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“Enerji verimliliği”, 1970’lerdeki
Petrol Krizi’nin etkisiyle gündeme gel-
mesinden bu yana dünyanWn çeşitli ül-
kelerinde enerji politikalarWnWn belirlen-
mesinde önem verilen bir kavram ol-
muştur. Ülkemizde enerji verimliliği ça-
lWşmalarW 1980’lerden itibaren Elektrik
İşleri Etüt İdaresi (EİE) çatWsW altWnda
sürdürülmüştür. 2007 yWlWnda Enerji Ve-
rimliliği Kanunu yürürlüğe girmiş, ka-
nun çerçevesinde yönetmelikler yayWm-
lanarak uygulamaya konmuştur. Yürür-
lüğe girmesinin üzerinden 5 yWla yakWn
süre geçen Enerji Verimliliği Kanunu
kapsamWnda yapWlanlara dönüp bakmak
gerekiyor.

Yetersiz altyapı
Kanun, enerji verimliliği çalWşmalarW-

nWn şirketler (enerji verimliliği danWş-
manlWk şirketleri) eliyle sürdürülmesi
üzerine kurgulanmWştWr. Bu kapsamda
enerji etüdü, verimlilik artWrWcW proje ha-
zWrlama ve uygulama hizmetleri bu şir-
ketler tarafWndan verilmektedir. Şirket-
lerin, EİE ve onun yetki verdiği kurum-
lar (meslek odalarW ve üniversiteler) ta-
rafWndan yetkilendirilmeleri tasarlan-
mWştWr. Yetkili kurum sayWsW 10’u geçti-
ğinde EİE’nin şirket yetkilendirme gör-
evini tamamen bu kurumlara bWrakma-
sW planlanmWşsa da, bu sayW henüz üçtür
(Elektrik, Makina Mühendisleri Odala-
rW ve Gazi Üniversitesi).

2011 sonu itibarWyla yetkilendirilen
enerji verimliliği danWşmanlWk şirketi
(EVD) sayWsW ancak 38’dir. İlgili yönet-
melikte kapsamlW bir değişiklik yapWla-
cağW gerekçesiyle 2011 yWlW boyunca yet-
ki başvurularW askWya alWnmWş, sözü edi-
len kapsamlW değişiklik 27 Ekim
2011’de yönetmeliğin yeniden yayWm-
lanmasWyla hayata geçmiştir. Bu deği-
şiklikle şirketlerin çeşitli alanlarda uz-
manlaşmalarW hedeflenmiş, şirket yetki
belgelerinin A sWnWfWna yükseltilmesi
için ise astronomik değerlerde iş bitir-

me belgesi sahibi olmalarW ön koşulu ge-
tirilmiş, halk diliyle “büyük balık” ka-
yWrWlmWştWr.

Yönetmeliğin yeniden yayWmlanma-
sWndan sadece 6 gün sonra 662 sayWlW
Kanun Hükmünde Kararname ile EİE
kapatWlmWştWr. EİE’nin enerji verimliliği
ile ilgili görevlerinin Enerji ve Tabii
Kaynaklar BakanlWğW Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğü tarafWndan yü-
rütüleceği anlaşWlmaktadWr. Enerji ve-
rimliliği çalWşmalarWnWn özerk bir kurum
tarafWndan yürütülmesine yönelik adWm
atWlmasW gerekirken tam tersi yapWlmWş,
bakanlWğWn bağlW kuruluşu EİE kapatWla-
rak enerji verimliliğiyle ilgili sorumlu-
luklarW ana hizmet birimi olan Yenile-
nebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne dev-
redilmiştir.

Kanunda tanWmlanan Enerji Verimli-
liği Koordinasyon Kurulu (EVKK),
enerji verimliliği çalWşmalarWnWn etkin
olarak yürütülmesi ve eş güdümün sağ-
lanmasW amacWyla üç ayda bir toplan-
maktadWr. Kurulun birincil görevi ülke
çapWnda enerji verimliliği stratejileri,
planlarW ve programlarW hazWrlamak ve
bunlarWn uygulanmasWnW sağlamaktWr. Bu
görev doğrultusunda Enerji Verimliliği
Strateji Belgesi hazWrlanacağW 2010
Ocak ayWnda duyurulmuş, 2010 yWlWnWn
ilk çeyreğinde belge taslağW ilgili kuru-
luşlarWn görüşüne açWlmWştWr. 2011 Şubat
ayWnda EVKK’den geçen belgenin yü-
rürlüğe girmesi için halen Yüksek Plan-
lama Kurulu onayW beklenmektedir.

Tasarruf hedefi
Temel hedefin 2023 yWlWnda enerji yo-

ğunluğunun 2011 yWlWna göre yüzde 20
azaltWlmasW olarak ortaya konduğu Ener-
ji Verimliliği Strateji Belgesi TaslağW,
belirli bir zaman diliminde gerçekleşti-
rilecek sayWsal hedefler içermesi açWsWn-
dan ihtiyaç duyulan bir çalWşmadWr. An-
cak Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
de EİE gibi KHK’lerden nasibini al-
mWştWr. Haziran 2011’de yayWmlanan
KHK ile bakanlWklarWn yeniden yapW-
landWrWlmasW; strateji belgesi taslağWnda-

ki bakanlWk ve kurum isimlerinin düzel-
tilmesini, ardWndan taslağWn yeniden ba-
kanlarWn imzasWna açWlmasW gereksinimi
doğurduğundan belgenin yürürlüğe gir-
mesi biraz daha gecikmiştir.

Sanayi kuruluşlarWnda verimlilik art-
tWrWcW projelerin uygulanmasW Kanun
kapsamWnda desteklenmektedir. 21 Ara-
lWk 2011 itibariyle bu kapsamda uygu-
lanmakta olan 32 projenin 13’ü için 643
bin 213 TL destek ödemesi yapWlmWş-
ken, diğer projeler değerlendirme aşa-
masWndadWr. Yönetmelik değişikliği ge-
rekçesiyle, şirket başvurularW gibi ve-
rimlilik artWrWcW proje desteği başvurula-
rW da 2011 yWlW boyunca alWnmamWştWr.

Yazılım sorunlu
Kanun, binalarda ve sanayi kuruluş-

larWnda enerji etüdü, ölçüm, uygulama
gibi işleri yürütecek enerji yöneticileri-
nin eğitimlerini de düzenlemektedir.
Eğitimler, (kapatWlmadan önce) EİE,
yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler
tarafWndan düzenlenebilmektedir. 21
AralWk 2011 itibariyle binalarda 1900,
sanayide 2 bin 602 sertifikalW enerji yö-
neticisi bulunmaktadWr. 27 Ekim
2011’deki yönetmelik değişikliğiyle
enerji yöneticileri için bina ve sanayi
yetki ayrWmW ortadan kalkmWş, tüm mü-
hendislerin enerji yöneticisi olabilmesi
mümkün hale gelmiştir.

Binalarda enerjinin verimli kullanWl-
masW konusunda Kanun ve 2008 yWlWn-
da yayWmlanan Binalarda Enerji Perfor-
mansW (BEP) Yönetmeliği kapsamWnda
çalWşmalar yürütülmektedir. Yönetme-
liğe göre, her binanWn enerji tüketim bil-
gileri ve verim sWnWfWnW gösteren enerji
kimlik belgesinin (EKB) düzenlenmesi
yeni binalar için zorunludur. Mevcut bi-
nalarWn enerji kimlik belgelerinin dü-
zenlenmesi için 2017’ye kadar süre ta-
nWnmWştWr. EKB düzenlemekle yetkili
uzmanlarWn eğitimleri yetkili kurumlar
ve şirketler eliyle hWzla düzenlenmiş, 11
KasWm 2011 itibariyle EKB uzmanW sa-
yWsW 10 bin 410’a ulaşmWştWr. Ancak EKB
düzenlenmesinde kullanWlan BEP-TR
yazWlWmWna erişim ve yazWlWmWn kullanWm
sorunlarW uygulamanWn başladWğW 1 Ocak
2011’den bu yana çözülememiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlW-
ğW’nWn 2005 yWlWnda hazWrladWğW 2005-
2020 talep tahminlerinde, ülkemizin bi-
rincil enerji tüketiminin geometrik ola-
rak artmaya devam edeceği, 2020’de
222 milyon ton eşdeğer petrole (TEP)
ulaşacağW öngörülmüştür. 2010 yWlWnda
gerçekleşen birincil enerji tüketimi 109
milyon TEP’tir. Benzer şekilde, TEİAŞ
tarafWndan hazWrlanan 2011-2020 Üre-
tim Kapasite Projeksiyonu’nda,
2020’de elektrik enerjisi talebinin
2010’da gerçekleşen miktarWn iki katW-
na ulaşacağW öngörülmüştür. Enerji ta-
lebi tahminlerindeki bu durum, enerji
planlamasWnda verimlilikle elde edile-
cek tasarrufun dikkate alWnmadWğWnWn
göstergesidir. Ülkemizin enerji ihtiyacW
için nükleer enerji, doğalgaz, ithal kö-
mür santrallarW yerine daha ucuz olan
enerji verimliliği öncelikli olarak ele
alWnmalW, devlet politikasW olarak be-
nimsenmeli ve bunun gereği olarak ye-
terli kaynak ayrWlmalWdWr. Bu; enerji
yoksunu ülkemiz için bir zorunluluk ol-
duğu kadar iklim değişikliği tehdidi al-
tWndaki gezegenimize karşW sorumlulu-
ğumuzun da gereğidir.

Yeni düzenlemeler karmaşaya yol açtı, yazılım altyapısı yetersiz kaldı

Verimlilik nükleerden ucuz
Türkiye’nin 2020 yılında ihtiyacı olacak enerjinin 2010 yılındakinin iki katı
olacağı tahmin ediliyor. Yapılması planlanan nükleer santral ve diğer doğaya
zarar veren yatırımlar da bu tahmin ile gerekçelendiriliyor. Ancak enerji
tasarrufu doğrultusunda yapılacaklar, enerji yatırımlarından daha ucuza geliyor.
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