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ENERJİ VERİMLİLİĞİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
TASARISI KOMİSYONDA TASARISI KOMİSYONDA 

KABUL EDİLDİKABUL EDİLDİ

leri, yönetimlerin olmadığı yerlerde 
binaların sahipleri, enerji yöneticisi 
görevlendirecek. Merkezi ısıtma 
sistemine sahip binalarda, merkezi 
veya lokal ısı ve sıcaklık kontrol 
cihazları ve ısınma maliyetlerinin 
ısı kullanım miktarına bağlı olarak 
paylașımını sağlayan sistemler kul-
lanılacak. Buna aykırı hazırlanan 
projeler onaylanmayacak. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 
yürürlüğe konulacak yönetmeliğe 
göre, yapı projeleri kapsamında 
enerji kimlik belgesi düzenlenecek. 
Belgede, binanın enerji ihtiyacı, 
yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğut-
ma sistemlerinin verimi ve binanın 
enerji tüketim sınıflandırmasıyla 
ilgili bilgiler bulunacak. Mücavir 
alan dıșında kalan ve toplam inșa-

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu’nda görüșülen Enerji 
Verimliliği Kanunu Tasarısı kabul 
edildi. Diğer komisyonlardaki çalıș-
maların tamamlanmasının ardından 
TBMM Genel Kurulu’nda yapı-
lacak görüșmelerden sonra tasarı 
yasalașacak. 

Tasarı, enerjinin üretim, iletim, dağı-
tım ve tüketim așamalarında endüst-
riyel ișletmelerde, binalarda, elektrik 
enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve 
dağıtım șebekelerinde ve ulașımda 
enerji verimliliğinin artırılmasının 
desteklenmesine, toplum genelinde 
enerji bilincinin geliștirilmesine, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
yararlanılmasına yönelik usul ve 
esasları kapsıyor. 

Enerji verimliliği çalıșmalarının 
ülke genelinde ilgili kurulușlarca et-
kin olarak yürütülmesi, sonuçlarının 
izlenmesi ve koordinasyonu amacıy-
la Enerji Verimliliği Koordinasyon 
Kurulu olușturulacak. Elektrik İșleri 
Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğü, 
meslek odalarına ve üniversitelere, 
uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve 
șirketleri yetkilendirebilmeleri için 
kurul onayıyla yetki belgesi vere-
cek. Șirketlere de genel müdürlük ve 
yetkilendirilmiș kurumlarca eğitim, 
etüt, danıșmanlık ve uygulama faa-
liyetlerini yürütmek üzere yetki bel-
gesi verilecek. Endüstriyel ișletmeler, 
çalıșanları arasından enerji yöneticisi 
görevlendirecek. Toplam inșaat alanı 
en az 20 bin metrekare veya yıllık 
tüketimi 500 ton eșdeğer petrol (TEP) 
ve üzerinde olan binaların yönetim-
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at alanı bin metrekareden az olan 
binalar için enerji kimlik belgesi 
düzenlenmesi zorunlu olmayacak. 
Endüstriyel ișletmeler tarafından 
sunulan ve onaylanan, geri ödeme 
süresi en fazla 5 yıl ve projede belir-
lenen bedelleri en fazla 500 bin YTL 
olan uygulama projeleri, bedellerinin 
en fazla yüzde 20’si oranında destek-
lenecek. 

Verimlilik artırıcı projeleri destekle-
nen tüzel kișiler, bu projelerini ișlet-
melerinde 2 yıl içinde uygulayacak. 
Bu süreyi așan veya projesinden 
farklı yapılan uygulamalar destek-
lenmeyecek. 

Elektrik İșleri Etüt İdaresi, sanayi-
de ve binalarda enerjinin rasyonel 
kullanımıyla ilgili eğitim hizmetleri 
verecek; üniversite, meslek odası ve 
tüzel kișileri aynı hizmetleri verebil-
meleri için yetkilendirecek. Enerjinin 
etkin ve verimli kullanımı yönünde 
yürütülen çalıșmaları izleyecek, ener-
ji tüketim noktalarında çevreyi ilgi-
lendiren zararlı atık ve emisyonların 
gelișimini izleyip değerlendirecek, 
önlem önerileri hazırlayacak. 

EİE İdaresi, görevleri kapsamınd”a 
gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, 
gerçek ve tüzel kișilerden istemeye 
yetkili; bilgi istenenler ise gerekli bil-
gileri vermekle yükümlü olacak. EİE 
İdaresi, bu görevlerini yerine getirir-
ken, hidrometrik ölçüm istasyonları 
kuracak; ișletip sondajlar yapacak. 

Tasarıda, enerji verimliliğine ilișkin 
önlemlerin uygulanmasında yasa 
kapsamı dıșında tutulan binalar șöy-
le sıralanıyor: 

“Özellik veya görünümleri kabul 
edilemez derecede değișecek olan 
binalar, koruma altındaki bina 
veya anıtlar, ibadet yeri olarak 
kullanılan binalar, planlanan 
kullanım süresi 2 yıldan az olan 
geçici binalar, sanayi alanlarında 
ișletme ve üretim faaliyetlerinin 
yürütüldüğü binalar, atölyeler, 
tarımsal binalar, yılın 4 ayından 
daha az kullanılan binalar ile 
toplam kullanım alanı 50 metre-
karenin altında olan binalar.”

KojenerasyKojenerasyon Tesisi on Tesisi 
KurulmasıKurulması
Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karșıla-
mak amacıyla, bakanlık tarafından 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte 
tanımlanan değerin üzerinde verimi 
olan kojenerasyon (ısı, elektrik ve 
mekanik enerjinin aynı tesiste eș 
zamanlı olarak üretimi) ile mikro 
kojenerasyon (elektrik enerjisine 
dayalı kurucu gücü 50 kilovat ve al-
tında olan kojenerasyon tesisi) tesisi 
kuran gerçek ve tüzel kișilerin lisans 
alma ve șirket kurma yükümlülüğün-
den muaf tutulması, yönetmelikle 
düzenlenecek. 

Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karșıla-
mak amacıyla kurulu gücü azami 200 
kilovatlık üretim tesisi kuran gerçek 
veya tüzel kișilerin, bölgedeki da-
ğıtım lisansı sahibi tüzel kișiyi ve 
EPDK’yı bilgilendirmek koșuluyla 
anonim veya limited șirket kurma 
ve lisans alma yükümlülüklerinden 
muaf olacak. Ancak bu kișiler, al-
dıkları enerjiden mahsup edilmek 

kaydıyla, ürettikleri ihtiyaç fazlası 
enerjiyi dağıtım șebekesine verebi-
lecek. 

Isıtma Sisteminde Isıtma Sisteminde 
Dönüșüm Dönüșüm 
Kat maliklerinden birinin isteğiyle 
ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt 
dönüșümü ve ısıtma sisteminin mer-
kezi sistemden ferdi sisteme veya 
ferdi sistemden merkezi sisteme 
dönüștürülmesi, kat maliklerinin 
sayı ve arsa payı çoğunluğuyla ve-
recekleri karar üzerine yapılacak. 
Ancak toplam inșaat alanı 2 bin 
metrekare ve üzeri olan binalarda 
merkezi ısıtma sisteminin ferdi siste-
me dönüștürülmesi, kat maliklerinin 
sayı ve arsa payı olarak oybirliğiyle 
verecekleri karar üzerine yapılacak. 

Yenilenebilir Enerji Yenilenebilir Enerji 
Yasası’nda DeğișiklikYasası’nda Değișiklik

Perakende satıș lisansı sahibi tüzel 
kișiler, yenilenebilir enerji kaynak-
larından elektrik enerjisi üreten YEK 
belgeli tesislerin 10 yılını tamamla-
mamıș olanlarından da elektrik 
enerjisi satın alacak. Satın alınacak 
elektrik enerjisi için uygulanacak fi -
yat, her yıl için, EPDK’nın belirlediği 
bir önceki yıla ait Türkiye ortalama 
elektrik toptan satıș fiyatı olacak. 
Bu fi yat, 5 centten az, 5.5 centten 
fazla olamayacak. Bu uygulamalar, 
31 Aralık 2011 tarihinden önce iș-
letmeye giren tesisleri kapsayacak. 
Bakanlar Kurulu, uygulamanın sona 
ereceği tarihi, 31 Aralık 2009’a kadar 
Resmi Gazete’de yayınlamak șartıyla 
en fazla 2 yıl uzatabilecek. 

Orman veya Hazine mülkiyetinde 
olan ve devletin tasarrufu altında 
bulunan her türlü tașınmazın, ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik enerjisi üretimi yapmak 
amacıyla kullanılması halinde, tesis, 
ulașım yolları ve șebekeye bağlantı 
noktasına kadarki nakil hattı için 
kullanılacak arazilere ilișkin olarak 
Çevre ve Orman ya da Maliye bakan-
lıkları tarafından izin verilecek. 


