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ENERJİ TASARRUFUNUN ÇEVRE ÜZERİNE 
ETKİLERİ

EROL YALÇIN
Endüstri Mühendisi

Elektrik İșleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi

ÖZET
Enerji tasarrufunun ülke ve birey ölçeğindeki ekonomik katkılarının yanında 
son yıllarda dünyanın ortak ve en önemli problemi haline gelen çevre kirli-
liğindeki çözümlerin bașında gelmesi bu konunun petrol krizlerinden sonra 
tekrar güncelleșmesine yol açmıștır. Artan çevre sorunları, doğal olarak, 
enerjinin temini ve kullanımından kaynaklanan yerel ve bölgesel emisyon-
lara bir çare bulunması yönünde harekete geçilmesini gerektirmiștir. Küresel 
iklim değișikliğine neden olabilecek insan kaynaklı sera gaz emisyonlarına 
karșı önlemler alınması konusunda ülkeler üzerindeki baskılar artmaktadır. 
Gerçekte de verimlilik ile çevresel yararlar arasında olumlu yönde ilișki 
bulunmaktadır. Genelde, zararlı emisyonları azaltıcı rol oynayan teknoloji 
ve süreçler aynı zamanda da enerji verimliliğini arttırmaktadır.
Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması ve 
mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının 
ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, en aza indirilmesi 
olarak tanımlayabileceğimiz enerji tasarrufunun, ülkelerin enerji teminiyle 
ilgili çevresel problemlerinin azaltılmasında küçümsenemeyecek katkılarının 
olduğunu ifade etmek mümkündür
1980’li yılların sonuna doğru Dünyanın ısındığına dair teorilerin tartıșmaya 
açılması halen içinde yașadığımız İklim Değișikliği sürecinin bașlamasına 
yol açmıștır. İklim değișikliği üzerinde en olumsuz etkiye sahip olan CO

2
 

emisyonlarının azaltılmasının en etkin yolu enerji tasarrufudur. 1987 yılında 
Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Komisyonu toplantısı sonucunda enerji üre-
timi ve tüketiminin çevre üzerine olan etkisine, deklarasyon metninde yer 
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verilmesi ile birlikte, Enerji Verimliliği konusu bir çok uluslararası anlașma 
ve insiyatifi n konusu haline gelmiștir. 1995 yılında 50’den fazla ülkenin Çevre 
Bakanlarının imzasıyla yayınlanan Sofya Deklarasyonunda enerji verimlili-
ğinin yüksek öneme sahip olduğu bir kere daha vurgulanmıștır. 
Ülkemizin, ekonomik gelișmeye paralel olarak enerji ihtiyacının hızla artması 
ve buna paralel olarak gündeme gelen çevre problemleri nedeniyle Enerji 
Tasarrufu çalıșmalarının belli bir strateji içinde yürütmesinin gerekliliği 
ortaya çıkmıștır.

 GİRİȘ 
İklim değișikliği, asit yağmurları ve șehirlerin hava kalitesi, çevresel problemler 

olarak doğrudan enerji tüketimine bağlı faktörlerdir.

Dünyadaki en önemli çevre problemi olan “sera etkisi”ndeki dengelerin bozul-
masında; %46 enerji tüketimi, %24 sanayi faaliyetleri (CFC’ler), %18 ormancılık 
(yangınlar vs), %9 tarım ile, %3 diğer kaynakların yarattığı emisyonların etkili 
olduğu tahmin edilmektedir (Grafik 1). 

Grafik 1. Sera Etkisine Neden Olan Emisyonların Kaynakları

Nihai tüketim așamasında meydana gelen enerji kirliliği daha çok, enerji gerek-
siniminin %95’ini teșkil eden karbon kökenli birincil kaynakların yakılması sonucu 
olușan gazların atmosfere verilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Günümüzde enerji tüketiminde kullanılan tüm teknolojiler (nükleer dıșında) 
fosil enerji kaynaklarının oksijenle yakılması sonucunda ısı, elektrik, buhar 
gibi kullanılabilir çeșitli enerji formlarına dönüștürülmesini içermektedir. Bu 
süreç ise kimyasal prensipler nedeniyle karbon dioksit, karbon monoksit, kükürt 
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oksitleri, hidrojen sülfür, azot oksitler, hidrokarbonlar, klor gazı ve halojenli 
bileșenler ve polisiklik organik hidrokarbonlar (PAH) ile iriliklerine, yoğun-
luklarına ve kimyasal yapılarına bağlı olarak aerosol, duman, is, toz șeklinde 
adlandırılan partikül șeklindeki kirletici emisyonların üretilmesine yol açmak-
tadır. Bunlardan CO

2
’in atmosferde birikerek atmosferin özelliklerini etkilediği 

ve sera etkisi yaratarak iklim değișikliklerine neden olduğu bilinmektedir. 
Fosil yakıt tüketiminde Giga Joule bașına ortalama CO

2 
emisyonu; kömürde 

85 kg, petrolde 70 kg, ve doğal gazda 50 kg seviyesindedir. 1957-1977 döne-
minde kullanılan fosil yakıtlarla 60 Giga ton CO

2 
üretilmiștir. Bu üretim son 

dönemde yılda 6.1 Giga ton dolaylarında sürmektedir. Tüm teknik önlemlere 
ve uluslararası olası yasal engellere rağmen 2020 yılında bu emisyonun yıllık 
7.4 Giga ton’a ulașması beklenmektedir. İște bu nedenle enerjinin mümkün 
olabildiğince az tüketilmesi, CO

2 
emisyonlarımn azaltılmasındaki en etkin 

önlem olarak ortaya konmuștur.

2. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ULUSLARARASI 
ANLAȘMALAR 
1992 Rio Çevre ve Kalkınma Deklarasyonu ve Gündem 21, çevre ve enerji 

verimliğini birlikte anarak sürdürülebilir kalkınma için enerji tasarrufunun önemini 
vurgulamıștır. 

Șu anda yürürlükte olan Enerji Sözleșmesi Anlașması ve ilgili Protokolu ve Aralık 
1997’de yürürlüğe giren, Birleșmiș Milletler İklim Değișikliği Çerçeve Anlașması 
kapsamındaki Kyoto Protokol’u enerji verimliliğini, sera gazları emisyonlarının 
azaltılmasındaki anahtar önlem ve politika olarak belirleyerek, iklim değișikliği 
etkilerini yavașlatmayı amaçlamaktadır. 

1997 yılında Birleșmiș Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun Çevre Politi-
kaları Gurubu kapsamlı bir enerji verimliliği programı bașlatmıștır. Enerji Tasarrufu 
sağlamak üzere bașlatılan bu çalıșma o günden bu yana Avrupa için çevre kararları 
çerçevesinde geliștirilerek yürütülmektedir. 1998 yılında Danimarka’da yapılan 
Çevre Bakanları toplantısında Enerji Verimliliği gündemin en önemli maddesi 
olarak ele alınmıș, Enerji Tasarrufu Girișimi olarak adlandırılan bir süreç 54 ülke-
nin katılımı ile bașlatılmıștır. 

Tüm bu anlașma ve girișimlere bakıldığında enerji tasarrufunun çevre politika-
sının merkezine oturtulduğu görülmektedir.
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3. ENERJİNİN VERİMLİ KULLANIMI ve 
ENERJİ YOĞUNLUĞUNUN BİRLİKTE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Ülkemizde enerji tasarrufu zaman zaman, enerjinin az kullanılması, iki ampulden 

birinin söndürülmesi olarak algılanmaktadır. Oysa enerji tasarrufu, enerji değeri 

olan atıkların değerlendirilmesi, enerji verimliliği yüksek cihazların kullanılması ve 

mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik 

kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düșürmeden, enerji 

ihtiyacının en aza indirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Enerji tasarrufu ile kısa ve orta 

dönemde ülkelerin enerji teminiyle ilgili sorunlarının çözümüne küçümsenemeyecek 

katkı sağlanması, kalkınma ve nüfus artıș hızları düșük olan gelișmiș ülkelerin son 

yıllarda yașadığı bir deneyimdir. 

Ekonomik olarak, enerji verimliliğinin arttırılması, ilave yeni enerji kaynak-

larının devreye sokulması için yapılacak yatırımlardan daha caziptir. Ülkemizde 

yıllık 3 milyar $’a yakın olarak tahmin edilen, tasarruf edilerek kazanılabilecek 

enerjiyi üretmek için, çok daha pahalı yatırımlara ve çok daha uzun zamana ihti-

yaç vardır. Oysa enerji tasarrufu daha çabuk ve ucuza elde edilebilen bir enerji 

kaynağıdır. En önemli ulusal kaynağımız olan linyitlerin düșük kalorili, yüksek 

kükürtlü olduğu düșünüldüğünde enerji tasarrufu aynı zamanda en yerli ve en 

temiz enerji kaynağıdır. 

Ülke ekonomisine katkısının yanı sıra, sanayi sektörümüzdeki tesis bazında enerji 

tasarrufu ile üretim kademelerinde enerji tüketiminin azaltılması ve böylece mamul 

maddenin üretimindeki maliyetlerin düșmesi sağlanabilecek, bu da sanayi kurulușla-

rımızın iç ve dıș pazardaki rekabet șansını arttıracaktır. Yine bireysel düzeyde düșü-

nüldüğünde, binalardaki enerji tüketiminin, konfor șartlarını etkilemeden düșürülmesi 

halinde aile veya ișletme bütçesindeki ısıtma ve elektrik giderleri azalacaktır.

Enerji yoğunluğu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bașına tüketilen Birincil Enerji Mik-

tarını temsil eden ve tüm dünyada kullanılan bir göstergedir. Bu gösterge içinde, eko-

nomik çıktı, enerji verimliliğindeki artıș veya azalma, yakıt ikamesindeki değișimler 

birlikte ifade edilmektedir ve değișimlerin tek tek bu gösterge içinden ayırt edilmesi 

mümkün değildir. Bununla birlikte, dünyada enerji yoğunluğu, enerji verimliliğinin 

takip ve karșılaștırılmasında yaygın olarak kullanılan bir araçtır.
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Tablo 1’de ülkemiz enerji yoğunluğunun OECD’nin gelișmiș ülkeleri ile karșı-

laștırılması sunulmuștur. Bu Tablo incelendiğinde, ülkemizin enerji yoğunluğunun 

OECD ortalamasının üzerinde ve yakın geçmiște artıș eğilimi gösterdiği ve halen 

kiși bașına enerji tüketiminin OECD ortalamasının bește biri civarında olduğu 

görülmektedir. 

Grafik 2’de yine ülkemizin enerji yoğunluğunun 1970-1996 yılları arasındaki 

artma eğilimi açıklıkla gözlenmektedir. Tabloda gözlenen kiși bașına enerji tüketi-

mindeki diğer ülkelere göre daha büyük artıș oranı (Japonya hariç), kalkınma için 

olumlu bir gelișme olmakla birlikte, enerji yoğunluğundaki artıș eğilimi, ülkemizdeki 

mevcut ekonomik aktivite ve yașam standardı için gerekli enerjinin daha verimli 

ve daha az enerji yoğun bir șekilde harcanabileceği konusunda önemli bir ișarettir. 

Kısa vadede enerjinin verimli kullanımı ve enerji tasarrufu ile enerji yoğunluğunda 

düșme sağlanabilir. 

Tablo 1 Türkiye’de Enerji Yoğunluğu Ve Kiși Bașına Enerji Tüketiminin Bazı Gelișmiș Ülkelerle Karșılaștırıl-
ması

Enerji Yoğunluğu*

 1995        1996**

Enerji Yoğunluğu
Artıșı

 %
1990-1995

Kiși Bașına Birincil 
Enerji Tüketimi

TEP***
1995

Kiși Bașına Birincil 
Enerji Tüketim 

Artıșı
 %

1990 –1995

Türkiye 0.35 0.35 0.2 1.01  1.6

Japonya 0.16 0.16 1.21 3.96  2.2

Almanya 0.19 0.19 -2.6 4.15  -1.5

Ingiltere 0.21 0.22 -0.3 3.79  0.5

Fransa 0.19 0.20 0.2 4.15  0.7

Kanada 0.38 0.38 0.61 7.88  0.8

ABD 0.34 0.34 -0.6 7.90  0.6

IEA****
(ortalama)

0.25 0.25 -0.2 4.95  0.8

Kaynak: OECD
* Toplam Birincil Enerji Tüketimi / Gayri safi Yurt İçi Hasıla [milyon TEP/ 1000 $]. 
**  Tahmin       
***  TEP: Ton Petrol Eșdeğeri
****  IAE: Uluslararası Enerji Ajansı
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Grafik 2 Ülkemizde 1970-1996 Yılları Arasındaki Enerji Yoğunluğu Değișimi
NOT: Grafikte milyar TL ile gösterilen değerler 1987 yılı sabit fiatları ile Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’dır.

4. JAPONYANIN GELİȘMİȘ BİR ÜLKE OLARAK İKLİM 
DEĞİȘİKLİĞİNİN ETKİLERİNİN AZALTILMASINDAKİ 
ÇABALARININ İNCELENMESİ
Bilindiği üzere, Japonya gelișmiș bir ülke olarak, İDÇS Ek-I ve Ek-II listelerinde 

yer almaktadır.

Kyoto Protokolunun Ek-B listesinde yer alan bir ülke olarak 1. Taahhüt döne-
minde sera gazı emisyonlarının 1990 yılı seviyesinin %6 altına indirme taahhüdünde 
bulunmuștur.

Japonyanın önümüzdeki yıllarda söz konusu taahhütlerini gerçekleștirmek amacı 
ile enerji tüketim ve üretiminde göz önüne alacağı kriterler așağıda verilmiștir. Söz 
konusu kriterler incelendiğinde enerji tüketimi bașlığı altında enerji tasarrufunun 
desteklenerek diğer ülkelere göre oldukça iyi bir noktada bulunulan enerji yoğun-
luğunun daha da așağıya çekilmesi hedeflenmektedir.

Enerji Tüketimi 
Enerji Tasarrufunun Desteklenmesi
      - Enerji Yoğunluğunun Daha da Düșürülmesi
        (Sanayi Sektörü)
      - Uygulama Programlarının Genișletilmesi 
        (Konut/Ticari Sektör)
      - Diğerleri(Ulașım, Bina, Hayat Tarzı v.s.)
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Enerji Üretimi 
Daha Az CO

2
 Emisyonu İçeren Enerji 

Kaynaklarının Desteklenmesi
 - Nükleer 
 - Doğal Gaz
 - Yenilenebilir
Enerji tüketen sektörler içerisinde en büyük paya sahip olan sanayi sektörünün 

2010 yılına doğru uygulanacak tasarruf programı așağıda verilmiștir. 

Sanayi sektörü için verilen program incelendiğinde tüm fabrikalarda yıllık enerji 
tüketimin %1 oranında azaltılması, enerji verimliliğinin arttırılması amacı ile kredi 
ve sübvansiyon desteği, Enerji Yöneticilerinin bilgi düzeyinin arttırılması ve gelișmiș 
ülkeler için Kyoto Protokolunun esneklik mekanizmaları içerisinde yer alan emisyon 
ticareti uygulamalarıdır. 

Yukarıda yer alan önemli uygulamalardan birisi de sanayi ile yapılan ișbirliği 
sonucu Gönüllü Uygulama Proramıdır. Söz konusu programa gore;

Keidanren Gönüllü Uygulama Programı
Demir-Çelik Sektörü
%10 2010 yılına kadar enerji tüketimini 
 1990 yılı seviyesinin %10 altına çekme
Kimya Sektörü
%10 2010 yılına kadar enerji yoğunluğunu 
 1990 yılı seviyesinin %10 altına çekme
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Kağıt ve Kağıt Hamuru Sektörü
%10 2010 yılına kadar enerji yoğunluğunu 
 1990 yılı seviyesinin %10 altına çekme

çalıșmaları uygulamaya konulmuștur. 

5. ÜLKEMİZDE ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİNİN 
VERİMLİ KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIȘMALAR
Türkiye’nin birincil enerji tüketimi yılda %6-7, elektrik enerjisi tüketimi 

%9-10 civarında artıș göstermektedir. 2002 yılında 78.4 milyon TEP olarak 
gerçekleșen birincil enerji tüketiminde kömür ve biomas kökenli kaynaklar 
%34.7, petrol ve doğal gaz %59.6, hidrolik %3.7 ve diğer kaynaklar (jeotermal, 
güneș, ithal elektrik) %1.7 pay almıștır (Grafik 3). Görüldüğü gibi enerji tüke-
timini %95’i CO

2
 ve diğer sera gazlarının üretimine yol açan fosil yakıtlardan 

meydana gelmiștir.

 Grafik 3 Birincil Enerji Tüketiminin Kaynaklar Bazında Dağılımı (2002)

Halen ülkemizde sanayi, konut ve ulașım en büyük nihai enerji tüketim sektörle-
rimizdir. 58.8 Milyon TEP olan nihai enerji tüketiminde sanayi %42, konutlar %31 
ve ulaștırma %19 pay ile toplam nihai enerjinin %92’sini tüketmektedir. 

%42 ile en büyük paya sahip olan sanayi sektörü enerjinin verimli kullanılması 
konusunda öncelikli sektörlerin bașında gelmektedir.
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 Grafik 4 Nihai Enerji Tüketiminin Sektörel Dağılımı (2002)

Ülkemizde ilk planlı enerji tasarrufu çalıșmaları 1981 yılında Elektrik İșleri 

Etüt İdaresi tarafından Genel Müdürlük içinde yeni olușturulan bir daire bașkanlığı 

bünyesinde bașlatılmıștır. 

 1981’den sonraki İlk çalıșmalar kapsamında UNIDO tarafından desteklenen 

bir proje ve Dünya Bankası kredisi ile 2 proje, ağırlıklı olarak sanayi sektörümüze 

yönelik șekilde gerçekleștirilmiștir.

1993 yılı bașında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Genel Müdür-

lüğümüzün bu çerçevedeki enerji tasarrufu faaliyetlerinin yurt çapında daha etkili 

ve kapsamlı olarak yürütülebilmesi için EİE bünyesinde Ulusal Enerji Tasarrufu 

Merkezi olușturulması hususunda Olur verilmiștir.

Ayrıca son yıllarda JICA ile ișbirliği çerçevesinde sanayi sektörüne yönelik olarak 

çalıșmalar Japon teknik yardımı ile bașlatılmıș ve “Türk Sanayiinde Enerjinin Ras-

yonel Kullanımı” projesi kapsamında 1995-96 yılları arasında demir çelik, tekstil, 

yağ, deterjan ve tuğla sektörlerinde Japon uzmanlar desteğinde enerji tasarrufu 

etütleri yapılmıștır.

Yürütülen tüm bu çalıșmalar sonucunda ülkemizdeki nihai tüketim sektörlerinde 

ortalama %25’in üzerinde enerji tasarrufu potansiyelinin olduğu bunun da yaklașık 

yıllık 3 milyar $’a karșılık geldiği tahmin edilmektedir.
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Çeșitli projeler çerçevesinde yabancı uzmanların da desteği ile teorik ve pratik 

olarak eğitilen personel ve en son enerji tasarrufu etüt cihazları ve araçları ile 

donatılan Enerji Tasarrufu Merkezi ağırlıklı olarak sanayi sektörüne yönelik enerji 

tasarrufu etütleri, eğitim, yayın, istatistik araștırmalar, mevzuat ve politika çalıșma-

larını yürütmekte olup etüt, eğitim ve yayın hizmetleri kar gayesi gütmeden ücretler 

karșılığında verilmektedir. 

Sanayide enerji verimliliği bilincini olușturmak, enerji tasarrufu odaklarını ve 

miktarlarını tespit etmek ve fabrikalarda etkili bir enerji yönetimi kurulmasına yar-

dımcı olmak amacıyla, Merkez tarafından olușturulan ekiplerce genellikle ön enerji 

etüdü seviyesinde çalıșmalar yapılmaktadır. Özel olarak düzenlenmiș minibüsler ve 

portatif ölçüm cihazları ile yürütülen bu enerji tasarrufu etütleri sonucunda fabri-

kanın mevcut durumu ve enerji tasarrufu potansiyeli, boyut ve önlemler șeklinde 

belirlenerek fabrika yönetimine rapor halinde sunulmaktadır. 

Fabrikaların talebi ile yürütülen Enerji Verimliliği Eğitim Aracı Programı çerçe-

vesinde, fabrika personeline enerji tasarrufu ile ilgili konularda yerinde ve kapsamlı 

eğitim sağlanmaktadır. İçi sınıf gibi düzenlenerek televizyon, video, tepegöz, slayt 

makinası gibi ekipmanlarla donatılan bir otobüsle fabrikalara gidilerek, çalıșanları 

ișlerinden fazla uzaklaștırmadan her düzeydeki elemanın eğitime katılmaları sağlan-

maktır. Bu program çerçevesinde toplam 600 civarında teknik personel fabrikalara 

gidilerek eğitilmiștir.

Merkezin enerji tasarrufu çalıșmalarının yayın faaliyetleri ile desteklenerek 

etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bugüne kadar, çeșitli tipte birçok yayın 

hazırlanmıștır. Bu yayınlar ve bilinçlendirme amacıyla hazırlanan çeșitli afișler ve 

video kasetler talepte bulunanlara parasız dağıtılmaktadır. Ayrıca kurslarda kullanılan 

ders kitapları (4cilt) isteyene belli bir ücretle satılmaktadır. 

Ülkemiz sanayi sektöründe enerji verimliliğini arttırmak üzere hazırlanan Sanayi 

Kurulușlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması Hakkındaki Yönetmelik 

11 Kasım 1995 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Toplam enerji tüketimi yıllık 2 000 

TEP ve yukarısında olan tüm fabrikalardaki Enerji Yöneticilerinin yaptığı çalıșmalar 

izlenmektedir. Söz konusu yönetmelik 500 civarında fabrikayı kapsamaktadır.

Yönetmelik gereğince Genel Müdürlüğümüz, sanayicilerimize yönelik Enerji 

Yöneticisi kursları açarak sertifika vermektedir. Ayrıca kurslar ve enerji tasarrufu 

etütlerini yürütmek üzere müracaat eden kiși ve kurulușların talepleri incelenerek 
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bu faaliyetlerin yürütülebilmesi için yeterli görülen kiși ve kurulușlara yetki belgesi 
verilmektedir. Bugüne kadar Eğitim için üç, Etüt için iki kuruluș yetki almıștır. 

Bugüne kadar gerek Genel Müdürlüğümüz gerekse yetki verdiğimiz kuru-
lușlar tarafından düzenlenmiș olan toplam 38 kursa 589 kiși katılmıș olup, 
bunlardan kurs gereklerini yerine 400’ü așkın kișiye enerji yöneticisi sertifikası 
verilmiștir. Sürekli irtibatta olduğumuz bu enerji yöneticileri sayesinde, sanayi 
sektöründe yürütülen çalıșmalarda son yıllarda önemli gelișmeler sağlandığı 
gözlenmektedir.

Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi’nin yurt çapında yürüttüğü Enerji Yöneticisi 
kurslarının etkinliğinin arttırılması amacıyla bir eğitim merkezi ve bir model fab-
rika kurulması konusundaki ortak proje üzerinde JICA ile mutabakat sağlanmıș ve 
proje anlașması Mart 2000’de imzalanmıștır. Bu proje ile enerji tasarrufu konusunda 
dünyada en önemli ülkelerden biri olan Japonya’dan bilgi ve teknoloji transferi 
sağlanırken özellikle eğitim çalıșmaları konusundaki alt yapı eksiklikleri Japon 
hükümetince verilen çeșitli ekipman ve malzeme ile giderilmektedir. Enerji Tasar-
rufu Eğitim Tesisi’nin açılıșı Ekim 2001 tarihinde gerçekleșmiștir.

Japon tarafının model fabrikanın kurulması, eğitimle ilgili teçhizat, 5 yıl süre 
ile kısa ve uzun dönemli uzman gönderilmesi ve Türk uzmanların yetiștirilmesi 
gibi hususlarda destek sağladığı bu projeye Japon hükümetinin katkısı bugüne 
kadar yaklașık 2.1 milyon dolardır. Ülkemizin projeye katkısı, çalıșmalar için 
bina ve eleman tahsisi șeklinde olmaktadır. 

Enerji Tasarrufu Merkezi, bu çalıșmalarının yanı sıra enerji tasarrufu ile ilgili 
çeșitli ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve workshop düzenlemiștir ve düzen-
lemeye devam etmektedir. Her yıl Ocak ayınının ikinci haftasında Enerji Tasarrufu 
Haftası Etkinlikleri içinde Enerji Verimliliği Konferansı organize edilmektedir. 
Ayrıca, Bakanlığımızın ișbirliği ile 1999 yılından bu yana sanayi sektöründe proje 
yarıșmaları yapılmaktadır.

 Ayrıca DİE ile ișbirliği yapılarak sanayide enerji tüketiminin %80’ine yakınını 
teșkil eden 1000 civarındaki tesis enerji tüketimi açısından izlenmektedir. DİE top-
ladığı bilgileri kitap șeklinde yayınlamaktadır. 

Ülkemizdeki elektrik enerjisi tüketimini önemli derecede etkileyen beyaz eșya 
ve klima cihazlarının enerji verimliliğinin arttırılması amacıyla İdaremiz tarafından 
çalıșmalar bașlatılarak bu çalıșmalara klima ve beyaz eșya üreticileri, bu üreticilerin 
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birlikleri ve ithalatçıları ile ilgili kamu kurulușlarının katılımı sağlanmıștır. Çalıș-
malarımız sonucunda hazırlık çalıșmaları bașlatılan buzdolapları ve diğer elektrikli 
ev aletleri ve lambalarla ilgili etiket yönetmelikler, Avrupa Birliği direktiflerinin 
uyumlaștırılması kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 2002 de değișik 
tarihlerde yayınlanmıștır. Böylece evlerde kullanılan buzdolabı, çamașır makinası 
ve bulașık makinasının daha az enerji tüketir hale gelmesi ile ev ve ülke ekonomisine 
katkı sağlanacaktır. 

SONUÇ
Türkiye’nin Birleșmiș Milletler Iklim Değișikliği Çerçeve Sözleșmesi’ne taraf 

olmasının uygun bulunduğuna dair kanun TBMM Genel Kurulu’nun 16 Ekim 2003 
günü gerçekleștirilen 22. Dönem 2. Yasama yılı 8. birleșiminde görüșülerek kabul 
edilmiștir. Söz konusu kanun, Cumhurbașkanlığı makamının 20 Ekim 2003 günlü 
onayının ardından 4990 sayı numarasıyla 21 Ekim 2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanmıștır. 

Birleșmiș Milletler kuralları uyarınca, Sözleșme Sekreteryası’na konu ile ilgili 
resmi bildirimi izleyen 90. günün sonunda, Türkiye’nin BM Iklim Değișikliği 
Çerçeve Sözleșmesi’ne taraf olma süreci tamamlanmıș olacaktır. Türkiye’nin de 
katılımıyla, BM Iklim Değișikliği Çerçeve Sözleșmesi’ne taraf olan ülke sayısı 
189’a ulașmıștır.

Ülkemizin gerek kendi insiyatifi ile gönüllü olarak ya da ileride uluslar arası 
anlașmalardan doğabilecek yükümlülükler nedeniyle emisyon azaltımı konusunda 
alternatif senaryoların hazırlanması büyük onem arz etmektedir. Hazırlanacak senar-
yolar arasında enerjinin verimli kullanımı tebliğde de belirtildiği üzere öncelikli 
yere sahip bulunmaktadır. 




