetkisi, 
bu maddede belirtilen koşullara tabi olarak 
Komisyona verilir. 
2.   22. maddede belirtilen devredilen 
tasarrufları kabul etme yetkisi, 4 Aralık 2012 
tarihinden itibaren beş yıllık bir süre boyunca 
Komisyona verilir. 
3.   22. maddede belirtilen yetkinin 
devredilmesi, Avrupa Parlamentosu veya 
Konsey tarafından herhangi bir zamanda 
iptal edilebilir. İptal kararı, kararda belirtilen 
yetkinin devrini sonlandırır. Karar, Avrupa 
Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını 
takip eden gün veya orada belirtilen sonraki 
bir tarihte yürürlüğe girer. Yürürlükteki 
devredilen tasarrufların geçerliliğini 
etkilemez. 
4.   Komisyon, devredilen bir tasarrufu kabul 
eder etmez bunu aynı anda Avrupa 
Parlamentosuna ve Konseye bildirir. 

Uygulanamaz Uygulanamaz 
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5.   22. madde uyarınca kabul edilen bir 
devredilen yetkinin Avrupa Parlamentosuna 
ve Konseye bildirilmesinden sonraki iki ay 
içinde Avrupa Parlamentosu veya Konsey 
tarafından hiçbir itirazda bulunulmazsa veya 
bu sürenin bitiminden önce Avrupa 
Parlamentosunun ve Konseyin her ikisi 
birden itiraz etmeyeceklerine dair Komisyonu 
bilgilendirirse bu devredilen tasarruf 
yürürlüğe girer. Avrupa Parlamentosunun 
veya Konseyin inisiyatifi ile bu süre iki ay 
daha uzatılır. 
 

Madde 24 - Uygulamanın gözden 
geçirilmesi ve izlenmesi 
1.   2013 yılından itibaren her yıl 30 Nisan’a 
kadar Üye Devletler, Ek XIV’teki Kısım 1’e 
uygun olarak ulusal enerji verimliliği 
hedeflerine yönelik kaydedilen ilerlemeye 
dair rapor sunar. Bu rapor, Üye Devletlerin ve 
Birliğin ekonomik politikalarına ilişkin geniş 
kapsamlı kılavuz ilkeleri hakkında 13 
Temmuz 2010 tarihli ve 2010/410/EU sayılı 
Konsey Tavsiyesinde belirtilen Ulusal 
Reform Programlarının bir kısmını 
oluşturabilir (28). 

Madde yok  UEVEP’lerin düzenli olarak hazırlanmasıyla inceleme 

yapılır. Türkiye bir inceleme ve izleme süreci 

oluşturmalıdır. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN#ntr28-L_2012315EN.01000101-E0028
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2.   30 Nisan 2014 tarihine kadar ve daha 
sonra her üç yılda bir Üye Devletler, Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planlarını sunar. 
Madde 3(1)’de belirtilen ulusal enerji 
verimliliği hedeflerini gerçekleştirme 
amacıyla Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planları, önemli enerji verimliliği iyileştirme 
önlemlerini ve enerji arzının, iletiminin ve 
dağıtımının yanı sıra enerji son 
kullanımındaki tasarruflar da dahil olmak 
üzere beklenen ve/veya gerçekleştirilen 
enerji tasarruflarını kapsar. Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planları, 2020 yılında 
beklenen genel birincil enerji tüketiminin 
güncellenen tahminleriyle ve Ek XIV’te Kısım 
1’de belirtilen sektörlerdeki birincil enerji 
tüketiminin tahmini düzeyleriyle tamamlanır. 
Komisyon, 31 Aralık 2012 tarihine kadar 
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planları için 
rehber olarak bir şablonu sunar. Bu şablon, 
madde 26(2)’de belirtilen danışma 
prosedürüne uygun olarak kabul edilir. 
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planları her 
durumda Ek XIV’te belirtilen bilgileri içerir. 
 

Madde 25 - Çevrimiçi platform 

Komisyon ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeylerde bu Direktifin pratikte 
uygulanmasını desteklemek için çevrimiçi bir 
platform oluşturur. Bu platformda 
uygulamalara, karşılaştırmalı 
değerlendirmelere, ağ kurma faaliyetlerine 
ve yenilikçi uygulamalara dair deneyimlerin 
paylaşılması desteklenir. 

İnternet portalı (zorunlu veri raporu) 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu  

Madde 7 b, d 

• Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneticisi 

çalıştırmakla yükümlü olan bina sahipleri ve/veya 

yönetimleri istenen bilgileri, kamu kesiminde enerji 

yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan kurum ve 

kuruluşlar ise formatı Genel Müdürlük tarafından 

belirlenen enerji tüketim bilgileri ve kendi tespitlerini 

içeren raporları her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel 

UEVEP’de yer almamaktadır 
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Müdürlüğe verir. Endüstriyel işletmeler, Genel 

Müdürlüğün yerinde yapacağı incelemelere imkan tanır. 

• Toplam inşaat alanı yönetmelikte belirlenen 

mesken amaçlı kullanılan binalarda, ticari binalarda ve 

hizmet binalarında uygulanmak üzere mimari tasarım, 

ısıtma, soğutma, ısı yalıtımı, sıcak su, elektrik tesisatı ve 

aydınlatma konularındaki normları, standartları, asgari 

performans kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol 

prosedürlerini kapsayan binalarda enerji performansına 

ilişkin usul ve esaslar, Türk Standartları Enstitüsü ve 

Genel Müdürlük ile müştereken hazırlanarak 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe 

konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik 

hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde ilgili idare 

tarafından yapı kullanma izni verilmez. 

Madde 26 - Komite prosedürü 

1.   Komisyona bir komite yardımcı olur. Bu 
komite, (EU) 182/2011 sayılı Tüzük 
kapsamında bir komite olmalıdır. 
2.   Bu paragrafa bir atıf yapıldığında (EU) 
182/2011 sayılı Tüzüğün 4. maddesi geçerli 
olur. 
 

 

 

Uygulanamaz UEVEP’de yer almamaktadır 

Madde 27 - Yasa değişiklikleri ve 
yürürlükten kaldırmalar 

1.   Üye Devletlerin iç hukuka aktarmaya yönelik 

zaman sınırıyla ilgili yükümlülüklerine halel 

getirmeksizin 4(1)’den 4(4)’e kadar olan 

maddeler ile Ek I, III ve IV hariç olmak üzere 

2006/32/EC sayılı Direktif, 5 Haziran 2014 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

yürürlükten kaldırılır. 2006/32/EC sayılı 

Direktifteki 4(1)’den 4(4)’e kadar olan maddeler 

sistem gerekliliklerini belirlemesi öngörülmektedir. Bu 

gerekliliklerin açıklanamayan bir piyasa engeli teşkil 

etmemesi kaydıyla belirli durumlarda bu Direktife ve 

onun uygulama önlemlerine uygun enerjiyle ilgili 

ürünlerin kurulmasını sınırlandırabilmesi, bu Direktifin 

amaçlarıyla tutarlıdır. 

2) Madde 6(1)’in sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir: 

‘Bu, 2010/31/EU sayılı Direktifteki madde 4(1) ve 

madde 8’e uygun olarak Üye Devletler tarafından 

UEVEP’de yer almamaktadır 
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ile Ek I, III ve IV, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılır. 

Üye Devletlerin iç hukuka aktarmaya yönelik 
zaman sınırıyla ilgili yükümlülüklerine halel 
getirmeksizin 2004/8/EC sayılı Direktif, 5 
Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere yürürlükten kaldırılır. 
2006/32/EC ve 2004/8/EC sayılı Direktiflere 
yapılan atıflar, bu Direktife yapılmış sayılır ve 
Ek XV’te yer alan korelasyon tablosu dikkate 
alınarak yorumlanır. 
2.   2010/30/EU sayılı Direktifteki madde 9(1) 
ve (2), 5 Haziran 2014 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere kaldırılır. 
3.   2009/125/EC sayılı Direktif aşağıdaki 
şekilde değiştirilir: 
1. aşağıdaki ifade eklenir: 

‘(35a) Binaların enerji performansı hakkında 19 
Mayıs 2010 tarihli ve 2010/31/EU sayılı 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
Direktifinde (29) Üye Devletlerin, bina 
kaplamasının bir kısmını oluşturan yapı 
elemanlarına ilişkin enerji performansı 
gereklilikleri ve genel enerji 
performansına, düzgün yalıtıma, uygun 
boyutlandırmaya ve mevcut binalarda 
kurulu olan teknik yapı sistemlerinin 
ayarlanmasına ve kontrolüne ilişkin  

 

 

belirlenen enerji performansı gerekliliklerine ve 

sistem gerekliliklerine halel getirmez.’ 

 

 

 

 

Madde 28 - İç hukuka aktarma 

1.   Üye Devletler, bu Direktife uyum 
sağlamak için gerekli kanunu, ikincil 
düzenlemeyi ve idari kuralları 5 Haziran 2014 
tarihinden önce yürürlüğe koyar. 

Uygulanamaz UEVEP’de yer almamaktadır 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN#ntr29-L_2012315EN.01000101-E0029
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Birinci alt paragrafa bakılmaksızın Üye 
Devletler, 4. maddeye, madde 5(1)’in ilk alt 
paragrafına, madde 5(5)’e, madde 5(6)’ya, 
madde 7(9)’un son alt paragrafına, madde 
14(6)’ya, madde 19(2)’ye, madde 24(1)’e, 
madde 24(2)’ye ve Ek V’teki (4). bende uyum 
sağlamak için gerekli kanun, ikincil 
düzenleme ve idari kuralları, ilgili yerlerde 
belirtilen tarihlere kadar yürürlüğe koyarlar. 
Üye Devletler, bu hükümlerin metinlerini 
Komisyona derhal iletir. 
Üye Devletler bu hükümleri kabul ettiklerinde 
hükümlerde bu Direktife atıf yapılır veya bu 
hükümler, resmi olarak yayımlanırken bu 
yönde bir atfa yer verilir. Üye Devletler söz 
konusu atfın nasıl yapılacağını belirler. 
 

2.   Üye Devletler, bu Direktifin düzenlediği 
alanda kabul ettikleri ulusal mevzuatın temel 
hükümlerinin metnini Komisyona bildirir. 
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EK 4 

Enerji Sektörünün Sorunları 

AB Enerji verimliliği direktifi ile uyum düzeyinin gösterilmesi, değerlendirme yapılması ve 

boşlukların tespiti adına enerji sektörünü ilgilendiren incelenmesi gereken hususlar; 

 Madde 7, enerji verimliliği yükümlülük sistemi 

 Madde 9, Sayaç ve ölçüm 

 Madde 10, Faturalandırma bilgisi 

 Madde 11, Sayaç ve fatura bilgilerine ulaşım 

 Madde 14, Verimli ısıtma ve soğutma 

 Madde 15, Enerji üretim, iletim ve dağıtımında verimlilik 

Madde 7’ye İlişkin Uyum Konuları - Enerji Verimliliği Yükümlülükleri 

Madde 7’nin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde, söz konusu Madde’nin uygulanmasını 

planlarken dikkate alınması gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Orijinal Madde’de zorunlu yıllık 

hedef bulunmakta olup bu durum, çok fazla verinin kullanılmasını gerektiren bir yaklaşımı zorunlu 

kılmaktadır.  Madde 7 aynı zamanda, enerji şirketlerinin enerji verimliliği önlemlerini uygulamasını 

da zorunlu kılmak üzere tasarlanmıştı. Direktifin 2012’de onaylanması öncesinde, böyle planları 

başarıyla uygulamış olan çok az sayıda üye ülke bulunmaktaydı.  En önemlileri Fransa, İtalya ve 

Birleşik Krallık idi. Üye ülkeler bu direktifi onaylamış olmakla birlikte, enerji şirketlerinin 

yükümlülüklerinin yerine geçecek alternatif önlemlere izin veren bir ek yapılmıştı. 

Aşağıdaki tanım, ağırlıklı olarak, Komisyon tarafından üye ülkelere yardımcı olmak amacıyla 

hazırlanan rehberlik dokümanlarından alınmıştır. Ayrıca, üye ülkelerden uzmanlar, Uyumlu 

Eylemler olarak bilinen mekanizma yoluyla bir araya gelmektedir. Türkiye’nin gözlemci olmasına 

izin verilmiştir. 

Programın Tanımı 

EVY çerçevesinde, enerji dağıtımı ya da perakende şirketinin bir kısmının, son kullanıcı 

müşterilerin müştemilatları ya da evlerinde enerji tasarrufu sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Bir EVY’nin tasarım ve işletmesinde bir çok farklı modalite vardır. İyi uygulamalar şunları içerir23: 

 Üye ülkeler, EVY içindeki rolleri açıkça tanımlamalı ve yükümlü taraflar için enerji tasarrufu 

hedefini belirlemelidir. 

 Eğer enerji şirketinin düzenlenen bölümü üzerine EVY konulmuşsa ya da enerji fiyatı 

düzenlenmişse, enerji ile ilgili düzenleyici kurumlar, EVY altındaki enerji sağlayıcıların 

hedefleri tutturma maliyetlerini karşılayabilecekleri düzenleyici mekanizmalar getirmelidir. 

 EVY yöneticileri herhangi bir yükümlülük getirirken, düşük gelirli aileler konusunda, hem 

maliyetlerin onları etkilememesi hem de kurulan fiili enerji verimliliği önlemlerinden onların 

da faydalanmalarının sağlanması açılarından dikkatli olunmasını sağlamalıdırlar. 

                                                      
23Enerji Tasarrufları Koalisyonu Rehber Kitabına göre 
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 Eğer üye ülkeler, yükümlü tarafların enerji tasarrufu önlemlerini doğrudan gerçekleştirmek 

yerine bir Enerji Verimliliği Fonuna ödeme yapmalarına izin vermeye karar vereceklerse, 

eşdeğerliliğin nasıl kurulacağını açıkça belirlemeli ve zorunlu ödeme mekanizmasının tüm 

taraflar için şeffaf ve adil olmasına dikkat etmelidirler. 

 Üye ülkeler, EVY’leri ve diğer enerji tasarrufu politikaları arasında mümkün olduğunca 

büyük bir sinerji yakalamaya çalışmalıdır. 

Bu hedef asgari olarak, tüm enerji dağıtımcıları veya tüm perakende enerji satış şirketlerinin nihai 

müşterilerine yıllık enerji satışlarının 1 Ocak 2013 tarihinden önceki en güncel üç yıllık süredeki 

ortalamasının hacmen %1,5’i oranında yeni tasarrufların 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 31 Aralık 

2020 tarihine kadar her yıl sağlanmasına eşdeğer olmalıdır. [Bu tarihler, Türkiye’de EVD’nin iç 

hukuka aktarılmasına göre değişecektir.] 

EVD, hedeflerin tamamına ya da bir kısmına, son kullanıcı tüketimini düşürücü etkisi olan 

alternatif önlemlerle erişilmesine izin vermektedir (Madde 7.9). Bunlar, aşağıdakileri içermektedir 

(Madde 7 için AK Rehberlik Dokümanından alınmıştır): 

 Enerji veya CO2 vergileri  

Bunlar bir Üye Ülke tarafından koyulmuş olan ve son kullanım enerji tüketimini azaltma 

etkisine sahip vergilerdir. Bu önleme ilişkin gereklilikler, Madde 2 (17), (18) ve (19), 

Madde 7 (9)’dan (11)’e ve Ek V, bölüm 3 ve 4’te bulunmaktadır. Bu planlar dahilindeki 

taraf, ‘uygulayıcı resmi makam’ olup, bu kavram şu anlama gelmektedir: ‘enerji veya 

karbon vergilendirme uygulamalarının, mali program ve araçların, mali teşviklerin, 

standart ve normların, enerji etiketleme programlarının ve ilgili eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin yürütülmesinden veya izlenmesinden sorumlu olan ve kamu hukukuna 

tabi bir kurum’  

 

 Finansman planları ve enstrümanları ile mali teşvikler 

Bunlar, bir Üye Ülke tarafından gerçekleştirilen ve bir parasal ve mali teşvik sayesinde 

enerji verimli teknoloji veya tekniklerin uygulanmasına yol açarak son kullanım enerji 

tüketimini azaltma etkisine sahip olan politika önlemleridir. Bunların tesis edilmesine ve 

uygulanmasına ilişkin gereklilikler, Madde 2 (15), (17) ve (19), Madde 7 (9)’dan (11)’e 

ve Ek V, bölüm 1, 2 ve 4’te bulunmaktadır. Bu politika önlemlerinin izlenmesi, bir 

‘uygulayıcı kamu otoritesi’ ya da ‘görevlendirilmiş taraf’ça gerçekleştirilmelidir. Bir 

‘görevlendirilmiş taraf’, hükümet veya başka bir kamu kurumu adına bir finansman 

programını oluşturmak, yönetmek veya işletmek için hükümet veya başka bir kamu 

kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir tüzel kişiliktir. Finansman programları ya da 

enstrümanları konusunda, fonlama, ya sadece kamu kaynaklarından (Avrupa kaynaklı 

ya da ulusal) veya, açık bir şekilde son kullanım enerji tasarruflarına yol açacak bireysel 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedefleyen kamuya ait (Avrupa kaynaklı ya da ulusal) 

ve özel kaynakların (örn. bankalar, yatırım fonları, emeklilik fonları) bir birleşiminden 

gelmelidir 24.    

 Enerji Verimliliği Ulusal Fonu 

                                                      
24 Avrupa kaynaklı fonlama hususunda şu husus göz önünde bulundurulmalıdır: Üye Ülkeler, 2014-2020 Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu tahsisatının en az %20’sini daha gelişmiş bölgelerde, %15’ini geçişteki bölgelerde, %10-12’sini ise daha az 
gelişmiş bölgelerde yenilenebilir enerjiye ve enerji verimliliğine ayırmak durumundadırlar. 
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Bu, bir üye ülke tarafından, ulusal enerji verimliliği girişimlerini desteklemek üzere 

kurulmuş herhangi bir fon olabilir. Bu fonların kurulmasına ve işletilmesine ilişkin 

gereklilikler, Madde 2 (15), (17) ve (19), Madde 7 (9)’dan (11)’e, Madde 20 (6) ve Ek V, 

bölüm 1, 2 ve 4’te bulunmaktadır. Bu politika önlemlerinin izlenmesi, bir ‘uygulayıcı 

kamu otoritesi’ ya da ‘görevlendirilmiş taraf’ça gerçekleştirilmelidir. Madde 7 

çerçevesinde listelenecek olursa, fonlama, ya sadece kamu kaynaklarından (Avrupa 

kaynaklı ya da ulusal) veya, açık bir şekilde son kullanım enerji tasarruflarına yol 

açacak bireysel faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedefleyen kamuya ait (Avrupa 

kaynaklı ya da ulusal) ve özel kaynakların (örn. bankalar, yatırım fonları, emeklilik 

fonları, görevlendirilmiş taraflar) bir birleşiminden gelmelidir 25.  

 Düzenlemeler ve gönüllü anlaşmalar 

Bunlar, bir Üye Ülke tarafından gerçekleştirilen ve enerji verimli teknoloji veya 

tekniklerin uygulanmasına yol açarak son kullanım enerji tüketimini azaltma etkisine 

sahip olan politika önlemleridir. Bunlar, spesifik enerji verimliliği teknolojilerini ye da 

tekniklerini zorunlu kılan yasal olarak bağlayıcı önlemler ya da aktörlerin -sanayi ya da 

yerel yetkililer- belirli faaliyetleri yürütmeye söz verdikleri gönüllü anlaşmalar olabilir.  

Bu politika önlemlerinin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin gereklilikler, Madde 2 (16) 

ve (18)’den (19)’a, Madde 7 (9)’dan (11)’e ve Ek V, bölüm 1, 2 ve 4’te bulunmaktadır. 

Bu politika enstrümanlarına katılanlar ‘katılımcı taraf’ olarak adlandırılır ve, ‘gönüllü bir 

anlaşma kapsamında belirli hedeflere ulaşma görevini edinmiş veya ulusal bir 

düzenleyici politika aracı kapsamında yer alan işletmeleri veya kamu kurumlarını’ içerir.  

 Standartlar ve normlar 

Bunlar, bir üye ülke tarafından oluşturulan ve örneğin ürünlerin, hizmetlerin, binaların 

ve taşıtların enerji verimliliğini iyileştirmeyi hedefleyen politika önlemleridir (örneğin yapı 

yönetmelikleri, süreçler için minimum performans gereklilikleri). ‘Birlik hukuku 

çerçevesinde Üye Ülkeler için zorunlu ve uygulanabilir olan’ standartlar ve normlar 

sayılmamaktadır; bu durum aşağıdaki 34. ve 36. noktalarda açıklanmıştır. Bu önleme 

ilişkin gereklilikler, Madde 2 (17), (18) ve (19), Madde 7 (9)’dan (11)’e ve Ek V, bölüm 

1, 2 ve 4’te bulunmaktadır. Bu programlar çerçevesindeki taraflar, ‘uygulayıcı kamu 

otoritesi’dir. 

 Enerji etiketleme programları 

Bunlar, bir Üye Ülke tarafından oluşturulan etiketleme programları olup, Birlik hukuku 

çerçevesinde söz konusu Üye Ülkelerde zorunlu ve uygulanabilir olanlar buna dahil 

değildir (örn. Enerji Etiketlemesi Direktifi26 çerçevesinde uygulanan bir Enerji 

Etiketinden kaynaklanan tasarruflar sayılmamaktadır27). Bunların tesis edilmesine ve 

uygulanmasına ilişkin gereklilikler, Madde 2 (17), (18) ve (19), Madde 7 (9)’dan (11)’e 

ve Ek V, bölüm 1, 2 ve 4’te bulunmaktadır. Etiket ve onunla bağlantılandırılabilecek 

                                                      
25 a.g.e. 
26Enerji ile ilgili ürünlerin enerji ve diğer kaynakları tüketimlerinin etiketleme ve standart ürün bilgisi ile gösterilmesine ilişkin 19 Mayıs 
2010 tarihli ve 2010/30/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, OJ L 153, 18.6.2010, s. 1. 
27Ürünlerin, Enerji Etiketleme Direktifi çerçevesinde etiketlenmesi, diğer alternatif politika önlemlerinin bir unsuru olarak 
kullanılabilir (örn. finansmana ilişkin ya da mali teşvikler, enerji verimliliği yükümlülükleri, gönüllü anlaşmalar). Bu alternatif 
politika önlemlerinin etkisi, Madde 7 ve Ek V gereklilikleri çerçevesinde değerlendirmeye alınmalıdır.  
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tekil eylemler arasında bir bağ kurabilmek için, bu etiketlerin etkisinin dikkatle 

değerlendirilmesinin gerektiği unutulmamalıdır. 

 

 Enerji istişare programları da dahil olmak üzere eğitim ve öğretim 

Bunlar, bir Üye Ülke tarafından gerçekleştirilen ve örneğin, enerji denetçileri için eğitim 

programları, enerji yöneticileri için öğretim programları ya da hane halkı için enerji 

istişare programları yoluyla, enerji verimli teknoloji veya tekniklerin uygulanmasına yol 

açarak son kullanım enerji tüketimini azaltma etkisine sahip olan politika önlemleridir. 

Bunların tesis edilmesine ve uygulanmasına ilişkin gereklilikler, Madde 2 (17), (18) ve 

(19), Madde 7 (9)’dan (11)’e ve Ek V, bölüm 1, 2 ve 4’te bulunmaktadır. Bu politika 

önlemlerinin izlenmesi, bir ‘uygulayıcı kamu otoritesi’ tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Eğitim ya da öğretim faaliyetleri ve onunla bağlantılandırılabilecek tekil eylemler 

arasında bir bağ kurabilmek için, bu önlemlerin etkisinin dikkatle değerlendirilmesinin 

gerektiği unutulmamalıdır. 

 Diğer alternatif politika önlemleri  

Madde 7(9)’da bulunan listeye ek olarak başka politika önlemleri de uygulanabilir. 

Bununla birlikte, paragraf 9’un son alt paragrafının üçüncü cümlesi uyarınca Üye 

Ülkeler, eşdeğer tasarruf, izleme ve doğrulama değerlerine nasıl ulaşıldığını, 

Komisyon’a yaptıkları bildirimde açıklamak durumundadır. 

Uygulama Sorunları 

Bu, karmaşık bir önlemdir. Sadece enerji şirketlerini kullanmak, onların konsepti anlamaları, enerji 

verimliliği önlemlerini fonlama ihtiyacını kabul etmeleri ve önlemleri nasıl uygulayacaklarını 

anlamaları için uzun danışma süreçleri gerektirmektedir. Bu muhtemelen, AB’deki, EVY’yi 

başarıyla uygulamış enerji şirketleri ile görüşmeler yapılması anlamına gelecektir. 

Almanya gibi bazı ülkeler bu yolu seçmeyi reddetmiş ve tamamen alternatif önlemlere yönelmiştir. 

EVY muhtemelen, alternatif önlemlerle başlanması ve zaman içinde enerji şirketlerinin programa 

dahil olmalarının sağlanması sonucunda bir dönüşüm geçirecektir. Alternatif önlemler söz konusu 

ise, çifte hesaplama yapılmadığını gösteren kanıtlar gerekmektedir.  

EVY’nin AB’de nasıl uygulandığını gösteren ve Türkiye’de de dağıtımı yapılabilecek bazı raporlar 

bulunmaktadır. 

İzleme Sorunları 

Tasarrufların hesaplanmasına ilişkin birtakım sorunlar bulunmaktadır. Komisyon bu konuda 

rehberlik sunmuştur. 

Madde 7 ve Ek V, hesaplamaların nasıl yapılacağını detaylı şekilde açıklamakta olup, program 

analistleri, belirlenen prosedürleri takip etmek durumunda kalacaktır. Komisyon aynı zamanda 

Madde 7 için, takip edilmesi gereken 25 sayfalık bir rehberlik dokümanı getirmiştir. 

EVD Uyumlu Eylemi, 2015 sonlarında, hesaplama yaklaşımlarını inceleyen bir rapor hazırlamıştır. 

EVD UE, şunları yazmıştır: 
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Her ne kadar EVD’de Madde 7 çerçevesinde tasarrufların nasıl hesaplanacağına dair gereklilikler 

yer alsa da, Üye Ülkelerin, Ek V’te belirtilen gereklilikler göz önünde bulundurulduğunda, kesin 

hesaplama metodunu seçme konusunda önemli ölçüde esneklikleri bulunmaktadır.  

Enerji tasarruflarının hesaplanması için farklı yaklaşımlar aşağıdakileri kapsamaktadır:  

 temel yöntemin seçimi (tahmini, ölçülen, gözlenen, ölçeklenmiş);  

 verimli önlemler için kullanılan referansların ve değerlerin belirlenmesi (iklimsel 

farklılıkların uygulanıp uygulanmadığı ve bedavacıların muhtemel etkilerinin 

açıklamasının nasıl yapıldığı);  

 önlemlerin kullanım ömrünün nasıl dikkate alındığı.  

Üye Ülkelerin Madde 7 bildirimleri ve UEVEP’ler, Madde 7’nin gerekliliklerinin yerine getirilmesi 

için çok çeşitli önlemlerin kullanılacağını göstermektedir. Bu önlemler, diğerlerine ilaveten, Enerji 

Verimliliği Yükümlülüklerini (EVY’ler) ve ayrıca sübvansiyon programlarını, enerji vergilerini ve 

standartlar ile normları içermektedir.  

Üye Ülkelerin bildirimlerinden ve UEVEP’lerden elde edilen kısıtlı bilgilerden, diğer üç yaklaşım 

da uygulanıyor olmakla birlikte, Madde 7 için enerji tasarruflarını hesaplamakta en çok kullanılan 

yaklaşımın tahmini tasarruflar olduğu sonucu çıkarılabilmektedir.  

UE EVD’nin önceki toplantılarındaki fikir teatileri, Üye Ülkelerin yaklaşımlarının, referansların 

belirlenmesi, enerji verimliliği önlemleri için seçilen değerler ve önlemlerin kullanım ömrünü 

hesaba katma hususundaki hükümler konularında farklılık arz ettiğini göstermiştir.  

Bu gerçekler, Üye Ülkelerin enerji tasarrufu hesaplamalarının karşılaştırılabilirliği konusunda 

zorluklara yol açmaktadır. 

Uyumluluğun Sağlanması 

Enerji Verimliliği Direktifine göre üye devletlerin Komisyona rapor etmeleri gereken birçok husus 

vardır. 

 2013 yılından itibaren her yıl 30 Nisan’a kadar Üye Devletler, ulusal enerji verimliliği 

hedeflerine ilişkin olarak katedilen ilerlemeye dair rapor sunar. 

 30 Nisan 2014 tarihine kadar ve daha sonra her üç yılda bir Üye Devletler, Ulusal Enerji 

Verimliliği Eylem Planlarını sunar. Komisyon üye devletler tarafından kullanılmak üzere bir 

şablon sağlamıştır. 

 EVD Ek XIV, raporlama çerçevesini çizmektedir. Bu, hem tüketimdeki değişimleri hem de 

uygulanan önlemlerin güncellenmesini içermektedir. 

Komisyon, uygulamanın etkilerini izler. Komisyon, diğerlerine ilaveten çeşitli değerlendirmeler 

tayin etmiş olup, EVY, Kasım 2016 Temiz Enerji Paketi’ne eşlik eden etki değerlendirmesine dahil 

edilmiştir. 

AB Deneyimi 

Enerji Verimliliği Yükümlülüğü konusunda çok sayıda rapor ve değerlendirme bulunmaktadır. 

Önemli husus, alternatif önlemlerin sıkça kullanılmasıdır.   
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Şekil 8: Jan Rosenow’un sunumu, Şubat 2016, Dünya Sürdürülebilir Enerji Günleri 

EVY’ye ilaveten 477 alternatif önlem belirlenmiştir. 

Üye ülkeler tarafından seçilen 16 EVY bulunmakta olup bunların 12’si alternatif önlemlerdir. 

EVY’lerin, herhangi tekil bir önlem arasından en fazla tasarrufu yaratması beklenmektedir (%34) 

Komisyon’un bir değerlendirmesinden: En büyük tasarrufların, %42 ile bina sektörüne yönelik 

önlemlerden gelmesi beklenmektedir (sanayiden %8, taşımacılıktan %6 ve birden fazla alana 

yayılan önlemlerden %44). 

8 Üye Ülke yükümlülüğü enerji tedarikçilerine (Bulgaristan, İrlanda, Fransa, Lüksemburg, 

Polonya, Slovenya, İspanya, BK), 3 Üye Ülke dağıtım şirketlerine (Danimarka, İtalya, Litvanya), 

2 üye ülke ise hem dağıtım şirketlerine hem de tedarikçilere (Estonya, Malta) yüklemiştir (Malta 

örneğinde bu, enerjinin hem dağıtımını hem de perakende satışını yapan ana enerji şirketidir). 

2015 tarihli Ricardo AEA, CE Delft değerlendirmesinde şu hususlar yazılmıştır: 

Belirtilen politika önlemlerinin yeni olup olmadıklarını da analiz ettik (yani Direktif’in 

yürürlüğe girmesi öncesinde var olup olmadıklarını), ... Bulgularımıza göre, önerilen 

tasarrufların %75’i mevcut politika önlemlerine dayanmaktadır (aşağıdaki şekle bakınız) 

(yani, tüm enerji tasarruflarının dörtte üçü, Direktifin yürürlüğe girmesinden önce var olan 

politika önlemlerinden sağlanacaktır). 

İlave Okuma 

Jan Rosenow ve Edith Beyer, Costs and benefits of Energy Efficiency Obligations: A review of 

European programmes, Energy Policy, 107 `(2017) 

Coalition for Energy Savings, Study on national policies reported in the transport sector under 

Article 7 of the Energy Efficiency Directive and energy savings potential for the period 2021-2030, 

24 Mart, 2017 
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Tsvetomira Kulevska, Sürdürülebilir Enerji Gelişim Ajansı, Bulgaristan; Antanas Cereska, Devlet 

Girişimi Enerji Ajansı, Litvanya; Gregor Thenius, Avusturya Enerji Ajansı, Avusturya, Methods for 

the calculation of energy savings, Obligation Schemes and Monitoring, EED Concerted Action 

International Energy Agency, Market-based Instruments for Energy Efficiency, Policy Choice and 

Design, OECD, 2017 

Coalition for Energy Savings, Guidebook for Strong Implementation, Your guidebook to navigate 

the EU Energy Efficiency Directive, http://energycoalition.eu/guidebook-strong-implementation-0 

Madde 9’a İlişkin Uyum Konuları - Ölçüm 

Aşağıda, Enerji Verimliliği Direktifi Madde 9’a uyumu sağlamaya ilişkin önemli noktaların bazıları 

sunulmaktadır. 

Programın Tanımı 

Aşağıdaki hususlar, Komisyonun Madde 9’a ilişkin rehberlik dokümanından alınmıştır. 

1. Enerji tüketiminin ölçümüne ilişkin olarak, Madde 9’da, Üye Ülkelerin aşağıdaki ana 

yükümlülüklere uymaları zorunlu kılınmaktadır: 

 Teknik ya da mali sebeplere dayanan istisnalar hariç olmak üzere, elektrik, doğal gaz, 

merkezi ısıtma, merkezi soğutma ve hanelerde kullanılan sıcak suyun nihai tüketicilerine, 

gerçek enerji tüketimini doğru şekilde yansıtacak ve fiili kullanım süresi konusunda bilgi 

verecek sayaçların rekabetçi olarak fiyatlanmış bir şekilde temin edilmesi sağlanmalıdır. 

Üye Ülkeler, aşağıdaki durumlarda söz konusu sayaçların mutlaka temin edilmesini 

sağlamalıdır: 

Yeni bir binada yeni bir bağlantı yapıldığında; ya da  

Bir bina, ‘BEPD’de’ belirtildiği şekilde kapsamlı tadilattan geçtiğinde. 

 

 Üye Devletlerin, 2009/72/AT28 ve 2009/73/AT29 sayılı Direktifler doğrultusunda doğal gaz 

ve/veya elektrik kullanımı ölçümü için akıllı ölçüm sistemlerini uygulamaya koyması ve 

akıllı sayaçları kullanıma sokması halinde Üye Devletler: 

 
- Ölçüm sistemleri, nihai müşterilere fiili kullanım süresi hakkında bilgi vermelidir; 
- Sayaçların asgari işlevsellikleri ve piyasa katılımcılarına getirilen yükümlülükler 

belirlenirken, enerji verimliliği hedefleri ve nihai müşterilere yönelik faydaların 
eksiksiz bir şekilde hesaba katılması sağlanmalıdır; 

- Akıllı sayaçlar ve veri alışverişi güvenli olmalı, nihai müşterilerin gizliliği, Birliğin 

verilerin korunması ve gizliliği konusundaki ilgili mevzuatına uygun olmalıdır; 

- Elektrik konusunda ve nihai tüketicinin talebi üzerine, sayaç işleticilerinin, sayacın 

nihai müşterinin mülkünden şebekeye giren elektrik miktarını göstermesini 

sağlamaları şart koşulmalıdır; 

- Nihai müşterilerin talep etmesi halinde, elektrik girişlerine ve çıkışlarına dair 

ölçüm verileri, nihai müşterilere veya nihai müşteri adına hareket eden üçüncü bir 

                                                      
28 İç elektrik piyasasına ilişkin ortak kurallar hakkında 13 Temmuz 2009 tarihli ve 2009/72/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey Direktifi ve ilga edici 2003/54/AT sayılı Direktif, ABRG L 211, 14.8.2009, sayfa 55-93 
29 Doğal gaz iç piyasasının ortak kuralları hakkında 13 Temmuz 2009 tarihli ve 2009/73/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey Direktifi ve ilga edici 2003/55/A sayılı Direktif, ABRG L 211, 14.8.2009, s. 94-136 
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tarafa (örn. bir enerji hizmet şirketi (ESCO) ya da enerji toplayıcı), çeşitli başka 

teklifleri karşılaştırabilmesine olanak tanıyacak kolayca anlaşılabilir bir formatta 

sunulmalıdır; 

- Akıllı sayaçların kurulumu sırasında nihai müşterilere, özellikle akıllı sayaçların 

enerji tüketiminin izlenmesine ilişkin tam potansiyeli hakkında uygun bilgi ve 

tavsiyeler verilmelidir. 

 

 Isıtma, soğutma ve evsel sıcak su kullanımının ölçümü hakkında: 
 

-Bölgesel ısıtma şebekesinden veya birçok binaya hizmet veren merkezi bir kaynaktan 

ısıtma ve soğutma veya sıcak su hizmetinin sağlandığı binalara, ısı eşanjörüne 

veya teslim noktasına monte edilmiş bir merkezi ısıtma veya sıcak su sayacı 

takılmalıdır; 

-Çok daireli ya da çok amaçlı binalarda oturan nihai müşterilere ilişkin olarak, söz 

konusu binaların bir dış kaynaktan mı ya da binaların içindeki ortak bir kaynaktan 

mı beslendiğine bakılmaksızın, 31 Aralık 2016 itibarıyla bu binalardaki her daire ya 

da birime bireysel ısıtma ya da sıcak su sayacı takılmalıdır. Bununla birlikte ısıtma 

sayaçlarının kullanımının teknik olarak elverişli ya da maliyet-etkin olmadığı 

durumlarda, bunun yerine bu binalardaki tekil dairelerdeki/birimlerdeki her bir 

radyatöre tekil ısı pay ölçeri takılmalıdır. Son olarak, bu çözümün maliyet-etkin 

olmadığı hallerde, alternatif ısı tüketimi ölçme yöntemleri dikkate alınabilir.  

 

Uygulama Sorunları 

Madde 9 biraz olağan dışıdır, zira 2009/72/AT30 ve 2009/73/AT sayılı Direktiflere göre akıllı 

sayaçların kullanıma sunulmasındaki gereklilikler üzerinden ilerler. Kullanıma sunma süreci 

aslında gayet iyi ilerlemektedir. 

2016’da Üye Ülkeler, akıllı sayaca ilişkin hizmet piyasası ve piyasa gelişimi önündeki engel ve 

sorunlara ilişkin fikirlerinin alınması amacıyla, Uyumlu Eylem çerçevesinde ankete tabi 

tutulmuştur. 23 Üye Ülke bu ankete katılmıştır. Ayrıca, akıllı sayaçların kullanıma sunulmasının 

teknik ve pratik yönleri ile akıllı sayaçlar etrafındaki hizmetlerin geliştirilmesi konularını daha iyi 

anlamak amacıyla Üye Ülke uzmanlarıyla akıllı ölçüm konusunda 7 görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Ankete katılanların büyük çoğunluğu (23’te 19), ülkelerinde akıllı sayaçların kullanıma sunulması 

sonucunda yeni iş fırsatlarının oluşabileceğini belirtmiştir. Sözü edilen iş fırsatları aşağıdaki 

gibidir:  

 Donanım geliştirmesi ve satışı;  

 Ekranlar, enerji depolama ekipman ve cihazları gibi yardımcı cihazların geliştirilmesi;  

 Genel olarak akıllı sayaçlarla iletişim kurabilecek akıllı alet ve cihazların geliştirilmesi;  

 Akıllı sayaçların kurulumu ve profesyonel kurulum personelinin eğitilmesi;  

 Bir ya da daha fazla enerji tipinin spesifik tüketimini görselleştirecek hizmet ve 

platformların geliştirilmesi;  

 Dinamik tarifeler ve talep tarafı yönetimi geliştirilmesi imkanı;  

 Paket ölçüm hizmetlerinin geliştirilmesi.  

                                                      
30 İç elektrik piyasasına ilişkin ortak kurallar hakkında 13 Temmuz 2009 tarihli ve 2009/72/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey Direktifi ve ilga edici 2003/54/AT sayılı Direktif, ABRG L 211, 14.8.2009, sayfa 55-93 
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2015 Uyumlu Eylem raporundan [Temmuz 2015, Fernando Martins, ISR – Coimbra Üniversitesi, 

Portekiz] 

Elektrik için EVD’nin uygulanması, kısa vadede hemen hemen bütün Üye Ülkeler tarafından 

gerçekleştirilebilecektir. Bazı Üye Ülkelerde, doğal gaza ilişkin maliyetler ve teknik sorunlar daha 

belirgindir ve ilave zorluklar yaratacaktır. Bireyselleştirilmiş ölçüm ve bölgesel merkezi ısıtma, 

soğutma ve sıcak su için, tüketim bazlı, sık faturalandırma konularında EVD gerekliliklerinin 

uygulanmasının daha büyük zor olduğu düşünülmektedir zira, tekil son kullanıcının tüketimini elde 

etmek için çoğu durumda, teknik ve fiziksel açıdan birden fazla sayaç ya da ısı pay ölçer 

yerleştirmek gerekmektedir. 

Yazar şöyle devam etmektedir: 

UE katılımcılarının genel kanısı, nihai müşteriler için mevcut geri beslemenin ve ‘teknik 

olarak mümkün, mali olarak makul ve orantılı’ cümlesinin tanımının, henüz yeterli seviyede 

olmadığı yönündedir. Enerji tasarrufu sağlamak için hangi çeşit faturalandırma bilgisinin en 

etkili olduğunun anlaşılması ve neyin ‘teknik olarak mümkün, mali olarak makul ve orantılı’ 

olduğunun netleştirilmesi için kriter paylaşımının sağlanması amacıyla, daha fazla deneyim 

ve uzmanlık paylaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. 

İzleme Sorunları 

Seçili üye ülkelerin izleme sorunlarını nasıl anlattıklarına dair bazı örnekler aşağıdadır: 

Hırvatistan’dan31: 

EVD’den önce yürürlükte olan, emlak mülkiyeti ve enerji ve suyun faturalandırılması hakkındaki 

bazı kanun ve yönetmelikler, yeni inşa edilen çok daireli binadaki her bir ünitenin enerji ve su 

tüketimi için kendi sayacının olmasını gerekli kılmaktadır.  

Bölgesel merkezi ısıtmaya bağlı mevcut çok daireli binalar için, Termal Enerji Piyasası Kanunu 

tarafından, bireyselleştirilmiş ısı tüketimi için ekipman kurulumu zorunlu tutulmaktadır. Termal 

Enerjinin Yerel Dağıtımı ve Faturalandırılması Yöntemi konusundaki Düzenleme, mesken başına 

ısı maliyetini dağıtmanın standardize edilmiş bir yolunu tanımlamaktadır. 

Enerji ve suyun tedariği, dağıtımı ve faturalandırması konusundaki mevzuat, her tüketicinin ayda 

tüketilen enerji ve su miktarı konusunda kesin verilere sahip olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, 

Enerji Verimliliği Kanunu, Madde 18’den itibaren, nihai enerji tüketimindeki tüm paydaşlar için 

detaylı yükümlülükler getirmektedir. 

Kamu sektörü için, Enerji Verimliliği Kanunu enerji ve su tüketimi konularında daha sıkı kurallar 

getirmektedir: Kamu Sektöründe Enerji Verimliliği ve Sistematik Enerji Yönetiminin Düzenlenmesi 

hakkındaki Kanun çerçevesinde. Enerji yönetimi için ulusal bilgi sistemi (EMIS), kamu 

sektöründeki kurumların enerji tüketimini saatlik olarak izleyebilmelerini sağlamaktadır. 

Hükümet’in Kamu Binalarında Enerji Yenilemesi Programı kapsamına giren tüm binalarda saat 

başı ölçümleri okuyan ekipmanların bulunması zorunludur. 

Çek Cumhuriyeti’nden: 

                                                      
31 UE 2016 uygulama raporundan 
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UEVEP 2014’te belirtilmiş olduğu gibi, Çek Cumhuriyeti’ndeki mevcut ölçüm ve faturalandırma 

sistemi iyice oturmuş olup, nihai müşterilere, belli bir süredeki fiili kullanım hakkında yeterli bilgi 

sağlamaktadır.  

Madde 9, 10 ve 11 kapsamındaki ölçüm ve faturalandırma gereklilikleri, enerji sektöründeki iş 

şartları ve kamu idaresi hakkındaki 458/2000 Coll. sayılı kanun, Enerji Yönetimi hakkındaki 

406/2000 Coll. sayılı kanun ve elektrik ölçümlemesi hakkındaki 82/2011 Coll. sayılı kararname ile 

uygulanmıştır.  

Nihai müşteri için elektrik, gaz ve ısıtma ölçümü sunulmaktadır. Ödemeler genelde peşin olarak 

aylık bazda yapılmakta, faturalandırma ise yıllık olarak ya da üç ayda bir gerçekleştirilmektedir. 

Faturalandırma bilgisi, fatura tutarını oluşturan detaylı bilgilerden ve fiili ve geçmiş tüketimlerin 

karşılaştırmasından oluşmaktadır. Ödeme yöntemi seçilebilmektedir (nakit, on-line vb.). Akıllı 

sayaçlar konusunda, Çek Cumhuriyeti bunların kurulmasının avantaj ve dezavantajlarını 

incelemiş ve bunları yaygın olarak kurmamaya karar vermiştir. Bununla birlikte akıllı sayaç 

kurulumu müşteri talebiyle mümkündür ve böylece müşteriler, normal sayaçlara göre ilave 

maliyetler getirmesine rağmen akıllı sayacın avantajlı olup olmadığına kendileri karar 

verebilmektedir. Akıllı sayaç kurulum programı, hükümet tarafından, Akıllı Şebekeler için Ulusal 

Eylem Planı ile kabul edilmiştir.  

Isı ölçümü konusunda, teknik olarak mümkün ve maliyet etkin olması durumunda, nihai 

müşterilerin bireysel sayaç taktırmaları zorunludur. Bölgesel merkezi ısıtma ve bölgesel sıcak su 

tedariği durumunda, ölçüm, nihai müşteriye yakın bir yere inşa edilen transfer istasyonlarında 

gerçekleştirilmektedir. Daha sonra faturalar, transfer istasyonunda ve nihai müşterideki hisseli 

sayaçlarda ölçülen verilerden şeffaf bir şekilde oluşturulur. Bölgesel merkezi ısıtma ve soğutma 

için sayaç takma zorunluluğu, Enerji Yönetimi hakkındaki 406/2000 Coll. sayılı kanunla (7.4 

paragrafı) zorunlu tutulmuş ve işleme ilişkin detaylar, bölgesel merkezi ısıtma ve sıcak su tedariği 

ve ölçümü kuralları hakkındaki 194/2007 Coll. sayılı kararname ile belirlenmiştir. Sayaçlar, enerji 

tüketimi hakkında bilgi sağlayarak enerji yoğunluğunu düşürmeye yardımcı olurlar ancak 

faturalandırma için de vazgeçilmezlerdir. Isıtma ve sıcak su hakkındaki 269/2015 Coll. sayılı 

kararname, konut sahiplerinin fatura çıkartma konusunda kendi yöntemlerini oluşturmamaları 

halinde faturanın nasıl çıkarılacağını detaylandırmaktadır.  

Danimarka’dan: 

Danimarka Madde 9’u, elektriğin, gazın, suyun, ısıtmanın ve soğutmanın bireysel ölçümü (ölçüm 

düzeni) hakkındaki kanun hükmünde kararname ile uygulamıştır.  

Estonya’dan: 

Ölçüme ilişkin konular, enerji piyasası hakkındaki diğer kanunlarla (Elektrik Piyasası Kanunu, 

Doğal Gaz Kanunu, Bölgesel Merkezi Isıtma Kanunu) ve bunlar kaynaklı düzenlemelerle 

düzenlenmiştir. Kanun, merkezi ısıtma kaynağına sahip olan ya da bölgesel merkezi ısıtma 

ağından beslenen çok daireli ya da çok amaçlı binalarda, Ekonomik İşler ve İletişim Bakanlığı 

(MoEAC) tarafından ilave inceleme yapılmasını öngörmektedir. Pay dağıtıcı ya da bireysel sayaç 

kullanmak, bunu yapmanın maliyet-etkin ve teknik olarak makul olduğu çalışmalarla kanıtlanırsa, 

zorunlu tutulabilecektir. Şu ana dek, tüm binaları kapsayan bir çalışma tamamlanmıştır. Bu 

çalışma, eğer mevcut tüm binalar göz önünde bulundurulursa, bireysel sayaç kullanımının ya da 

pay dağıtımının uygulanabilir olduğunu teyit etmemektedir.  

Uyumluluğun Sağlanması 
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Enerji Verimliliği Direktifine göre üye devletlerin Komisyona rapor etmeleri gereken birçok husus 

vardır. 

 2013 yılından itibaren her yıl 30 Nisan’a kadar Üye Devletler, ulusal enerji verimliliği 

hedeflerine ilişkin olarak katedilen ilerlemeye dair rapor sunar. 

 30 Nisan 2014 tarihine kadar ve daha sonra her üç yılda bir Üye Devletler, Ulusal Enerji 

Verimliliği Eylem Planlarını sunar. Komisyon üye devletler tarafından kullanılmak üzere bir 

şablon sağlamıştır. 

 EVD Ek XIV, raporlama çerçevesini çizmektedir. Bu, hem tüketimdeki değişimleri hem de 

uygulanan önlemlerin güncellenmesini içermektedir. 

Komisyon, uygulamanın etkilerini izler.  Bu faaliyetin bir kısmı İtalya’daki Ortak Araştırma Merkezi 

vasıtasıyla yürütülmektedir. 

AB Deneyimi 

Aşağıdaki diyagram, akıllı sayaçların kullanıma sunumunun ne durumda olduğunu 
göstermektedir. 
 

 

 

Şekil 9: akıllı sayaçların kullanıma sunulma durumu 32 

İlave Okuma 

Fernando Martins, Portekiz Ekonomi Bakanlığı UEVEP Direktörü, Portekiz, Current status and 

issues of EED Articles 9, 10, 11 and 15 (Metering and billing, Smart meters, Grid and 

                                                      
32 Fernando Martins, Portekiz Ekonomi Bakanlığı UEVEP Direktörü, Portekiz, Current status and issues of EED Articles 9, 10, 11 
and 15 (Metering and billing, Smart meters, Grid and infrastructure efficiency, Demand response), Concerted Action Energy 
Efficiency Directive, Mart 2017, s.15 
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infrastructure efficiency, Demand response), Concerted Action Energy Efficiency Directive, Mart 

2017. 

EED Concerted Action, Current state of Article 9 implementation, Executive Summary 3.8, 9 

Aralık 2017 

Madde 10’a İlişkin Uyum Sorunları - Faturalandırma ve 
Faturalandırma Bilgileri 

Aşağıda, Enerji Verimliliği Direktifi Madde 10’a uyumu sağlamaya ilişkin önemli noktaların bazıları 

sunulmaktadır. Madde 9, 10 ve 11 genelde birlikte gruplandırılırlar ancak burada ayrı ayrı ele 

alınacaklardır. 

Programın Tanımı 

Aşağıdaki hususlar, Komisyonun Madde 9’a ilişkin rehberlik dokümanından alınmıştır. 

1. Faturalandırmaya ve faturalandırma bilgilerine ilişkin olarak Madde 10, Üye Ülke’nin 

aşağıdaki başlıca yükümlülükleri yerine getirmesini şart koşmaktadır:  

 Nihai müşterilerin, 2009/72/AT ve 2009/73/AT sayılı Direktiflere göre akıllı olmayan 

sayaçlar (elektrik, doğal gaz, ısıtma, soğutma, evsel sıcak su) kullandıkları durumda, 

teknik olarak mümkün ve ekonomik olarak makul ise, bu müşterilere, 31 Aralık 2014’ten 

itibaren faturalandırma bilgileri, doğru olarak ve fiili kullanıma dayanacak şekilde, 

sağlanmak zorundadır. Söz konusu faturalandırma bilgisi, Ek VII, nokta 1.1’de belirtildiği 

şekilde, minimum sıklıkta sağlanmalıdır (bahse konu mevzuatta, “nihai müşterilere, en az 

6 ayda bir, ya da talep etmeleri veya elektronik faturaya tabi olmaları halinde 3 ayda bir, 

son dönemde kullandıkları enerjiye ilişkin olarak ne tutarda faturalandırılacakları 

söylenmelidir” denmektedir).  

o Üye ülkeler, söz konusu tüm nihai müşterilere, sayaçlarındaki okumaları enerji 

tedarikçisiyle paylaşabilecekleri düzenli otomatik okuma fırsatı sunmak suretiyle 

bu yükümlülüğü yerine getirebilirler. Böylesi durumlarda, nihai müşteri verilen 

faturalandırma aralığında sayaç okuması sunmadığı zaman, Üye Ülkeler tahmini 

tüketime dayalı ya da sabit fiyatlı faturalandırma yapılmasını sağlamalıdır. 

 Üye Ülkeler, sadece yemek pişirmede kullanılması halinde, doğal gaz tüketimini hariç 

tutabilirler.  

 Eğer akıllı sayaçlar bulunmaktaysa, bunlar fiili kullanıma dayalı doğru faturalandırma 

yapmak durumundadır (Madde 10(2)) ve Üye Ülkeler, nihai müşterilerin, kendi tüketim 

geçmişleri konusunda ilave bilgiye kolayca ulaşabilmelerini sağlamakla 

yükümlüdürler. Bu, asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

o Fiili kullanıma dayalı sık faturalandırma bilgisinin oluşturulduğu aralıklara tekabül 

eden kümülatif tüketim bilgileri. Söz konusu veriler, en az son üç yıla veya, daha 

kısaysa, tedarik sözleşmesinin başlangıcından beri olan döneme ilişkin olarak 

sunulmalıdır. 

o Herhangi bir gün, hafta, ay ve yıl için kullanım zamanına göre ayrıntılı tüketim 

verileri. Söz konusu veriler nihai kullanıcıya, en az son 24 aya veya, daha kısaysa, 

tedarik sözleşmesinin başlangıcından beri olan döneme ilişkin olarak sunulmalıdır. 

 Akıllı sayaçların mevcut olup olmamasına bakılmaksızın, Üye Ülkeler aşağıdaki 

hususları sağlamalıdır: 
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o Nihai müşterinin talebi üzerine, kullanma geçmişiyle ilgili tamamlayıcı bilgiyi de 

içeren ölçüm verileri, nihai müşteri tarafından belirlenen bir enerji hizmeti 

sağlayıcısına (örn. bir ESCO ya da enerji toplayıcısı) verilir; 

o Tüm nihai müşterilere, elektronik faturalandırma bilgisi ve elektronik fatura 

seçeneği sunulur; 

o Enerji tüketimine ilişkin faturalar/faturalandırma bilgileri içinde ya da bunlarla 

birlikte, Ek VII’de (bölüm 1.2) belirtilen minimum bilgiler açık ve anlaşılır şekilde 

sunulur. Söz konusu minimum bilgiler şunları içermelidir:  

i. Güncel gerçekleşen fiyatlar ve fiili enerji tüketimi; 

ii. Nihai müşterinin mevcut tüketiminin, önceki 

faturalandırma dönemlerindeki tüketimle (en azından 

önceki yılın aynı dönemiyle) karşılaştırması, tercihen 

grafik şeklinde; 

iii. Nihai müşterilerin daha fazla bilgi edinebilecekleri (örn. 

enerji tasarrufuna ilişkin teknikler/teknolojiler, 

karşılaştırmalı son kullanıcı profilleri vb. hakkında) 

kurumların iletişim bilgileri ; 

iv. Mümkün ve yararlı olması durumunda, aynı kullanıcı 

kategorisindeki normalleştirilmiş ya da kıstas alınan 

ortalama nihai müşteri ile karşılaştırmalar; 

o Nihai müşteriler talep ettiğinde, enerji maliyetleri hakkında bilgiler ve tahminler 

kendilerine, zamanında ve benzerleriyle karşılaştırılabilecek şekilde sunulmalıdır. 

Uygulama Sorunları 

Aşağıdakiler, EVD Uyumlu Eylemince hazırlanmış rapordan alınmıştır33: 

Madde 10’da tanımlanmış olsa da, EVD Üye Ülkelere, faturalandırma bilgisine dahil edecekleri 

yeni minimum gereklilik göstergeleri seçme serbestliği vermektedir. Örneğin, mümkün ve yararlı 

olduğu durumlarda, nihai müşterilere, aynı kullanıcı kategorisindeki normalleştirilmiş ya da kıstas 

alınan ortalama nihai müşteri ile karşılaştırmalar sunulmalıdır. Diğer bir olası gösterge de sıcak 

ve soğuk derece-gün düzeltmesidir. Bu gösterge, nihai müşterilere gerçek geri besleme sunar, 

zira yaz ve kış sıcaklıkları her yıl her zaman eşit olmaz ve bu durum toplam enerji tüketimini 

etkileyerek, nihai müşteriye, enerji verimliliği hakkında yanlış fikirler verir. 

Madde 9 ve 10 bağlamında, elektrik sektöründe Madde 10 ve Ek VII gerekliliklerini yerine getirmek 

daha kolaydır. Bununla birlikte gaz sektöründe, tüm tesislere bireysel sayaçlar takılması mümkün 

olmadığından, fiili tüketime dayalı faturalandırmanın ‘teknik olarak mümkün ve ekonomik olarak 

makul’ olmadığı pek çok durum yaşanmaktadır. Bu özellikle, bir bina ya da mahallede, gaz 

dağıtım altyapısının karmaşıklığı nedeniyle bireysel sayaç kurulumunun ekonomik olarak 

mantıksız olmasından dolayı merkezi dağıtım bulunduğunda yaşanmaktadır. 

 

 

İzleme Sorunları 

                                                      
33 Fernando Martins, Coimbra Üniversitesi, Portekiz, Metering and billing, demand response and grid issues, Temmuz 2015, s. 
6. 
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Aşağıdaki maddeler, üye ülkeler tarafından yıllık uygulama izleme raporunda gündeme getirilen 

sorunları temsil etmektedir. Çoğu üye ülke, yakından bağlantılı oldukları için Madde 9, 10 ve 11’e 

ilişkin sorunları birleştirerek dile getirmiştir. 

Avusturya’dan: 

2010 tarihli Elektrik Kanunu, akıllı sayaçlara ilişkin kuralları belirlemektedir. Prensip olarak, enerji 

tedarikçilerinden gelen her türlü bilgi, reklam materyali ve fatura, şeffaf ve müşteri dostu olmalıdır. 

Faturalar aynı zamanda, fatura için kullanılan sayaç okumalarını ve sayaçların nasıl okunduğuna 

dair bilgiyi de göstermelidir. Fatura bu nedenle, sayacın ağ operatörü tarafından mı, müşteri 

tarafından mı, uzaktan mı okunduğunu, yoksa sayaç okumanın tahmini olarak mı yapıldığını 

belirtmelidir. Akıllı sayaçların kullanıma sunulmasının detaylarına ilişkin nihai müşteriye sunulan 

bilgiler özellikle, akıllı sayacın teknik özellikleri, dağıtımın zamanlaması, tüketici hakları vb. gibi 

konuları içermektedir.  

Ayrıca, Federal Enerji Verimliliği Kanunun 22. maddesi, ısıtma ve soğutma için sayaç kurulumu 

hakkında hükümler içermektedir.  

Bulgaristan’dan: 

Son kullanıcıların faturalandırılmasına ilişkin yöntem ve şartlar, Enerji Kanunu ile düzenlenmiştir. 

Kanuna göre, enerji şirketleri müşterilerine aşağıdaki konularda enerji hizmeti bilgisi sunmak 

durumundadır:  

1.  Ödeme yöntemleri, tedariğin askıya alınması ve yeniden açılmasına ilişkin ücretler, bakım 

hizmetlerine ilişkin ücretler ve lisanslı faaliyete ilişkin diğer hizmet ücretleri;  

2.  Tedarikçi değiştirme prosedürü ve tedarikçi değiştirirken enerji kullanıcılarının herhangi 

bir ücret ödemeyeceklerine dair bilgi;  

3. . Herhangi ekstra ücret olmaksızın, fiili olarak kullanılan miktarların ve bunun maliyetinin 

bilgisi;  

4. . Herhangi bir tedarikçi değiştirme durumunda, nihai hesap kapama hazırlanması;  

5. . Bir önceki takvim yılında tedarikçi tarafından sağlanan toplam enerji içinde her bir enerji 

kaynağının payının, anlaşılabilir ve açık şekilde karşılaştırılabilir halde sunulması;  

6. . Bir önceki yılda tedarikçi tarafından sağlanan toplam enerji içinde, elektriğin farklı enerji 

kaynaklarından üretilmesinden kaynaklanan karbondioksit ve radyoaktif atık salınımları 

çerçevesinde, çevresel etki hakkında bilgi edinilebilecek kamuya açık mevcut bilgi 

kaynakları;  

7. . uyuşmazlıkların çözüm yolları hakkında bilgi.  

Enerji Kanunu aynı zamanda, söz konusu nihai müşteri tarafından mevcut dönem için raporlanan 

elektrik ya da doğal gaz tüketiminin, bir önceki yılın aynı dönemi için raporlanandan yüzde 50 

daha fazla olması durumunda, tedarikçinin müşteriyi fatura ile birlikte altı ayda bir bilgilendirmesini 

şart koşmaktadır.  

 

Kıbrıs’tan: 

 149 (I)/2015 ve 206 (I)/2015 sayılı kanunlar ile K.D.P. 208/2015, ölçüm, faturalandırma bilgisi ve 

maliyetin ölçüm ve faturalandırma bilgisine dağıtımı hususlarını düzenler. Çok daireli ve çok 

amaçlı binalara bireysel tüketim sayaçları takılmasının ekonomik ve teknik uygunluğuna ilişkin 

olarak MECIT tarafından bir çalışma başlatılmak üzeredir.  
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İrlanda’dan: 

  2014 tarihli S.I.426’nın 4. bölümü ve 1999 tarihli Elektrik Düzenleme Kanununun 9M (5) Alt 

bölümü ile 2011 tarihli S.I.463, Madde 10’un tüm gerekliliklerini uygulamaya koymaktadır.  

Uyumluluğun Sağlanması 

Enerji Verimliliği Direktifine göre üye devletlerin Komisyona rapor etmeleri gereken birçok husus 

vardır. 

 2013 yılından itibaren her yıl 30 Nisan’a kadar Üye Devletler, ulusal enerji verimliliği 

hedeflerine ilişkin olarak katedilen ilerlemeye dair rapor sunar. 

 30 Nisan 2014 tarihine kadar ve daha sonra her üç yılda bir Üye Devletler, Ulusal Enerji 

Verimliliği Eylem Planlarını sunar. Komisyon üye devletler tarafından kullanılmak üzere bir 

şablon sağlamıştır. 

 EVD Ek XIV, raporlama çerçevesini çizmektedir. Bu, hem tüketimdeki değişimleri hem de 

uygulanan önlemlerin güncellenmesini içermektedir. 

Komisyon, uygulamanın etkilerini izler.  Bu faaliyetin bir kısmı İtalya’daki Ortak Araştırma Merkezi 

vasıtasıyla yürütülmektedir. 

İlave Okuma 

Fernando Martins, Portekiz Ekonomi Bakanlığı UEVEP Direktörü, Portekiz, Current status and 

issues of EED Articles 9, 10, 11 and 15 (Metering and billing, Smart meters, Grid and 

infrastructure efficiency, Demand response), Concerted Action Energy Efficiency Directive, Mart 

2017 

Fernando Martins, Coimbra Üniversitesi, Portekiz, Metering and billing, demand response and 

grid issues, Temmuz 2015 

Madde 11’e İlişkin Uyum Sorunları - Nihai müşterilerin enerji 
faturalarını ve faturalandırma bilgilerini ücretsiz almalarının 
sağlanması 

 

Aşağıda, Enerji Verimliliği Direktifi Madde 11’e uyumu sağlamaya ilişkin önemli noktaların bazıları 

sunulmaktadır. 

Programın Tanımı 

Aşağıdaki hususlar, Komisyonun Madde 9’a ilişkin rehberlik dokümanından alınmıştır. 

1. Madde 11, Üye Ülkelerin, nihai müşterilerin enerji faturalarını ve faturalandırma bilgilerini 

ücretsiz almalarını ve tüketim verilerine ücretsiz ve uygun şekilde ulaşabilmelerini sağlamaları 

gerektiği konusunu netleştirir.  

Ölçüm, tahsisat ve fiili bireysel kullanımın açıklanması hususları için bir hizmet sağlayıcının ya da 

yerel enerji tedarikçisinin görevlendirildiği durumlarda, ısıtma ve soğutmanın bir bölgesel merkezi 

ısıtmadan ya da bir başka ortak ısıtma/soğutma kaynağından sağlanması bağlamında bir istisna 

getirilmiştir. Bu durumda maliyetler, makul seviyede olması kaydıyla, nihai müşteriye yüklenebilir. 
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Buna ek olarak kılavuzluk dokümanında aşağıdaki hususlar ifade edilmektedir: [bu numaralar 

esasen 55’ten başlamıştır] 

1. Madde 11(1), Üye Ülkelerin, nihai müşterilerin tüm kullanım verilerini ve aynı zamanda 

faturalarını ve faturalandırma bilgilerini ücretsiz almalarını sağlamalarını şart koşar. 

2. Enerji tedarikçilerinin ya da diğer kuruluşların, faturaların ve faturalandırma bilgilerinin 

üretilme ve nihai müşterilere iletilme masraflarını üstlenmelerini de öngörür.  

3. Bu durum, enerji şirketlerinin nihai müşterilere, elektronik faturaya ve faturalandırma 

bilgisine geçmeleri halinde indirim ya da bonus vermelerine engel değildir. 

4. Madde 11(2) uyarınca Üye Ülkeler, çok daireli ya da çok amaçlı apartmanlardaki soğutma 

ve ısıtmaya ilişkin bireysel tüketimin faturalandırma bilgilerine dair maliyetin dağıtımının, 

kar amacı gütmeyen bir şekilde yapılmasını sağlamalıdırlar. Bu durumda, söz konusu 

görevin üçüncü bir tarafa verilmesinden kaynaklanan maliyetler, makul seviyede olması 

kaydıyla, nihai müşteriye yüklenebilir. Böylesi hallerde, örneğin bir bölgesel merkezi ısıtma 

şirketi tarafından çok daireli bir binanın sahibine gönderilecek faturalandırma bilgisi, 

ücretsiz olacaktır. Bununla birlikte, faturalandırma ve faturalandırma bilgileri açısından, 

böylesi binalardaki daireler ya da birimlerin bireysel tüketiminin doğru ölçümü, dağıtımı ve 

izahatına ilişkin bir hizmet alınmasına ilişkin maliyetler (alt-faturalandırma), bu 

dairelerde/birimlerde mukim son kullanıcılara yüklenebilir. 

5. Maliyetlerin, Madde 11(2)’de atıfta bulunulduğu şekilde ‘makul’ olması için gereken şartları 

belirleme görevi Üye Ülkelere aittir.  

6. Madde 11(2)’de sözü geçen ‘ısıtma ve soğutma’ ifadesi, özellikle de kendi ortak ısıtma ve 

sıcak su kaynağı olan binalar için, ısıtmanın sıcak su hazırlamanın ön şartı olduğu evsel 

sıcak suyu da kapsamaktadır. 

 

Uygulama Sorunları 

EVD Uyumlu Eylemlerince hazırlanan 2017 durum raporunda aşağıdakiler ifade edilmektedir34: 

Ölçüm ve faturalandırma bilgilerine erişimin maliyeti konusunda EVD Madde 11, Üye Ülkelerin, 

nihai müşterilerin bu bilgiyi ücretsiz almasını sağlamaları gerektiğini öngörmekle birlikte, UE 

katılımcılarının çoğu, enerji şirketlerinin buna uymayacağını düşünmektedir. Bu nedenle, Avrupa 

mevzuatının uygulanmasının nasıl sağlanacağının tartışılması önemlidir. 

İzleme Sorunları 

Aşağıdaki maddeler, üye ülkeler tarafından yıllık uygulama izleme raporunda gündeme getirilen 

sorunları temsil etmektedir. Çoğu üye ülke, yakından bağlantılı oldukları için Madde 9, 10 ve 11’e 

ilişkin sorunları birleştirerek dile getirmiştir. 

Letonya’dan: 

EVD Madde 11’in ölçüm ve faturalandırma bilgilerine erişimin maliyeti konusundaki gereklilikleri, 

aşağıdaki kanunların ilgili maddeleri ile Ulusal hukuka aktarılmıştır: 

1) Konut Binalarının İdaresi Hakkında Kanun 11; 

2) Devlet ve Yerel Hükümet Konut Binalarının Özelleştirilmesi Hakkında Kanun 12; 

                                                      
34Fernando Martins, Portekiz Ekonomi Bakanlığı UEVEP Direktörü, Portekiz, Current status and issues of EED Articles 9, 10, 11 
and 15 (Metering and billing, Smart meters, Grid and infrastructure efficiency, Demand response), Concerted Action Energy 
Efficiency Directive, Mart 2017, s.4. 
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3) Enerji Verimliliği Kanunu. 

Malta’dan: 

Malta, elektrik ve su faturalarını değiştirerek bunları EVD’de belirtilen gerekliliklere uyumlu hale 

getirmiştir. Faturanın müşteriye daha fazla bilgi sunabilmesi için ilave değişiklikler de 

sunulmaktadır. 

Polonya’dan: 

  Enerji Kanununda (madde 14, paragraf 4) zaten uygulanmıştır. Enerji Kurumu Başkanından da 

aktif katılım ve destek alınmaktadır. 

Slovenya’dan: 

Enerji Kanunu Madde 358 

İspanya’dan: 

 Enerji denetimleri, servis sağlayıcıların ve enerji denetçilerinin akreditasyonu ve 

enerji tedariğinin verimliliğini artırma konularında EVD’yi iç hukuka aktaran 12 

Şubat tarih ve 56/2016 sayılı Kraliyet Emri.  

 26 Aralık tarih ve 24/2013 sayılı Elektrik Sektörü Kanunu Başlık VIII. Enerji 

Tedariği.  

 Elektrik enerjisi tesisleri için iletim, dağıtım, pazarlama, tedarik ve yetkilendirme 

prosedürlerini düzenleyen 1 Aralık tarih ve 1955/2000 sayılı Kraliyet Emri. Başlık 

VI Tedarik.  

 Sözleşme gücü 15 kW’ı geçmeyen alçak gerilim enerji tedariğinin okuması ve 

faturalandırması için prosedürü belirleyen 28 Aralık tarih ve 1718/2012 sayılı 

Kraliyet Emri.  

 Küçük elektrik tüketicileri için gönüllü fiyatlarının hesaplanma yöntemini ve bunun 

yasal satın alma rejimini belirleyen 28 Mart tarih ve 216/2014 sayılı Kraliyet Emri.  

Uyumluluğun Sağlanması 

Enerji Verimliliği Direktifine göre üye devletlerin Komisyona rapor etmeleri gereken birçok husus 

vardır. 

 

 2013 yılından itibaren her yıl 30 Nisan’a kadar Üye Devletler, ulusal enerji verimliliği 

hedeflerine ilişkin olarak katedilen ilerlemeye dair rapor sunar. 

 30 Nisan 2014 tarihine kadar ve daha sonra her üç yılda bir Üye Devletler, Ulusal Enerji 

Verimliliği Eylem Planlarını sunar. Komisyon üye devletler tarafından kullanılmak üzere bir 

şablon sağlamıştır. 

 EVD Ek XIV, raporlama çerçevesini çizmektedir. Bu, hem tüketimdeki değişimleri hem de 

uygulanan önlemlerin güncellenmesini içermektedir. 

  

Komisyon, uygulamanın etkilerini izler.  Bu faaliyetin bir kısmı İtalya’daki Ortak Araştırma Merkezi 

vasıtasıyla yürütülmektedir. 

İlave Okuma 

Fernando Martins, Portekiz Ekonomi Bakanlığı UEVEP Direktörü, Portekiz, Current status and 

issues of EED Articles 9, 10, 11 and 15 (Metering and billing, Smart meters, Grid and 
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infrastructure efficiency, Demand response), Concerted Action Energy Efficiency Directive, Mart 

2017 

Fernando Martins, Coimbra Üniversitesi, Portekiz, Metering and billing, demand response and 

grid issues, Temmuz 2015 

Madde 14’e İlişkin Uyum Sorunları - Isıtma ve soğutmada verimliliğin teşvik 
edilmesi 

Direktif (EVD Direktifi, 2012), 5 ana bölüme ayrılmıştır: ilki konu, kapsam, tanımlar ve enerji 

verimliliği hedefleri hakkındadır (Madde1-3); ikincisi enerji kullanımında verimlilik 

hakkındadır (Madde 4-13); üçüncüsü enerji tedariğinde verimlilik hakkındadır (Madde 14-

15); dördüncüsü yatay hükümler hakkındadır (Madde 16-21); ve beşincisi nihai hükümler 

hakkındadır (Madde 22-29). 

Programın Tanımı 

Aşağıdaki açıklamanın büyük bölümü, Avrupa Komisyonu rehberlik dokümanından alınmıştır. 

Enerji Verimliliği Direktifinin 14. Maddesi (bundan sonra ‘EVD’ ya da ‘Direktif’ olarak anılacaktır), 

kapsamı genişletir ve kojenerasyonun teşvik edilmesi hakkındaki 2004/8/AT sayılı Direktifin asli 

hükümlerinin yerine geçer. 

Madde 14’ün genel amacı, öncelikli olarak kojenerasyon, verimli bölgesel merkezi ısıtma ve 

soğutma kullanılarak ve endüstriyel atık ısının geri kazanımı yoluyla, ya da, bunlar maliyet etkin 

değilse, diğer verimli ısıtma ve soğutma tedarik seçenekleri kullanılarak, enerji verimliliği 

sağlamanın maliyet etkin potansiyelinin belirlenmesinin teşvik edilmesi ve bu potansiyelin 

kullanılmasıdır. Üye Ülkeler, verimliliği yüksek kojenerasyon ve verimli bölgesel merkezi ısıtma 

ve soğutma potansiyelini belirlemekle ve ortaya çıkabilecek fırsatların maliyet ve faydalarını analiz 

etmekle yükümlüdür. Akabinde Madde 14(4), Üye Ülkelerin, maliyet-etkin bir potansiyel tespit 

edilmesi durumunda bunların geliştirilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almalarını şart koşar. 

Direktif, verimliliği yüksek kojenerasyonu, verimli bölgesel merkezi ısıtma ve soğutmayı ve verimli 

bireysel ısıtma ve soğutma tedarik seçeneklerini tanımlar. Söz konusu tanımlar sırasıyla Madde 

2(34), (41) ve (43)’te yer almaktadır. Bunlar bir arada, Madde 14 tarafından teşvik edilmesi 

amaçlanan verimli ısıtma ve soğutma tiplerinin tamamını temsil ederler. Verimli ısıtma ve soğutma 

kavramı Madde 2(42)^de tanımlanmıştır. 

Madde 14, Üye Ülkelerin, aşağıdaki ana yükümlülükleri yerine getirmelerini şart koşmaktadır: 

 Komisyona, 31 Aralık 2015 itibarıyla, Ek IX Bölüm 1’de belirtilen metodolojiyi kullanarak 

ve Ek VIII’de belirtilen bilgileri içerecek şekilde, ülke çapında bir fayda-maliyet analizine 

dayanarak, verimliliği yüksek kojenerasyon ve verimli bölgesel merkezi ısıtma başvuru 

potansiyeli hakkında kapsamlı bir değerlendirmenin hazırlanması ve gönderilmesi. 

Komisyon tarafından bitiş tarihinden en az bir yıl önce talep edilmesi halinde, 

değerlendirme her beş yılda bir güncellenmelidir.   
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 Kapsamlı değerlendirmenin, faydaları maliyetlerinden fazla olan yüksek verimlilikli 

kojenerasyon ve verimli bölgesel ısıtma ve soğutmanın uygulanmasına ilişkin bir 

potansiyel tespit etmesi halinde, verimli bölgesel ısıtma ve soğutma altyapısının 

geliştirilmesine ve/veya yüksek verimlilikli kojenerasyonun geliştirilmesinin ve atık ısı ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarından ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarının karşılanmasının 

sağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması.  

 Kapsamlı değerlendirmede belirlenen potansiyel de dahil olmak üzere, verimli ısıtma ve 

soğutma sistemlerinin kullanım potansiyelinin gerektiği şekilde dikkate alınmasını teşvik 

edecek politikaların yerel ve bölgesel düzeyler bağlamında kabul edilmesi. 

 Elektrik üretim tesisleri, sanayi tesisleri ve bölgesel merkezi ısıtma ve soğutma tesislerinin 

işletmecileri için, 20 MW termal girdinin üzerinde kapasiteleri sıfırdan kurmayı ya da 

yenilemeyi planlamaları ya da yeni bir bölgesel merkezi ısıtma ve soğutma ağı 

planlamaları durumunda, yüksek verimlilikli kojenerasyon kullanımı ve/veya atık ısı 

ve/veya bir bölgesel merkezi ısıtma ve soğutma ağına bağlantı kullanımı konusunda 

kurulum seviyesinde fayda-maliyet analizi yapabilmelerini sağlamak üzere, yetkilendirme 

ya da izin kriter ve prosedürlerinin kabul edilmesi. Söz konusu prosedür ve kriter aynı 

zamanda, Üye Ülkenin paragraf 6’da (bakınız Bölüm F, 70-74. noktalar) izin verilen 

muafiyetleri kullanmaya karar vermesi halinde, fayda-maliyet analizi hazırlama 

yükümlülüğünden muaf olma şartlarını da ortaya koymalıdır.  

Bu çerçevede, prosedür ve kriterler en azından aşağıdakileri içermelidir:  

 Toplam termal girdisi 20 MW olan yeni bir tesisin planlanması ya da önemli ölçüde 

yenilenmesi ya da yeni bir bölgesel merkezi ısıtma ve soğutma ağı planlanması 

durumunda bir fayda-maliyet analizi hazırlanması gerekliliği (paragraf 4 ve eğer 

uygulanabilirse paragraf 6’daki muafiyet şartlarını belirterek);  

 Varsayımlar ve süreler de dahil olmak üzere metodoloji ve Ek IX, 2'de belirtilen metodoloji 

bazında tesisler için yapılacak maliyet-fayda analizinin prosedürü; 

 Kapsamlı değerlendirme sonuçlarının ve ülke düzeyinde maliyet-fayda analizinin yetki 

veya izin kriterlerinde nasıl dikkate alınması gerektiğinin tanımı. 

Uygulama Sorunları 

Aşağıda belirtilenler, kendilerinin web sitesinde bulunan Uyumlu Eylem Enerji Verimliliği Direktifi 

(EED) dokümanlarından alınmıştır: 

14. ve 15. maddelerin uygulanması sırasında birçok zorluklar ve fırsatlarla karşılaşılmaktadır. 

İklim koşulları ve bina tasarımı ve Binaların Enerji Performansı Direktifi (EPBD) ve Yenilenebilir 

Enerji Kaynakları (YEK) arasındaki çıkar çatışması nedeniyle Üye Devletler arasında ısıtma ve 

soğutma talebinde büyük farklılıklar vardır.  

Her ne kadar Uyumlu Eylem katılımcıları, Bölgesel Merkezi Isıtma ve Soğutma (DHC) ve Kombine 

Isı ve Enerji (CHP)'nin tanıtımında deneyim alışverişinde bulunmak suretiyle karlı çıkabileceklerini 

belirtmiş olsalar da, bireysel koşulları yansıtan yolları izlemeleri gerektiği konusunda mutabık 

kalmışlardır. Bazı Üye Devletlerde tüketicinin korunması ve sıkı ısı fiyatı düzenlemesi, yatırımı 

çekmek için verimli DHC ve CHP'den yeterli gelir elde etmelerini engellemektedir. Ve Bölgesel 

Merkezi Isıtma (DH) sistemlerinde CHP tesislerinin mali açıdan uygulanabilir olması için temel 

yük kapasitesinde çalışmaları gerektiğinden, bu durum kısa ısıtma mevsimleri ve/veya yüksek 

yenilenebilir enerji payları olan bölgelerde zorluk oluşturmaktaydı.  
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CHP ve DHC'nin kamu finansmanı ve diğer teşvik programları yoluyla teşvik edilmesi de AB 

Devlet Yardım kuralları tarafından engellenmiştir. Ayrıca, Uyumlu Eylem katılımcıları, ısıtma ve 

soğutma haritalaması ve potansiyel değerlendirme için mevcut araçların, yöntemlerin ve verilerin 

yaygınlaştırılmasına büyük ölçüde ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, Üye Devletler 

seviyesinde uygun maliyetli destek programları deneyimleri ile ilgili bilgilerin yayılmasına da 

ihtiyaç vardı.  

Yüksek verimli CHP ve DHC'nin en uygun maliyetle teşvik edilmesini sağlamak için uygulama 

çerçevesi tüm enerji sektörünü kapsamalıdır. Çifte arzı asgariye indirmek amacıyla sistemler 

bireysel ısıtma ve soğutma sistemlerine karşı dikkatli bir şekilde planlanmalı ve ulusal enerji 

politikaları ile uyumlu mekanizmaların yanı sıra daha geniş bir ulusal politika ve sektörün 

organizasyonel yapısı yoluyla teşvik edilmelidir.  

Çabaların tam olarak koordine edilmesini sağlayacak olan bir bakanlık gibi kilit sponsorlar 

belirlenmelidir. Ancak bakanlıklar, enerji sektörü ve diğer sektörlerden gelen paydaşların tümü 

uygulama sürecine dahil olmalıdır.  

------- 

Ekim 2013'te Vilnius'ta yapılan bir toplantıdaki Uyumlu Eylem oturumları, Kombine Isı ve Enerji 

Birimi (CHP) ve bölgesel enerji potansiyelinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi için hazırlıklar 

(Enerji Verimliliği Direktifinin 14.1. Maddesinde öngörülen şekilde) üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Tartışma konuları, Vilnius oturumlarından önce düzenlenen bir ankette Üye Devletler tarafından 

belirtilen ihtiyaçlar uyarınca seçilmiştir.  

Anket, EED'nin 14. ve 15. Maddelerinin uygulanmasında, birkaç Üye Ülkenin epey ilerleme 

kaydetmiş olmalarına rağmen, Üye Devletlerin çoğunun bir takım zorluklarla karşılaştıklarını 

göstermiştir. En büyük zorluk, uygulamanın son tarihi olup aşağıda belirtilenleri içermektedir:  

Muafiyetlerin 31 Aralık 2013'e kadar bildirilmesi (Madde 14.6)  

Tesislerin maliyet fayda analizi ile ilgili çerçevenin 5 Haziran 2014 tarihine kadar bildirilmesi 

(Madde 14.5),  

Direktifin 5 Haziran 2014 tarihine kadar aktarılması  

Şebeke verimliliğinin 30 Haziran 2015'e kadar değerlendirilmesi (Madde 15.2)  

31 Aralık 2015 tarihine kadar kapsamlı değerlendirmenin sunulması (Madde 14.1).  

2015 yılındaki başka bir Uyumlu Eylem belgesinden: 14.1'in durumu 

EED Ek VIII'de yer alan altı temel önlemin durumu ile ilgili anket sonuçlarına dayalı olarak aşağıda 

belirtilen temel sonuçlara varmış bulunuyoruz:  

 Anket sonuçları, birkaç Üye Ülkenin hala çok erken bir aşamada olmalarına rağmen, 

Uyumlu Eylemin çok dinamik bir uygulama döneminde olduğumuzu ispatlamıştır.  

 Bölgesel merkezi ısıtmanın geliştirilmesi, 17 katılımcı Üye Ülkenin en çok ilgi duyduğu 

konu olmuş ve en büyük ilgi atık ısı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına (YEK), DHC'ye ve 

tüketicilerin DHC ağı bağlantılarına gösterilmiştir. CHP üretimindeki artış ankette (16 Üye 

Ülke) ikinci sırada yer alan politika önlemi olmuştur. Üye Devletlerin, atık ısı üretiminin 

yerinin talebe yakın olduğunu ve ısı talebinin yerinin atık ısı kaynaklarına yakın olduğunu 

düşünmenin erken aşamalarında oldukları görülmektedir; bunlar daha az önemli olarak 

değerlendirilmiştir.  
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 CHP üretimi mevcut önlemlerin çoğunun ilgi odağıdır. Vergi indirimi, tarife garantileri, 

sertifikalar ve yatırım sübvansiyonlarının tümü genel olarak bu amaçla kullanılan 

araçlardır. DHC altyapısının desteklenmesi için en çok yatırım sübvansiyonları 

kullanılmakta olup bunu vergi indirimi, planlama, tanıtım ve diğer önlemler izlemektedir. 

Oldukça yeni bir politika yönlendirmesi olduğu için, atık ısı kaynaklarının ve ısı talebinin 

bir araya getirilmesi konusunda çok sınırlı sayıda önlem alınmıştır.  

 CHP üretiminin arttırılmasının ve DHC gelişiminin önünde en sık görülen engel olarak 

mevcut olumsuz enerji piyasası koşulları belirlenmiş (17 Üye Ülke), ve bunu ekonomik 

teşviklerin olmaması (9 Üye Ülke) mali kaynakların olmaması (8 Üye Ülke) ve tüketicilerin 

DHC ağına bağlanmaları için düzenleyici önlemlerin olmaması izlemiştir. Planlı faaliyetleri 

hakkında soru sorulduğunda, Üye Devletler tarafından en çok verilen cevap, (10 Üye 

Ülkeye kadar), Uyumlu Eylem (CA) sonuçlarına dayanarak karar verileceği için 

faaliyetlerin ve özellikle ısı kaynakları ile talebin birleştirilmesiyle ilgili olanların henüz 

planlanmadığı olmuştur. Yeni önlemlerin çoğu veya mevcut önlemlerdeki değişiklikler 

CHP üretimini arttırmak (10 Üye Ülke) ve DHC altyapısını geliştirmek (7 Üye Ülke) için 

planlanmıştır.  

 Sadece 4 Üye ülke maliyet fayda analizini (CBA) aktif olarak kullanmaktadır. Ayrıca16 Üye 

Ülke halen uygulama veya planlama aşamasındadır ve CBA'nın planlama ve 

koordinasyonu kolaylaştıran kalıcı bir araç olarak ulusal politikalarına nasıl entegre 

edildiğini veya edileceğini değerlendirmek şimdilik mümkün değildir.  

Kapsamlı değerlendirmenin araçları, kılavuz ilkeleri, yöntemleri ve yönetimi  

EED Madde 14(1), Üye Devletlerin kombine ısı ve enerji potansiyelini (CHP) ve bölgesel ısıtma 

potansiyelini değerlendirmelerini gerektirmektedir. Bazılarının 14 ve 15'inci maddeleri 

uygulamada ilerleme kaydetmiş olmalarına rağmen, çoğu Uyumlu Eylem (CA) katılımcısı, 

karşılaştıkları en büyük zorluğun son tarihleri karşılamak olduğunu belirtmiştir. Diğer engeller, 

kaynak yetersizliği ve süreç ile ilgili belirsizliktir. Kapsamlı değerlendirmeler ve maliyet-fayda 

analizleri yapmak için araçlar ve yöntemler mevcuttur, ancak bunlar dil ve diğer sorunlar nedeniyle 

Üye Devletlere derhal aktarılabilecek durumda değildir. Bazı katılımcılar veri bulunabilirliği 

konusunda endişelerini dile getirmişlerdir. Bölgesel merkezi soğutma ile ilgili olarak Üye Devletler 

arasında deneyimlerin paylaşımı ile ilgili bir kapsamın mevcut olduğu görülmektedir.  

Madde 14 ve 15'in uygulanmasına ilişkin bağlam da Üye Devletler genelinde değişiklikler 

göstermektedir. CHP ve DH potansiyeli paylarının büyük bir bölümü Üye Devletlerin hepsi 

tarafından uygulanmamış ve yasal ve idari çerçeveler belirlenmemiştir. Önemli bir DH ve CHP 

sektörüne sahip olan Üye Devletler, Enerji verimliliğini (EE) arttırırken mevcut müşterilerin bağlı 

kalma potansiyelini değerlendirmelidir. 

Birkaç Üye Ülke, üstlenecekleri kapsamlı değerlendirmenin en azından bir bölümünü dışarıdan 

hizmet satın alarak yaptırmayı planlamıştır. Hangi yaklaşım seçilirse seçilsin, MS Genelinde var 

olan tecrübenin, araçların ve yöntemlerin etkili bir şekilde kullanılması önemlidir. 

İzleme Sorunları 

Madde 24 (2) 'de değinilen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planları Genel Çerçevesi, ulusal enerji 

verimliliği stratejilerinin geliştirilmesi ile ilgili bir çerçeve sağlayacaktır. Ulusal Enerji Verimliliği 

Eylem Planları, önemli enerji verimliliği iyileştirme önlemlerini ve enerji arzının, iletiminin ve 

dağıtımının yanı sıra enerji son kullanımındaki tasarruflar da dahil olmak üzere 
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beklenen/sağlanan enerji tasarruflarını kapsar. Üye Devletler, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 

Planlarının 14. Maddeyle ilgili olarak aşağıda belirtilen asgari bilgileri içermesini sağlayacaklardır: 

3.4. Verimli ısıtma ve soğutmanın teşvik edilmesi (Madde 14) Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 

Planları, madde 14(1)’de belirtilen kapsamlı değerlendirmenin uygulanmasıyla sağlanan 

ilerlemenin bir değerlendirmesini içerir. 

Enerji Tedarikinde Verimlilik (Mart 2014)  

CHP ve DHC potansiyelinin kapsamlı değerlendirmesi, Enerji Verimliliği politikasını uygulamak 

için verimli ve düşük maliyetli yolların geliştirilmesi için bir temel oluşturabilir. Ayrıca, teknik 

potansiyelin ve CHP ve DHC'nin daha fazla kullanımı için ekonomik ve mali uygulanabilirlik 

potansiyelinin belirlenmesi yoluyla piyasayı açabilir.  

Kapsamlı değerlendirme uygulamasının seviyesi, toplantı sırasında halen erken aşamalarda olan 

çoğu Üye Devletlerde önemli ölçüde değişiklik göstermiştir. Yöntemler de farklıdır. Bazı Üye 

Devletler, enerji taleplerini değerlendirmek için analitik araçlar uygularken, diğerleri anketleri veya 

sayaç okumalarını kullanmıştır. Birçok Üye Devlet, veri ve metodolojik açıklık olmaması nedeniyle 

büyük zorluklarla karşılaşmıştır. Çoğu da, en acil sorunun, kurulum düzeyinde maliyet-fayda 

analizi (CBA) yapılması için idari çerçevenin geliştirilmesi olduğunu belirtmiştir. Kapsamlı 

değerlendirme için son tarih de (2015 yılı sonu) bir zorluk olarak görülmüştür. DG ENER Ortak 

Araştırma Merkezi tarafından CBA analizi için bir araç geliştirilmektedir.  

İklimsel, siyasi ve düzenleyici farklılıklar, AB genelinde Üye Devletler arasındaki bağlamların 

önemli ölçüde farklılık gösterdiği anlamına geldiği için temel zorlukların bölgesel olarak ele 

alınması gerekir. Avrupa Birliği’nin güneyindeki Üye Devletler, CHP ve DHC için sadece sınırlı bir 

potansiyel olduğunu görmektedir ve değerlendirme veri yetersizliği nedeniyle engellenmiştir. 

Doğu Avrupa’da bulunan Üye Ülkeler mevcut sistemlerden kesin veriler elde etmişlerdir ancak 

diğer sorunlar var olmaya devam etmektedir. Diğer Üye Devletlerin çoğunda Coğrafi Bilgi Sistemi 

(GIS)-tabanlı haritalama araçları bulunmaktadır.  

Birçok Üye Devlet, doğal gaz fiyatlarındaki artış ve elektrik fiyatlarındaki düşüş sonrasında 

CHP'den elektrik üretiminde bir düşüş yaşamıştır. Ayrıca, Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK'ten 

elde edilen elektrik üretimindeki artış CHP'nin gelecekteki ekonomik uygulanabilirlik potansiyelini 

azaltabilir. Bu konu işlendiği sırada Üye Devletlerin ana odağı, biyokütle bazlı CHP 'nin teşvik 

edilmesiydi. 

Soğutma ve ısıtma için talep ve arzın haritalanması  

Isıtma ve soğutma için talep ve arz seçeneklerinin kapsamlı haritalandırılması, verimliliği artırma 

potansiyeli ile ilgili her türlü değerlendirmenin temelini oluşturur. Enerji talebi verilerinin 

mevcudiyeti Üye Devletler arasında önemli ölçüde değişiklik gösterir. En iyi kapsanan konut 

yapılarındaki ısınma talebidir. Sanayi talebi ve soğutma talebini elde etmek daha zordur. Bazı 

Üye Devletlerde güneş ve biyokütle kaynak haritaları mevcuttur, ancak endüstriyel atık ısı gibi 

diğer termal enerji kaynakları ile ilgili bilgiler genellikle eksiktir. 

Üye Devletler ısı talebini değerlendirmek ve coğrafi dağıtımı haritalamak için farklı yöntemler 

uygulamaktadırlar. Çok azı ısıtma/soğutma talebi ve atık ısı haritalama konusunda deneyime 

sahiptir, ancak çoğu bunun bazı bölümlerini hükümet dışı ortaklardan hizmet satın alarak 

yaptırmayı planlamıştır. Bu nedenle ulusal otoritelerin rolü öncelikle görevleri tanımlamak ve ihale 

edilen faaliyetlerin gereksinimlerini belirlemektir. 
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Uyumluluğun Sağlanması 

Enerji Verimliliği Direktifine göre üye devletlerin Komisyona rapor etmeleri gereken birçok husus 

vardır. 

2013 yılından itibaren her yıl 30 Nisan’a kadar Üye Devletler, ulusal enerji verimliliği hedeflerine 

ilişkin olarak katedilen ilerlemeye dair rapor sunar. 

30 Nisan 2014 tarihine kadar ve daha sonra her üç yılda bir Üye Devletler, Ulusal Enerji Verimliliği 

Eylem Planlarını sunar. Komisyon üye devletler tarafından kullanılmak üzere bir şablon 

sağlamıştır. 

Ayrıca, Üye Devletler termal elektrik üretim tesisleri, endüstriyel tesisler veya DHC şebekelerinin 

planlandığı veya önemli oranda yenilendiği durumlarda maliyet-fayda analizlerinin yapılmasını 

zorunlu kılacaktır 

EED’de Üye Devletlerin hem ısı talebini hem de HE CHP ve verimli DHC potansiyelini 

değerlendirerek bu değerlendirilen talebi uygun maliyetli bir şekilde karşılamak için ısıtma ve 

soğutmaya ülke düzeyinde entegre bir şekilde yaklaşmaları öngörülmektedir. 

HE CHP 'nin ve verimli DHC'nin uygulanması potansiyelinin Uyumlu Eylemi (CA), Ek VIII'de 

belirtilen ve aşağıda 

belirtilenleri içeren gereksinimlere dayalı olmalıdır: 

 Isıtma ve soğutmanın tanımı ve önümüzdeki on yıl için talep tahmini 

 (baz alınan yıl muhtemelen 2013 olacaktır); 

 Ulusal toprakların ısı talebi haritası; 

  

 Mikro CHP de dahil olmak üzere CHP ile karşılanabilecek olan ve aşağıda belirtilenlerin 

dahil olduğu ısıtma ve soğutma talebinin belirlenmesi; 

 Mevcut ve yeni üretim ve endüstri tesislerinin yenilenmesi için ilave HE CHP'nin 

 ve belirlenen potansiyelin gerçekleştirilmesi için 

 2020 ve 2030 yıllarına kadar uygulamaya koyulabilecek olan  

 stratejilerin ve politikaların belirlenmesi. 

 

Ayrıca, bu Uyumlu Eylem, 2004/8 / EC53 sayılı CHP Direktifinin uygulanması çerçevesinde 

yayınlanan CHP potansiyeli ile ilgili ulusal raporların sonuçları da dikkate almalıdır. Bölge 

düzeyindeki maliyet-fayda analizi aşağıda belirtilen temel unsurları belirler:  

 Sistem ve coğrafi sınırlar;  

 Talep ve arz seçeneklerine bütünleşik yaklaşım;  

 Bir referans değer;  

 Alternatif senaryolar (sadece HE CHP, verimli DHC veya verimli bireysel ısıtma soğutmayı 

içeren); ve  

 Aşağıda belirtilenleri içeren bir hesaplama yöntemi:  

o Isı veya soğutma tedarik seçeneklerinin toplam uzun vadeli yararlarının 

değerlendirilmesi ve karşılaştırılması;  

o değerlendirme kriterleri olarak net bugünkü değer; ve  

o Süre tavsiyeleri: Gaz yakıtlı elektrik santralı için 25 yıl, bölgesel merkezi ısıtma 

sistemleri için 30 yıl ve kazanlar gibi ısıtma ekipmanları için 20 yıl. 
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COGEN Avrupa Madde 14'teki karar verme aşamaları için akış şeması 

Kapsamlı değerlendirme açısından, soğutma talebi değerlendirmesi Üye Devletlerin çoğu için 

halen büyük bir sorun teşkil etmeye devam etmektedir. Ayrıca bu aşamada yeni politikaların ve 

düzenlemenin geliştirilmesi için kapsamlı değerlendirmenin nasıl kullanılacağı sadece birkaç Üye 

Devlet tarafından planlanmıştır.  

Yeni yaklaşımlar ve metodolojiler1 aşağıda belirtilenleri içermektedir:  

 Heat Roadmap Europe ve onun halefi STRATEGO, bölgesel merkezi ısıtma ve soğutma 

talebinin Üye Ülkeler seviyesinde bile haritalanması için yaklaşımlar geliştirmişlerdir.  

 GEODH projesi, bölgesel merkezi ısıtma amaçlı jeotermal potansiyelinin 

haritalandırılmasını sağlamaktadır  

 SDHPlus projesi, bölgesel merkezi ısıtma amaçlı güneş enerjisiyle ısıtma tesisleri için 

maliyet-fayda analizi (CBA) durumlarını sağlamaktadır  

 Avrupa Komisyonu (EC), 14. maddeyi uygulamaları sırasında Üye Devletler tarafından 

kullanılmak üzere bir maliyet-fayda analizi (CBA) aracı geliştirmeye yönelik bir proje 

başlatmıştır.  . Projenin mevcut durumu Milano'da sunulmuştur.  
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Not: STRATEGO, GEODH ve SDHPlus, Avrupa Komisyonunun (EC) Intelligent Energy Europe (IEE) 

programı kapsamında desteklenen projelerdir. Projeler ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/?/page/Page.jsp 

 

AB Deneyimi 

 

AB’de kullanılmayan çok büyük verimli ısıtma ve soğutma potansiyeli  

Komisyon, Avrupa’daki binaları ısıtmak ve soğutmak için kullanılan enerjinin üstesinden gelmek 

için ilk kapsamlı planı olan Isıtma ve Soğutma ile ilgili AB Stratejisi’ni Şubat 2016'da yayınladı. 

İletişim, AB'de verimli ısıtma ve soğutma alımını arttırmak için temel sorunlar, gerçekler ve izleme 

faaliyetleri seçenekleri hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan bir stratejidir (eylem planı 

değildir).  

Çeşitli iyi uygulama örnekleri, AB'de verimli ısıtma ve soğutma için çok büyük potansiyelin var 

olduğunu göstermiştir. Bu girişimler aşağıda belirtilenleri içerir: Heat Roadmap Europe 

(www.heatroadmap.eu); STRATEGO projesi (http://stratego-project.eu); Bölgesel Merkezi Isıtma 

(DH) için jeotermal ısı potansiyelini değerlendiren Geo-DH projesi (geodh. eu); Solar DH için 

SDHPlus projesinin maliyet-fayda analizi (www.solar-district-heating.eu); yenilenebilir soğutma 

için RESCUE projesi (www.rescue-project.eu); CELSIUS (bakınız. KUTU); ve yerel bölgesel 

enerji için progRESsHEAT projesi (www.progressheat.eu). AB tarafından finanse edilen projelerin 

sonuçları, Uyumlu Eylemin (CA) başarıyla uygulanmasına katkıda bulunabilir. 

İyi Uygulama: 

CELSIUS projesi  

İsveç Gothenburg liderliğindeki CELSIUS projesi, ısıtma ve soğutma için yeni ve mevcut akıllı 

altyapı çözümlerinin planlama, uygulama ve optimize etme spektrumunu birleştirmektedir. Amaç, 

hedef şehirlere (Gothenburg, Londra, Rotterdam, Köln ve Cenova) Enerji Verimliliğinin arttırılması 

konusunda yardımcı olmak ve şehir ısısının fazlasını kullanma konusunda Bölgesel Merkezi 

Isıtmanın (DH) oynadığı rolü desteklemektir. Ortaya koyulan çözümler arasında, kanalizasyon 

sistemlerindeki ısının geri kazanımı, Bölgesel Merkezi Isıtma (DH) şebekelerinde binaların kısa 

vadeli depolama için kullanılması ve endüstriden kaynaklanan atık ısı bulunmaktadır. Proje, 

atölye çalışmaları vasıtasıyla destek sağlamaktadır ve karar vericilere yardımcı olmak için bir alet 

kutusu geliştirilmiştir. CELSIUS desteğinden yararlanan 50'den fazla diğer AB şehirleri için: 

www.celsiuscity.eu. 

Hollanda 

Politikanın önemli hedefleri  

2016 Enerji Raporu:  

İklim hedefi: 2050’de CO2 az/çok az iklim nötr  

Isıtma için güvenilir, uygun maliyetli ve temiz enerji arzı  

Doğalgazın (kendininki) azaltılması  

ana hedef CO2’nin azaltılması  
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Bu da aşağıda belirtilen anlama gelir:  

2050 yılında binalarda doğalgaz olmayacaktır  

2050 yılında binalardaki doğalgazın yerini, ağırlıklı olarak azaltma talebi (yalıtım), tamamen 

elektriğe dönüş (ısı pompaları), bölgesel merkezi ısıtma (artık ısı, jeotermik) ve biyogaz /biyokütle 

alacaktır.  

Sanayilere yüksek ısı temini büyük bir zorluktur 

Kritik Başarı Faktörleri  

Enerji Diyaloğu - Isıtma ve Soğutma kalemleri  

 Hırs ve fırsatlar  

 Gelecekteki ısı tedariki konusunda karar verme, doğalgazı değiştirmek için ne tür bir 

altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır - yerel makamların ve operatörlerin rolü  

 Piyasa modeli- Finansman altyapısı  

 Yenilenebilir ısıya (jeotermal ısı) geçiş  

 Gündem / Anlaşma (2023 – 2050)  

Hollanda ısıtma politikası ve EED madde 14  

Mayıs 2016  

Yenilik  

Isı haritası  

http://www.warmteatlas.nl  

Enerji atlası şeklinde genişleme öngörülmektedir.   

Bölgesel merkezi ısıtma potansiyelini değerlendirme- Avrupa Isı Yol Haritası ve 

STRATEGO  

Avrupa Isı Yol Haritası (Heat Roadmap Europe) (www.heatroadmap.eu) 1) günümüz enerji 

sistemi konfigürasyonu, 2) 2050 yılına kadar işlerin alışılagelmiş şekilde yürümesi senaryosu ve 

3) sera gazı emisyonlarında %80-90 oranında bir azalma sağlayabilen karbonsuzlaştırılmış AB 

enerji sistemi kapsamında ısıtma ve soğutmanın potansiyel rolünü analiz etmiştir. Analiz, elektrik, 

ısıtma ve nakliye sektörlerinin saatlik enerji sistemi modellemesi ile yerel ısı taleplerinin ve artık 

ısı kaynaklarının ayrıntılı olarak haritalanmasını birleştirmiştir. Sonuçlar, işlerin alışılagelmiş 

şekilde yürümesi halinde bölgesel merkezi ısıtmanın aşağıda belirtilenleri gerçekleştirebileceğini 

göstermiştir:  

1. Enerji sistemi maliyetlerinin azaltılması  

2. Fosil yakıt tüketiminin ve ithalatının azaltılması  

3. Karbondioksit emisyonlarının azaltılması  

4. Yenilenebilir Enerjinin arttırılması  

5. AB'de daha fazla iş yaratılması  

Bölgesel merkezi ısıtmalı (DH) bir enerji sistemindeki bu iyileşmelerin temel nedeni enerji 

verimliliğidir. Bölgesel merkezi ısıtma, enerji sisteminde zaten mevcut olan artık ısının 

yakalanmasını ve ısı için kullanılmakta olan diğer yakıtların yerini almak üzere binalara 

taşınmasını sağlar. Örneğin, bölgesel merkezi ısıtma, bir enerji santralindeki atık yakma 
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tesisindeki veya sanayideki artık ısıyı yakalayabilir ve bunları doğal gaz gibi yakıtların yerini almak 

üzere kullanabilir.  

Bölgesel merkezi ısıtmanın, öncelikle ısıtma şebekesinin geliştirilmesi nedeniyle çok göze çarpan 

ve yüksek bir ilk yatırım maliyeti vardır. Ancak, bir bölgesel merkezi ısıtma sisteminin toplam 

maliyeti başta doğal gaz olmak üzere alternatiflerle karşılaştırıldığında, analizimiz, bölgesel 

merkezi ısıtmanın enerji sisteminin maliyetlerini azaltabileceğini göstermektedir. Isıtma şebekesi, 

gaz şebekesinden daha pahalı olabilir, ancak artık ısı maliyetinin (örneğin bölgesel merkezi ısıtma 

için yakıt) doğal gazdan daha ucuz olduğu gerçeğine ilaveten, bireysel ısı eşanjörlerinin maliyeti 

bireysel gaz kazanlarından daha ucuzdur.  

İkinci Avrupa Isı Yol Haritası projesinde karbonsuzlaştırılmış AB enerji sisteminin maliyeti, 

bölgesel merkezi ısıtma kullanılarak ve kullanılmadan hesaplanmıştır. Sonuçlar bölgesel merkezi 

ısıtmanın, AB enerji sisteminin yıllık maliyetlerini 100 milyar €/yıl azaltabileceğini göstermiştir. 

Daha önce belirtilen maliyet tasarruflarına ilaveten bu tasarrufların yapılması da mümkündür, 

çünkü bölgesel merkezi ısıtma sisteminden ısı temin etme maliyetinin binalardaki diğer ısı 

tasarrufu seçeneklerinden daha ucuz olduğu kanıtlanmıştır.  

Avrupa Isı Yol Haritası projesinde geliştirilen araçların birçoğu AB28 ülkelerindeki bireysel ülkeler 

için benzeri analizlerin yapılabilmesi amacıyla STRATEGO projesinde (http://stratego-project.eu/) 

Üye Devletler seviyesinde tercüme edilmektedir. Avrupa Isı Yol Haritası projesinde kullanılan 

modelleme yazılımı, web sayfasından (www.EnergyPLAN.eu) ücretsiz olarak dağıtılmakta olup, 

halihazırda bireysel Üye Devletlerinin birçok modelini içermektedir: 

http://www.energyplan.eu/models/. Ayrıca, AB için geliştirilen yeni ısıtma ve soğutma haritaları, 

Üye Ülkeler seviyesinde veri sağlamak için yeniden tasarlanmaktadır.  

Bunlara Avrupa Isı Yol Haritası (Heat Roadmap Europe) ana sayfasından erişilebilir 

http://heatroadmap.eu/. 

 Kapsamlı Değerlendirme, verimli DHC, Danimarka 
 
 Politikanın önemli hedefleri  
•2050’ye kadar dönüm noktaları:  

http://heatroadmap.eu/
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• Enerji anlaşması, Mart 2012  
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Kritik Başarı Faktörleri 

 

Yenilik  

Bölgesel merkezi soğutma (DC) analizi  

Kullanılmayan büyük potansiyel  

 Ekonomik açıdan rekabetçi ve teknik olarak uygulanabilir  

 Akıllı şebekenin avantajları  

 Bölgesel merkezi ısıtma (DH) ile muhtemel sinerji  

 Ana engeller: bilgi, organizasyon ve yönetmelik  

 

 

Madde 15 - Enerjinin dönüştürülmesi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili uyum 
sorunları 

Programın Tanımı 

Direktifte belirtildiği gibi “Üye Devletler, ulusal enerji düzenleyici otoritelerinin gaz ve elektrik 

altyapısının işletilmesine dair kararlarına ilişkin olarak 2009/72/EC ve 2009/73/EC sayılı 

Direktiflerde belirtilen düzenleyici görevleri gerçekleştirirken enerji verimliliğini dikkate almalarını 
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sağlayacaklardır.” Bu nedenle, bu madde İç Enerji Piyasası paketi ile yakından bağlantılıdır. 

Komisyon rehberinde belirtildiği üzere bunlar "tamamlayıcı ve karşılıklı olarak destekleyicidir." 

Rehberin devamında şunlar belirtilmektedir: 

 

1. Enerjinin dönüştürülmesi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili EED Madde 15 ve ilgili Ek XI ve Ek 

XII’nin amacı, şebeke ve altyapı verimliliğini en yüksek düzeye çıkartmak ve talep tepkisini 

teşvik etmektir. Madde 15 kapsamında Üye Devletlerin temel yükümlülükleri aşağıda 

belirtilenleri sağlamaktır: 

 

- Şebeke tarifeleri ve düzenlemesi ile ilgili olarak, 

 Ulusal düzenleyici otoritelerin, 2009/72/EC ve 2009/73/EC sayılı Direktiflerde belirtilen 

düzenleyici görevleri gerçekleştirirken enerji verimliliğini dikkate almaları; 

 İletim ve dağıtım tarifelerinde elektrik sisteminin genel verimliliğine (enerji verimliliği dahil) 

zarar veren veya dengeleme piyasalarında ve yan hizmetlerin tedarikinde talep tepkisinin 

katılımını engelleyebilecek teşviklerin kaldırılması;  

 Tarifelerin, tedarikçilerin talep tepkisi de dahil olmak üzere ulusal şartlara bağlı olarak 

sistem verimliliğine tüketici katılımını artırmasını mümkün kılması; ve 

 (EC) 714/2009 sayılı Tüzük uyarınca oluşturulan kılavuz ilkeler ve kurallar dikkate alınarak 

şebeke düzenlemelerinin ve şebeke tarifelerinin Ek XI’deki enerji verimliliği kriterlerini 

karşılaması35. 

- Talep tepkisine ilişkin olarak. 

 Ulusal düzenleyici otoritelerin, arzın yanısıra toptan ve perakende piyasalarına katılım için 

talep tepkisi gibi talep tarafı kaynakları teşvik etmesi;  

 Talep tepkisinin dengeleme, rezerv ve diğer sistem hizmetleri piyasalarına erişim ve 

katılımının teşvik edilmesi, talep tepkisinin bu piyasalara katılımını -toplayıcıların katılımı 

dahil - teşvik etmek için teknik veya akdi yöntemlerin tanımlanması; 

 Yüksek verimli kojenerasyon operatörleri, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir 

olduğunda ve şebekenin güvenlik ve güvenilirlik şartlarına tabi olmak kaydıyla dengeleme 

hizmetleri ve diğer operasyonel hizmetler sunabilir; ve 

 İletim sistemi operatörleri ve dağıtım sistemi operatörlerinin dengeleme hizmetleri ve yan 

hizmetlere ilişkin şartları yerine getirirken toplayıcılar dahil olmak üzere talep tepkisi 

sağlayıcılarına ayrımcılık yapmadan muamele etmesi (şebekelerin yönetilmesine ilişkin 

teknik kısıtlamalara tabi olarak). 

- Gaz ve elektrik altyapısının işletilmesi ve tasarlanması konusunda, 

 Ulusal düzenleyici otoriteler, 2009/72/EC sayılı Direktif çerçevesinde ve her önlemin 

maliyet ve faydalarını göz önünde bulundurmak suretiyle enerji verimliliğini artırmak için 

şebeke operatörlerine teşvik sağlarlar; 

 Elektrik sistemlerinde önceliklerin verilmesi halinde, verilen farklı erişim ve dağıtım 

önceliklerinin sıralamasıyla ilgili kuralların anlaşılır ve detaylı bir şekilde açıklanıp 

yayımlanmasını sağlarlar; ve  

                                                      
35Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin  sınır ötesi elektrik alışverişine yönelik şebekeye erişim şartları hakkındaki 13 Temmuz 
2009 tarih ve EC) 714/2009 sayılı tüzüğü ve bunu yürürlükten kaldıran 14.8.2009 tarih ve (EC) 1228/2003,  OJ L 211 sayılı 
tüzüğü, s.15-35. 
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 Gaz ve elektrik altyapısının tasarlanması ve işletilmesinde enerji verimliliğinin 

değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini üstlenirler. 

Uygulama Sorunları 

Ekim 2013'te Vilnius'ta yapılan bir toplantıdaki Uyumlu Eylem oturumları, Kombine Isı ve Enerji 

Birimi (CHP) ve bölgesel enerji potansiyelinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi için hazırlıklar 

(Enerji Verimliliği Direktifinin 14.1. Maddesinde öngörülen şekilde) üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Tartışma konuları, Vilnius oturumlarından önce düzenlenen bir ankette Üye Devletler tarafından 

belirtilen ihtiyaçlar uyarınca seçilmiştir.  

Anket, EED'nin 15. Maddesinin uygulanması konusunda, birkaç Üye Ülkenin epey ilerleme 

göstermiş olmasına rağmen, Üye Devletlerin çoğunun bir takım zorluklarla karşılaştıklarını 

göstermiştir. En büyük zorluk, uygulamanın son tarihi olup aşağıda belirtilenleri içermektedir:  

Şebeke verimliliğinin 30 Haziran 2015'e kadar değerlendirilmesi (Madde 15.2)  

Talep tarafı yönetimi (DSM), enerji tüketimini azaltmak ve talebi kontrol etmek için politikalar ve 

yöntemler uygulanması yoluyla verimliliği artırmak amacıyla uzun zamandan beri enerji 

endüstrisinde kullanılmıştır. Bu, genellikle enerji şirketleri/kuruluşlarının puant yükü azaltma veya 

yok etme görevi ve dolayısıyla bir TD yaklaşımıdır. Ancak Talep Tepkisi (DR), aşağıdan yukarıya 

(BU) yaklaşımını benimsemiştir: buna göre müşteriler, verimlilik kazançları ve ekonomik yararlar 

sağlamak için kendi tüketimlerini yönetirler. Elektrik ekonomik bir şekilde depolanamadığı, şebeke 

koşulları ve talep hızla değişebildiği ve yeni altyapı büyük yatırımlar gerektirdiği için, gerçek 

zamanlı olarak güvenilir bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla elektrik şebekelerinin yıllar 

öncesinden planlanması gerekir.  

DR bu zorlukları nispeten düşük maliyetle ele alacak esneklik sunmaktadır ve pilotlar, isteğe 

uyarlanmış uyarıcıların tüketicilerin davranışlarını değiştirmelerine ve Enerji Verimliliği hedeflerine 

katkıda bulunmalarına neden olduğunu göstermiştir. Fakat DR, ancak enerji değeri zincirinin diğer 

kısımlarındaki gelişmeler dikkate alındığında başarılı olabilir. Piyasa modelini de dikkate almak 

aynı derecede önemlidir. DR'nin etkinleştirilmesi hem mevcut engellerin kaldırılmasını hem de ek 

programların tanıtımını gerektirir. .Bu nedenle, Madde 15'in uygulanmasından yararlanılacak en 

iyi yolun planlanması önemlidir. 

Komisyon tarafından desteklenen THINK1 projesi, sözleşme türleri ve tüketici tercihleri (riskler) 

hakkında sofistike bir bakış sağlayan bir rapor geliştirmiştir. Üye Devletler bunu, son kullanıcıların 

dinamik fiyatlandırma ve DR ile ilgili seçenekleri olmasını ve böylece kendi ihtiyaçlarını müşteri 

dostu bir teklifle yerine getirebilmelerini sağlamak için kullanabilirler.. 

Altyapı verimliliği potansiyelinin değerlendirilmesi: Bu konu odak alanı 7 (Enerji Arzında 

Verimlilik) ile ortaklaşa geliştirilmiştir. EED Madde 15(2), tüm Üye Devletlerin enerji şebekelerinde 

(elektrik ve gaz) artan Enerji Verimliliği potansiyelini değerlendirmesini ve verimliliği artırmaya 

yönelik önlemleri belirlemelerini gerektirmektedir. Birkaç Üye Devlet kapsamlı bir değerlendirme 

yapmış, ancak birçoğu şebeke verimliliğini artırmak için girişimlerde bulunmayı üstlenmiştir. 

Belirlenen iyileştirme potansiyeli, şebekenin takviye edilmesi, talep tepkisi, dinamik tarifeler ve 

dağıtılan jeneratörlere gelişmiş erişim gibi bir dizi önlem arasında dağıtılmıştır. Ek XI ve XII’de 

Enerji Verimliliği gereksinimleri ile ilgili rehberlik sağlanmaktadır, ancak enerji verimliliği 

potansiyelinin değerlendirilmesinin üstlenilmesi metodolojisi ile ilgili çerçeve yoruma çok açıktır. 

Üye Devletler en iyi uygulamaların, metodolojinin vb. paylaşılmasından yararlanabilirler. Uyumlu 
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Eylem (CA) burada güçlü bir araç olabilir. Isıtma veya soğutma için dağıtılan jeneratörlere erişim 

için yapılan düzenlemeler ve teşvikler, sistemin Enerji Verimliliğini etkileyebilir. Üye Ülkeler ve 

sistem operatörleri gibi paydaşlar, verimliliği artırmak için uygun maliyetli mekanizmaları teşvik 

etmek amacıyla tüm enerji sistemlerini entegre bir şekilde göz önünde bulundurmalıdırlar. İlgili 

talep tepkilerinin teşvik edilmesi de dikkate alınmalıdır. 

İzleme Sorunları 

Şebeke tasarım ve düzenlemesinde enerji verimliliği Hangi önlemlerin uygulanacağını ve 

bunların ulaşım ve enerji dağıtım şebekelerinde ne gibi etkileri olacağını dikkate almak önemlidir. 

Madde 15 (2b), gaz ve elektrik altyapısının işletilmesi ve tasarımı kavramlarını getirirken, Ek XI 

ve Ek XII, altyapı verimliliğini en üst düzeye çıkartmayı ve talep tepkisini teşvik etmeyi 

amaçlamaktadır. Akıllı sayaçları kapsayan akıllı şebekeler, değişen talebi karşılamak için 

elektriğin tüm üretim kaynaklarından taşınmasını izler ve yönetir ve böylece sistem güvenilirliği 

ve istikrarını en üst düzeye çıkartırken maliyetleri ve çevresel etkiyi de asgariye indirir. Ağ 

altyapısının nasıl iyileştirileceği ve şebeke kayıplarının nasıl azaltılacağı ile ilgili bir değerlendirme 

yapılmıştır. 

Ekim 2015'te CA EED genel kurulundan alınan talihsiz sonuca göre, Madde 15 (2b) 'nin önemine 

rağmen, zorunlu olmadığı için sadece birkaç Üye Devlet şebeke altyapılarının verimliliğini 

artırmak için somut önlemler ve uygun maliyetli yatırımlar belirlemişlerdir. Madde 15 (2b)’de 

öngörülen Değerlendirme sadece 9 Üye Devlet tarafından Avrupa Komisyonuna (Enerji Genel 

Müdürlüğüne) gönderilmiştir. İngiltere'de gaz ve elektrik altyapılarının enerji verimliliği potansiyeli 

ile ilgili İngiltere Değerlendirmesi, nihai raporun kalitesi ve tutarlılığı nedeniyle akılda tutulmalıdır. 

Ekipmanın geleneksel şekilde değiştirilmesi çok tasarruf sağlamaktadır. Şebekenin yeniden 

konfigüre edilmesi, üç fazlı yüklerin dengelenmesi, talep tarafı yönetimi, sabit kayıpların 

azaltılması, dağıtılmış üretim ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımı, reaktif güç yönetimi, 

şebekenin yeniden konfigüre edilmesi ve güç akışı kontrolörleri, şebeke mimarisi ve yönetim 

çözümleri için kullanılan ana önlemlerdir. Akıllı sayaçların devreye girmesi, bu önlemleri alma 

kabiliyetini arttırmıştır. Ayrıca, akıllı sayaçlar talep tarafı yönetimi önlemlerini sağlamak için bir ön 

şarttır. 16 Üye Ülke akıllı elektrik şebekelerini ve 11 Üye Ülke akıllı gaz şebekelerini devreye 

sokmayı planlamışlardır. Akıllı şebekeler için bazı öğeler zaten tesis edilmiş durumdadır; ancak, 

operasyonel önlemler daha az kullanılmaktadır.  

Ayrıca, 8 Üye Devlet, örneğin enerji hizmetlerini ve ESCO'ları kullanmak, tüketicilere düzenli bilgi 

sağlamak veya yerel düzeyde enerji tasarruf programları başlatmak suretiyle yenilenebilir 

enerjileri ve dağıtılmış üretimi desteklemek gibi diğer elektrik ve gaz piyasası oyuncuları ile 

önlemler belirlemiştir. Bu önlemler çeşitli mali mekanizmalarla desteklenmiştir. Bu önlemlerin 

çoğu EED'nin diğer maddelerinde belirtilmiştir, ancak yine de elektrik ve gaz şebekelerinde enerji 

tasarrufu konusunda önemli bir etkiye sahiptirler. 

Uyumluluğun Sağlanması 

Üye Ülkelerin tümünün gaz ve elektrik altyapıları, ortaya çıkartılması gereken daha yüksek enerji 

verimliliği açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Madde 15’te, enerjinin dönüşümü, iletimi ve 

dağılımında verimliliğin artırılmasını ve elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ve temininde genel 

verimlilik (enerji verimliliği dahil) için zararlı olan iletim ve dağıtım tarifelerindeki teşviklerin 

kaldırılmasını amaçlayan çeşitli gereksinimler yer almaktadır. 
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Madde 15’de özellikle aşağıdaki belirleme yapılmıştır: 

Enerji şebekelerinde çok büyük tasarruf potansiyeli vardır. Teknik ve teknik olmayan kayıplar, 

elektrik için %4 ila %17, arasında ve gaz için %0.2 ila %3.9 arasında değişmektedir. Bu 

istatistikleri göz önünde tutarak, şebeke altyapılarındaki enerji verimliliğini artırmanın önemli bir 

yolu, enerji israfını azaltmaktır. Bunlar her Üye Devlet tarafından uygulanabilecek olan çoklu 

önlemlerdir. Her Üye Devletin kendine özgü koşulları olmasına rağmen, hepsine birden 

uygulanabilecek evrensel önlemler vardır. Örneğin, elektrik söz konusu olduğunda, öncelikle az 

kayıplı transformatörler kullanarak ve enerji sağlamak için gerekli olandan daha büyük iletken 

monte ederek kayıpta azalma sağlanabilir. Gaz söz konusu olduğunda, eski ekipmanların bakımı 

ve değiştirilmesi konusunda yapılacak yatırımlarla avantaj elde edilebilir; ancak, yakın gelecekte 

kesinlikle yenilikçi çözümler mevcut olacaktır.  

Sadece elektrik kayıplarını veya gaz azalmasını olumlu yaşam döngüsü maliyetiyle verimli bir 

şekilde azaltabilecek önlemler hedeflenmelidir ve bunlar Üye Devletten Üye Devlete değişiklik 

gösterecektir. Bu bizi, enerjinin geleceği olarak akıllı şebekeler konusuna getirmektedir. 

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından tanımlandığı şekliyle "Akıllı Şebeke, son kullanıcıların 

değişen elektrik taleplerini karşılamak için tüm üretim kaynaklardan gelen elektriği izlemek ve 

yönetmek için dijital ve ileri teknolojileri kullanan bir enerji şebekesidir". Akıllı Şebekelerin amacı, 

son kullanıcılar ile üretim, şebeke ve piyasa operatörlerinin ihtiyaç ve kaynaklarını koordine etmek 

suretiyle sistem güvenilirliğini, esnekliğini ve istikrarını en üst düzeye çıkarmak ve maliyetleri ve 

çevresel etkileri en aza indirmektir. Akıllı şebekeler esas olarak bilgi paylaşımına dayalı oldukları 

için, yeni bilgiler ve iletişim teknolojileri onların son derece önemli destekleyicileridir. Akıllılığın ilk 

seviyeleri akıllı sayaçlarla sağlanmaktadır. Bu nedenle akıllı sayaçlar, elektrik şebekelerinin 

modernizasyonunda ve özellikle akıllı şebekelerin kabul edilmesinde belirleyici bir role sahiptir. 

Üye Devletler, Haziran 2015 sonuna kadar gaz ve elektrik altyapılarının enerji verimliliği 

potansiyellerinin değerlendirilmesinin yapılmasını sağlayacaklar ve "şebeke altyapısında uygun 

maliyetli enerji verimliliği iyileştirmelerini başlatmaları için, bir başlatma zaman çizelgesi ile birlikte, 

somut önlemleri ve yatırımları tespit edecekler" ; ve Şebekeye erişmek ve HE CHP'lere elektrik 

göndermek için bir çerçeve oluşturacaklardır. Şebekenin güvenliği sağlanırken TSO' ve DSO'ların 

aşağıda belirtilenleri yapmaları gerekli görülmüştür:  

 HE CHP’den elde edilen elektriğin iletimini ve dağıtımını güvence altına almak;  

 HE CHP için şebekeye öncelikli/garantili erişin sağlamak; ve  

 HE CHP’den elektrik gönderimine öncelik sağlamak.  

Üye Devletlerin, değişken yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen enerjiye öncelikle erişilmesinin 

veya gönderilmesinin engellememesini sağlamaları gerektiğinden, farklı jeneratör türlerini 

sıralarken CHP değişken RES-E’den öncelikli olamaz. İkisi eşit olabilir. Üye Devletler, küçük 

ölçekli ve mikro-kojenerasyon ünitelerine öncelik verilmesini ve şebekeye erişimlerinin 

kolaylaştırılmasını teşvik etmeye ve TSO ve DSO'lardan, talep noktalarının yakınında bulunan 

HE CHP için bağlantı ve sistem ücretlerini azaltmalarını talep etmeye davet edilmişlerdir (ancak 

zorunlu kılınmamışlardır). Bu aşağıda belirtildiği şekilde elde edilebilir:  
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 Ulusal elektrik düzenleyicilerinin "talep tepkisi gibi talep yönlü kaynakları, tedarikin 

yanısıra toptan ve perakende piyasalarına katılmaya teşvik etmelerini" ve "toplayıcılar da 

dahil olmak üzere talep tepkisi sağlayıcılarına ayrımcı olmayan bir şekilde davranmalarını" 

sağlayarak. Öneriler arasında, sözkonusu sağlayıcıların bu gibi piyasalara katılımı için 

teknik usullerin tanımlanması yer almaktadır;  

 Talep tepkisi, dengeleme ve diğer operasyonel hizmetleri teşvik ederek örneğin enerjinin 

saatlik maliyetle satıldığı bir piyasa sağlayarak ve yeni operatörler için giriş engellerini 

ortadan kaldırarak. Konu ile ilgili bir giriş engeli, şebeke dengeleme koşullarında verilere 

erişimdir;  

 Nihai tüketiciler için zaman tarife planlarının mevcut olmasını sağlayarak ve düzenleyerek; 

ve  

 Şebeke verimliliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili yatırımların değerlendirilmesi amacıyla doğru 

içeriği yaratmak için zaman ve fiyat sinyallerine izin vererek. CHP birimleri ile ilgili olarak, 

şebeke bağlantısı için (şeffaf ve ayrımcı olmayan) kapsamlı ve makul maliyetler ve zaman 

çizelgeleri ulusal düzeyde belirlenecektir. 

Elektrik ve gaz şebekelerinde enerji verimliliği ile ilgili çok şey olmaktadır. Madde 15 (2), elektrik 

ve gaz sektörlerinde kullanılan önlemlerin karmaşıklığını gösterecek şekilde tüm ilgili önlemleri bir 

başlık altında toplamıştır. Sadece Enerji Verimliliği Direktifi (EED) tarafından kapsanan tam enerji 

zinciri, bu önlemlerin varlığını kamuoyuna açmış ve onları şimdi görülebilir hale gelen enerji 

tasarruflarına dahil etmiştir.   

Üye Ülkelerin çoğu elektrik ve gaz şebekelerini iyileştirmek için en az bir Enerji Verimliliği önlemi 

belirlemiştir. Ekipman değiştirme çözümleri, Enerji Verimliliği (EE) trafolarını, şebeke hatlarının 

kapasitesini genişletmeyi ve sistem voltajını arttırmayı içermektedir. Yönetim çözümleri, trafoların 

kapatılmasını, daha fazla doğrudan ağ yapılandırmasını, yeni DSM araçlarını ve artan 

yenilenebilir enerji penetrasyonunu içermektedir. Operasyonel çözümler, dağıtılmış üretim yoluyla 

şebeke istikrarını arttırmayı ve yetersiz kullanılmış tesisleri devre dışı bırakmayı içermektedir. 

Avrupa İletim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSO-E) tarafından geliştirilen Şebeke Kodları  

AB 2011 yılında bir iç enerji piyasasının tesis edilmesi için ön şart olarak Avrupa Şebeke 

Kodlarının oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Bu kodlar, özellikle arz güvenliğini sağlayacak ve 

düşük karbon üretimini daha fazla entegre edecektir. Bu ağ kodlarının ENTSO-E tarafından 

geliştirilmesi, 15. Maddenin: arz güvenliğinin arttırılması, enerji sektörünün karbonsuzlaştırılması 

ve talep tarafı katılımının sağlanması gibi hedeflerini gerçekleştirmek için eşsiz bir fırsat 

yaratmaktadır. ENTSO-E tarafından geliştirilen Ağ Kodları arasında yer alan Talep Bağlantısı 

Kodu, elektrik şebekesinin korunması veya restorasyonu için gerekli olduğu düşünülen talep tarafı 

tesislerin (son kullanıcılar ve/veya kendilerinin mesken ve endüstriyel cihazları da dahil olmak 

üzere) şebeke bağlantı gereksinimlerini tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu Kod, artan talebi 

karşılamak amacıyla arzı arttırmak şeklindeki eski yukarıdan-aşağıya yaklaşımından uzaklaşmak 

için ilk fırsat olarak görülmüştür. Bu Kod, Komisyonun iç enerji piyasası ile ilgili iletişiminde bir 

öncelik olarak tanımlanmıştır ve 2013 yılında tamamlanması gerekmektedir. Kodun, 15. Maddede 

belirtilen tüm talep tepkisi hizmet sağlayıcılarına ayrım gözetmeden davranılması ve talep tarafı 

katılımının uygun bir şekilde ödüllendirilmesi gerekir şeklindeki temel ilkeleri kapsaması 

sağlanmalıdır. Sistem operatörleri tarafından belirlenen "Ağ kullanıcıları için sistem hizmetleri" 

aslında teklif edilmeli ve zorunlu kılınmamalıdır. Talep tarafı ile arz tarafına eşit şekilde 

davranılmasının sağlanması için gönüllü ve ümit verici talep tepkisi hizmetlerine önem verilmelidir. 
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AB Deneyimi 

Uygulamada iyi uygulamalar: Almanya 

Almanya, 2012 yılı yazında, 2020 yılına kadar üretilen elektriğin %25’inin (2010’da %14.5) CHP 

tesislerinden gelmesini hedefleyen bir CHP yasasını kabul etti. KWKG (kombine ısı ve enerji 

yasası), kojenerasyon için ulusal potansiyele daha etkin bir şekilde katılmak için bir dizi politika 

aracı belirlemiştir:  

 CHP tesisinin kapasitesine bağlı olarak, farklı bonus (prim) ödemeleri yoluyla 

kojenerasyon yoluyla üretilen elektriğe destek olunması. Kısacası, yeni ve yenilenen 

tesisler için ödenecek bonuslar 1.8 ila 5.41 sent/kWh arasında değişecektir (aşağıdaki 

tabloya bakınız). CHP operatörleri tarafından alınan bonus, hem üretim bileşiminden elde 

edilen elektriğin kaçınılan satınalma maliyeti, hem de dağıtım şebekesi kayıpları temel 

alınarak DSO'lar tarafından yapılacak ödemeler ile tamamlanacaktır;  

 Sektöre verilen toplam destek seviyesinin üst tavanı 750 milyon €/yıl’dır;  

 50 kW'a kadar olan elektrik operatörlerini kapsayan mikro CHP, (Almanya'da mini-CHP 

olarak tanımlanan), destek almak için on yıl ve 30.000 tam çalışma saati arasında seçim 

yapabilecektir;  

 2 kW'a kadar olan elektrik operatörlerini kapsayan mikro CHP, (Almanya'da çok küçük 

CHP) 30.000 tam çalışma saatine eşit tutarda tek seferde ödemeyi tercih edebilir;  

 Kojenerasyon yoluyla elde edilen elektrik için öncelikli erişim kuralının tekrar teyit edilmesi 

(yenilenebilir enerji kaynakları ile tam eşitlik halinde);  

 CHP tesislerinden gelen ısı ile çalışan ısıtma ve soğutma şebekelerinin inşa edilmesinin 

ve genişletilmesinin teşvik edilmesi. Isıtma şebekeleri, çapları 100 mm’den az olan boru 

hatları için yatırımın %40’ına ulaşıncaya kadar ve çapları 100 mm’den fazla olan boru 

hatları için yatırımın %30’una ulaşıncaya kadar metre başına 100 € alacaklardır; ve  

 Isı depolama altyapıları için sağlanan destek, yatırımın %30’una ulaşıncaya kadar 250 

€/m3’dür ve üst tavanı 5 milyon €’dur.  

 

Elektrik Gücü (oransal*) kWh başına kâr Destekleme süresi 

≤ 50 kW  
5,41 sent 2 kW altı opsiyonel: 30.000 
tam çalışma saatine bir kere ödeme 

on yıl veya 30.000 tam çalışma 
saati 

≤ 250 kW  4 sent 

 30.000 tam çalışma saati 

≤ 2000 kW  2,41 sent 

> 2000 kW 1,8 sent 

2013’ten itibaren AB-ETS  2,1 sent 

  

2013’ten itibaren AB-ETS CHP’ler ilave 0.3 cent alacaklardır (maliyet tazminatı). Alman CHP 

Yasasının etkisi 2014 yılında gözden geçirilecektir ve CHP piyasa geliştirme gidişatı 2025 yılına 

kadar% 25 hedefe ulaşma yolunda olmadığı takdirde yeni önlemler alınabilecektir. 

İngiltere Nihai Raporu  

İngiltere'nin gaz ve elektrik altyapısının enerji verimliliği potansiyelinin değerlendirilmesi Daha 

önce de belirtildiği gibi, İngiltere'deki gaz ve elektrik altyapısının enerji verimliliği potansiyeline 
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ilişkin İngiltere nihai raporu, Madde 15 (2b) bağlamında herhangi bir Üye Devletin enerji şebekesi 

altyapısının enerji verimliliği potansiyeli değerlendirmesinin çok iyi bir örneğidir. Bu rapor, şebeke 

şirketlerinin halihazırda benimsediği önlemleri ve bu önlemlerden beklenen faydaları 

tanımlamaktadır. Ayrıca gelecekte enerji verimliliğini artırabilecek olan ancak şu anda şebeke 

şirketlerinin taahhüt etmedikleri çeşitli potansiyel önlemleri tanımlamaktadır. Nihai rapor: 

https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/energy-efficiency-directive-

assessmentenergy-efficiency-potential-great-britain-s-gas-and-electricity-infrastructure 

Lüksemburg için Akıllı Ölçüm projesi  

Diğer bir iyi örnek ise Lüksemburg'daki enerji ölçme sisteminin modernizasyonu projesidir. 1 

Temmuz 2016 tarihinden itibaren yeni monte edilen veya değiştirilen tüm elektrik ve gaz sayaçları 

akıllı sayaç olacaktır (tüm elektrik sayaçlarının% 95'inden fazlası 31 Aralık 2019 tarihine kadar 

değiştirilmeli ve tüm gaz sayaçlarının % 90'ı 31 Aralık 2020 tarihine kadar değiştirilmelidir. Web 

sitesi: http://www.luxmetering.lu/ 

 

Diğer Referanslar 

 
http://eedguidebook.energycoalition.eu/images/PDF/EED.pdf 
  

https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/energy-efficiency-directive-assessmentenergy-efficiency-potential-great-britain-s-gas-and-electricity-infrastructure
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/energy-efficiency-directive-assessmentenergy-efficiency-potential-great-britain-s-gas-and-electricity-infrastructure
http://eedguidebook.energycoalition.eu/images/PDF/EED.pdf
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EK 5  

Yapı Sektörü ile İlgili Sorunlara Destek 

Türk Hükümeti, binaların enerji performansını iyileştirme programları ile ilgili çeşitli sorular 

sormuştur.  

1.   Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek konut binalarının sayısı yıllık bazda nasıl 

takip edilecektir? 

Binanın posta kodu İnşaat ruhsatlarına dayalı olarak biliyorsa veya inşaat ruhsatı kapsamında 

isteniyorsa, hangi binaların kentsel alanda bulunduğunu belirlemek mümkündür. 

Binalardaki enerji tüketimini ve binalardan kaynaklanan ilgili sera gazı emisyonlarını azaltma 

dürtüsü, binalardaki enerji kullanımını ve iç ortam koşullarını izlemek için kullanılan sayaç ve 

sensörlerin montajının artmasında bir katalizör görevi görmüştür. Sayaçların ve sensörlerin 

mevcut bina enerji yönetim sistemleriyle entegrasyonu, özellikle iletişim teknolojileri ve 

protokolleri açısından eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. 

Avrupa'da enerjinin ölçümü ile ilgili mevzuat ve politikaların çoğu, 2010 Binaların Enerji 

Performansı Direktifine (EPBD) ve EED'ye (Madde 9, 10 ve 11) yanıt olarak hazırlanmıştır. Ölçüm 

ekipmanı ile ilgili olarak, yakın geçmişte minyatürleşme, doğruluk, sağlamlık, veri depolama, çoklu 

iletişim protokollerini kullanarak bağlanma yeteneği ve bina enerji yönetimi sistemleri ile 

entegrasyon konularında önemli gelişmeler meydana gelmiştir- ve bu da seçimi zor olabilecek bir 

dizi mevcut çözüm sonucunu yaratmıştır.  

Belediyeler, uyum eğilimlerini yerel seviyede analiz etmek için her aşamada her bina türü için bina 

enerji kodu ile uyumu değerlendirmelidir (tasarım, inşaat, yerleşimden önce ve binaya yerleşildiği 

zaman). Her bina türü için, inşa edilen binaları istatistiksel olarak temsil eden bir örnek 

izlenmelidir. Uyum oranları, değerlendirmeyi geçen binaların yüzdesine ve/veya her binanın 

karşılamış olduğu ortalama gereksinim sayısına dayalı olabilir. 

Yeni bir raporda, gerekli görülen izleme süreci ile ilgili iyi bir genel bakış sunulmuştur. 

İzleme Süreci36: 

Aşağıda, bir izleme sürecinin oluşturulmasına yardımcı olan bazı önemli adımlar gösterilmiştir:  

1.  Bina stoku, bina kodları vb. ile ilgili mevcut çalışmaları araştırın, inceleyin ve bunların 

bulgularına göre inşa edin  

2.  Bir uyumluluk anketi yapın.  

I. Potansiyel hedef katılımcılar: - kod yetkilileri - Yükleniciler  

II. Mülakat için potansiyel konular – Tatbik etme uygulamaları (farkındalığı) - Algılanan 

Engeller - Potansiyel çözümler ve mevcut en iyi uygulama III. Potansiyel araçlar - Telefon 

mülakatı - Online anket - Hedeflenmiş postalama  

 

3.  Uygulama sonuçlarını değerlendirin (örneğin, inşaat ruhsatları ve varsa yerinde denetim 

raporları)  

                                                      
36 Gelişmekte olan ülkelerdeki enerji yapı kodlarının değerlendirilmesi ile ilgili örnek olay incelemesi, Adel Mourtada, ECOTECH, 
Nisan 2016, Dünya Enerji Konseyi ve ADEME için, https://www.wec-policies.enerdata.eu/Documents/cases-studies/WEC-case-
study-Energy-Building-Codes.pdf 

https://www.wec-policies.enerdata.eu/Documents/cases-studies/WEC-case-study-Energy-Building-Codes.pdf
https://www.wec-policies.enerdata.eu/Documents/cases-studies/WEC-case-study-Energy-Building-Codes.pdf
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4.  Yerel koşulları dikkate alın - yerel inşaata özgü bir zorluk nedir ve nasıl üstesinden gelinir? 

Değerlendirme süreci için bağımsız bir kurum atayın  

Tarafsızlığı sağlamak için değerlendirme süreci, herhangi bir başka politika döngüsü adımından 

sorumlu olmayan bağımsız bir kurum tarafından izlenmelidir. Gerekli tüm verilerin mevcut 

olmasını sağlayın; veri paylaşımı için doğrulama ve değerlendirme kuruluşları arasında iletişim 

kanalları oluşturun.  

Değerlendirin ve Rapor edin - gereğinin yapılması için bilgi verin  

Düzenli raporlama: Bulguların bir özeti düzenli olarak (örneğin altı ayda bir) sorumlu devlet 

kurumuna sunulmalıdır.  

Sonuçlara göre politikaları değiştirin / tadil edin 

Daha önceki aşamalarda, politikaların değerlendirme sonuçlarına göre değiştirilebileceği ve 

incelenebileceği garanti edilmelidir. Gelecekte binaların enerji performansının yükseltilmesi için 

EBC’nin değerlendirmesi gereklidir. 

İrlanda örnek olay incelemesi 

Cloughjordan Eko-köyünde, yaklaşık 8.200 m2'lik yeni ve verimli konut binaları, 588 m2'lik bir 

toplum hosteli (konukevi) ve 500 m2'den fazla olan Toplum Girişim Merkezi inşa edilmiştir. Konut 

binalarının ortalama enerji performansı 53 kWh/m2/yıl’dır ve SERVE'nin 70 kWh/m2/yıl olan 

hedefinden %24 daha iyidir. 

Her 50 yeni binanın 30'unun BER değerlendirmesi vardır; aşağıda bulunan şekilde, yeni binaların 

A2 ile B2 arasında derecelendirildiği gösterilmiştir 37. 

                                                      
37 SERVE CONCERTO, SERVE ENERJİ ANALİZİ, 2013 
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2011 ve 2012 yıllarında izlenen Eko-Konutların her birinin kWh cinsinden enerji tüketimi aylık 

olarak kaydedilmiştir. Konutların günlük ısıtma ve soğutma dereceleri, yerel meteoroloji 

istasyonlarından alınan verilere göre ayarlanmıştır.  İzleme sonucunda elde edilen verilerle 

yapılan belirlemelere göre: 

 31 evin yıllık ortalama tüketimi yaklaşık 8,109 kWh’dir  

 Tüm rakamlar 70 kWh/m2/yıl’dan düşüktür (SERVE hedefi) 

 25 binanın ortalama ısıtma enerjisi tüketimi yaklaşık 45 kWh/m2/Yıldır 

 En düşük tüketimi olan ev bir pasif evdir 

  

Aşağıda bulunan grafik, izlenen konutların ısı enerjisi tüketimini göstermektedir. 
 

 

Şekil 11: Isı tüketimi dağılımı 2011-2012 (25 Eko Köy Binası).38 

 

Eko köyde bulunan 32 adet izlenen eko-binanın elektrik tüketimi grafiği aşağıda verilmiştir. Bu 

binaların arasında en yüksek tüketimi olan bina Eko-hostel’dir. 

                                                      
38 SERVE CONCERTO, SERVE ENERJİ ANALİZİ, 2013. 

Şekil 10: İlk 30 EKO Köy binasının derecelendirilmesi (solda) BER 

derecelendirme şeması (kWh/ m2/yıl) (Solda) 
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Şekil 12: Eko Köyde bulunan binaların elektrik tüketimi 2011/2012.39 

İspanya örnek olay incelemesi 

Zaragoza'daki enerji idaresinin yönünün değişmesine en büyük katkıda bulunan, AB tarafından 

finanse edilen ve yeni biyoiklimsel inşaat faaliyetleri ile enerji verimli tasarım ve enerji tasarrufuna 

dayalı deneme projelerini tetikleyen RENAISSANCE projesidir.  Ayrıca, Zaragoza Belediye Konut 

Derneği (SMZV), enerji yenilemelerinin sosyal ve çevresel refah için sağladığı faydaları açıklayan 

"Zaragoza'nın 21 şehir kompleksi ile ilgili iyileştirme çalışmaları ve önerileri"’ üstlenmiştir.  Bunun 

sonucunda, SMZV'ye Zaragoza toplulukları sosyal yenileme projelerini üstlenmesi için mali 

yardım sağlanmıştır. 

RENAISSANCE projesi yüksek enerji performans kriterlerinin yeni ve mevcut binalara 

uyarlanmasını teşvik etmek ve yenilenebilir enerjinin kullanımını artırmak için ve aynı zamanda 

bina inovasyonu ve önemli tasarrufların Zaragoza'nın yarı kurak ikliminde teknik olarak 

başarılabileceğini göstermek üzere oluşturulmuştur.  Projenin önemli bir yönü de Araştırma ve 

Teknik Geliştirme (RTD) ve faaliyetlerin yaygınlaştırılması için kapsamlı bir vitrin programıdır.  Bu 

projenin önemli bir yönü, yenilenebilir enerji sistemlerini bir mahalle ölçeğinde entegre ederken, 

bina bölgelerinin bütüncül bir yapıda inşa edilmelerini sağlamak amacıyla enerji performansının 

izlenmesi, sosyo-ekonomik araştırmalar ve yazılım tasarımı ile ilgili olarak yapılan araştırmalardır. 

Proje tamamlayıcı yaklaşımlarla Zaragoza'nın iki bölgesinde gerçekleştirilmiştir: 

 Valdespartera bölgesi banliyölerde bulunan eski bir askeri bölge olup, ve 9,650 sosyal 

konutla yeni bir biyoiklimsel mahalleye dönüştürülmüştür. Valdespartera'da, toplam taban 

alanı 64.027 m2 olan 616 biyoiklimsel dairenin geliştirilmesi için özel önlemler alınmış ve 

ayrıca kentsel sürdürülebilirlik (CUS) konusunda bir yorum merkezi inşa edilmiştir.   

 İnşaat kalitesi çok düşük olan "Picarral" mahallesi, 1940'lı yıllarda kırsal-kentsel göç 

sırasında planlanmıştır. Bu alan sosyal konut binalarının ve bir devlet okulunun 

yenilenmesini kapsamaktadır. İşçi sınıfı ağırlıklı olarak "El Picarral" semtinde yerleşik 

bulunmaktadır.  Bu pilot proje, 70 sosyal konut binasının ve bir devlet okulunun 

biyoiklimsel yenilenmesini içermektedir. 

                                                      
39 SERVE CONCERTO, SERVE ENERJİ ANALİZİ, 2013. 
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İzleme kampanyası:  Bina tasarım sürecinin tüketici davranış ve tekniklerini incelemek için 

çevredeki RTD (Araştırma ve Teknik Geliştirme) ile bağlantılı çok büyük bir izleme kampanyası 

düzenlenmiştir.  İzleme kampanyasının amacı, binaların enerji tasarrufu potansiyelinin tam olarak 

gerçekleştirilebilmesini sağlamak için biyoiklimsel binaların sakinlerine yeterli eğitim ve bilgiyi 

sağlamaktır. . Apartmanlara bina grupları hakkında toplu bilgi veren ve uygun olmayan tüketici 

davranışlarıyla bağlantılı enerji sistemi performansı ve inşaat problemlerinin değerlendirilmesini 

sağlayan 200'ün üzerinde gerçek zamanlı izleme sistemi kurulmuştur.  Çalışmanın bulguları, bina 

inşaatlarının iyileştirilmesine yardımcı olmuş ve enerji tüketen davranışlardan kaçınılması için 

kullanıcıya özgü öneriler sunmak üzere bir çevrimiçi sistem oluşturarak dağıtılmıştır. 

Danimarka ve Portekiz örnek olay incelemesi 

İnşaattan önce Enerji Verimliliği Beyanı: Portekiz ve Danimarka'da binanın enerji verimliliği bina 

yapılmadan önce beyan edilmelidir. Bu beyan mimar veya yüklenici tarafından yapılabilir. 

İnşaattan sonra, kendi beyanının incelenmesi de dahil olmak üzere bağımsız danışmanlar 

tarafından bir sertifika düzenlenmelidir. Bina yönetmeliklere uymadığı takdirde, binanın 

kullanılması için gerekli olan iskan izninin kullanımına, yeterli bir verimlilik seviyesi elde edilinceye 

kadar müsaade edilmeyebilir. Danimarka'da tüm yeni binalar, binanın inşaat ruhsatı için kullanılan 

binanın kendi beyanına dayalı olarak hesaplama yapan ve gerçek yalıtımın, takılan camların ve 

monte edilen ürünlerin yerinde gözle muayenesini yapan bağımsız bir danışman tarafından 

incelenmektedir. Binanın iskanı ancak yapı kodlarına uygunluğun doğrulanmasıyla 

gerçekleşebilir. 
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2.   Yalıtım uygulayan ve enerji verimliliği çalışması yapılan konut sayısı yıllık bazda nasıl 

takip edilecektir? 

Yenilenmiş evlerin sayısının izlenmesi, doğrudan inşaat ruhsatıyla bağlantılı olmadıkları için yeni 

yapıların izlenmesinden daha karmaşıktır. Ancak, ülkede bu tür sübvansiyonların yapılması 

halinde yapılan sübvansiyonların sayısı olası bir bilgi kaynağı olabilir. Yenileme yapan kişilerin 

çoğu sübvansiyonlara ihtiyaç duyacağı için kayıt yaptırabilir ve aşağı yukarı doğru olan bu bilgiler 

kullanılabilir.  

Avusturya örnek olay incelemesi 

Avusturya eyaletlerinde devam etmekte olan bireysel girişimlerin listesi bulunmaktadır. Örneğin, 

Salzburg’da bina sahipleri ve yöneticileri için ücretsiz bir çevrimiçi enerji muhasebe sistemi 

sunulmaktadır.  Bu şekilde binaların enerji tüketimi hem sahibi hem de eyalet tarafından 

izlenebilmektedir. Bu programda 275'in üzerinde bina yer almaktadır. 

Bu program, paydaşları binalarının gerçek enerji tüketimlerini veri tabanına kaydetmeye ve enerji 

tüketiminin yıllık veya aylık genel görünümünü elde etmeye teşvik etmektedir. Bu şekilde binaların 

enerji tüketimi hem sahibi hem de eyalet tarafından izlenebilmektedir40. Bu girişimin amacı 

tüketicileri bilinçlendirmek ve böylece yenileme faaliyetlerini arttırmaktır. 

İngiltere örnek olay incelemesi 

İngiltere’de, alt ölçüm ve kontrol gereksinimleri Bina Yönetmelikleri Kısım L'de yer almakta, bina 

enerji etiketlemesi ise 2007 tarihli Binalarda Enerji Performansı Yönetmelikleri kapsamında 

bulunmaktadır. İngiltere Akıllı Ölçüm Uygulama Planı, akıllı gaz ve elektrik sayaçlarının 2020 

yılının sonuna kadar tüm evlere ve işyerlerine yaygınlaştırılmasını kapsamaktadır.  

Örnek olay incelemesi- bina pasaportları 

Bina Yenileme Pasaportu, Tasarım aşamasında ve bina sahipleri ile diyalog halinde oluşturulan 

belirli kalite kriterlerini ve göstergelerini sağlayan yerinde yapılan bir enerji denetiminin sonucu 

olarak belirli bir binanın uzun vadeli (15 veya 20 yıla kadar) kademeli yenileme yol haritasını 

özetleyen bir belge (elektronik veya kağıt formatında) şeklinde tanımlanır. Azalan ısıtma 

faturaları, konforun artması ve CO2 azaltma açısından beklenen faydalar BRP'nin yapısal bir 

parçasıdır ve kullanıcı dostu bir iletişimle açıklanmıştır. Yenileme yol haritası, binayla ilgili enerji 

tüketimi ve üretimi, yapılan bakımlar ve bina planları gibi konulardaki bir bilgi havuzu (kayıt defteri) 

ile birleştirilebilir. 

Yerinde veri toplama, bir BRP oluşturmak için atılacak ilk adımdır. Veri işleme, her modele göre 

değişebilir (örneğin, özel bir yazılım kullanarak veya mevcut enerji denetim yazılımını 

uyarlayarak). Adım 1 ve 2'nin sonucu, özel çözümleri ile uzun aşamalı bir yenileme oluşturmayı 

amaçlayan kapsamlı bir kademeli yenileme yol haritasıdır. 

BPIE, en son yaptığı çalışmada Enerji Performans Sertifikalarını (EPC) Bina Yenileme 

Pasaportlarına dönüştürmeyi önermektedir. Belçika’nın Flanders bölgesinde ("Woningpas"), 

Fransa'da ("Passeport Efficacité Énergétique") ve Almanya'da ("Individueller 

Sanierungsfahrplan") mevcut olan üç değişik "Bina Yenileme Pasaportu" örneğine dayalı olarak, 

bina yenileme pasaportu, yerinde yapılan teknik enerji denetimleri ile bina sahipleriyle diyalog 

halinde oluşturulan kalite kriterleri kombinasyonu etrafında yoğunlaşmıştır. Sonuç, bina 

                                                      
40Şu anda 1.500’den fazla bina bu programa katılmaktadır. 
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sahiplerinin kapsamlı tadilatlar planlamak, tüm ilgili bina bilgilerini tek bir yerde toplamak ve 

binanın ömrü boyunca güncel ekran görüntüsünü ve konfor seviyeleri (hava kalitesi, daha iyi gün 

ışığı girişi, vb.) ve finansmana erişim hakkındaki bilgileri elde etmek için kullanabilecekleri uzun 

vadeli bir yol haritasıdır. 

Flanders, Fransa ve Almanya’nın hepsi birden "bina yenileme yol haritası veya pasaportu" 

kavramı ile ilgili girişimler geliştirmişlerdir. Bu girişimler, Bina Yenileme Pasaportunun 

oluşturulmasını destekleyen ve geliştirilmesi ve uygulanması için ele alınması gereken ana 

konuları kapsayan sürece iyi bir genel bakış sağlamaktadır. Her üç durumda, kamu yetkilileri bu 

kavrama ilgi göstermiş (Fransa) ve onun gelişimini desteklemiş veya yönlendirmişlerdir (Flanders 

ve Almanya). 

Örnek olay incelemesi - Almanya 

Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP), Ulusal Enerji Verimliliği Programı13’ün ve Aralık 2015'te 

yayınlanan "Binalar için Federal Verimlilik Stratejisi"’nin (ESG) bir parçasıdır. 

"Bireysel yenileme yol haritası" kavramı başlangıçta geliştirilerek Baden-Württemberg'da küçük 

ölçekli 15’te test edilmiş olup, şu anda tüm ülkedeki uygulamaya adapte edilmiştir. 

Kavram, Alman Ekonomik Kalkınma ve Enerji Bakanlığı adına, Ifeu (Enerji ve Çevre Koruma 

Enstitüsü), Dena (Alman Enerji Ajansı) ve Passivhaus Institute (Pasif Ev Enstitüsü) gibi 

enstitülerin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir ve şu anda 

sonuçlandırılmaktadır. 

Almanya'da, EPC'lerin yenilemeyi teşvik edecek kadar güvenilir olduğu düşünülmemekte ve 

genellikle idari bir zorunluluk olarak görülmektedirler. Diğer taraftan, yerinde enerji denetimi 

konusunda güçlü bir kültür bulunmaktadır, ancak bina sahiplerine verilen çok detaylı ve standart 

hale getirilmiş raporlar (150 sayfaya kadar) genellikle okunmamaktadır ve uzun vadeli 

yenilenmeyi teşvik etmemektedir. 

ISFP bu engelleri aşmak üzere tasarlanmıştır: daha kompakt ve gelecek odaklıdır ve müşterilerin 

ihtiyaçlarını dikkate almaktadır. Sonuç, hem kısa hem de uzun vadeli önlemleri içeren ve tıkanma 

yaratacak etkilerden kaçınmanın yollarını öneren kullanıcı dostu bir araçtır. 

Bu aracın ardında, bina sahipleri için yenilemeyi "katlanmam gereken bir sıkıntı" (yenilemek 

zorundayım)’dan "evimi ve yaşadığım çevremi iyileştirme fırsatı" (yenilemek istiyorum)’a 

dönüştürmek için uygun imkanlar sağlanmalıdır fikri yatmaktadır. 

Bina sahibi, sürecin merkezine koyulur ve enerji denetçisi ile açık bir tartışmaya katılır. Bireysel 

yaklaşım, iSFP'nin başarısının anahtarı olarak görülmektedir. 

 

Örnek olay incelemesi - (Konut Kimlik No), VEA – Flanders, Belçika 

VEA, geniş bir paydaş ağı ile (bakınız Sayfa 22) güçlü işbirliği halinde, Flaman konut stokunun 

enerji performansının kapsamlı bir şekilde iyileştirilmesine yol açacak "Yenileme Antlaşması"’nı 

(2014-201821) geliştirmektedir. Antlaşmada öngörülen ana eylemlerden biri, 2018 yılına kadar 

dijital kayıt defterinin (Bina Pasaport Işığı olarak anılan) ilk versiyonuyla entegre edilecek olan 

“yenileme önerisi”’ni renovatieadvies) 2018 yılına kadar oluşturmaktır. Yenileme önerisinin amacı, 

Flanders’in uzun vadeli enerji tasarruflu konut stoku hedefini gerçekleştirecek bir araç olan 
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yenileme adımlarının mantığına ilişkin olarak mülk sahiplerine bilgi vermektir: 2050 yılına kadar 

mevcut bina stoku bugünkü yeni binalar kadar enerji verimli olmalıdır (E6022)..  

Flaman yenileme antlaşmasının uzun vadeli hedefi mevcut konut stokunun enerji performansını 

iyileştirmektir. Bu yolu görüntülemek için VEA ayrıca yenileme tavsiyesine ve EPC+'ya eşlik 

edecek bir dijital kayıt defteri ('Bina Pasaportu olarak anılan ') geliştirmektedir. 'Bina Pasaportu', 

mülk sahipleri ve yetkili üçüncü şahısların (örneğin sanatkarlar, mimarlar, enerji uzmanları, 

noterler24) başvurabilecekleri her ev için benzersiz bir dijital belgedir. Pasaport, enerji 

performansı, yenileme tavsiyesi, konut kalitesi, diğer bina özellikleri (istikrar, dayanıklılık, su, 

tesisatlar, nem vb.) verilerini ve mülkle ilgili olarak bina sahibinin güvenli olarak toplayacağı ve 

saklayacağı diğer verileri toplamak suretiyle her evin uzun vadeli evrimini izleyecektir25. Bina 

sahipleri, güncel enerji tüketimleri ile birlikte potansiyel tasarruflarını ve önerilen yol haritasını 

görüntüleyebilecektir. 

Örnek olay incelemesi -– passeport efficacité énergétique, P2E (Enerji verimliliği 

pasaportu) – Fransa 

Enerji Verimliliği Pasaportu, üç grup kullanıcı olan; bina sahipleri, denetçiler ile sanatkarlar, ve 

yenileme meslek mensuplarına üç adet bağımsız fakat ilişkili alan sunan bir web platformudur. 

Bu kavram, ekonomiyi karbonsuzlaştırma yönünde zorunlu bir adım olarak tanımlanan binaların 

termal yenilenmesinin önünü açmak için 2012 ila 2014 yılları arasında Shift Projesi33 ve bir grup 

bina uzmanı ve profesyoneli tarafından (28. sayfadaki listeye bakınız) geliştirilmiştir 34. Test etme 

ve uygulama için son zamanlarda bu amaçla kurulmuş bir organizasyon olan Expérience P2E 

(P2E) görevlendirilmiştir. P2E’nin kurucu üyeleri Shift Projesi, Cercle Promodul, EdF, Saint-

Gobain ve Schneider Electric'tir. Aşağıda bulunan inceleme, Shift Proje ekibi tarafından sağlanan 

bir dizi belgeye ve P2E'nin Proje Lideri ile yapılan bir dizi görüşmeye dayanmaktadır. 

2050'ye kadar Fransız yapı stoğunu nZEB seviyesine getirme hedefine katkıda bulunan Enerji 

Geçiş Yasası (Loi de Transition Energétique et châle Croissance Verte, LTECV) 2015 yılında tüm 

paydaşlara açık bir düzenleyici sinyal vermiştir: 

 2025 yılına kadar, tüm sınıf F ve G binaları yenilenmelidir. İyileştirmeler yeni bir binanın 

performansına yakın olmalıdır; 

 2050 yılına kadar, tüm bina sınıfları A veya B olmalıdır (Fransız EPC'ye dayalı olarak), 

BBC37 seviyelerine veya eşdeğerine ulaşmalıdır); 

 LTECV ayrıca, 2017 tarihinden itibaren her yeni binaya (2026 tarihinden itibaren mevcut 

binalara) “carnet numérique de suivi e d'entretien du logement” (konutların izlenmesi ve 

bakımı için dijital kayıt defteri) olarak adlandırılan bir aracın konuşlandırılması gerektiğini 

belirtmiştir. 

Enerji Verimliliği Pasaportu, "enerji verimliliği refleksi" kavramı üzerine inşa edilen ve bir bina 

içinde her bakım işi yapıldığında enerji yenilenmesini tetikleme fırsatının maksimizasyonu 

şeklinde adlandırılan pragmatik bir yaklaşım önermektedir38. Enerji-yenileme önlemleri almak 

için her türlü yenileme ve bakım çalışmasının tetikleyici olarak kullanılması, bina sahipleri ve 

profesyonelleri arasında enerji verimliliğinin tanıtılmasına yardımcı olur ve daha yüksek 

seviyelerde yenileme oluşturabilir. 

Web platformu, binanın bakımı, ekipman değişimi ve yenilemesine ilişkin tüm ilgili dosyaların ve 

belgelerin depolanabileceği bir sayfayla bağlantılıdır. 
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Ayrıca, pasaport yoluyla toplanan veriler isimsiz hale getirilecek ve planlanan ve/veya uygulanan 

çalışmaların türü ve her yılın en popüler önlemleri hakkında bilgi ve istatistik toplamak için 

kullanılan kamuya açık bir veri tabanında sunulacaktır. Veri erişilebilirliği ile veri gizliliği ve 

tüketicileri koruma yasaları ile ilgili sorunlar dikkate alınmalı ve özel bir çalışma grubu konuyla 

ilgili ayrıntılı çalışma yapmalıdır. 

P2E, bina kayıt defterini tam olarak geliştirmeyi planlamamaktadır; ancak, Fransız hükümetinin 

mülkiyet haklarına sahip olduğu binalarla ilgili tüm hususları kapsayan "Carnet numérique de suivi 

et d'entretien du logement" (konutların izlenmesi ve bakımı için dijital kayıt defteri)’nin Enerji 

Performansı ve Yenileme bileşenine katkıda bulunacaktır. 

Örnek olay incelemesi - Enerji verimliliği çalışmalarının izlenmesine izin veren önlem türleri 

Üye Devletlerin tümü, konut ve hizmet sektörlerinde enerji verimliliğini iyileştirmeyi destekleyen 

mali ve mali önlemleri bildirmişlerdir. Bunlar genellikle hibeler ve sübvansiyonlar şeklinde 

sunulmaktadır. Yunanistan, Fransa, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Hollanda ve Portekiz'de 

meskenlerin enerji verimliliği yükseltmeleri ile ilgili vergi indirimi vardır. İtalya'da, bina tadilatları 

için vergi kredisi planı, 2020'de beklenen enerji tasarrufu açısından en büyük 3 önlemden birini 

oluşturmaktadır. Kredi programları, az sayıda Üye Devlet (Fransa, Yunanistan, Almanya, 

Hollanda ve Portekiz) tarafından sunulmaktadır. Almanya, çeşitli "KfW Verimlilik Evi" seviyelerine 

ulaşan yenilemelere destek sağlayan KfW planı yoluyla hibeler ve krediler konusunda uzun ve 

başarılı bir geleneğe sahiptir; bunların en iddialısı, yeni binalar için belirlenen maksimum birincil 

enerji ihtiyacının %55'ini temsil eden KfW Verimlilik Evi 55'tir. 

Altı Üye Devlet (Avusturya, Danimarka, Estonya, Almanya, Hollanda ve İsveç), enerji verimliliğini 

hedefleyen önlemlerin maliyet etkinliğini artırmak ve davranışsal değişim enerji verimliliği 

yatırımları yoluyla enerjinin daha verimli bir şekilde kullanımını (meskenler dahil) teşvik etmek 

amacıyla AB tarafından gerekli görülen asgari seviyenin üzerinde olan enerji vergileri 

koymuşlardır. 

Konut ve hizmet sektörlerindeki piyasa bazlı araçlar esas olarak Enerji Verimliliği Yükümlülük 

Planları (EEOS’ler) şeklindedir. Avusturya, Belçika’nın Flanders Bölgesi, Bulgaristan, Danimarka, 

Fransa, İtalya, İrlanda, Letonya, Lüksemburg, Malta ve İngiltere'nin bu sektörleri hedefleyen enerji 

verimliliği yükümlülüğü planları vardır. 

3.   Belediye hizmetleri kapsamında uygulanan enerji verimliliği önlemleri yıllık bazda nasıl 

takip edilecektir? 

Merkezi hükümet, belediyelerin istatistikleri doldurmaya zorlanması için, bu tür şeyleri tüm 

insanlara uygulamaktan daha kolay yöntemler uygulayabilir.   

AB'nin Enerji Verimliliği Direktifi (EED), Üye Devletleri merkezi hükümet bina stokunu yıllık % 3 

oranında yenilemekle yükümlü kılmıştır.  Bu, enerji tasarruflarına ilişkin hedef tarihi 2020’nin 

oldukça ötesine taşıyacaktır.  Yenileme çalışmalarının tamamlanana kadar devam edeceği 

varsayılmaktadır. Her şey 2020 hedeflerinin tutturulmasına dahildir. Madde 5, paragraf 3’te 

belirtildiği üzere: “Birinci paragrafın amaçları açısından, Üye Devletler, paragraf 2 uyarınca muaf 

tutulan binalar hariç olmak üzere, 31 Aralık 2013 tarihine kadar 500 m2'nin üzerinde ve 9 Temmuz 

2015 tarihine kadar 250 m2’nin üzerinde toplam kullanılabilir taban alanı olan, ısıtılan ve/veya 
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soğutulan merkezi hükümet binalarının bir envanterini çıkartacak ve halka açık hale 

getireceklerdir.”41    

ABD örnek olay incelemesi  

ABD'de, 2005 tarihli Enerji Politikası Yasası ve 2007 tarihli Enerji Bağımsızlığı ve Güvenlik 

Yasası, federal binalar için ölçüm şartını getirmiştir. ABD eyaletlerinin, şehirlerin ve ilçelerin çoğu, 

Uluslararası Yasa Konseyi’nin Uluslararası Enerji Koruma Yasası’nı (IECC) enerji 

düzenlemelerini oluşturmak için esas almış ve ayrıca geliştirilmiş gereksinimler getirmişlerdir.  

Çin örnek olay incelemesi42  

2005 yılında yapılan yerel belediyelerin uyum kontrolünün Çin hükümeti tarafından izlenmesi 
sonucunda, Çin hükümeti bina enerji yasalarının uygulanmasını zorunlu kılmak amacıyla çok 
sayıda ulusal politika ve projeyi uygulamaya koymuştur. Birinci adım, 2007 yılında kabul edilen 
inşaat aşamasında uyum ile ilgili “Kabul Yasası” olmuştur. Kabul yasası, inşaat projesinin 
tamamlanmasından sonra bina enerji verimliliği gereksinimlere uyulmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Duvarlar, perde duvarlar, kapılar, pencereler, çatı kaplamaları, döşeme ve ısıtma, 
havalandırma ve soğutma sistemleri ile ilgili enerji yasası gereksinimlerine uyulmasını sağlayacak 
özel hükümler içermektedir. Kabul Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra, geliştiriciler tasarım 
ve inşaat aşamalarında projelerinin bina enerji yasalarına uygun olduğunu kanıtlamalıdır. Bunu 
gerçekleştirmek amacıyla, mimari planlar hazırlandıktan sonra belgelendirilmiş bir çizim denetim 
şirketini istihdam ederler. Seçilen çizim denetim şirketi, uyum yazılımını kullanarak çizimleri analiz 
eder ve daha sonra geliştiriciye ve yerel kalite denetim ajansına gönderilecek olan bir uygunluk 
raporu düzenler. İnşaat ruhsatı, çizimlere ve uyum raporunun yerel kalite kontrol ajansı tarafından 
yapılan değerlendirmesine dayalı olarak yerel inşaat yönetimi departmanı tarafından düzenlenir. 
İnşaat aşaması esnasında geliştirici, inşaatın bina enerji yasasının gereksinimlerine uygun 
olmasını sağlamak amacıyla inşaat firmasını denetlemek ve yerinde incelemeler yapmak için 
çizim denetim şirketinden farklı olan bir mühendislik denetim şirketini istihdam eder. Denetimler 
planlanır ve inşaat aşaması süresince devam eder. Yerel yönetimin kalite kontrol ajansı, inşaat 
aşamasında hem planlı hem de rasgele denetimler yapar. Bina enerjisi yasasına veya Kabul 
Yasasına uyulmaması halinde, inşaat şirketine, uyum gereksinimlerini karşılamak için 
çalışmalarını iyileştirme talimatı verilir. İnşaat projesi tamamlandığında, yerel inşaat departmanı 
yerel idarenin kalite kontrol ajansı tarafından hazırlanan rapora istinaden iskan iznini düzenler. 50 
000 m2 veya daha fazla olan her yeni konut topluluğu için uygunluk kontrolü gereklidir. Konut dışı 
binalar için, toplam yatırım tutarı 49 000 ABD Dolarının üzerinde olan projeler ile ve yabancı 
yardım ve kredilerle desteklenen projeler için uygunluk kontrolü zorunludur. Yerel makamlar 
tarafından yapılan uygunluk kontrolüne ek olarak, hükümet 2005 yılından itibaren enerji 
gereksinimine uyumu değerlendirmek için yıllık denetim kampanyaları düzenlemiştir. Bu tür 
denetimler için şehirler rasgele seçilmekte, ancak denetim kampanyası kapsamındaki her eyaletin 
başkenti otomatik olarak dahil edilmektedir. Küçük şehirler ve kırsal alanlar genellikle dahil 
edilmemektedir. Yıllık denetim kampanyaları, devlet yetkilileri ve araştırma enstitülerinin enerji 
yasası uzmanları ile yerel yasa yetkilileri (kendi eyaletlerini, şehirlerini veya ilçelerini 
denetlemeyen kişiler) tarafından yürütülmektedir. Denetimde, bina enerji yasalarının ve diğer 
binaların enerji verimliliği politikalarının düzgün bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol 
edilir. Yıllık devlet izlemesinde sunulan çizimler ve yazılım hesaplamaları kontrol edilir; bazı 
durumlarda yerinde ziyaretler de yapılır. Bir proje rasgele yerinde denetlemede başarılı olamadığı 
takdirde, uygunsuzluk belgeleri düzenlenir. Bu belgelerde uyumun nasıl geliştirileceği ile ilgili 
tavsiyeler bulunulur. İnşaat şirketinin başarısızlığı gidermek ve tekrar Konut Bakanlığına geri 
bildirmek için 30 günü vardır. 30 gün sonra bina hala başarısız olduğu takdirde inşaat şirketine 
para cezası verilir. cezaları, 2006 yılında yayınlanan Sivil Bina Yasasının Enerji Tasarrufu 
bölümünde belirtilmiştir. 

                                                      
41 http://www.ieppec.org/wp-content/uploads/2016/05/Paper-Bertoldi-2.pdf 
42 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/PolicyPathwaysModernisingBuildingEnergyCodes.pdf 

http://www.ieppec.org/wp-content/uploads/2016/05/Paper-Bertoldi-2.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/PolicyPathwaysModernisingBuildingEnergyCodes.pdf
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Binanın mimarlık firmasını ve/veya inşaat şirketini bina enerji yasalarının herhangi bir zorunlu 

gereksinimini ihlal etmeleri için doğrudan veya dolaylı olarak teşvik ettiklerine dair kanıt bulunduğu 

takdirde Geliştiriciler 33.000 ABD Doları ile 81.000 ABD Doları arasında para cezasına 

çarptırılırlar. Çizimler bina enerji yasalarında belirtilen enerji gereksinimlerini karşılamadığı 

takdirde, mimarlık firmaları 16.000 ABD Doları ile 49.000 ABD Doları arasında para cezasına 

çarptırılır. Mimarlık firması kusurları iki yılda üç kez düzeltmediği takdirde işi askıya alınır ve 

kalifikasyonu düşürülür veya iptal edilir. 

İnşaat şirketleri, denetim şirketi tarafından tespit edilen herhangi bir kusurlu inşaat faaliyetinin 

düzeltilmesinden sorumludur. Ciddi ihlaller söz konusu olduğunda, inşaat firması inşaat 

sözleşmesi tutarının % 2 ila % 4'ünü ceza olarak ödeyecektir. İhlal eden şirketin sertifikasyonu da 

düşürülebilir veya askıya alınabilir. Uygunluk sonuçları ve uygulama faaliyetleri bir hükümet web 

sitesinde çevrimiçi olarak sunulmaktadır. Kabul Yasasının kabul edilmesi nedeniyle Çin’in kentsel 

alanlardaki uyum oranları yükselmiştir. Uygunluk kontrolü ve bina enerji yasasının uygulanması 

ihtiyacı 12’nci Beş Yıllık Planda tekrar teyit edilmiştir. 
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4.   Binalara entegre edilen yenilenebilir enerji sistemlerinin gücü yıllık bazda nasıl takip 

edilecektir? 

Elektrik için, bir tür yetkilendirme gereklidir, bu nedenle normal olarak bu entegrasyonu izlemek 

daha kolaydır. Biyokütle veya ısı pompaları gibi diğer tür yenilenebilirler için daha zordur. En kolay 

yol, vermek istedikleri takdirde tedarikçilerden gelen istatistiklere veya sınırlı sayıdaki kişilerle ve 

ekstrapolasyon yoluyla yapılan anketlere güvenmektir. 

Almanya Örnek olay incelemesi 43 

Almanya örnek olay incelemeleri, orta büyüklükte bir şehri (Ludwigsburg) ve yakın zamanda inşa 

edilenin (Ostfildern) yanı sıra gelişmekte olan iki adet şehir semtini (Münih) kapsamaktadır. Her 

ne kadar merkezi olmayan yenilenebilir enerji arzı için güneş enerjisi teknolojileri her durumda en 

yüksek potansiyele sahip olsalar da, kullanılan temel yenilenebilir kaynaklar biyokütle ve derin 

jeotermal enerji olup bunun nedeni günümüzdeki maliyet etkinliğidir. Münih örnek olay incelemesi, 

derin jeotermal enerjinin biyokütle veya konvansiyonel yakıtlardan daha az maliyet ve emisyonla 

yenilenebilir ısı üretebildiğini ancak elektrik talebine herhangi bir yenilenebilir katkısı olmadığını 

göstermiştir. 350 hektarlık gelişim, yenilenebilir elektrik katkısı için büyük ölçekli fotovoltaik (PV) 

entegrasyonuna güvenmektedir. Ostfildern'in enerji tasarruflu bina semtinde, bir biyokütle 

kojenerasyon tesisi ısıtmanın % 80'ini ve elektrik tüketiminin % 35'ini karşılamaktadır. Bunun 

dışındaki elektrik tüketiminin % 45'i teorik olarak çatı üzeri PV ile karşılanabilir. İzleme sonuçları, 

tüketim seviyeleri mevcut seviyelerde kaldığı takdirde, bir şehir semti ölçeğinde bile % 100 

yenilenebilir ısıtma ve elektrik arzı elde etmenin çok zor olduğunu göstermiştir. 

Belediyelerde önemli miktarda CO2 azalımı elde etmek için süreç dört aşamalı olarak organize 

edilmelidir: Tüm süreç aşamaları, dikkate alınan her üç örnek olay incelemesi için de analiz 

edilmiştir. Münih’te halen inşa halinde olan yeni bölge gelişimi için yenilenebilir sistem 

performansının ve bina enerji verimliliğinin izlenmesi mümkün olmamıştır. 

1. Enerji Denetimi: Şehir ölçeğindeki denetim, statükoyu belirlemek için ilk adım olmalıdır 

[16]. 

2. Enerji potansiyeli analizi: Kentsel alanda hem enerji verimliliği hem de yenilenebilir enerji 

potansiyelleri dikkatle analiz edilmelidir. 

3. Kentsel enerji gelişiminin hedefleri: Kapsamlı bir kentsel gelişim planı ile bağlantılı olarak 

hedefler ve bunlara belirtilen bir süre içinde ulaşma stratejileri belirlenmelidir. 

4. Uygulama stratejisi: Son olarak, önlemler ve uygulama stratejisi tanımlanmalıdır. 

İlerlemeyi değerlendirmek için izleme gerekmektedir. 

Üçüncü Alman örnek olay incelemesinde, Avrupa tarafından finanse edilen bir deneme projesi 

kapsamında bina enerji tüketimi ve yenilenebilir tedarik sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi elde 

edebilmek için 6 yıl boyunca araştırma yapılmıştır. Analiz edilen örnek olay alanı Stuttgart kentinin 

güney çevresindeki Alman kenti Ostfildern'de bulunmaktadır ve araştırma yapılan komşu alan 

Scharnhauser Parkıdır. Bu alan eski bir askeri alandır ve 1992 yılından beri geliştirilmektedir. Alan 

150 hektar olup, kamusal alanları, 90 000 m²'lik bir ticari alanı ve çok sayıda ailenin yaşadığı 

apartman blokları, sıra evler, kamu binaları ve bazı tek ailelik evler gibi çeşitli konut türlerini 

içermektedir. Proje, Avrupa'da 58 toplulukta yüksek enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 

entegrasyonu olan şehir mahalleleri ile ilgili kavramları destekleyen CONCERTO adı verilen 

büyük Avrupa finansman girişiminin bir parçasıdır. Çalışma alanı ile Scharnhauser Parkının genel 

                                                      
43  https://academic.oup.com/ijlct/article/9/3/202/808652/Large-scale-renewable-energy-integration-within 

https://academic.oup.com/ijlct/article/9/3/202/808652/Large-scale-renewable-energy-integration-within
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görünümü Şekil 14 ’da gösterilmiştir. Bu binaların ısıtma ve soğutma yükleri ile elektrik enerjisi 

tüketimleri 2005-2010 yılları arasında sürekli olarak izlenmiştir. Yeni binalar düşük enerji 

standartlarında inşa edilmiş olup, alan için elektrik enerjisi ve bölgesel merkezi ısıtma sağlayan 

üretim sistemi yerel biyokütle bazlı bir kojenerasyon tesisine dayalıdır. 

7 yılı aşkın bir süre boyunca, biyokütle tesisinin tüm yardımcı kaynakları izlenmiştir. ORC 

modülünün çalışma saatleri düşük olduğundan ve genellikle kısmi yük koşullarında çalışması 

nedeniyle yanma işlemi de dahil olmak üzere tüm tesisin kendi yardımcı elektrik tüketimi yüksektir. 

Toplamda, şebekeye beslenen elektrik enerjisi ile karşılaştırıldığında kendi elektrik tüketim miktarı 

2007'de % 28 (3327 MWh elektrik girişinden 939 MWh) ve 2008'de % 30 (3527 MWh'den 1044 

MWh) olmuştur. 

İrlanda örnek olay incelemesi 

SERVE44bölgesi İrlanda’da Kuzey Tipperary'de bulunmaktadır ve mevcut konutlar için enerji 

yükseltmeleri, yenilenebilir ısıtma sistemlerinin kurulması, bir bölgesel merkezi ısıtma sisteminin 

kurulması ve bir ekoköy'ün geliştirilmesi gibi sürdürülebilir eylemlerin uygulanması yoluyla bölge 

İrlanda'daki sürdürülebilir enerji uygulamalarının öncüsü haline gelmiştir.  Bölgedeki nüfus 

dağılımı, nüfusun çoğunun çok küçük yerleşim yerlerinde ve köylerde olduğunu ve sadece iki 

bölüm olan Nenagh ve Borrisokane'de 1.000'in üzerinde nüfus bulunduğunu göstermektedir. Bu 

nedenle, kırsal kalkınmaya ağırlık veren sürdürülebilir uygulamaların entegrasyonu, SERVE 

bölgesinin başarısının ayrılmaz bir parçasıdır.   

Son yıllarda, nüfusta 2006'ya nazaran % 6.4'lik bir artış olmuştur ve Kuzey Tipperary’de artan 

şehirleşme ve banliyöleşme yaşanmaktadır. Özellikle Neenah’ta 7.995 kişilik nüfus artışı 

olmuştur.  SERVE bölgesinin sakinleri ağırlıklı olarak sahibi oldukları evlerde yaşamaktadırlar 

(yaklaşık % 80), ancak İrlanda ortalamasıyla karşılaştırıldığında, SERVE bölgesinde bulunan 

daha fazla ev sahibi evlerinin tam malikidir (%34’lük İrlanda ortalamasına kıyasla % 42).  Bu 

durum, sahibi oldukları evde oturanların yatırımlarının maliyetini geri kazanabilmelerinden dolayı 

enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji yükseltmeleri ve ekipmanlarına yatırım yapma ihtimallerinin 

yüksek olması nedeniyle SERVE projesi için yararlıdır.  SERVE bölgesindeki hane halkının yaşı 

genel olarak İrlanda’nın ulusal hane halkı yaşını yansıtmaktadır; ancak, bu yaş, 1919 öncesi 

konutlarda SERVE bölgesinde önemli ölçüde daha yüksektir, aşağıdaki grafiğe bakınız.  Bu 

konutlar, büyük enerji tasarruflarını gerçekleştirecek temel verimlilik önlemleri için iyi adaylardır. 

                                                      
44 Kırsal Köy Ortamı için Sürdürülebilir Enerji (SERVE) projesi 2007’den 2012’ye kadar yürütülmüştür. http://servecommunity.ie/ 
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Şekil 13: İnşa edildikleri yıl itibarıyla kalıcı özel meskenler45 

 

SERVE projesi yenilenebilir enerjiyi entegre ederken alan için kapsamlı bir iyileştirme planı ve bir 

Cloughjordan eko-köyü sunmuştur.  Yenileme hibelerinden doğrudan yararlanamayan mekanlar 

mikro rüzgar türbinleri ve PV panellerinden dolaylı olarak yararlanabileceklerdir.  SERVE 

projesinin coğrafi dağılımı aşağıda yer alan haritada görülebilir.  Projelerin çoğunun, projenin en 

kentsel alanı olan ve SERVE bölgesinin en yoğun nüfuslu alanını temsil edeni Nenagh ve 

çevresinde bulunduğu görülmektedir. 

SERVE projesinin Kentsel Planı (projede izlenen evler) 

İzlenen evler, izleme sistemine internet bağlama yeteneği sayesinde filtrelenmek suretiyle sona 

ermiştir .  Bu nedenle, izlenen evler, kent merkezine daha yakın şekilde dağılma eğilimi 

göstermiştir.   

Anahtar: işaretlerin renkleri şunları belirtir: 

 Yeşil - temel izleme 

 Mavi- ayrılmamış elektrik izleme 

 Sarı - Güneş izleme 

 Kırmızı- kazan verimliliği izleme 

                                                      
45Merkezi İstatistik Ofisi 2011 
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Şekil 14: SERVE projesindeki evlerin coğrafi dağılımı46 

 

SERVE projesinin asıl amacı, enerji yenilemeleri, yeni eko-bina inşaatları ve en gelişmiş 

yenilenebilir enerji teknolojilerinin en iyi uygulama örneklerini ortaya koymak suretiyle tüm 

toplulukların ve köylerin inşaat sektörünün optimizasyonunun bireysel inşaat önlemlerinden daha 

verimli olduğunu göstermektir.  Proje 2007'den 2012'ye kadar sürmüş ve İrlanda kırsalında enerji 

performansı tasarımı ve yenilenebilir enerji arzı için yeni standartlar belirlenmesi amacıyla toplam 

635 binayı kapsaması amaçlanmıştır.  SERVE projesinin temel hedefleri şunlardır: 

 Kuzey Tipperary’de sürdürülebilir enerji eylemlerinin uygulamasının lideri olan bir bölge 

oluşturmak 

 Mevcut olan 400 binanın enerji tüketimini, yalıtım ve ısıtma kontrolü önlemleri vasıtasıyla 

enerji performanslarını geliştirmek suretiyle azaltmak 

 Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımını, yenilenebilir enerji ısıtma sistemlerinin 

kurulumunu desteklemek ve mikro rüzgar türbini alanlarından elektrik kullanımını 

göstermek suretiyle arttırmak 

 Avrupalı Ortakların teknik ve sosyo-ekonomik uzmanlığından yararlanarak bölgedeki 

performansı ve etkileri izlemek ve sonuçları geniş bir şekilde yaymak 

 Sürdürülebilir enerji alanında daha fazla eylemi teşvik etmek için SERVE Bölgesi içinde 

eğitim ve bilgi sağlamak  

SERVE yapı standartları şunlardır: 

 Yenilemeler- 2006 Yapı Yönetmelikleri ile aynı doğrultuda olmak (Enerji Kullanımında % 

40 azalma) 

 Mevcut binalarda yenilenebilir enerji sistemleri – ahşap peletler ve güneş sistemleri 

kullanarak yenilenebilir enerji arzını % 200 arttırmak 

 Yeni binalar Cloughjordan eko-köyünde bulunanlar- 2006 Yapı Yönetmeliklerinden 

(asgari 77kWh/m2/yıl Teslim Edilen Enerji oranı) %30 daha iyi enerji performansı elde 

etmek 

 

Projenin büyük amaçları 

                                                      
46 SEAI-Raporu, 2010. 
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Kuzey Tipperary'deki SERVE projesi bir sürdürülebilir kalkınma modelidir ve sosyal katılım, 

ekonomik verimlilik ve çevresel etki gibi bir dizi ZED gereksinimini yerine getirmektedir.  Projenin 

başarılı ZED göstergelerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir. 

İzleme - Teknik başarı faktörleri 

Güvenilir ve etkili izleme proje için esastır ve bir finansman koşuludur.  Bunun maliyetlerini 

karşılamak amacıyla SERVE projesi, kendi hedeflerine ulaşmak için de sağlıklı izlemeyi 

gerektiren SEAI ile ortak finansman sağlamıştır.  Her evde kapsamlı izleme İrlanda için yeni bir 

durumdu; evsel sistemlerde elektrik, gaz ve yenilenebilir enerjiler için, verileri geniş bant 

vasıtasıyla otomatik tüketim yakalama veri tabanına ve giriş yapmış meskenlere aktaran birden 

fazla ölçüm cihazı bulunuyordu.  Bu izleme için insan kaynağı masrafları yüksekti. 

Ayrıca, SERVE projesinde ortalama enerji kullanımını ulusal rakamlarla karşılaştırmalı olarak 

göstermek için BER ve renk kodlu enerji etiketlemesine dayanan bir grafik gösterge kullanılmıştır. 

Bu da, projenin faydalarını göstermenin açık ve ilginç bir yolu olmuştur. 

 

 
Şekil 15: BER performans göstergesinin grafik göstergesi, renk koordineli. 47 

 

Bina Enerji Derecelendirmesi 

Bina Enerji Derecelendirmeleri (BER), ulusal enerji derecelendirme yazılımı (DEAP - Konut Enerji 

Değerlendirme Prosedürü) kullanılarak tüm yenilenmiş (353) ve yeni (EKO Köy) konutlar için 

derlenmiştir.  BER, alan ısıtma, su ısıtma, havalandırma için enerji kullanımı, pompalar, fanlar, 

motorlar ve aydınlatma için enerji kullanımına dayalı olarak belirli bir meskenin enerji 

performansının değerlendirmesidir. Konutun m2'si baz alınarak standart doluluk esasına göre 

hesaplanır. PRE BER verileri aşağıda belirtilenlere dayalı olarak hesaplanmıştır: 

 Birincil sistem = Petrol: petrol faturası analizi uyarınca hesaplanmıştır  

 İkincil Sistem = katı yakıt: alan ısıtması için net ısı talebinin %10'u olarak hesaplanmıştır 

(alan ısıtması için net ısı talebi Konut Enerji Değerlendirme Prosedüründeki (DEAP) ana 

su ısıtma sistemi yüzdesine göre hesaplanmaktadır)  

 Aydınlatma, fanlar, pompalar için elektrik: DEAP uyarınca  

                                                      
47 SEAI-Raporu, 2010. 
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 İkincil sıcak su temini: teorik BER hesaplamasına göre (esas olarak sıcak su ısıtması için 

elektrik kullanımı)  

POST BER verileri aşağıda belirtilenlere dayalıdır: 

 Ana sistem = Petrol: Ölçülen enerji ve yakıt dönüşüm faktörlerine göre hesaplanmaktadır 

(faktörün belirleyeceği petrolün litresi ile yakıt brülörünün kullandığı ile eşdeğer kWh - 

l/kWh). 1 litre petrolün kalorifik değeri 10.18 kWh olarak belirlenmiştir  

 İkincil Sistem = katı yakıt: ikincil yakıt anketine (70 ev) 

göre değerlendirilmiştir  

 Aydınlatma, fanlar, pompalar için elektrik: DEAP uyarınca  

BER, birim iç taban alanı başına yıllık birincil enerji kullanımı 

olarak ifade edilir (kWh/m2/ yıl). Sağdaki sayı farklı Bina Enerji 

Derecelendirmesi (BER) Konut Enerji Değerlendirme Prosedürü 

(DEAP) ölçeğini göstermektedir.  BER programının önemli 

çıktıları (önce ve sonra) özellikle aşağıda belirtilenleri içerir48:  

 Elemental U-Değerleri (W/m2 K)  

 BER (kWh/m2/yıl)  

 Teslim Edilen Enerji (kWh/m2/yıl)  

 CO2 (ton/m2/yıl)  

 Kazan verimliliği  

 % RES arzı  

 

Yenileşme 

SERVE'nin yenilemesinin hedefi, yüksek etkileşim maliyetleri ile 

düşük enerji tasarrufundan kaçınmak için bireysel enerji tasarrufu tedbirlerinden kaçınarak 

binaların bütünsel yenilenmelerini tamamlamaktır.  Bu nedenle SERVE finansmanı, Kuzey 

Tipperary İlçe Meclisi ile ortağı Tipperary Enerji Ajansı tarafından, zorunlu bütünsel önlemlerin 

alınması ve yenileme öncesi ve sonrası binanın enerji performansı ile ilişkilendirilmesi koşuluyla 

alınabilecek olan, bir Hibe Programı (Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji) şeklinde 

sağlanmıştır. 

Konut binaları 

Yenilenen binaların sonucu, aşağıda bulunan ve konut binalarının yenileme öncesi ve sonrası 

ortalama BER puanlarını gösteren BER DEAP veri tablosunda gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

Tablo 8: BER DEAP veri tablosu49 

Analiz edilen konut sayısı önce ve 
sonrası 

353 

                                                      
48 SERVE CONCERTO, SERVE ENERJİ ANALİZİ, 2013 
49 SERVE CONCERTO, SERVE ENERJİ ANALİZİ, 2013 

Şekil 16: Bina Enerji 

Derecelendirmesi (BER) Konut 

Enerji Değerlendirme Prosedürü 

(DEAP) ölçeği.   
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Brüt metrekare sayısı 56,728 

Isıtmalı metrekare sayısı 50,650 (brüt alan 1.12ye bölünmüş) 

BER den önce ortalama 355.29 kWh / ısıtmalı m2 / yıl 

BER den sonra ortalama 186.11 kWh / ısıtmalı m2 / yıl 

 

İzleme analizi, SERVE yenileme hedeflerine ulaşıldığını ve binaların toplam enerji tasarruflarının 

2006 Bina Yönetmelikleri doğrultusunda olduğunu göstermiştir.   Teslim edilen enerji ve net ısı 

talebi ile ilgili olarak SERVE planında yenilenen 353 binanın BER değerlendirme rakamları 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 9: Tüm iyileştirilmiş konut binaları ile ilgili DEAP verileri - Teslim Edilen Enerji50 

Yakıt 
enerjisi 
Teslimi 

Önce Sonra 

Ana Sistem 
İkincil 
Sistem 

Toplam 
Ana 

Sistem 
İkincil 
Sistem 

Toplam Azaltma 

kWh/yıl 10,854,606 1,742,629 12,597,235 5,702,162 902,942 6,605,104 5,992,131 

kWh/brüt 
m2/yıl 

    222.06     116.44 106 

kWh 
ısıtılmış 
m2/yıl 

    248.71     130.41 118 

CO2 
ton/yıl 

2,952 474 3,426 1,551 246 1,797 1,63 

             48% 
 

  

                                                      
50 SERVE CONCERTO, SERVE ENERJİ ANALİZİ, 2013 
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Tablo 10: Tüm iyileştirilmiş konut binaları ile ilgili DEAP verileri - Net Isı Talebi.51 

 

Net Isı İhtiyacı Önce Sonra Azaltma 

kWh/yıl 8,537,195 5,302,795 

38% kWh/brüt m2/yıl 150,49 93,48 
kWh ısıtılmış 
m2/yıl 168,55 104,7 

 

Yukarıda bulunan tablolarda yenilenen binalardaki tasarrufların yakıt tüketiminde % 48, nihai 

enerji net ısıtma talebinde % 38 olduğu görülmektedir.  BER değerlendirmelerinin teorik rakamları 

binaların enerji performansının bir göstergesini teşkil eder, ancak, , gerçek enerji tasarrufu ikamet 

edenlerin davranışlarına bağlı olacaktır ve bu nedenle 70 adet yenilenmiş konut, sonuçların BER 

değerlendirmesi ile karşılaştırması amacıyla izlenmiştir. İzlenen bu 70 konut, BER 

değerlendirmelerine benzer sonuçlar vermiştir.  Aşağıdaki tabloda, izlenen konutların 37'sinde 

taban alanı (m2), başına teslim edilen ortalama enerjinin DEAP verilerine yakın olduğu ve SERVE 

hedefinin altında olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 11: DEAP ve izlenen veriler (37 ev) uyarınca Teslim Edilen Yakıt Isı Enerjisi52 

 

Yakıt Enerji Tüketimi - Teslim edilen enerji (kWh/yıl/m2) 

DEAP sonrası veriler 

Gözlemlenen 
(sonra) 

    

Yağ tüketimi 
+ ikincil yakıt 
araştırması 

Ulusal 
Değerlendirme 

2006 

SERVE 
amacı 

114.0 108.9 210 137 

 

İkincil yakıt anketi için geçerli veriler içeren 70 adet izlenen konut için de benzer bilgiler 

sağlanmıştır.  

Tablo 12: DEAP ve izlenen veriler (70 adet izlenmiş iyileştirilmiş mesken) uyarınca Teslim Edilen 

Yakıt Isı Enerjisi53 

Yakıt Enerji Tüketimi - Teslim edilen enerji (kWh/yıl/m2) 

DEAP sonrası 
veriler 

Gözlemlenen 
(sonra) 

    

Yağ tüketimi + 
ikincil yakıt 
araştırması 

Ulusal 
Değerlendirme 

2006 

SERVE 
amacı 

119.0 112.1 210 137 

 
 
 
 
 
 

                                                      
51 SERVE CONCERTO, SERVE ENERJİ ANALİZİ, 2013 
52 SERVE CONCERTO, SERVE ENERJİ ANALİZİ, 2013 
53 SERVE CONCERTO, SERVE ENERJİ ANALİZİ, 2013 
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57.000 m2 yenilenmiş binada çoğu ikincil ısıtma sistemi olarak kullanılan yaklaşık 2.3000 kW'lık 

odun sobası kurulmuş, 450 kW'lık biyokütle brülörü kurulmuş, 450 m2 de güneş enerjisi su ısıtma 

sistemi kurulmuştur.  Meskenlerin yenileme öncesi (yeşil çizgi), yenilenme sonrası (kırmızı çizgi) 

ve İrlanda ulusal inşaat standartları uyarınca (mavi çizgi) yapı derecelendirmeleri aşağıdaki 

şekilde gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 17: Konutların yenileme öncesi ve yenileme sonrası BER değerlendirmesi.54 

 

SERVE yenilemelerinin, binaların D1 (225 kWh/m2/yıl) ve B1 (75 kWh/m2/yıl) enerji 

derecelendirmeleri arasında ve çoğunun 125-150 kWh/m2/yıl birincil enerji talebi ile C1/B3 

kategorisinde yer almasını sağlamış olduğu görülebilir. 

Cloughjordan’da 132 konutun bulunduğu bir eko-köy enerji tasarruflu tasarıma sahiptir ve 

İrlanda'nın ilk yenilenebilir enerjili bölgesel merkezi ısıtma sistemi ile donatılmıştır5.   Kamu 

sektöründe uygulanan enerji verimliliği çalışmaları yıllık bazda nasıl takip edilecektir. 

 Yenilenebilir Enerji Arzının Entegrasyonu 

SERVE projesinin temel amaçlarından biri, odun biyokütle sistemlerine (katı yakıtların yerini alan), 

güneş enerjili su termal ısıtma sistemlerine ve uygun yerlere mikro-rüzgar ve PV sistemlerinin 

kurulmasına dayalı olarak bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmaktır.  

Hedefler, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere 390 adet bireysel yenilenebilir enerji 

sisteminin kurulumunu içermektedir: 

 260 adet odun biyokütle sobası 

 30 adet odun biyokütle kazanı 

 400m2 güneş enerjili su ısıtma (düz levha ve vakumlanmış boru)  

 10 adet konut rüzgar/PV sistemi 

 

2012 yılına kadar yenilenebilir enerji sistemlerinin çoğu kurulmuştur.  Isıtma sistemleri, en verimli 

teknolojiyi sergilemektedir, diğer bir deyişle, akaryakıtla çalışan yoğuşmalı kazanlar % 80 

verimlidir ve odun sobaları/kazanları% 60-90 verimlidir.  Proje kapsamında kurulması planlanmış 

olan 10 yeni rüzgar/PV sistemi hibrit olup, türbin 450 W ve PV 300 W (10 birincil lokasyonda) 

                                                      
54 SERVE Concerto, broşür, 2010 
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üretmektedir.  . Ancak, projenin bu yönü başarılı olmamış ve sadece sınırlı sayıda mikro rüzgar 

türbini kurulmuştur.  Ayrıca projede, yeşil (çevreci) tedarikçilerden 2000 MWh elektrik tedarik 

edecek yeni bir Yeşil Elektrik Satın Alma Programının oluşturulması planlanmıştır.  . Bu programın 

uygulanmasının yasal düzenlemeler nedeniyle zor olduğu görülmüş ve bu nedenle, ev 

sahiplerinin, işletmelerin ve kamu kurumlarının piyasaya yeşil elektrik sağlayan tedarikçilerden 

elektrik almaya teşvik edildikleri bir kampanya başlatılmıştır.  Bununla ilgili önemli ölçüde katılım 

olmuş, ancak geniş kapsamlı olarak izlenmemiştir.  Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen ısının 

kullanımı %6'dan (660 MWh/yıl) % 300'e (3.000 MWh/yıl) yükselmiştir; bu rakamlara %20’ye 

kadar talep azalması dahildir. 

Yenilenebilir enerji sistemleri için nihai başvuru sayısı 591 olmuştur ve bunun 430'u işleri 

tamamlanmaya devam etmektedir.  SERVE projesi kapsamında tamamlanmış olan yenilenebilir 

enerji sistemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  Odun kazanları dışındaki hedeflerin çoğuna en 

az % 90 oranında ulaşılmıştır. 

 

Tablo 13: Tamamlanan İşler55 

Çalışma paketi 
3 

2. 
Dönem 

3. 
Dönem 

4. 
Dönem 

Toplam 
Amaç 

(kWh/m2) 

% 
gerçekleştirilen 

Amaç  
Odun sobası 
(kW) 

25.20 689.70 1571.29 2286 2300 99.4 % 

Odun kazanı 
(kW) 

  62 400 462 961 48.07 % 

Güneş (m2) 20.56 116.54 321.46 458.56 500 91.71 % 

Rüzgar/PV (kW)     6 6 6 100% 

 
 

Bölgesel Merkezi Isıtma Sistemi: Cloughjordan Eko-Köyünde, köyün ısıtma ve DHW (evsel 

sıcak su) ihtiyacını da kapsayan yeni bir bölgesel merkezi ısıtma sistemi ilave olarak 

uygulanmaktadır.  Her biri 500 kW'lık iki "Hertz" kazanı ve 506 m²'lik taban alanı olan bir güneş 

enerjisi termal dizisi sistemi beslemektedir.  Isıyı her eve dağıtan şebeke borusu 2,2 km 

uzunluğundadır ve borular yükseltilmiş kumandalar ve bir izleme sistemi ile donatılmıştır.  

Biyokütle kazanlarının çıktısı Temmuz 2011 ile Temmuz 2012 arasında yaklaşık 667.000 kWh 

olarak ölçülmüş olup, bunun 585,000 kWh‘ya tekabül eden yaklaşık % 85'i tüketicilere 

dağıtılmıştır.  Ayrıca, iki adet 300 kW biyokütle kazanına dayalı başka bir bölgesel merkezi ısıtma 

sistemi, "Gurteen Agricultural College" da SERVE projesinin bir parçası olarak uygulanmıştır. 

Odun Biyokütle Sobaları: Verimli odun biyokütle sobalarının üretimi 3kW ila 14kW arasında 

değişmekte olup, uygulanmış olan verimli sobalar projenin sonunda 2286 kW/m2 üretmişlerdir. 

Odun Biyokütle Kazanları:  National Greener Homes Programı ahşap biyokütle  

kazanlarının son üç yıl boyunca gittikçe artan biçimde önem kazanmalarını sağlamış ve Mid-West 

bölge otoritesi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, Mid-West ve Güney Tipperary'de toplamda 

yaklaşık 600 sistemin kurulmuş olduğu belirtilmiştir.  SERVE bölgesinde 450 kW/m2'den fazla 

üretim yapan yaklaşık 25 kazan kurulmuştur. 

                                                      
55 CONCERTO INITIATIVE SERVE, Kırsal Köy Ortamı için Sürdürülebilir Enerji, 2011 
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Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri  SERVE bölgesinde yaklaşık 460 m2 lik güneş enerjili su 

ısıtıcısı monte edilmiştir. 

Rüzgar/PV Sistemleri: Tek bir yere takılan 6kWYerlık rüzgar türbini yılda yaklaşık 8MWh 

üretmektedir. 

  



  
 
 
 
 

 

 

Sayfa - 160 - 

5.   Kamu sektöründe uygulanan enerji verimliliği çalışmaları yıllık bazda nasıl takip 

edilecektir? 

Birçok hükümet kendi bina stokunu biliyor gibi görünmektedir ancak bunları enerji performansına 

göre sıralayıp sıralamayacakları kesin değildir.  Temmuz 2013’te Birliğe katılıp 28’inci üye devlet 

olan Hırvatistan, son yıllarda çok taraflı bir proje ile desteklenen eksiksiz bir envantere sahiptir. 

Kamu sektörü için, kamu binalarında, altyapıda, ulaşımda vb. enerji verimliliğini iyileştirmeyi 

destekleyen çeşitli önlemler rapor edilmiştir. Merkezi hükümetin bina stokunun enerji 

performansındaki iyileştirmeler, EED'nin önemli bir hükmüdür.56 Toplam 10 ülke, 5. maddenin 

temerrüt yaklaşımı doğrultusunda her yıl merkezi hükümet stoklarının% 3'ünü yenilemeyi 

planlamaktadır. Geriye kalan ülkeler, yenileme, davranış değişikliği ve diğer tedbirlerin bir karışımı 

yoluyla alternatif bir yaklaşım (Madde 5 (6)) kullanmak suretiyle Madde 5'in gereksinimlerini yerine 

getirmeyi planlamaktadır. 

Çeşitli NEEAP’ler, kamu sektörü için mali araçlar sunmaktadır. Örneğin Hırvatistan’ın, 2014-2015 

dönemi için 400 milyon HKR (yaklaşık 52 milyon EURO) değerinde yatırımlarla 2020 yılına kadar 

devam edecek olan kamu binaları için enerji yenileme programı vardır. Bu program Hırvat Çevre 

Koruma ve Enerji Verimliliği Fonu tarafından finanse edilecektir. Bulgaristan'ın kamu binaları ile 

ilgili çeşitli önlemleri vardır. EE (Enerji Verimliliği) fonu belediyelere ve merkezi hükümete ait 

binalarının yenilenmesini finanse ederken, ‘Regions in Growth 2014-2020’ Operasyonel 

Programı, 2014-2020 döneminde belediye binalarında enerji verimliliği projelerini uygulamak 

suretiyle düşük karbonlu ekonomiye geçişi toplam 218 milyon BGN tutarındaki yatırımlarla 

desteklemektedir. 

Yunanistan, Portekiz ve Kıbrıs'ta kamu binalarında enerji tasarruf sorumluları/enerji yöneticileri 

atanmıştır. Hırvatistan'da, Enerji Yönetimi Bilgi Sistemi (ISGE) mevcut olup, yerel yönetimin 

(belediyeler, ilçeler ve iller) sahibi olduğu kamu binalarının enerji ve su tüketiminin izlenmesi ve 

analizi için kullanılmaktadır. İrlanda, merkezi hükümet envanterinin toplam taban alanının 

%96'sını oluşturan doğal olarak havalandırılan merkezi hükümet binalarında bir davranış 

değişikliği kampanyası yürütmeyi planlamaktadır. Lüksemburg'da, Klimapakt girişimine katılan 

tüm belediyeler için enerji denetimleri zorunludur. 

Kamu sektöründe ESCO'ların kullanımını teşvik etmek için çeşitli önlemler alınmaktadır. 

Portekiz’de alınan önemli bir önlem, kamu yönetiminde enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan 

ECO.AP programıdır. Bu programın genel amacı, kamu yönetiminin sahip olduğu veya yönettiği 

binalarda % 30 enerji tasarrufu sağlamaktır. Bu tasarruflar, kamu binalarında enerji denetimlerinin 

gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanacaktır. ECO.AP’nin amaçlarından biri de nitelikli ESCO 

şirketlerine programa katılma imkanı sağlamak suretiyle ESCO piyasasını canlandırmaktır. Aralık 

2013'te Danimarka'da yapılan bir çalışmada, 98 Danimarka belediyesinden yaklaşık 30'unun 

ESCO kullandığı tespit edilmiştir. Belçika'da, ESCO'lar federal binalarda ve özellikle 5. Madde 

kapsamındaki alternatif önlemlerin uygulanması için teşvik edilmektedir.  

                                                      
56 http://www.ieppec.org/wp-content/uploads/2016/05/Paper-Bertoldi-2.pdf 

http://www.ieppec.org/wp-content/uploads/2016/05/Paper-Bertoldi-2.pdf
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Hırvatistan örnek olay incelemesi 

2020 yılına kadar tüm kamu binalarında toplam 0.991 PJ'lik tasarruf sağlanmalı veya 2016 yılında 

0.53 PJ olan ara hedefe ulaşılmalıdır. 2’nci NEEAP'de belirtilen kamu binaları, toplam kullanılabilir 

taban alanının 2011 yılında 9.577 milyon metrekare olduğu tahmin edilen tüm kamu binalarıdır. 

Ancak, merkezi hükümetin sahibi olduğu ve kullandığı kamu binaları listesine göre 1.325 milyon 

metrekare kullanılabilir taban alanı kaydedilmiştir ve bu da 2’nci NEEAP'te belirtilen kamu binaları 

toplam fonunun % 13,8'ini oluşturmaktadır. 

Merkezi hükümetin kamu binalarında elde edilmesi gereken tasarrufların oransal payı, 0,533 

PJ'nin % 13,8'i veya 2016'ya kadar 0,0736 PJ ve 2020'ye kadar 0,1368 PJ'dir. Merkezi hükümetin 

kamu binalarının tüm kullanımlar için ölçülen toplam nihai enerji tüketimi yıllık 1.6345 PJ’dir. 

Bunun 0,28673 PJ’si termal olmayan kullanımlar için tüketilmekte, 1.34777 PJ’si ise ısıtma, 

soğutma, evsel sıcak su (DHW) hazırlama ve pişirme gibi termal kullanım için tüketilmektedir. 

Yenilemenin uygun olduğu tespit edilen mevcut kamu binalarının enerji yenilemesi, biri 2014-2015 

döneminde, diğeri ise 2016-2020 döneminde olmak üzere iki adet kamu kesimi binaları enerji 

yenileme programı kapsamında gerçekleştirilecektir. Bunun önlemler aşağıda sunulmuştur. Kamu 

binalarının% 3'ü de dahil olmak üzere binaların mevcut enerji tüketim seviyesinden yürürlükte 

olan yönetmeliklerin gerektirdiği seviyeye ulaşıncaya kadar yapılacak enerji yenilemesi 

sonucunda 0.005523 PJ enerji tasarrufu sağlanacaktır. Ancak, bu tasarruflar ayrı olarak 

sunulmayacak ve kamu kesimi binalarının enerji yenilenmesi Programı kapsamında 

hesaplanacaktır. 

Kamu binalarına enerji yenilemenin uygulanması ile merkezi hükümetin sahip olduğu ve 

kullandığı kamu binaları için enerji verimliliği iyileştirme tedbirlerinin uygulanması bina zarfı, 

termal-teknik sistemler, elektrik sistemleri ve su tedarik sistemi çalışmaları ile ilgili önlemleri 

içerecektir. 

Enerji tasarruflarının izlenmesi/ölçülmesi yöntemi 

Ölçüm, BU tahmin yöntemi kullanılarak Enerji Tasarrufları Ölçüm ve Doğrulama Sistemi 

vasıtasıyla izlenecektir. Ölçümün sonradan etkileri, elde edilen gerçek tüketim ISGE'ye girildikten 

sonra da görülebilecektir. 

Ukrayna örnek olay incelemesi57  

Ukrayna’nın Lviv şehri, enerji ve su tüketimini kontrol amaçlı bir İzleme ve Hedefleme (M&T) 

programı ile kamu binalarında yıllık enerji tüketimini yaklaşık yüzde 10 oranında ve musluk suyu 

tüketimini yaklaşık yüzde 12 oranında azaltmayı başarmıştır. Bu da, 2010 yılı itibarıyla tahmini 

9.5 milyon UAH (1.2 milyon ABD Doları) net tasarruf sağlamıştır. M&T programı Aralık 2006'da 

kullanılmaya başlanmış ve Mayıs 2007 itibarıyla tam olarak faal hale gelmiştir. 

Şehir yönetimine, şehrin 530 kamu binasının tümünün bölgesel merkezi ısıtma, doğalgaz, elektrik 

ve su ile ilgili aylık tüketim verilerini sağlamaktadır. Program kapsamında, kamu hizmetleri 

kullanımı aylık olarak raporlanmakta ve analiz edilmekte; aylık kamu hizmetleri tüketimine yönelik 

hedefler, geçmiş tüketim ve ayarlama görüşmeleri (tüketim eğiliminde öngörülebilir değişiklikler 

                                                      
57 https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/Lviv%20Buildings%20Case%20final%20edited%20042611_0.pdf 

https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/Lviv%20Buildings%20Case%20final%20edited%20042611_0.pdf
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durumunda) esas alınmak suretiyle yıllık olarak belirlenmektedir. Şehir yönetiminin hedeflenen 

tüketim karşılığında gerçekleşen tüketimi aylık olarak incelemesini, sapmaları tespit etmesini ve 

derhal gereğini yapmasını sağlamaktadır ve binaların performansı bir sunum kampanyası 

vasıtasıyla halka duyurulmaktadır. 

M&T programı, minimum yatırım ve yinelenen program maliyetleri ile önemli tasarruflar 

sağlamıştır. Kamu hizmeti faturalarındaki bu indirimler, mali kısıtlamalar ve artan enerji fiyatları 

karşısında yararlı olmuştur. Program, kentin kamu binalarının çoğunda zaten enerji ve su 

tüketiminin ölçülmekte olduğu ve şehrin 1990'ların sonundan itibaren kentsel enerji konusunda 

uluslararası yardım programlarıyla işbirliği yaptığı önemli bir başlangıç koşulundan yararlanmıştır. 

Güçlü şehir yönetimi liderliği ve taahhüdü, Lviv’in kamu binaları enerji ve su M&T Programının 

temel başarı faktörleri olmuşlardır. Şehir idaresi bünyesinde yeni bir Enerji Yönetim Birimi (EMU) 

kurulmuş ve bir idari bölüm, birim veya binada bulunan ve bina kamu hizmeti kullanımı 

sorumluluğunu üstlenen tüm hizmet personelinin eğitilmesi için kaynaklar harekete geçirilmiştir. 

M&T sistemi, sorumluluğu belirlemek, şeffaflık yaratmak ve kamu binalarında enerji ve su 

kullanımının bilinçli bir şekilde kontrol edilmesini sağlamak suretiyle enerji ve su verimliliğinde 

sürekli iyileştirmeler için sağlam bir temel oluşturmuştur. 

Slovenya örnek olay incelemesi 

Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti, ulusal mevzuat ve AB mevzuatı uyarınca 29 Ekim 2015 tarihinde 

Binaların Enerji Yenilenmesi Yatırımlarını Harekete Geçirecek Uzun Vadeli Stratejiyi kabul 

etmiştir. 

Strateji, 2020 veya 2030 yılı için aşağıda bulunan operasyonel hedefleri belirlemiştir: 

 dar anlamda kamu sektörüne ait kamu binalarının% 3'ünün yıllık olarak yenilenmesi, 

 2014-2023 döneminde geniş anlamda kamu sektöründeki binaların 1,8 milyon m2 taban 

alanının yenilenmesi, 

 yatırım yapılan kamu fonları ile kamu sektöründeki yatırım teşvikleri arasındaki oranın 1: 

3'e yükseltilmesi, 

 farklı bina türleri için beş adet enerji yenileme deneme projesinin uygulanması. 

Beklenen sonuç, konut binalarında 6 milyon m2 taban alanı yenilenmesini, kamu binalarında 1.8 

milyon m2 taban alanı yenilenmesini (dar anlamda sektörün sahibi olduğu kamu binalarının 

%3'ünün zorunlu yıllık yenilenmesi dahil), geniş anlamda kamu sektöründe bulunan kamu 

binalarında 2014-2023 1.3 milyon m2 taban alanının yenilenmesini içeren 9.1 milyon m2 taban 

alanının yenilenmesidir. 

Büyük bina yenileme önlemleri uygulandığında binalar bütün üniteler olarak, diğer bir deyişle bina 

zarfı, bağlantı parçaları, işletme ve bakım da dahil olmak üzere ele alınacaktır. Maliyet ve teknoloji 

açısından uygulanabilir olduğu durumlarda, yenilenme önceliği, en düşük enerji performansına 

sahip binalara verilmelidir. 

Yıl sonunda, enerjiden sorumlu bakanlık, merkezi hükümet binalarının mevcut kayıtlardaki (e-

tapu kaydı, GURS, CEN ve mevzuat uyarınca tutulan diğer kayıtlar) tüm verileri içeren bir listesini 

derleyecektir. Bu liste minimum enerji performansı gereksinimlerini karşılamayan binaları 

içerecektir. Liste her yıl 1 Ocak'ta güncellenecektir. Bu da, yenilemenin veya yeni inşaatın sürekli 

olarak izlenmesini, merkezi hükümet binalarının yıllık yenileme oranının hesaplanmasını ve listeyi 

etkileyen herhangi bir değişiklik de dahil olmak üzere merkezi hükümet binalarının toplam taban 
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alanının yıllık olarak hesaplanmasını sağlayacaktır . Liste, enerjiden sorumlu bakanlığın web 

sitesinde yayınlanacaktır.  

Enerjiden sorumlu bakanlık tarafından derlenen merkezi hükümet binalarının kaydı, bu kayıtta 

(REN) bulunan aşağıda belirtilen mülkleri -binalar veya bina bölümleri- içerecektir:  

 Slovenya Cumhuriyetinin veya bir tüzel kişiliğin sahibi olduğu (bakanlığın bu mülkiyetin 

Slovenya Cumhuriyetinin üzerinde olduğunu kabul etiği durumlarda) ve devlet mülkünün 

yöneticisinin müdürünün Mülk yöneticilerinin Tapu Kadastrosuna Kaydedilme Yöntemi ile 

ilgili Kararname uyarınca kaydedildiği ve  

 ticari amaçla kullanılması amaçlanan;  

 Merkezi hükümet binalarının kaydı, Strateji'de aşağıda belirtilen üç bina grubu için 

yapılmış ve mevcut konut-dışı binaların enerji yenilenmesi öngörülerinden sorumlu 

bakanlığın web sitesinde yayınlanmıştır:  

 merkezi hükümetin sahip olduğu ve ikamet ettiği kamu binaları (her yıl % 3 yenileme 

zorunluluğu olan;  

 diğer kamu binaları;  

 diğer konut dışı binalar (yukarıdaki birinci ve ikinci girintilerde belirtilen binalar 

dışında). 
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EK 6  

Ulaştırma Sektörü ile İlgili Konular 

Türk hükümeti Konsorsiyum'dan ulaştırma sektörüyle ilgili çeşitli konularda destek sağlamasını 

istedi.  Bunlar EED için olduğu kadar genel enerji verimliliği stratejisi ile çok fazla ilgili değildir. 

Giriş 

Taşımacılık, düşük emisyonlu bir ekonomiye geçişte kritik ve zor bir sektördür. Taşımacılık 

küresel enerji kullanımının % 19'unu ve enerji ile ilgili CO2 emisyonlarının neredeyse dörtte birini 

oluşturmaktadır. Mevcut eğilimlerle bu faktörlerin 2050 yılına kadar % 80 oranında artması ihtimali 

vardır. Otomobiller ve kamyonlar en büyük katkıda bulunan unsurlardır, ancak havacılık ve 

denizcilik de hızla büyümektedir1.  

Taşımacılık, ekonominin diğer alanlarına kıyasla petrol ithalatındaki olası aksamalara karşı daha 

savunmasızdır. Dolayısıyla, taşımacılığın petrol ithalatına olan bağımlılığı, Avrupa Birliği'nin (AB) 

enerji güvenliği için de stratejik öneme haizdir.  

Taşımacılık, sera gazı GHG) emisyonlarına büyük ölçüde katkıda bulunduğu için bu alanda 

emisyonları mümkün olan tüm yollarla azaltmak için yoğun çaba harcanmalıdır. Ancak, 2012 

yılında taşımacılık emisyonları (havacılık dahil), 2008 ve 2012 yılları arasındaki düşüşe rağmen, 

1990 seviyesinin %20.5 üzerinde olmuştur.. AB Taşımacılık Beyaz Kitabı hedeflerine ulaşmak 

için emisyonların 2050 yılına kadar % 67 oranında azaltılması gerekmektedir.  

AB’nin yıllardır enerji tasarruflu taşımacılık konusundaki yasal çerçevesini oluşturmaya ve 

uygulamaya çalışmasına rağmen, AB taşımacılık sistemi şu anda hem enerji talebi hem de 

malzemelerin geri dönüşümü açısından sürdürülebilir değildir (Kutu 1).  

 

 

Enerji Verimliliği Direktifinde (EED) taşımacılık sektöründeki enerji verimliliğine doğrudan 

değinilmemektedir ve bu durum bir zayıflık olarak görülebilir. Ancak, taşımacılık ile ilgili konular 

Direktifin her yanına dağıtılmıştır ve genel olarak enerji verimliliğini arttırma sürecinde 

uygulanabilir ve kullanılabilir olarak yorumlanabilir. Bu sektör ile ilgili hedeflerimizi 

karşılayabilmemiz için taşımacılıkta enerji verimliliği konusuna daha fazla dikkat etmemiz 

gerekmektedir.   

Kutu 1. Ulaşımda enerji verimliliği konusunda AB çerçevesinin ana unsurları 

 Avrupa Yenilenebilir Enerji Direktifi (YED) 

 Avrupa Taşımacılık için Temiz Yakıt  Direktifi (YKD) 

 AB Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Paketi (2013) 

 Temiz Araç Direktifi (2009/33/EC) (TAD) 

 AB CO2 emisyonu ile ilgili düzenleme  

 Kamu ihale direktifi 2014/225/EU 

 Hava taşımacılığında Avrupa Emisyon Ticareti Şemaları dahil edilmiştir (ETS) 

 Gemiler çok düşük oranlı sülfür içeren yakıt kullanımı ve Gemi Enerji Verimliliği 

Yönetim Planına sahip olması gerekli (SEEMP) 

 Avrupa Komisyonu Avrupa taşıma alanı için tescil belgeli yol haritası (2011) 
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Temmuz 2015'te, Enerji Verimliliği Direktifi için Uyumlu Eylem (CA EED) katılımcıları, Üye 

Ülkelerdeki (MS) kamu sektörünün (PS) EED'nin uygulanması ile ilgili olarak taşımacılıkta enerji 

verimliliği konularını ele alıp almayacağını ve nasıl ele alacağını incelemek için "EED içinde enerji 

tasarruflu taşımacılık hizmetleri ile ilgili kamu sektörü alımları” konusunda bir anketi 

tamamlamışlardır. 

Araştırmanın ana sorusu şu olmuştur "Kamu sektörü, AB taşımacılık sektörünün EED’nin 3. 

Maddesi kapsamındaki GHG (Sera Gazı) emisyonunu azaltma amaçlarına ve AB enerji verimliliği 

hedeflerine EED'nin uygulanması yoluyla nasıl katkıda bulunabilir"? 

Anket, aşağıda belirtilen ana bulgulara ve sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır:  

 Taşımacılık, enerji verimliliği konusundaki katı AB düzenlemelerine tabi olmaktan 

kaçınmayı başarmıştır. EED revizyonunda taşımacılık açıkça daha fazla dikkat 

gerektirecek şekilde ele alınmalıdır.  

Üye Devletlerin çoğunda toplam taşımacılık enerjisi kullanımı Toplam Birincil Enerji 

Gereksiniminin (TPER) en az %26'sını oluşturmakta olup, beş Üye Devlet tarafından 

taşımacılık enerji kullanımının TPER’nin %30 üzerinde olduğu rapor edilmiştir. 

 Çoğu Üye Devlet (%70), kamu sektörü taşımacılık enerji kullanımının ne kadar olduğunu 

veya Üye Ülkelerin TPER’i içindeki payını bilmemektedir. 

 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlarında (NEEAP) bildirilen taşımacılıktaki enerji 

iyileştirmeleri, modern teknolojinin sunduğu enerji tüketimi ve enerji tasarrufu 

potansiyeline göre yeterli değildir. Üye Ülkeler beyanda bulunmaktan kaçınmayı tercih 

etmekte olup, taşımacılıkta enerji azaltılması için iddialı enerji tasarrufu hedefleri 

belirlemeye istekli değillerdir. NEEAP'larda taşımacılığın, toplam tasarrufların %5'ini (5 

Üye Devlet:  katılımcıların % 25'i) toplam enerji tasarruflarının %11-30'unu (10 Üye Devlet:  

katılımcıların %50'si) sağlaması hedeflenmiştir.  

 Taşımacılıkta kaydedilen ilerleme Üye Ülkeler tarafından çok farklı şekilde rapor 

edilmektedir (NEEAP 2014). Örneğin, bazı NEEAP'lerde (Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 

Planları) eksik veriler olduğu, bazılarında izleme sisteminin mevcut olmadığı ve 

diğerlerinde nakliye için iddialı bir hedef olmadığı belirtilmektedir. Taşımalar için enerji 

tasarrufu hedefleri belirleme ihtiyacı olduğu sonucuna varılmıştır. 

 Taşımacılıkta ve ilgili istatistiksel verilerde enerji tüketimine ilişkin bilgi sınırlıdır ve bu da 

Üye Devletlerin çalışmalarında düşük enerji tüketimi ve GHG emisyonlarına kıyasla 

taşımacılığa dolaylı olarak düşük öncelik verildiğini teyit etmektedir.  

 Toplu taşıma hizmetlerinde halen kullanılan/planlanan enerji verimliliği önlemleri, 

çoğunlukla Temiz Araç Direktifi (CVD) 2 kriterlerinin (% 60) ve enerji tasarruflu lastiklerin 

(% 45) uygulanmasına ağırlık vermektedir. Birkaç tanesi, CVD kriterlerine karşı 

performansı izlemekte; eko-sürüş programları ve yaşam maliyetlemesini kullanmaktadır.  

 Enerji verimliliğini artırmanın yararlarının ve iş gerekçesinin anlaşılması ancak somut 

verilere dayalı olarak gerçekleşebilir. Sağlam veriler ile basit ama güvenilir tasarruf 

hesaplama yöntemleri, Üye Devletler tarafından belirtilen finansman ve maliyet 

engellerinin çoğunu ortadan kaldırabilir.  

 Maliyet düşürme nedenleriyle yakıt verimliliğinin arttırılması da taşımacılık hizmetlerinin 

daha iyi olmasına katkıda bulunabilir.  

 Yakıt, bir aracın işletme maliyetinin % 30'undan fazlasını oluşturur. Bu nedenle yakıt 

verimliliğindeki ufak değişiklikler, hizmet sunma maliyetinde ve KOBİ tedarikçilerinin 

karlılığında büyük bir fark yaratabilir.  



  
 
 
 
 

 

 

Sayfa - 166 - 

 Üye Ülkeler, taşımacılıkta enerji verimliliğinin önündeki engellerin ve daha fazla enerji 

verimli toplu taşımacılığın geliştirilmesine katkıda bulunabilecek ve her seviyede daha aktif 

AB ve Üye Ülke tepkilerine ilham veren canlandırılmış ve koordineli bir yaklaşım oluşturan 

çeşitli fırsatların bir listesini sunmuşlardır.  

 İşlem maliyetlerini düşürmek ve kamu sektörü ve özel sektör satınalma personeli arasında 

çok fazla ihtiyaç duyulan güveni yaratmak için daha iyi referans standartlarının ve/veya 

rehberlik, destek ve uzmanlığın sağlanmasının rolü olabilir.  

 Toplu taşıma hizmetlerinin şu anda devletin veya belediyenin sahip olduğu işletmeler 

tarafından yürütüldüğü Üye Devletlerde, toplu taşıma hizmeti sağlayan özel şirketlerin iş 

ve sosyal modelleri hakkında düşünmeye başlama gerektiği konusunda ortak destek 

vardır  

 Taşımacılıkta enerji denetçilerinin akreditasyonu bir sorundur ve hükümetlerin özel ilgisini 

gerektirir. Eğitim standartlarını hazırlama konusunda AB genelinde ortak bir yaklaşım 

sergilenmesi yararlı olacaktır.  

 On Üye Devlet paylaşmak üzere en iyi uygulama örneklerini bildirmiş; onaltı Üye Devlet 

ise enerji verimliliği ile taşımacılık arasındaki stratejik bağlantıları geliştirmek için 

önerilerde bulunmuştur. Bu da , Üye Devletler arasında paylaşımcı öğrenme ve bilgi ve 

pratik çözümlerin aktarılması potansiyeli konusuna güçlü bir şekilde ilgi duyulduğunu 

göstermektedir.  

 Bu anketin sonuçları, AB düzeyinde toplu taşıma alımında ölçülmüş enerji tasarrufu 

sağlama konusunda mükemmel bir paylaşımcı bilgi ve deneyim potansiyeli olduğunu 

göstermiştir.  

 EED'nin taşımacılıkta enerji verimliliğinin arttırılması üzerindeki etkisi şaşırtıcı derecede 

azdır. Katılımcıların %65'i tarafından marjinal olarak ve sadece %10'u tarafından önemli 

olarak değerlendirilmiştir. Ancak, tüm Üye Devletlerin taşımacılık da dahil olmak üzere 8. 

Maddeyi uygulamaları olumludur: ayrıca bazılarının 7. Madde uygulamaları taşımacılık ve 

yakıt tedarikçilerini de kapsamaktadır.  

 CVD’nin (Temiz Araç Direktifi) uygulanması sorulduğunda, ankete katılanların %40'ı uyum 

konusunda rapor verebilmiş ve % 45'i bilmediğini belirtmiştir. Ankete katılan ülkelerin % 

25'i (5 Üye Devlet) toplu taşımacılık ihalelerinin %76 ila %100'ünün CVD’ye uygun 

olduğunu teyit etmiştir. 
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Soru 1:  Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planındaki taşımacılık sektörüne yönelik eylemlerin 

ölçme, izleme ve değerlendirilmesi noktasında hangi parametrelere ihtiyaç duyulmaktadır 

ve nasıl bir yol izlenebilir? Dünyada ve AB ülkelerinde ulaşım sektörüne yönelik uygulanan 

eylemlerin takibi ne şekilde yapılmalıdır? 

Göstergeler için, EED Uyumlu Eylemler tarafından önemli bir sunum yapılmıştır58.  

Enerji tasarruf politikalarının izlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili önemli göstergelerin örnekleri  

 Araçların (otomobiller, uçaklar vb.) yolcu-km başına birim tüketimi  

 Malların karayolu, demiryolu, havayolu veya su ile taşınmasında birim tüketim  

 Yolcular için toplu taşımanın payı  

Ayrıca, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlarının hazırlanması için Komisyon tarafından önemli 

bir kılavuz doküman hazırlanmıştır.59 Bu kılavuz, taşımacılıkta enerji verimliliğine yönelik ana 

politika tedbirlerini içermektedir: 

Kılavuz 40 

EED’de, Üye Ülkenin Direktifin ana unsurlarının uygulanmasına yardımcı olan tüm önlemler 

hakkında ayrıntılar vermesi istenmektedir. Bu Şablonun 3. Bölümü, Üye Devletlerin bu önlemleri 

sektörlere göre sunabilecekleri şekilde yapılandırılmıştır. Üye Devlet bu önlemlerle ilgili 

açıklamaları bu şekilde düzenlemeyi tercih ettiği takdirde, bu bölüm taşımacılıkta enerji 

verimliliğini ele alan tedbirleri tanımlamak için kullanılabilir. Aşağıdaki sorular bir kılavuz ilke 

işlevini görebilir: 

 Toplu taşımada enerji verimliliğini artırmak için önlemler var mıdır (örneğin araç filolarının 

değiştirilmesi, ulaşım yollarının rasyonalizasyonu) ?  

 Toplu taşımacılığın cazibesini artırmak için önlemler var mıdır (örneğin, toplu taşıma için 

özel şeritlerin oluşturulması, hizmetlerin iyileştirilmesi, duraklarda gerçek zamanlı bilgi, 

seyahat planındaki çevrimiçi bilgiler, altyapının iyileştirilmesi, park and ride “aracı park 

ederek toplu taşımayla gidiş geliş” ve bike and ride “bisikleti park ederek toplu taşımayla 

gidiş geliş” tarifeleri)?  

 Trafiğin az olduğu veya emisyonların düşük olduğu belirlenmiş bölgeler veya trafik 

sıkışıklığı ücreti var mıdır?  

 Eko-sürüşü teşvik eden programlar var mıdır?  

 Sürdürülebilir taşımacılık önlemleri ile ilgili mali destek var mıdır (örneği; Bisiklet paylaşım 

programları, bisiklet yollarının geliştirilmesi, demiryolu dahil toplu taşıma)?  

 Binek araçlarının ve/veya yük araçlarının yakıt verimliliğini artırmak için vergi teşvikleri var 

mıdır? 

Kılavuz 41  

EED’de, Üye Devlet'in önlemler sayesinde sağlanan tasarrufları beyan etmesi ve tasarruf 

rakamlarının nasıl belirlendiğini açıklaması istenmektedir. Burada taşımacılık sektöründe elde 

edilen ve öngörülen tasarruflar sunulabilir. Şablon, tasarrufların her sektör için ayrı ayrı 

tanımlanmasını mümkün kılacak şekilde düzenlenmiştir. Üye Devlet, birincil ve nihai enerji 

tasarruflarını tercihine bağlı olarak Bölüm 2.3 ve 2.4 uyarınca veya NEEAP'ın ayrı bir ekinde 

tanımlayabilir.  

                                                      
58 https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/326180/0633975AA7957B9CE053C92FA8C06338.PDF 
59 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20131106_swd_guidance_neeaps.pdf 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/326180/0633975AA7957B9CE053C92FA8C06338.PDF
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/326180/0633975AA7957B9CE053C92FA8C06338.PDF
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20131106_swd_guidance_neeaps.pdf
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 Taşımacılıkta enerji verimliliğine ilişkin tüm önlemlerin, 2012 yılına kadar önlem veya bir 

dizi önlemler yoluyla elde edilen tasarrufların veya 2020 yılına kadar beklenen tasarrufların 

dökümü olarak sağlanması tavsiye edilmektedir. (EED Ek XIV Kısım 2.2. (a) ve (b)).  

 2014 yılındaki NEEAP'da, politika önlemi veya taşımacılıkta enerji verimliliğine ilişkin EED 

hükümlerini uygulayan bir dizi önlem sonucunda 2020 yılına kadar beklenen birincil enerji 

tasarrufları hakkında bilgi verilmesi tavsiye edilmiştir. Uygulanabildiği yerlerde, 2012 yılına 

kadar elde edilen birincil enerji tasarrufları da rapor edilebilir (EED Ek XIV Bölüm 2.2. (a)).  

 2006/32 / EC sayılı Direktifte belirtilen nihai enerji tasarrufu hedefinin yerine getirilmesi ile 

ilgili olarak 2014 yılındaki NEEAP, 2012'ye kadar elde edilen ve 2016 yılına kadar 

beklenen nihai enerji tasarrufları hakkındaki bilgileri de içermelidir (EED Ek XIV Kısım 

2(2b)). Bu politika tedbirleri, 2020 yılı toplam ulusal enerji verimliliği hedefi üzerinde bir 

etkiye sahip olmaya devam ettiği takdirde, 2020 yılı için beklenen nihai enerji tasarrufunun 

da tahmin edilmesi önerilmektedir (EED Ek XIV Bölüm 2.2. (B).  

 Mevcut olduğunda, tedbirlerin diğer etkileri/faydaları hakkında bilgi (sera gazı emisyonları, 

gelişmiş hava kalitesi, istihdam yaratma vb.), daha önceki alt bölümlerde belirtilmemiş 

olduğu takdirde buraya dahil edilmelidir. (EED Ek XIV Bölüm 2.2.(a)).  

 

Politikalar ve Önlemler60 

Nakliye önlemlerinin çoğu (toplamın yaklaşık %70'i), özellikle özel otomobil üzerinde odaklanmak 

suretiyle yolcu modları ile ilgilidir ve bu da, tekabül eden enerji tüketimi ve trafik eğilimlerine 

yansımaktadır. Buna karşın, yük taşımacılığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen politika 

tedbirlerinin yaklaşık %30'unun tekabül eden enerji verimliliği ve trafik göstergeleri üzerinde somut 

bir etkisi olmamıştır.  

Aynı şekilde, modal değişime değinen yaklaşık 100 önlem, henüz yolcu mobilite alışkanlıklarını 

ve yük taşımacılığı lojistiğini ve organizasyonunu belirgin bir şekilde etkilememiştir. Aslında bazı 

devletlerde özellikle yolcu modları ile ilgili olarak pozitif değişim belirtileri görülmektedir ancak 

bunların uygulanan önlemlere mi yoksa ekonomik krize mi bağlı olup olmadığına karar vermek 

için henüz çok erkendir. Modal değişimin enerji verimliliği potansiyeli çok yüksektir ancak 

gerçekleştirilmesi zordur.  

Özel yolcu modunda elde edilen enerji verimliliği iyileştirmeleri, esas olarak bu sektörde yürürlüğe 

sokulan enerji verimliliği politikalarının çoğunu (bu politikaların sayısına ve tahmini etkisine 

dayanarak) temsil eden üç dizi önlemden kaynaklanmaktadır: yeni otomobiller için enerji ve CO2 

standartları ile ilgili olanlar, otomobil filolarının yenilenmesi ile ilgili olanlar ve trafik yönetimi ile 

ilgili olanlar. Ancak, bu sektörün enerji verimliliği eğilimleri üzerinde somut ve geri dönüşü olmayan 

bir etki elde etmek için, tüm araç enerji verimliliği bileşenlerini (aktarma organları, piyasa, 

kullanım) ve mobilite eğilimlerini etkileyen entegre edilmiş müdahale stratejilerinin öngörülmesi 

gereklidir.  

Bu amaca ulaşmak için, yerel önlemlerin enerji ve CO2 tasarruflarına muhtemelen2 ihmal 

edilemeyecek ölçüde katkıda bulunduğunu göz önünde tutmak suretiyle, etkileşimleri ve 

sözkonusu enerji verimliliği bileşenlerinin her birinin potansiyelini analiz etmeye yönelik çalışmalar 

yapmak yararlı olacaktır.  

Konut ve hizmet sektörlerinin aksine, taşımacılık sektöründe AB Mevzuatı politikaların ve 

önlemlerin uygulanmasında ana itici gücü temsil etmemektedir. AB mevzuatıyla ilgili taşımacılık 

                                                      
60 http://www.odyssee-mure.eu/publications/br/energy-efficiency-trends-policies-transport.pdf 
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önlemleri, uygulanmakta olan toplam önlemlerin sadece % 20'sini temsil etmektedir ve bunların 

çoğu 2000 - 2010 döneminde yayınlanmıştır. Bu durum, yakıt piyasasında genel olarak 

2003/30/EC sayılı ilgili AB Direktifine atfedilen biyoyakıt kullanımının başlatılmasına ilişkin 

önlemler dışında, bu sektörde halen çoğunlukla tamamen ulusal olan tedbirlerin yayınlanmakta 

olduğu anlamına gelmektedir.  

1992 yılında Maastricht Antlaşması ile Avrupa şebekeleri kurulmuş ve çevre koruma 

gereksinimleri nakliye politikasına entegre edilmiş, ve bu gelişmenin, ertesi yıl Komisyon 

tarafından yayınlanan ortak taşımacılık politikası ile ilgili birinci Beyaz Kitap ile güçlendirilmesi 

amaçlanmıştır.  

2011 tarihli Beyaz Kitap ("Tek Bir Avrupa Taşımacılık Alanı Yol Haritası") iç taşımacılık piyasasını 

tamamlamak için yapılması gerekenlere ağırlık vermiş ve önümüzdeki on yıl için AB taşımacılık 

stratejisini belirlemiştir.  

 

Taşımacılıkla ilgili 2011 tarihli Beyaz Kitaba Odaklanmak  

 

Komisyon, bu Beyaz Kitapta farklı modları birbirine bağlayan ve yolcular ve yük taşımacılığı 

modellerinde köklü bir değişikliğe izin veren tam bir entegre taşımacılık ağına ilişkin bir plan 

belirlemiştir. Bu amaca yönelik olarak, yol haritası önümüzdeki on yıl için 40 somut girişim önerisi 

sunmaktadır.  

 

Ayrıca Beyaz Kitapta Avrupa'nın aşağıda belirtilenleri uygulamak suretiyle 2050 yılına kadar CO2 

emisyonlarını %60 oranında azaltma hedefine nasıl ulaşabileceği de gösterilmiştir:  

 Yeni ve sürdürülebilir yakıtların ve tahrik sistemlerinin geliştirilmesi ve konuşlandırılması.  

 Daha fazla enerji verimi olan modların daha çok kullanılması yoluyla çokmodlu lojistik 

zincirleri performansının optimizasyonu.  

 Bilişim sistemlerin ve piyasaya dayalı teşviklerin ("kullanıcı öder" ve "kirleten öder" 

ilkelerinin uygulanması gibi) kullanılması yoluyla taşıma verimliliğinin artırılması ve 

altyapıların modernizasyonu.  

  

Ayrıca, politikayı yönlendirmek ve aşağıda belirtilenlerin ilerlemesini ölçmek için on hedef 

belirlemiştir:  

 Geleneksel yakıt tüketen otomobil ve kamyonları 2050 yılına kadar şehirlerden kademeli 

olarak kaldırmak;  

 Orta ve uzun mesafeli karayolu yük taşımacılığının % 30'unu 2030 yılına kadar diğer 

taşımacılık modlarına kaydırmak;  

 2050 yılına kadar arabaları orta mesafeli yolculukların yarısından daha azında kullanmak;  

 2020 yılına kadar karayolu trafiğindeki ölümleri yarıya azaltmak ve 2050 yılına kadar 

karayolu taşımacılığında sıfıra yakın zayiat olmasını sağlamak.  

Mevcut Avrupa taşımacılık sisteminin dönüşümü, sadece her seviyedeki girişimleri kombine 

etmek ve tüm taşıma modlarını kapsamak suretiyle mümkün olacaktır.  
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Demiryolu taşımacılığındaki girişimler arasında, Tek Avrupa Demiryolu Alanı’nın5 geliştirilmesi, 

yerli demiryolu yolcusu piyasasının rekabete açılması ve nakliye koridoru yönetimi için entegre 

bir yaklaşım oluşturulması yer almaktadır.  

Denizyolu taşımacılığında, Avrupa Engelsiz Deniz Taşımacılığı Alanı6, Avrupa içinde ve 

çevresinde serbest denizcilik yapılan ve su taşımacılığının tam potansiyeli ile kullanıldığı bir “Mavi 

Kuşak” olacak şekilde daha fazla geliştirilmelidir.  

Karayolu taşımacılığında, girişimler arasında, karayolu yük taşımacılığının pazar durumunun, yol 

kullanıcı ücretlerinin yakınsamasının, sosyal ve güvenlik mevzuatının, AB ülkelerinde mevzuatın 

iç hukuka aktarılması ve uygulanmasının gözden geçirilmesi de yer almaktadır.  

Yenilik de bu stratejinin en önemli unsurudur ve AB, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve 

kullanılmasının teşvik edilmesi gerektiğini kabul etmektedir. Bu nedenle Komisyon yenilikçi 

taşımacılık için bir aşağıda belirtilenleri içeren bir düzenleyici çerçeve önermektedir:  

  tüm taşıma modlarındaki araçların CO2 emisyonları için uygun standartlar;  

  gürültü emisyon seviyeleri ile ilgili araç standartları;  

  yeni teknolojilerin hızla alımını sağlamak için kamu ihale stratejileri;  

  temiz araçlar için ücretlendirme altyapısının karşılıklı kullanılabilirliği ile ilgili kurallar;  

  yakıt ikmali altyapıları için kılavuz ilkeler ve standartlar.  

Son olarak, AB taşımacılığında sürdürülebilir davranışın teşvik edilmesi için Beyaz Kitap aşağıda 

belirtilen girişimleri ortaya koymaktadır:  

 alternatif ulaşım araçlarına ilişkin (yürüyüş, bisiklet, araba paylaşımı, park & ride “aracı 

park ederek toplu taşımayla gidiş geliş”) farkındalığın arttırılması;  

 CO2 emisyonları ve yakıt verimliliği ile ilgili araç etiketlemesinin incelenmesi ve 

geliştirilmesi;  

 daha iyi seçenekler sunmak ve daha temiz nakliye çözümlerinin daha kolay 

pazarlanmalarını mümkün kılmak için karbon ayak izi hesap makinelerinin teşvik edilmesi;  

 Sürücü ehliyeti direktifinin gelecekte yapılacak revizyonlarına eko-sürüş şartlarının dahil 

edilmesi;  

 enerji tüketimini azaltmak ve yol güvenliğini arttırmak için hafif ticari yol araçlarının azami 

hız limitlerinin düşürülmesinin dikkate alınması.  

NEEAP'ın üçüncü baskısında taşımacılıkta enerji verimliliği önlemleri  

Haziran 2014'te, Üye Devletler Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlarının (NEEAP) üçüncü 

baskısını teslim etmişlerdir. Bu planların ilk baskısında ulaşım önlemleri biraz yetersiz sayıda 

temsil edilmişler ancak bu sayı sonraki yayınlarda artmıştır ve şimdi 3. baskıda toplam 768 

önlemden 150’si bu sektör ile ilgilidir. Makul olarak beklendiği gibi, bu önlemlerin çoğunluğu (120 

önlem, toplamın % 80'i) bir önceki paragrafta özetlenen nakliye enerji verimliliği alanlarına 

değinmektedir.  

Bu 120 tedbirin bu alanlara göre sınıflandırılması sonucunda, Tablo 14'de gösterilen dağılım elde 

edilmiştir.  
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Tablo 14: AB düzeyindeki nakliye enerji verimliliği alanları ile ilgili NEEAP3 önlemlerinin ana 

amaçları61 

Araçlarda enerji 
verimliliği 

Filo Yenileme 
Araçların 
verimsiz 
kullanımı  

Model 
değiştirme 

10% 30% 39% 21% 

 

Bu bağlamda, önemli olan, Şekil'de olduğu gibi, Tablo 14'de, dört enerji verimliliği kategorisine 

göre dağıtılan önlem türlerinin dağılımını gösterilmiştir, şeklinde özetleme yapmaktır. Bu da, 

sözkonusu tablonun referansının 150 önlem içermesi anlamına gelmektedir ve bunun nedeni 120 

enerji verimliliği NEEAP3'ün 27'si iki ya da üç enerji verimliliği kategorisini kapsamaktadır, bu 

nedenle bunlar ikişer (hatta üçer) kere sayılmıştır.  

Bu dağılım, Şekil 'de gösterilenden çok değişik değildir, ancak her Üye Devlete uygulandığında 

rakamlar belirgin şekilde değişmektedir. Aslında, bu broşürün15 hazırlandığı tarihe kadar, dört 

Üye Devletin NEEAP3'lerinde herhangi bir nakliye önlemi bulunmamakta, altısında en fazla iki 

önlem bulunmakta, sekizinde en fazla beş önlem bulunmakta, yedisinde 6 ila 10 arasında önlem 

bulunmakta, üçünde 10’dan fazla önlem bulunmakta ve Fransa 21 önlemle bu grubun başını 

çekmektedir. Bu broşürde belirlenen enerji verimliliği alanlarına atıfta bulunulduğunda bu dağılım 

önemli ölçüde değişmemektedir. Önlemlerin sayısı tesirli bir etkinin garantisi olmasa bile, bu 

önlemler dört enerji verimliliği bileşeni arasında ne kadar eşit dağıtılırsa beklenen etkinin de o 

kadar yüksek olmasını bekleyebiliriz. Aslında, gerçekten geçerli olanın sadece etkili tek önlemler 

değil, aynı zamanda tüm ulaşım enerji verimliliği bileşenleri olan: araç, stok, kullanım ve mod 

değişikliğini mümkün olduğu kadar kapsayan koordine edilmiş bir müdahaleler dizisi olduğunu 

düşünmekteyiz. 

Önlemlerin, nakliye önlemlerini UEEAP3'lerine kaydetmiş olan her Üye Devlet tarafından bölünen 

enerji verimliliği alanları arasındaki dağılımı aşağıda Şekil 18 de gösterilmiştir. NEEAP3'lerinde 

en az bir ulaştırma önlemi bulunan yirmi dört ülkeden sadece dördü; Belçika, Finlandiya, Fransa 

ve Portekiz dört alanın tümünü kapsamıştır. On dört devlet üç alanı (başlıca filo yenilemesi, 

araçların verimsiz kullanımı ve modal geçiş) kapsamış, bir tanesi iki alanı ve geri kalan beş devlet 

de her alanda bir veya iki önlem olan tek bir alanı kapsamıştır.  
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Şekil 18: Verimlilik alanları başına ve ülke başına önlem sayısı62 

 

NEEAP3'te seçilen tedbirlere daha yakından bakmanın önemli olduğunu düşünüyoruz, çünkü 

bunlar, Enerji Verimliliği Direktifinde (2012/27 / AB) öngörülen enerji verimliliği hedeflerine 

ulaşılmasını sağlayacak önlemlerdir. Bu 120 enerji verimliliği NEAP3 önleminin içinden 93'ü 

sadece tek bir enerji verimliliği kategorisine ve 27'si iki hatta üç kategoriye değinmektedir (ancak 

bunların hiçbiri dört enerji verimliliği kategorisi dizisinin tümüne birden hitap etmemektedir). Bir 

tek enerji verimliliği kategorisini ele alan tedbirler genel olarak mali, mali veya normatif işlem olup 

olmadığına bakılmaksızın doğrudan kapsama gitmekte veya bir AB direktifinin uygulanması ile 

ilişkili olmaktadır. Taşımacılık sektöründe epey çok olan farklı kategorileri kapsayan önlemler 

genellikle geniş kapsamlıdır ve referans bir düzenleyici çerçeve sağlamayı amaçlar. Her iki 

durumda da, daha derinlemesine analiz etmenin yararlı olduğu dikkate değer örnekler vardır. 

Aşağıdaki paragrafta, araçların enerji verimliliğine, filo yenilemeye ve araçların verimsiz 

kullanımına atıfta bulunan enerji verimliliği kategorileri daha derinlemesine analiz edilmiş, bölüm 

4'ün tamamı ise modal değişime ayrılmıştır.  

"Araçların Enerji Verimliliğini" ele alan NEEAP yüksek etki önlemleri  

Tablo 15de gösterildiği gibi, bu önlemler kümesi, enerji verimliliği NEAP3 önlemlerinin yalnızca % 

10'unu temsil etmektedir. Lütfen bazı önlemlerin iki veya üç defa sayıldığını ve toplam referansın 

151 önlem olduğunu not ediniz. Bu kategoride toplam 15 önlem vardır ve bunların yedisinin 

yüksek etkili dördünün orta ve dördünün düşük etkili olduğu tahmin edilmiştir. Bu önlemlerin 

dokuzu özellikle araçların enerji verimliliğine hitap etmektedir ve altısı daha geniş amaçlıdır.  

İlk alt kümenin dokuz önleminden dördü, yeni ve hafif hizmet araçları için  CO2 emisyonları ve 

lastiklerin enerji etiketlemesi ile ilgili AB yönetmeliklerinin uygulanması ile ilgilidir, ancak bu 
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önlemler sadece üç ülke  Çek Cumhuriyeti, Finlandiya ve İtalya tarafından NEEAP3 baskısına 

dahil edilmiştir. Ve dahası, sadece Finlandiya, otomobiller ve hafif hizmet araçları için  CO2 

standartları ve lastiklerin enerji etiketlemesi yönetmeliklerin tüm dizisini dahil etmiştir.  

Otomobiller için CO2 standartlarına ilişkin önlemlerin etkisi Finlandiya ve İtalya tarafından 

"yüksek" ve Çek Cumhuriyeti tarafından "düşük" olarak tahmin edilmiştir. Lastik etiketleme ile ilgili 

önlemin etkisi "düşük" olarak kabul edilmiştir.  

Bu önlem alt kümelerinin geri kalanı, yük veya toplu taşıma şirketleri ile yapılan gönüllü 

anlaşmalar, demiryolu veya metro şirketlerinin enerji verimliliği iyileştirmeleri ve devlet araçları ile 

ilgili kamu ihaleleri yasası ile ilgilidir. Gönüllü anlaşmaların etki değerlendirmesi, Fransa’da 

(nakliye şirketleri) olduğu gibi "orta"’dan, gönüllü anlaşmanın, nakliye şirketleri tarafından 

yönetilen kamyonlar için düşük yuvarlanma direnci olan lastiklerin kabulü ile sınırlı olduğu 

Portekiz'de olduğu gibi "düşük"’e kadar değişir.  

En az başka bir kategoriyle birlikte araç enerji verimliliği kategorisini ele alan altı önlem, toplu 

taşıma ya da nakliye şirketleri ile gönüllü anlaşmalar yapılması (Belçika, Kıbrıs, Finlandiya) veya 

yeni otomobiller16 ile ilgili AB-ACEA sözleşmesinin ulusal seviyede güçlendirilmesinin 

amaçlanması (İngiltere) ile ilgilidir. Genel olarak, bu önlemler anlaşmaların yapıldığı şirketlerin 

örgütsel ve yönetsel yönlerini de kapsamaktadır ve etkilerinin sadece güç aktarma organının 

belirgin enerji verimliliği ile değil aynı zamanda araçların kullanımı ile de ilgili olmasının nedeni 

budur.  

Toplam NEAP3 enerji verimliliği önlemlerinin% 30'una tekabül eden 46 önlem, yolcu ve yük araç 

filolarını daha verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu önlemlerin sadece onu (% 22) yüksek 

etkili olarak sınıflandırılmış, % 40’ı orta derecede etkili ve geri kalanı düşük etkili veya bilinmeyen 

olarak sınıflandırılmıştır. Bu 46 önlemin %80'i özellikle bu enerji verimliliği kategorisine hitap 

etmektedir ve %20'si daha geniş kapsamlıdır.  

Bu önlemler kategorisinin, farklı ölçüde filo yenilenmesini teşvik eden türdeki ana önlemlere göre 

dağılımı Tablo 16’de gösterilmiştir:  

 karbon emisyonları uyarınca derecelendirilen yıllık araç vergisi;  

 alternatif yakıtlı araçların (özellikle elektrikli araçların) satın alınmasına yönelik mali ve 

mali olmayan teşvikler;  

 Eski araçların hurdaya ayrılması için maddi teşvikler;  

 araba etiketleme.  

Önlemler, yarı niceliksel etki seviyesine göre dağıtılır ve özel olarak belirtilmediği takdirde 

genellikle özel arabalara atıfta bulunur. İlginç olanı, etki tahmininin bu durumda da aynı amacı 

olan bir dizi önlem için belirgin olarak farklı olmasıdır. Bu durum açıkça ülkenin bağlamına, ölçme 

mekanizmasına ve kapsamına bağlıdır, ancak genel bir kural olarak, bu gibi bir etkiyi hesaplamak 

için referansların ve resmi kılavuz ilkelerin mevcut olması yararlı olacaktır.   
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Tablo 15: Filo yenilemesine yönelik NEEAP3 önlemlerinin temel kapsam ve yarı niceliksel 

etkilerine göre dağılımı63 

Önlem Kapsamı Yüksek Etki Orta Etki Düşük Etki 

Yılık araç vergi indirimi 
(CO2 emisyonu salınım 
oranına göre) 

İrlanda (IRL 15)  Hırvatistan (CR36) 

 Kıbrıs (CYS) 

 Lüksemburg 
(LUX9) 

 Portekiz (PORS) 

 Hollanda (NLD27) 

 UK (UK8) 

 UK (şirketlerin 
sahip olduğu araba, 
UK29) 

 Finlandiya (FIN 32) 

 Finlandiya (hafif iş 
makinası, FIN29) 

 Yunanistan 
(GRE13) 

Alternatif yakıtlı 
araçların satın alımı 
için finansal teşvik 

 Hırvatistan (CR22) 

 Slovenya (Nakliye, 
SLO4) 

 Bulgaristan (BG12) 

 Hırvatistan (kirleten 
öder prensibi 
CR33) 

 İrlanda (IR 27) 
 

 Malta (Mal1) 

 Slovenya 
(nakliye,(SP53) 

 İspanya (Geniş 
kapsam, SP53) 

 UK (geniş kapsam, 
otobüs, UK31) 

Eski araçların hurdaya 
verilmesi için finansal 
teşvik 

 Yunanistan 
(GRE10) 

 Almanya (GER33) 

 Malta (MAL11) 

 Romanya (RO7) 

 İspanya (SPA51) 

 

Araba etiketleme  Slovenya (geniş 
kapsamlı, SLO5) 

  Kıbrıs (CY12) 

 Yunanistan 
(GRE5) 

 

Bu önlemlerden en az birinin yenilikçi mekanizması nedeniyle belirtilmesi gerekir, bu da: Fransız 

"bonus-malus" mekanizmasıdır. Bu önlem, 2007 yılında yayınlanmış ve iyi sonuçları nedeniyle 

2013 yılında güncellenmiştir. Yeni araçların km başına CO2 emisyonlarını temel almakta olup, 

düşük CO2 emisyonlu araçların satın alınmasını ödüllendirmekte ve yüksek emisyonlu araçların 

satın alınmasını cezalandırmaktadır (bakınız. Kutu 1.2). Hollanda ve Hırvatistan gibi diğer 

ülkelerin benzer bir mekanizma uyguladıkları veya uygulayacaklarının not edilmesi gerekir. 

Özellikle Hırvatistan, Fransa’da olduğu gibi belirgin bir araç kategorisine yönelik talebin 

uyarılacağı ve daha yüksek emisyon seviyesine sahip araçların cezalandırılacağı ("kirleten öder" 

ilkesi) yeni bir önlemi yürürlüğe koymaktadır.  

Ayrıca İngiltere'de yayınlanan ilginç bir önlemi de vurgulamak gerekir. Bu önlemin mekanizması 

gerçekte yenilikçi değildir ama ilginç olan şey, önlemin hitap ettiği kitledir: bunlar sırasıyla şirket 

araçlarının sürücüleri ve filo yöneticileri olup, daha düşük CO2 emisyonu yayan otomobilleri 

seçmeleri için kendilerine teşvikler sağlanmaktadır. Bu kitlenin tüm araba sahipleri kümesinin 

sınırlı bir bölümünü17 temsil etmesine rağmen hedef kitle üzerinde elde edilen başarı nedeniyle 

yarattığı etki "orta" olarak tahmin edilmiştir. Şirket arabalarının nispeten kısa bir süre sonra özel 

araç piyasasına satılmaları nedeniyle bu önlemin başarısı ilk hedef kitlenin ötesine geçmiştir.  

"Araçların Verimsiz Kullanımını" ele alan NEEAP yüksek etki önlemleri  

Bu enerji verimliliği kategorisi NEEAP3 taşımacılık önlemlerinin yaklaşık %40'ını oluşturan 59 

önlemi içermektedir. Bu yüksek oranın nedenlerinden biri de, aslında bu kategorinin içine optimal 

                                                      
63 MURE veritabanı 
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lojistik, evde çalışma, trafik sıkışıklığı ücreti vb. gibi mobilite modellerini dahil etmemiz olmuştur. 

Bu mobilite alt kümesi, sözkonusu enerji verimliliği kategorisinin %20'si olan 12 önlemden 

oluşmaktadır. Yarı nicel etkiye bakıldığında, 16 önlem için yüksek olarak, 23 önlem için orta olarak 

ve 8 önlem için de düşük olarak tahmin edilmiştir. 12 önlem için yarı nicel etkinin 

değerlendirilmediği not edilmelidir (bu önlemlerin NEEAP3 kümesine dahil edilmiş olmalarına 

rağmen). Ancak, etki değerlendirmesi olmayan önlemlerin çoğunun kapsamı, değerlendirilmesi 

kolay olmayan bir yan etki gibi görülen araçların enerji verimliliğinin iyileştirilmesi yerine altyapı 

veya kurumsal mobilite yönetimi müdahaleleri (diğer bir deyişle demiryolu veya toplu taşıma 

sistemleri ile ilgili olan) ile ilgilidir.  

Son olarak, bu enerji verimliliği kategorisinde önlemlerin % 40'ı özellikle kategori konularına 

yöneliktir (böyle olsa bile bu durumda oldukça geniştir) ve % 40'ının kapsamı daha geniştir.  

Bu kategoriye ait olan hemen hemen tüm önlemlerin ana amaç türlerine göre dağılımı Tablo 9’da 

gösterilmiştir. Diğer bir deyişle, önlemlerin kapsamı doğrudan veya dolaylı olarak araçların 

verimsiz kullanımını veya daha genel olarak, taşımacılığın verimsiz organizasyonunu iyileştirmeyi 

amaçlamaktadır.  

------------------------------------------------------------------------ 

NEEAP (Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı) ulusal enerji eğilimlerine genel bir bakış sunmalı ve 

Üye Devletin tüketim alışkanlıklarını ve enerji verimliliği eğilimlerini etkileyen kilit faktörleri 

açıklamalıdır. NEEAP, meydana gelen örneğin; ekonomik durumdaki değişiklikler, enerji arzı, 

üretkenlik, nüfus, taşıma şekilleri gibi tüm önemli gelişmeleri vurgulamalı ve son NEEAP'ten bu 

yana geçen üç yıllık dönem içindeki önemli enerji politikası değişikliklerini tanımlamalıdır. Ulusal 

enerji sisteminin ve enerji arzını ve talebini etkileyen Üye ülkeye özgü faktörlerin bir açıklanması, 

NEEAP'de tanımlanan önlemlerin kombinasyonu için bir bağlam sağlamaya yardımcı olacaktır.  

Taşımacılık Sektöründe birçok Üye Ülke tarafından büyük tasarruflar kaydedilmiş olup, 2010 

yılında toplam geçici tasarrufların %22'sini bu sektör oluşturmuştur. Buna rağmen, NEEAP'lerde 

belgelendirilen bilgi sağlama veya davranış değişikliğini teşvik etme önlemleri gibi taşımacılık 

önlemlerinin çoğunun büyük tasarruflar oluşturma ihtimali azdır. Listelenen diğer önlemlerin çoğu, 

önemli bir tasarruf sağlamak için son NEEAP'lerden bu yana geçen üç yıllık dönemden daha fazla 

süre gerektirir. Bu gibi önlemler, elektrikli araçların teşvik edilmesine yönelik önlemleri ve modal 

(türel) değişimi teşvik eden önlemleri içermektedir. Aslında, sektörde bildirilen en az önlemi içeren 

bazı NEEAP'ler, sektörde en fazla taşımacılık enerjisi tasarrufu seviyesini kaydetmiştir3. Bu 

nedenle, genel olarak, taşımacılıktaki tasarruf seviyelerini listelenen önlemlerle bağdaştırmak 

zordur. Yüksek tasarruf seviyelerini etkileyici bir faktör, 2008 yılından bu yana yaşanan 

durgunluğa bağlı olarak nüfusun veya malların mobilitesinin azalması olabilir. Belirgin 

tasarrufların bir kısmı, durgunluktan en çok etkilenen düşük değerli inşaat malzemelerinin 

taşınması faaliyeti gibi enerji yoğun taşımacılık faaliyetlerindeki azalma nedeniyle gerçekleşmiş 

olabilir. Bazı Üye Ülkelerdeki taşımacılık istatistiklerinin kalitesi de tasarruf hesaplamaları 

üzerinde bozucu bir etkiye neden olmuş olabilir. Bu durumda, durgunluk sırasında TD 

göstergelerinin kullanılması sonucunda ek enerji tasarrufu sağlanırken sanayi sektöründe daha 

az tasarruf sağlanmıştır. 
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Tablo 16: Araçların Verimsiz Kullanımını ele alan NEEAP3 önlemlerinin dağılımı 

 Önlem 
Kapsamı 

Yüksek Etki Orta Etki Düşük Etki Bilinmeyen 

Araç bakımı 
(zorunlıu periyodik 

bakım vs.) 

Bulgaristan (BG3) 
Hırvatistan 

(CR18) 
Finlandiya (FIN 

20) 
 

Letonya (LV15) 
İrlanda (IRL 29) 

 

Litvanya (LT1) 
Romanya(RO17, 

gemi 
modernizasyonu) 
Fransa(FRA14, 

taşımacılık 
firmalarında enerji 

etütü) 
 

Sürücü eğitimi 

Hollanda (NLD3, 
ekosürücü) 

Portekiz 
(ekosürücü) 

Slovenya (SLO4, 
ekosürücü) 

Slovenya (SLO5, 
Ekosürücü) 

 

Avusturya (AU14, 
ekosürücü) 

Belçika (BG8, 
ekosürücü) 

Finlandiya(FIN10) 
Finlandiya (FIN12) 

Yunanistan(GRE15) 
İspanya(SPA54) 

 

 
UK (UK31, 

ekosürücü otobüs) 

Hız limiti 
Hırvatistan 

(CR29) 
Finlandiya (FIN22)   

Trafik Yönetimi ve 
optimizasyonu 

Avusturya (AU7) 
Hırvatistan 

(CR27) 
İşviçre (SWE24) 
Slovenya (SLO5) 

Belçika (BEL12) 
Bulgaristan(BG10) 
Hırvatistan(CR32) 
Hırvatistan (CR35) 

 

Fransa(FRA42, ) 
Yunanistan(GRE12) 

Polonya(PL13) 
 

hareketlilik 
verimliliğini 

artırmak 

Finlandiya 
(FIN26) 

Yunanistan (GRE9) 
Malta(MAL3) 

 
Fransa (FRA46) 
Litvanya (LT10) 

Trafik, yol ve yol-
dışı altyapı 

Yunanistan 
(GRE2) 

Romanya (RO8) 
Lovenya(SLO3) 

Bulgaristan(BG1) 
Bulgaristan(BG9) 

Bulgaristan (BG13) 
İsveç (SWE24) 

 

Litvanya (LT7, toplu 
taşıma) 

Litvanya (LT8, tren 
altyapısı) 

 

Çok geniş kapsamlı olmaları nedeniyle birkaç önlem Tablo 16 da dahil edilmemiştir. 

Bunlar,aslında bu paragrafta gösterilen önlem tablolarının her birinde yer alması gereken 

Avusturya önlemleri "Klimaaktiv mobil" programı ve "İklim ve Enerji Fonu" ile ilgilidir.  

Ayrıca, gene bu enerji verimliliği kategorisi için, benzer hedeflere sahip olan bir dizi önlem ile ilgili 

etki tahminlerinin önemli ölçüde farklı olduğunu belirtmek ilginçtir. Bu amaçla bir önceki paragrafta 

belirtilen hususlar burada da geçerlidir.  

Bu tablodaki önlemlerin dağılımına bakıldığında, önlemlerin çoğunun trafik yönetimi ve sürücü 

eğitiminin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Az sayıda AB ülkesi, araç bakımı, mobilite biçimleri ve hız sınırlamaları ile ilgili önlemleri 

NEEAP3’lerine dahil etmenin önemli olduğunu düşünmektedir.  

Son olarak, bazı önlemler trafik akıcılığını ve de özellikle bazı doğu ülkelerinde tüm demiryolu ve 

toplu taşıma sistemlerini geliştirecek altyapı yatırımlarıyla ilgilidir. Bu durumda, daha önce de 

belirtildiği gibi, enerji verimliliği iyileştirmesi, ilgili olsa bile genellikle önlemin, yan etkidir.  
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Bu paragrafı tamamlamak için, bir enerji verimliliği ve iklim planının nasıl etkili bir şekilde 

yapılandırılabileceğini gösteren iki önlemin incelenmesi önemlidir. Bunlar, Fransız Ulusal Planı 

"Temiz Araç" ve Avusturya çerçeve programı  "Klimaaktiv mobil" ile ilgilidir.  

2009 yılında devreye sokulan Fransız planı aslında elektrikli arabaların ve şarjlı (plug-in) hibrit 

elektrikli araçların geliştirilmesini teşvik eden on dört adet iyi entegre edilmiş önlemden 

oluşmaktadır. Bu, basit bir "filo yenilemesi" önleminin (bu alt bölümde anlatılmış olsa bile) daha 

ötesinde olup, elektrikli araba ekonomisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu planda öngörülen on 

dört somut eylemin listesi Kutu 1.6’da verilmiştir18.  

Avusturya "Klimaaktiv mobil" programı, taşımacılıkta karbon emisyonlarını azaltmaya ve enerji 

verimliliğini artırmaya yönelik kapsamlı bir çerçeve stratejisidir.  

Bu girişimin ilginç yönü, taşımacılıkta "yumuşak" ve "gönüllü" olarak adlandırılan önlemlerin 

(örneğin “mobilite yönetimi”) tümünü bir araya getiren bir eylem programı şeklinde ve mevzuat 

veya özel idari çerçeve koşullarını beklemek zorunda olmaksızın oluşturulmuş olmasıdır.  

Ülke çapındaki kapsamlı ve uzun vadeli (2004 ila en az 2020 arası) yaklaşımıyla – taşımacılığın 

yanısıra binalar ve yenilenebilir enerji kaynakları da hedeflenmiştir. Bu açıdan bakıldığında, 

klimaaktiv ve özellikle klimaaktiv mobil Avrupa'da türünün tek örneğidir. Avusturya Enerji Ajansı'na 

göre, tematik programlar, halkı bilinçlendirme kampanyaları ve yönetimi de dahil olmak üzere 

yıllık maliyeti yaklaşık 2 ila 3 milyon euro’dur. Coğrafi kapsam alanı Avusturya'dır.  

Sonunda, MURE önlemlerinin, daha önceki Odyssee-MURE projesi çerçevesinde 2013 yılında 

teslim edilen Enerji Verimliliği Politikaları broşüründe derinlemesine analiz edildiğini ve daha fazla 

analiz yapmak için bu yayına atıfta bulunmanın mümkün olduğunu hatırlıyoruz. Bu yayında, tüm 

MURE veritabanı önlemleri ve özellikle taşımacılık sektörü ile ilgili olarak 2012 yılına kadar 

veritabanında toplanmış olan 427 önlem analiz edilmiştir.  

Enerji Verimliliği için Açık Bölgesel Fonundan (ORF-EE)64 

Enerji Topluluğunun Enerji Verimliliği Görev Gücü içindeki ortaklar, Enerji Verimliliği Açık Bölgesel 

Fonu'nun (ORF-EE) desteğiyle kendi NEEAP'leri ile ilgili izleme ve doğrulama yöntemlerini 

başarıyla geliştirmişlerdir. Bu yöntemler iki yaklaşım kullanmaktadır: Ulusal istatistiksel verilere 

dayalı olarak enerji tasarruflarını hesaplayan "Yukarıdan-Aşağıya" yaklaşımı (örneğin taşımacılık 

sektöründe enerji verimliliği önlemleri için kullanılabilir) ve somut projeler ve önlemler tarafından 

sağlanan bilgilere dayalı olarak enerji tasarruflarını hesaplayan "Aşağıdan-Yukarıya" yaklaşımı 

(örneğin, binaların yenilenmesinin etkilerini ölçmek için kullanılabilir). Ortak ülkelerdeki enerji 

istatistikleri genellikle çok kesin olmadıklarından, tasarrufları hesaplamak için ikinci yaklaşım daha 

kullanışlıdır. Bunun ötesinde, ORF-EE 2012 yılında iki izleme yaklaşımına dayalı olarak bir 

standardize edilmiş raporlama formatının geliştirilmesini desteklemiştir. Ortak ülkeler genellikle 

benzer temel koşullara sahip oldukları için, Görev Gücü ile bağlantılı detaylandırma süreci 

boyunca bölgesel değişim ve önemli başarıların takibi, başarının önemli bir faktörü olmuştur.  

Uluslararası Enerji Ajansının Raporu65 

                                                      
64 https://www.giz.de/expertise/downloads/giz2014-en-orf-making-progress-measurable.pdf 
65 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/transport_energy_efficiency.pdf 

https://www.giz.de/expertise/downloads/giz2014-en-orf-making-progress-measurable.pdf
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Okuyucu EIA’nın Ulaştırma Enerjisi Verimliliği: 2009 yılından beri IEA Tavsiyelerinin Uygulanması 

ve bir sonraki adımlar, IEA 2010 başlıklı EIA’nın 2010 Taşıma Enerjisi Etkinliği raporunu okumaya 

teşvik edilmektedir. 
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Soru 2: Ulaşım sektörü açısından incelendiğinde Türkiye ile benzer yapıya sahip olduğu 

düşünülen ülkeler hangileridir? Eğer varsa bu ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri 

sunulabilir mi? 

Ülkelerin taşımacılık sektörü, çeşitli taşıma şekillerinin enerji tüketimindeki paylarından, araç 

filosunun büyüklüğüne, karayolu ve demiryolu uzunluklarına kadar birçok yönden 

karşılaştırılabilir.  Politika perspektifi açısından ana unsurlar, Soru 1'de tanımlandığı gibi AB'nin 

taşımacılık konulu beyaz kitabından alınmıştır. 

Eylül 2011'de IEA, Enerji Verimliliği Çalışma Grubu'na gönderilen ülke raporlarının özetini 

yayınlamıştır.66 Taşımacılıktaki eğilimler önemli ölçüde gözden geçirilmiştir:  

Taşımacılık: Önceki özet raporlara kıyasla daha az sayıdaki ülke taşımacılık sektöründeki 

önlemlerden bahsetmiştir. Ancak bildirilen önemli önlemler arasında, ABD Yönetiminin 

ulusal araç yakıt ekonomisi programında bir sonraki safhayı devam ettirmesi için onüç 

büyük otomobil üreticisi ile yaptığı ve 29 Temmuz'da Başkan Obama tarafından ilan edilen 

tarihi anlaşma bulunmaktadır. Amaç, yakıt ekonomisini 2025 Model Yılına kadar arabalar 

ve hafif hizmet kamyonları için galon başına 54.5 mil seviyesine yükseltmektir. 9 Ağustos'ta 

Başkan, ağır hizmet kamyonları için yakıt verimliliği standartlarının ABD'de ilk kez 

oluşturulduğunu duyurdu. Bu standartların 2014 yılından 2018 yılına kadar 50 milyar dolar 

kamyon tasarrufu sağlaması öngörülmüştür. 

Temmuz 2011’de İsveç’te, İsveç Enerji Ajansı, İsveç Taşımacılık İdaresi ve İsveç Yenilik 

Sistemleri Devlet Kurumu (VINNOVA) ve çeşitli kuruluşlar ve üniversitelerin katılımıyla 

taşımacılık sektöründe yenilik ve strateji geliştirme konusunda yeni bir ulusal forum 

düzenlenmiştir. Amaç, bir sistem yaklaşımı geliştirmek için taşımacılık sektöründeki çeşitli 

aktörleri bir araya getirmektir.  

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planına (NEEAP) sahip olan ülkeler için taşımacılık önerileri 

Planın çok önemli bir parçasıdır. İspanya, 2020 yılına kadar nihai enerji tasarruflarının 

%50,6'sının ulaştırma sektöründen kaynaklanacağını tahmin etmektedir. İtalya'nın 

NEEAP’ı, teknolojik çözümler, biyoyakıt kullanımı, talep tarafı önlemler, altyapılar, kentsel 

mobilite sistemlerinin kalitesinin yükseltilmesi, hız kontrol limitleri gibi taşımacılık sektörü 

önlemlerini içermektedir. Danimarka, esnek stratejisinin bir parçası olarak taşımacılık için 

daha fazla biyoyakıt ithalatı ihtiyacını belirlemiştir. Yeni Zelanda'da, ana taşımacılık 

koridorlarının ve metro yolcu ağlarının verimliliğinin ve güvenilirliğinin geliştirilmesi, ve filoya 

katılan hafif hizmet araçlarının verimliliğinin arttırılması taşımacılık sektöründe bir öncelik 

olarak belirlenmiştir. 

Var olan ve Türkiye’ye faydalı olabilecek çeşitli iyi uygulama örnekleri vardır.  

Örnek Olay İncelemesi67: Politika tutarlılığı: Enerji Tasarrufları Koalisyonu (CES 2014) 

tarafından gündeme getirilen önemli bir husus, politikanın tutarlılığı - veya eksikliğidir. Önemli bir 

örnek olarak, İsveç hariç tüm ülkeler taşımacılığı temel hesaplamalarından çıkartmışlardır, ancak 

bazı ülkeler hedefe ulaşmak için hala taşımacılık politikası önlemlerinden kaynaklanan enerji 

tasarruflarını dikkate almaktadırlar. Her ne kadar bu yaklaşıma Direktif kapsamında izin veriliyorsa 

                                                      
66 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/country_report_Oct2011.pdf 
67http://eng.janrosenow.com/uploads/4/7/1/2/4712328/s_2014_2019_plmrep_committees_itre_dv_2016_03-16_study_plans_achievements_en-1_1_.pdf 



  
 
 
 
 

 

 

Sayfa - 180 - 

da, tutarlı bir politika sağlamamaktadır. Bu da, Üye Ülkelerin kararları yerine Direktif 

çerçevelemenin eleştirisi olabilir. 

İngiltere Örnek Olay İncelemesi:68 Taşımacılık sektörünün %9'luk hedef için tasarrufların 

%18'ine katkıda bulunması beklenmektedir. Otomobillerin yakıt verimliliği İngiltere stratejisinin en 

önemli bir parçasıdır. İngiltere, özellikle ultra düşük emisyonlu araçları, taşımacılıkta (aynı 

zamanda havacılıkta) biyoyakıt kullanımını ve özel geziler ve yük taşımacılığında modal değişimi 

teşvik etmektedir. Bir odak noktası altyapı sağlanmasıdır (şarj dolum yerleri, yüksek hızlı 

demiryolu hatları, genişbant şebekesi). Diğer bir odak noktası ise, düşük karbonlu araçların satın 

alınmasına yönelik bilgi önlemleri ve teşviklerle ilgilidir. Enerji verimliliğini de etkileyen araştırma 

geliştirme veya trafik organizasyonu faaliyetleri, NEEAP'de daha az yer bulmaktadır. 

Karadağ Örnek Olay İncelemesi:69 Taşımacılıkla ilgili birçok EEAP önleminde, tasarrufun 

izlenmesi veya tahmini ve/veya finansman kaynaklarının tanımlanması yer almamaktadır. 

Karadağ bu sorunu daha iyi bir şekilde ele almak için taşımacılık sektöründe enerji verimliliği için 

özel bir çalışma ve eylem planı geliştirmeyi planlamaktadır.  Geliştirilmiş araç verimliliği ve toplu 

taşımaya geçiş ile ilgili teknolojik önlemler taşımacılık sektöründe yaygın olarak kullanılan 

önlemler arasındadır. 

İskoçya Örnek Olay İncelemesi:70  Sera gazı emisyonlarının ana kaynağı, elektrik ve ısı ve 

taşımacılığa güç sağlamak için fosil yakıtların kullanılmasıdır. Bölüm 1'de yer alan enerji verimliliği 

tanımında belirtildiği üzere, Enerji Verimliliği Eylem Planı, taşımacılığı da içeren evsel ve evsel 

olmayan enerji kullanımının enerji verimliliğini (elektrik de dahil olmak üzere tüm enerjiyi içerecek 

şekilde) kapsayacaktır. Sınai ve zirai sistemler, atık ayrışma ve toprak işlemleri dahil olmak üzere 

doğrudan kimyasal veya biyolojik süreçlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 

azaltılmasına yönelik faaliyetleri kapsamayacaktır. 

Teslimat Planı, 2050 hedefini gerçekleştirmek için gerekli olan dört dönüşümsel çıktı belirlemiştir: 

2030 yılına kadar önemli bir ilerleme kaydetmek suretiyle 2050 yılına kadar karayolu 

taşımacılığının neredeyse tamamının karbonsuzlaştırılması. 
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68 http://www.ieadsm.org/wp/files/UK_EEW.pdf 
69 https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/4428395/41F4AEBA85650699E053C92FA8C0274F.pdf 
70 http://www.gov.scot/Publications/2009/10/16124856/5 

http://www.ieadsm.org/wp/files/UK_EEW.pdf
http://www.gov.scot/Publications/2009/10/16124856/5
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İskoçya Örnek Olay İncelemesi:71 Göstergeler 

Karayolu taşımacılığında araç kilometresi başına yakıt tüketimi 

Bu, karayolu taşımacılığında yakıtın daha verimli bir şekilde tüketilip tüketilmediğini anlamak için 

önemli bir göstergedir. Araç kilometresi başına yakıt tüketimi azalıyorsa yakıt verimliliği iyileşiyor 

demektir. Bunu RPP ile ilişkilendirmek suretiyle amaç, araçların yakıt verimliliğini artırmak için 

önlemlerin kombinasyonu yoluyla bu eğilimi teşvik etmek ve seyahat etme ihtiyacını azaltmak ve 

seyahat tercihlerini çoğaltmak suretiyle yakıt tüketimini azaltmaktır. 

Karayolu taşımacılığı enerji tüketimi: 1000 kişilik nüfus başına ton cinsinden yakıt 

Bu veri şu anda mevcuttur ve DECC tarafından karayolu taşımacılığı için tüketilen ton cinsinden 

yakıt olarak yayınlanmıştır. Bu hem bölgesel olarak hem de tüketim yapan araç türüne göre 

(örneğin, otobüs, dizel otomobil, bildirilmiştir. Ulusal İstatistik Bürosunun yıl ortası nüfus 

tahminlerine dayalı olarak İskoçya için kişi başına düşen ton cinsinden yakıtı bildirmeyi 

planlıyoruz. Kişi başına tüketilen ton cinsinden yakıtın azalması, yakıt verimliliğinin artmakta 

olduğunu gösterecektir. 

Finlandiya Örnek Olay İncelemesi: 72 – Finlandiya önlemi TRA-FIN18: “Yük Taşımacılığı ve 

Lojistik ile ilgili Enerji Verimliliği Anlaşması 2008-2016” 

2008 yılında düzenlenen bu anlaşma ile Finlandiya, taşımacılık sektörü için belirlenen 4.25 

TWh'ye (yaklaşık 450 milyon litre yakıt) karşılık gelen toplam enerji tasarrufu hedefinin yaklaşık 

üçte birini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Anlaşmada katılım oranı için belirlenen hedef , 

sektördeki şirketlerin veya kayıtlı araçların %60'ıdır. Taşımacılık teçhizatı ve taşımacılık sektörü 

binaları tarafından kullanılan enerji anlaşmanın kapsamına dahildir.  

Bu anlaşmada katılımcı şirket, ekonomik, güvenlik ve çevre ile ilgili hususları dikkate almak 

suretiyle enerji verimliliğini mümkün olduğunda sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. Bu 

amaçla, şirketin yönetimini iyileştirmenin ve tüm taşımacılık zincirini ve lojistik hizmetlerinin 

optimize etmenin gerekli olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, katılımcılar kendi taşımacılık dışı 

operasyonlarının (örneğin binalar) enerji verimliliğini artırmak için çaba harcamayı kabul 

etmişlerdir. Katılımcı şirketlerin yakıt tüketimlerini bir devlet kuruluşuna bildirmeleri gereklidir.  

Şu ana kadar, anlaşmanın taraflarını ve diğer paydaşları içeren çeşitli geliştirme projeleri 

başlatılmıştır. Planlanmış olan öncelikli alanlar aşağıda belirtilenleri içermektedir:  

 Müşterilerle işbirliği, diğer bir deyişle taşımacılık zincirleri ile ilgili enerji verimliliği 

çabalarının endüstri ve ticaretteki çabalarla bütünleştirilmesi  

 Kamyonların enerji verimliliğinin arttırılması  

 

Finlandiya Örnek Olay İncelemesi:73 “Yürüyüşün ve bisiklete binmenin teşvik edilmesi” 

Kısa araç yolculuklarının yerine yürümek veya bisiklete binmek suretiyle kentsel taşımacılık enerji 

verimliliğinin önemli ölçüde iyileştirilebileceği bilinmektedir. Finlandiya enerji ajansı Motiva'ya 

göre, yürüyüşü ve bisiklete binmeyi teşvik etmek için en önemli ve müdahaleler şunlardır:  

1. Özellikle büyümekte olan kentsel alanlarda arazi kullanımı ile taşımacılığı koordine etmek;  

                                                      
71 http://www.gov.scot/Publications/2010/10/07142301/4 
72 http://www.odyssee-mure.eu/publications/br/energy-efficiency-trends-policies-transport.pdf 
73 http://www.odyssee-mure.eu/publications/br/energy-efficiency-trends-policies-transport.pdf 
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2. Planlama uygulamalarını reforme etmek ve daha önce olduğundan çok hafif trafik 

güzergahlarındaki rotalara yatırım yapmayı hedeflemek; hafif trafik güzergahlarının 

bakımını iyileştirmek; ve  

3. Ulusal seviyede ve büyük şehir seviyesinde trafik yönetim faaliyetlerini sürekli olarak 

organize etmek.  

Bu çerçevede Finlandiya Ulaştırma Ajansı, 2020'ye kadar sürecek olan Bisiklete Binme ve 

Yürüyüş için Ulusal Eylem Planını (KÄPY) hazırlamıştır. Bu stratejinin amacı, 2020 yılında bisiklet, 

yürüyüş ve toplu taşıma araçları kullanarak yapılan gezilerin sayısının 2005 yılına nazaran %20 

daha fazla olmasıdır. Bu büyüme, özel araçlar ile ilgili modal değişimden kaynaklanmalıdır. 

Bisiklete binerek ve yürüyerek yapılan geziler yılda 300 milyon gezi oranında artmalı ve farklı 

taşıma şekilleri arasındaki payları %32'den %35-38'e çıkmalıdır. Bu hedefler Ulaştırma ve İletişim 

Bakanlığının 2009-2020 İklim Politikası Programı ile aynı doğrultudadır.  

Finlandiya deneyimine göre, etkili ve işlevsel bir yürüyüş ve bisiklete binme sistemini uygulamak 

için temel kriterler şunlardır:  

 Motivasyon: yürüyüş ve bisiklete binme daha yüksek statüye sahip olmalıdır ve 

motivasyon gereklidir.  

 Mesafeler ve güvenlik: mesafelere dikkat edilmeli ve altyapılar zevkli ve güvenli olmalıdır.  

 Belediye, katılımcı paydaşlar ve vatandaşlar arasında istek ve işbirliği: uygulama, 

finansmanın yeniden yönlendirilmesine ek olarak mevzuat değişikliklerini ve yeterli 

izlemeyi gerektirmektedir.  

 Yürüyüş ve bisiklet yollarının, tüm ulaşım sisteminin daha geniş seyahat zincirlerine dahil 

edilmesi.  

Motiva tarafından 2020 yılı için tahmin edilen tasarruf yaklaşık 460 GWh'dir. 2009 yılında 

ulaştırma sektöründeki enerji tüketimi ile, diğer bir deyişle 49 260 GWh ile karşılaştırıldığında, bu, 

tüketimde "yüksek" yarı nicel etki seviyesine karşılık gelen %0.9'luk bir azalma anlamına 

gelmektedir.  

Hollanda Örnek Olay İncelemesi:74 - “Yeni Sürüş Programı” 

Yeni Sürüş, Ekonomik İşler Bakanlığının katkılarıyla, Altyapı ve Çevre Bakanlığı tarafından 

hazırlanmış olan bir programdır. NL Ajansı tarafından uygulanmış, ancak 2010 yılında özel 

katılımcılara devredilmiştir. Program, (öğrenici) sürücüler, şirket sürücüleri, filo yöneticileri ve 

aracı organizasyonların (sürücü okulları, ticari organizasyonlar, vb.) enerji tasarruflu satın alma 

ve sürüş davranışlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır  

Programın bilgilendirme kampanyası, taşımacılık ve araba satın alımındaki davranışları 

değiştirmeyi amaçlamaktadır. Sürüş davranışını etkilemek için, yüksek viteste sürmeyi ve daha 

erken zamanda yüksek vitese geçmeyi hedefleyen bir bilgi kampanyası başlatılmıştır. Enerji ve 

maliyet tasarrufuna ek olarak, Yeni Sürüş daha fazla yol güvenliği ve sürüş rahatlığına katkıda 

bulunmaktadır. Ayrıca Yeni Sürüş eğitim, taşımacılık telematiği, akıllı bisiklet kullanımı, toplu 

taşıma ve/veya araç kiralama ve bu faaliyetlerle ilgili tanıtımı da kapsamaktadır.  

Yeni Sürüş programı, yolcu taşımacılığında CO2 emisyonunu Ekim 2010'dan Ekim 2014'e kadar 

olan dönemde sürekli olarak en az 1 Mton azaltmayı amaçlamaktadır. Tüketici davranışındaki 

değişiklikleri teşvik etmek için, bir binek aracı etiketleme sistemi geliştirilmiştir (ayrıca TRA-

NLD05, Araçların/lastiklerin enerji etiketlemesine bakınız). Program 1999 yılında başlamış ve 

                                                      
74 http://www.odyssee-mure.eu/publications/br/energy-efficiency-trends-policies-transport.pdf 
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zamanla değişerek Ekim 2014'e kadar ulaşmıştır. Bununla birlikte, Enerji Anlaşmasında 

öngörüldüğü üzere ticaret birlikleri (RAI, BOVAG, VNA ve ANWB), yolcu taşımacılığında Yeni 

Sürüş için bir sonraki adımı tanımlamaya kararlıdır.  

Fransa Örnek Olay İncelemesi:75 - “Ulusal plan: temiz araç” 

Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı, elektrikli otomobillerin ve şarjlı hibrit elektrikli taşıtların 

(PHEV'ler) gelişimini teşvik etmek için Ekim 2009'da 14 somut eylem içeren bir ulusal plan 

sunmuştur.  

1.  2010 yılında gösteri araçlarının altyapı şarjının başlatılması  

ADEME, altyapıyı, uygulamaları ve hedef bölgelerini birleştiren gösteri araçlarını ve 

deneyleri desteklemek ve şarj edilebilir araçların ekosisteminin işleyişini doğrulamak için 

2010 yılının başında "altyapı şarjı" ile ilgili projeler için bir çağrı başlatacaktır.  

2.  Karbonsuz araçların yeni mobilite çözümlerine entegre edilmesi  

CO2 emisyonlarımızı azaltmak için elektrikli araçlar veya PHEV'ler vasıtasıyla yeni 

mobilite yollarını keşfetmemiz gerekmektedir. Bu açıdan ADEME, 2010'un başında, yeni 

mobilite çözümleri için özel bir yol haritası oluşturacaktır.  

3.  Akü endüstrisinin oluşturulması  

Renault, Fransız Atom Enerjisi Komisyonu (CEA) ile ortaklık halinde Flins'de bir akü 

fabrikası kuracaktır. Bollore, Dassault ve Saft da paralel projeler yürüteceklerdir.  

4.  2015 yılına kadar elektrikli araçların şirketler ve hükümet tarafından toplu olarak satın 

alınması  

Amaç 2015 yılına kadar özel ve kamu kesimi piyasasında 100,000 araçlık bir filoya sahip 

olmaktır  

5.  2012 yılına kadar araçların satın alınması için 5 000 Euro'luk süper bonusun teyit edilmesi 

(Bonus-Malus önlemi ile ilgili kutuya bakınız)  

6.  Aracını şarj etmesi için standart bir fiş  

Evlerde bulunan fişli cihazlar için bir standart oluşturacaktır.  

7.  Yeni binalarda fişler  

2012 yılına kadar park yeri olan binaların (ofisler ve konutların) inşa edilmesi sırasında 

zorunlu olarak şarj fişlerinin ilave edilmesi gerekecektir.  

8.  Ortak mülkiyette bir "fiş hakkı" oluşturmak  

İnşa edilmiş olan kat mülkiyetli binaların durumu, tahmin edilen şarj cihazlarının ortak 

mülkiyet için sunumunu kolaylaştıracak şekilde gelişecektir. Ayrıca kiracılar için bir “fiş 

hakkı” getirilecektir.  

9.  Araçları işte ve kamu altyapısında şarj edecek fişler  

İşyerinde fişlerin oluşturulması kolaylaştırılacak ve 2015 yılına kadar ofis binalarında park 

etmek için zorunlu hale getirilecektir.  

10.  Avrupa'da tek bir fişin standart hale getirilmesi  

Güç yükünün ne olduğuna bakılmaksızın tek bir ortak girişimin Fransız-Alman teknik 

özellikleri ile ilgili olarak Çalışma Grubu tarafından bir anlaşmaya varılmıştır. Bu proje diğer 

Avrupa ülkeleri ile de görüşülmektedir.  

11.  Belediyeler, kamusal şarj etme altyapısını oluşturmak için destek alacaklardır  

Yerel yetkililer için 2009 yılının sonlarında elektrikli mobilite ve altyapı desteği ile ilgili bir 

ulusal konferans, düzenlenecektir.  

12.  Şebekenin operasyonel şekilde konuşlandırılmasının organize edilmesi  

Terminallerin konuşlandırılması ile ilgili olarak, belediyelere eşlik etmek üzere ERDF 

tarafından yeni bir %100 bağlı kuruluş oluşturulacaktır.  

                                                      
75 http://www.odyssee-mure.eu/publications/br/energy-efficiency-trends-policies-transport.pdf 
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13.  Karbonsuz araçlar için fosil olmayan yakıtların üretiminin sağlanması  

Karbonsuz araçların optimal çevre performansının sağlanması için aracı şarj eden 

elektriğin maksimum ölçüde fosil olmayan enerjiden üretilmesi sağlanmalıdır.  

14.  Aküye ve elemanlarına ikinci bir yaşam sağlamak  

İkinci pil ömrü, maliyeti ve çevresel etkisinden dolayı önemli bir araştırma konusudur. 

Otomobil üreticileri ve Fransız pil üreticisi, pilleri tasarlarken yaşam döngülerini dikkate 

alacaktır. 
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Soru 3: Taşımacılık sektöründeki enerji verimliliği finansman mekanizması nasıl 

işletilebilir? Devlet tarafından vergi düzenlemeleri dışında başka hangi düzenlemeler 

yapılabilir? Taşımacılık sektöründe verimlilik yatırımları dünyada ve AB ülkelerinde nasıl 

sağlanmaktadır? 

 

Soru 1’de atıfta bulunulan NEEAP’lerle ilgili Komisyonun rehberlik dokümanı şunları 

belirtmektedir: “Mümkün olan yerlerde, lütfen taşımacılık ile ilgili belirli enerji verimliliği 

önlemlerinin finansmanı hakkında bilgi sağlayınız. Önleme özgü bilgilerde, AB Yapısal ve Uyum 

Fonlarından alınan finansmanın miktarı ile devlet fonlarından gelen ortak finansmanın miktarı 

arasında ayrım yapılmalıdır. Lütfen belirtilen ortak finansman dışında özel finansman ve devlet 

tarafından sağlanan finansman hakkında da önleme özgü bilgi sağlayınız.” Açıkçası, Türkiye AB 

yapısal fonlarından herhangi bir fon almamaktadır, ancak diğer finansman kaynaklarını kolayca 

belgeleyebilir. 

IEA mali araçların kullanımı hakkında iyi rehberlik sağlamaktadır.76 

Mali teşvikler  

Mali önlemler, yukarıda listelenen taşımacılık paradigmasının her üç unsuruna da hitap edebilir 

ve mevcut IEA taşımacılık enerji verimliliği tavsiyelerine dahil değildir. İlk olarak, sağlam bilgilerle 

birlikte mali teşvikler veya cezalar, daha fazla enerji verimi olan araçların alımını teşvik ederek 

enerji verimli teknolojilerin yayılmasını hızlandırabilir. Özellikle Avrupa'daki birçok ülkenin araç 

vergi sistemleri şu anda araç CO2 emisyonlarına dayalıdır ve araştırma, tüketicilerin bu tür mali 

teşviklere hızlı bir şekilde tepki verdiğini göstermiştir. Örneğin İrlanda'da yeni belirlenen CO2 

emisyonlarının yıllık motor ve taşıt kayıt vergilerini 30 Temmuz 2008'de değiştirmesinden beş ay 

sonra, satılan en düşük emisyon bandı A ila C arasındaki (155 g CO2/km'nin altında) binek 

arabalarının yüzdesi büyük bir artışla %41’den %83’e yükselmiştir (O'Gallachoir ve diğerleri, 

2009). Avrupa Komisyonu yıllarca Avrupa genelinde “otomobil vergilerine bir CO2 unsurunun 

eklenmesi" çağrısında bulunmuş, ancak Avrupa Konseyinden onay alamamıştır ve bu nedenle 

Avrupa Birliği stratejisinin bu unsuru bireysel üye ülkelerin sorumluluğu altında bulunmaktadır. 

Japonya'da, düşük emisyonlu ve yakıt tasarruflu araçlar için bir vergi kredisi bulunurken, Amerika 

Birleşik Devletleri’nde vergi kredileri, hibrit, şarjlı elektrikli veya alternatif yakıtlı araçlar gibi 

gelişmiş teknoloji araçlarını satın alanlara sağlanmaktadır.  

Birçok bölgedeki yakıt ekonomisi standartları filo bazında olduğu için, üreticilerin stratejinin bir 

parçası olarak tüm filo için bir hedef değer ile çok sayıda düşük emisyonlu araç satmaları 

gereklidir. Mali teşvikler, tüketicileri düşük emisyonlu araçları satın almaya teşvik ederek 

üreticilere hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olmada önemli bir rol oynamaktadır. Mali 

teşviklerin bütüncül olmalarına ve emisyonları diğer politika hedefleri pahasına azaltmamalarına 

özen gösterilmelidir. Yukarıda değinilen İrlanda örneğinde, CO2 ayrımı yapan vergiler nedeniyle 

dizel satışları büyük ölçüde artmış ve artan NOx emisyonlarının önemli yan etkileri olmuştur.  

Mali önlemler, yakıt tasarruflu araçları teşvik etmek ve ulaştırma zorluğunun aracı optimum 

verimlilikte kullanmak ve genel araç kullanımını azaltmak gibi ikinci ve üçüncü unsurlarına 

değinmek için kullanılabilir. Çeşitli çalışmalar, araç kullanımına bağlı vergilendirmenin yakıt 

ekonomisi standartlarına kıyasla araç yakıt tüketimini azaltmanın daha ucuz bir yolu olduğunu 

                                                      
76 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/transport_energy_efficiency.pdf 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/transport_energy_efficiency.pdf
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göstermektedir (Van Biesebroeck, 2010). Mali önlemler, en yaygın olarak yakıt vergileri şeklinde, 

ve daha belirgin olarak, şehirlerde trafik sıkışıklığı ücreti, daha büyük ölçekli yol fiyatlandırması 

veya otopark fiyatlandırması şeklinde bulunur. Yakıt fiyatlarının ve vergilerin ulaştırma talebi 

üzerindeki etkisi kapsamlı bir şekilde incelenmiş olup, bazı araştırmacılar, artan yakıt fiyatları 

karşısında araba kullanımı azalmadığı için seyahat talebinin yakıt fiyatlarına göre esnek 

olmadığını savunurken, bazıları da düşük yakıt fiyatlarının seyahat talebinde artışa neden 

olacağını düşünmektedir. Çoğu kez verilen bir örnek, yakıt fiyatlarının önemli ölçüde daha yüksek 

olduğu Japonya ve Avrupa'ya kıyasla Amerika Birleşik Devletlerde daha fazla araç kullanılmasıdır 

(Sterner, 2007).  

Daha çok hedeflenen önlemler arasında, kilometre başına alınan ücretlerin taşıma hizmetini 

kullananlar için harici maliyetleri yansıttığı yol fiyatlandırma planları yer almaktadır. Yol 

fiyatlandırma, kirleten öder ilkesinin adil bir şekilde taşımacılığa uygulanmasını temsil etmektedir. 

Kilometre başına yüksek emisyon üreten ve sıkışık bölgelerde yoğun trafikte kullanılan 

otomobiller, boş bir yolda sürüş yapan temiz, verimli modellere kıyasla kilometre başına daha 

fazla ücretlendirilmektedir. Yol fiyatlandırma yapısının uygulanmaya başlanması ve sürücülerin 

sadece değişken ücret ödemeleri için araç vergileri gibi sabit ücretlerin kaldırılması, araç 

kullanımının önünde güçlü bir engelleyici faktör oluşturacaktır. Örneğin, Hollanda'da yakın 

zamanda önerilen ulusal yol fiyatlandırma planı, ücretleri kirletici emisyonlara ve otomobilin yakıt 

verimliliğine, gün içindeki saate ve bulunulan yere göre belirleyecek ve çevresel ve trafik sıkışıklığı 

dışsallıklarını kullanıcı fiyatına dahil edecektir. 

Dünyada genelinde şehirlerde uygulanan çeşitli trafik sıkışıklığı fiyatlandırma planları bulunmakta 

olup, araçların şehir içinde belirli bir bölgede kullanılması için ücret tahsil edilmektedir. Londra, 

Stockholm ve Singapur gibi şehirlerdeki deneyimler, hedeflenen bir alanda araç kullanımının 

azaltılmasında trafik sıkışıklığı fiyatlandırmasının oldukça başarılı olabileceğini göstermektedir. 

Londra ve Stockholm programları, bölgedeki araç seyahatlerini %15-19 oranında azaltmış ve 

seyahat sürelerini %18-50 oranında iyileştirmiştir (Eliasson ve diğerleri, 2008, Transport for 

London 2009). Taşımacılıkta mali önlemlerin temel amacı, aracın tek başına satın alınması yerine 

kullanımını engellemektir. Araç vergileri ve sigorta gibi yüksek sabit ücretler, masraflar ödendikten 

sonra sürücü genelde aracı "kullanması” gerektiğini düşüneceğinden araç kullanımını teşvik 

edebilir. Taşımacılık mali önlemleri ile ilgili esas zorluk, bunların genel olarak halk tarafından 

sevilmemeleri ve uygulanmaları için politik cesaret gerektirmeleridir. 

 

Vergi düzenlemeleri dışında devlet ne gibi düzenlemeler yapabilir? 

Aşağıda belirtilenler MURE-ODYSSEE web sitesinden alınmıştır.77 

 

Gelecekte, verimsiz ve yüksek emisyonlu araçları ortadan kaldırmak için ek ekonomik teşvikler 

konusuna daha fazla önem verilmelidir. Çevre vergisi reformları (örneğin, karbon vergilendirme 

veya emisyon ticareti) ve diğer piyasa temelli araçlar (örneğin, mesafeye dayalı araç ücretleri), 

sürdürülebilirlik politikalarının gerekli bileşenleri olarak OECD ve Uluslararası Para Fonu gibi 

uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilmektedir. Ancak, karmaşık ve kusurlu bir dünyada, 

düzenleyici ve ekonomik önlemlerin bir karışımı, global enerji ve çevre sorunlarına tercih edilen 

                                                      
77 http://www.odyssee-mure.eu/publications/policy-brief/economic-measures-versus-testing-road-transport.html 
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bir politika tepkisi olmaya devam etmektedir. Her bir politika seçeneğinin toplumsal maliyetlerini 

ve faydalarını tartmak suretiyle, bu karışımın uygun 'miktarları' (standartların ne kadar katı olduğu 

ve emisyon vergilerinin ne kadar yüksek olduğu) her seferinde değerlendirilmelidir. 

-------------- 

Farklı Üye Ülkelerdeki taşımacılık sektöründe farklı enerji verimliliği önlemlerinin birçok çeşidi 

uygulanmakta ve değişik türde başarılı veya umut verici önlemler rapor edilmektedir. Örnekler, 

verimli teknolojiler için hibeler gibi oldukça geleneksel önlemlerden, şirketler ile yetkili makamlar 

arasında gönüllü anlaşmalar yoluyla işbirliğini de içeren daha yenilikçi yaklaşımlara kadar 

uzanmaktadır.  

Üye Devletler, taşımacılık sektöründe enerji tüketimlerini sınırlandırmak için iki politika kategorisi 

geliştirmişlerdir. Bunlardan birincisi, genellikle araba taşımacılığından toplu taşımacılığa geçiş 

yoluyla taşımacılık şeklinin değiştirilmesiyle ilgilidir. İkincisi, genellikle arabalar olan belirli bir 

ulaşım şeklinin kavram veya kullanımında enerji verimliliğini artırmaya yönelik politikaları 

içermektedir.  

Aşağıdaki önlemler en CA ESD katılımcıların çoğu tarafından başarılı olarak görülmüştür:  

 Toplu taşıma altyapısının geliştirilmesi ve gelişmekte olan teknolojiler için hibeler  

 Park alanı yönetimi  

 Hız limitleri  

 Vergiler  

 Eko sürüş  

Başarılı taşıma önlemlerinin prensip olarak diğer ülkelerde kopyalanıp uygulanabilir olmalarına 

rağmen, yeni önlemler alırken, özel ulusal koşullar (kültür, coğrafya, altyapı vb. durumu) daima 

dikkate alınmalıdır. Önlemleri kopyalayıp uygularken ilk olarak atılması gereken önemli bir adım, 

önlemin temel amacını (enerji tasarrufu, güvenliğin iyileştirilmesi, çevre faydaları vs.) bilmektir.  

Ulaştırma sektörü çok karmaşık ve birbiri ile bağlantılı bir sistemdir ve bu da tek bir önlemin 

etkilerini seçip ayırmanın çok zor olduğu anlamına gelmektedir. Taşımacılık sektöründe bulunan 

çok sayıdaki enstrümanın taşımacılık politikasının birden fazla yönünü etkilediğini belirtmekte 

fayda vardır. Genel olarak taşımacılık sektöründe önlemlerin izlenmesi daha az gelişmiş gibi 

görünmektedir ve bu daha fazla tartışılacak ve araştırılacak bir alandır.  

Siyasi hedefler ve sektörel stratejiler enerji verimliliği açısından başarılı bir taşımacılık politikasına 

ulaşılmasına yardımcı olacak önemli bir tavsiye olarak seçilip ayrılabilir. Açık hedefler ve bir 

taşıma stratejisi, farklı enerji verimliliği önlemlerinin koordine edilmesine, sorumlulukların 

tanımlanmasına ve önlemlerin izlenmesinin planlanmasına yardımcı olur. Son olarak, açık 

hedefler taşımacılık sektöründe enerji verimliliğinin siyasi önemi artırmaya da yardımcı olur 

Almanya Örnek Olay İncelemesi:78 Taşımacılık sektöründeki enerji tüketimine %80’den fazla 

pay ile karayolu taşımacılığı hakimdir. Bu nedenle, aşağıda bu taşıma şekline özel önem 

verilmiştir. Havayolu taşımacılığının (uluslararası ve yurtiçi) ortalamanın önemli ölçüde üstünde 

büyümesi nedeniyle toplam tüketim içinde 2000 yılında %10 olan payı 2013 yılında %1.4.4 ‘e 

yükselmiştir. Demiryolu taşımacılığının yaklaşık % 2 pay ile taşımacılık enerji tüketimindeki rolü 

oldukça küçüktür ve son 15 yıl içinde önemini daha da kaybetmiştir. İç sularda taşımacılığın payı 

ise önemsizdir.  

                                                      
78 http://www.odyssee-mure.eu/publications/national-reports/energy-efficiency-germany.pdf 
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Taşımacılık sektöründe enerji verimliliğinin gelişimi, yedi taşıma çeşidi veya araç türü olan: 

arabalar, kamyonlar/hafif yük araçları, motosikletler, otobüsler, demiryolu, su ve yurtiçi hava 

taşımacılığı seviyesinde hesaplanan toplam enerji verimliliği endeksi (ODEX) ile ölçülür.  

Hesaplama bu çeşitlerin birim tüketim endekslerine dayalıdır. Açıklık getirmek için ve küçük olan 

etkileri nedeniyle otobüsler ve motosikletler aşağıdaki rakama dahil edilmemiştir.  

2013 yılında, taşımacılık enerji verimliliği endeksi 2000 yılına kıyasla %16.6 artmıştır. Yeni ve 

daha verimli (l/km cinsinden özgül tüketim ile ölçülen) arabaların devreye girmesi ve dizel araçlara 

olan devamlı eğilim nedeniyle araba stokundaki verimlilik artışları bu gelişmeye istikrarlı bir 

şekilde katkıda bulunmuştur. Ancak, 2009 yılından bu yana arabaların enerji verimliliği 

iyileştirmesinde büyük ölçüde yavaşlama olmuştur. Kamyonlar ve hafif hizmet araçları ile ilgili 

enerji verimliliği endeksi de özellikle 2001-2006 boyunca taşımadaki enerji verimliliği artışlarına 

katkıda bulunmuştur. 2007 ila 2009 yılları arasında kamyonlar ile ilgili ODEX artmış olup bu durum 

ekonomik kriz sırasında enerji verimliliğinin kötüye gittiğini temsil etmektedir. 2011 yılından bu 

yana kamyon ve hafif hizmet araçları ile ilgili endeks sabit kalmıştır. Diğer taşıma çeşitlerinin 

(uçak, tren, su) katkısı, tüketimdeki küçük payları nedeniyle daha az önemlidir. Bu nedenle, 

toplam taşımacılık ODEX’inin gelişimi güçlü bir şekilde araba ve kamyon ODEX’ini izlemektedir. 

Modal değişimin taşıma enerji tüketiminin üzerinde nispeten küçük bir etkisi vardır.  

2014 yılında yayınlanan (BMWi 2014b) 3’üncü Enerji Verimliliği Eylem Planı (NEEAP) 

Almanya'daki son önlemlerin çoğunu içermektedir. Aşağıdaki metinde, en son uygulamaya konan 

önlemler özetlenmiştir. Ulaştırma sektörü ile ilgili bazı ek politika önlemleri 2020 İklim Eylem 

Programına dahil edilmiştir (bakınız Bölüm 1.4; BMUB 2014).  

3’üncü NEEAP’de yer alan önlemler   

İlk olarak, Alman Hükümeti 1999 yılında başlattığı Ekolojik Vergi Reformu ile enerji tasarrufunu 

teşvik etmeyi, yenilenebilir enerjileri desteklemeyi ve istihdam yaratmayı amaçlamıştır. Eko-vergi, 

Elektrik vergisi ile enerji vergisi priminden oluşmaktadır. İşletmeler, her yıl içinde belirlenen taban 

miktardan daha fazlasını kullandıkları takdirde vergi indirimi için başvuruda bulunabilir. 2003 

yılında Ekolojik Vergi Reformunun Daha Fazla Geliştirilmesi Kanunu ile orijinal vergi reformunun 

bazı bölümleri tadil edilmiştir. Vergi indirimlerin kaldırılması ve petrol ve ağır ısınma yağına 

vergiler getirilmesi bu değişimlerin ana hedefleri olmuştur. 2015 yılından itibaren bir şirket onaylı 

enerji yönetimi sistemine veya çevre yönetim sistemine sahip olduğu takdirde (KOBİ’ler için daha 

az gereksinim) veya elektrik yoğunluğunda yılda %1.3 azalma olduğunu ispat ettiği takdirde 

(referans dönem 2007-2012) “Pik-Yük Dengeleme” başvurusunda bulunabilir.  

İkincisi, hava trafiği ile ilgili olarak getirilen bir vergi, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Alman 

havalimanlarından yapılan tüm uçuşlar için uygulanmaya başlamıştır. Vergi havayolu tarafından 

ödenecek olup uçuş mesafesine bağlıdır. Kısa mesafeli uçuşlar için 8 Euro, orta mesafeli uçuşlar 

için 25 Euro ve uzun mesafeli uçuşlar için 45 Euro şeklinde değişmektedir. 2011 yılından bu yana 

hava trafiği vergisi arttırılmıştır. Bu artış genellikle Almanya'nın herhangi bir havaalanını ziyaret 

eden yolcular için uçak bileti ücretine dahildir. Vergideki artışta, uçağın gideceği yer ve uçuş 

mesafesi/seyahat süresi dikkate alınmaktadır. Vergi Ocak 2013’ten itibaren üç sınıf olarak 

sınıflandırılmıştır.  

2020 İklim Eylem Programında yer alan Önlemler  

Almanya'da, son yıllarda uygulamaya koyulan önlemlerin çoğu, son birkaç on yıllık zaman 

zarfında iyi düzenlenmiş olan önlemlerin ve politikaların devamını temsil etmektedir. Taşımacılık 
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sektöründe, birçok yeni önlem “2020 İklim Eylem Programı” kapsamında uygulamaya 

koyulmuştur.  

Yük taşımacılığını daha verimli ve iklim-dostu hale getirmek için bir önlemler paketi önerilmiştir. 

Bu paket karayolu yük taşımacılığının verimli bir şekilde yeniden organize edilmesini, demiryolu 

yük taşımacılığının genişletilmesini ve su yolu taşımacılığının rolünün, birbirini tamamlayıcı ve 

etkileyici bir taşımacılık şekli olarak güçlendirilmesini içermektedir. Çeşitli taşımacılık şekillerinin 

gelişmiş bir şekilde ilişkilendirilmesi yük taşımacılığının çevreye uyumlu hale gelmesine yardımcı 

olacaktır.  

Yolcu taşımacılığını daha çevre-ve iklim- dostu haline getirmek için çok sayıda önlem devreye 

sokulmalıdır. Bu önlemler, yerel toplu taşımacılığın ve uzun mesafe yolcu taşımacılığının 

güçlendirilmesi ile bisiklet ve yaya ulaşımının güçlendirilmesi konularına odaklanacaktır. Mobilite 

yönetim sistemleri de teşvik edilecektir. Toplu taşımacılık alanında, federal hükümet ayrıştırma ile 

ilgili mevzuat (Entflechtungsgesetz) yoluyla ve yerel ulaşım finansmanı için federal hükümet 

desteği düzenleyen mevzuat hükümleri (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) uyarınca 

federal eyaletlere ve yerel yetkililere bölgeselleşme fonları şeklinde mali destek sağlamakta ve bu 

şekilde daha fazla çevre uyumlu mobiliteye katkıda bulunmaktadır.  

Yerel toplu taşımacılıkta alternatif tahrik sistemlerinin teşvik edilmesi, Ulusal İklim Girişimi (NKI) 

tarafından finanse edilenler de dahil olmak üzere uygulanmakta olan mali programlar 

doğrultusunda devam edecektir.  

Yolcu ve yük taşımacılığında araçların tahrik sistemlerinin elektrifikasyonunun arttırılması, 

taşımacılık sektöründe orta ve uzun vadede CO2 emisyonlarının azaltılmasında birinci derecede 

öneme haizdir. Azaltma etkisi elektrikli araçların pazara girmesine bağlı olduğu için, Alman 

hükümeti hızla piyasaya girmeleri ve 2020 yılına bir milyon elektrikli araç hedefine ulaşabilmek 

için avantaj sağlayacak koşulları yaratacaktır. Düşünülmekte olan çok önemli seçeneklerden biri 

federal hükümet ve federal eyaletler tarafından ortaklaşa finanse edilecek ticari elektrikli araçlar 

için özel amortisman payıdır.  

Toplamda, "2020 İklim Eylem Programında" açıklanan ulaştırma sektörü önlemlerinin 110 - 162 

PJ birincil enerji tasarrufu sağlayacağı ve böylece 7 - 10 MtCO2 eşdeğeri GHG emisyonunun 

önleneceği tahmin edilmektedir.  

 

Fransa Örnek Olay İncelemesi:79  

Fransa otomotiv yakıtı tedarikçilerine enerji tasarrufu elde etme yükümlülüğü getiren az sayıdaki 

ülkelerden biridir. 

Dünya’ da ve AB ülkelerinde taşımacılık sektörüne yönelik verimlilik yatırımları ne şekilde 

sağlanmaktadır? 

Hedef alınan sektör için mevcut olan kamu fonlarının dökümü aşağıda Şekil 19 da gösterilmiştir. 

Tanımlanan fonların çoğu inşaat sektörüne gitmiş (2014 yılında 5,4 milyar €) bunu taşımacılık 

sektörü (2014 yılında 535 milyon €) ve sanayi sektörü (2014 yılında 456 milyon €) takip etmiştir. 

                                                      
79 http://eng.janrosenow.com/uploads/4/7/1/2/4712328/s_2014_2019_plmrep_committees_itre_dv_2016_03-
16_study_plans_achievements_en-1_1_.pdf 
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Belirlenen kapsayıcı programlar – kesişen verimlilik önlemlerini hedefleyen - 2014 yılında yaklaşık 

624 milyon €’luk fon sağlamıştır.80 

 

Şekil 19: AB-28 – Hedef alınan sektörde 2012-2014 yılları için mevcut olan kamu fonları 

 

Fonların çoğu krediler vasıtasıyla (2014 yılında 2.7 milyar €) sağlanmış, bunu bağış ve 

sübvansiyonlar (2014 yılında 2.2 milyar €) ve mali teşvikler (2014 yılında 1,6 milyar €) izlemiştir. 

Bu enerji verimliliği kategorisinde, Fransız önlemi No. FRA40 gibi enerji sertifikaları gereksinimini 

taşımacılık sektörüne de taşımayı amaçlayan bilgilendirici kapsamı olan veya Avusturya 

“Klimaaktiv mobil” planı veya Fransız “Temiz Araç” planı gibi daha geniş bir referans seti oluşturan 

başka önlemler vardır. Fransız önleminin çok ilginç tasarımı ve Avusturya önleminin geniş 

kapsamı olduğundan bunlarla ilgili daha fazla açıklama bu paragrafın sonunda yapılacaktır.  

Örnek Olay İncelemesi: Fransız önlemi: “Otomobil Bonus Malus”  

Bonus-malus mekanizması yeni araçların km başına CO2 emisyonlarını temel almakta olup, 

düşük CO2 emisyonlu araçların satın alınmasını ödüllendirmekte ve yüksek emisyonlu araçların 

satın alınmasını cezalandırmaktadır.  

Plan üç kritere dayanmaktadır:  

 Düşük CO2 emisyonu olan yeni bir araba alımı için bir "bonus", düşük emisyonlu arabalar 

için emisyon eşiği yıllar içinde giderek düşmektedir.  

 Temiz araç alımı ile birlikte 15 yaşını aşkın eski bir aracın hurdaya çıkartılması halinde bir 

"süper bonus” (veya “hurdaya çıkartma bonusu”). 4 Aralık 2008 tarihinden itibaren 2009 

yılı sonuna kadar bu bonus değiştirilmiştir: Yeni temiz aracın emisyonu 160 g CO2/km’den 

az olduğu takdirde ve eski araba 10 yaşından fazla ise 1000 € hurdaya ayırma bonusu 

verilmektedir. Bu hurdaya ayırma bonusu uygulaması 2010 yılında 30 Haziran 2010 

tarihine kadar 700€ ve daha sonra 500€ şeklindeki yeni koşullarla sürdürülmüştür. 

Emisyon eşiği de azaltılmış: Ocak 2010’da 155 gCO2/km olarak değiştirilmiştir. 

Sözkonusu süper bonus mekanizması 2010 yılı sonunda durdurulmuştur.  

 Yüksek CO2 emisyonu olan yeni bir araba alımı için bir "malus", yüksek emisyonlu 

arabalar için emisyon eşiği yıllar içinde giderek düşmektedir.  

                                                      
80 Bu bölümdeki bilgilerin çoğu aşağıda belirtilen siteden alınmıştır http://www.odyssee-mure.eu/publications/br/energy-
efficiency-trends-policies-transport.pdf 
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Mali plan, çok temiz araçların alımını çok yüksek hibelerle ödüllendiren dört "bonus" seviyesi 

öngörmektedir (Emisyonu 20 gCO2/km'den az olan araçlar için 6,300 €, 20 ila 60 gCO2/km 

arasında olanlar için 4,000 € ve emisyonu 90 gCO2/km'ye kadar olan araçlar için "sadece" 150 

€). CO2 emisyonları 110 gCO2/km'den düşük olan hibrit araba satın alanlara 3,300 € özel hibe 

verilmektedir. Bunun aksine, malus, satın alınan araçlara, emisyonu 131 gCO2/km fazla olan 

araçlar için 150 €'dan başlayarak emisyonu 201 gCO2/km'den fazla araçlar için 8,000€'ya varan 

bir vergi eklemeye başlamaktadır.  

Program oldukça başarılı olmuş ve Fransa'da kayıtlı yeni araçların ortalama emisyonlarının 

2007'de 149 g CO2/km'den 2008'de 140 g CO2/km'ye ve 2009'da 133 g CO2/km'e düşmesini 

sağlamış; buna karşın bonus-malus mekanizması uygulamaya konmadan önce tarihsel bazlı 

düşüş 1.5 g CO2/km/yıl civarında olmuştur. Kayıtlı yeni araçların ortalama emisyon seviyesi 2010, 

2011 ve 2012 yıllarında tekrar 3 g CO2/km/yıl'a düşmüştür. 2004 ila 2012 yılları arasında araba 

etiketleme sınıfına göre yeni araç satışları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (% cinsinden). Önlemin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren B-D kategorilerinde kayda değer bir artış olduğu ortadadır.  

 

 

Şekil 20: Etiketleme sınıfına göre yeni araç satışları 

İngiltere Örnek Olay İncelemesi81 - Şirket araçlarının vergilendirilmesi 

Şirket Aracı Vergi sistemi, iklim değişikliği ve sera gazı emisyonlarıyla mücadele amaçlı daha 

geniş kapsamlı bir önlem paketinin bir parçasıdır ve işverenlere ve şirket aracı sürücülerine daha 

düşük CO2 emisyonu oluşturan arabaları seçmeleri için mali teşvikler sağlamak üzere 

tasarlanmıştır. Ayrıca, otomobil üreticilerini daha yeşil araba geliştirmeleri ve piyasaya sürmeleri 

için teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Sözkonusu önlem 2003 yılında yürürlüğe girmiş ve 2014 yılına 

kadar birkaç kez güncellenmiştir. 2016 yılına kadar daha başka değişiklikler öngörülmektedir. Bu 

mali plan, daha fazla yakıt tasarruflu araç seçmeleri için şirket aracı sürücülerine bir teşvik 

sağlamak amacıyla CO2 emisyonlarına dayalı Şirket Aracı Vergilendirmesinin genel olarak gelir 

açısından tarafsız bir reformunu ortaya koymaktadır.  

Şirket aracı vergisi arabanın liste fiyatı üzerine uygun bir yüzde uygulamak suretiyle hesaplanır. 

Uygun bir yüzde aracın CO2 emisyonu ile ilgilidir ve benzinli araçlar için her 5 g/km CO2 emisyonu 

için %1 artışla %15 ila %35 arasında değişir. Bunun aksine, dizel araçlar için % 3'lük bir ilave 

                                                      
81 http://www.measures-odyssee-mure.eu/topics-energy-efficiency-policy.asp 
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yapılır. Çevre dostu araçları teşvik etmek için, CO2 emisyonları 120 g/km’ye eşit veya daha az 

olan (dizellerin çoğu için %13), araçlardan %10 düşük ücret alınması 6 Nisan 2008 tarihinde 

yürürlüğe sokulmuştur. 120 g/km olan bu sınır 2014 yılında 115 g/km’ye düşürülmüştür ve 2015 

yılında 110 g/km’ye düşürülecektir..  

Bu planın yürürlüğe girmesinden iki yıl sonra yapılan geçmişe dönük bir değerlendirmede, şirket 

araçlarının ortalama CO2 emisyon rakamlarının, 2004 yılında reformların yapılmamış olması 

halinde gerçekleşecek olana kıyasla yaklaşık 15g/km daha düşük olduğu doğrulanmış ve bu da 

bu planın başarılı olduğunu göstermiştir. Ayrıca, işverenleri tarafından şirket aracı seçimi yapma 

imkanı verilmiş olan şirket araç sürücülerinin yaklaşık %60'ının Şirket Aracı Vergisi reformundan 

etkilenmiş oldukları ve bunun sonucunda daha düşük CO2 emisyon rakamları olan arabaları 

seçtikleri tespit edilmiştir.  

Avusturya Örnek Olay İncelemesi:82 “Mobilite yönetimi danışmanlık ve finansman sağlama 

programları – klimaaktiv mobil” 

Kimaaktiv mobil düzenlemesi:  

 Belirli hedef gruplarına (şirketler, şehirler ve belediyeler, gayrimenkul geliştiricileri, okullar 

ve gençler, turizm) hitap eden ücretsiz danışmanlık programları  

 Mobilite yönetimi önlemleri, filoların düşük karbon teknolojilerine dönüştürülmeleri, iş 

seyahati planları vb. için 2007 yılından bu yana toplam 74.8 milyon € tutarında mali destek 

programı.  

 Bugüne kadar 20.000 kişinin eğitim gördüğü ve Avusturya'daki tüm acemi sürücüleri 

verimli sürüş tarzı konusunda eğiten bir Eko-sürüş eğitim programı (bakınız MURE önlemi 

AU 14)  

 Kapsamlı bir bilinçlendirme kampanyası  

Yukarıda özetlenen hedef gruplar arasında yer alan 5.700'den fazla klimaaktiv mobil ortağı 

günümüzde sürdürülebilir taşımacılık önlemlerini uygulamaktadır. Klimaaktiv mobil, aslında, her 

grubun mobilite yönetimi (MM) konusunda belirli bir programla ilgilendiği aşağıda belirtilen belirli 

hedef gruplar tarafından gerçekleştirilen eylemleri desteklemeyi amaçlamaktadır: kamu idareleri 

ve şirketler, okullar ve gençler, yerel yetkililer, eğlence ve turizm, inşaat sektöründeki gayrimenkul 

geliştiriciler ve yatırımcılar ve ayrıca Eko-sürüş ile ilgili bireysel sürücüler.  

Uygulamada, klimaaktiv mobil beş unsura ayrılmıştır.  

 Birinci unsur, belirli hedef gruplar için mobilite yönetimi danışmanlık programlarıyla ilgilidir. 

Program yöneticileri, şirketlere, belediyelere, okullara vb. başvururlar ve taşımacılıkta 

belirli bir CO2 azaltma önlemleri paketi üzerinde anlaşma sağlamalarını isterler. Bu 

önlemler üzerinde, ilgili paydaşlar ve Çevre İşleri Bakanlığında bulunan klimaaktiv mobil 

stratejik kontrol seviyesi tarafından imzalanan bağlayıcı bir "hedef anlaşma" ile mutabakat 

sağlanır. Anlaşma, belirli bir süre sonra azaltılması gereken ton cinsinden CO2’nin de yer 

aldığı ulaşılması gereken belirli hedefleri içermektedir. Bir proje uygulayıcısı, sözleşme 

süresinin sona ermesinden sonra hedeflere ulaşamamış olduğu takdirde sözleşmede 

belirtilen cezalar ödenecektir.  

 Bir başka unsur, mali destek programından oluşur; burada, proje uygulayıcıları MM 

önlemlerini uygularken sübvansiyon başvurusunda bulunabilirler. Bu program 2007'de 

yürürlüğe sokulmuş ve o tarihten itibaren klimaaktiv mobil'e gerçek bir destek sağlamıştır 

ve bu nedenle tüm programın temel omurgasını oluşturmaktadır.  

                                                      
82 http://www.measures-odyssee-mure.eu/topics-energy-efficiency-policy.asp 
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 Bir sonraki unsur, medya aracılığıyla daha geniş kitleleri hedef alan kapsamlı bir 

bilinçlendirme ve bilgilendirme kampanyasıdır.  

 Dördüncü unsur ortaklık ödülleridir. Uygulayıcılar ortak olurlar ve uygulanan önlemler için 

ödüller ve tamamlanan eğitimler için sertifikalar alırlar ((ortaklık ve ödüller).  

 Son olarak, eğitim ve sertifikalandırma faaliyetleri (beşinci unsur) 2020 yılında planlandığı 

şekilde sona ermesinden sonra bile olsa, klimaaktiv mobil’in sürdürülebilir bir etkisinin 

sağlanmasına yardımcı olur (gelişmiş).  

Klimaaktiv mobil programı ilk program döneminde etkileyici sonuçlar elde etmiştir:  

 4.200 şirket, 650 şehir, belediye ve bölge, 600 turizm işletmesi ve 250 okul tarafından 

5.700 adet iklim dostu mobilite projesi başlatılmıştır.  

 Bu projeler yılda 590.000 ton CO2 emisyonunu azaltmayı başarmaktadır.  

 5,800 adet anıldığı şekliyle yeşil iş güvence altına alınmış veya oluşturulmuştur.  

 11.000 e-araç ve 1.700 şarj istasyonu da dahil olmak üzere şirket ve belediye filoları için 

13.800 alternatif araca mali destek sağlanmıştır  

 Bisiklet altyapısı, lojistik ve bilinçlendirme de dahil olmak üzere 150 bisiklet projesi finanse 

edilmiştir,  

 1.200 sürüş eğiticisi, sertifikalı Eko sürüş eğiticiliğine yükseltilmiştir.  
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EK 7  

Tarım Sektörü ile İlgili Hususlar 

Türk hükümeti, tarım sektörüyle ilgili çeşitli konularda araştırma yapılmasını istemiştir. 

Soru 1: Traktör ve Biçerdöverlerin Yenilenmesinin Enerji Verimliliği yoluyla Teşvik 

Edilmesi - Halen Türkiye'de 720 bin verimsiz traktör bulunmaktadır. Bunun içinde 35 yılı 

aşkın bir süredir kullanılmakta olan çok sayıda traktör ile aktif olarak kullanılmayan ve 

desteklenmesi planlanan traktörler bulunmaktadır. Bu konunun yönetimi hakkında ne 

düşünüyorsunuz? Bu süreci kim yönetmelidir? (ETKB'nın Tarım Bakanlığı veya Ekonomi 

Bakanlığı ile işbirliği yapması mı?)     

Giriş 

Tarım, Türkiye'deki ana sanayilerden birisidir ve mekanizasyona duyulan ihtiyaç en üst 

seviyededir. Türkiye’de bulunan toplam 1.125 milyon (2011’de) traktörün içinde 720.000 verimsiz 

traktör bulunduğu belirtilmiştir.83  2014’e gelindiğinde satın alınmış olan 58.500 yeni traktör 

bulunmaktadır.84 Bu global olarak yeni traktörler için beşinci en büyük pazardır. Ayrıca Türkiye'de 

13 traktör üreticisi bulunmaktadır. 

Birçok ülkede araçlar için hurdaya çıkarma programları vardır ve traktörler için de benzer şekilde 

oluşturulacaktır. 

Yeni politikalar için önceliklerin nerede olacağını belirlemek için en iyi yo, tüm son kullanım 

sektörlerinin analizini yapmak olacaktır. Geleneksel olarak Türkiye'de bu önceliklerin yeri büyük 

enerji yoğun sektörler ve KOBİ'ler olmuştur.  GDRE aracılığıyla sanayi için bazı fonların 

sağlanmasına rağmen, mevcut Enerji verimliliği yatırımları ile ilgili finansmanın büyük bölümü 

EBRD ve Dünya Bankası tarafından sağlanmıştır. 

NEEAP, ulusal enerji verimliliği fonu konusunu gündeme getirmiştir.  Bunun vasıtasıyla bir traktör 

yenileme planı oluşturulabilir. Bu da fon müdürünün planı yönetmek üzere sorumluluk almasını 

mümkün kılacaktır. Sadece traktörler için özel bir plan olsaydı, Enerji Verimliliği Koordinasyon 

Kurulu planı yönetmek için hangi kuruluşun uygun olduğunu değerlendirebilirdi. GDRE, Tarım 

Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığının hepsi mali enstrümanların yönetiminde deneyim sahibidir. 

Önemli olan, bunun Türkiye’de enerji verimliliğinin finansmanı için öncelikli olup olmadığının 

belirlenmesidir. Önemli olduğu kesindir. 

Avrupa’dan alınan birkaç iyi örnek olay incelemesi vardır 

 
İspanya - Örnek Olay İncelemesi:85 
 

İspanya’nın Ulusal Enerji Verimliliği Planında tarım sektörüne büyük önem verilmiştir. 

Traktör stokuyla ilgili olarak, İspanya'da geliştirilen traktörlerin enerji etiketlemesi yoluyla sektörde 

elde edilen sonuçlara dayalı olarak makine stokunun yenilenmesi ile enerji verimliliği 

                                                      
83 http://ac.els-cdn.com/S2212667813000701/1-s2.0-S2212667813000701-main.pdf?_tid=35ef1654-5fd7-11e7-a34e-
00000aacb361&acdnat=1499076538_67f2270411a5d7a9a24f7af681b50bcd 
84 http://cema-agri.org/sites/default/files/publications/2015-02%20Agrievolution%20Tractor%20Market%20Report.pdf 
85 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_neeap_en_spain.pdf, page 132 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_neeap_en_spain.pdf
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iyileştirmesinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu enerji etiketlemesi ve sınıflandırılması, 

OECD kodlarına göre yapılan testlerin sonuçlarına dayanmaktadır. İspanya'da IDAE girişimi ile 

geliştirilen metodoloji, ülkede satılan ve güç ve yakıt tüketim verileri kaydedilmiş olan tarımsal 

traktörlerin enerji verimliliğine göre sınıflandırılmasını mümkün kılmıştır.  

Bu sınıflandırma,Tarım, Gıda ve Çevre Bakanlığının, ‘PIMA Tierr’ çevre teşvik planı kapsamında 

doğrudan yardım imtiyazını düzenleyen 7 Mart 2014 tarih ve 147/2014 sayılı RD ile bu teşvik 

planını güncellemek suretiyle RENOVE traktör planına sadık kalan çiftçilere prim ödemesi 

yapmasını sağlamıştır ve ayrıca sözkonusu çevre teşvik planı kapsamında yeni traktör satın 

alırken 15 yaşından büyük bir traktör verildiği takdirde yeni traktörün enerji sınıflandırmasına bağlı 

olarak yardım miktarı artabilir (A kategorisi için 2.000 € veya kategori B Kategorisi için 1.000 €).  

İspanya - Örnek Olay İncelemesi:86 Avrupa Yatırım Bankası Kanalıyla Finansman 

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Rafael Catalá Polo ve Tarım, Gıda 

ve Çevre Bakanı Isabel García Tejerina’nın huzurunda karayolu taşımacılığı filolarının ve tarım 

araçlarının yenilenmesini finanse etmek için toplam 600 milyon Euro tutarında çeşitli kredi 

anlaşmaları imzalamıştır. EIB tarafından yürütülecek olan bu türdeki ikinci operasyondur. 2015 

yılında AB bankası, KOBİ'lerden gelen yüksek ürün talebi nedeniyle fonların hızlı bir şekilde 

dağıtıldığı toplam 450 milyon Euro tutarında başka bir kredi dizisi imzalamıştır. Bu yılki finansman, 

150 milyon Euro'luk bir artışı temsil etmektedir. 

Operasyon, Çevresel Teşvik Planlarının (PIMA) bir parçası olarak oluşturulmuş olup KOBİ'lere ve 

orta boy işletmelere (en fazla 3 000 çalışanı olan) 1,2 milyar Euro sağlayacak ve bu tutarın yarısı 

EIB tarafından karşılanacaktır. 

Bu fonlara erişmek için ilgili şirketler, bu filo yenileme kredisi limitinin ikinci turuna katılan ve bu 

finansmanı sunan mali kuruluşlardan biriyle iletişime geçmelidir. Bu yıl boyunca, EIB tarafından 

ICO, Banco Santander ve BBV ile her biri 150 milyon Euro’luk üç kredi anlaşması, Banco Popular 

ile 100 milyon Euro’luk kredi anlaşması ve Banco Sabadell ile 50 milyon Euro’luk kredi anlaşması 

imzalanmıştır. 

EIB’nin karayolu taşımacılığı filolarının ve traktörlerinin yenilenmesi için sağladığı desteğin iki 

amacı vardır. Bu amaçlardan birincisi çevre ile ilgili olup, en eski profesyonel karayolu taşımacılığı 

ve tarım araçlarının (kamyon, otobüs, kamyonet ve traktör) daha az kirletici ve daha fazla çevre 

dostu alternatiflerle değiştirilebilmesi için şirketlere nakit sağlamaktır. 

İkincisi, istihdam yaratmayı desteklemek, İspanyol KOBİ'lerinin ve orta boy işletmelerinin daha 

rekabetçi olmalarına yardımcı olmak ve makinelerini ve taşımacılık filolarını yeni ve daha verimli 

sürümleriyle değiştirmelerini sağlamaktır. 

İmza töreni sırasında EIB Başkan Yardımcısı Román Escolano, sözkonusu EIB kredilerinin 

"İspanya ekonomisinin çok önemli iki sektörü olan: taşımacılık ve tarım" üzerinde yaratacağı 

olumlu etkiyi vurgulamıştır. Bu yeni kredi, İspanyol KOBİ'lerin karayolu taşımacılığı veya tarım 

araçlarını yenilemelerini sağlayacaktır. 

Polonya: - Örnek Olay İncelemesi POLSEFF tarımsal ekipmanlara fon sağlıyor 

                                                      
86 http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-246-el-bei-financia-con-600-millones-de-euros-la-renovacion-de-
flotas-de-transporte-terrestre-y-de-vehiculos-del-sector-agrario.htm 

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-246-el-bei-financia-con-600-millones-de-euros-la-renovacion-de-flotas-de-transporte-terrestre-y-de-vehiculos-del-sector-agrario.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-246-el-bei-financia-con-600-millones-de-euros-la-renovacion-de-flotas-de-transporte-terrestre-y-de-vehiculos-del-sector-agrario.htm
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EBRD, Türkiye’de oluşturulanlara benzer Polonya Sürdürülebilir Enerji Finansman Programını 

oluşturmuştur. Tarım sektörüne öncelik verilmiştir.87 

Uygun ekipmanlar traktör ve biçerdöverleri içermektedir. 

Tarım makinelerinin modernizasyonu ile ilgili projeler, enerji (yakıt) tüketimini yılda %70’ kadar 

varan oranlarda düşürdüklerini kanıtlamışlardır. Ayrıca, CO2 emisyonunda olumlu bir çevresel 

etkiye neden olacak şekilde önemli bir azalma meydana gelmiştir.  

Bu broşür, önemli bir enerji tasarrufu ve yatırım getirisi sağlayan tarım sektöründeki yatırımların 

örneklerini sunmak için oluşturulmuştur.  

Verilen örnekler PolSEFF programı tarafından uygulanan gerçek projelere dayanmaktadır.  

Tarımsal hizmetler sunan şirketlerdeki en yüksek enerji tüketimi, makinelerin kullandığı yakıtla 

ilgilidir. Bu sorun, eski makinelerin yeni ve enerji tasarruflu olanlarla değiştirilmesi ile giderilebilir. 

Yüksek tasarruf sağlayan diğer projeler, her yıl yüz binlerce Polonya zlotisi tasarruf sağlayabilen 

tahıl kurutucularının modernizasyonudur.  

Bir traktörün ve biçerdöverin değiştirilmesinin yılda 3.300 litre yakıt tüketimi tasarrufuna neden 

olduğunu tahmin etmektedirler. 

 

  

                                                      
87 Bakınız http://www.polseff2.org/sites/default/files/polseff2_-_agro_single_en_23_07.pdf 
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Soru 2:  Enerji Tasarruflu Sulama Yöntemlerine Geçiş -Enerji tasarrufları Türkiye’de yaygın 

olarak kullanılan tipik bir su pompası kullanılarak hesaplanmıştır. Ancak bu yöntemle su 

tasarrufunun miktarı bulunamamaktadır. Diğer tüm kazançların (örn. Kapalı sisteme 

geçişte su kazançları gibi) hesaplanabileceği örnekler verebilir misin? 

Hesaplamaların üstlenilmesi ile ilgili çeşitli örnekler vardır.  Bunlar detaylandırılabilir ve çeşitli 

örnekler verilebilir. 

Örnek Olay İncelemesi - Pompa Verimliliği Hesaplayıcısı88 

ABD'de bulunan Sulama Teknolojisi Merkezi bir hesaplayıcı üretmiştir.  Dipnot, broşüre bağlantı 

sağlamaktadır. 

AFED - Örnek Olay İncelemesi89 

Arap Çevre ve Kalkınma Forumu, sulama konularını araştırmıştır. Önemli bir alıntı aşağıda yer 

almaktadır. 

Tarımda su verimliliği uzun yıllar kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Ancak, özellikle farklı 

bağlamlar ve tarımsal uygulamaların yüksek özgüllüğü nedeniyle evrensel olarak uygulanabilir 

çözümlere ulaşmak zordur. Ancak genellikle uygun ekin seçimi, uygun sulama programlaması, 

etkili sulama teknikleri ve sulama için alternatif su kaynaklarının kullanılması ile verimlilik 

kazanımları mümkündür. Artan su verimliliğinin genellikle, azaltılmış su kullanımının ötesinde 

faydalar sağladığı unutulmamalıdır.  

Damlama Sulama  

Damlama sulama, bitkilerin yakınında bulunan ve toprak yüzeyine veya yeraltına yerleştirilebilen 

basınçlı borular ve damlatıcıların kullanılması yoluyla su sağlar. Bu yöntem oldukça verimlidir, 

çünkü Doymuş toprak Optimum nem içeriği Sıfır nem olan bitkinin sadece çok yakın kök bölgesi 

ıslanmaktadır. Ayrıca bu sistem suda çözünür gübrelerin ve diğer tarımsal kimyasalların hassas 

bir şekilde uygulanmasını mümkün kılar. Damlama sulamanın geleneksel sulama sistemlerine 

nazaran % 100'e varan verim artışlarına, % 40-80'e kadar su tasarrufuna ve buna bağlı gübre, 

böcek ilacı ve işçilikten tasarrufa yardımcı olduğu rapor edilmiştir.7 Damlama sulama sistemlerin 

sofistikasyon ve maliyet seviyeleri farklı olabilir. Güneş enerjili pompalarla çalıştırılan damlama 

sulama sistemleri, özellikle MENA bölgesi için umut verici bir alternatiftir.  

Yerel veya bölgesel seviyelerde ve hatta çiftlik düzeyinde daha fazla verim kazanımı, sulama için 

alternatif su kaynaklarının kullanılmasıyla sağlanabilir. Hakim olan iki büyük yaklaşım vardır.  

Yağmur suyu toplama, kısa süreli şiddetli yağışları genellikle uzun süren kuru dönemlerin izlediği 

dünyanın bu bölgelerinde gittikçe popüler olan bir yaklaşımdır. Bu yerlerde yağışın toprağa 

sızmasını azaltmak amacıyla yeterince geniş alanları kaplayan geçirimsiz yüzeyler yaratılmıştır. 

Toplanan yağmur suyunun akışını kontrol etmek suretiyle su, tanklara, yeraltı akiferlerine veya 

suyun çıkarılabileceği ve sulama için kullanılabileceği özel yüzey havuzlarına yönlendirilir (bu en 

düşük maliyetli alternatif olmasına rağmen buharlaşma yüzünden aşırı su kaybına neden olur). 

Yağmur suyu toplama, Hindistan'da çeşitli küçük ölçekli çiftçilerin birlikte yaşadığı bölgelerde 

başarıyla kullanılmaktadır.  

                                                      
88 http://www.pumpefficiency.org/wp-content/uploads/2015/05/Energy-Calculator-Brochure.pdf 
89 http://www.afedonline.org/water%20efficiency%20manual/PDF/6chapter%205_Agriculture.pdf 
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Arıtılmış atık suyun kullanılması, sulama suyu için uygun bir alternatif kaynak sağlayabilecek olan 

diğer bir yaklaşımdır. Modern teknolojinin kullanımı ile, evsel atıksu, katı sağlık ve çevre 

kurallarına uygun olarak arıtılmak suretiyle sulamada güvenli şekilde kullanımı mümkün kılar. 

Ancak, geleneksel olarak arıtılmış atık suyun sulama uygulamalarında kullanılması, sadece 

şehirlerin veya kasabaların yakınında bulunan ve etkin bir atıksu arıtma sistemini işletmek için 

yeterince büyük olan çiftliklerde mümkündür. Arıtılmış atık su, halen Ürdün ve Tunus'ta sulama 

amaçlı olarak ve Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerde peyzaj amaçlı olarak kullanılmaktadır. 

Atıksu arıtma teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde arıtılmış atık suyun daha küçük ölçekte ve 

dağıtılmış şekilde kullanılması mümkün hale gelmektedir.  

Tuzlu suyu sulama için uygun olan düşük düzeyde tuzlu suya dönüştürülebilen mikro ölçekli 

güneş enerjili tuzsuzlaştırma (desalinasyon) üniteleri gibi diğer yenilikler, gelecek için ümit vaat 

eden gelişmelerdir.  

Avustralya - Örnek Olay İncelemesi90 

Enerji Tasarruflu Sulama Yöntemlerinde enerji tasarrufu fırsatlarına ilişkin bulgular aşağıda 

belirtilenleri içermektedir: 

 Çalışma boyunca danışılan sulama mühendisleri ve tarım uzmanları, enerji, su ve mahsul 

verimine entegre bir optimizasyon yaklaşımının, çoğu sulama çiftliği için önemli net 

kazançlar sağlayabileceğine evrensel olarak inanmaktadırlar:  

o Çoğu sulama çiftliğinde 'hızlı kazanımlar' da dahil olmak üzere enerji tasarrufu ile 

ilgili önemli fırsatlar uygulama ve teknolojinin tadil edilmesi yoluyla elde edilebilir.  

o Kabul etme açısından önemli olan, bu değişiklikler, mahsul verimine zarar 

vermeksizin ve genelde su verimliliğindeki artışlarla başarılabileceğidir.  

 Enerji tasarrufu alanları şunları içerir:  

o ekipmanların işletme ve bakımının iyileştirilmesi;  

o yayıcıların ve incelik basınçlarının değiştirilmesi gibi sistem bileşenlerinde küçük 

ayarlamaların yapılması;  

o tüm sulama sistemlerinin yeniden tasarlanması ve yeniden yapılandırılması; 

o üretim sistemlerinin yeniden tasarlanması ve yeni tesis üretim sistemlerinin 

kullanılması;  

o sensörler, akıllı sistemler ve otomasyon da dahil olmak üzere yeni ve yöndeş 

teknolojilerin uygulanması,  

o endüstriye sağlanan teknik desteğin geliştirilmesi ve güneş enerjisi ile çalışan 

pompa sistemleri gibi yakın gelecekte kullanılacak olan yeni enerji üretiminin 

benimsenmesi.  

 Sulama topluluğunda güneş teknolojisine yüksek ölçüde, diğer yenilenebilir çözümlere ise 

daha düşük ölçüde ilgi duyulmaktadır.  

 Sulamada yenilenebilir enerjinin uygunluğu ve yatırım getirisinin dikkate alınması 

sırasında çiftliklerin enerji talebi profili önemli bir faktördür. Talep profili, günlük, mevsimlik, 

yıllık ve daha uzun süreli iklim tarafından yönlendirilen döngüler (örneğin sel ve kuraklık 

olayları) olarak dikkate alınmalıdır.  

 Yenilenebilir enerji çözümleri için en fazla potansiyele sahip olan grup öngörülebilir ve 

sürekli sulama enerjisi talebi olan çiftçilerdir (nehirlerde, sulama bölgelerinde veya 

bahçecilikte yer alan çiftçiler)  

                                                      
90 https://www.nswfarmers.org.au/__data/assets/pdf_file/0007/43828/The-water-and-energy-nexus.pdf 
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 Sulama bölgeleri boyunca yaz ve sonbahar dönemindeki azami sulama talebine uygun 

elektrik üreten ve yeni enerji depolama teknolojilerini barındıran yenilenebilir üretim 

şebekelerinin kurulması için de bir fırsat olabilir. Tarife yapılarında ve şebeke ücretlerinde 

yapılacak reformlar bu gelişmeler için kritik öneme sahip olacaktır.  

 Devlet su yetkilileri ve sulama şirketleri, tüm sistemin enerji tasarrufları ve yenilenebilir 

enerjilerin potansiyel rolü ile ilgili görüşmeler yapmalıdır. 

 

Çin - Örnek Olay İncelemesi: İklim değişikliği tepkisine dayalı su tasarrufu sağlayan sulama 
teknolojilerinin maliyet etkinliği analizi91 

Çin’de bulunan araştırmacılar tarafından yazılmış detaylı bir makale vardır. Makaleye yapılan atıf 

dipnotta yer almaktadır.  Özeti aşağıda bulunmaktadır: 

Bu çalışmada, yağmurlama sulama, mikro sulama, düşük basınçlı boru sulama ve kanal 

kaplaması gibi iklim değişikliğinin etkilerine hitap etmek için Çin'de yaygın olarak uygulanan dört 

adet su tasarrufu sağlayan sulama tekniğinin maliyet etkinliği analizi yer almaktadır. Amaç, iklim 

değişikliği ile başa çıkmak için bir yaklaşım olarak su tasarrufu sağlayan sulamanın ekonomik 

fizibilitesini iyice anlamaktır. Maliyet etkinliği analizine dayanan bu çalışmada, su tasarruflu 

sulamanın iklim değişikliğiyle mücadelede maliyet açısından uygun olduğu ve iklim değişikliğinin 

etkisinin azaltılması ve uyarlanması ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma açısından faydalı olduğu 

tespit edilmiştir. Etki azaltma ve uyarlamanın maliyet etkinliği oranı sadece kanal kaplama için 

negatiftir (etki azaltma için -43.02 ila -73.41 US$/ton, mahsul verimi artışı için -34.35 ila -20.13 

US$/ton ve su tasarrufu için -0.020 ila- 0.012 US$/m3). Yağmurlama sulama kullanıldığında, 

geleneksel sulamayla kıyasla sera gazı emisyonlarını artırabilecek olan su basıncı 

gereksinimlerini karşılamak için ilave enerji ihtiyacı olabileceğinden, yağmurlama sulama etki 

azaltma için en yüksek ek maliyeti (476.03-691.64 US$/t) oluşturmaktadır. Basınç için 

pompalama yüksekliğinin kritik enerji tasarrufu yüksekliğinden daha düşük olduğu bölgelerde etki 

azaltmak için yağmurlama sulamadan kaçınılmalıdır. Uyarlama için en yüksek ek maliyeti olan 

mikro sulamadır ve bunu yağmurlama sulama ve düşük basınçlı boru sulaması izlemektedir, 

ancak geliştirilmiş adaptasyondan elde edilen gelir dikkate alındığında, değerlendirilen tüm 

önlemler ekonomik açıdan uygulanabilir durumdadır. Sonuçlar, azaltma ve uyarlama amaçları için 

mikro sulamanın en iyi performansı gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ekonomik açıdan, kanal 

kaplaması tavsiye edilmektedir. Bu nedenle, kanal kaplamasının ve mikro sulamanın farklı coğrafi 

koşullara göre dengeli bir şekilde geliştirilmesi önerilmektedir. 

Çin - Örnek Olay İncelemesi: Çin’de sulama modernizasyonunun su-enerji bağlantısında 
ortak faydalar ve takaslar 

Türkiye'ye fayda sağlayabilecek başka bir detaylı makale vardır.92  Makalenin tam metni dipnotta 

bulunan bağlantıda mevcuttur.  Özeti aşağıda bulunmaktadır: 

Su tasarrufu teknolojilerin artan pompalama ve basınçlandırma gerektirmeleri nedeniyle, 

tarımdaki su kullanımı ile enerji tüketimi arasında güçlü karşılıklı bağımlılıklar bulunmaktadır. Çin 

Hükümeti, su verimliliği geliştirme ve karbon yoğunluğu azaltma hedeflerini 12. Beş Yıllık Plana 

(5YP,  2011-2015) dahil etmiştir, ancak politika hedeflerinde enerji kullanımı ile sulama 

modernizasyonu arasındaki bağlantılara her zaman değinilmemiştir. Burada sulanan tarım ve ilgili 

süreçleri için su pompalamaya gömülü enerjinin özgün bir modelini oluşturuyoruz. Model, sulama 

                                                      
91 http://ac.els-cdn.com/S0378377413001856/1-s2.0-S0378377413001856-main.pdf?_tid=3320bb94-5feb-11e7-a74b-
00000aacb362&acdnat=1499085124_e30224161bd3cbe82d31a12a6fd4bbf9 
92 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/5/054007/pdf 
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programlarının fiziksel süreçlerine ve suyun çıkartılmasından sahada uygulandığı yere 

taşınmasına kadar tüm süreçleri kapsayan teknolojik gelişmelere dayanmaktadır. Modelde, su 

uygulamasını azaltmayı ve Çin tarımının iklim değişikliğine uyarlanmasını amaçlayan sulama 

teknolojilerinin yaygınlaştırılması için politika hedeflerini değerlendirmek amacıyla hükümet 

kaynaklarının verileri kullanılmıştır. Politika hedeflerinin sonuçları, su ve enerji tasarrufunu 

sağlayan veya azaltılmış su uygulamasının artan sera gazı (GHG) emisyonlarına neden olduğu 

takasları sağlayan ortak faydalı sonuçları içermektedir. Sulama verimliliğini ve enerji kullanımını, 

dört önemli şehirde ve ulusal çapta, 12. 5YP'ınn hedeflerine dayalı senaryolar kullanarak analiz 

etmekteyiz. Ulusal ölçekte, 5YP'deözetlendiği gibi yağmurlama sisteminin ve mikro sulamanın 

yaygınlaştırılmasının tarımsal su kullanımından kaynaklanan GHG (sera gazı) emisyonlarını 

arttırdığını, ancak, çoğunlukla yeraltı suyu kullanılan ve düşük basınçlı boruların planlı şekilde 

arttığı şehirlerde emisyonların azaldığını görüyoruz. En pahalı teknolojilerin takasla ilişkili 

olduğunu ancak ortak faydaların genel olarak daha ucuz teknolojilerle elde edildiğini gösteriyoruz. 

Sulama teknolojisindeki genişlemenin alan başına yatırım maliyeti, sonucu su açısından önemli 

ölçüde etkilememektedir, ancak, enerji açısından en pahalı teknolojiler daha fazla enerji-

tüketmekte ve daha çok emisyon üretmektedir. Sonuçlar, su temini konfigürasyonunun (yüzey 

suyunun yeraltı suyuna oranı), su uygulamasındaki azalmalardan kaynaklanan potansiyel enerji 

tasarrufunu büyük oranda belirlediğini göstermektedir. Makalede sulama esnasında 

gübrelemenin önemi incelenmekte ve bazı politika sonuçlarına kısaca değinilmektedir.  
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Soru 3:  Tarım Sektöründe Enerji Verimliliği Projelerinin Desteklenmesi – Bu konu ile ilgili 

AB uygulamaları veya mevzuatı nelerdir? Özellikle bu eylem maddesi ile ilgili olarak arazi 

konsolidasyonunun desteklenmesi planlanmaktadır. Ancak, bu uygulamaların başarılı 

olması için çiftçilerimize nasıl destek vermeliyiz? Çiftçilerimizi bu yönde nasıl ikna 

edebiliriz? 

AB’nin Ortak Tarım Politikası (CAP) tarım politikasını bir bütün olarak kontrol etmektedir. AB 

bütçesinin yaklaşık yüzde 30'u doğrudan çiftçilere ve yüzde 9'u kırsal kalkınmaya gitmektedir. 

Enerji verimliliği için temel politika belgesi Enerji Verimliliği Direktifidir ve tarıma hiçbir atıfta 

bulunmamaktadır.  Avrupa Komisyonunun Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlarının 

hazırlanması için rehberlik belgesinde de tarımdan bahsedilmemektedir.  Ancak, yukarıda 

görüldüğü gibi, İspanya özellikle tarımı kendi NEEAP'sine dahil etmiştir. 

Tarımın CAP tarafından tanımlanan önemi 

Çiftçiler, uygun fiyata sürdürülebilir bir şekilde üretilen gıda maddelerini 500 milyondan fazla 

Avrupalıya istikrarlı bir şekilde sağlamaktadır. Avrupa Birliği'nin çiftlik politikası, hayvan sağlığı ve 

refahı, çevre koruma ve gıda güvenliği ile ilgili şartları düzenlemekte ve aynı zamanda çiftçilere 

iyi bir yaşam standardı sağlamaktadır. Sürdürülebilir kırsal kalkınma, AB'nin ortak tarım 

politikasının (CAP) resmini tamamlamaktadır. 

22 milyon çiftçi ve tarım işçisi, Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük ekonomik sektörlerinden biri olan 

tarım-gıda sektörünün tam ortasında bulunmaktadır. Gıda işleme, gıda perakendeciliği ve gıda 

hizmetleri alanlarında yaklaşık 44 milyon iş tarıma bağımlıdır. AB, aynı zamanda, yılda 130 milyar 

Euro'dan fazla mal ihraç eden net bir gıda ve içecek ihracatçısıdır.  

Gelir desteği ve pazar önlemlerine yoluyla çiftçilere yardım eden ortak tarım politikası (CAP), her 

AB ülkesindeki belirgin ihtiyaçlara göre sürdürülebilir kırsal kalkınmayı da sağlamaktadır. 

Tarım, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için kilit bir sektördür 

AB, tarımın sürdürülebilir ve rekabetçi şekilde kalmasını sağlamak istemektedir. Bu amaca 

ulaşmaya yardımcı olmak için AB parası piyasa yönelimine (diğer bir deyişle, tüketici taleplerini 

karşılayan üretime) dayalı olarak çiftçilere gelir desteği için kullanılır ve çevresel sürdürülebilirlik, 

hayvan sağlığı ve refahı ve gıda güvenliği piyasa önlemleri ile bağlantılı olarak hava koşulları veya 

28 AB ülkesinin her birinin kırsal kalkınmasına yönelik belirgin ihtiyaçlara yanıt veren yüksek fiyat 

değişkenliği olan kırsal kalkınma programları gibi dış faktörler nedeniyle savunmasız ortak 

tarımsal piyasalar üzerindeki etkiyi dengeler. Yaklaşık 59 milyar € yıllık bir bütçeyle bu tedbirler, 

Avrupa Tarımsal Garanti Fonu (EAGF) ve Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonunu (EAFRD) 

aracılığıyla finanse edilmektedir 

Tarımda enerji verimliliği ile ilgili son gelişmeler ve eğilimler 

AGREE projesi93 çerçevesinde belirli tarımsal üretim sistemlerinin değişik türleri (tarla bitkileri, 

tarımsal ormanlar, seralar ve hayvan besiciliği) ile ilgili enerji verimliliğine ilişkin en gelişmiş 

çalışmalar, 2012-13’te Avrupa'da altı ülkenin mevcut verilerine dayalı olarak gerçekleştirilmiş ve 

bir raporda birleştirilmiştir. 

                                                      
93 http://www.agree.aua.gr/ 
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Her altı ülkenin tarımda enerji verimliliği ile ilgili bir paydaş ve sürücü analizi ve Finlandiya, 

Almanya, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Portekiz ile ilgili ayrı raporlar mevcuttur. 

Her tarımsal sistem için enerji verimliliği önlemleri önerilmiş ve bir genel durum raporu halinde 

sunulmuştur. Tarımda enerji verimliliğinin en son teknolojisi, sürücüleri ve paydaşlarına ve enerji 

tasarrufu saatlerinin potansiyeline ilişkin bir sentez ve özet rapor da mevcuttur. 

Yedi ülkenin tümünde GHG emisyonları ile ilgili takasları ve nihai çiftlik maliyetini dikkate alan 

bazı örnek olay incelemelerinde, doğrudan etkisi en fazla olan önlemler, ürün birimi başına enerji 

tüketimi üzerindeki etkilerini rapor ederken dikkate alınmıştır. Sonuçlar, tarımda enerji verimliliği 

önlemlerinin ekonomik ve çevresel analizi - Örnek Olay incelemeleri ve takaslar - başlıklı bir 

raporda sunulmuştur. 

Yoğun bir paydaş süreci, altı ülkede ulusal paydaş toplantıları düzenlemek suretiyle Avrupa'da 

gelecekte enerji açısından verimli tarımın fırsatlarını ve zorluklarını ortaya koymuştur. Bu sürecin 

sonuçları altı ülke için ve her ülke için ayrı olarak hazırlanan (Finlandiya, Almanya, Yunanistan, 

Hollanda, Polonya, Portekiz) özel raporlarda sunulmuştur. Tüm raporların sonuçları, ulusal 

paydaş toplantılarının uluslaraşırı değeri üzerine bir sentez raporunda özetlenmiştir. 

Avrupa uluslaraşırı paydaş toplantısının bir ürünü olan, Avrupa'da gelecekte enerji açısından 

verimli bir tarıma ulaşmak için farklı AB bölgelerinden temsilcilerin perspektiflerinin entegrasyonu 

uluslaraşırı işbirliği için Gündem'de özetlenmiştir. Bu, Avrupa tarımında enerji verimliliğinin nasıl 

arttırılacağı ile ilgili olarak paylaşılan görüşleri temsil etmektedir. 

Tarımda enerji verimliliği ile ilgili yeni bir bakış açısı 

AGREE'de yapılan çalışma uyarınca, tarımda enerji verimliliğinin tanımı konusunda önerilerde 

bulunulmuştur 

 Enerji verimliliği, ürün ve hizmetlerin sunulması için gerekli enerji miktarını azaltma 

çabalarının hedefidir. "Tarımda enerji verimliliği" genel terimi, teknoloji, hükümet 

politikaları, hava koşulları ve tarım yönetimi uygulamalarında meydana gelen değişiklikleri 

yansıtmaktadır. 

 Tarımda enerji verimliliğini tanımlamak, sağlamak ve iyileştirmek için tek bir önlem yoktur. 

Bunun yerine, belirli bir üretim süreci için enerji dengesinde farklı göstergeler enerji 

verimliliği analizine hizmet edebilir ve destek sağlayabilir. 

 AGREE sonuçları, ekili alan başına birincil enerjinin spesifik girdisine (GJ/ha) ve ton 

başına tarımsal ürünün birincil enerji girdisine (GJ/t) dayalıdır. Birim ürün başına spesifik 

enerji girdisini azaltmak için uygun olan tüm önlemler, enerji verimliliğini artırır (enerji 

verimliliği iyileştirme önlemleri). 

 Tarımsal üretimin enerji verimliliğini artırmak doğrudan sera gazı (GHG) emisyonlarının 

azaltılmasına katkıda bulunur. 

Arazi konsolidasyonu örnekleri 

En İyi Uygulama Olayı - Malta 

EU Rural Review dergisinde Malta Çiftçileri Derneği başkanı Vincent Cortis ile röportaj 

yapılmıştır.94 

RDP desteği konsolidasyon için fırsat sağlamaktadır  

                                                      
94 http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/fms/pdf/796E8491-F491-EF46-04EC-905DC3E2889F.pdf 
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Bay Cortis, AB’nin, 2007-2013 dönemi için Kırsal RDP aracılığıyla Malta'da tarımda en büyük 

etkiye sahip olabileceğini ve bunun da ülkenin tarım sektörüne daha konsolide, verimli ve etkili bir 

yaklaşım getireceğini ümit etmektedir.  

Malta'nın kırsal topluluklarının son on yılda AB yardımı sayesinde önemli ilerleme kaydettiklerine 

inanmaktadır. Ve şöyle devam etmiştir “ "Katılım sonrasında önemli bir gelişme, özellikle çevre 

açısından önemli olan bazı mevzuatın onaylanması olmuştur. Bu durum, genel çevre ve özellikle 

ekonomik, fonksiyonel ve çevresel standartların yürürlüğe koyulması ile ilgili olarak dikkate değer 

bir iyileşmeye yol açmıştır. Çiftçilerin sürdürülebilir bir şekilde çiftçilik yapmalarına ve genel 

manzarayı geliştirmelerine yardımcı olunmasının, Malta ekonomisinin temel direklerinden biri olan 

turizmin üzerinde doğrudan ve olumlu bir etkisi olmuştur”  

Bay Cortis, ülkenin çiftçilerinin AB'nin desteğiyle diğer kırsal kalkınma zorluklarına da adapte 

olduklarını açıklamıştır. , "Özellikle su konusunda daha çok kendi düzenlemeleri var" demiştir. 

"Çiftçiler suyu daha verimli kullanmayı ve daha verimli sulama tekniklerinden yararlanmayı 

öğreniyorlar.” "RDP fonları, çiftçilerin daha sürdürülebilir teknikleri ("örneğin gübre ve böcek 

ilaçlarının kullanımı") nasıl uygulayacakları konusunda eğitilmelerine yardımcı olmak için mevcut 

hale getirilmiştir. AB destek kaynakları da iklim değişikliği ve enerji verimliliği sorunlarıyla başa 

çıkılmasına yardımcı olmaktadır. "Enerji ile ilgili olarak, çevreye daha az zarar veren daha 

çiftçilerin daha rekabetçi olmalarına yardımcı olan daha yenilikçi teknolojilerin ve makinelerin 

kullanılmasına devam eden bir süreç var" demiştir.  

Diğer kırsal kalkınma uygulayıcıları için üç temel ders  

Bay Cortis, Malta’da uzun yıllar yaptığı çiftçilikten bir takım değerli dersler almıştır. Tarımda 

sürdürülebilir rekabetçiliği geliştirme ile uğraşan diğer uygulayıcılar için üç önemli önerisi vardır: 

"Birincisi, çiftçilerin kendilerini iklim değişikliği, yeni uygulamalar, tüketici talepleri, pazar eğilimleri 

ve benzeri çeşitli zorluklara uyarlamaları esastır. İkincisi, yeni uygulamalara uyum sağlamak 

amacıyla, politik girişimlerin tamamlanması ve yatırımların en etkin şekilde kullanılması için 

çiftçiden çiftçiye bilgi ve tecrübenin aktarılması ve devam eden öğrenme deneyimi olması 

önemlidir. Son olarak, piyasa taleplerini karşılamak ve farklı çiftçilerin kazanç ve geçimlerinde 

eşitlik sağlamak ve piyasadaki çarpıklıkları telafi etmek için sektörün daha fazla konsolide 

edilmesine ihtiyaç vardır."  

En iyi uygulama örnek olay incelemesi - Galicia, İspanya95 

Arazi yönetimi birimlerinin örneğin arazi takası yoluyla konsolide edilmesi  

 

Tanım  

Arazi konsolidasyon programları sahipliğin ve yönetim biriminin parçalara ayrılmasına 
karşı koymak için uygulanabilir. Arazi takasının, bir yandan ahşabı arzını arttırırken 
diğer yandan daha verimli ve dolayısıyla daha az maliyetli orman yönetimine geçmek 
için etkin bir araç olduğu kanıtlanmıştır.  

Uygulanabilirlik  
Bu önlem, uygun bir hukuki çerçeve olduğu takdirde ormanlık arazilerin parçalı 
mülkiyetinin bulunduğu tüm bölgelerde uygulanabilir. Orman arazisi orman sahipleri 
arasında veya tarımsal veya kentsel mülk sahipleri ile takas edilebilir.  

Temel Zorluklar  
Yasal çerçevenin önlemi kolaylaştırmak için uyarlanması gerekmektedir. Ayrıca, orman 
sahipleri çoğu zaman sahip oldukları için duygusal hisler beslerler veya mali veya kişisel 
zarar korkusu yaşarlar.  

Ana Aktörler  
Başta gelenler: yasal merciler, orman sahipleri; diğerleri: orman endüstrileri, diğer arazi 
sahipleri.  

                                                      
95 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fore/publi/forest_brochure_en.pdf 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fore/publi/forest_brochure_en.pdf
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Adı  Arazi takası  

Yer  İspanya/Galicia  

Tanım  

Durumu: Galicia ormanlarının %98’i özel şahısların elindedir. Orman varlıklarının çoğu ebat 
olarak 2 hektardan azdır ve çoğunlukla birbirinden uzakta bulunan iki veya üç parsele 
ayrılmıştır. Özel mülklerin% 80'i ebat olarak 0.5 hektardan azdır. Ayrıca, orman sahipleri 
genellikle yaşlıdır.  
Yaklaşım: arazi takası ekonomik ve sosyal nedenlerle ve Ormancılık endüstrisinin ve daha 
yakın zamanda Galicia makamlarının aktif desteğiyle teşvik edilmiştir.  
Sonuçlar: Arazi takası yoluyla yönetim birimlerinin konsolide edilmesi, Galicia'da sürdürülebilir 
orman yönetiminin güçlenmesine yardımcı olan önemli bir araçtır. Başarılı bir arazi takası 
orman yoğunluğuna yol açar ve örneğin; ormancılıkta yüksek karlılık, artan odun arzı ve orman 
kirliliği riskinde azalma gibi çeşitli fırsatlar sağlar.  

Alınan 
Dersler  

Devlet makamları tarafından sağlanacak aktif bir destek, arazi konsolidasyonunun 
uygulanmasını kolaylaştırabilir.  

İrtibat 
noktası  

Miguel Angel Cogolludo 
ENCE Pontevedra 
Adres: Lourizán, s/n Apartado 157. Post Code: 36153 – Pontevedra. Pontevedra, İspanya Tel: 
+34 986 85 6 000 
E-posta: macogolludo@norfor.es  

Referans  
http://timber.unece.org/ 
leadmin/DAM/meetings/COGOLLUDO_Land_swapping_SpanishexampleENG.pdf  
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Soru 4: Tarımsal Üretimde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Teşvik Edilmesi 

-YEKDEM kapsamında halihazırda ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek 

olan yapılara destekler mevcut olup çiftçilerimizin kuracağı bu tesisler nispeten küçük 

olduklarından bu desteklerin kapsamına girmemektedir. Bu konuda çiftçilere hangi destek 

mekanizmaları getirilebilir? AB uygulamaları ve örnekleri mevcut mudur? 

Bu soru, mevcut Konsorsiyum projesinin kapsamı dışındadır. Bu, NEEAP’ın değil, Yenilenebilir 

Enerji Eylem Planının (REEAP) bir unsuru olmalıdır. 

Soru 5: Biyokütle Elde Etmek İçin Tarımsal Yan Ürünlerin ve Atık Potansiyelinin Tespit 

Edilmesinin ve Kullanılmasının Teşvik Edilmesi - Bu maddede, öncelikle bir biyokütle 

potansiyel haritası oluşturulması ve daha sonra, biyokütle kullanımının 

yoğunlaştırılmasının desteklenmesi planlanmaktadır. Ancak, gıda ve ormanların güvenliği 

için ek kanunlara gereksinim olduğu düşünülmektedir. Bu konuda AB’nin uyguladığı 

mevzuat bulunmakta mıdır? 

 

Bu soru, mevcut Konsorsiyum projesinin kapsamı dışındadır. Bu, NEEAP’ın değil, Yenilenebilir 

Enerji Eylem Planının (REEAP) bir unsuru olmalıdır. 
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Soru 6: Kültür Balıkçılığı Sektöründe Enerji Verimliliğinin Desteklenmesi - Türkiye, kültür 

balıkçılığı enerji verimliliği konusunda nispeten geridedir.  Bu konuda yol gösterebilecek 

örnek uygulamalar veya mevzuatlar bulunmakta mıdır? 

Türkiye için yararlı olabilecek bazı önemli bulgular vardır. 

AB Mavi Büyüme Stratejisi 

AB'nin Mavi Büyüme Stratejisi 1, kültür balıkçılığını - su bitkileri yetiştiriciliğini - Avrupa genelinde 

ekonomik büyümeyi artıracak ve yeni işler vasıtasıyla toplumsal fayda sağlayabilecek bir sektör 

olarak tanımlamaktadır. Geliştirilmiş Ortak Balıkçılık Politikası2 da sektörü teşvik etmeyi 

hedeflemektedir ve AB Üye Devletleri şu anda ulusal kültür balıkçılığı stratejilerini 

geliştirmektedirler.  

kültür balıkçılığı ve AB Politikası  

kültür balıkçılığının çevresel etkileri, su kalitesi, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir 

kalkınma ve planlama da dahil olmak üzere daha geniş kapsamlı konuları kapsayan bir dizi AB 

yasal gereksinimi kapsamında düzenlenir. Etkileri ve düzenlemeleri genellikle birbiriyle ilişkilidir. 

Örneğin, kültür balıkçılığı faaliyetlerinden kaynaklanan su kirliliği biyolojik çeşitliliği etkileyebilir.  

Bu raporda sunulan araştırmalar, kültür balıkçılığını etkileyen mevcut AB yasal gereksinimleri ile 

ilgilidir. Bunlara aşağıdakiler dahildir.  

 Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (MSFD) 3, AB Üye Devletlerinin 2020 yılına kadar deniz 

suları için "tanımlayıcılar" adı verilen 11 dizi tarafından tespit edilen 'İyi Çevre Statüsü'’nü 

sağlamalarını gerektirmektedir4. Ulusal kültür balıkçılığı stratejileri egzotik türlerin, 

ötrifikasyonun, deniz tabanı bütünlüğünün, kirletici konsantrasyonlarının (genel olarak 

suda ve özellikle deniz ürünlerinde), ticari balık veya deniz çöpü popülasyonlarının kültür 

balıkçılığı üzerinde olumsuz etkilerinin olmamasını sağlamalıdır.  

 Kültür balıkçılığı faaliyetleri, Kuşlar ve Habitat Direktifleri6 kapsamında yaban hayatı 

koruma gereksinimlerine uymalıdır. Özellikle, korunan alanların AB ağı olan Natura 

20007'de yer alan alanların koruma amaçlarına uymalı ve Habitatlar Direktifinin 6. 

Maddesi uyarınca yetkilendirilmeden önce Uygun Değerlendirmeye tabi tutulmalıdırlar8.  

 Kültür balıkçılığında yabancı ve lokal olarak bulunmayan türlerin kullanımı konusundaki 

yönetmelik9, yabancı türlerin kültür balıkçılığı amaçları için dolaşımını ele almaktadır. 

Operatörler, önceden risk değerlendirmeleri yapmalı ve yabancı su ürünleri türlerin 

nakledilmesi için gereken izinleri almalıdır. İstilacı yabancı türlerin girişlerinin ve 

yayılmalarının önlenmesi ve yönetimi ile ilgili yeni kabul edilen AB Yönetmeliği10 kültür 

balıkçılığı için de uygulanacaktır. İstilacı yabancı türlerin oluşturduğu tehditlere aşağıda 

belirtilen eylemlerle hitap edecektir: (1) istilacı yabancı türlerin girişini ve yayılmasını 

kısıtlamak; (2) etkili erken uyarı ve hızlı tepki mekanizmaları kurmak; ve (3) AB'de 

halihazırda mevcut ve yaygın olan istilacı yabancı türleri yönetmek. Kültür balıkçılığında 

yabancı ve yerel olarak bulunmayan türlerin kullanımı ile ilgili Yönetmelik ile uyumlu 

olacaktır.  
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 Yeni kültür balıkçılığı alanlarının planlanması ve geliştirilmesi Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (EIA) 11 ve Stratejik Çevre Değerlendirmesi (SEA)12 direktiflerine 

tabidir. Bunlar, çevre endişelerinin planlama süreçlerinde çok erken şekilde dikkate 

alınmasını ve böylelikle olumsuz etkilerin önlenmesini veya asgariye indirilmesini 

sağlarlar. Ayrıca kısa süre önce kabul edilen Denizcilik Mekansal Planlama Direktifi 

(MSP)13, her Üye Devlet'te 2021 yılına kadar oluşturulacak Denizcilik Mekansal Planları 

aracılığıyla kültür balıkçılığı da dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınmayı ve deniz 

kaynaklarının kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.  

 
Örnek Olay İncelemesi - Entegre multitrofik kültür balıkçılığı: ekolojik olarak tasarlanmış üreticilik 
 

Entegre multitrofik kültür balıkçılığı (IMTA) yosunlar veya kabuklular ile birlikte üreticiliği içerir. 

Balıklardan kaynaklanan atık besinler yosunlar ve kabuklular tarafından tüketilmekte ve böylece 

balık kültürünün çevresel etkilerini kısmen hafifletmektedir.  

IMTA Asya’da yüzyıllardır uygulanmaktadır ancak Avrupa'da henüz oluşturulmak üzeredir. Erken 

aşamalarındaki etkileri üzerine yapılan bilimsel araştırma, şu ana kadar IMTA'nın yosun ve 

kabuklu deniz ürünlerinin büyümelerini arttırmak suretiyle mali yararlar sağlayabileceğini 

göstermiştir.  

Bir dizi örnek olay incelemesi, besin kirliliğini azaltma yeteneğini araştırmıştır. Sonuçlar, çiftlik 

türüne ve yerine göre büyük farklılıklar göstermektedir, ancak genel olarak IMTA'nın sorunu 

çözmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Örnek olay incelemelerinin ve bulguların 

ayrıntıları aşağıda belirtilenleri içermektedir:  

 Tam ölçekli bir İMTA çiftliği şu anda Danimarka'da KOMBI projesi tarafından öncü olarak 

kurulmakta olup Mayıs 2015'te tamamlanacaktır (www.kombiopdraet.dk — in Danish). 

Çiftlikte 'sıfır etki' olması hedeflenmektedir. Proje ekibi, her yıl 2105 ton gökkuşağı 

alabalığı tarafından salınan besin maddelerinin %100’ünü (88 ton nitrojen ve 9.6 ton 

fosfor) geri kazanacak olan 7000-9000 ton midye hasat edileceğini tahmin etmektedir. 

Midyeler, alabalık ile aynı WFD su kütlesinde yetiştirilir, ancak birkaç mil uzakta bulunur. 

Bunlar, uzun çizgiler yerine yerden tasarruf sağlayan bir 'akıllı çiftlik' sistemi ile, diğer bir 

deyişle ağlar üzerinde yetiştirilirler (Carl, 2014a; 2014b).  

 Bir Portekiz deneyinde,12 tank (18 m2'lik toplam yetiştirme alanı) dolusu deniz yosunu 

Gracilaria vermiculophylla, karada üslenmiş devridaim yapan, levrek, kalkan ve dil balığı 

çiftliklerinin atık suyundaki %0,5 azotu gidermiştir (Abreu ve diğerleri, 2011). Daha fazla 

deniz yosunu yetiştirildiği takdirde giderme oranı arttırılabilir, ancak deniz yosunu tankları 

için daha fazla araziye ihtiyaç duyulacaktır. (%25 giderme için 900 m2 ve %100 giderme 

için 0.36 hektar).  

 Holdt & Edwards (2014), Danimarka ve İrlanda deneyimlerine dayanarak mavi midyelerin, 

besin maddelerinin giderilmesine yardımcı olmaktan daha fazla etkili olduğu ve daha az 

alana gereksinim duyduğu sonucuna varmıştır.  

AB IDREEM projesi96 halen IMTA sistemlerini geliştirmekte ve test etmektedir ve Avrupa'da 

sürdürülebilir deniz kültür balıkçılığı ile ilgili daha fazla bilgi ve araç sağlayacaktır: www.idreem.eu  

Örnek Olay İncelemesi - Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu97 

                                                      
96 http://www.idreem.eu/ 
97 https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/emff-potential-for-climate-action_en.pdf 
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Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF), beş Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonundan (ESIF) 

biridir 

 

Enerji verimliliği ve 
iklim değişikliğinin 
hafifletilmesi 
(Madde 41 + Art 44 
içsu balıkçılığı)  

Gemide bulunan ekipmanlara yapılan ve kirleticilerin veya sera gazı emisyonlarının 
azaltılmasını ve balıkçı gemilerinin enerji verimliliğinin arttırılmasını amaçlayan 
yatırımlar. Ayrıca, balık avı malzemelerine yapılan yatırımlar, malzemenin seçimine 
zarar vermemek kaydıyla uygundur. 
Uygun yatırımlar arasında şunlar bulunmaktadır:  

 Geminin gövdesinin hidrodinamiğini iyileştirme maliyetleri;  

 Gemilerin tahrik sistemini iyileştirmek için yapılan yatırımlar;  

 Balık avı malzeme ve ekipmanlarına yapılan yatırımlar: çekişli 
malzemelerin modifikasyonu, çekişli malzemelerden alternatif malzemelere 
geçiş;  

 Enerji tüketiminin azaltılması ile ilgili maliyetler: 18 metrenin altındaki 
tekneler için soğutma, dondurma veya yalıtım sistemlerini iyileştirmek için 
yapılan yatırımlar.  

Gemilerin verimli çalışması yakıt tüketiminin önemli ölçüde azalmasına neden 
olabilir; operasyonel değişimi destekleyen yatırımlar da dikkate alınmalıdır. 
Enerji verimliliği denetimleri ve planları balıkçılıkta enerji verimliliğini artırmak için 
de önemli araçlardır.  
Ana veya yardımcı motorların değiştirilmesi veya modernizasyonu için belirli 
koşullar altında destek sağlanabilir.  

 

Örnek Olay İncelemesi - OECD Yeşil Büyüme Politikası Eylemi98 

Dünyadaki son en büyük av sektörünü temsil eden yabani balıkçılık çoğu kez kötü 

yönetilmektedir. Daha iyi yönetim stokları koruyabilir, ekosistemin iklim etkileri gibi dış şoklara 

karşı savunmasızlığını azaltabilir, daha güvenilir bir gıda kaynağı olabilir ve daha güvenilir bir 

şekilde daha istikrarlı inişler sağlamak suretiyle kıyı topluluklarındaki ekonomik büyümeyi teşvik 

edebilir.  

Üretkenliğin gelişmeye devam etmesi, yeni türlerin evcilleştirilmesi ve türler arasında ve kara bazlı 

hayvansal üretimden daha fazla teknoloji ve üretim uygulaması aktarılması nedeniyle kültür 

balıkçılığı çok büyük bir büyüme potansiyeline sahiptir. Ancak, bu potansiyeli kullanmak için 

gelişmekte olan ülkelerin bazılarında bazı çevresel risklere izin veren politikalar uygulanmalıdır, 

buna karşın dünyanın diğer yerlerinde ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda endüstrinin 

sürdürülebilir olmasını sağlamak için daha iyi yönetim ve yönetişim sistemleri gereklidir. Kültür 

balıkçılığının yararları, pazarda rekabet ettiği diğer gıda türleri karşısında, sağlıklı bilime ve 

gerçeklere dayalı olarak değerlendirilmelidir. 

Yeşil büyüme stratejisinde balıkçılık ve kültür balıkçılığı   

Karasal gıda üretiminde marjinal alanlar üzerinde artan baskı nedeniyle, balıkçılık ve kültür 

balıkçılığının başlıca yararı, bu baskının bir kısmını hafifletme potansiyeli ile bir alternatif 

sağlamaktır. Gezegenin yüzeyinin üçte ikisinden fazlası su ile kaplı olduğundan, okyanuslar, 

nehirler ve göller gıda üretimi söz konusu olduğunda dünyanın en az kullanılan kaynağıdır. Kültür 

balıkçılığının son birkaç on yıl boyunca dünyanın en hızlı büyüyen gıda üretim teknolojisi olması, 

sistematik bir Ar-Ge çalışmasıyla elde edilebilecek potansiyelin adil bir belirtisidir. Tarım ile 

karşılaştırıldığında bilgi ve teknoloji konusunda sanayinin henüz emekleme döneminde olduğu 

                                                      
98 https://www.oecd.org/tad/fisheries/green-growth-fisheries-aquaculture-production-trade-report.pdf 
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göz önüne alındığında, mevcut bilgilerin biraz uyarlanması yoluyla elde edilebilecek çok şey 

vardır.  

Balıkçılık ve kültür balıkçılığının farklı girdiler kullanması ve karasal gıda üretiminden farklı 

ekosistemlerde gerçekleşmesi, global gıda üretim sisteminde iklim efekti gibi dış şoklardan 

kaynaklanan riski dağıtan gıda üretim teknolojileri olması anlamına gelir ve dolayısıyla, küresel 

gıda üretim sisteminin daha esnek bir hale gelmesinde balıkçılık ve kültür balıkçılığı önemli bir 

role sahiptir.  

Yeşil büyüme politikası eylemleri  

Özellikle balıkçılık alanlarında daha yeşil bir büyümeyi teşvik etmek ve kültür balıkçılığının 

büyüme potansiyelinin sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak için hemen erişilebilecek 

olan birçok politika vardır. Global balıkçılıkta sürdürülemez avlanma uygulamalarının başlıca 

nedenlerinin, diğer bir deyişle aşırı kapasitenin, IUU (Yasadışı,Raporlanmamış ve 

Düzenlenmemiş) balıkçılığın ve çevresel açıdan zararlı sübvansiyonların hükümetler tarafından 

ele alınması gerektiğine ilişkin çok sayıda bilimsel kanıt ve ayrıca çeşitli uluslararası çabalar 

bulunmaktadır. Örneğin, şu anda filo kapasitesini yönetmeye yönelik bir UNFAO Uluslararası 

Eylem Planı vardır (Roheim 2007). Ancak, bu konularla uğraşmaya çalışırken hükümetlerin siyasi 

ve sosyo-ekonomik güçlüklerle karşılaştıkları görülmektedir.  

  Geliştirilmiş Balıkçılık Yönetimi  

Çok fazla balıkçılık kuruluşu halen kötü idare edilmekte ve bunun sonucunda çok yüksek balık 

avlama baskısı, aşırı kapitalizasyon, çok fazla balıkçılık çabası ve aşırı avlanılmış balık stokları 

ortaya çıkmaktadır. Bu, kısmen balıkçılık yönetimi için sağlanan kaynakların yetersiz olmasından 

kaynaklanmaktadır, ancak gelişmiş balıkçılık yönetim sistemlerine sahip pek çok ülkede izleme 

kayıtlarının iyi olmaması nedeniyle, balıkçılık yönetimi için uygun hedeflerin belirlenememesinin 

problemin bir parçası olduğu açıktır. Amaç, daha büyük ekosistemin hizmetlerini olumsuz olarak 

etkilemeyecek düzeyde biyolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik sağlamak olmalıdır. Ancak, 

bir toplumda değişen kültür ve reel ücretler sosyo-ekonomik yapıda değişikliğe neden olacağı için 

bunun bir statüko olmadığı hatırlanmalı ve teknik ilerleme pozitif amaç için kullanılmalı ve aynı 

zamanda balık stoklarının tehlikeye maruz kalmalarının artmasına yol açan fazlalıklar kontrol 

edilmelidir.  

Parasal olarak ödenmeyen kaynak kirası kapasite fazlasına neden olduğundan, kaynak kirasının 

büyük bir bölümü ödenmelidir. Bunun vergi, harç veya kamu kesimine gelir getiren diğer tedbirler 

yoluyla mı, yoksa kota uygulanan ve kaynak kirasının ödeneceği bir sistemde bireyler için kota 

değeri olarak mı gerçekleşmesinin sağlanacağı öncelikle politik bir sorudur.  

Devlete dayalı balıkçılık yönetiminin yetersiz olduğu düşünülen bazı kuruluşlar artık çevre dostu 

etiketleme şeklinde özel alternatifler sağlamaktadırlar.  

Balıkçılık için bu açıkça en önemli alandır ve aşağıda belirtilen 2., 3. ve kısmen 4. noktalar birçok 

açıdan aslının sadece iyi niyetli yönetim konuları olduğu özel durumlardır. Gelişmekte olan 

ülkelere ve bunların yönetim reformu ve kalkınma yardımlarını geliştirme kabiliyetine özel ilgi 

gösterilmesi yeşil büyüme hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu durum, OECD ülkeleri 

için, balıkçılık kaynaklarını ve ihracatını geliştirmeye büyük ölçüde bağımlı olan ülkelere, sadece 

aşırı avlanan stoklarının küresel bir sorun olması ile kısıtlı olmayan teknik yardım anlamına 
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gelmektedir. Bunlar, birçok OECD çalışmasında (OECD, 2006; 2008; 2010c) kabul edilmiş olan 

sorunlardır.  

  IUU Balıkçılığın engellenmesi  

Geçen on yıl içinde sorunun üzerinde bu kadar durulmasına rağmen Yasal Olmayan, 

Düzenlenmemiş ve Raporlanmamış balıkçılığın nasıl devam edebildiğini anlamak zordur. Ancak, 

balıkçılara zayıf teşvikler veren ve sınırlı kontrol ve uygulama imkanı sağlayan yönetim sistemleri, 

IUU balıkçılığın kıyı devletlerinin Özel Ekonomik Bölgelerinde (EEZ) bile etkin şekilde 

engellenmesinin zor olduğunu göstermektedir. Ayrıca, açık denizlerdeki haklar ve gemilerin 

kolaylık sağlayan bayrak takmalarına izin veren ülke sayısı, bu sorunun üstesinden gelmeyi 

şaşırtıcı derecede zor hale getirmektedir. Ancak, uzak su balıkçılığı yapan ülkelerin, uygulamada 

kıyı ülkelerine bir bölgede daha fazla kontrol imkanı sağlanmasına yönelik çabalara direnç 

gösterdikleri unutulmamalıdır.  

Yeşil büyüme politikaları, balıkçılık yönetimi reformu yoluyla daha iyi teşvik yapıları ile birlikte 

artan kontrol ve gözetimi vurgulamalıdır. Global olarak, uluslararası anlaşmalar (liman devleti 

önlemleri gibi), IUU balıkçılığı engelleme yönündeki sürecin bir diğer parçasıdır.  

  Fazla kapasitenin azaltılması ve sübvansiyonların kaldırılması  

Fazla kapasitenin azaltılması, kötü yönetimin bir belirtisi olduğu için büyük ölçüde gelişmiş 

balıkçılık yönetimiyle ilişkilidir. Birçok ülke, ancak sadece yönetim sistemlerini ayarlamak suretiyle 

teşvikleri kapasitenin arttırılmayacağı şekilde düzenleyenler, balıkçılığı rasyonalize etmek 

suretiyle kapasitenin doğrudan ya da dolaylı olarak azaltılmasına yönelik adımlar atmaktadır.  

Kaynak kirası toplanması gereken bir sektörde birçok ülkenin sübvansiyon sağlaması bir 

çelişkidir. Sübvansiyon sağlamak için iyi sosyo-ekonomik nedenler olsa bile, uzun vadedeki 

sonuçlar hemen hemen her zaman olumsuzdur. Kıyı topluluklarının yaşaması için balıkçılık ve 

kültür balıkçılığının önemli faaliyetler olarak kalmasını sağlamanın tek yolu sağlam bir 

sürdürülebilir yönetimdir. Çoğu zaman, kötü yönetimin etkisini azaltmak ve gerekli işlemleri 

ertelemek için sübvansiyonlar kullanılır.  

Aşırı kapasitenin çoğunun sermaye olduğu ve çok sayıda gemi çıkartılsa bile çalışma saatlerinin 

sayısının hiç azalmadığı veya kısıtlı şekilde azaldığı şeklindeki bugüne kadar oldukça sınırlı olan 

kanıt sosyo-ekonomik açıdan olumludur.  

  Atıkları azaltma, daha iyi elleçleme ve katma değeri arttırma  

Okyanusların üretim kapasitesinin sınırlı olduğu göz önüne alındığında, balıkçılık sektöründeki 

ekonomik büyüme öncelikle atıkların azaltılmasından ve daha fazla katma değerden 

kaynaklanabilir. Her yıl birkaç milyon ton balık ıskartaya çıkmaktadır ve kesimlerin kötü bir şekilde 

yapılması nedeniyle daha da büyük bir biyokütle boşa gitmektedir. Buradaki sorun, atığı azaltan 

daha iyi elleçlemenin, genellikle ölçek ekonomileri oluşturmasıdır. Bu, yoğun balıkçılık yapılan 

büyük gemilere müfettişlerin yerleştirilmesinden (diğer bir deyişle, ıskartaya karşı bir 

yasaklamanın uygulanması için), kalan kesikleri kullanan balık yemi fabrikalarına kadar uzanır. 

Yine de, daha iyi yönetim ıskartaya çıkartmayı azaltabilir, diğer politikalarla birlikte kesilenlerin 

taşınmasıyla ilgili kısıtlamalar daha iyi elleçlemeye ve ürün geliştirmeye neden olabilir.  

Ayrıca, birçok tedarik zincirinin her yanında önemli derecede verimsizlikler bulunmaktadır. Kesme 

ve traşlamanın özel ürünlerde kullanıldığına dair teşvik edici belirtiler olsa da, hala alınacak uzun 
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bir yol vardır. Küçük çap genellikle zorluk oluştursa da kılavuz ilkeler yardımcı olabilir. Neyin 

taşındığı da elleçlemeyle birlikte bir sorundur. Ancak, farklı tedarik zincirlerinde toplam enerji 

kullanımı, ilk görüşte herkesin bekleyeceği şeydir ve tavsiyelerin nasıl ve ne için oluşturulması 

gerektiğine dikkat edilmelidir.  

Yeşil büyüme politikasının tarife eskalasyonunu azaltacağı veya kaldıracağı açıktır. Tarife 

eskalasyonu yerel işleme endüstrilerini korumak için balık ithal eden büyük pazarların çoğunda 

alınan ortak bir önlemdir. Ancak sonuçta kullanılmayan kesikler haline gelecek olan önemli 

miktarda balığın taşınmasını teşvik eder. Bu politikalar, gelişmekte olan balık ihracatçısı ülkelerin 

ekonomik büyümesini de engellemektedir.  

  Sürdürülebilir kültür balıkçılığı  

Halen kültür balıkçılığı üretiminde çok çeşitli uygulamalar bulunmaktadır ve bunlar yeni türlerin 

evcilleştirilmesi ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte muhtemelen artacaktır. Birçok kültür 

balıkçılığı uygulaması sürdürülebilir olabilir, ancak olmaları gerekmez ve birçok uygulama 

sürdürülemez niteliktedir. Yerel yönetmelikler ve yönetişim, balıkçılık alanındaki balıkçılık 

yönetimine benzer bir rol oynamaktadır ve iyi uygulamalar çok önemlidir. Kültür balıkçılığında 

teknoloji gelişiminin ve üretim artışının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ile kaynaklar ile de bu 

bilginin geliştirilmesine yatırım yapılması önemlidir. Hükümetler halihazırda geride kalmıştır ve en 

iyi uygulama önerisi Global Kültür Balıkçılığı Birliği tarafından ve eko-etiketlemeyle ilgili çeşitli 

kuruluşlar tarafından sağlanmıştır. Birçok gelişmiş ülkede, kültür balıkçılığından kaynaklanan 

olumsuz dışsallıklarla ilgili endişeler çok güçlü olduğu için düzenlemeler endüstrinin gelişmesini 

engellemektedir. Örneğin, İngiltere’de çiftlik somonları üretimi 2003 yılında zirve yapmıştır ve 

başta kırtasiyecilik nedeniyle daha fazla genişleme olasılığı yok gibidir. Bu durum, kültür 

balıkçılığındaki gelişim sürecini biraz geciktirirken, güçsüz kurumları ve yerel yönetişimi olan 

ülkelerde zayıf üretim uygulamaları olan üreticilere daha uzun vadede daha fazla fırsat verme 

ihtimali olabilir. Bu, GM-organizmaları da dahil olmak üzere kültür balıkçılığı ile ilgili birçok 

teknoloji sorunu için geçerlidir.  

Kültür balıkçılığı için yeşil büyüme politikaları, bazı üretim uygulamalarında sürdürülebilirlik 

açısından ortaya çıkabilecek zorlukları bilmekte ve bunları ele almaktadır. Bunu, endüstrinin 

büyüme potansiyelini sınırlamadan ve kültür balıkçılığının gezegendeki en bol yüzeyi istila ederek 

marjinal topraklar üzerindeki baskıları hafifleten dünyanın en önemli gıda üretim teknolojilerinin 

yerini almasını önleyerek yapar.  

Kılavuz ilkelerin geliştirilmesi son derece yararlı olacaktır. Gelişmekte olan ülkelere ve bunların 

yönetim reformu ve kalkınma yardımlarını geliştirme kabiliyetine özel ilgi gösterilmesi yardımcı 

olacaktır. OECD de (2010b) çeşitli önemli fikirler vermektedir. Son olarak, FAO yakın zamanda 

kültür balıkçılığı eko-etiketleme ile ilgili kılavuz ilkeleri kabul etmiştir. Ancak, çok önemli olan 

sürdürülebilirlik konusu henüz tanımlanmamıştır.  

 Enerji kullanımı ve iklim değişimi  

Hem balıkçılık hem de kültür balıkçılığı üretimleri sırasında önemli miktarda enerjiye ihtiyaç 

duymaktadır ve her iki durumda da belirli enerji kullanım kaynakları bulunmaktadır.  

Balıkçılıkta kullanılan ana enerji yakıttır. Yakıt, tekneyi sevk etmek için kullanılır ve çoğu ekipman 

için, ekipman suya batırıldığında yakıt kullanımı artar. Bu konuya yeterince odaklanıldığı takdirde 

daha verimli motorlar da geliştirilebilir. . Önemli etkileri olabilecek bazı basit önlemler vardır. . 
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Yakıt kullanımlarının ekipman kullanımı ve hız ile nasıl ilişkili olduğu ve yakıt sayaçlarının 

kurulumunun davranışları önemli ölçüde değiştirebildiği çok az balıkçı tarafından bilinmektedir. 

Yakıt sübvansiyonları da kaldırılmalıdır. Bu, algılanan etkiler açısından ve aynı zamanda 

kapasiteyi azaltma yararı sağlaması nedeniyle büyük bir önlem olarak görünmektedir.  

Ancak, bu sübvansiyonlar çoğu kez istihdamı desteklemek için kısa vadeli önlemler olduğu için, 

çoğu kez bunların kaldırılmasına karşı çıkılacaktır. En kötü örnek olan "Olimpik balıkçılık" ile, zayıf 

teşviklerin enerji verimsiz uygulamaları teşvik etmesi nedeniyle, geliştirilmiş balıkçılık yönetimi de 

burada rol oynamaktadır.  

Çeşitli araştırmalar, yakıt kullanımının farklı ekipman türleri arasında önemli ölçüde farklı 

olduğunu göstermiştir. Bunun sonucunda bazı durumlarda daha verimli ekipman türlerine 

dönüşümler teşvik edilecektir. Ancak, sadece nispeten yakıt yoğun ekipman (örneğin, karides 

trolü) ile yapılabilen balıkçılık mevcut olduğundan ve bu tür balıkçılık birçok karasal gıda üretim 

sistemine kıyasla nispeten enerji tasarruflu olduğundan bu her durumda çözüm olarak dikkate 

alınamaz.  

Kültür balıkçılığında ana enerji kullanımı yemle ilgilidir ve bu nedenle verimli yem kullanımı teşvik 

edilmelidir. Kapsamlı teknolojiler, yoğun teknolojilerden daha fazla enerji tasarrufludur ancak 

daha az büyüme potansiyeline sahiptir ve üretilen birim başına alan ve su gibi başka kaynakları 

daha çok kullanır. Dolayısıyla, bu konudaki takas açık bir şekilde belli değildir ve türe göre 

değişebileceği düşünülmektedir. Birçok kültür balıkçılığı türü de karasal gıda üretimiyle olumlu bir 

şekilde karşılaştırılabilir ve çoğu durumda tercih edilebilir.  

Önemli ölçüde enerji kullanımı olabileceğinden, ikinci derecede önemli olan taşımacılık ve işleme 

de dikkate alınmalıdır. Taze balıkların havayoluyla taşınmasının çok enerji yoğun olduğu açıkça 

görülmektedir; ancak taşımacılıkta enerji verimliliği söz konusu olduğunda, malların veya 

insanların havayoluyla taşınması her zaman en kötü sonuç olarak görünmektedir. Bu çok yeni bir 

araştırma alanı olduğu için bilgilerimiz hala oldukça sınırlıdır.  

AB - Örnek Olay İncelemesi: Verimli Ekipman Alımı ve Bakımı99 

Bütçe kısıtlamaları nedeniyle her zaman en ucuz ekipmanı seçmek caziptir ancak bu uzun vadede 

nadiren başarılı olur. Genel olarak, ekipmanın 5 yıldan uzun süreli işletme masrafları dikkate 

alınmalıdır1. Ekipmanın düzenli bir şekilde bakımı ve servisi, uzun ömrü ve verimliliği garanti eder. 

Çevrenin ekipman ve makineler ile bağlantı parçaları ve demirbaşları zorladığı kültür balıkçılığı 

sektöründe bu durum önemlidir.  

Avrupa Birliği, 1992 yılında tüm ev aletlerine zorunlu verimlilik etiketlemesi getirmiştir. Etiket cihaz 

verimliliğini A'dan G'ye kadar sıralamakta olup A en verimli ve G en az verimli anlamına 

gelmektedir. Programın zorunlu yapısı, üreticileri ürünlerinin verimliliğini artırmaya itmiştir. 

Örneğin Almanya'da piyasadaki ürünlerin verimliliği 1993-1996 yılları arasında % 16,1 oranında 

artmıştır. Etiketleme sadece ev aletleri için zorunludur ancak yakın gelecekte küçük çaplı 

endüstriyel cihazlara da yaygınlaştırılabilir.  

Peki uygulamada, tüm bunlar kültür balıkçılığı sektöründeki insanlar için ne anlama gelmektedir? 

Aşağıdaki madde işaretleri altında çoğu çiftlikte enerji verimliliğini artırmak için atılabilecek olan 

ve muhtemelen enerji maliyetlerinde bir azalmaya neden olabilecek adımlar özetlenmiştir.  

 Gerekli olmadığında pompa, ışık ve motorların kapalı olduğundan emin olun;  

                                                      
99 http://www.aquacultureinitiative.eu/Renewable%20Energy%20Report.pdf 
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 Hasar görmüş aletleri, yalıtımı vb. onarın;  

 Zamanlayıcı ünitelerinin doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin;  

 Çiftliğin, elektrik tedarikçinizle aynı doğru tarife programında olduğundan emin olun;  

 Özel tarifelerden yararlanmak için çiftlik yükünü yönetin; 

 Enerji tasarruflu ekipman kullanın.  

 
Kanada - Örnek Olay İncelemesi:100 Yenilenebilir Enerji için Potansiyel Kullanım 
 

Balık çiftliği için ekonomik su ısıtma sistemi  

Kanıtlanan Enerji Teknolojileri Analiz ve Yaygınlaştırma Merkezi, Alleghanys Inc. balık çiftliği ile 

birlikte Kanada Quebec'teki Alabalık üretim ünitesinde yeni bir ısıtma sistemini test eden bir 

araştırma projesi yürütmüştür.  

Projenin Amacı  

Geliştirilmiş salmonidin büyümesini sağlamak için çiftliğin su sıcaklığını yükseltmek. Atık sudan 

ısıyı geri kazanarak üretimi arttırmak, ısıtma maliyetlerini düşürmek. Bu uygulamada bir ısı 

pompası sisteminin güvenilirliğini ve ekonomik avantajlarını göstermek. Enerji tasarrufu 

hedeflerine göre termik kontrolü sağlamak.  

Prensip  

Sistem, suyu doğal bir kaynaktan (yeraltı suyu) alarak ısıtır ve iki yetiştirme havuzuna taşır. Isı 

geri kazanım sürecinde iki basamak kullanılır. İlk olarak,yetiştirme havuzlarından çıkan kullaılmış 

suyu içeren bir pasif ısı eşanjörü, gelen yeraltı suyunu ısıtır (her biri 30 m derinliğinde dört 

besleme kuyusundan 94.5 l/s'lik bir akış hızıyla pompalanır). İkinci adım, bir ısı pompası 

vasıtasıyla aktif ısı değişimidir. Bu cihaz, birinci adımda belirtilen kullanılmış su ısı eşanjörünün 

egzoz tarafına bağlanır. Bu yolla, sistemden çıkan ve taze suyun içine enjekte edilen kullanılmış 

sudan ısı kademeli olarak alınır. Isı pompası, CFC içermeyen bir soğutucu olan HCFC-22 ile 

çalışır.  

Sonuç  

Tüm sistem, enerji tüketimini 184.6MWh'ye düşürerek geleneksel bir sisteme kıyasla yaklaşık 

%87 tasarruf sağlamıştır. Ayrıca artan ve sabit olan sıcaklığın sonucu olarak üretimde %40 

oranında artış tahmin edilmiştir. Ayrıca CO2 emisyonunda 218 ton/yıl azalma olmuştur. Sistem 

için yapılan ilk yatırım, pasif ısı eşanjörü, filtre, pompalar, ısı pompası ve borular dahil 85.000 $ 

olmuştur. Özgül enerji maliyeti 26.4$/(m3/h)/0C/yıl'dır.  

Sonuç  

o Enerji Tüketimi %87 oranında azalmıştır  

o Elektrikli ve akaryakıtlı sistemlere göre sırasıyla 23.657$ ve 14.035$ tasarruf yapılmıştır  

o Geri ödeme süresi 1,5 yıldan azdır  

o CFC içermeyen soğutucuların kullanımı  

 
Örnek Olay İncelemesi - AB Balıkçılık ve kültür balıkçılığı politikası101 
 

                                                      
100 http://www.aquacultureinitiative.eu/Renewable%20Energy%20Report.pdf 
101 https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/fisheries-and-aquaculture 
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Denizler, okyanuslar ve kıyılar AB için önemli kaynaklardır. Birçok vatandaşın geçim kaynağı 

denize- ve elbette balıkçılığa bağlıdır, ayrıca turizm ve ticaret AB ekonomisinin kilit sektörleridir. 

AB balıkçılık endüstrisi dünyanın dördüncü en büyük balıkçılık endüstrisidir ve her yıl yaklaşık 6.4 

milyon ton balık ve 350.000'den fazla insana istihdam sağlar. 

Bu nedenle, deniz ekosistemlerinin kırılgan dengesini korumak ve denizle ilgili insan faaliyetlerini 

korumak ve geliştirmek istediğimiz takdirde, deniz kaynakları sorumlu bir şekilde kullanılmalıdır. 

Denizlerimizin ve sahillerimizin korunması, çeşitli sektörleri içeren karmaşık bir konudur. Ortak 

Balıkçılık Politikası (CFP), AB'nin balıkçılık ve kültür balıkçılığı yönetim aracıdır. CFP balık 

stoklarını korumayı ve balıkçılık sektörünün geleceğini garantiye almayı amaçlamaktadır. Deniz 

Stratejisi Çerçeve Direktifi, özellikle deniz çevresinin ve doğal kaynakların korunması 

amaçlamaktadır. Son olarak, Entegre Deniz Politikası, farklı politika alanlarını koordine ederek 

denizle ilgili konulara tutarlı bir yaklaşım sağlamayı amaçlamaktadır. 

Örnek Olay İncelemesi- Geçmişten ders almak102 

Geçmişteki verimlilik ve çevre performansı iyileştirmelerine hangi faktörler neden olmuştur ve 

gelecekteki gelişmelerin önünde hangi engeller vardır? Örnek olay incelemeleri, son yıllarda 

verimlilik ve çevre performansını geliştiren büyük üretim sistemlerinin (örneğin, Çin'de sazan, 

Tayland'da karidesler, Norveç'te somon) ve halihazırda yüksek verimlilik ve performans 

sergileyen ancak henüz global olarak önemli miktarda balık üretemeyen düşük etkili üretim 

sistemlerinin (örneğin, devridaim yapan kültür balıkçılığı sistemleri) karışımını içermektedir. 

Verimlilik ve Performans İyileştirmelerini Teşvik Eden Faktörler  

Sekiz olay, birçok ülkede çeşitli türleri ve üretim sistemlerini kapsamaktadır. Ancak, bu çeşitliliğe 

rağmen verimlilik ve çevresel performanstaki gelişmelerle bağlantılı ortak faktörler ortaya 

çıkmaktadır. Aşağıda belirtilen dört faktör kategorisi ön plana çıkmaktadır: (1) teknolojik yenilik ve 

kabul etme, (2) piyasa güçleri, (3) kamu politikası ve (4) özel girişimler.  

Teknolojik yenilikler ve benimseme  

Kültür balıkçılığı genç bir endüstridir ve teknolojik gelişmenin rolü, verimliliğini ve çevresel 

performansını artırmada çok önemli olacaktır. Tüm sekiz örnek olay incelemesinde kültür 

balıkçılığı değer zincirinde teknolojik yenilikler iyileştirmeyi mümkün kılmıştır. Örneğin:  

 Asya'daki çiftçi yeniliğinin uzun tarihi ve çiftçiler ile araştırmacılar arasındaki ortaklıklar, 

çiftçilerin geleneksel ve bilimsel bilgiyi harmanlayarak yeni teknolojileri yerel şartlara 

uyarlamalarını sağlamıştır. Yenilikçi ve girişimci yetiştiricilerinin, Nijerya ve diğer Afrika 

ülkelerinde kültür balıkçılığının büyümesinde de aracı olmuşlardır.  

 Geliştirilmiş yetiştirme ve kuluçka teknolojisi, 1960'lı yıllardan başlayarak Çin'de sazan 

üretiminde, 1970'lerde Tayland'da karides yetiştiriciliğinde ve 2000'li yıllarda Vietnam'da 

çizgili kedi balığı yetiştiriciliğinde artışı mümkün kılmıştır.  

 Geliştirilmiş yemler Norveç somon diyetlerinde balık unu ve balık yağı paylarını 1995 ile 

2010 yılları arasında yarı yarıya düşürerek daha fazla verimlilik kazanma potansiyeli 

yaratmıştır. Vietnam'da yerel yem üretiminin gelişimi, kedi endüstrisinin ani yükselişinde 

bir başka önemli faktör olmuştur.  

                                                      
102 https://www.wri.org/sites/default/files/wrr_installment_5_improving_productivity_environmental_performance_aquaculture.pdf 
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 Üretim sistemleri sürekli iyileşmiştir. Düşük çevre maliyeti ile balık üretme potansiyeline 

sahip olan özellikle heyecan verici iki sistem, devridaim sistemleri ve biofioc teknolojisini 

içerir (Ek, Örnek Olay İncelemesi 7).  

 Hastalıkla mücadelede yeni yaklaşımlar, hastalık insidansını ve kimyasallara olan güveni 

azaltmıştır. Norveç'te aşıların getirilmesi ve biyogüvenliğin (hastalıkların kontrolü ve 

korunması) iyileştirilmesi 

somon üretiminde antibiyotik ihtiyacını önemli ölçüde azaltmıştır. Asya ülkelerinde 

çiftliklerin daha iyi yönetimi karides hastalıklarının kontrol edilmesine yardımcı olmuştur, , 

ancak hastalıklar karides üretiminde bir sorun olmaya devam etmektedir.  

Piyasa güçleri  

Arazi, su, yem ve enerjinin kıtlığı üreticilerin maliyetini arttırmış ve verimliliklerini kişisel 

çıkarlarından taviz vererek arttırmaya yöneltmiştir. Artan kaynak kıtlığını, işletme verimliliği ve 

yoğunlaşma eğilimi, günümüz ile 2050 yılları arasında devam edecek gibi görünmektedir. Kaynak 

kıtlığı, özel sektör yatırımlarını da araştırma ve yeniliğe yönlendirmiş ve sonuçta verimlilik 

iyileştirmeleri elde edilmiştir. Örneğin:  

Kıt olan araziler Çin ve Vietnamlı balık yetiştiricilerinin, üretimi büyük ölçüde göletlerde 

yoğunlaştırmalarına neden olmuş; hektar başına getiri, global ortalamanın beş katı veya daha 

fazla olacak şekilde artmıştır.  

Balık yemi ve balık yağının sınırlı miktarda arzı ve bu kaynaklar için diğer sektörlerin rekabeti 

(örneğin, balık yağı hapları üreten nutrasötik sanayi), Norveç'te somon üreticilerinin ve Tayland'da 

karides üreticilerinin yabani balıkçılıktan elde edilen yem bileşenlerine olan bağımlılıklarını 

azaltmaya yönlendirmiştir.  

Ayrıca, yüksek balık fiyatları yetiştiricileri üretimi yoğunlaştırmaya yönlendirmiş ve hektar başına 

artan karlılık, yoğunlaşma ile ilgili daha yüksek üretim maliyetlerini haklı kılmıştır. Dünya Bankası, 

FAO ve IFPRI (2013) önümüzdeki onlarca yıl boyunca çiftlik balıklarının gerçek fiyatlarının 

artmaya devam edeceğini öngörmüşlerdir. Ancak, hektar başına artan verim, tamamlayıcı 

politikalar genişlemeyi sınırlamadığı takdirde kültür balıkçılığının yeni alanlara yayılmasını da -

karasal tarımda (mahsul ve hayvancılık) gözlendiği gibi- teşvik edebilir . 

Kamu Politikası  

Kamu politikasındaki değişiklikler, her örnek olay incelemesinde üretkenliğin ve performansın 

geliştirilmesinde rol oynamıştır. Politika değişiklikleri piyasa başarısızlıklarının düzeltilmesine 

yardımcı olmuş ve teknolojik yeniliğin ve benimsenmenin teşvik edilmesine, kirliliğin önlenmesine, 

uygun alanlarda doğrudan kültür balıkçılığının geliştirilmesine, gıda güvenliğinin sağlanmasına ve 

kültür balıkçılığı sektörünün ekonomik uygulanabilirliğinin sağlanmasına yardımcı olmuştur.  

Örneğin:  

Norveç'te somon yetiştiriciliği endüstrisinin güçlü düzenlemesi, teknolojik yeniliğe, üretim 

maliyetlerinin ve çevresel etkilerin azalmasına yol açmıştır.122 2005 tarihli Norveç Kültür 

Balıkçılığı Kanunu, tüm balık yetiştiricilerinin işletme iznine sahip olmalarını gerektirmekte, yeni 

çiftliklerin yerleşim yerlerini yönlendirmekte ve çevresel izlemeyi zorunlu kılmaktadır.123 Hemen 

hemen tüm Avrupa ülkelerinde, kültür balıkçılığı işletmelerinin kurulması için bir ön şart olarak 

çevresel etki değerlendirmesi yapılmaktadır.  
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Mekansal planlama ve bölgelere ayırma, Tayland'da (mangrov bölgelerinden uzakta), Norveç'te 

(yabani somon alanlarından uzakta) ve ABD'de (kıyı sularının kalitesini korumak için korunan 

"tampon bölgelerin” akış aşağı tarafında) kaynak kullanım haklarının oluşturulmasına, 

korunmasız ve değerli eko-sistemlerin korunmasına ve daha sürdürülebilir kültür balıkçılığının 

geliştirilmesine yardımcı olmuştur.  

Çin'deki arazi kullanım politikaları ekili arazi kaybı ile mücadele etmek üzere tasarlanmış, 

çiftçilerin arazi satın alma ve satma haklarını kısıtlayanlar ise kültür balıkçılığı çiftliklerinin 

genişlemesini durdurmuş ve yetiştiricileri üretimi daha da yoğunlaştırmaya zorlamıştır.  

Birçok hükümet, yerli tüketicileri korumak veya üreticilere, tüketici taleplerinin perakende zincirleri 

aracılığıyla iletildiği uluslararası piyasalara erişim imkanı sağlamak için şimdi balık kalitesi (gıda 

güvenliği) standartlarına sahiptir.124  

Yerli (küçük ölçekli dahil) veya yabancı yatırımcılar için vergi tatilleri, sübvansiyonlu krediler veya 

fiyat istikrarı politikaları gibi mali teşvikler, yeni çiftliklerin kurulmasına, çiftçilerin fiyat 

dalgalanmalarına karşı korunmasına ve birçok ülkede yem ve tohumun yerel olarak temininin 

teşvik edilmesine yardımcı olmuştur.125  

Kamu tarafından finanse edilen araştırma, genişletme ve eğitim, Çin, Vietnam, Tayland, Avrupa, 

126 ve Amerika Birleşik Devletlerindeki gelişmiş teknoloji ve üretim uygulamalarının 

geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmiştir.  

Peyzaj ve deniz seviyesi planlama, modelleme ve izleme sistemlerinin geliştirilmesi, Norveç 

hükümetinin mevcut ve yeni kültür balıkçılığı sahalarının çevresindeki ekosistemlerin taşıma 

kapasitesinde kalmasını sağlamıştır.  

1. Özel girişimler  

Kültür balıkçılığı sanayi dernekleri, ekonomik ve itibari risklere karşı ve piyasa fırsatları yaratmak 

için (özellikle sürdürülebilir olarak üretilen balıklara olan talebin arttığı sanayileşmiş ülkelere 

ihracat için, aşağıdaki Kutu’ya bakınız) standartlar, sertifikalandırma programları ve davranış 

kuralları- Tayland'da sorumlu karides yetiştiriciliği için olanlar gibi- geliştirmek suretiyle çevre 

performansındaki artışları teşvik etmiştir. 

Sanayi dernekleri, şirketler, sivil toplum örgütleri (NGO’lar) ve üniversiteler, araştırma, 

savunuculuk ve hizmet sunumu yoluyla kültür balıkçılığı sektörünün çiftlik yönetimini, verimliliğini 

ve performansını geliştirmesine yardımcı olmuşlardır. 
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Kutu | Sürdürülebilir Kültür Balıkçılığında Sertifikalandırmanın Rolü Nedir?  

Kültür balıkçılığı ile ilgili çevresel ve sosyal konulara bir yanıt, özellikle devlet 

düzenlemelerinin etkisiz olduğu yerlerde, özel sürdürülebilirlik standartlarının ve 

sertifikalandırmanın ortaya çıkması olmuştur. 1990'lı yıllardan beri, "en iyi yönetim 

uygulaması" kılavuz ilkeleri, endüstri standartları, sertifikalandırma planları, deniz 

ürünleri rehberleri ve davranış kuralları, kültür balıkçılığı sektörünü sürdürülebilirliğe 

doğru yönlendirmek için piyasa teşvikleri yaratma niyeti ile hızla çoğalmıştır.  

Sertifikalı kültür balıkçılığı ürünleri için en büyük talep, büyük süpermarket ve restoran 

zincirlerinin sertifikalı sürdürülebilir ürün satmaya kararlı oldukları Kuzey Amerika ve 

Avrupa'dan gelmektedir. . Global ve bölgesel alıcılar, markalarını tehlikeli çevre ve iş 

uygulamaları ile ilişkilendirerek tehdit eden NGO kampanyalarına tepki olarak sertifikalı 

balıklara dönmektedirler. 2010 yılı itibariyle, 30'dan fazla özel ve kâr amacı gütmeyen 

sertifikasyon standardı ve "deniz ürünleri sürdürülebilirliği" bilgi planları vardır.  

Ancak sertifikalandırma, kültür balıkçılığında daha fazla sürdürülebilirliğe yol açtı mı? 

Cevap apaçık meydanda değildir:  

▪ Sertifikalandırmaya erişim sınırlı olabilir. Özel programlar şu anda global üretimin 

yüzde 5'inden daha azını sertifikalandırmaktadır. Ayrıca, dünyanın "potansiyel olarak 

sertifikalandırılabilir" çiftlik balıklarının çoğunluğu, sürdürülebilirlik sertifikası için tüketici 

talebinin az olduğu ülkelerde (örneğin; Çin) üretilmekte ve satılmaktadır.  

Kültür balıkçılığında sertifikalandırma, işletme düzeyinde yaklaşım gerektirir 

Tarım sertifikalandırmada olduğu gibi sadece çiftlikler veya değer zincirleri 

sertifikalandırılabilir. Bu nedenle, belirli bir bölgede bulunan 

birden fazla çiftliğin kümülatif etkileri veya çiftliklerin çevrelerindeki ekosistemler veya 

arazi kullanımları üzerindeki etkisi nadiren dikkate alınmaktadır. Buna rağmen, bazı 

standartlar, kümülatif etkilerin temsilcileri olabilecek göstergeleri (örneğin, Bentik 

çeşitlilik, atıksu kalitesi) içermektedir.  

▪ Sertifikalandırma karmaşık ve pahalı olabilir. İşlem ve izleme maliyetlerini 

karşılayabilecek büyük ölçekli çiftçiler için uyum daha kolaydır; bu maliyetler, küçük 

işletme sahipleri için yanına yanaşılmayacak kadar pahalı olabilir.  

Özel sürdürülebilirlik sertifikalandırması kısmen devletlerin yetersiz düzenlemelerinden 

korkulması nedeniyle ortaya çıkmış olmasına rağmen, gelişmekte olan ülkelerin kültür 

balıkçılığını düzenleyemediği varsayımı artık her yerde geçerli değildir. Tayland gibi 

zorunlu uluslararası gıda güvenliği ve izlenebilirlik gereksinimlerini yerine getiren 

ülkeler, kültür balıkçılığında sürdürülebilirlik konularıyla etkin bir şekilde başa çıkma 

kapasitesi sergilemektedirler. Başarılı Sertifikalandırma planları, devletlerin halihazırda 

yapmakta oldukları, dolayısıyla devletlerin ve özel sektörün güçlü yönleri üzerine inşa 

edilmiş olabilir.  

Kaynak: Bush ve diğerleri’nden özetlenmiştir. (2013).  
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EK 8 

Program ve İzleme Şablonu 

Örnek 

Program: Enerji Verimliliği Yükümlülüğü, Enerji Verimliliği Direktifi Madde 7 

Son kullanıcı Sektör(ler): Potansiyel olarak hepsi 

Birinci derecede sorumlu olan kuruluş: ETKB 

Uygulayan Kurum(lar) (farklı ise): ETKB ve enerji şirketleri 

Katılımcı Kurumlar ve EECB’nin rolü: EPDK, Maliye Bakanlığı. Alternatif önlemler birçok bakanlık 

ve kurum tarafından uygulanabileceği için EECB koordinasyon görevini yapacaktır 

Programın Tanımı: 

EVY çerçevesinde, enerji dağıtımı ya da perakende şirketinin bir kısmının, son kullanıcı 

müşterilerin müştemilatları ya da evlerinde enerji tasarrufu sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Bir EVY’nin tasarım ve işletmesinde bir çok farklı modalite vardır. İyi uygulamalar şunları içerir103: 

 Üye ülkeler, EVY içindeki rolleri açıkça tanımlamalı ve yükümlü taraflar için enerji tasarrufu 

hedefini belirlemelidir. 

 Eğer enerji şirketinin düzenlenen bölümü üzerine EVY konulmuşsa ya da enerji fiyatı 

düzenlenmişse, enerji ile ilgili düzenleyici kurumlar, EVY altındaki enerji sağlayıcıların 

hedefleri tutturma maliyetlerini karşılayabilecekleri düzenleyici mekanizmalar getirmelidir. 

 EVY yöneticileri herhangi bir yükümlülük getirirken, düşük gelirli aileler konusunda, hem 

maliyetlerin onları etkilememesi hem de kurulan fiili enerji verimliliği önlemlerinden onların 

da faydalanmalarının sağlanması açılarından dikkatli olunmasını sağlamalıdırlar. 

 Eğer üye ülkeler, yükümlü tarafların enerji tasarrufu önlemlerini doğrudan gerçekleştirmek 

yerine bir Enerji Verimliliği Fonuna ödeme yapmalarına izin vermeye karar vereceklerse, 

eşdeğerliliğin nasıl kurulacağını açıkça belirlemeli ve zorunlu ödeme mekanizmasının tüm 

taraflar için şeffaf ve adil olmasına dikkat etmelidirler. 

 Üye ülkeler, EVY’leri ve diğer enerji tasarrufu politikaları arasında mümkün olduğunca 

büyük bir sinerji yakalamaya çalışmalıdır. 

Bu hedef asgari olarak, tüm enerji dağıtımcıları veya tüm perakende enerji satış şirketlerinin nihai 

müşterilerine yıllık enerji satışlarının 1 Ocak 2013 tarihinden önceki en güncel üç yıllık süredeki 

ortalamasının hacmen %1,5’i oranında yeni tasarrufların 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 31 Aralık 

2020 tarihine kadar her yıl sağlanmasına eşdeğer olmalıdır. [Bu tarihler, Türkiye’de EVD’nin iç 

hukuka aktarılmasına göre değişecektir.] 

 Tasarım Seçenekleri (uygun olduğu takdirde) 

EVD, hedeflerin tamamına ya da bir kısmına, son kullanıcı tüketimini düşürücü etkisi olan 

alternatif önlemlerle erişilmesine izin vermektedir (Madde 7.9). Bunlar, aşağıdakileri içermektedir 

(Madde 7 için AK Rehberlik Dokümanından alınmıştır): 

 Enerji veya CO2 vergileri  

                                                      
103Enerji Tasarrufları Koalisyonu Rehber Kitabına göre 
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Bunlar bir Üye Ülke tarafından koyulmuş olan ve son kullanım enerji tüketimini azaltma etkisine 

sahip vergilerdir. Bu önleme ilişkin gereklilikler, Madde 2 (17), (18) ve (19), Madde 7 (9)’dan (11)’e 

ve Ek V, bölüm 3 ve 4’te bulunmaktadır. Bu planlar dahilindeki taraf, ‘uygulayıcı resmi makam’ 

olup, bu kavram şu anlama gelmektedir: ‘enerji veya karbon vergilendirme uygulamalarının, mali 

program ve araçların, mali teşviklerin, standart ve normların, enerji etiketleme programlarının ve 

ilgili eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinden veya izlenmesinden sorumlu olan ve kamu 

hukukuna tabi bir kurum’  

 Finansman planları ve enstrümanları ile mali teşvikler 

Bunlar, bir Üye Ülke tarafından gerçekleştirilen ve bir parasal ve mali teşvik sayesinde enerji 

verimli teknoloji veya tekniklerin uygulanmasına yol açarak son kullanım enerji tüketimini azaltma 

etkisine sahip olan politika önlemleridir. Bunların tesis edilmesine ve uygulanmasına ilişkin 

gereklilikler, Madde 2 (15), (17) ve (19), Madde 7 (9)’dan (11)’e ve Ek V, bölüm 1, 2 ve 4’te 

bulunmaktadır. Bu politika önlemlerinin izlenmesi, bir ‘uygulayıcı kamu otoritesi’ ya da 

‘görevlendirilmiş taraf’ça gerçekleştirilmelidir. Bir ‘görevlendirilmiş taraf’, hükümet veya başka bir 

kamu kurumu adına bir finansman programını oluşturmak, yönetmek veya işletmek için hükümet 

veya başka bir kamu kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir tüzel kişiliktir. Finansman programları 

ya da enstrümanları konusunda, fonlama, ya sadece kamu kaynaklarından (Avrupa kaynaklı ya 

da ulusal) veya, açık bir şekilde son kullanım enerji tasarruflarına yol açacak bireysel faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesini hedefleyen kamuya ait (Avrupa kaynaklı ya da ulusal) ve özel kaynakların 

(örn. bankalar, yatırım fonları, emeklilik fonları) bir birleşiminden gelmelidir104.    

 Enerji Verimliliği Ulusal Fonu 

Bu, bir üye ülke tarafından, ulusal enerji verimliliği girişimlerini desteklemek üzere kurulmuş 

herhangi bir fon olabilir. Bu fonların kurulmasına ve işletilmesine ilişkin gereklilikler, Madde 2 (15), 

(17) ve (19), Madde 7 (9)’dan (11)’e, Madde 20 (6) ve Ek V, bölüm 1, 2 ve 4’te bulunmaktadır. Bu 

politika önlemlerinin izlenmesi, bir ‘uygulayıcı kamu otoritesi’ ya da ‘görevlendirilmiş taraf’ça 

gerçekleştirilmelidir. Madde 7 çerçevesinde listelenecek olursa, fonlama, ya sadece kamu 

kaynaklarından (Avrupa kaynaklı ya da ulusal) veya, açık bir şekilde son kullanım enerji 

tasarruflarına yol açacak bireysel faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedefleyen kamuya ait (Avrupa 

kaynaklı ya da ulusal) ve özel kaynakların (örn. bankalar, yatırım fonları, emeklilik fonları, 

görevlendirilmiş taraflar) bir birleşiminden gelmelidir 105.  

 Düzenlemeler ve gönüllü anlaşmalar 

Bunlar, bir Üye Ülke tarafından gerçekleştirilen ve enerji verimli teknoloji veya tekniklerin 

uygulanmasına yol açarak son kullanım enerji tüketimini azaltma etkisine sahip olan politika 

önlemleridir. Bunlar, spesifik enerji verimliliği teknolojilerini ye da tekniklerini zorunlu kılan yasal 

olarak bağlayıcı önlemler ya da aktörlerin -sanayi ya da yerel yetkililer- belirli faaliyetleri 

yürütmeye söz verdikleri gönüllü anlaşmalar olabilir.  Bu politika önlemlerinin kurulmasına ve 

işletilmesine ilişkin gereklilikler, Madde 2 (16) ve (18)’den (19)’a, Madde 7 (9)’dan (11)’e ve Ek V, 

bölüm 1, 2 ve 4’te bulunmaktadır. Bu politika enstrümanlarına katılanlar ‘katılımcı taraf’ olarak 

                                                      
104 Avrupa kaynaklı fonlama hususunda şu husus göz önünde bulundurulmalıdır: Üye Ülkeler, 2014-2020 Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu tahsisatının en az %20’sini daha gelişmiş bölgelerde, %15’ini geçişteki bölgelerde, %10-12’sini ise daha az 
gelişmiş bölgelerde yenilenebilir enerjiye ve enerji verimliliğine ayırmak durumundadırlar. 
105 a.g.e.24. 
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adlandırılır ve, ‘gönüllü bir anlaşma kapsamında belirli hedeflere ulaşma görevini edinmiş veya 

ulusal bir düzenleyici politika aracı kapsamında yer alan işletmeleri veya kamu kurumlarını’ içerir.  

 Standartlar ve normlar 

Bunlar, bir üye ülke tarafından oluşturulan ve örneğin ürünlerin, hizmetlerin, binaların ve taşıtların 

enerji verimliliğini iyileştirmeyi hedefleyen politika önlemleridir (örneğin yapı yönetmelikleri, 

süreçler için minimum performans gereklilikleri). ‘Birlik hukuku çerçevesinde Üye Ülkeler için 

zorunlu ve uygulanabilir olan’ standartlar ve normlar sayılmamaktadır; bu durum aşağıdaki 34. ve 

36. noktalarda açıklanmıştır. Bu önleme ilişkin gereklilikler, Madde 2 (17), (18) ve (19), Madde 7 

(9)’dan (11)’e ve Ek V, bölüm 1, 2 ve 4’te bulunmaktadır. Bu programlar çerçevesindeki taraflar, 

‘uygulayıcı kamu otoritesi’dir. 

 Enerji etiketleme programları 

Bunlar, bir Üye Ülke tarafından oluşturulan etiketleme programları olup, Birlik hukuku 

çerçevesinde söz konusu Üye Ülkelerde zorunlu ve uygulanabilir olanlar buna dahil değildir (örn. 

Enerji Etiketlemesi Direktifi106 çerçevesinde uygulanan bir Enerji Etiketinden kaynaklanan 

tasarruflar sayılmamaktadır107). Bunların tesis edilmesine ve uygulanmasına ilişkin gereklilikler, 

Madde 2 (17), (18) ve (19), Madde 7 (9)’dan (11)’e ve Ek V, bölüm 1, 2 ve 4’te bulunmaktadır. 

Etiket ve onunla bağlantılandırılabilecek tekil eylemler arasında bir bağ kurabilmek için, bu 

etiketlerin etkisinin dikkatle değerlendirilmesinin gerektiği unutulmamalıdır. 

 Enerji istişare programları da dahil olmak üzere eğitim ve öğretim 

Bunlar, bir Üye Ülke tarafından gerçekleştirilen ve örneğin, enerji denetçileri için eğitim 

programları, enerji yöneticileri için öğretim programları ya da hane halkı için enerji istişare 

programları yoluyla, enerji verimli teknoloji veya tekniklerin uygulanmasına yol açarak son 

kullanım enerji tüketimini azaltma etkisine sahip olan politika önlemleridir. Bunların tesis 

edilmesine ve uygulanmasına ilişkin gereklilikler, Madde 2 (17), (18) ve (19), Madde 7 (9)’dan 

(11)’e ve Ek V, bölüm 1, 2 ve 4’te bulunmaktadır. Bu politika önlemlerinin izlenmesi, bir ‘uygulayıcı 

kamu otoritesi’ tarafından gerçekleştirilmelidir. Eğitim ya da öğretim faaliyetleri ve onunla 

bağlantılandırılabilecek tekil eylemler arasında bir bağ kurabilmek için, bu önlemlerin etkisinin 

dikkatle değerlendirilmesinin gerektiği unutulmamalıdır. 

 Diğer alternatif politika önlemleri  

Madde 7(9)’da bulunan listeye ek olarak başka politika önlemleri de uygulanabilir. Bununla birlikte, 

paragraf 9’un son alt paragrafının üçüncü cümlesi uyarınca Üye Ülkeler, eşdeğer tasarruf, izleme 

ve doğrulama değerlerine nasıl ulaşıldığını, Komisyon’a yaptıkları bildirimde açıklamak 

durumundadır. 

 Uygulama Sorunları: 

Bu, karmaşık bir önlemdir. Sadece enerji şirketlerini kullanmak, onların konsepti anlamaları, enerji 

verimliliği önlemlerini fonlama ihtiyacını kabul etmeleri ve önlemleri nasıl uygulayacaklarını 

                                                      
106Enerji ile ilgili ürünlerin enerji ve diğer kaynakları tüketimlerinin etiketleme ve standart ürün bilgisi ile gösterilmesine ilişkin 19 Mayıs 
2010 tarihli ve 2010/30/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, OJ L 153, 18.6.2010, s. 1. 
107Ürünlerin, Enerji Etiketleme Direktifi çerçevesinde etiketlenmesi, diğer alternatif politika önlemlerinin bir unsuru olarak 
kullanılabilir (örn. finansmana ilişkin ya da mali teşvikler, enerji verimliliği yükümlülükleri, gönüllü anlaşmalar). Bu alternatif 
politika önlemlerinin etkisi, Madde 7 ve Ek V gereklilikleri çerçevesinde değerlendirmeye alınmalıdır.  
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anlamaları için uzun danışma süreçleri gerektirmektedir. Bu muhtemelen, AB’deki, EVY’yi 

başarıyla uygulamış enerji şirketleri ile görüşmeler yapılması anlamına gelecektir. 

Almanya gibi bazı ülkeler bu yolu seçmeyi reddetmiş ve tamamen alternatif önlemlere yönelmiştir. 

EVY muhtemelen, alternatif önlemlerle başlanması ve zaman içinde enerji şirketlerinin programa 

dahil olmalarının sağlanması sonucunda bir dönüşüm geçirecektir. Alternatif önlemler söz konusu 

ise, çifte hesaplama yapılmadığını gösteren kanıtlar gerekmektedir.  

EVY’nin AB’de nasıl uygulandığını gösteren ve Türkiye’de de dağıtımı yapılabilecek bazı raporlar 

bulunmaktadır. 

  Veri Şartları: 

Madde 7’de bulunan Avrupa Komisyonu’nun Kılavuz Dokümanı veri şartlarını ve etkiyi ölçmenin 

yolunu açıklamaktadır. Bu belge ek olarak dahil edilmiştir. 

 Temel göstergeler: 

Kılavuz doküman etkinin nasıl ölçüleceğini gösterir. 

 Tasarım ve uygulama zaman dilimi: 

Yukarıda belirtildiği gibi bu çok karmaşık bir önlemdir çünkü bir taraftan enerji dağıtım ve 

perakende şirketlerinin anlaşmasını gerektirir. Enerji şirketleri, enerji verimliliği yatırımlarını 

üstlenme yönünde daima direniş gösterirler çünkü bunun onların genel işlerine zarar vereceğine 

inanmaktadırlar. Ancak, Kuzey Amerika ve Avrupa'da böyle bir durumun olmaması gerektiğini 

gösteren yeterli tecrübe vardır. Serbestleştirilen elektrik ve gaz piyasalarında, bu pazarlama 

girişimlerine yardımcı olmak için bir teklif olabilir. 

 Genel etki: 

Direktif yeterince açıktır: “Bu hedef, 1 Ocak 2014 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında her yıl en 

az tüm enerji dağıtım şirketlerinin veya tüm perakende satış şirketlerinin nihai tüketicilere hacim 

olarak yaptığı yıllık enerji satışlarının son 3 yıllık dönem ortalamasının en az %1,5’i oranında yeni 

tasarruf elde etmeye eşit olacaktır...” 

Kılavuz doküman, Üye Ülkelerin enerji tasarruflarını yıllık olarak bildirmek zorunda olduklarını ve 

yükümlülük altındaki şirketlerin de enerji tasarruflarını yıllık olarak bildirmeleri gerektiğini 

vurgulamaktadır. 
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