
Cumhuriyet ENERJİ � 7 Şubat 2012 - 279

Orhan ÖRÜCÜ
Elektrik Mühendisi S ORUN S ÖYLE YELİM

� Yıllardır enerji tasarruf
haftası kutlanıyor. Bu yıl da
ocak ayında 31. Enerji Ve-
rimliliği Haftası kapsamın-
da çok değişik kurum ve ku-
ruluşlar etkinlikler gerçek-
leştirdiler. Enerji politikala-
rı içinde enerji verimliliğinin
yeri nedir?

Öncelikle ocak ayW ortasWnda
İstanbul başta olmak üzere 6
ilimizde yaşanan kesintiyle acW
bir şekilde yokluğunun yarat-
tWğW sWkWntWyW gördüğümüz
elektriğin bir kamu hizmeti ol-
duğunu vurgulamalWyWz. Ener-
jiden yararlanmak çağdaş bir
insan hakkWdWr. Enerjinin tüm
tüketicilere yeterli, kaliteli, sü-
rekli, düşük maliyetli ve sür-
dürülebilir bir şekilde sunul-
masW temel bir enerji politika-
sW olmalWdWr. Enerjide dWşa ba-
ğWmlWlWk, arz güvenliğini ve ül-
kenin ekonomik ve sWnaî gele-
ceğini riske sokan önemli bir
etkendir. Bu nedenle dWşa ba-
ğWmlWlWğWmWzW hWzla azaltma yo-
luna gidilmelidir. 1990 ve kriz
yWlW olan 2008 yWllarW arasWnda
birincil enerji tüketimi yWlda
ortalama yüzde 4.4 ile sürekli
olarak artmWştWr. Bu artWş hWzW
karşWsWnda şimdiye kadar bü-
yük oranda arz cephesinden
yaklaşWlarak, büyümekte olan
talebin, yeni tesisler kurularak
ve daha fazla ithal enerji ile
karşWlanmasWna çalWşWlmWştWr.
Bu süreçte arz cephesine oran-
la enerji verimliliğine görece
düşük öncelik verilmiştir.

Enerji verimliliği alanWnda
yasalar, yönetmelikler, tebliğ-
ler gibi son senelerde yoğun

bir mevzuat düzenlenmesine
gidilmiştir. Teknolojinin geli-
şimiyle enerji verimliliği baş-
lW başWna bir alan haline gelir-
ken, bu gelişim piyasanWn da
hedefi olmasWna neden olmuş-
tur.

� Enerji verimliliği konu-
sunda yapılan somut uygu-
lamalar nelerdir?

Türkiye’de, son 4.5 yWlda
Enerji Verimliliği Kanunu ve
ikincil düzenlemeler ile mev-
zuat çerçevesi oluşturulmuş,
yönetmeliklerin birçoğunda
köklü değişimler yapWlmWş ve-
ya yapWlma ihtiyacW doğmuş-
tur. Bu yasal çerçeve ile
TMMOB’nin de içinde yer al-
dWğW, kurumlar arasW bir koor-
dinasyon mekanizmasW henüz
çok etkin olmasa da oluşturul-
muştur. TMMOB’ye bağlW
Elektrik Mühendisleri OdasW
ve Makina Mühendisleri Oda-
sW’nWn etkin olarak yer aldWğW

eğitim faaliyetlerinin yaygWn-
laşmasW sağlanmWş, eğitim ve
bilinçlendirme faaliyetleri,
belli büyüklüklerde sanayi ve
ticari binalara enerji yönetimi
zorunluluğu, Enerji Verimlili-
ği DanWşmanlWğW Şirketleri
(EVD) olarak bilinen şirket
yetkilendirmeleri ile enerji ve-
rimliliği hizmet sektörünün
geliştirilmesi, küçük ve orta
boy işletmeler (KOBİ) ile en-
düstriyel kuruluşlar için sWnWr-
lW bir hibe programW gibi konu-
larda önemli gelişmeler sağ-
lanmWştWr. Bununla birlikte
enerji talebinin somut şekilde
azaltWlabilmesi için, enerji ve-
rimliliği konusunda ülkemizin
ekonomik şartlarWnW, kültürel
seviye ve alWşkanlWklarWmWzW da
göz önünde tutarak daha etkin
stratejiler geliştirilmesine ve
adWmlar atWlmasWna ihtiyaç du-
yulmaktadWr. 

Enerji Verimliliği Kanu-
nu’nda bina ve sanayi sektör-
lerinde enerji verimliliği uy-
gulamalarWnWn yaygWnlaştWrWl-
masW amaçlanmWştWr. Son 4 yWl-
da bu alanda kayda değer bir
başarW sağlandWğW söylenemez.
Binalarda Enerji PerformansW
Yönetmeliği ile 2017 yWlWna
kadar 9 milyon binaya “Ener-
ji Kimlik Belgesi” verilmesi
öngörülmüştü. Yetkilendirme-
nin durdurulmasW nedeniyle
enerji kimlik belgesini verecek
EVD sayWsWnWn 1 yWldWr 20’de
kalmasW sonucunda 5 yWl için-
de bu binalarWn sertifikasyon
hedefi de tehlikeye girmiştir.

� Ülkemizin enerji verim-
liliği açısından durumu ne-
dir? 

Türkiye ekonomisi gelişmiş
ülkelerle karşWlaştWrWldWğWnda
“enerji yoğun” ve “karbon
yoğun” olarak değerlendirile-
bilir. Enerji yoğunluğu, eko-

nomi ve sanayinin yapWsWndan
önemli oranda etkilenmekte-
dir. Enerji verimliliğinin ger-
çek anlamda karşWlaştWrWlabil-
mesi için, satWn alma gücü pa-
ritesine göre gayrisafi milli ha-
sWla (GSMH) ve nihai kullanWm
enerji tüketim rakamlarW ele
alWnmalWdWr. Ancak bu kWyasla-
ma bile, Türkiye’nin bazW Av-
rupa ülkelerinin 2.5 katW daha
fazla ve AB ortalamasWndan
yüzde 30 enerji yoğun olma
özelliği taşWdWğW gerçeğini or-
tadan kaldWrmamaktadWr. Ül-
kemizde yapWlan birçok çalWş-
ma, Türkiye’de tüm sektörle-
rin ortalama olarak en az yüz-
de 25 enerji tasarrufu potansi-
yeli olduğunu doğrulamakta-
dWr. 

2009 yWlWnda yürürlüğe giren
Elektrik Enerjisi PiyasasW ve
Arz Güvenliği Strateji Belge-
si’nde, Enerji ve Tabii Kay-
naklar BakanlWğW 2010-2014
Stratejik PlanW’nda ve bir çok
politika belgesinde; çeşitli ni-
hai kullanWm sektörlerinde ya-
pWlacak potansiyel enerji ve-
rimliliği iyileştirmeleri ile
elektrik üretim, iletim ve da-
ğWtWmWnda teknik kayWplarWn as-
gariye indirilmesinin Türki-
ye’de enerji talep tahminlerini
aşağW çekebileceği öngörülm-
üştür. Bununla birlikte enerji
sektörü yönetimince son yWlla-
ra kadar bu anlamda kapsamlW
ve sonuç odaklW bir politika iz-
lenememiştir. 2007 yWlW ve
sonrasWnda yasal çerçevede
önemli değişiklikler yapWlmWş
olup, 4.5 yWldWr bu değişiklik-
lerin uygulamaya dönüşmesi
süreci yaşanmaktadWr.

� Mevzuat düzenlemeleri
iyi de bu işleri yıllardır ya-
pan kurumlar niye ortadan
kaldırılıyor?

Kanun Hükmünde Kararna-
me (KHK) yayWmlama furyasW
içinde 1935 yWlWnda kurulmuş
ve enerji verimliliğinde gerek
kadrosu ve gerek birikimleri
ile kilit kuruluş haline gelmiş
Elektrik İşleri Etüt İdaresi lağ-
vedilmiştir. Bu görevleri sWnWr-
lW olarak üstlenecek Yenilene-
bilir Enerji Genel Müdürlüğü
(YEGM), Enerji ve Tabii Kay-
naklar BakanlWğW altWnda oluş-
turulmuştur. KHK’yle oluştu-
rulan YEGM’nin görevleri
arasWnda sadece

“b) Sanayide ve binalarda
enerjinin verimli kullanımı
ile ilgili olarak duyarlılık

oluşturmak ve bu amaçla ça-
lışmalar yürütmek,

c) Enerji Verimliliği Koor-
dinasyon Kurulu tarafından
onaylanan enerji verimliliği
uygulama projelerini ve
araştırma ve geliştirme pro-
jelerini izlemek ve denetle-
mek” sayWlmaktadWr.

Bu görev tanWmW, enerji ve-
rimliliğinde daha etkin çalWş-
malar yapWlmasWnWn önünü kes-
mektedir. AyrWca söz konusu
kararname ile oluşturulan or-
ganizasyonun ve buralara ata-
nan kadrolarWn durumu da be-
lirsiz hale gelmiş, hem kişiler-
de hak kayWplarWna yol açWlmWş
hem de çWkarWlan mevzuatWn
uygulanmasW olanaksWz hale
getirilmiştir. Mevcut iktidar
her alanda toplumsal birikimi
ve toplumsal belleği yok et-
meye çalWştWğWndan başka ku-
rum ve kuruşlarda bu yWkWm-
dan payWnW almaktadWr. Benzer
olarak; son birkaç yWldWr bina-
larda enerji verimliliği çalWş-
malarWnWn daha etkin yürütül-
mesi için yeni yeni teşkilatla-
nWp kadrolar oluşturan BayWn-
dWrlWk ve İskân BakanlWğW’nW
kaldWrarak Çevre ve Şehircilik
BakanlWğW haline getiren
KHK’de de enerji verimliliği-
ne ilişkin düzenleme önemsiz
ve vurgusuz şekilde; “Yapı
denetimi sistemini oluştur-
mak ve yapılarda enerji ve-
rimliliğini artıran düzenle-
meleri yapmak, yönetmek,
izlemek; yapı malzemeleri-
nin denetimine ve uygunluk
değerlendirmesine ilişkin iş
ve işlemleri yapmak” şeklin-
de belirtilmektedir. AB ve
Amerika’da 2020 yWlWnda tüm
yeni binalarWn “0” karbon bi-
nasW olmasW öngörüsünden
bahsedilirken, ülkemizde bi-
nalarda enerji verimliliği hu-
susu yeni yasal çerçevede
önemsiz bir unsur haline gel-
miştir.
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