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T
BMM’de 18 Nisan 2007
tarihinde kabul edilen
5627 sayGlG “Enerji Ve-
rimliliği Kanunu” ve 25
Ekim 2008 tarihli Resmi

Gazete’de yayGmlanan “Enerji Kay-
naklarGnGn ve Enerji KullanGmGnda
Verimliliğin ArttGrGlmasGna İlişkin Yö-
netmelik” hükümleri TMMOB’ye bağ-
lG Makina Mühendisleri OdasG (MMO)
ve Elektrik Mühendisleri OdasG’na
(EMO) çeşitli yükümlülükler getir-
mektedir. AyrGca yasa gereği kurulan
Enerji Verimliliği Koordinasyon Ku-
rulu’nda (EVKK) da TMMOB bir
üye ile temsil edilmektedir. Kurul yGl-
da 4 kez toplanarak enerji verimliliği
konusunda yapGlan çalGşmalarG değer-
lendirir; yasa ve yönetmelik gereği alGn-
masG gerekli kararlarG alGr.

TMMOB ve bağlG odalarG, yGllar-
dGr iktidarlarGn “enerji politikalarGnG” de-
ğerlendirerek, gereken uyarGlarG yap-
makta, alternatif önerilerini de sun-
maktadGrlar. Bu sadece bu dönem hü-
kümetinin bu alandaki politikalarGna
ilişkin bir tutum da değildir. AKP
Hükümeti’nin enerji alanGndaki poli-
tikalarGnG ve uygulamalarGnG kamu ya-
rarGnG gözeterek değerlendirdiği-
mizde pek çok sGkGntG bu-
lunmaktadGr. Bu so-
runlarG da
TMMOB’a bağ-
lG odalar her
ortamda de-
mokratik
haklarGnG
kullana-
rak dile ge-
tirmektedirler.
Buna rağmen
i k t i d a r l a r G n
enerji alanGnda-
ki iki yasasGna
TMMOB ve
bağlG odalarGnGn
eleştirileri ol-
makla birlikte
destek verilmiş
ve sürecin için-
de yer alGnmGş-
tGr. Bunlar;
“Enerji Verimliliği” ve” Yenilenebilir
Enerji KaynaklarG” yasalarGdGr. Ha-
zGrlanma sürecine ve yasalarGn uygu-
lanmasG sGrasGndaki yapGlan yanlGşlara
itirazlarGmGz olsa da söz konusu iki ya-
saya kamu yararG gereği destek verdik
ve uygulamada bu temel anlayGşa ay-
kGrG hareket edilmediği sürece de des-
tek verilmesi mümkün olacaktGr.

Özellikle enerjinin verimli kulla-
nGlmasGnGn, sadece çGkarGlan yasa ve yö-
netmeliklerle sağlanamayacağG bilin-
melidir. AsGl iş, bu yasa ve yönetme-
liklerin gereğinin hGzlG bir şekilde ya-
pGlmasG ve uygulamada ortaya çGkan en-
gellerin bir an önce ortadan kaldGrGl-
masGdGr. Bunun için de meslek örgüt-
leri başta olmak üzere taraflarGn görüş
ve önerilerinin dikkate alGnmasG ge-
rekmektedir.

Eğitim kârı
etüd-projeyi gölgeledi

Örneğin çGkarGlan yasada ve yö-
netmelikte bütün itirazlarGmGza rağ-
men üniversiteler ve meslek odalarG-
nGn yanGnda “Enerji Yöneticiliği Ser-
tifikasG” eğitimlerini vermek üzere
Enerji Verimliliği DanGşman
(EVD) şirketlerine de yer verilmiştir.
Bu düzenleme, enerji verimliliği ko-
nusunda eğitim sürecinin ticarileşti-
rilmesi nedeniyle asGl amaca ulaş-
mayG engelleyecek çeşitli sG-
kGntGlar yaratmGş bulun-
maktadGr. Edindiğimiz
bilgilere göre söz
konusu şirketler
asGl işleri olan etüd
proje ve danGş-
manlGk yapmaktan
ziyade eğitim verme
konusuna yönelmişler-
dir. Tabi burada yönetmelik-
te yer alan, EİE
laboratuvarG gibi
kamu kaynakla-
rGnGn bu şirketle-
re kullandGrGlma-
sGna olanak tanG-
yan hükümlerin
şirketlerin eğitim
alanGna yönelme-

sinde büyük
bir etken olduğunu düşü-

nüyoruz. Gerek
EVKK’daki görüşme-
lerde gerekse de Elek-
trik İşleri Etüt İdaresi

(EİE) ile yapGlan
ikili görüşmeler-
de ilgililer bu
konunun düzel-

tileceğine dair
irade gösterileceğini
belirtilmişlerdir.

Yasa ve yönetme-
lik gereği “Enerji Yö-
neticiliği SertifikasG”
eğitimleri için yetki
verilmesi gereken iki
meslek odasGndan şu
anda MMO yetkilen-
dirilmiş, EMO ise
önümüzdeki günlerde
başvurusunu yenile-
y e c e k t i r .

EMO’nun da AralGk 2010
tarihinde yapGlacak olan
EVKK toplantGsGnda yet-
kilendirilmesi yönünde
karar alGnmasG bek-
lenmektedir.

“Enerji
Verim-
l i l i ğ i
Strate-
ji Belgesi
2010-2023”
belgesi, hazGr-
lGk aşamasGn-
da EVKK’nGn
ve EVKK’da
yer alan ku-
rumlarGn görüş
ve değerlen-
dirmesine su-

nuldu. TMMOB adGna bu konudaki
görüş ve öneriler de EMO ve
MMO’nun çalGşmalarG olarak EVKK
sekreteryasGnG yürüten EİE’ye sunul-
du. EMO’nun görüşünde, düzeltilmesi
istenilen bazG teknik konular yanGnda,

enerji verimliliği uy-
gulamalarGna zarar
verecek temel bir

politik anlayGşa
karşG eleştiri-
ler dile geti-

r i l e r e k ,
s t r a t e j i

be lge -
s i n -
d e n

çGkarGlmasG önerildi. Belgenin özüne
ilişkin bu temel eleştiri, özelleştirme
uygulamalarGna yönelik atGfta bulu-
nulmuş olmasGndan kaynaklanmak-
tadGr. Enerji verimliliği için “özel-
leştirme”nin işaret edilmesi çGkarGlan
yasanGn ruhuna aykGrGdGr. Özel mül-
kiyet ile verimlilik arasGnda bilimsel
anlamda hiçbir bağ bugüne kadar
kurulamamGştGr. Gerçek anlamda ve-
rimlilik, enerjinin özellikle de elektrik
enerjisinin üretim, iletim ve dağGtG-
mGnGn tek elden ve kamu tarafGndan
yapGlmasG ile mümkün olacaktGr. Çün-
kü enerji verimliliği ciddi bir planla-
mayG gerektirmekte, bunun da kamu
eliyle yapGlmasG gerekmektedir.

Sonuçolarak,enerjiverimliliğiveye-
nilenebilir enerji kaynaklarGnGn değer-
lendirilmesi ülkemiz kaynaklarGnGn en iyi
şekilde kullanGlabilmesi için büyük önem
taşGmaktadGr. YapGlan düzenlemelerin

eksikliklerine rağmen katkG sağlaya-
bilmesi için uygulamada sorunlarG gi-

dermeye dönük olarak ciddi çaba gös-
terilmesi gerekmektedir.

�EylemplanlarGndayeralanuygu-
lamaya yönelik konulardaki denetim ve
kontrol mekanizmalarG çok iyi tanGm-
lanmalG.

� Bedeli 2.5 milyon TL’nin üz-
erindeki verimlilik artGrGcG projelerin ku-
rumlar vergisi indiriminden yararlan-
masGna ilişkindüzenlemede2010yGlGbe-
del için baz alGnmalG, diğer yGllar için
TÜFE, TEFE artGşG gibi bir değerle bu
bedel arttGrGlmalG.

� KullanGm alanG 10 bin me-
trekarenin üzeri olarak tanGmlanan bi-
nalar için 2023 yGlGna kadar enerji ver-
imli sistemlerin kullanGlmasGnG öngören

hedefte
kullanGm

alanG kriteri en
az 5 bin metrekar-

eyekadar indirilerekkap-
sama alanG genişletilmeli.

�UygulamanGn2010yGlGndabaşla-
masG öngörülürken, Binalarda Enerji
PerformasGYönetmeliği’ndemevcutbi-
nalar için 2017 yGlGna kadar süre tanGn-
masG çelişki yaratmaktadGr.

� Bina sahiplerinin piyasanGn kar
tercihlerine terk edilmesini önleyecek
önlemleri tanGmlayacak düzenlemeye
yer verilmeli.

� 2010 yGlGndaki yapG stoğunun en
az4’te1’nin2023yGlGnakadar,yGllGken-
erji ihtiyacGnGn en az yüzde 20’sini ye-
nilenebilir enerji kaynaklardan elde
etmesine yönelik düzenlemedeki yapG
stoğu ifadesi daha net tanGmlamalG.

Tüketicileri
koruyucu

önlemler alınmalı
�Eylem planGna tüketiciyi ko-

ruyucu önlemler eklenmeli.
AkGllG sayaç tanGmG yerine çok ter-

imli ya da çok zamanlG sayaç tanGmla-
masG kullanGlmalG.

� Elektrikli hibrit araçlarGn
özendirilmesi göz önüne alGnGrken, bu
araçlarGn şarj edilmesine yönelik ista-
syonlarGn kurulmasGnda elektrik şe-
bekelerine etkileri analiz edilmeli ve
ulaşGmmasterplanGndabuhususdikkate
alGnmalG. AyrGca motorlu binek araçlar-
dadayakGt sistemininperiyodikkontrolü
ve km/litre oranGnGn ölçülerek perfor-
mans değerlendirmesi yapGlmalG.

� İşbirliği yapGlacak kuruluşlar
içerisine TMMOB (ilgili odalar) dahil
edilmeli.

� Plan işleminin tamamlanmasG
süresi için, belgenin yayGmG tarihinden
itibaren 36 ay olarak öngörülen süre,
yeni binalarda enerji kimlik belgesi
uygulamasGna 1 Ocak 2011 tarihinden
itibaren başlanacak olmasG ile çelişmek-
tedir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ TASLAĞI GÖRÜŞLERE AÇILDI…

Hüseyin YEŞİL
TMMOBYönetimKur.ÜyesiveEVKK Temsilcisi

Enerjiverimliliğive
yenilenebilirenerji

kaynaklarının
değerlendirilmesiülkemiz

kaynaklarınıneniyi
şekildekullanılabilmesi

içinbüyükönemtaşıyor.
Yapılandüzenlemelerin

eksikliklerinerağmen
amacaulaşabilmesiiçin

uygulamadasorunları
gidermeyeyönelikolarak

ciddiçabagösterilmesi
gerekiyor.

EMO’nun yönetmeliğe
ilişkin diğer itiraz noktaları

Ticarileşme verimliliği
engellemesin!
Ticarileşme verimliliği
engellemesin!


