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1. Giriş 

Bu rapor, KEMA International B.V. (DNV GL Group’a ait olan ve DNV GL adıyla faaliyet gösteren) ve 

DELOITTE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, EU IPA2012/CS01 numaralı Katılım 

Öncesi Yardım Aracı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Enerji Sektörü Teknik Yardım 

Projesi olan “Müktesebata Uyum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Kurumsal Kapasitesi, 

BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığı” projesi kapsamında 

yazılmıştır. Projenin faydalanıcısı Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’dır (ETKB). 

Okuyucular şunu bilmelidir ki raporda Danışmanların görüşleri sunulmaktadır ve bunlar AB veya ETKB’nin 

görüşleri ile örtüşmek zorunda değildir. 

Bu raporunun (AB Mevzuatı Uyumlaştırma ve İzleme Raporu - SCR) amacı, enerji alanında Türk ve 

Avrupa mevzuatı arasındaki temel farklılıkların genel bir değerlendirmesini Türk hükümetindeki karar 

alıcılara sunmak ve böylelikle Türkiye’yi enerji sektöründeki müktesebata uyum ve gelecekteki katılımcı 

görüşmelerine hazırlamaktır.  

Bu görev kapsamında temel faaliyet, ilgili alanlardaki mevcut Türk mevzuatının AB mevzuatı ile 

karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma, iki mevzuat arasında hangi farklılıkların olduğunu ve bu farklılıkların 

nerelerde yer aldığını açıklayan bir fark analizinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. 

Bölüm 2.1’de doğal gaz, elektrik, yenilenebilir enerjiler, enerji verimliliği ve enerji istatistikleri ve hesapları 

alanlarında AB mevzuatı ve düzenleyici çerçeve hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Bu sektörlerin her 

biri için AB çerçevesinin ana hatları Bölüm 2.1’de sunulmakta ve AB müktesebatının ana unsurları ve 

hükümleri tespit edilmektedir. Ayrıca, bu alanların her birinde Avrupa Birliği’nde görülen uygulamaların 

ana hatları da sunulmaktadır. Birçok alanda elektrik ve doğal gaza ilişkin genel düzenleyici çerçeve 

özdeştir (örneğin, piyasa açıklığı, düzenleyici kurumlar ve ayrıştırma). Her bir bölümü daha seçici 

okuyucular için okunabilir hale getirmek amacıyla özdeş düzenlemelerin ayrıntıları hem elektrik hem de 

doğal gaz bölümlerinde tekrar edilmektedir.  

Bölüm 2.2’de Türkiye’nin yasal çerçevesinin özet bir şekilde genel değerlendirmesi yapılarak resim 

tamamlanmaktadır. Çoğu okuyucunun Türkiye’deki durumu iyi bildiği varsayıldığı için bu bölüm çok kısa 

tutulmuştur.  

İki yasal çerçevenin karşılaştırılmasının sonucu olarak AB yasal çerçevesinin söz konusu temel hususları 

ile kıyaslamaları gösteren bir dizi kapsamlı tablo oluşturulmuştur. Genellikle uzun olan bu tablolar Ek 1’de 

yer almaktadır. Bu yapılan karşılaştırmanın mahiyeti, fark analizini ve farkları kapatmaya yönelik 

potansiyel politika seçeneklerinin kısa bir anlatımını içeren Bölüm 2.3’te ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmaktadır ki bu politika seçenekleri  gelecekte yapılacak Düzenleyici Etki Analizi’nin temelini atan 

ilk ön sonuçlar olarak değerlendirilebilir. 

Bölüm 2.4’te raporun bulguları kısa bir şekilde özetlenmektedir. 

Ayrıntılı karşılaştırma tablolarına ek olarak ayrıca ana AB Direktiflerinin her bir maddesinin Türk 

mevzuatındaki ilgili maddelerle bire bir karşılaştırması Ek 2’de sunulmaktadır. 

Müktesebata Uyum ve İnceleme Raporu 5 kitapçığa ayrılmıştır. Bu kitapçık Enerji Verimliliği bölümünü 

kapsamaktadır. 
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1.1. AB Enerji Politikası 

Günümüzün Avrupa Birliği’nin kurulmasında temel olan belgelerden birisi, Avrupa Kömür ve Çelik 

Topluluğunun(ECSC) ortaya çıkmasına da vesile olan Paris Antlaşması’nda(1951) şekillendirilen enerji 

politikasıdır. Ancak bu tarihsel durum, AB üyesi ülkelerin kendi topraklarındaki egemenlerinin yasal 

gerçekliğini gölgelememelidir. En önemlisi ise son zamanlarda koordinasyonu artırmaya yönelik 

gösterilen çabalara rağmen,enerji arz güvenliği büyük oranda ulusal ölçekte bir politika olarak kalmıştır. 

Avrupa Birliği iki alanda ortak bir yapılanma ortaya koyabilmiştir: iç piyasalarında elektrik ve gaz üzerindeki 

hükümet denetiminin kaldırılması ve iklim politikalarının düzenlenmesi. Şekil 1 de,bu yapılanmanın politik 

gelişimi 1987’deki Tek Avrupa Senedi’nden başlayarak gösterilmektedir.  

 

Şekil 1:AB Enerji ve İklim Politika’sının Kilometre Taşları 
 

AB iç enerji piyasası denildiğinde genellikle tek bir proje kastedilmektedir. Ancak temelini bir değil iki farklı 

mantıksal sistem oluşturmaktadır. 1988 ve 2009 arasındaki politik gelişmelere bakacak olursak, sürecin, 

liberalleşme aşaması için bir yol haritası oluşturma ve AB oluşumlarının rollerinin etkinleştirilmesi olarak 

iki kısımdan oluştuğunu söyleyebiliriz. Temel olarak, öncelikle üye ülkelerin etkinliği söz konusu idi, daha 

sonra AB komisyonun daha fazla güç toplaması ile, enerji sektörü üzerindeki hakimiyet alanını genişlettiği 

ve derinleştirdiği söylenebilir. 

Yukarıda bahsedilen yoğunlaşma süreci 1980’lerin sonunda uluslarüstü oluşumların güçlendiği 

sinyallerini veren  Tek Senet (1987) ve Maastricht Antlaşması(1993) ile başlatıldı. Süreç başladığından 

beri elektrik ve gaz piyasalarının liberalleşmesini amaçlayan üç paket kabul edildi. Bunlar Avrupa’da 

kamusal tekellerinin hakim olduğu görünümü tüketiciyi koruyan ve ayrımcılığın olmadığı bir piyasa 

görünümüne dönüştürdü. Bu üç paketten sonuncusu, günümüzün iç piyasalarının belkemiğini 

oluşturmaktadır, ayrıca bu raporun ana konusudur. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (EEC) ortak çevre politikasının geçmişi, ilk ortak çevresel hareket 

planının kabul edildiği 1973 yılına dayanmaktadır. Avrupa Komisyonunun 1991’den beri,C02 emisyonunu 

sınırlandırma ve enerji verimliliğini artırma stratejilerinden başlayarak, iklim ile ilgili girişimlerinin 

bulunduğu doğrudur , bunun yanısıra Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği politikasının gerçek anlamdaki 

başlangıç noktasının 1997’deki Kyoto Protokolü olduğunu söylemek yerinde olur. Uluslararası anlamda 

iklim değişikliğini hafifletme bağlamındaki bu ilk çığır açıcı antlaşma ile, AB ve AB üyesi ülkeler ulusal 
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karbon emisyonu azaltma hedeflerini ilk defa benimsemiş oldular. Bu benimseme, Avrupa Komisyonu’nun 

Kyoto Protokolü’nü uygulamak için gereken tüm AB stratejilerini tespit etmek, geliştirmek ve uygulamak 

amacı ile Avrupa İklim Değişikliği Programı’nın(ECCP) oluşturmasına zemin hazırladı, Avrupa Birliği 

Emisyon Ticareti Şeması’nın(EU ETS), ECCP kapsamında tasarlanan en önemli politika olduğu geniş 

oranda kabul görmektedir. Buna ek olarak 2007’deki zirvede AB liderleri, 2020 stratejilerini uygulamak 

için tasarlanan direktif ve mevzuatın oluşturduğu AB iklim ve enerji paketine zemin hazırlayan emisyon 

azaltma,yenilenebilir enerji gelişimi ve enerji verimliliğini artırma amaçları adı altında 2020 İklim Politikası 

Stratejisi’ni kabul ettiler. 2014’te, AB liderleri 2020 strateji paketinin peşinden gelecek olan 2030 enerji 

stratejileri paketi ile ilgili mütabık oldular. Şu anda Avrupa Komisyonu 2030 strateji paketinin 

düzenlemeleri üzerine çalışmalarına devam etmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, enerji güvenliği halen AB üyesi ülkelerin ulusal ilgi alanlarına ait bir konudur. 

AB gelecekteki enerji tedariği konusunda hala şüphesel baskıların olmasının bir sonucu olarak, enerji 

güvenliğinin ve dayanışmanın esas olduğu Enerji Birliği konseptini oluşturmuştur. Ancak şuanki hali ile, 

Enerji Birliğinin üye ülkelerin kendi yasal süreçlerine dönüşebilecek kapsamlı ve bağlayıcı bir AB 

yapılanması olduğu şüphelidir. Bu konsept en büyük sorunsalı çözme yolunda atılmış küçük bir adımdır; 

o da üye ülkelerin ulusal çıkarlarının ortak AB öncelikleri ile bir hale getirilebilmesidir. 

 

1.2.  AB Antlaşmaları 

AB Antlaşmaları, ek mevzuatın uygulamaya konması için hukuki bir temel işlevi görür. Bu demektir ki AB 

tarafından atılan her adım, tüm AB Üye Devletlerinin kendi iradesiyle ve demokratik bir şekilde onaylamış 

olduğu antlaşmalara dayanmaktadır. Örneğin, eğer bir antlaşmada bir politika alanından söz edilmiyorsa 

Komisyon, o alanda bir kanun teklif edemez.   

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (TFEU), AB’nin temel antlaşmasıdır. Bu antlaşma daha önce 

Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma (TEC) olarak bilinmekteydi.   TFEU, adını 1 Aralık 2009’da yürürlüğe 

giren Lizbon Antlaşması ile aldı ve antlaşmada değişiklik yapıldı. TFEU’da Avrupa Birliği’nin 

organizasyonel ve işlevsel ayrıntıları açıklanmaktadır.  

TFEU’nun 194. Maddesi, enerji alanında AB’nin özel hukuki dayanağını ortaya koymaktadır. AB’nin 

halihazırda rekabet kanunu ve iç pazara yönelik hükümler aracılığıyla enerji alanında aktif olmasına karşın 

AB ile Üye Devletler arasında bu alanda yetkinliğin özel bir şekilde paylaşımı ancak Lizbon Antlaşması’nın 

194. maddesinin kabulüyle uygulamaya konmuştur. Bu maddeye göre AB, aşağıdaki amaçlarla Avrupa 

düzeyinde tedbirler alma hakkına sahiptir: 

 enerji piyasasının işleyişinin güvence altına alınması  

 enerji tedarikinin güvenliğinin sağlanması 

 enerji verimliliğinin, enerji tasarrufunun, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin  

desteklenmesi 

 enerji şebekelerinin birbirine bağlanmasının desteklenmesi 

Buna ek olarak TFEU, rekabet kanunu ve ortak pazar hakkında yalnızca AB enerji mevzuatının birkaç 

temel parametresini değil, aynı zamanda Üye Devletlerin enerji kanunlarını belirleyen farklı hükümler de 

içermektedir ve bunlar aşağıda kısaca açıklanmaktadır. 

TFEU Md.  34 

TFEU Md.  34’te “ithalata yönelik niceliksel kısıtlamalar ve eşdeğer etkiye sahip tüm tedbirlerin Üye 

Devletler arasında yasaklanacağı” ifade edilmektedir. 
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TFEU Md.  37  

TFEU Md. 37’de “malların satın alındığı ve pazarlandığı koşullara ilişkin olarak Üye Devletlerin 

vatandaşları arasında hiçbir ayrım yapılmamasının sağlanması için Üye Devletlerin ticari nitelikli tüm 

Devlet tekellerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını” öngörülmektedir. Ayrıca “bu maddenin hükümleri, 

bir Üye Devletin hukuken veya fiilen ve doğrudan veya dolaylı olarak Üye Devletler arasındaki ihracat 

veya ithalatı denetlemesini, belirlemesini veya önemli derecede etkilemesini sağlayan herkes için 

geçerlidir. Bu hükümler, aynı şekilde Devlet tarafından diğerlerine işletme yetkisi verilen tekeller için de 

geçerlidir.” Ayrıca, bu maddede paragraf 2’de “Üye Devletlerin paragraf 1’de belirtilen ilkelere aykırı olan 

veya gümrük vergilerinin yasaklanması ve Üye Devletler arasındaki niceliksel kısıtlamalar ile ilgili 

maddelerin kapsamını sınırlandıran yeni tedbirler almaktan kaçınması” öngörülmektedir. 

TFEU Md. 101  

TFEU Md. 101, “Üye Devletler arasında ticareti etkileyebilecek ve iç piyasada rekabetin önlenmesi, 

kısıtlanması veya bozulması amacına sahip olan veya bunları gerçekleştirebilecek teşebbüsler arasındaki 

tüm anlaşmaları, teşebbüs birliği kararlarını ve uyumlu eylemleri” iç piyasa ile uyumsuz oldukları 

gerekçesiyle yasaklamaktadır.  Bu hükme aykırı olan tüm anlaşma veya kararlar otomatik olarak geçersiz 

sayılır. Özellikle, doğrudan veya dolaylı alım veya satım fiyatlarının veya diğer tüm ticari koşulların 

sabitlenmesi, üretimin, piyasaların, teknik gelişimin veya yatırımların kısıtlanması veya kontrol edilmesi, 

piyasaların veya tedarik kaynaklarının paylaşılması, ticaret yapan diğer taraflarla yapılan eşdeğer 

işlemlere farklı koşullar uygulanması ve böylelikle bu tarafların rekabet açısından dezavantajlı bir konuma 

sokulması ve sözleşmelerin yapılmasının, nitelikleri veya ticari kullanım ile ilgili olarak bu sözleşmelerin 

konusuyla hiçbir bağlantısı olmayan ek yükümlülüklerin başka taraflarca kabul edilmesi şartına tabi 

tutulması yasaklanmıştır. Ancak, malların üretimi veya dağıtımının geliştirilmesine veya teknik veya 

ekonomik ilerlemenin desteklenmesine katkıda bulunan, elde edilen faydaların önemli bir miktarının 

tüketicilere yansıtılmasını sağlayan ve “ilgili teşebbüslere bu amaçların gerçekleştirilmesi için vazgeçilmez 

olmayan kısıtlamaları uygulamayan” ve “bu teşebbüslere söz konusu ürünlerin önemli bir kısmına ilişkin 

olarak rekabetin ortadan kaldırılması imkanını vermeyen” belirli anlaşma, karar ve uygulamalar için farklı 

tedbirlerin yasaklanması uygulanamaz olarak ilan edilebilir.  

TFEU Md. 102  

TFEU Md. 102’de “iç piyasada veya piyasanın önemli bir kısmında baskın bir konuma sahip bir veya 

birden fazla teşebbüsün [...] her türlü istismarı, iç piyasa ile uyumsuz olduğu ve Üye Devletler arasındaki 

ticareti etkileyebileceği gerekçesiyle” yasaklanmaktadır.  Özellikle, antlaşmada şu tür istismarlar 

tanımlanmaktadır: haksız alım veya satım fiyatlarının veya diğer haksız ticari koşulların doğrudan veya 

dolaylı olarak dikte edilmesi, üretimin, piyasaların veya teknik gelişimin tüketicilerin zararına olacak 

şekilde kısıtlanması, ticaret yapan diğer taraflarla yapılan eşdeğer işlemlere farklı koşullar uygulanması 

ve böylelikle bu tarafların rekabet açısından dezavantajlı bir konuma sokulması ve sözleşmelerin 

yapılmasının, nitelikleri veya ticari kullanım ile ilgili olarak bu sözleşmelerin konusuyla hiçbir bağlantısı 

olmayan ek yükümlülüklerin başka taraflarca kabul edilmesi şartına tabi tutulması. 

TFEU Md. 106  

TFEU Md. 106(1)’de “kamu teşebbüslerine veya Üye Devletlerin özel veya münhasır haklar verdiği 

teşebbüslere ilişkin olarak Üye Devletlerin Antlaşmalarda yer alan kurallara aykırı hiçbir tedbiri 

getirmemesini veya yürürlükte tutmamasını” öngörür.  Aykırı tedbir getirilmemesi belirtilen kurallar 

özellikle Madde 18’de (uyruk nedeniyle her türlü ayrımcılığın genel olarak yasaklanması) ve Madde 101 

ile Madde 109 arasındaki maddelerde öngörülen kurallardır (özellikle teşebbüsler ve devletlerin verdiği 

yardımlar için geçerli olan rekabete ilişkin kurallar). Ayrıca TFEU Md. 106(2)’ye göre, genel ekonomik 
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çıkar sağlayan hizmetlerin işletilmesi yetkisi verilen veya mali tekel nitelikli teşebbüsler, rekabete ilişkin 

kurallara, bu kuralların uygulanmasının kendilerine verilen özel görevlerin ifasını hukuken veya fiilen 

engellemediği ölçüde tabi olacaktır.   Ticaretin geliştirilmesi, AB’nin çıkarlarına aykırı olacak derecede 

etkilenmemelidir.  Md. 106(3)’te “Komisyonun bu Maddenin hükümlerinin uygulanmasını sağlayacağı ve 

gerekli durumlarda uygun direktif veya kararları Üye Devletlere bildireceği” ifade edilmektedir. 

TFEU Md. 107  

TFEU Md.  107 ve sonrasında yer alan maddelerde Devletler tarafından verilen yardımlar düzenlenmekte 

ve paragraf  1’de “bir Üye Devlet tarafından veya Devlet kaynakları aracılığıyla herhangi bir şekilde verilen 

ve belirli teşebbüsleri veya belirli malların üretimini kayırarak rekabeti bozan veya bozma tehdidinde 

bulunan ve bu yüzden Üye Devletler arasındaki ticareti etkileyen herhangi bir yardımın iç piyasa ile 

uyumsuz olduğu” ifade edilmektedir. Ayrıca Md. 107(2)’de yasağın farklı gerekçeleri sunulmakta ve diğer 

tedbirlerin yanında aşağıdaki tedbirlerin iç piyasa ile uyumlu olduğu belirtilmektedir: ilgili ürünlerin kaynağı 

ile ilgili olarak hiçbir ayrımcılık yapılmadan verilmesi kaydıyla sosyal bir niteliği olan ve bireysel tüketicilere 

verilen yardımların yanı sıra doğal afetlerin veya istisnai olayların sebep olduğu zarar ve hasarları 

gidermeye yönelik yardımlar.   Ayrıca, TFEU Md. 107(3)’e göre, eğer bir yardım, yaşam standardının 

anormal derecede düşük olduğu veya ciddi ölçüde eksik istihdam olan yerlerin ekonomik gelişimini 

desteklemek, Avrupa’nın ortak çıkarına olan önemli bir projenin gerçekleştirilmesine destek olmak veya 

bir Üye Devletin ekonomisindeki ciddi bir sıkıntıyı gidermek ya da belirli ekonomik faaliyetlerin veya belirli 

ekonomik alanların geliştirilmesini kolaylaştırmak için veriliyorsa, ortak çıkara aykırı olacak derecede ticari 

koşulları olumsuz bir şekilde etkilemediği sürece iç piyasa ile uyumlu olarak değerlendirilebilir.   

1.3. AB Enerji Müktesebatının Türkiye’ye Yönelik Şartları 

AB müktesebatı, şu ana kadar oluşturulan tüm AB kanunları anlamına gelir.  Enerji müktesebatı doğrudan 

elektrik, doğal gaz, yenilenebilir enerji (YE), çevre, enerji verimliliği ve rekabet alanlarında AB’nin temel 

enerji mevzuatından oluşsa da dolaylı olarak bağlantılı başka alanlar da mevcuttur.1 Yirmi yılı aşkın 

süredir AB’nin enerji politikalarının profilini oluşturan birçok Direktif ve Yönetmeliğin yer aldığı kompleks 

bir hukuki oluşumdur.   

AB mevzuatının yapısı dahilinde AB Antlaşmaları, Direktifleri, Yönetmelikleri, Kararları ve diğer yasal 

belgeler (Tavsiyeler ve Görüşler gibi) arasında ayrım yapılabilir.  

Tablo 1:AB mevzuatının yapısı 

Hukuki Düzenleme Tanım 

Antlaşma 

AB Antlaşması, AB’nin münhasır, paylaşılan veya destekleyici yetkinliklere sahip 

olduğu, yani AB’nin etkin olabildiği politika alanlarını tanımlamaktadır. Dolayısıyla bu 

Antlaşma, AB mevzuatının geliştirilmesi ve kabul edilmesi için dayanak sağlayan 

hukuki temeli ve genel üst düzey hedefleri belirlemektedir. 

                                                   
 
 
1 Bu raporda, elektrik, doğal gaz, yenilenebilir enerjiler, enerji verimliliği ve istatistik alanlarında AB’nin enerji müktesebatını doğrudan 
idare eden mevzuata odaklanıyoruz.  AB hukukunun niteliği göz önünde bulundurulduğunda, temel hükümler, hukuki olarak bu 

alanlardan birisinde yer almıyor olsa da disiplinler arası bir şekilde enerji sektörü için de geçerli olabilir.  Örneğin, Rekabet - kendi 
mevzuatı olmasına ve çeşitli sektörlerde uygulanmasına karşın, rekabet kuralları yalnızca bu raporda ele alınan mevzuat kısmıyla 
ilgili olduğu ölçüde analiz edilmektedir.   
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Direktifler 

 

Bir “direktif”, belirli bir sonucu gerçekleştirmek için ulusal mevzuatta uygulanmak 

üzere üye devletlere verilen bir çeşit yönergedir.  Bu sonucu gerçekleştirmek için 

gerekli olan yasama türü ve yöntemine karar vermek ulusal hükümetlere bağlıdır.  

Genellikle, üye devletlerin direktifleri doğru bir şekilde uygulamaya koymak için kendi 

kanunlarında değişiklikler yapması (iç hukuka aktarma olarak anılır) gerekir. 

Çoğunlukla, bir Direktifte mevzuatın uygulamaya konulması gereken son tarih 

belirtilir. 

Yönetmelikler  

 

Yönetmeliklerin iç hukuka aktarılması gerekmez ve bunlar, belirtilen tarihten itibaren 

hukuki olarak bağlayıcıdır. Bir yönetmelik yürürlüğe girdiğinde aynı konuyla ilgili olan 

tüm ulusal kanunlara üstün gelir ve sonradan çıkarılacak ulusal mevzuat da bu 

yönetmelikle tutarlı olmalı ve bu yönetmelik dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Elektrik 

Yönetmeliği ve Gaz Yönetmeliği, pazar katılımcıları için doğrudan etkisi olan çeşitli 

şartlar öngörür.  

Kararlar 

 

Kararlar, üye devletlerin kanun ve yönetmeliklerini yakınlaştırmak dışında herhangi 

bir amaçla kullanılır.  Bir “karar”, kime hitap ediyorsa (örneğin bir AB ülkesi veya bir 

şirket) onun için bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanabilir. 

Diğer 

düzenlemeler 

Tavsiyeler ve görüşler bağlayıcı değildir. Bir tavsiye, kurumların görüşlerini 

bildirmesine ve hitap edilenlere hukuki bir zorunluluk dikte etmeden bir eylem planı 

dahilinde hareket edilmesini önermesine olanak tanır.   Benzer şekilde, bir “görüş”, 

kurumların bağlayıcı olmayan bir şekilde bir beyanda bulunmasına olanak tanıyan bir 

araçtır. 

AB hukukunda ilgili AB enerji mevzuatının tespit edilmesinin zorluğu göz önünde bulundurulduğunda 

raporda, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ana ilgi alanları sunularak konu bölümlere ayrılmıştır:    
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Şekil 2:AB enerji müktesebatına genel bakış 
 

Raporda, aşağıdakilere bakılarak AB enerji müktesebatının ana hatları açıklanmaktadır:  

 İlk olarak, diğer tüm hukuki kanun ve düzenlemelerin elde edildiği AB hukuki temelinin (AB 

antlaşmaları) altında yatan esaslar;  

 İkinci olarak, bu hukuki temelin üzerine inşa edilen ve bu rapor kapsamında beş ana kategoriye 

ayrılan kanuni düzenlemeler: 

 Elektrik; 

 Doğal Gaz; 

 Yenilenebilir Enerji ; 

 Enerji Verimliliği; 

 Enerji İstatistikleri ve Hesapları. 

Bu alanların her biri için ilgili hukuki ve düzenleyici hükümler genellikle, her bir alan için daha sonra ek 

mevzuatlarla genişletilen özel Direktif ve Yönetmelikler dahilinde tanımlanmaktadır. Bazı durumlarda ana 

Direktifler, doğal gaz ve elektrik için “Enerji Paketleri” olarak anılan düzenlemeler dahilinde daha fazla 

operasyonel ayrıntı içeren Yönetmeliklerle birlikte kabul edilmiştir. Aşağıdaki bölümlerde AB enerji 

müktesebatının en önemli yasal düzenlemeleri, bunların çeşitli AB Üye Devletlerinde (ÜD’ler) 

uygulanmasına ilişkin pratiklerle birlikte ele alınmaktadır. 

AB Antlaşmaları 

Üçüncü Enerji Paketi 

 
T

e
m

e
l 

 

 

Y
a
s
a
l 
 D

ü
z
. 

Doğal Gaz 
 
• Direktif 

2009/73/EC 
• Yönetmelik (EC) 

715/2009 

 

ACER 
 

• Yönetmelik (EC) 713/2009 

Yenilenebilir 
Kaynaklar 
 
• Direktif 

2009/28/EC 
• Çevre koruma ve 

enerji için devlet 
yardımlarına ilişkin 
KIlavuz İlkeler 
2014-2020 

 

Enerji 
Verimliliği 
 
• Direktif 

2003/87/EC 
• Yönetmelik No 

443/2009 
• Direktif 

2009/125/EC 
• Direktif 

2010/30/EC 
• Direktif 

2010/31/EU 
• Direktif 

2012/27/EU 

 

Enerji 
İstatistikleri 
 
• Yönetmelik (EU) 

691/2011 
• Yönetmelik 

538/2014 

Ek Düzenlemeler 

       Elektrik 
 
• Direktif 2009/72/EC 
• Yönetmelik (EC) 

714/2009 
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1.4. Mevcut Türk Mevzuatına Genel Bakış 

Bölüm 2.1’de doğal gaz, elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerji istatistiklerine ilişkin hukuki 

ve düzenleyici çerçeve ayrıntılı bir şekilde anlatılırken aşağıdaki alt bölümlerde Türkiye’nin hukuki ve 

düzenleyici çerçevesinin kısa bir genel değerlendirmesi sunulmaktadır. Bu genel değerlendirme, 

Türkiye’deki durum hakkında fazla bilgi sahibi olmayan okuyucular için faydalı olacaktır, ancak bu raporu 

okuyacak çoğu kişinin duruma aşina olduğu varsayılmaktadır. 

Türkiye’deki elektrik piyasasındaki düzenleyici yapı aşağıdaki gibidir: Kanunda genel ilkeler belirtilir, 

Bakanlar Kurulu ve/veya Yüksek Planlama Kurulu, kanunun ruhuna uygun olarak Strateji Belgesi gibi 

kararlar çıkarır, İkincil mevzuatlarla (yönetmelik ve tebliğler) ayrıntılı kurallar belirtilir ve son olarak 

EPDK’nin Kurul Kararlarında, anlaşmazlıkların çözümü, ayrıntılı prosedürler, tarife onayı, serbest tüketici 

limitinin belirlenmesi, lisans düzenlenmesi vb. gibi operasyonel ayrıntılar tanımlanır.  

1.5. Fark Analizi 

Aşağıdaki alt bölümde Türkiye’deki doğal gaz, elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerji 

istatistiklerine ilişkin hukuki ve düzenleyici çerçeve, enerji sektörüne ilişkin AB müktesebatına uyum 

açısından değerlendirilmektedir. Değerlendirmede AB’nin hukuki çerçevesinden öğrenilen esaslar 

izlenmektedir. Aşağıdaki alt bölümlerde, AB’nin hukuki dokümanlarının ana unsurlarına ilişkin olarak AB 

ve Türkiye’nin hukuki ve düzenleyici çerçeveleri karşılaştırılmaktadır. Her bir konu için iki Ek 

sunulmaktadır: Bunlardan ilki, değerlendirmenin sonuçlarını tüm detaylarıyla tablo halinde içermektedir. 

İkincisinde ise ilgili AB Direktiflerinin Türk kanunları ile madde madde şeklinde daha kapsamlı bir 

karşılaştırması sunulmaktadır. 

Müktesebata Uyum ve İnceleme Raporu 5 kitapçığa ayrılmıştır. Bu kitapçık Enerji Verimlilği bölümünü 

kapsamaktadır. 

2. Enerji Verimliliği 

2.1. AB Enerji Verimliliği Mevzuatı 

Bu bölümde enerji verimliliği ile ilgili temel AB mevzuatı ve düzenlemelerine genel bir bakış sunulmaktadır. 

Bu dokümanların (ilk taslaklardan güncellenmiş sürümlere kadar) oluşturulması ve geliştirilmesinin arka 

planı verilmekte ve bunlarda belirtilen ana kurallar ve/veya uygulanan tedbirler özetlenmektedir.  

Aksi belirtilmediği sürece, aşağıdaki bölümlerde yer alan bilgiler doğrudan Avrupa Komisyonu İklim Eylem 

portalından2 ve birkaç tanınan endüstri kaynağından3 alınmıştır. 

1970’lerden bu yana enerji verimliliği, Avrupa’nın ekonomik refahına herhangi bir enerji kaynağının tek 

başına yaptığı katkıdan fazlasını yapmıştır.  Bu, birçok küçük ve çoğunlukla görünmez olan eylemlerin 

gücüdür.  

AB İklim ve Enerji Paketi, 2020 yılına yönelik çeşitli bağlayıcı iklim ve enerji hedeflerini içermektedir. “20-

20-20” hedefleri olarak bilinen bu hedeflerle 2020 yılı için üç temel hedef belirlenmiştir:  

 AB sera gazı emisyonlarında 1990 seviyelerine kıyasla %20’lik bir azalma; 

                                                   
 
 
2 http://ec.europa.eu/clima/policies/  
3 http://energytransition.de/ ve http://e3g.org/ dahil. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/
http://energytransition.de/
http://e3g.org/
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 AB enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş payının %20’ye yükseltilmesi; 

 AB’nin enerji verimliliğinde %20 iyileşme. 

Yukarıda belirtilen hedefler, Avrupa’yı yüksek düzeyde enerji verimliliğine sahip, düşük karbonlu bir 

ekonomi yapmayı taahhüt eden AB liderleri tarafından Mart 2007’de belirlenmiştir ve 2009’da çıkarılan 

İklim ve Enerji Paketi içinde kabul edilmiştir. Bu iklim ve enerji paketi, 20-20-20 hedeflerine yönelik dört 

tamamlayıcı ve bağlayıcı mevzuat içermektedir: 

1. AB Emisyon Ticaret Sisteminde (AB ETS) reform 

Bölüm 2.1.1’de detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. 

2. AB dışı ETS emisyonlarına ilişkin ulusal hedefler 

Çaba Paylaşım Kararı (Effort Sharing Decision- ESD) kapsamında Üye Devletler, AB ETS kapsamına 

girmeyen mesken, tarım, atık ve ulaştırma (havacılık hariç) gibi sektörlerden kaynaklanan sera gazı 

emisyonlarını azaltmaya yönelik bağlayıcı yıllık hedefler üstlenmiştir.  AB’nin toplam emisyonlarının 

yaklaşık %60’ı AB ETS dışındaki sektörlerden kaynaklanmaktadır. 

2013-2020 dönemini kapsayan ulusal hedefler, Üye Devletlerin nispi zenginliklerine göre 

farklılaştırılmıştır. Bu hedefler, en zengin Üye Devletlerde %20 emisyon azaltımı (2005’e kıyasla) ile en 

az zengin Üye Devletlerde %20 artış (ancak bu yine de tüm Üye Devletler tarafından bir sınırlandırma 

çalışması yapılmasını gerektirir) arasında değişmektedir.  Üye Devletler, AB izleme mekanizması 

kapsamında emisyonlarını yıllık olarak raporlamak zorundadır. 

3. Ulusal yenilenebilir enerji hedefleri 

Yenilenebilir Enerji Direktifi kapsamında Üye Devletler, 2020’ye kadar enerji tüketimlerinde yenilenebilir 

enerjinin payının arttırılmasına yönelik bağlayıcı ulusal hedefler üstlenmiştir. Üye Devletlerin farklı 

başlangıç noktalarını ve yenilenebilir enerji üretiminin artış potansiyelini de dikkate alan bu hedeflerin 

oranları, ülkelere göre değişiklik göstermektedir; Örneğin Malta’ya yönelik olan hedef %10 iken İsveç’in 

hedefi %49’dur. 

Ulusal hedefler, AB’nin bir bütün olarak 2020 yılına yönelik %20’lik yenilenebilir enerji hedefine (2010’daki 

%9,8’lik hedefin iki katından fazla) ve ulaştırma sektöründe %10’luk yenilenebilir enerji payı hedefine 

ulaşmasını sağlayacaktır. Hedefler ayrıca sera gazı emisyonlarının düşürülmesine ve AB’nin ithal enerjiye 

olan bağımlılığının azaltılmasına yardımcı olacaktır. 

4. Karbon yakalama ve depolama 

2009 İklim ve Enerji Paketinin dördüncü unsuru, CO2’nin çevresel olarak güvenli kullanımına ve depolama 

yöntemlerine ilişkin hukuki bir çerçeve oluşturan direktiftir. Karbon yakalama ve depolama, endüstriyel 

süreçlerden açığa çıkan karbondioksitin yakalanmasını ve yer altında, küresel ısınmaya sebep 

olmayacağı jeolojik oluşumlarda depolanmasını içerir. 

Bu direktif, AB’deki jeolojik oluşumlarda CO2 depolanmasına ilişkin tüm hususları kapsar ve depolama 

alanlarının tüm kullanım ömrü için geçerli şartları içerir. 

2020’ye kadar %20 enerji tasarrufu yapılmasına ilişkin yol gösterici hedef, enerji verimliliğine ilişkin ana 

hedef olarak kabul edilmiştir ve Üye Devletler, bağlayıcı olmayan ulusal enerji verimliliği hedefleri 

belirlemiştir. Bu hedefler, bir dizi yönetmelik ve programla desteklenmektedir: 

 AB Emisyon Ticaret Sistemi (AB-ETS) 
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 Araba ve hafif ticari araçlar için CO2 performans standartları; 

 Minimum enerji performans standartlarını belirleyen ve etiketlerin üzerine enerji performansı 

bilgilerinin konmasını sağlayan ürün yönetmelikleri; 

 Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD); 

 Enerji Verimliliği Direktifi (EED); 

 AB Yapısal ve Yatırım Özellikli Fonları, Horizon 2020 ve ELENA ve Avrupa Enerji Verimliliği 

Fonu gibi özel kredi olanaklarıyla daha fazla finansman ve 

 İç Elektrik Piyasası Direktifinin ardından akıllı sayaçların tanıtılması. 

Aşağıdaki şekilde enerji verimliliği alanında ana AB mevzuatının gelişimini gösteren zaman çizelgesi 

verilmektedir. 

 

Şekil 3: Enerji verimliliği alanında ana AB mevzuatının gelişimi 

 

 

 

Aşağıdaki Tablo 2’de bu mevzuatların her birinin temel unsurları özetlenmektedir. 

Tablo 2: AB yenilenebilir enerji mevzuatının temel unsurlarının özeti 

Konu Açıklama Mevzuat 

Büyük yayıcılar 

(emisyon 

yayıcıları) için 

enerji verimliliği 

Avrupa’daki emisyonların %45’inin kaynağı olan büyük yayıcılar 

için bir ‘sınırla ve al-sat’ sistemi oluşturulmuştur. ‘Sınırla ve al-sat’ 

sisteminin amacı, en maliyet-etkin karbon azaltma yöntemlerinin 

uygulanmasıdır.  

Direktif 

2003/87/EC 

Ulaşımda enerji 

verimliliğinin 

sağlanması 

Araba üreticileri arabalarda enerji tüketimini azaltmaya ve bu 

konuda yenilikçi çalışmalar yapmaya zorunlu kılınmaktadır.  

 Yalnızca arabaları değil hafif ticari araç de 

kapsamaktadır. 

Yönetmelik 

No 443/2009 

Daha yüksek 

enerji verimliliğine 

sahip ürünlerin 

tasarlanması 

Bir ürünü farklı bir şekilde tasarlayarak ürünün ömrü boyunca 

sebep olacağı sera gazı emisyonları ve diğer olumsuz çevresel 

etkilerin azaltılması amaçlanmaktadır.  

Direktif 

2009/125/EC 

Yönetmelik No. 443/2009 - Yeni 
Binek Arabalar için Emisyon 

Performansı Standartları 

Direktif 2010/30/EU - Enerji 
Etiketleme Direktifi 

Direktif 2003/87/EC - AB Emisyon 
Ticaret Sistemi (AB-ETS) 

Direktif 2012/27/EU - Enerji 
Verimliliği Direktifi 

Direktif 2009/125/EC - Eko-
Tasarım Direktifi (yeniden biç.) 

Direktif 2010/31/EU - Binaların 
Enerji Performansı Direktifi  



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumsal  
Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  

Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri    Müktesebata Uyum  
İnceleme Raporu – Onaylanmış Final Versiyon 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Mart 2016  19 

Ürünlerin enerji 

verimlilik 

performansına 

göre 

etiketlenmesi 

Tüketicilere en iyi performansa sahip modelleri kolaylıkla 

anlayabilmelerine yardımcı olacak bilgileri vererek daha yüksek 

enerji verimliliğine sahip ürünleri almaları konusunda tüketicilerin 

ikna edilmesi hedeflenmektedir. 

Direktif 

2010/30/EC 

Daha yüksek 

enerji verimliliğine 

sahip binalar 

Enerji sertifikasyon programları, yeni inşa edilen enerji verimli 

binalar ve binaların içinde verimli ekipmanların olması gibi farklı 

şartlar bulunmaktadır. 

Direktif 

2010/31/EU 

Elektrik 

tüketiminin 

azaltılması 

Her bir üye devletin tüketicilere elektrik satışını yıllık %1,5 

oranında azaltması şartı koyulmaktadır. 

Direktif 

2012/27/EU 

Madde  3 

Kamu binalarının 

yenilenmesi  

Her bir üye devletin kamu binalarının yüzeylerinde yıllık %3 

oranında yenileme yapması şartı koyulmaktadır. 

Direktif 

2012/27/EU 

Madde  6 

Zorunlu enerji 

denetimleri 

Büyük işletmeler için zorunlu enerji denetimleri ve KOBİ’ler için 

denetim desteği bulunmaktadır. 

Direktif 

2012/27/EU 

Madde  8 

Verimli ısıtma ve 

soğutma 

Kombine ısı ve enerji potansiyelini ve bölgesel ısıtma 

potansiyelini değerlendirme şartı koyulmaktadır. 

Direktif 

2012/27/EU 

Madde  14 

Talep tepkisinin 

teşviki 

Bu, nihai müşterilerin enerji kullanımında anlık değişiklikler 

yapmalarını teşvik etmek için tasarlanmış bir tarife veya 

programdır. 

Direktif 

2012/27/EU 

Madde  15 

2.1.1. Temel Direktifler 

Direktif 2003/87/EC - AB Emisyon Ticaret Sistemi (AB-ETS) 

AB Emisyon Ticaret Sistemi (AB-ETS), 31 ülkede (28 AB Üye Devleti’ne artı olarak İzlanda, Lihtenştayn 

ve Norveç) ve 6 başlıca endüstriyel sektörde yaklaşık 12.000 tesisi kapsayan dünyanın ilk büyük ölçekli 

sera gazı ticaret programıdır. 2012 itibarıyla havacılık emisyonları AB ETS’de bir üst limite tabi olmuştur 

ve bu yalnızca bu değişiklik, emisyonların kapsamını yaklaşık %10 oranında arttırmaktadır.4 Toplamda 

AB emisyonlarının yaklaşık %45’i AB ETS tarafından sınırlandırılmaktadır.  

AB ETS’nin amacı, farklı sektörlerden kaynaklanan emisyonu sınırlandırmaktır. Her yıl, fabrikaların, enerji 

santrallerinin ve sistemdeki diğer tesislerin yayabileceği belirli sera gazlarının toplam miktarına ilişkin 

olarak bir sınır veya üst limit belirlenir. Toplam emisyonların düşmesi için bu üst limit zamanla daha 

aşağıya çekilir. Avrupa genelinde geçerli olan bu üst limite göre şirketler, emisyon izinlerini satın alabilirler 

ve diledikleri zaman satabilirler.  

                                                   
 
 
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0626&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0626&from=EN
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Her yıl sonunda bir şirket tüm emisyonlarını kapsayacak şekilde yeterli izninin olduğunu göstermelidir; 

aksi takdirde ağır cezalar kesilir.  Eğer bir şirket emisyonlarını azaltırsa gelecekteki ihtiyaçları için yedek 

izinleri elinde tutabilir veya bunları emisyon izni ihtiyacı duyan diğer şirketlere satabilir.  

 

 

Bir pilot aşama kapsamında 2005’te başlatılan AB-ETS programı, 2009-2010’da kapsamlı bir şekilde 

revize edilmiştir.  Şu anda 2013-2020 arasını kapsayan üçüncü aşamadadır. Ana değişiklikler şunlardır:  

 Ulusal üst limitleri kapsayan eski sistem yerine tek ve AB çapında geçerli tek bir üst limit 

uygulanmaktadır. 

 İzinlerin tahsis edilmesi için şu anda ücretsiz tahsis yerine ihale sistemi normal kabul edilen 

yöntemdir. 

 Hala ücretsiz olarak tahsis edilen izinler için, AB çapında uygulanan iddialı emisyon performansı 

değerlendirme kriterlerine dayalı uyumlulaştırılmış tahsis kuralları geçerlidir. 

 Birkaç ek sektör ve gaz dahil edilmiştir. 

 Yenilikçi yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasını ve NER 300 (Yeni Katılanlar 

Rezervi) programıyla karbon yakalama ve depolama faaliyetlerini finanse etmek için Yeni 

Katılanlar Rezervinde (NER) 300 milyon izin ayrılmıştır. 

2008’de yaşanan ekonomik kriz, emisyonları beklenenden daha fazla azaltmış ve böylelikle emisyon izni 

fazlalığı oluşmuştur. Dolayısıyla Komisyon, ilk adım olarak bazı izinlerin satışını ertelemeye karar 

vermiştir. Ayrıca Komisyon, 2021’deki bir sonraki alım-satım döneminin başında bir pazar stabilite rezervi 

oluşturmak için bir yasa teklifinde bulunmuştur. 

Yönetmelik No. 443/2009 - Yeni Binek Arabalar için Emisyon Performans Standartları 

Karayolu taşımacılığı emisyonları AB için büyük bir sorundur. Karayolu taşımacılığı, AB’nin toplam CO2 

(başlıca sera gazı) emisyonlarının yaklaşık beşte birinin kaynağıdır. Bu emisyonlar 2012’de %3,3 

düşmesine  karşın hala 1990’daki değerlerden %20,5 daha yüksektir ve taşımacılık/ulaştırma, AB’de sera 

gazı emisyonlarının hala yükseldiği tek büyük sektördür.  

1992 

1997 

2005 

2005 

1997’de imzalanan Kyoto 

Protokolüyle, sanayileşmiş 

ülkeler 2012’de 1990’daki 

seviyelerine göre 

ortalama %5,2 emisyon 

azaltımı taahhüt etmiştir. 

AB ülkeleri, Kanada, 

Japonya, Yeni Zelanda 

ve Rusya’nın 

imzalamasıyla Kyoto 

Protokolü Şubat 

2005’te yürürlüğe 

girmiştir. 

Geçmişi 1992’ye 
dayanmaktadır:  BM 

İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesini 180 ülke 

imzalamıştır.  

Kyoto antlaşması 

kapsamında mevcut 

AB-15 ülkeleri, birlikte 

sera gazı emisyonlarını 

%8 azaltma 

taahhütlerini yerine 

getirmeyi kabul 

etmiştir.  

Şekil 4: AB-ETS’nin tarihi 
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Detay vermek gerekirse, hafif hizmet araçları (yani araba ve hafif ticari araçlarler) AB’deki ulaştırma 

kaynaklı CO2 emisyonlarının yaklaşık %15’ini üretirken ağır hizmet araçları (yani kamyonlar ve otobüsler) 

CO2 emisyonlarının yaklaşık %25’inden ve toplam AB emisyonlarının yaklaşık %6’sından sorumludur. 

Son yıllarda yakıt tüketimi verimliliğinde yaşanan bazı gelişmelere rağmen bu emisyonlar, ağırlıklı olarak 

artan karayolu yük taşımacılığı sebebiyle hala yükseliştedir.  

Yönetmelik 443/2009’da yeni binek arabaların CO2 emisyonlarını kontrol altına almaya yönelik standartlar 

belirtilmektedir. Yönetmeliğin temel unsurları şunlardır: 

Binek arabalara dair yönetmelikte: 

 Yeni arabalar için 2020’de 95 g/km’lik bir CO2 hedef değeri belirlenmiştir. Ancak, bir yıllık bir 

geçiş aşaması vardır ve bu süre içinde yeni araba satışlarının %95’inde 2020 hedefine 

uyulması; 2020’nin sonundan sonraki dönemdeki satışların ise %100’ünde bu hedefe uyulması 

gerekmektedir.  Dolayısıyla 95 g/km’lik hedef, 2021’den itibaren geçerli olacaktır. 

 Araç ağırlığı, temel parametre olarak korunmaktadır; yani bir üreticinin araç filosu ne kadar 

ağırsa Yönetmeliğin izin verdiği CO2 emisyon değeri o kadar yüksektir. Kullanılan katsayı 

0,0333’tür; yani her 100 kg’lik ek araç ağırlığı için 3,33 g/km daha fazla CO2 emisyonuna izin 

verilir. 2020 sonrası dönemde araç ayak izi gibi diğer parametreler de dikkate alınacaktır. 

 Düşük emisyonlu araçlar için süper krediler tanımlanmaktadır: 2020 ile 2022 arasında 50 

g/km’den daha düşük CO2 emisyonuna sahip her araç, bu sınırın üzerinde emisyona sahip 

araçlara kıyasla filo ortalamasını tutturmaya daha yakın olacaktır. Ağırlıklandırma katsayıları 

şunlardır: 2,00 (2020), 1,67 (2021) ve 1,33 (2022). Filonun süper kredi ile ve süper kredi 

olmadan hesaplanan ortalama CO2 emisyonları arasındaki fark olarak ifade edilen süper 

kredilerin kullanım limiti, 2020 ve 2022 arasındaki üç yıl için maksimum 7,5 g/km olarak 

belirlenmiştir.  

 Test prosedürü: Yeni test prosedürü (yani dünya çapında uyumlulaştırılmış hafif araç test 

prosedürleri, WLTP) mümkün olan en kısa zamanda uygulamaya koyulmalıdır. Bu bağlamda, 

NEDC-WLTP korelasyon çalışmasının sonuçlarından faydalanılarak, imalatçılar ve araç sınıfları 

için karşılaştırılabilir bir zorunluluk sağlamak için 2020 CO2 hedefleri, WLTP’ye göre 

ayarlanacaktır.  Onaylanan CO2 emisyon değerleri ile “gerçek dünyadaki” emisyonlar 

arasındaki farklar ele alınmalı ve satışa sunulan araçların temsili bir örneğinin test edilmesinde 

kullanılacak bağımsız bir hizmet içi uygunluk test prosedürü de düşünülmelidir. 

 Ekolojik inovasyonlar: 2015 yönetmeliğinde olduğu gibi imalatçılar, faydaları test döngüsü 

yeterince elde edilemeyen “inovatif teknolojilerin” kullanımı için maksimum 7 g/km’lik kredilere 

başvurabilir. Bu, ancak WLTP uygulamaya konana kadar geçerlidir. 

 Emisyon hedefini tutturamayan imalatçılar için ekstra emisyon primi: araç başına her 1 g/km2lik 

fazla CO2 emisyonu için 95€. İlk üç g/km2lik fazla CO2 emisyonu için daha düşük bir ekstra 

emisyon primi öngören önceki imtiyaz devam ettirilmemektedir. 

 2020 sonrası dönem için CO2 emisyon hedeflerini belirlemeye yönelik bir değerlendirme 

maddesi: 31 Aralık 2015’e kadar Komisyonun belirli emisyon hedeflerini, yöntemlerini ve 

yönetmeliğin 2020 sonrası için standartlar belirlenmesi gereken diğer yönlerini gözden geçirip 

değerlendirmesi gerekmektedir. Değerlendirme maddesinde ayrıca “2020’ye kadar olan 

dönemde gerçekleştirilenle kıyaslanabilen açık bir emisyon azaltma seyrinin sağlanacağı” 

belirtilmektedir. Avrupa Parlamentosu, Nisan ayında gerçekleşen oylamada 2025 için 68-78 

g/km’lik CO2 hedef aralığının (yol gösterici) kabul edilmesi yönünde tavsiyelerini sunmuştur.   
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Hafif Ticari Araç yönetmeliğinde: 

 Hedef değer:  Hafif Ticari Araç Yönetmeliği, yeni hafif ticari araçların CO2 emisyonunu 2017 için 

175 g/km’lik filo ortalamasıyla (2014’te uygulamaya konan) ve 2020 için 147 g/km’lik filo 

ortalamasıyla sınırlandırmaktadır. Mevzuat, hafif ticari araçları, yani 3.5 tona kadar olan yükleri 

taşımak için kullanılan ve boşken 2160 kg’den hafif olan araçları (N1 sınıfı olarak da bilinen 

hafif ticari araçlar ve araba tipi ticari araçlar) etkilemektedir. 

 Araç ağırlığı temel parametre olarak korunmaktadır ve eğim katsayısı 0,0960’tır; yani her 100 

kg’lik ek araç ağırlığı için fazladan 9,60 g/km’lik CO2 emisyonuna izin verilmektedir.  

 Hafif Ticari Araçlar için süper krediler: Hafif Ticari Araç Yönetmeliği geçici olarak, imalatçılara 

aşırı düşük emisyonlu (50 g/km’nin altında) araçlar üretmeleri için ek teşvikler vermektedir.  Her 

bir düşük emisyonlu hafif ticari araç, aşağıdaki gibi sayılacaktır: 

o 2014 ve 2015’te 3,5 araç olarak; 

o 2016’da 2,5 araç olarak; 

o 2017’de 1,5 araç olarak ve 

o 2018’den itibaren 1 araç olarak.  

Bu yaklaşım, imalatçıların yeni hafif ticari araç filolarının ortalama emisyonlarını daha fazla azaltmasına 

yardımcı olacaktır. 2014-2017 döneminde bu ‘süper krediyi’ maksimum 25,000 hafif ticari araç için talep 

edebileceklerdir.   

 Test prosedürü: Yeni test prosedürü (WLTP) mümkün olan en kısa zamanda uygulamaya 

konmalıdır. Bu bağlamda, NEDC-WLTP korelasyon çalışmasının sonuçlarından faydalanılarak, 

imalatçılar ve araç sınıfları için karşılaştırılabilir bir zorunluluk sağlamak için 2020 CO2 

hedefleri, WLTP’ye göre ayarlanacaktır.  Onaylanan CO2 emisyon değerleri ile “gerçek 

dünyadaki” emisyonlar arasındaki farklar ele alınmalı ve satışa sunulan araçların temsili bir 

örneğinin test edilmesinde kullanılacak bağımsız bir hizmet içi uygunluk test prosedürü de 

düşünülmelidir. 

 Ekolojik inovasyonlar: İmalatçılar, faydaları test döngüsü yeterince elde edilemeyen “inovatif 

teknolojilerin” kullanımı için maksimum 7 g/km’lik kredilere başvurabilir. 

 Emisyon hedefini tutturamayan imalatçılar için ekstra emisyon primi:  araç başına her 1 g/km2lik 

fazla CO2 emisyonu için 95€. İlk üç g/km2lik fazla CO2 emisyonu için daha düşük bir ekstra 

emisyon primi öngören önceki imtiyaz devam ettirilmemektedir. 

 31 Aralık 2015’e kadar Avrupa Komisyonunun, 2020 sonrası dönem için CO2 emisyon 

hedeflerini oluşturmak için belirli emisyon hedeflerini, yöntemlerini ve yönetmeliğin diğer 

yönlerini gözden geçirip değerlendirmesini öngören bir değerlendirme maddesi. 

Her bir imalatçı için ortalama spesifik CO2 emisyonunu belirlemek üzere binek arabaların aşağıdaki 

yüzdeleri dikkate alınmaktadır: 

 2012’de %65’i; 

 2013’te %75’i; 

 2014’te %80’i ve 
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 2015’ten itibaren %100’ü. 

Bu Yönetmelik, %85 etanol (E85) karışımlı yakıtla çalışan araçlara yönelik özel hükümler içermektedir. 

Bir imalatçının CO2 emisyon hedeflerini tutturup tutturamadığını belirlemek için bu tip araçlara ilişkin 

spesifik emisyonların yüzdesinin 31 Aralık 2015 itibarıyla %5 düşürülmesi gerekir.  Bu azaltma hedefi 

yalnızca aracın kayıtlı olduğu Üye Devletteki hizmet istasyonlarının en az %30’unun bu biyoyakıt türünü 

sunabiliyor olması halinde geçerlidir. 

Spesifik emisyonlara ilişkin hedefleri tutturmak için imalatçılar havuzlar oluşturabilir. Bunun için Avrupa 

Komisyonuna katılımda bulunan imalatçıların listesini, havuz yöneticisi olarak belirlenen imalatçının adını 

ve bu yönetici imalatçının görevlerini yerine getirmek için gerekli kapasiteye sahip olduğunun kanıtlarını 

içeren bir bilgi dosyasını gönderirler. 

Havuzun üyeleri, aşağıdakilere ilişkin verileri paylaşacaktır: 

 ortalama spesifik CO2 emisyonları; 

 spesifik emisyon hedefleri; 

 toplam kayıtlı araç sayısı; 

Arabaların CO2 etiketlenmesi 

AB Üye Devletlerinin, arabanın yakıt verimliliğini ve CO2 emisyonlarını gösteren bir etiket de dahil olmak 

üzere ilgili bilgilerin tüketicilere sunulmasını sağlaması gerekmektedir. 

Detaylandırmak gerekirse, bu aşağıdakilerin sağlanmasına yönelik bir şarttır: 

 Yakıt ekonomisini ve CO2 emisyonlarını gösteren ve tüm yeni arabalara yapıştırılacak veya 

satış noktasında yakın bir yerde gösterilecek bir etiket; 

 İlgili satış noktasında veya satış noktası aracılığıyla satış veya kiralama için sergilenen veya 

sunulan tüm yeni araba modellerinin resmi yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu verilerini belirgin bir 

şekilde gösteren bir poster veya ekran; 

 Üretilecek yeni modellerin yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonları hakkında imalatçılara 

danışılarak en azından yıllık olarak hazırlanacak bir rehber.  Rehber, satış noktasında ücretsiz 

olarak sunulmalı ve her Üye Devlette görevli bir kurumdan temin edilebilir olmalıdır. 

 İlgili binek araba modelinin resmi yakıt tüketimi ve spesifik CO2 emisyonları verilerini içeren tüm 

tanıtım yazıları. 

Ortalama emisyonların izlenmesi ve raporlanması 

Üye Devletler, kendi topraklarında kayıtlı her bir yeni binek araba için ilgili verilerin toplanmasından 

sorumludur. Bu araçlara ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri Avrupa Komisyonu’na gönderirler: 

 sayı; 

 ortalama spesifik emisyonlar; 

 ortalama ağırlık; 

 dağılım; 
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 ayak izi. 

Avrupa Komisyonu, bu verilerin kamu erişimine açık olacak  bir şekilde merkezi kaydını tutar ve her bir 

imalatçı için geçici olarak şunları hesaplar: 

 önceki takvim yılındaki ortalama spesifik CO2 emisyonları; 

 önceki takvim yılındaki spesifik emisyon hedefleri; 

 önceki takvim yılındaki ortalama spesifik CO2 emisyonları ile o yıla ilişkin spesifik emisyon 

hedefleri arasındaki fark. 

11 Mart 2014 tarihli Yönetmelik No. 333/2014, yeni binek arabalarda CO2 emisyonlarını maliyet-etkin bir 

şekilde azaltmak için 2020 hedefine (95 g CO2/km) ulaşmaya yönelik yöntemleri tanımlamak üzere 

Yönetmelik No. 443/2009’da değişiklik yapmıştır.  

Direktif 2009/125/EC - Eko Tasarım Direktifi (değişiklik yapılmış) 

Eko Tasarım Direktifi, Avrupa Komisyonunun belirli ürünlere veya ürün gruplarına, bunların çevresel 

performansını arttırmak için uygulama tedbirleri5 getirmesini sağlayan hukuki çerçevedir. Direktif 21 Ekim 

2009’da kabul edilmiştir. Enerji kullanan ürünler için ekolojik tasarım şartlarının belirlenmesine ilişkin asıl 

çerçeveyi belirlemiş olan eski Direktif 2005/32/EC’nin yeniden biçimlendirilmiş halidir. Yeniden 

biçimlendirilen 2009 Direktifi, çerçeveyi, kendileri enerji kullanmayan ancak enerji kullanımı üzerinde 

önemli bir etkisi olan ve dolayısıyla enerji tasarrufuna katkıda bulunabilen ürünleri de kapsayacak şekilde 

genişletmiştir.    

Bir ürünün Direktif kapsamına dahil edilmesinin değerlendirilmesi için bu ürünün:6 

 Avrupa iç piyasasında yılda 200.000’ü aşan bir satış hacminin olması gerekir; bu, tüm 

üreticilerin toplamıdır ve tek bir üreticiye göre hesaplanmamaktadır; 

 iç piyasada önemli bir çevresel etkiye sahip olması gerekir ve 

 aşırı maliyetlere katlanmadan çevresel etki açısından önemli bir gelişim sağlama potansiyeli 

sunması gerekir. 

Direktif, başka mevzuatın kapsamına dahil olan tüm ulaşım araçları hariç olmak üzere yerli, ticari ve 

endüstriyel sektörlerde satılan tüm enerji kullanan ürünleri kapsamaktadır.  

Amaç, bir ürünün enerji verimliliğini geliştirmek üzere tasarım ve gelişim aşamalarına vurgu yaparak 

ürünün ömrü boyunca sebep olduğu sera gazı emisyonlarını ve diğer olumsuz çevresel etkileri 

azaltmaktır. 

Şu anda uygulama tedbirlerinin kabulü için öncelikli olarak değerlendirilen 40’ın üzerinde ürün grubu 

kapsam dahilindedir.  Odak noktasında olan ürünler şunları içerir:7 

 Pencereler (19 Mtep / yıl ısıtma yakıtı tasarrufu); 

                                                   
 
 
5http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/index_en.htm 
 
 
6 BK Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı (EİDB): https://www.gov.uk/placing-energy-related-products-on-the-uk-market 
7 ECEEE: http://www.eceee.org/ecodesign/Horizontal-matters/working-plan 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/index_en.htm
https://www.gov.uk/placing-energy-related-products-on-the-uk-market
http://www.eceee.org/ecodesign/Horizontal-matters/working-plan
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 Musluk ve duş başlığı gibi su kullanım ürünleri (21 Mtep / yıl su ısıtma ve su dağıtım tasarrufu); 

 Buhar kazanları (4 Mtep / yıl); 

 Güç kabloları (4 Mtep / yıl elektrik dağıtım kaybından tasarruf); 

 Şirket sunucuları ve veri depoları (3 Mtep / yıl) 

 Akıllı sayaçlar (potansiyelin değerlendirilmesi gerekmektedir); 

 Şarap depolama cihazları (halihazırda buzdolabı ve buzlukları kapsayan tedbirlere ek olarak). 

Gelecekte kapsamda olması ürün grupları şunlardır: 

 Pozitif yer değiştirmeli pompalar (6 Mtep / yıl); 

 200 Watt’ın altındaki düşük beygir güçlü motorlar (6 Mtep / yıl); 

 Isıtma kontrolleri (8 Mtep / yıl ısıtma yakıtı tasarrufu); 

 Aydınlatma kontrolleri (aydınlatmada kullanılan elektrikte 14 Mtep / yıl tasarruf); 

 Binalar için ısı yalıtımı; 

 50 MW’den düşük elektrik üretim ekipmanları. 

AB alanında herhangi bir uygulama tedbirinin kapsamına giren bir enerji kullanan ürünü pazarlamaya 

başlayan imalatçılar, ürünün tedbirde belirtilen enerji ve çevreyle ilgili standartlara uygun olmasını 

sağlamalıdır. 

Eko Tasarım Direktifini uygulama süreci, 2005’te tamamlanan “EKÜ’lerin (Enerji kullanan ürünler) ekolojik 

tasarım metodolojisi” ile başlatılmıştır. Ürün  çalışmasıyla, ürünlerin seçilmesine ilişkin olarak çeşitli enerji 

kullanan ürünler tarafından belirlenen kriterleri EKÜ’lerin karşılayıp karşılamadığını ve ne ölçüde 

karşıladığını değerlendirmeye olanak tanıyan bir metodolojinin oluşturulmasına katkıda bulunulması 

amaçlanmaktadır. Seçilen ürün grupları daha sonra ayrı ayrı çalışılır.8 

 

                                                   
 
 
8 ECEEE: http://www.eceee.org/ecodesign/products 
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Şekil 5: Ekolojik tasarım EİÜ (Enerjiyle İlgili Ürünler) Direktifinin süreci 
 
Uygulama tedbirlerinin alternatifleri, endüstride kendi kendine yapılan düzenlemeler veya Gönüllü 

Anlaşmalardır. Bu anlaşmalar, mevzuatla aynı hedefleri gerçekleştirmeli ve belirli kriterleri yerine 

getirmelidir. 

 

Şekil 6: Bir gönüllü anlaşma süreci 
 
Direktif 2010/30/EU - Enerji Etiketleme Direktifi 

Avrupa Enerji Etiketleme Direktifi (ELD), Avrupa Konseyi tarafından Eylül 1992’de onaylanmıştır 

(92/75/EEC) ve 2010’da değiştirilerek bugünkü halini (2010/30/EU) almıştır.  Direktifte imalatçıların ve 

perakendecilerin A-G arası harfler (A en verimli ve G en verimsiz olmak üzere) şeklindeki kategorilerin 

kullanıldığı karşılaştırmalı bir etiketi göstermelerini öngören, ev aletlerine yönelik bir enerji etiketinin 

oluşturulmasına ilişkin çerçeve9 belirlenmektedir.     

Programın temel amacı, tüketicilere en iyi performansa sahip modelleri kolaylıkla anlayabilmelerine 

yardımcı olacak bilgileri vererek; tüketicilerin daha yüksek enerji verimliliğine sahip ürünleri almaları 

                                                   
 
 
9  http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/index_en.htm 

1. Ürün çalışmasının 
tamamlanması 

 
Her bir ürün grubuna 
yönelik bir çalışmalar 
yapılır; piyasa verileri, 
teknolojik durum ve diğer 
ilgili konular incelenir. 
 
Çalışma 
tamamlandığında 
Komisyon, çalışmadaki 
bulgu ve tavsiyeleri 
dikkate alarak bir teklif 
(çalışma dökümanı) 
oluşturur. 
 

2. İstişare Forumu ve ilk 
teklif 
 

Komisyondan alınan teklif 
(çalışma dokümanı) 
uzmanlara, paydaşlara 
ve Üye Devletlere iletilir. 
Bu taraflar, teklifi 
görüşmek için Eko-
Tasarım İstişare 
Forumunda toplanırlar. 

 
Komisyon, İstişare 
Forumuna ve etki 
değerlendirmelerine göre 
bir yönetmelik taslağı 
oluşturur.   

3. Yönetmelik taslağı 
 

Komisyon tarafından 
hazırlanan yönetmelik 
taslağı, her bir Üye 
Devletten bir temsilciyi 
içeren Eko-Tasarım 
Düzenleme Komitesine 
sunulur. 

4. Düzenleme 
Komitesinin onayı 
 

Teklif edilen yönetmelik 
Düzenleme Komitesinin 
çoğunluğu tarafından 
kabul edildikten sonra 
(her bir Üye Devletin oy 
hakkı büyük oranda her 
bir devletin nüfusuna 
göre ağırlıklandırılır) 
inceleme için Avrupa 
Parlamentosu'na 
gönderilir. Ayrıca, Dünya 
Ticaret Örgütü'ne de 

bildirilir. 

5. Nihai yönetmelik 
 

Yönetmelik Komisyon 
tarafından resmi olarak 
kabul edilir ve yürürlüğe 
girmeden önce Avrupa 
Birliği Resmi 
Gazetesinde yayımlanır. 
 
Uygulamanın en 
muhtemel hukuki biçimi, 
tüm Üye Devletlerde 
doğrudan hukuki 
geçerliliğe sahip olan 
"yönetmeliktir". 

1. İstişare Forumu ve teklif 

 
İstişare Forumunda, tedbirlerin 
uygulanmasına alternatif olarak gönüllü 
anlaşmalar (veya kendi kendine yapılan 
düzenleyici inisiyatifler) tartışılabilir. Bu, bir 
hazırlık çalışmasıyla veya böyle bir çalışma 
olmadan da yapılabilir. 
 
Endüstri, tek taraflı gönüllü bir anlaşmaya 
ilişkin teklif taslağını Komisyona sunabilir 
ve Komisyon da endüstriyi bu teklifi İstişare 
Forumunda sunmaya davet edebilir. 

2. Etki değerlendirmesi ve hizmet içi 
istişare 
 
İstişare Forumunun üyelerine danışıldıktan 
sonra Komisyon, teklifin Eko Tasarım 
Direktifinin kriterlerini karşılayıp 
karşılamadığını görmek için bir etki 
değerlendirmesi yapar. 
 
Teklif ayrıca hizmet içi istişareye de 
gönderilir (Komisyonun farklı hizmetlerinin 
iç istişaresine). 
 
Alınan geri bildirimlere bağlı olarak 
endüstri, teklifi revize ederek Komisyona 
sunabilir. 

3. Gönüllü anlaşmanın tanınması 
 
Eğer gönüllü anlaşma kabul edilir ve Eko 
Tasarım Direktifine uygun bulunursa 
onaylanır. Anlaşmada beklenen sonuçlar 
verildiği sürece bu ürün grubu için zorunlu 
bir tedbir uygulanmaz. 
 
Anlaşmayı imzalayan taraflardan oluşan bir 
izleme ve idare komitesi (İdari Komite) 
oluşturulur. Komisyon, Üye Devletlerin 
temsilcileri ve diğer paydaşlar (STK'ler 

dahil) komiteye katılabilir. 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign/index_en.htm
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konusunda ikna edilmesidir. Etiketler açık bir şekilde gösterilmeli ve ürünün enerji kullanımına ilişkin 

bilgileri ve bazı durumlarda da su kullanımı veya gürültü düzeyi gibi ek ürün bilgilerini (bulaşık makineleri 

ve çamaşır makinelerinde olduğu gibi) içermelidir. Ancak enerji kullanımı, karşılaştırma açısından en 

önemli faktördür.      

Yeniden biçimlendirilen Enerji Etiketleme Direktifi 2010/30/EU, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 

tarafından Mayıs 2010’da kabul edilmiştir.  Bu direktif, enerji etiketinin kapsamını, örneğin soğuk hava 

depoları ve otomat satış makineleri gibi ticari ve endüstriyel sektörlerde, başka mevzuatın kapsamına 

giren tüm ulaşım araçları hariç olmak üzere enerjiyle ilgili ürünleri içerecek şekilde genişletmektedir10. 

Enerji etiketleme uygulamalarının geliştirilmesi için yeni enerji sınıfları eklenmiştir. Şekil 7’da çamaşır 

makineleri için enerji etiketlerinin eski ve yeni sürümleri gösterilmektedir. 

 

Şekil 7:Çamaşır makineleri için enerji etiketlerinin eski ve yeni sürümleri 
Kaynak: ADEME 

Enerji verimlilik etiketinin şekli, teknolojik gelişimi yansıtmak üzere yeni üç adet enerji sınıfının 

yerleştirilmesine olanak tanımaktadır.  Enerji etiketleme sisteminin ilkesi, enerji etiketinin A sınıfından 

başlayarak G sınıfına kadar uzanmasıdır. 

                                                   
 
 
10 ECEEE: http://www.eceee.org/ecodesign/Energy_labelling_directive 

http://www.eceee.org/ecodesign/Energy_labelling_directive
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Yeni Enerji Etiketleme Direktifi, en yüksek enerji verimliliğine sahip ev aletleri için mevcut A sınıfının 

üzerinde A+, A++ ve A+++ olmak üzere yeni verimlilik sınıfları getirmiştir. En yüksek enerji verimliliğine 

sahip sınıf A+++ olarak gösterilmektedir.  

Ancak, toplam sınıf sayısı hala yedi ile sınırlıdır.  “A” ve “G” arasındaki ölçek, bu yüzden aşağıdaki 

şekilde görünebilir: 

 Eğer en yüksek verimlilik sınıfı A+ olarak gösteriliyorsa en düşük verimlilik sınıfı F olacaktır. 

 Eğer en yüksek verimlilik sınıfı A++ olarak gösteriliyorsa en düşük verimlilik sınıfı E olacaktır. 

 Eğer en yüksek verimlilik sınıfı A+++ olarak gösteriliyorsa en düşük verimlilik sınıfı D olacaktır. 

Etiketteki renk düzeni de buna göre ayarlanmaktadır ve en yüksek enerji verimliliği sınıfı koyu yeşil olarak 

kalırken en düşük enerji verimliliği sınıfı kırmızıdır. 

Önceki sürümüne kıyasla yeni enerji etiketi ayrıca 27 Üye Devlet için tamamen özdeştir: AB’nin çeşitli 

dillerindeki metinler, bazı özel durumlarda metin içeren resimli yazılarla değiştirilmiştir.  Tek bir doküman 

üzerine basılır ve aletlerin gürültü düzeyine ilişkin bilgileri daha görünür bir şekilde sunar. 

Şu anda etiketleme, aşağıdaki ürünler için bir zorunluluktur: 

 Buzdolapları, dondurucular ve bunların kombinasyonları 

 Şarap depolama ekipmanları 

 Çamaşır makineleri 

 Bulaşık makineleri 

 Çamaşır kurutucuları 

 Televizyonlar 

 Klima ve iklimlendirme ekipmanları 

 Kurutucular, ışık kaynakları ve armatürleri 

 Elektrikli fırınlar 

 Ortam ısıtıcıları 

 Elektrik süpürgeleri. 

Uygunsuzluk durumunda atılan adımlar 

İmalatçıların yasal düzenlemelere uygun davranmamasına yönelik olarak izleme, doğrulama ve uygulama 

faaliyetlerine ilişkin bir araştırma, Avrupa tarafından finanse edilen bir program olan ATLETE tarafından 

gerçekleştirilmiştir.11  Çoğu ülke, imalatçıların etiket gereksinimine karşılık verme/düzeltme fırsatına sahip 

olmadan imalatçılara para cezası uygulanmaması gerektiğini ifade etmiştir.   Para cezası tutarları, 

                                                   
 
 
11 http://www.atlete.eu/2/doc/Report%20on%20implementation%20and%20national%20legislation  

http://www.atlete.eu/2/doc/Report%20on%20implementation%20and%20national%20legislation
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imalatçının veya perakendecinin yaptığı ihlalin ağırlığına bağlı olarak Üye Devletler arasında farklılık 

göstermektedir.  

 

Tablo 3: İmalatçının veya perakendecinin ihlalde bulunması durumunda seçilen Üye Devletlerde 
uygulanan para cezaları (2008)  

Ülke 
Ortalama para cezası 

(EUR) 
Minimum (EUR) Maksimum (€EUR 

Avusturya Yok Yok 25.400 

Belçika 

Uygulamada aletler 

üzerinde test 

yapılmamaktadır ve 

hiçbir zaman para 

cezası kesilmemiştir. 

25 30.000 

Bulgaristan Yok 150 1.500 

Kıbrıs Yok 8.500 (ilk yaptırım) 

17.000 (75 gün 

sonunda ihlal hala 

devam ediyorsa) 

Almanya Yok Yok 50.000 

Yunanistan Yok 2.000 15.000 

Macaristan 450 Yok Yok 

Letonya Yok 700 (ilk yaptırım) 
1.400 (tekrar ihlal 

yapılması halinde) 

Malta Yok 465 23.300 

Polonya Yok Yok 

İmalatçının kazandığı 

gelirlerin %15’ini 

geçemez 

Portekiz Yok 75 3.000 

Slovakya Yok Yok 166.000 

Hollanda Yok Yok 450.000 

Birleşik Krallık Yok Yok 5.900 

 

Danimarka gibi bazı Üye Devletler, ihlalde bulunan imalatçılara test masraflarını da yüklemektedir. 

Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya’da imalatçılar tarafından düzeltme işlemleri 

yapılmadığında, yasal düzenlemeleri ihlal eden aletler piyasadan geri çekilir. Estonya’da para cezaları 

yalnızca perakendecilere uygulanabilir; imalatçılar bir ihlalde bulunduğunda doğrudan ürünleri geri çekilir. 
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Direktif 2010/31/EU - Binalarda Enerji Performansı Direktifi 

Binalar, AB’deki enerji tüketiminin %40’ından ve CO2 emisyonlarının %36’sından sorumludur bu durum 

da bu alandaki enerji tüketiminin azaltılmasını, enerji verimliliğine ilişkin “20-20-20” hedefleri kapsamında  

öncelikli kılmaktadır. Şu anda AB’deki binaların yaklaşık %35’inin 50 yaşından büyük olması da dikkat 

çekicidir. Binaların enerji verimliliği arttırılarak, toplam AB enerji tüketimi %5 ile %6 kadar azaltılabilir ve 

CO2 emisyonları yaklaşık %5 oranında düşürülebilir. 

Binalardaki yüksek enerji tüketimi ile başa çıkmak için AB, binalarda daha az enerji tüketilmesini 

sağlayacak yasal düzenlemeleri yapmıştır. Bu düzenlemelerin önemli parçalarından biri, ilk olarak 

2002’de yayımlanan ve tüm AB ülkelerinin bina yönetmeliklerini güçlendirmesini ve binalar için enerji 

sertifikasyon programları oluşturmasını öngören Binalarda Enerji Performansı Direktifidir. Ayrıca tüm 

ülkelerin kazan ve klimaları denetlemesi öngörülmektedir.  

Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) 2010731/EU, kazanlara (92/42/EEC) ve inşaat ürünlerine 

(89/106/EEC) ilişkin tedbirlerin ve binalara ilişkin SAVE programı hükümlerinin devamı niteliğindedir. 

Direktif konut sektörü ve hizmet sektörüyle (ofisler, kamu binaları vb.) ilgilidir.  Ancak sertifikasyona ilişkin 

hükümler, tarihi binalar ve endüstriyel sahalar gibi bazı binaları kapsamamaktadır. 

Yeniden biçimlendirilen EPBD’nin (Direktif 2010/31/EU) 2010’da kabul edilmesiyle AB Üye Devletleri bazı 

yeni sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.  

 Bunların arasında en önemlileri, 2020’ye kadar yeni ve tadilat yapılmış neredeyse sıfır enerji 

binalarına taşınmak (kamu binalarında 2018’e kadar);  

 Hem bina giydirme sistemleri hem de teknik sistemler için minimum şartların belirlenmesine 

yönelik optimum maliyet metodolojisinin uygulanması; 

 Kazan ve klimaların denetlenmesi zorunluluğudur. 

Direktifin temel noktaları şunlardır: 

 Madde 3: binaların entegre enerji performansını hesaplamak için ortak bir metodoloji 

 Madde 4: yeni binaların ve büyük tadilat geçirmiş eski binaların enerji performansına ilişkin 

minimum standartlar; 

 Madde 6 ve 7: yeni ve eski binaların ve kamu binalarının enerji sertifikasyonuna yönelik 

sistemler ve bu sertifikasyon ve diğer ilgili bilgilerin belirgin bir şekilde gösterimi. Sertifikalar beş 

yıldan eski olmamalıdır; 

 Madde 9: tüm yeni binalar, 31 Aralık 2020’ye kadar ‘neredeyse sıfır’ enerji binaları olmalıdır 

(kamu binaları 31 Ekim 2018’e kadar); 

 Madde 10: AB ülkeleri, binaların enerji verimliliğini arttırmak için ulusal finansal tedbir listeleri 

oluşturmalıdır. 

 Madde 11, 12 ve 13: Enerji kimlik belgeleri, binaların satışı veya kiralanmasına ilişkin tüm 

ilanlara dahil edilmelidir ve 

 Madde 14, 15 ve 16: binalardaki kazan ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin düzenli olarak 

denetlenmesi ve ayrıca kazanların 15 yaşından eski olduğu ısıtma tesisatlarında bir 

değerlendirme yapılması. 
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Madde 3: Binaların entegre enerji performansını hesaplamak için ortak bir metodoloji 

Bu madde, her bir AB hükümetinin binaların enerji performansının hesaplanmasında bir metodoloji 

uygulamasını öngörür. Ortak hesaplama metodolojisi, yalnızca binanın yalıtımının kalitesini değil enerji 

verimliliğini belirleyen tüm hususları içermelidir. Bu entegre yaklaşım, ısıtma ve soğutma tesisatları, 

aydınlatma sistemleri, binanın konumu ve yönü, ısı geri kazanımı vb. gibi hususları dikkate almalıdır. 

Madde 4: Minimum enerji performansı şartlarının belirlenmesi 

Minimum enerji performansı şartları, yukarıdaki hesaplama metodolojisine dayanmalıdır. Bu şartlarda, 

yetersiz havalandırma gibi olası olumsuz etkilerden kaçınmak için genel iç mekan iklim koşullarının yanı 

sıra yerel koşulları ve binanın belirlenmiş işlevi ve yaşı dikkate alınmalıdır. Hükümetler şartları belirlerken 

yeni ve eski binalar ve farklı kategorilerde binalar arasında ayrım yapmalıdır. Bu şartlar, en azından her 

beş yılda bir gözden geçirilmeli ve teknik ilerlemeleri yansıtacak şekilde güncellenmelidir. 

Üye Devletler, aşağıdaki bina kategorilerini bu şartların kapsamına dahil etmemeye karar verebilir: 

 İlgili çevrenin bir parçası olarak veya özel mimari veya tarihi değeri nedeniyle resmi şekilde 

korunan bina ve anıtlar - ancak şartlara uyulmasının bunların karakter veya görünüşünü kabul 

edilemez bir şekilde etkilediği durumlarda; 

 İbadet yeri olarak veya dini faaliyetler için kullanılan binalar; 

 Planlanan kullanım süresi iki yıl veya daha az olan geçici binalar; 

 Endüstriyel işlemler 

 Atölyeler ve içinde ikamet edilmeyen düşük enerji gereksinimi olan tarımsal binalar; 

 Enerji performansına dair sektörel bir anlaşmanın kapsamına giren ve içinde ikamet edilmeyen 

tarımsal binalar; 

 Yılda dört aydan daha kısa bir süre kullanılması amaçlanan konutlar; 

 Toplam kullanılabilir zemin alanı 50 m2’den az bağımsız binalar. 

Madde 5: Minimum enerji performans şartlarının optimum maliyetli düzeylerinin hesaplanması  

Direktifte geçen bir tanımda ve ekinde Üye Devletlerin enerji performansına ilişkin minimum şartlarını 

optimum maliyetli bir seviyeye getirmeye yönelik uyumlulaştırılmış bir hesaplama metodolojisi 

belirlenmektedir ve bu metodoloji ayrıca bir komite prosedürü aracılığıyla son halini alacaktır. Mevcut 

şartlarla optimum maliyet şartları arasındaki fark %15’ten fazlaysa Üye Devletler, bunun gerekçelerini 

sunmak zorunda olacaktır. 

Buna ek olarak, Üye Devletlerde enerji kimlik belgelerinin verilmesine ilişkin olarak daha ayrıntılı ve titiz 

bir prosedürün uygulanması gerekecektir. 

Madde  6 ve 7: Yeni ve mevcut binalar 

Yüm yeni binalar, Direktifteki Madde 4’e uygun olarak enerji performansına ilişkin minimum şartları 

karşılamalıdır.  Yeni binalara ilişkin olarak Üye Devletler, inşaat başlamadan önce ısıtma için aşağıdaki 

alternatif sistemlerin değerlendirilmesini sağlamalıdır: 

 Kombine ısı ve enerji 
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 Bölgesel veya blok ısıtma veya soğutma 

 Isı pompaları 

 Yenilenebilir enerjiye dayalı merkezi olmayan enerji tedarik sistemleri. 

Bu değerlendirmelerde teknik, çevresel ve ekonomik anlamda uygulanabilirlik dikkate alınmalıdır.  

Direktifte Madde 7’de hükümetlerin, bir bina büyük bir tadilattan geçtiğinde enerji performansının Madde 

4’e dayanan minimum şartları karşılayacak şekilde yükseltilmesini sağlaması gerektiği belirtilmektedir. 

Bunlar, teknik, işlevsel ve ekonomik açıdan uygulanabilir olmalıdır. Şartlar bir bütün olarak yenilenmiş 

binalar için veya alternatif olarak kısıtlı bir süre içinde gerçekleştirilecek bir yenilemenin bir parçası olarak 

yenilenmiş sistem veya bileşenler için belirlenebilir. 

Madde 8: Teknik bina sistemleri 

Üye Devletlerin, mevcut binaların içine kurulan teknik bina sistemlerinin genel enerji performansı, düzgün 

kurulumu ve uygun bir şekilde boyutlandırılması, ayarlanması ve kontrolüne ilişkin sistem şartlarını 

belirlemesi öngörülmektedir.   

Hem yeni hem de mevcut binalar için geçerli olan sistem şartları asgari olarak aşağıdakileri kapsar: 

 ısıtma sistemleri 

 sıcak su sistemleri 

 klima ve iklimlendirme sistemleri 

 büyük havalandırma sistemleri veya  

 bu sistemlerin kombinasyonları. 

Madde 9: Sıfıra yakın enerji tüketen binalar 

31 Aralık 2020 itibarıyla AB’deki yeni binalar ‘sıfıra yakın’ enerji tüketecek ve enerji, ‘çok büyük oranda’ 

yenilenebilir kaynaklardan elde edilecektir. 

Yeni bir binaya sahip olan veya yeni bir binada faaliyet gösteren kamu kuruluşları, 31 Aralık 2018’e kadar 

bu tür ‘sıfıra yakın enerji tüketen binalar’ inşa ederek, satın alarak veya kiralayarak örnek olmalıdır. 

Çok düşük enerji tüketen bina tanımı şu şekilde kararlaştırılmıştır: “sıfıra yakın enerji tüketen bina, Ek 1’e 

göre belirlenen, çok yüksek bir enerji performansına sahip bir bina anlamına gelir. Gerekli olan sıfıra yakın 

veya çok düşük miktardaki enerjinin önemli bir kısmı, binada veya yakınlarda üretilen yenilenebilir enerji 

dahil olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyle karşılanmalıdır.” 

Mevcut binaların yenilenmesine ilişkin olarak belirlenen spesifik bir hedef yoktur ancak Üye Devletler, 

tadilattan geçirilerek çok düşük enerji tüketen binalara dönüşümü teşvik etmek için politikalar geliştirip 

hedefler koymak gibi tedbirler alacak ve Direktifte belirtilen ulusal planlarında bunlara ilişkin olarak Avrupa 

Komisyonunu bilgilendirecektir. 

Madde 10: Mali teşvikler ve pazara giriş engelleri 

Üye Devletlerin, mali nitelikli olanlar dahil ve Direktifte öngörülenler hariç olmak üzere Direktifin amaçları 

ile aynı doğrultuda olan mevcut ve teklif edilen tedbir ve araçların bir listesini oluşturması gerekmektedir. 

Bu listeyi her üç ayda bir güncellemeli ve Avrupa Komisyonu’na iletmelidirler.  
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Şekil 8:Avrupa’da Binalara İlişkin Mali Programlar ve Teşvikler 
 
Madde 11, 12, 13: Enerji kimlik belgeleri 

Üye Devletler, binaların enerji kimlik belgeleri için bir sistem uygulamaya koyacaktır. Bu sistem, bir binanın 

enerji performansına dair bilgileri ve maliyetlerin düşürülmesine ilişkin tavsiyeleri içerecektir. 

Bir bina veya bina ünitesi satış veya kiralamaya sunulduğunda enerji kimlik belgesinin enerji performans 

göstergesi, ticari medyadaki reklamlarda yer alacaktır. Ayrıca, binalar veya bina üniteleri inşa edildiğinde, 

satıldığında veya kiralandığında, bu belge yeni kiracıya veya potansiyel alıcıya gösterilmeli ve binayı satın 

alan ya da kiralayan kişiye teslim edilmelidir. 

500 metrekarenin üzerinde bir zemin alanının bir kamu kuruluşu tarafından kullanıldığı binalara ve toplam 

zemin alanı 500 metrekarenin üzerinde olan ve halkın sıklıkla ziyaret ettiği binalara ilişkin olarak, enerji 

kimlik belgesi belirgin bir yerde gösterilecek ve açık bir şekilde görülebilir olacaktır (bu eşik değer, 9 

Temmuz 2015’te 250 metrekareye düşürülecektir).  

Üye Devletler ayrıca binalarda ısıtma ve iklimlendirme sistemlerine ilişkin düzenli denetimler yapmaya 

yarayan bir sistemi uygulamaya koymaktan sorumludur.  

Madde 14, 15, 16: Isıtma ve iklimlendirme sistemlerinin denetlenmesi 

Bu maddeler, erişilebilir parçalar (yalnızca kazanlar değil) ve yakıt türleri dahil olmak üzere ısıtma ve 

iklimlendirme sistemlerine ilişkin genişletilmiş bir konsepti kapsar. Temel noktalar şunlardır:  

 İklimlendirme sistemlerinin denetlenmesine alternatif olarak danışmanlık seçeneği 

 Bir otomatik izleme ve kontrol sisteminin kullanıldığı durumlarda denetim sıklığının azaltılması 

 Maliyetler ve geleceğe yönelik enerji tasarrufları dikkate alınarak ve sistemin türüne ve etkin 

nispi çıktı miktarına bağlı olarak farklı denetim sıklıkları 

 Üye Devletlerin danışmanlık faaliyetlerinin denetimle eşdeğer etkiye sahip olduğunun 

gösterilmesine ilişkin raporlama şartlarının değiştirilmesi 
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 Maliyet-etkin gelişmeleri tavsiye etmek ve sistemlerin performansını aynı türden uygulanabilir 

en iyi sistemle ve diğer alternatiflerle kıyaslamak için denetim raporları 

 Teknik bina sistemleri için düzgün kurulum, boyutlandırma, ayarlama ve kontrol; teknik, 

ekonomik ve işlevsel açıdan uygulanabilir olduğu durumlarda yükseltme ve akıllı ölçüm, 

otomasyon, kontrol ve izleme faaliyetlerinin teşvik edilmesi.  

Madde 17: Bağımsız uzmanlar ve Madde 18: Bağımsız kontrol sistemi 

Üye Devletler, binaların enerji performansının belgelendirilmesinin ve ısıtma ve iklimlendirme 

sistemlerinin denetlenmesinin nitelikli ve/veya yetkinlikleri onaylanmış akredite uzmanlar tarafından 

bağımsız bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.  

Üye Devletlerin, ihlalde bulunanlar için ceza kesmesi öngörülmektedir. Üye Devletler, Direktif uyarınca 

kabul edilen ulusal hükümlerin ihlal edilmesi halinde uygulanacak cezalara dair kuralları belirleyecek ve 

bunların uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Öngörülen cezalar, etkili, orantılı ve 

caydırıcı olmalıdır. Üye Devletler, bu hükümleri Avrupa Komisyonu’na bildirmelidir. 

 

 

Binaların Enerji Performansı Direktifinin 2020 hedef yılına kadar uygulama takvimi aşağıda verilmektedir. 

 

Şekil 9: EPBD’nin uygulama takvimi 
 
Direktif 2012/27/EU - Enerji Verimliliği Direktifi 

AB mevzuatındaki enerji tasarrufu hedefinin ve AB İklim ve Enerji Paketindeki diğer iki hedefin 

gerçekleştirilmesini sağlamaya yardımcı olmak için 2012’de yeni bir mevzuat olarak Enerji Verimliliği 

Direktifi yürürlüğe girmiştir.   

Enerji Verimliliği Direktifinde, AB’nin 2020’de %20 enerji verimliliği hedefine ulaşmasına yardımcı olmak 

için bir dizi bağlayıcı tedbir öngörülmektedir. Direktif kapsamında tüm AB ülkelerinin üretimden nihai 

tüketime kadar enerji zincirinin tüm aşamalarında enerjiyi daha verimli bir şekilde kullanması 

gerekmektedir. Üye Devletlerin 5 Haziran 2014 itibarıyla Direktif hükümlerini kendi ulusal mevzuatlarına 

aktarmaları ve kendi yol gösterici ulusal enerji verimlilik hedeflerini belirlemeleri gerekmekteydi. Ülkenin 

tercihlerine bağlı olarak bu hedefler birincil veya nihai enerji tüketimine, birincil veya nihai enerji 

tasarruflarına veya enerji yoğunluğuna göre belirlenebilir. 
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Direktifte enerji piyasasındaki engelleri kaldırmak ve enerjinin arz ve kullanımında verimliliği engelleyen 

piyasa aksaklıklarının üstesinden gelmek için tasarlanmış kurallar belirtilmektedir. Kabul edilecek olan 

yeni ulusal tedbirlerin, tüketiciler ve endüstri için de benzer büyük enerji tasarrufları sağlaması 

gerekmektedir. Direktifte belirtilen temel şartlar şunları içerir:  

 Madde 3: enerji dağıtım veya perakende satış şirketleri, enerji verimliliği tedbirlerinin 

uygulanmasıyla yılda %1,5 enerji tasarrufu sağlamalıdır; 

 Madde 4: AB ülkeleri aynı seviyede tasarrufu, ısıtma sistemlerinin verimliliğinin geliştirilmesi ve 

çift camlı pencerelerin ve yalıtımlı çatıların kullanılması gibi diğer yöntemlerle sağlamayı da 

seçebilir;  

 Madde 5: AB ülkelerindeki kamu sektörü, enerji verimliliği olan binaları, ürünleri ve hizmetleri 

satın almalıdır; 

 Madde 6: her yıl AB hükümetleri, sahip oldukları veya kullandıkları binaların zemin alanı olarak 

en az %3’ünde enerji verimliliği sağlayan yenilemeler yapacaktır; 

 Madde 7: enerji tüketicilerinin tüketimi daha iyi yönetmek için yetkilendirilmesi. Bu, bireysel 

sayaçların tüketim verilerine kolay ve ücretsiz erişimi içermektedir; 

 Madde 8: KOBİ’lerin enerji denetimlerinden geçmesine yönelik ulusal teşvikler; büyük şirketlerin 

enerji tüketimlerinin düşürülmesi için izlenmesi gereken yolların tespit edilmesine yardımcı 

olmak için enerji tüketimleri üzerinde denetim yapmaları; 

 Madde 9-11: yeni enerji üretim kapasitelerinde verimlilik düzeylerinin izlenmesi; 

 Madde 14: ısıtma ve soğutmada verimliliğin teşvik edilmesi. Üye Devletlerin kombine ısı ve 

enerji potansiyelini ve bölgesel ısıtma potansiyelini değerlendirmesi gerekmektedir; 

 Madde 15: şebeke ve altyapı verimliliğinin en üst düzeye çıkarılması ve Talep Tepkisinin (TT) 

teşvik edilmesi. Bu, zaman içinde enerji fiyatında yapılan değişikliklere karşılık olarak veya 

teşvik ödemelerinin bir sonucu olarak nihai müşterilerin enerji kullanımında değişiklikler 

yapılmasını teşvik etmek için tasarlanmış bir tarife veya programdır; 

 Madde 16: Bir Üye Devletin teknik yetkinlik, tarafsızlık ve güvenilirliğe ilişkin ulusal düzeyleri 

yetersiz bulması halinde 31 Aralık 2014’e kadar sertifikasyon ve/veya akreditasyon programları 

ve/veya eşdeğer yeterlik programlarının oluşturulmasını sağlayacaktır.  

Madde 3: Enerji verimliliği hedefleri 

Yukarıdaki tedbirlerin istekli bir şekilde uygulanmasını ve bunlara uygunluğu sağlamak için her Üye 

Devlet, Madde 3 uyarınca yol gösterici bir ulusal enerji verimliliği hedefi belirlemekle ve bu hedeflerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin ilerlemeyi yıllık olarak Komisyon’a raporlamakla yükümlüdür.  

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla 30 Nisan 2013’ten itibaren her yıl Üye Devletlerin katettikleri 

ilerlemeyi raporlamaları ve 30 Nisan 2014 itibarıyla Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlarını (NEEAP) 

sunmaları gerekmektedir (2006 tarihli Enerji Hizmetleri Direktifinde de NEEAP’ın hazırlanması 

öngörülmektedir).  

Madde 4 ve 5: Binaların yenilenmesi 

Madde 4’te Üye Devletlerin, konut ve ticari binaların enerji verimliliğini arttırma amacıyla kapsamlı 

yenilemeler de dahil olmak üzere yenilenmesine yönelik yatırımlar için uzun dönemli bir strateji 
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oluşturması öngörülmektedir. Direktifte kesin bir takvim belirtilmese de bu madde 2020 sonrası döneme 

de uzanmaktadır.   

Bu strateji aşağıdakileri belirlemeli ve 2014 itibarıyla yayımlanmalıdır:  

 istatistiksel örnekleme dayanılarak ulusal bina stokuna genel bakış; 

 bina türü ve iklim kuşağı ile ilgili tadilatlara maliyet-etkin yaklaşımların tespiti; 

 aşamalı ve kapsamlı tadilatlar dahil olmak üzere binalarda maliyet-etkin ve kapsamlı tadilatlar 

yapılmasını teşvik etmeye yönelik politika ve tedbirler; 

 şahısların yatırım kararlarına, inşaat endüstrisine ve mali kuruluşlara rehberlik yapmak amacıyla 

ileriye dönük bir bakış açısı; 

 beklenen enerji tasarrufları ve daha geniş kapsamlı faydaların kanıtlar gösterilerek tahmin 

edilmesi. 

Özellikle kamu kurumlarının Madde 5 uyarınca örnek teşkil ederek, enerji performansına ilişkin minimum 

ulusal şartları yerine getirmek için hükümetin sahip olduğu ve kullandığı ısıtılan veya soğutulan binaların 

toplam zemin alanının %3’ünün her yıl yenilenmesini sağlaması (veya diğer uygun binalarda diğer 

maliyet-etkin tedbirleri alması) öngörülmektedir. Kamu binalarının envanterleri oluşturulmalıdır ve bunlar, 

EED’de Madde 4’te belirtilen genel inşaat sektörü şartlarına uygun olmalıdır. 

Madde 6: Kamu Kurumlarınca Yapılan Alımlar 

EED’de Ek III, Madde 6’da kamu sektörünün yüksek performanslı enerji verimliliği ürünleri, hizmetleri ve 

binalarını satın alırken uyması gereken şartlar belirtilmektedir. Madde 6’da ayrıca hükümetlerin, maliyet-

etkinlik kriterleri, ekonomik uygulanabilirlik, daha iyi sürdürülebilirlik, teknik uygunluk ve yeterli rekabet ile 

tutarlı olduğu ölçüde, yüksek enerji verimliliği performansına sahip ürün, hizmet ve binaları satın alarak 

diğer alıcılara örnek olması öngörülmektedir. Madde 6’da ayrıca Üye Devletlerin bu kamu alım şartlarını 

bölgesel ve yerel düzeylerde dahil olmak üzere diğer kamu kuruluşlarına uygulaması teşvik edilmektedir. 

Ek XIII’te belirtilen enerji kimlik belgeleri burada da geçmektedir. 

Madde 7: Enerji Verimliliği Yükümlülük Programları 

Her bir Üye Devletin Madde 7 uyarınca belirli enerji dağıtım veya perakende satış şirketlerinin 2014’ten 

2020’nin sonuna kadar bazı izin verilebilir ayarlamalarla yıllık kümülatif %1,5’lik nihai kullanım enerji 

tasarrufu hedefini gerçekleştirmesini sağlamak için bir enerji verimliliği yükümlülük programı oluşturması 

ve/veya eşdeğer enerji tasarrufu sağlamak için başka alternatif politika tedbirleri alması gerekmektedir. 

Madde 8: Enerji Denetimleri ve Enerji Yönetim Sistemleri 

Her bir Üye Devletin Madde 8 uyarınca tüm nihai müşterilere, maliyet-etkin ve yüksek kaliteli enerji 

denetimlerini teşvik etmesi gerekmektedir; ve tüm büyük şirketler, asgari olarak dört yılda bir 

gerçekleştirilecek ve raporlanacak zorunlu ve bağımsız enerji denetimlerine tabi olmalıdır. KOBİ’ler, ilgili 

Üye Devletin tanıdığı gönüllü anlaşmanın bir parçası olarak veya Ek VI’daki kriterleri karşılayan 

uluslararası ve AB düzeyindeki standartların kullanımı da dahil olmak üzere tanınan ve ilgili bir çevresel 

yönetim sisteminin bir parçası olarak bir enerji denetimi uygulayan büyük işletmeler gibi düzenli olarak 

gerçekleştirilecek zorunlu denetimlerden muaftır. 
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Madde 9: Ölçüm 

Madde 9’da Üye Devletlerin teknik olarak mümkün, mali açıdan makul ve potansiyel enerji tasarruflarına 

ilişkin olarak orantılı olduğu sürece elektrik, doğal gaz, bölgesel ısıtma, bölgesel soğutma ve evsel sıcak 

su müşterilerine rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılan ve nihai müşterinin gerçek enerji tüketimini doğru bir 

şekilde gösteren ve gerçek kullanım süresi bilgilerini sunan bireysel sayaçlar verilmesini sağlayacağı 

belirtilmektedir. Bunlar akıllı sayaçlardır. Ayrıca maddede tüketicinin talep etmesi halinde elektriği 

şebekeye geri vermeye yarayan iki yönlü sayaçların kullanıma sunulması öngörülmektedir.  

Madde 10: Fatura bilgileri 

Madde 10’da nihai müşterilerin Direktif 2009/72/EC ve 2009/73/EC’de belirtildiği gibi akıllı sayaçlara sahip 

olmadığı durumlarda Üye Devletlerin 31 Aralık 2014’e kadar fatura bilgilerinin doğru olmasını ve enerji 

dağıtıcıları, dağıtım sistemi operatörleri ve perakende enerji satış şirketleri gibi Direktif kapsamına giren 

tüm sektörler için fiili tüketime dayalı olmasını (bunun teknik olarak mümkün ve ekonomik olarak makul 

olduğu durumlarda) sağlayacağı belirtilmektedir. Ek VII’de minimum faturalandırma şartları hakkındaki 

detaylar verilmektedir. 

Madde 11: Ölçüm ve Faturalandırma Bilgilerine Erişimin Maliyeti 

Üye Devletler, nihai müşterilerin enerji tüketimlerine ilişkin tüm faturalarını ve faturalandırma bilgilerini 

ücretsiz olarak almasını sağlamalıdır. Çok daireli ve çok amaçlı binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı 

bireysel enerji tüketimine ilişkin faturalandırma bilgilerinin dağıtımı, kar amacı güdülmeden 

gerçekleştirilmelidir. Ancak bu görevin bir üçüncü tarafa verilmesinden kaynaklanan maliyetler, nihai 

müşterilere yansıtılabilir (eğer makul düzeydeyse). 

Madde 12: Tüketici Bilgileri ve Yetkilendirme Programı 

Üye Devletler, konut müşterileri dahil olmak üzere küçük enerji müşterileri tarafından enerjinin verimli bir 

şekilde kullanılmasını teşvik etmek ve kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler, ulusal 

stratejinin bir parçası olabilir. Tedbirler şunları içerir: 

 Mali teşvikler 

 Finans, hibe veya sübvansiyonlara erişim 

 Bilgilerin temin edilmesi 

 Örnek projeler 

 İş yeri faaliyetleri 

 Enerji kullanımında maliyet-etkin ve gerçekleştirilmesi kolay değişiklikler 

 Enerji verimliliği tedbirleri hakkında bilgilendirme 

Madde 13: Cezalar 

Üye Devletler, Madde 7-11 ve Madde 18(3) uyarınca kabul edilen ulusal hükümlere uyulmaması halinde 

uygulanacak cezalara ilişkin kuralları belirleyecektir. 

Madde 14: Isıtma ve Soğutmada Verimliliğin Teşvik Edilmesi. 

2015’e kadar Üye Devletlerin Madde 14 uyarınca yüksek verimlilikli kojenerasyon (elektrik ve faydalı ısının 

birlikte üretilmesi) ve verimli bölgesel ısıtma ve soğutma potansiyelini kapsamlı bir şekilde 
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değerlendirmesi ve bunu Avrupa Komisyonu’na bildirmesi gerekmektedir. Ek I, II, VII ve IX’da hesaplama 

metodolojisi ve diğer kılavuz bilgiler verilmektedir.   

Üye Devletlerin, verimli ısıtma ve soğutma sistemlerinin yerel ve bölgesel potansiyeli dikkate alınmasını 

teşvik eden politikaları uygulamaya koyması; ve ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik en 

yüksek kaynak verimliliğine ve maliyet-etkinliğine sahip çözümleri tespit etme amacıyla maliyet-fayda 

analizine dayanarak bu altyapının geliştirilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.      

Madde 15: Enerji Denetimleri ve Enerji Yönetim Sistemleri 

EED’de Madde 15’te Üye Devletlerin ulusal enerji düzenleyici kurumlarının düzenleyici görevlerini ifa 

ederken enerji verimliliğine gereken önem ve özeni göstermesini sağlaması öngörülmektedir.  

Madde 16 ve 17: Yeterlik, akreditasyon ve sertifikasyon programları, eğitim ve bilgilendirme 

Eğer Üye Devletler enerji verimliliğine ilişkin yetkinlik ve güvenilirliklerinin ulusal düzeyinin yetersiz 

olduğunu düşünüyorsa, Madde 16 ve Madde 17 uyarınca Aralık 2014’e kadar denetimcilerin yanı sıra 

enerji hizmetleri sağlayıcıları ve enerjiyle ilgili inşaat/bina unsurlarının sağlayıcıları ve kurulumcuları için 

sertifikasyon ve akreditasyon programları ve/veya bunlara eşdeğer programların sunulmasını sağlamaları 

gerekmektedir. 

Madde 18: Enerji Hizmetleri 

Üye Devletler, enerji hizmetlerini ve bu hizmetlere KOBİ’lerin erişimini desteklemelidir: 

 Enerji hizmeti sözleşmeleri ve maddelerine dair açık ve kolaylıkla erişilebilir bilgiler 

 Enerji verimliliği hizmet projelerini desteklemeye yönelik mali araçlar, teşvikler, hibeler ve 

krediler hakkında açık ve kolaylıkla erişilebilir bilgiler 

 Kalite etiketlerinin geliştirilmesi 

 Nitelikli veya yetkili enerji hizmeti sağlayıcılarının halka açık listesi 

 Binaların yenilenmesine ilişkin enerji performans sözleşmelerinin yapılması için örnek 

sözleşmeler 

 Binaların yenilenmesine ilişkin enerji performans sözleşmelerinin yapılması için en iyi 

uygulamalar (kullanım süresi yaklaşımı kullanılarak maliyet-fayda analizi) 

 İrtibat noktaları, ombudsman 

Madde 19 ve 20: yeterlik, akreditasyon ve sertifikasyon programları, eğitim ve bilgilendirme 

Uygun durumlarda Üye Devletlerin Madde 19 uyarınca enerji verimliliğinin önünde duran düzenleyici ve 

düzenleyici olmayan engelleri kaldırmak için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Bu tedbirlerin 

arasında teşvikler vermek, hukuki veya düzenleyici hükümleri ilga etmek ve değiştirmek ve verimliliğe 

ilişkin kılavuz ilkeleri hayata geçirmek yer alır. Bu tedbirler, ev sahipleri ve kiracılar için ayrı teşviklerin 

yanı sıra yatırım ve bakım için ayrı kamusal satın alma yapıları gibi engeller ve genel olarak kamusal satın 

alma uygulamaları ile ilgilidir. 

Üye Devletlerin enerji verimliliğini geliştirme tedbirlerini uygulamaya koymak için Madde 20 uyarınca 

finansman imkanları oluşturulmasını sağlaması veya mevcut olanların kullanımını kolaylaştırması 
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gerekmektedir.  Bu fonların desteklenmesi, Madde 5 ve Madde 7’de belirtilen bazı şartların yerine 

getirilmesinde kullanılabilir. 

2.1.2. Diğer Düzenlemeler 

İklim ve Enerji Politikaları için 2030 Çerçevesi 

Temmuz 2014’te Avrupa Komisyonu, ‘Enerji Verimliliği Teması ve Bunun Enerji Güvenliğine Katkısı ve 

İklim ve Enerji Politikası 2030 Çerçevesi’ adlı bir dokümanla AB’de enerji verimliliğinin geleceğine yönelik 

vizyonunu yayımlamıştır.12 Avrupa Komisyonu, 2030’da sera gazı emisyonlarını %40 oranında (1990’daki 

emisyonlara kıyasla) azaltmaya ve yine 2030’da tüketilen enerjinin en az %27’sinin yenilenebilir 

kaynaklardan elde edilmesini sağlamaya yönelik bağlayıcı hedefler teklif etmiştir. Bunlar, 2050’da düşük 

karbonlu ve rekabetçi bir ekonomiye giden maliyet-etkin yoldaki durakları temsil etmektedir. Enerji 

verimliliğine ilişkin olarak 2030 çerçevesinde ayrıca 2030’a kadar sera gazı emisyonlarını azaltma 

hedefinin maliyet-etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin %25 oranında daha fazla enerji tasarrufu 

yapılmasını gerektireceği belirtilmektedir.   

 

Şekil 10: Avrupa’da Enerji Tasarrufunun Planlanan Gidişatı 
 

Söz konusu Temas dokümanında ayrıca daha önce belirtilen %25 enerji tasarrufunun ötesine geçmenin 

ek maliye ve faydaları da sunulmaktadır. Farklı seçeneklerin bazı temel yönleri aşağıda Tablo 4’te 

gösterilmektedir. 

  

                                                   
 
 
12 http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_energy_efficiency_communication.pdf  

Avrupa Ekonomisinin Karbonsuzlaştırılması için Enerji Tasarrufları Elzemdir 
Enerji tasarrufları, AB'nin 2050'ye yönelik %80 oranında emisyon azaltımı hedefinin yarısını karşılama potansiyeline sahiptir. 
AB'nin 2020'ye kadar %20 enerji tasarrufu sağlama hedefinin gerçekleştirilmesi, bu potansiyeli yakalamaktadır. 

Maliyet-Etkin Enerji 
Tasarrufu Potansiyeli 

Enerji 
Tasarrufu 
Potansiyeli 

Baz çizgi 

2050 hedefine 

doğrusal yol 

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_energy_efficiency_communication.pdf
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Tablo 4: Farklı enerji verimlilik hedeflerinin maliyet ve faydaları 

  

  

REF2013 

Referans 

değer 

GHG40 

(%40 SG, %27  

YE, %25 EV)  

Enerji verimliliği için daha iddialı hedef (%)  

EV27  EV28  EV29  EV30 EV35 EV40 

2030’da Enerji Tasarrufu 

(2007 Birincil Enerji 

Tüketimi referans değer  

projeksiyonlarına göre 

değerlendirilmiş)  

%21,0 %25,1 %27,4 %28,3 %29,3 %30,7 %35,0 %39,8 

2030’da Birincil Enerji 

tüketimi (Mtep) [Enerji 

dışı kullanım hariç Brüt İç 

Enerji Tüketimi]  

1490 1413 1369 1352 1333 1307 1227 1135 

Enerji verimliliğinin 

finansal olmayan 

maliyetler üzerindeki 

etkisi olmadan  

enerji sistemlerinin 

maliyetleri (2011-2030 

arası ortalama yıllık 10 

milyar EUR)   

2067 2069 2069 2074 2082 2089 2124 2181 

Yatırım Harcamaları 

(2011-2030 arası ortalama 

yıllık  10 milyar EUR) 

816 854 851 868 886 905 992 1147 

2030’da net gaz ithalatı 

(milyar metreküp)  
320 276 267 256 248 237 204 184 

Fosil yakıt ithalatının 

maliyetleri (2011-2030 

arası ortalama yıllık 10 

milyar EUR)  

461 452 447 446 444 441 436 434 

2030’da istihdam 

(milyon kişi)  
231,74 - - 232,39 - 232,53 233,16 235,21 

2030’da Elektriğin  

Ortalama Fiyatı (€/MWh)  
176 179 180 179 178 178 177 182 

 

Üye Devletlerin teklif edilen tasarrufları gerçekleştirebilmesi için Avrupa Komisyonu, Avrupa düzeyinde 

politika tedbirleriyle destek sağlamaya devam etmeyi planlamaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki unsurların 

kullanılması beklenmektedir:13 

                                                   
 
 
13 http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_energy_efficiency_communication.pdf  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_energy_efficiency_communication.pdf
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 Enerji Etiketleme Direktifinin ve Eko Tasarım Direktiflerinin belirli yönlerinin değerlendirilmesi ve 

gözden geçirilmesi, ürünlerle ilgili politika çerçevesini güncellemeye yönelik bir fırsat 

sağlayacaktır.  

 Enerji verimliliği ekipmanları ve teknolojisine yapılan özel sektör yatırımlarını arttırmaya yönelik 

mali araçların ve proje geliştirme yardımlarının daha fazla güçlendirilmesi; 

 Enerji Verimliliği ve Binalarda Enerji Verimliliği Direktiflerinin, EED’deki Madde 7 ve 2017’de 

çıkarılacak olan sonraki NEEAP’lerin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi, özellikle 

EED’deki bazı temel unsurların 2020’ye kadar planlı olarak aşama aşama sonlandırılması göz 

önünde bulundurulduğunda; enerj verimliliğine sürekli yatırım yapılmasını sağlamak için hangi 

politika unsurlarının gerekli olacağını değerlendirme fırsatı sunacaktır. 

 Avrupa Komisyonu’nun ileride gerçekleştireceği perakende piyasası Teması (Communication) 

dinamik fiyatlandırmaya dayalı yenilikçi hizmetlerin, pazarda enerjinin verimli kullanımını teşvik 

eden ürünlerin sunulmasını sağlayacağı  bir piyasanın oluşturulmasına odaklanacaktır. Bu 

oluşum, EED ve İç Enerji Piyasası mevzuatının çerçevesi dahilinde Üye Devletler ve 

düzenleyiciler arasındaki diyaloğa dayanacaktır.  

 Emisyon Ticaret Sisteminin piyasa stabilite rezervinin uygulanması; endüstri sektöründe enerji 

verimliliği iyileştirmelerini teşvik edecek ve enerji verimliliği ile iklim politikaları arasındaki sinerji 

elde edilmesini sağlayacaktır;  

 2011 tarihli Ulaştırma Resmi Raporunda teklif edilen programın aşamalı şekilde uygulamaya 

konması; 

 Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik programının kullanımı, ucuz ve yenilikçi enerji verimliliği 

ürünlerinin sunulmasını ve bunlara ilişkin olarak yeni iş modellerinin geliştirilmesini arttırmak için 

Üye Devletlerle yakın işbirliği. 

Akıllı Sayaçların Sunulması (Üçüncü Enerji Paketi) 

Üçüncü Enerji Paketi, tüketicilerin uzun süreli faydası için Üye Devletlerin, akıllı ölçüm sistemlerinin 

uygulamaya konmasını sağlamasını öngörmektedir. Bu uygulama, uzun dönem maliyetleri ve faydalarına 

ilişkin olarak 3 Eylül 2012’de tamamlanacak pozitif bir ekonomik değerlendirmeye (yani Maliyet-Fayda 

Analizi) bağlı olabilir.  Elektrik için, fayda maliyet analizi pozitif olarak değerlendirilen durumların en az 

%80’inde 2020’ye kadar akıllı sayaçların uygulanması hedefi vardır. Üçüncü Paketin hükümlerini 

tamamlayıcı nitelikte olan Enerji Verimliliği Direktifi, akıllı sayaçlardan alınan verilere, talep tepkisine ve 

dinamik fiyatlara bağlı olarak enerji hizmetlerinin geliştirilmesini desteklemektedir.  

Enerji tüketimine ilişkin neredeyse gerçek zamanlı bilgilerle tüketicilerin, daha iyi enerji verimliliği 

davranışları göstererek enerji tasarrufunda bulunması beklenmektedir. Enerji kullanımındaki bu azalma 

ayrıca elektrik tasarrufuna yönelik Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sisteminde (AB ETS) daha az izin satın 

alınması şeklinde karbon tasarrufu yapılması ve gaz tüketiminde daha düşük emisyona yol açılması 

anlamına gelir.  

AB Üye Devletleri, 2020’ye kadar elektrik için yaklaşık 200 milyon ve gaz için yaklaşık 45 milyon akıllı 

sayacı kullanıma sunmayı taahhüt etmiştir. Mevcut ulusal sayaç uygulama planlarının analizinden 

Komisyon, Avrupalı tüketicilerin yaklaşık %72’sinin akıllı elektrik sayacı alacağını tahmin etmektedir.  

Maliyet tahminleri farklılık gösterse de bir akıllı sayaç sisteminin ortalama maliyetinin müşteri başına 200-
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250 Euro arasında olması ve bunun, elektrik ölçüm noktası başına 309 Euro fayda ve %3 enerji tasarrufu 

sağlaması beklenmektedir.14 

Çevre Koruma ve Enerji için Devlet Yardımlarına İlişkin Kılavuz İlkeler 2014-2020 (2014/C 200/01) 

Çevre Koruma ve Enerji için Devlet Yardımlarına İlişkin Kılavuz İlkeler 2014-2020 (2014/C 200/01), 

yenilenebilir enerjinin yanı sıra enerji verimliliği konusu da kapsamaktadır. Kılavuz İlkelerde şöyle 

denmektedir: 

(139) Yardımların daha üst düzey bir çevresel korumaya katkıda bulunmasını sağlamak için bölgesel 

ısıtmaya, bölgesel soğutmaya ve ısı ile elektriğin birlikte üretilmesine (kojenerasyon) yönelik olarak 

yapılan yardımlar yalnızca, yüksek verimlilikli kojenerasyon ve enerji verimliliğine sahip bölgesel ısıtma 

ve bölgesel soğutmaya yönelik iyileştirmeler de dahil olmak üzere; yatırımlar için verilirse iç piyasa ile 

uyumlu olarak değerlendirilecektir.  Üye Devletler, Avrupa Yapısal ve Yatırım Özellikli Fonları ile ortaklaşa 

finanse edilen tedbirleri, ilgili Operasyonel Programlarda belirtilen sebeplendirmeye dayandırabilir.  

(140) Yakıt olarak atık ısı da dahil olmak üzere atıkların kullanıldığı kojenerasyon ve bölgesel ısıtmaya 

yönelik devlet yardımları, atık hiyerarşisi ilkesini (paragraf (118)’de belirtilen) engellememek kaydıyla 

çevre korumaya pozitif bir katkıda bulunabilir. 

(141) Yardımların daha yüksek düzeyde çevresel korumaya katkısını göstermek için Üye Devletler, 

özellikle daha iyi enerji performansı ve daha yüksek enerji verimliliği veya azalan enerji tüketimi ve azalan 

yakıt kullanımıyla sağlanan verimlilik kazanımları sayesinde tasarruf edilen enerji miktarı başta olmak 

üzere mümkün olduğu kadar ölçülebilir çeşitli göstergeleri kullanabilir. 

2.1.3. Avrupa Birliği’ndeki Uygulama 

AB Direktiflerinin ulusal kanun veya yönetmeliklere aktarılması söz konusu olduğunda Üye Devletler 

özellikle Direktiflerin geniş bir şekilde tanımlandığı ve spesifik eylem veya ölçülebilir hedefler sunmadığı 

durumlarda çoğunlukla kendi yorumlarını uygulayabilecek önemli derecede geniş bir kapsama sahip 

olurlar. Sonuç olarak AB Direktiflerinin bazı kısımlarının pratikte uygulanma farklılıklarının yanı sıra; genel 

olarak uygulamanın zamanlamasında da farklılıklar olur.  

Bu hususu göstermek üzere aşağıda Birleşik Krallık, Almanya ve İtalya’daki kurallar arasında yapılan 

kıyaslamaya dayalı birkaç örnek verilmektedir. 

Binalarda Enerji Performansı Direktifi Madde 10 kapsamındaki Mali Teşvikler 

Direktif Madde 10’da Üye Devletlerin, doğrudan düzenleme dışında binalara ilişkin EV şartlarını15 yerine 

getirmenin bir yolu olarak binaların enerji verimliliğini geliştirmek için teşvikler (mali ve mali olmayan) 

uygulaması öngörülmektedir.  

Birleşik Krallık’ta bu şart, ev sahiplerine yönelik vergi teşvikleri ve binaları ısıtmak için dağıtık enerjinin 

kullanılmasına yönelik yardımların teşvik edilmesiyle karşılanmaktadır. Başlıca tedbirler şunları içerir: 

 Emlak vergisi muafiyeti 

 Yıl boyunca net karbon emisyonu sıfır olacak şekilde inşa edilen konutların damga vergisinden 

muaf olması 

                                                   
 
 
14 http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-metering-deployment-european-union 
15 EPBD Madde 6, 7 ve 9’da belirtildiği şekilde. 

http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-metering-deployment-european-union
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 Yenilenebilir Isınma Teşviki 16 

 Hem konutlar hem de konut dışı binalar, binanın Enerji Kimlik Belgesinin (EKB) bir parçası 

olarak akredite edilmiş olmaları kaydıyla güneş panelleri gibi küçük ölçekli yenilenebilir elektrik 

üretim sistemleriyle binada üretilen elektriği şebekeye verip sabit Şebekeye Satış Tarifeleri 

üzerinden ücret alabilir.  

Almanya’da binalara ilişkin enerji verimliliği iyileştirmeleri ağırlıklı olarak, eyalet, bölge ve belediye 

yönetimi düzeylerinde birçok örneği olan doğrudan finansman mekanizmaları ile sağlanan teşviklerdir.    

Federal hükümet düzeyinde temel araç, KfW bankası tarafından yönetilen ve hükümetin CO2 bina 

yenileme programı tarafından finanse edilen “enerji verimliliğine sahip binalar ve yenileme programları” 

paketidir. KfW programı, hem yeni hem de mevcut binaları kapsar ve enerji verimliliğine sahip binalar için 

aşamalı finansman sunar (yani, enerji verimliliğinin düzeyi arttıkça finansman düzeyi de artar).  

EED Madde 7 kapsamında Enerji Verimliliği Yükümlülük Programları  

Yukarıdaki bölümde açıklandığı gibi, EED Madde 7’de Üye Devletlerin, belirli enerji dağıtımcıları veya 

perakende tedarikçilerinin 2020’ye kadar yıllık kümülatif %1,5’lik nihai kullanım enerji tasarrufu hedefini 

gerçekleştirmesini sağlamak için bir enerji verimliliği yükümlülük programı oluşturması öngörülmektedir. 

Üye Devletler, farklı endüstrilerde ve endüstri sektörlerinde yeni ve mevcut tedbirlerin bir 

kombinasyonuyla bu hedefi gerçekleştirebilir: 

 Ulaştırma ve belirli endüstriyel faaliyetlerde kullanılan enerjinin satışı kısmen veya tamamen 

hesaplama dışı bırakılabilir. 

 Dönüştürme, dağıtım ve iletim faaliyetlerinde gerçekleştirilen enerji tasarrufları (verimli bölgesel 

ısıtma ve soğutma dahil) hesaplamaya dahil edilebilir. 

 2009’dan itibaren uygulanan ve 2020’de etkisi devam edecek olan tedbirler sayesinde 

gerçekleştirilen enerji tasarrufları hesaplamaya dahil edilebilir.  

 Enerji verimliliği yükümlülük programları oluşturmaya alternatif olarak Üye Devletler, nihai 

müşteriler arasında enerji tasarrufları sağlamak için başka politika tedbirleri almayı tercih 

edebilir: 

 Enerji veya CO2 vergileri; 

 Enerji verimliliğine sahip teknoloji veya tekniklerin uygulanmasına önayak olan finansman 

programları veya mali teşvik araçları;  

 Enerji verimliliğine sahip teknoloji veya tekniklerin uygulanmasına olanak sağlayan olan 

düzenlemeler veya gönüllü anlaşmalar;  

 Ürün ve hizmetlerin (bina ve araçlar dahil) enerji verimliliğini geliştirmeyi amaçlayan standart ve 

normlar; 

 Enerji etiketleme programları; 

                                                   
 
 
16 Yalnızca İngiltere ve Galler’de. Bkz.: https://www.ofgem.gov.uk/environmental-programmes/domestic-renewable-heat-incentive-

domestic-rhi/about-domestic-renewable-heat-incentive 
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 Enerji verimliliğine sahip teknoloji veya tekniklerin uygulanmasına olaak sağlayan eğitimler 

(enerji danışmanlık programları dahil). 

Üye Devletlerin sahip olduğu farklı seçenekler göz önünde bulundurulduğunda Üye Devletlerin EED 

Madde 7’deki şartı karşılamak için farklı yaklaşımları benimsemesi şaşırtıcı değildir. 

Birleşik Krallık, Enerji Şirketi Yükümlülüğü (ECO) olarak anılan özel bir Enerji Verimliliği Yükümlülük 

programını hayata geçirmiştir. ECO, büyük enerji tedarikçilerinin, her tedarikçi için özel olarak belirlenen 

bir hedefe (ulusal ECO hedefinin bir kısmı olarak tanımlanmaktadır) kadar konut binalarına enerji 

verimliliği tedbirleri uygulamasını öngörür. Programda iki yıllık bir süre için yükümlülükler 

tanımlanmaktadır ve 1 Nisan 2015’te başlayan ikinci dönem (ECO2), tedarikçilere üç temel yükümlülük 

vermektedir:17 

 Karbon Emisyonlarını Azaltma Yükümlülüğü (EEO): Karbon Emisyonlarını Azaltma 

Yükümlülüğü kapsamında yükümlü tedarikçiler, çatı ve duvar izolasyonları ve bölgesel ısıtma 

sistemlerine bağlantılar dahil olmak üzere ‘birinci tedbirlerin’ uygulanmasını teşvik etmelidir. Bir 

binanın yalıtım özelliklerini geliştiren diğer ‘ikincil tedbirler’ de birincil tedbirlerle aynı binalarda 

uygulanabilir. 

 Karbon Tasarruflu Toplum Yükümlülüğü (CERO): Karbon Tasarruflu Toplum Yükümlülüğü 

kapsamında yükümlü tedarikçiler, düşük gelirli alanlarda bölgesel ısıtma sistemlerine bağlantılar 

ve yalıtım tedbirlerinin uygulanmasını teşvik etmelidir. Burada, bir tedarikçinin yükümlülük 

hedefinin en az %15’inin kırsal alanlarda veya yoksul kırsal alanlardaki düşük gelirli ve 

korunmasız vatandaşlara tedbirler uygulanmasını teşvik ederek gerçekleştirilmesini öngören bir 

alt yükümlülüğü vardır. 

 Ev Isıtma Masraflarını Azaltma Yükümlülüğü: Ev Isıtma Masraflarını Azaltma Yükümlülüğü 

kapsamında yükümlü tedarikçiler, düşük gelirli ve korunmasız vatandaşların (‘ucuz ısınma 

grubu’) evlerini ısıtabilme imkanını geliştiren tedbirler uygulamalıdır. Bu tedbirler, bir kazanın 

değiştirilmesi veya onarılması gibi ısı tasarrufu sağlayan eylemleri içerir. 

 Birleşik Krallık’taki ECO ev sektörüne odaklanırken Almanya şunları içeren düzenleme, 

danışmanlık ve destek programlarını birleştiren stratejik tedbir ve paketleri uygulamaya 

koymuştur:  

o Yeni binalarda ısınma gereksiniminin bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından 

karşılanmasını, ek enerji verimlilik tedbirlerinin (ek yalıtım gibi) alınmasını ve uzun 

mesafeli ısıtma için Kombine Isı ve Enerji (CHP) sistemlerinin kullanılmasını öngören 

Yenilenebilir Enerjiler Isınma Yasası gibi standart oluşturan tedbirler; 

o Enerji verimliliği sağlayan binalar ve tadilatlara yönelik KfW programlarıyla inşaat 

sektörüne yatırımları (yenilenebilir ısıtma enerjisi) teşvik etmeye yönelik tedbirler.   

o Enerji verimliliği sağlayan teknolojilere şirketlerin yatırım yapmasını teşvik eden çeşitli 

programlar ve enerji danışmanlığı alanında Federal Hükümet tarafından yürütülen 

çeşitli programlar dahil olmak üzere bilgilendirme ve danışmanlık sunarak enerji 

verimliliğini arttırmaya yönelik tedbirler; 

                                                   
 
 
17 https://www.ofgem.gov.uk/environmental-programmes/energy-company-obligation-eco 
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Üçüncü örnek olarak İtalya’daki Enerji Verimliliği Yükümlülüğü, 2005’ten beri uygulamada olan enerji 

verimliliği belgelerine (EVB’ler veya beyaz belgeler) ilişkin bir piyasanın oluşturulmasına dayanmaktadır.       

Bu piyasanın işleyişi, AB ETS’nin işleyişine benzemektedir; yani, elektrik ve gaz dağıtımcılarının belirli bir 

dönemde enerji verimlilik gelişimlerine ilişkin bir kotayı doldurduklarını göstermek için kullanması gereken 

alınıp satılabilir EVB’ler için bir piyasa oluşturulur. Elektrik ve gaz dağıtıcıları, EVB’ler kazanmak için enerji 

verimlilik projeleri uygulayarak veya diğer EVB piyasası katılımcılarından EVB’ler satın alarak 

yükümlülüklerini yerine getirebilir.18 Aşağıdaki Şekil 10’da İtalyan EVB piyasasının işleyişi detaylı olarak 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 11: İtalyan EVB Piyasası 
 

2.2. Enerji Verimliliği Mevzuatı (Türkiye) 

 

Şekil 12: Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiye Dair Hukuki ve Düzenleyici Çerçevenin Gelişimi 

                                                   
 
 
18 http://www.gse.it/en/White%20Certificates/Pages/default.aspx 

GSE (Enerji Hizmeti Operatörü), 

tasarrufları uygulamaktan, 
değerlendirmekten ve 

onaylamaktan sorumludur. 

 

Enerji verimliliğinin 
geliştirilmesi, kullanım 

noktasında gerçekleştirilmelidir. 

 

Yükümlü taraflarca 

gerçekleştirilecek ulusal enerji 
verimliliği hedefleri periyodik 

olarak belirlenir. 

 

Yükümlü taraflar: 50.000'den fazla 

son kullanıcı müşteriye sahip 
doğal gaz ve elektrik dağıtımcıları 

 

Gönüllü katılımcılar: 50.000'den az 
müşterisi olan dağıtımcılar, gönüllü 

olarak enerji yöneticisi görevlendiren 
teşekküller, ISO 50001'e sahip 

teşekküller 

 

EVB'lere yönelik başvurular, 

ENEA veya RSE'nin teknik ve 
idari değerlendirmesinden geçer. 

 

GME (Enerji Piyasaları 
Operatörü), değerlendirmeyi 

tamamladıktan sonra belgeleri 

verir. 

 

Bu belgelere ilişkin bir piyasa 
aktiftir ve bu piyasada ikili 

görüşmeler ve takaslar 

yapılmaktadır.  

Her yıl 31 Mayıs'ta GSE, 
gerçekleştirilen hedefleri teyit 
eder. İhlal durumunda cezalar 

uygulanır. 

 

Hedefleri gerçekleştirmek için yapılan masrafların bir kısmını karşılamak için yükümlü 
dağıtım şirketlerine bir tarife katkı payı ödenir. 
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2.2.1. Enerji Verimliliği Kanunu 

Türkiye’nin Enerji Verimliliği Politikası, “enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji 

maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının 

ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması” amacıyla 18 Nisan 2007’de çıkarılan 5627 sayılı Enerji 

Verimliliği Kanununa dayanmaktadır.  

Kanun, enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, 

elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin 

artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji 

kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usul ve esasları kapsar. 

Bu kanun kapsamında enerji verimliliği politikaları, programları ve çalışmalarının yürütülmesi, izlenmesi 

ve koordine edilmesi amacıyla bir Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Kanun, enerji 

tasarrufu içeren yatırımları teşvik için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD’ler), enerji denetçileri 

ve enerji verimliliği projeleri ve Gönüllü Anlaşma Programları gibi enerji verimliliği hizmet piyasasının 

kurulması ve işletilmesi dahil, enerji verimliliğinde iyileşmeleri teşvik edecek ve destekleyecek yasal 

dayanağı ve önlemleri sağlamaktadır. 

2.2.2. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 

Bu yönetmelik, Aralık 2008’de yayımlanmış ve Aralık 2009’da yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte, yeni 

binalar ve büyük tadilat geçiren mevcut binalar için enerji giderleri ve CO2 emisyonlarına dair bilgileri 

gösteren Enerji Kimlik Belgelerine (EKB) ilişkin kurallar belirtilmektedir. Yeni binalar ve kapsamlı tadilat 

geçiren eski binalar için mimari, ısı yalıtımı, ısıtma ve soğutma sistemleri ve elektrifikasyon konularına 

ilişkin minimum enerji performansı kriter ve standartları bu yönetmelikle belirlenmiştir.  Ayrıca, inşaat 

maliyetinin belirli bir kısmına kadar yenilenebilir enerji ve kojenerasyon sistemi yatırımına dair başvuru 

yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. 

2.2.3. Binalarda Enerji Performansi Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair 
Tebliğ 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin kapsamında aralık 2008’de yayınlanan bu tebliğ, konut, ofis, 
eğitim, sağlık, otel, alışveriş ve ticaret merkezleri gibi ,yeni yapılan binaların, enerji verimliliğine etkilerini 
değerlendirmek ve  enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilen bina enerji performansı hesaplama 
yönteminin yayınlanması maksadıyla hazırlanmıştır. 
 

2.2.4. Enerji Verimliliğine İlişkin KOSGEB Destekleri Yönetmeliği   

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırarak, ihracattaki paylarını 

artırarak, araştırma-geliştirme, faaliyetlerini destekleyerek ve girişimcilik kültürünü geliştirerek KOBİ’leri 

destekleme amacıyla 2010’da yayımlanmıştır.  Bu yönetmelik doğrudan enerji verimliliği ile ilgili değildir. 

Birçok uygulamaya ilişkin teşvikleri içerir. Ayrıca, KOSGEB enerji verimliliği projeleri için yapılan enerji 

denetimlerine, enerji yöneticileri için düzenlenen eğitimlere ve danışmanlık hizmetlerine teşvik 

uygulamaktadır. 
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2.2.5. Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010-2020) 

İklim değişikliğinin sebep olduğu küresel tehdit karşısında Türkiye, proaktif adımlar atma ihtiyacını kabul 

etmektedir. Bu amaçla, çeşitli kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektör temsilcilerinin 

ve üniversitelerin birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda 2010 yılında Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi 

yayımlanmıştır. Belgede ilgilenilecek konuları içeren kapsamlı bir liste ele alınmaktadır. Bu konuların 

arasında enerji verimliliği de vardır; enerji verimliliğini artırmak için müşterek akılla kısa, orta ve uzun 

vadeli hedefler belirlenmiştir. İklim Değişikliği Eylem Planı 2011-2023, Türkiye Ulusal İklim Değişikliği 

Strateji Belgesine uygun olarak oluşturulmuştur. 

Belgede açıklanan bazı önemli konular şunlardır:  

 Kısa dönemde yeni inşa edilen binalar Enerji Kimlik Belgesi işlemlerine tabi olacaktır. Yeni 

binalarda, enerji ekonomisi ile tutarlı bir ilk yatırım maliyetiyle yenilenebilir enerji sistemleri 

kurulacaktır.  

 Orta vadede, binalar için potansiyel enerji verimliliği belirlenecek, bu potansiyel mümkün olan 

azami öçüde gerçekleştirilecek, başta yenilenebilir enerji ve temiz kömür teknolojileri olmak 

üzere düşük sera gazı emisyonu yayan veya hiç yaymayan teknolojilerin ve nükleer enerjinin 

kullanımı geliştirilecek ve temiz teknolojilere ve enerji kaynaklarına ilişkin AR-GE faaliyetleri 

yürütülecektir. Ulaştırmada orta vadede küçük taşıma sistemlerinin ve toplu taşıma araçlarında 

alternatif yakıtların ve temiz araç teknolojilerinin desteklenmesi planlanmaktadır.    

  

2.2.6. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin 

Artırılmasına Dair Yönetmelik   

Bu yönetmelik 27 Ekim 2011’de yayımlanmıştır. Enerji verimliliğine ilişkin idari yaptırımlara ve aşağıdaki 

eylemlerin teşvik edilmesine ilişkin usul ve esaslar kapsar: 

 Üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin (EVD’ler) enerji 

verimliliği hizmetlerine ilişkin olarak lisanslandırılması/yetkilendirilmesi, çalışmalara yön 

verilmesi ve enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması 

 Enerji yönetim uygulamaları 

 Enerji yöneticileri ve enerji yönetim birimleri arasındaki sorumluluklar 

 Enerji verimliliği ile ilgili sertifikasyon faaliyetleri ve eğitimler 

 Denetim ve projeler 

 Projelerin ve gönüllü anlaşma uygulamalarının desteklenmesi 

 Talep Tarafı Yönetimi (TTY) 

 Elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtım ve tüketiminde enerji verimliliğinin artırılması 

 Termik santrallerde oluşan atık ısının değerlendirilmesi 

 Dış mekan aydınlatması 

 Biyoyakıtlar ve hidrojen gibi alternatif yakıtların teşvik edilmesi 
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Yönetmelikte endüstriyel alanda faaliyet gösteren işletmeler ile Kanun ve bu Yönetmelik kapsamına giren 

bina ve tesislerin enerji tüketimlerinin izlenmesi ve performans göstergelerinin geliştirilmesi için bir veri 

tabanının oluşturulması öngörülmektedir.  

2.2.7. Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ  

Bu Tebliğ, endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde verimliliğin artırılmasına dair proje ve 

uygulamalarının desteklenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 3 Temmuz 2012’de 

yayımlanmıştır. Tebliğ, yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 Ton Eşdeğer Petrol ve üzeri olan ve her türlü 

mal üretimi yapan işletmeler için geçerlidir.  

Tebliğ, elektrik üretim lisansına sahip olan ve ağırlıklı olarak elektrik üretim sektöründe faaliyet gösteren 

tüzel kişiler için geçerli değildir. YEGM, teşviklere başvuruda bulunan projelerin değerlendirilmesinden 

sorumludur ve bu projeleri Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun onayına sunar.  

2.2.8. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 

Bu belge, Türkiye’de 2023’e kadar enerji verimliliğinin artırılması amacı güden stratejik bir yol haritasıdır. 

ETKB’nin, çeşitli kamu kurumlarının, özel sektör temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının koordineli 

çalışmalarıyla Yüksek Planlama Kurulu tarafından 20 Şubat 2012’de yayımlanmıştır.  

GSYİH birimi başına tüketilen enerjiyi en az %20 oranında azaltma hedefini gerçekleştirmeye yönelik 

stratejik amaç ve eylemleri içerir. Belirtilen stratejik amaçlardan bazıları şunlardır:  

 Sanayi ve hizmetler sektöründe enerji yoğunluğunu ve enerji kayıplarını azaltmak;  

 Binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak; yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak;  

 Enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünü sağlamak 

 Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği artırmak; 

 Motorlu taşıtların birim fosil yakıt tüketimini azaltmak, kara, deniz ve demir yollarında toplu 

taşıma payını artırmak ve şehir içi ulaşımda gereksiz yakıt sarfiyatını önlemek;  

 Kamu kesiminde enerjiyi etkin ve verimli kullanmak; 

 Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini güçlendirmek, ileri teknoloji kullanımını ve 

bilinçlendirme etkinliklerini artırmak, kamu dışında finansman ortamları oluşturmak. 

2.2.9. Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin 
Yönetmelik 

Ekim 2010’da yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; enerji ile ilgili ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi veya 
hizmete sunulabilmesi için, bu ürünlerin tasarımında uyulması zorunlu olan şartların çerçevesini 
belirlemek suretiyle enerji verimliliğini, çevre koruma düzeyini ve enerji arz güvenliğini artırarak 
sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır. 
 
Bu Yönetmelik, çevresel yönden birbiriyle ilgili olan ürünlerin özelliklerine yönelik gerekliliklere katkıda 
bulunacak şart ve kriterleri belirler. Ayrıca bu şart ve kriterlerin hızlı ve etkin biçimde geliştirilmesini sağlar. 
Değerlendirmeye alınan ömür döngüleri; “ham maddenin seçilmesi ve kullanılması”, “üretim”, “kullanım”, 
ve “nihai bertaraf”tır. 
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2.2.10. Ürünlerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve 
Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik  

Aralık 2011’de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; etiketleme ve standart ürün bilgileri yoluyla enerji ile 
ilgili ürünlerin kullanım sırasındaki enerji ve diğer temel kaynak tüketimleri konusunda nihai kullanıcıların 
bilgilendirilmesini ve bu şekilde daha verimli ürünleri tercih etmelerini sağlamaktır. 
 
Ayrıca, Danışmanın fark analizi yaparken faydalandığı başka Türk mevzuatları da bulunmaktadır. Bu 
mevzuatlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
 
Tablo 5:Danışmanın fark analizi yaparken faydalandığı başka Türk mevzuatları 

Mevzuat Adı Yayınlanma Tarihi 

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Ve Raporlanması Hakkında Tebliğ 22 Temmuz, 2014 

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 8 Mayıs, 2014 

Türkiye Elektrik Piyasası Kanunu No.6446 14 Mart, 2013 

Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği 9 Ekim, 2013 

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 30 Kasım, 2013 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi 

Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 

17 Nisan, 2009 

Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda 

Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelik 

28 Aralık, 2003 

 

2.3. Enerji Verimliliği Mevzuatı (Fark Analizi) 

2.3.1. Mevcut Türk Mevzuatının AB Müktesebatı ile Karşılaştırmalı Analizi 

Bölüm 2.1’de enerji verimliliği alanında AB müktesebatının temel konuları olarak aşağıdaki konular tespit 

edilmişti: 

 AB Emisyon Ticaret Sistemi (AB-ETS) 

 Binek araçlar ve hafif ticari araçlar için CO2 performans standartları; 

 Minimum enerji performans standartlarını belirleyen ve etiketlerin üzerine enerji performansı 

bilgilerinin konmasını sağlayan ürün yönetmelikleri; 

 Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD); 

 Enerji Verimliliği Direktifi (EED); 

 AB Yapısal ve Yatırım Özellikli Fonları, Horizon 2020 ve ELENA ve Avrupa Enerji Verimliliği 

Fonu gibi özel kredi olanaklarıyla daha fazla finansman ve 

 İç Elektrik Piyasası Direktifinin ardından akıllı sayaçların tanıtılması.  
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Bölüm 2.2’de enerji verimliliğine ilişkin Türk mevzuatının temel unsurları sunulmuştur: Bu bölümde,  

yukarıdaki temel konuların her biri için AB müktesebatı Türk mevzuatında konuya karşılık gelen (eğer 

varsa) dokümanla eşleştirilmekte ve Türk mevzuatının farklılıklarının yanı sıra enerji verimliliği konusunda 

AB müktesebatına tam uygunluğun sağlanması için Türk mevzuatında yapılması gereken değişiklikler 

tespit edilmekte ve değerlendirilmektedir. AB’nin ve Türkiye’nin enerji verimliliği ile ilgili mevzuatındaki 

hükümler ve birbirlerine karşılık gelen maddeler hakkında daha fazla bilgi, ilgili AB ve Türk mevzuatlarının 

karşılaştırmalı analizinin sunulduğu Ek 1.1’de ve bire bir karşılaştırmanın yapıldığı Ek 1.2’de bulunabilir. 

Emisyon Ticaret Sistemi 

Mevcutta bir “sınırla ve al-sat” mekanizmasına sahip olmamasına rağmen Türkiye, gönüllü bir piyasa 

mekanizmasını uygulamaya koymaya yönelik adımlar atmaktadır. Tescil kuralları resmi olarak Gönüllü 

Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği ile tanımlanmaktadır ve emisyon ticareti için halihazırda piyasa 

faaliyetleri mevcuttur. Ayrıca Türkiye, Piyasaya Hazırlık Ortaklığı’nın bir parçası olarak zorunlu ve 

kapsamlı olan İzleme, Doğrulama ve Raporlama sistemini  Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve 

Raporlanması Hakkında Tebliğ adındaki yeni düzenleyici çerçeve ile hayata geçirmiştir. Bunun yanında, 

elektrik piyasası kanununda gelecekte olası bir karbon piyasasının oluşturulmasından bahsedilmektedir. 

Ancak, kısa veya orta vadede resmi bir “sınırla ve pazarla” programının oluşturulmasına ilişkin hiçbir 

hüküm yoktur.  

AB müktesebatıyla tam uyum sağlamak için Türkiye’nin farklı sektörlere yönelik bir ‘sınırla ve pazarla’ 

mekanizması oluşturması gerekmektedir. Fabrikaların, enerji santrallerinin ve sistemdeki diğer tesislerin 

yayabileceği belirli sera gazlarının toplam miktarına ilişkin olarak bir ‘sınır’ veya üst limit belirlenmelidir. 

Ayrıca Avrupa’daki havacılık faaliyetleri sistemin kapsamına dahil edilmelidir. 

Yeni Binek Arabalar ve Hafif Ticari Araçlar için Emisyon Performans Standartları 

Türkiye’deki Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliğinde araçların 

karbonmonoksit emisyonlarına ilişkin limitler belirlenmektedir.  Bu yönetmeliğe göre binek arabalarının 

emisyonları periyodik olarak kontrol edilir ve emisyonu belirli bir limitin üzerinde çıkan araçlar, dolaşımdan 

kaldırılmaya kadar varabilen cezalara çarptırılır.   

Ayrıca, 2003’te yayımlanmış olan ve 2007’de değiştirilmiş olan “Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi 

ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelik” adlı bir yönetmelik de 

mevcuttur. Bu yönetmeliğe göre tüm yeni binek arabalarda CO2 emisyonlarını gösteren etiketler 

bulunmalıdır.  Ancak, henüz bir emisyon limiti tanımlanmamıştır. 

AB müktesebatıyla tam uyum sağlamak için Türkiye’nin 2020’de yeni binek arabalara ve yeni hafif ticari 

araçlara yönelik olarak sırasıyla 95 g CO2/km ve 147 g CO2/km’lik emisyon hedef değerleri belirlemesi 

gerekmektedir.  Türkiye ayrıca hafif ticari araç ve binek araç üreticileri için bir ‘süper kredi’ sistemi 

oluşturmalıdır; AB mevzuatı, üreticilere aşırı düşük emisyonlu (50 gCO2/km’nin altında) araçlar üretmeleri 

için ek teşvikler vermektedir ve her bir düşük emisyonlu araç, belirtilen limitin üzerinde emisyona sebep 

olan araçlara kıyasla filo ortalamasını tutturma açısından daha fazla avantaj sağlamaktadır. Bu yaklaşım, 

üreticilerin yeni filolarının ortalama emisyonlarını daha da düşürmesine yardımcı olacaktır.   

Son olarak Hükümet, ortalama emisyonların izlenmesi ve raporlanmasına yönelik bir sistem 

oluşturmalıdır. Bir kurum, bölgede kayıtlı her bir yeni binek ve hafif ticari araca ilişkin verileri toplamaktan 

sorumlu olmalı ve böylelikle bu verilerin halkın erişimine açık bir merkezi kaydını oluşturmalıdır.  

Eko Tasarım ve Enerji Etiketleme Direktifleri 

Avrupa Eko Tasarım Direktifi 2009/1257EC, tüm AB Üye Devletlerinde enerji kullanımına ve satılan 

enerjiyle ilgili ürünlere ilişkin zorunlu ekolojik şartları belirleyen bir çerçevedir.  Şu anda bu Direktifin 
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kapsamına 40’ın üzerinde ürün grubu girmektedir: kazanlar, ampuller, televizyonlar, buzdolapları, 

pencereler, yalıtım malzemeleri, belirli su kullanım ürünleri vb. Türkiye’deki “Enerji ile İlgili Ürünlerin 

Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik” adındaki Yönetmelik, enerji ile ilgili ürünlere yönelik 

şartları belirleyen bir çerçeve oluşturmaktadır. Ayrıca, mevzuatta enerjiyle ilgili ürünlerin ve ev aletlerinin 

ekolojik tasarımına ilişkin olarak her biri bir ürün grubuna yönelik çeşitli tebliğler yer almaktadır. Ürün 

grubu kategorileri şunlardır: 

 doğrusal olmayan ev tipi lambalar 

 yüksek yoğunluklu gaz deşarj lambaları ve bu lambaları çalıştırabilen balast ve ışıklıklar için 

bütünleşik balastı olmayan floresan lambalar 

 doğrusal lambalar, ışık yayan diyot lambalar ve ilgili ekipmanlar 

 harici güç kaynaklarının yüksüz durumda elektrik enerjisi tüketimi ve ortalama aktif verimliliği 

 salmastrasız bağımsız sirkülatörler ve ürünlerin için bütünleşik salmastrasız sirkülatörler 

 televizyonlar 

 ev tipi buzdolapları ve dondurucular 

 ev tipi çamaşır makineleri/bulaşık makineleri/çamaşır kurutucuları 

 elektrik motorları 

 klimalar ve fanlar 

 bilgisayarlar ve bilgisayar sunucuları 

 elektrik süpürgeleri 

 ortam ısıtıcıları ve kombine ısıtıcılar 

 ev tipi fırınlar, set üstü ocaklar ve davlumbazlar 

AB müktesebatıyla tam uyum sağlamak için Türkiye’nin şu ürün gruplarını ilgili mevzuata dahil etmesi 

gerekmektedir: 125 W ile 500 kW arasında güçle çalışan motorlara sahip fanlar, su pompaları, su ısıtıcıları 

ve sıcak su depolama tankları, havalandırma üniteleri ve küçük, orta ve büyük güç trafoları.  

“Ürünlerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme Ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla 
Gösterilmesi HakkındaYönetmelik”, enerji tüketimine yönelik etiketleme ve tüketici bilgisi hususlarında 
şartları belirleyici bir çerçeve olmuştur. Şartlar, her ürün grubu için detaylı olarak birkaç Tebliğ’de 
tanımlanmıştır. 
 
 Mevcut Türk mevzuatı hükümleri genel olarak AB müktesebatı ile tam uyum içerisinde görünmektedir. 
 
Binaların Enerji Performansı   

Binaların enerji performansını hesaplamaya yönelik bir metodolojinin kabulü 

Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğde haneler, ofisler, eğitim binaları, 

sağlık merkezi binaları, oteller, alışveriş merkezleri ve ticaret merkezleri gibi mevcut ve yeni binaların 

enerji performansını değerlendirirken kullanılacak hesaplama yöntemi belirlenmektedir.(Türkiye’nin ulusal 
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hesaplama yöntemi (BEP-TR) yazılımına kayıtlı kullanıcılar internet sitesi üzerinden ulaşabilirler). 

Bütünleşik yaklaşımda aşağıdaki parametreler dikkate alınmaktadır:  

 Isıtma ve soğutma için gereken net enerjinin miktarının hesaplanması; 

 Net enerjiyi karşılamak için kurulu olan sistemlerdeki kayıpları ve sistem verimliliğini dikkate 

alarak binanın ısıtma ve soğutmaya ilişkin toplam enerji tüketiminin belirlenmesi; 

 Havalandırmadan kaynaklanan enerji tüketimi; 

 Binalarda gün ışığının etkileri dikkate alınarak, gün ışığını alamayan yerlerde gün ışığının 

kullanılamaması sebebiyle aydınlatmaya ilişkin enerji gereksinimi ve yapılan enerji tüketiminin 

hesaplanması; 

 Evsel sıcak suya ilişkin enerji tüketiminin hesaplanması. 

Mevcut Türk mevzuatı hükümleri genel olarak AB müktesebatı ile tam uyum içerisinde görünmektedir. 

Minimum enerji performansı şartlarının belirlenmesi 

İlk olarak 2008’de yayımlanan ve 2010’da değişiklik yapılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde 

binaların mimari, ısı yalıtımı, ısıtma ve soğutma sistemleri ve elektriklendirilmesi açısından minimum 

performans kriter ve standartlarını karşılaması öngörülmektedir. Bu şart, yeni binalar ve büyük oranda 

tadilat yapılan binalar için geçerlidir. Ancak Türkiye mevzuatında, AB Müktesebatında belirtildiği gibi beş 

yılda bir minimum enerji gerekliliklerinin yeniden değerlendirilmesini sağlayacak bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

Türkiye mevzuatının AB müktesebatıyla tam uyum içerisinde olması için, Türkiye’nin Direktif 2010/31/EU 

Madde 4 kapsamında tanımlandığı şekilde minimum enerji performansının değerlendirilmesini mevzuata 

dahil etmesi gerekmektedir. 

Minimum enerji performans şartlarının maliyet etkin düzeyleri 

Binalarda Enerji Performansı Direktifinde Madde 5’te minimum enerji performans gereksinimlerinin 

maliyet etkin seviyelerde belirlenmesine yönelik olarak Direktife uygun bir karşılaştırma çerçevesinin 

oluşturulması öngörülmektedir. Üye Devletler, Karşılaştırmalı Metodoloji Çerçevesini kullanarak minimum 

enerji performansı şartları ve hesaplanan optimum maliyet düzeyleri arasında yapılan karşılaştırmayı 

raporlamalıdır. Türkiye’deki Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde bu tür bir şarta atıfta 

bulunulmamaktadır.  

AB müktesebatıyla tam uyum sağlamak için Türkiye’nin yeni ve eski binalar ile farklı kategorilerden binalar 

arasında ayrım yapılmasını sağlayan ve iklim koşulları ve enerji altyapısının erişilebilirliği gibi 

parametrelerin dikkate alındığı karşılaştırmalı bir metodoloji çerçevesini kullanması gerekmektedir. Eğer 

yapılan karşılaştırmanın sonucu, halihazırda yürürlükte olan minimum enerji performans şartlarının, 

minimum enerji performans şartlarının optimum maliyetli düzeylerinden önemli oranda düşük olduğunu 

gösteriyorsa Türkiye, bu farkı önemli oranda azaltmaya yönelik uygun adımları ana hatlarıyla belirlemek 

için bir plan oluşturmalıdır.  

Yeni binalara yönelik şartlar 

Türkiye’deki Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Madde 22’de belirtildiği üzere, mimarlar 20.000 

m2’nin üzerinde alana sahip yeni binalarda yenilenebilir kaynakların, ısı pompalarının ve kojenerasyon 

sistemlerinin kullanılmasının yanında ısıtma, soğutma, havalandırma, suyla ısıtma, elektrik ve 

aydınlatmadan kaynaklanan enerji gereksinimlerini de  analiz ederler. Uygulama maliyeti, Bakanlık 
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tarafından belirtilen birim fiyata göre hesaplanır ve bu sistemlerin bir ya da daha fazlası, binanın toplam 

bedelinin en fazla %10’unu aşmayacak şekilde uygulanır. 

Bu şart sadece 20.000 m2’nin üzerindeki binalar için geçerlidir. Tam uyumun sağlanması için, Türkiye’nin 

bu şartı tüm binalara geçerli hale getirmesi gerekmektedir. 

Mevcut binalara yönelik şartlar  

Türkiye’deki Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Madde 5’e göre mevcut binalar kapsamlı 

tadilattan geçirilirken ve bu binalarda mekanik ve elektrik tesisatlarını da içeren yenileme çalışmaları veya 

değişiklikler yapılırken binanın özelliklerine bağlı olarak minimum enerji performansı şartları dikkate 

alınmalıdır. Önemli tadilat tanımı konusunda da Türk mevzuatı ile AB müktesebatı arasında farklılıklar 

bulunmaktadır. 

Türk Mevzuatındaki hüküm, binalardaki enerji performansının arttırılmasını zorunlu kılmayıp, sadece 

mekanik ve elektrik tesisatını kapsamaktadır. AB müktesebatıyla tam uyumun sağlanması için, ilgili AB 

hükümlerinin tam olarak uygulanması gerekmektedir.  

Teknik bina sistemleri 

Avrupa’daki EPBD Madde 8’e göre Üye Devletlerin, mevcut binaların içine kurulan teknik bina 

sistemlerinin genel enerji performansı, düzgün kurulumu ve uygun bir şekilde boyutlandırılması, 

ayarlanması ve kontrolüne ilişkin sistem şartlarını belirlemesi gerekmektedir.   

Türkiye’deki Binalarda Enerji Performansı, teknik bina yapım yöntemlerine yönelik şartları belirler. Mevcut 

Türk hükümlerinin, genel anlamda AB müktesebatıyla tam uyum içinde olduğu söylenebilir. 

Sıfıra yakın enerji tüketen binalar 

31 Aralık 2020 itibarıyla AB’deki yeni binalar ‘sıfıra yakın’ enerji tüketecek ve enerji, ‘çok büyük oranda’ 

yenilenebilir kaynaklardan elde edilecektir. Yeni bir binaya sahip olan veya yeni bir binada faaliyet 

gösteren kamu kuruluşları, 31 Aralık 2018’e kadar bu tür ‘sıfıra yakın enerji tüketen binalar’ inşa ederek, 

satın alarak veya kiralayarak örnek olmalıdır.  

Türkiye’deki mevzuatta sıfıra yakın enerji tüketen binalara ilişkin olarak belirlenmiş eşdeğer bir şart 

mevcut değildir. AB müktesebatıyla tam uyum sağlamak için Türkiye’nin hem kamu binaları hem de özel 

sektöre ait binalar için AB’dekine benzer bir hedef belirlemesi gerekmektedir.  Ayrıca binaların yenilenerek 

sıfıra yakın enerji tüketen binalar haline getirilmesini teşvik etmek için hedeflerin belirlenmesi gibi 

politikaların geliştirilmesi ve tedbirlerin alınması gerekmektedir.  

Mali teşvikler ve pazara giriş engelleri 

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Madde 15-20 

arasındaki maddelerde gönüllü anlaşmalar ve enerji verimliliği proje teşvikleri dahil olmak üzere enerji 

verimliliğine ilişkin mali mekanizma tanımlanmaktadır. Maddelerde ayrıca destek mekanizmasına 

başvurulurken izlenmesi gereken prosedür, katılım şartları ve uygulanan kısıtlamalar ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmaktadır. 

Mevcut Türk mevzuatı hükümleri genel olarak AB müktesebatı ile tam uyum içerisinde görünmektedir. 
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Enerji kimlik belgeleri 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Madde 3 ve Madde 25’te bir binanın enerji kimlik belgesinde 

binanın minimum enerji gereksinimine, enerji tüketim sınıfına, yalıtım özelliklerine ve ısıtma/soğutma 

sistemlerinin verimliliğine dair bilgilerin yer alması gerektiği ifade edilmektedir. 

Mevcut Türk mevzuatı hükümleri genel olarak AB müktesebatı ile tam uyum içerisinde görünmektedir. 

Ayrıca enerji kimlik belgesinin bir şartı olarak maliyet iyileştirmelerine dair bilgilerin dahil edilmesi hususu 

da Yönetmeliğe eklenmelidir.   

Isıtma ve iklimlendirme 

Merkezi ısıtma/soğutma sistemleri Türkiye’de genel olarak yaygın değildir. 2000 m2’den büyük yeni 

binalar için merkezi ısıtma sistemlerinin uygulanmasına ve soğutma şartı 250kW’ın üzerinde olan hane 

dışı binalarda merkezi soğutma sistemlerinin uygulanmasına yönelik bir şart bulunmaktadır. Ancak, ısıtma 

ve havalandırma sistemi için bağımsız bir denetleme ve raporlama mekanizması yoktur.  

AB müktesebatıyla tam uyum sağlamak için Türkiye’nin binalardaki ısıtma  ve iklimlendirme sistemlerinin 

düzenli olarak denetlenmesine yönelik bir sistemi hayata geçirmesi gerekmektedir. Alternatif olarak 

Türkiye, kazanların değiştirilmesine, ısıtma sistemlerinde diğer değişikliklerin yapılmasına ve kazanın 

verimliliği ve uygun boyutunu değerlendirme yönelik alternatif çözümlere ilişkin olarak kullanıcılara 

danışmanlık verilmesini sağlamaya yönelik tedbirler almayı tercih edebilir.   

Bağımsız uzmanlar  

Üye Devletler, binaların enerji performansının belgelendirilmesinin ve ısıtma ve iklimlendirme 

sistemlerinin denetlenmesinin nitelikli ve/veya akredite uzmanlar tarafından bağımsız bir şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.  Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Madde 25’te bir binanın 

Enerji Kimlik Belgesinin yetkili bir şirket tarafından verildiği ve ilgili bir kurum tarafından onaylandığı 

belirtilmektedir. Ancak ısıtma ve soğutma sistemlerini denetleyen şirketler için bir akreditasyon sistemi 

yoktur.  

AB müktesebatıyla tam uyum sağlamak için Türkiye’nin akreditasyon şartlarını ısıtma ve soğutma 

sistemlerini denetleyen şirketleri de kapsayacak şekilde genişletmesi gerekmektedir. Ayrıca, eğitim ve 

akreditasyonlara ilişkin bilgiler halkın kullanımına sunulmalı ve nitelikli ve/veya akredite uzmanların 

düzenli olarak güncellenen listeleri veya bu uzmanların hizmetlerini sunan akredite şirketlerin düzenli 

olarak güncellenen listelerinin halkın erişimine sunulması sağlanmalıdır. 

Bağımsız kontrol sistemi 

Kontrol sistemleri, kimlik belgesinin doğruluğunu kontrol etmek için Avrupalı Üye Devletler tarafından şart 

koşulmaktadır. 

Türkiye’deki mevzuatta belirlenmiş eşdeğer bir şart veya standart mevcut değildir. AB müktesebatıyla tam 

uyum sağlamak için Türkiye’nin enerji kimlik belgelerinin doğruluğunu kontrol etmeye yarayan bir kontrol 

sistemini oluşturması gerekmektedir. Ayrıca enerji kimlik belgelerinin ve denetim raporlarının talep üzerine 

yetkili makamlara veya kurumlara sunulmasına yönelik bir şart da uygulanmalıdır. 
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Enerji Verimliliği Direktifi 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planları Hedeflerinin Belirlenmesi 

EED Madde 3’te Üye Devletlerin, AB 2020 hedeflerine atıfta bulunarak birincil enerji tüketimi, tasarruflar 

veya enerji yoğunluğuna ilişkin yol gösterici ulusal enerji verimliliği hedeflerini belirlemesi ve Ulusal Enerji 

Verimliliği Eylem Planları (NEEAP) oluşturması öngörülmektedir.  

Türkiye’deki mevzuatta buna eşdeğer bir şart mevcut değildir. Ancak Türkiye ilk NEEAP üzerinde 

çalışmakta ve bu planı 2016’da yayımlamayı planlamaktadır. Türkiye’nin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 

Planı, Enerji Verimliliği Direktifi (2012/27/EU) ile belirlenenen metodoloji temel alınarak Enerji Verimliliği 

Strateji Belgesi 2012-2023’te belirtilen enerji verimliliğine yönelik 2023 yılına koyulan ulusal hedefler 

çerçevesinde uygulanacak ana politikaları tanımlar. 

Kamu binalarının ve özel binaların yenilenmesi 

EED Madde 4’te Üye Devletlerin, kamu ve özele ait konut ve ticaret binalarının yenilenmesine ilişkin 

yatırımların mobilize edilmesine yönelik uzun dönemli bir strateji oluşturup yayımlaması gerektiği ifade 

edilmektedir. Türkiye’de YEGM, kamu sektörüne ait binalarda enerji verimliliğinin artırılmasını amaçlayan 

maliyet-fayda analizleri de dahil olmak üzere çeşitli periyodik araştırmalar yapmaktadır (veya bazen 

dışarıya yaptırmaktadır). Bu çalışmalarda, yüksek enerji tüketimi olan binaların değerlendirilmesine 

öncelik verilmektedir ve bu çalışmalardan elde edilen tüm bulgu veya önlemler, binalara özel bakım ve 

onarım bütçelerinde dikkate alınabilir. 

EED Madde 5 kapsamında kamu kurumlarının binaları örnek teşkil etmelidir; yani Üye Devletler, 

ısıtılan/soğutulan kamu binaların toplam zemin alanının en az %3’ünü her yıl yenilemeli ve en düşük enerji 

verimliliği statüsüne sahip binalara öncelik vermelidir. Türkiye’deki enerji kanununda binaların 

yenilenmesine ilişkin olarak spesifik hedefler yer almamakta ancak kamu binaları ve işletmelerindeki yıllık 

enerji tüketiminin 2015’e kadar %10 ve 2023’e kadar %20 düşürülmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Türkiye’nin kamu binaları ve işletmelerine yönelik enerji verimliliği hedefleri, spesifik olarak binaların 

tadilata sokulması yoluyla değil genel iyileştirme hedefleri olarak belirlenmektedir ve bu, kamu 

işletmelerine bu hedefleri nasıl gerçekleştireceklerine dair bir miktar özgürlük sağlamaktadır. Ayrıca, 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde 2010 yılındaki bina stoğunun %25’inin 2023 yılına kadar 

sürdürülebilir hale getirileceğine yönelik bir hedef bulunmaktadır. Bu hedef, bir renovasyon hedefi olarak 

kabul edilebilir. 

Ancak Türkiye, EED Madde 4’te açıklanan şekilde merkezi bir stratejiyi henüz yayımlamamıştır.  

 

Kamu Kurumlarınca Yapılan Alımlar 

EED Madde 6’da Üye Devletlerin, merkezi hükümetlerce maliyet-etkinliği, ekonomik açıdan 

uygulanabilirlik, yüksek sürdürülebilirlik, teknik açıdan uygunluk ve yeterli rekabet dikkate alınarak 

yalnızca yüksek enerji verimliliği performansına sahip ürün, hizmet ve binaların satın alınmasını 

sağlaması gerektiği belirtilmektedir.  Türkiye’nin hazırladığı Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde (SP-

06/ST-01/A-02) kamu kurumlarının ETKB tarafından belirlendiği şekilde minimum verimlilik kriterlerini 

karşılamayan ürün veya hizmetleri satın almaması veya sunmaması yönünde geniş kapsamlı bir şart 

öngörülmektedir.  

Türkiye’de Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde belirtilen şartların ardından kamu alımlarında enerji 

performansı sözleşmelerinin dahil edilmesine yönelik olarak devam eden çalışmala vardır.  AB 
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müktesebatıyla uyum sağlamak için bu şartların Türk kanun ve yönetmeliklerine aktarılması ve EED 

Madde 6’da olduğu gibi tanımlanması gerekmektedir. 

Enerji Verimliliği Yükümlülük Programları 

EED Madde 7 kapsamında Üye Devletler, enerji dağıtımcıları ve perakende enerji satış şirketlerinin 

2020’ye kadar kümülatif nihai kullanım enerji tasarrufu hedefini gerçekleştirmesini sağlamak için bir enerji 

verimliliği yükümlülük programı oluşturmalıdır. Enerji verimliliği yükümlülük programları oluşturmaya 

alternatif olarak Üye Devletler, nihai müşteriler arasında enerji tasarrufları sağlamak için mali teşvikler 

dahil olmak üzere başka politika tedbirleri almayı tercih edebilir: Türkiye’de enerji perakendecileri ayrıntılı 

geçmiş kullanım verilerini çevrim içi olarak sunmalı ve elektrik talebini azaltmak için gönüllü anlaşmalar 

yapıp farkındalık kampanyaları düzenlemelidir. 

Türkiye’deki enerji perakendecileri enerji verimliliği davranışlarını teşvik etmeye yönelik bazı faaliyetler 

üstlenmek zorunda olsa da uygulamada açıkça belirlenmiş hedefler yoktur ve Türkiye’nin vergi teşvikleri 

veya diğer mali teşvikler gibi başka opsiyonel politika tedbirleri uygulamaya çalışıp çalışmadığı net 

değildir. 

Enerji Denetimleri ve Enerji Yönetim Sistemleri 

EED Madde 8’de Üye Devletlerin, nitelikli ve/veya akredite uzmanlar tarafından bağımsız bir şekilde 

gerçekleştirilen ve bağımsız kurumlarca uygulanan ve denetlenen yüksek kaliteli ve maliyet-etkin enerji 

denetimlerinin KOBİ’ler ve hanehalkları dahil olmak üzere tüm nihai müşterilere uygulanabilirliğini teşvik 

etmesi öngörülmektedir.  KOBİ olmayan işletmeler (yani, belirli bir gelir miktarı eşiğinin üzerinde olan 

işletmeler) 5 Aralık 2015’e kadar ve ondan sonra her 4 yılda bir enerji denetimlerine tabi tutulmalıdır.  

Türkiye’de YEGM, her bir alt sektör için 5 temsilci şirketin değerlendirilmesi suretiyle alt sektörlerde enerji 

verimliliğine ilişkin olarak yaşanan gelişmeleri test etmektedir. Büyük şirketlerin 2015’ten itibaren en az 

her 4 yılda bir enerji verimliliği çalışmaları yürütmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de enerji verimliliği çalışmalarına ilişkin şartlar, AB’de KOBİ olmayan işletmelere ilişkin denetim 

şartları ile mukayese edilebilir. Ancak, denetim sonuçlarının uygulanmasının teşvik edilip edilmediği ve 

ediliyorsa nasıl edildiği açık değildir. Ayrıca Türkiye’de şu anda KOBİ’ler ve hanehalklarına yönelik 

farkındalık programlarının uygulamaya konmasına dair bir zorunluluk yoktur.  

Akıllı Sayaçlar 

EED Madde 9 kapsamında Üye Devletler, nihai müşterilere rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılan ve gerçek 

enerji tüketimini doğru bir şekilde gösteren ve gerçek kullanım süresi bilgilerini sunan bireysel “akıllı” 

sayaçlar verilmesini sağlamalıdır. Türkiye’de buna eşdeğer bir şart henüz yoktur. 

Türkiye’de belirtilen limitin üzerinde tüketime sahip olan (bu limit EPDK tarafından onaylanır ve bir dağıtım 

bölgesinden diğerine farklılık gösterir) ve uzlaştırmaya esas bir birim olarak değerlendirilen tüketiciler için 

dağıtım şirketinin Otomatik Sayaç Okuma (OSOS) altyapısı sunması gerekmektedir. OSOS kapsamına 

giren ve bir uzlaştırma mekanizmasına tabi olan binaların tüketim verileri, talep üzerine dağıtım şirketleri 

tarafından perakendecilere ve tüketicilere ücretsiz olarak sunulmalıdır. Dağıtım Şirketleri, veri paylaşım 

altyapısını 1 Ocak 2016’ya kadar kurmakla yükümlüdür.  

Şu anda Türkiye’de bazı büyük tüketiciler hariç olmak üzere müşterilere iki yönlü sayaçlar da dahil olmak 

üzere akıllı sayaçlar sunulmasına yönelik bir zorunluluk yoktur.  AB müktesebatıyla uyum sağlamak için 

bu zorunluluğun uygulamaya konması gerekecektir.  
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Ölçüm ve Fatura Bilgilerinin Sunulması ve Maliyeti 

EED Madde 10’da nihai müşterilerin akıllı sayaçlara sahip olmadığı yerlerde tüm sektörlerdeki enerji 

faturası bilgilerinin doğru olması ve fiili tüketime dayalı olması gerektiği belirtilmektedir.  Aynı maddede 

ayrıca, dönemler arasında ve diğer müşterilerle veya karşılaştırma ölçütleriyle enerji kullanımının 

kıyaslamalarının ve enerji verimliliğine ilişkin genel tavsiyelerin sunulmasını içeren minimum fatura 

bilgilerine ilişkin şartlar da belirtilmektedir. Madde 11 kapsamında Üye Devletler, nihai müşterilerin enerji 

tüketimlerine ilişkin tüm faturalarını ve faturalandırma bilgilerini ücretsiz olarak almasını sağlamalıdır.  

Türkiye’de enerji perakendecileri, müşterinin talebi üzerine yılda bir kez ücretsiz olarak önceki 12 aya 

ilişkin geçmiş elektrik tüketim verilerini sunmalıdır.   Ayrıca, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce 

faturalar sunulmalı ve bu faturalarda tüketim, günlük tüketim ortalaması, elektriğin birim fiyatı, diğer 

ücretler, vergiler vb. gibi bilgiler yer almalıdır. 

Türkiye’de fatura bilgilerine ilişkin şartlar, fatura gönderme sıklığı, gerçek fiili fiyatların sunulması ve 

geçmiş bilgilerin sunulması dahil olmak üzere temel fatura unsurlarına ilişkin mevzuatla uyum 

içerisindedir. Şu anda faturalarda ayrıntılı karşılaştırmalı bilgiler, irtibat bilgileri ve enerji verimliliğine ilişkin 

tavsiyeler sunma şartlarına ilişkin olarak AB müktesebatıyla bir uyum söz konusu değildir. Fatura 

bilgilerinin ücretsiz olarak sunulmasına ilişkin olarak mevcut Türk mevzuatının hükümleri, AB 

müktesebatıyla tam uyum içindedir.   

Tüketici Bilgileri ve Yetkilendirme Programı 

Üye Devletler, EED Madde 12 kapsamında, ulusal stratejinin bir parçası olabilen çeşitli tedbirlerle küçük 

enerji müşterileri (ev tipi müşteriler dahil) tarafından enerjinin verimli bir şekilde kullanımını teşvik etmeli 

ve kolaylaştırmalıdır.    

Türkiye’de YEGM, yarışmalar, kısa filmler ve televizyon ve radyoda eğitim programları gibi halka yönelik 

farkındalık faaliyetleri yürütmektedir.  

EED Madde 12’de tüketicilerin bilgilendirilmesi ve yetkilendirilmesine ilişkin olarak belirtilen şart, Üye 

Devletlere ek spesifik zorunluluklar veya hedefler değil uygulanabilecek çeşitli tedbirler sunmaktadır. Şu 

anda Türkiye’de uygulanan tedbirler, EED şartlarını karşılamaktadır ve bu yüzden Türk mevzuatındaki 

hükümlerin AB müktesebatıyla tam uyum içerisinde olduğu söylenebilir. 

Cezalar 

EED Madde 13’te Üye Devletlerin Madde 7-11 arasındaki maddelere ve Madde 18(3) uyarınca kabul 

edilen ulusal hükümlere uyulmaması halinde uygulanacak cezalara ilişkin kuralları belirlemesi gerektiği 

ve bunların uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacakları belirtilmektedir. Öngörülen cezalar, 

etkili, orantılı ve caydırıcı olacaktır. 

Türkiye’nin enerji verimliliği kanununda bazı maddelerin ihlali halinde uygulanacak cezalara yer 

verilmektedir. Bu cezalardan en belirginleri şunlardır:  

 Yetkili enerji hizmet şirketlerine yönelik kural ve prosedürleri ihlal eden şirketlere uygulanan 

cezalar, YEGM tarafından hazırlanan programların yayınlanmaması sebebiyle televizyon ve 

radyo kanallarına uygulanan cezalar. 

 Lisans kapsamında elektrik ve/veya doğal gaz satan ancak internet ortamında müşterilerine 

tüketim miktarlarını ve önceki mali yıla ilişkin tüketim masraflarını aylık olarak sunmayan tüzel 

kişilere uygulanan cezalar. 
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 Bir enerji yöneticisi görevlendirmesi zorunlu olduğu halde görevlendirmeyen endüstriyel 

kuruluşlara uygulanan cezalar. 

Mevcut Türk mevzuatı hükümlerinde, enerji şirketleri için geçerli olan farklı kuralları/düzenlemeleri 

kapsayacak şekilde geniş olarak tanımlanmış enerji verimliliği ile ilgili bazı maddelerin ihlaline karşılık 

olarak cezalar öngörülmektedir. Türkiye’deki kuralların AB müktesebatıyla belirli bir ölçüde uyum 

içerisindedir.    

Isıtma ve Soğutmada Verimliliğin Teşvik Edilmesi  

EED Madde 14 kapsamında Üye Devletler, yüksek verimli kojenerasyon ve verimli bölgesel 

ısıtma/soğutma uygulama potansiyelini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeli, bunların kullanımını teşvik 

etmeye ve yerel ve bölgesel ısı piyasaları oluşturmaya yönelik politikalar benimsemeli ve kaynaklar ve 

maliyet açısından en verimli çözümleri tespit etmek için maliyet-fayda analizleri (MFA) yapmalıdır. 

Türkiye’deki düzenlemelerde, termik santral atık ısılarının öncelikle binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı 

kullanımının yanı sıra sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su 

üretimi gibi sektörlerde de değerlendirilmesine yönelik enerji etütlerinin yapılması gerektiği belirtilmektedir.  

Bazı durumlarda bu değerlendirmelerin belediyeler ve özel sektör arasında işbirliği yapılarak 

gerçekleştirilmesi gerekir. Ayrıca, Türkiye’deki Toplu Konut İdaresi başkanlığı (TOKİ), yeni toplu konut 

alanları açarken termik santrallerin atık ısısıyla merkezi veya bölgesel ısıtma ve soğutma yapılabilecek 

alanlara öncelik vermektedir.TOKİ, ısı dağıtım altyapı planlarına ilişkin gerekli tedbirleri alır. 

Kojenerasyon teknolojilerinin potansiyel olarak uygulanması da dahil olmak üzere ısıtma ve soğutmada 

verimliliği teşvik etme şartına ilişkin olarak Türkiye’deki mevzuat, AB mevzuatıyla uyum içindedir. Ancak, 

Türkiye’de kaynaklar ve maliyet açısından en verimli çözümleri belirlemek için maliyet-fayda analizleri 

yapılmasına yönelik açık şartlar yoktur. 

Enerjinin Dönüştürülmesi, İletimi ve Dağıtımı  

Üye Devletler, EED Madde 15 kapsamında ulusal enerji düzenleyici kurumlarının, elektrik ve gaz şebekesi 

operatörlerine, sistem hizmetlerini şebeke kullanıcılarının kullanımına sunarak akıllı şebekelerin devam 

eden yaygınlaşması bağlamında bu kullanıcıların enerji verimliliğini geliştirme tedbirlerini uygulamasına 

izin vermeleri için teşvikler vermesini sağlamalıdır.  

Türkiye’de şebekelere, enerji santrallerine veya mikro jeneratörlere bağlanmaya ilişkin olarak enerji 

verimliliği değerlendirme şartları mevcut değildir. Ayrıca, şu anda iletim ve dağıtım sistemini 

modernleştirmeye yönelik olarak hiçbir teşvik verilmemektedir. 

Türkiye’deki elektrik dağıtım ve iletim sektöründe enerji verimliliği son yıllarda ve kısmen Türk ulusal 

planları ve strateji belgeleri kapsamında ele alınmaktadır. ETKB tarafından yayımlanan Enerji Verimliliği 

Strateji Belgesinde “elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımında verimliliği artırmaya ve enerji kayıplarını ve 

çevreye zararlı emisyonları azaltmaya” yönelik bir strateji belirlenmiştir. Ancak, sistem hizmetleriyle enerji 

verimliliği sağlamaya yönelik zorunlu bir şart yoktur. Bu yüzden Türkiye’deki mevzuat, bu açıdan AB 

müktesebatıyla uyumlu değildir. 

Yeterlik, akreditasyon ve sertifikasyon programlarının varlığı  

Üye Devletler, EED Madde 16 kapsamında, enerji hizmetlerinin sağlayıcıları, enerji denetimcileri, enerji 

yöneticileri ve enerjiyle ilgili yapı unsurlarının kurulumcuları için sertifikasyon, akreditasyon ve/veya 

eşdeğer yeterlik programlarının sunulmasını sağlamalıdır. 

Türkiye’deki düzenlemelerde, verimlilik hizmetleri sunan enerji hizmeti sağlayıcılarının yetki belgelerinin 

YEGM veya onaylı kuruluşlar tarafından verildiği belirtilmektedir. Ayrıca enerji yöneticileri ve enerji 
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denetçileri için de sertifikasyon ve eğitim programları vardır. Ancak, Türkiye’deki mevcut düzenlemeler, 

enerjiyle ilgili yapı unsurlarının kurulumcularına yönelik sertifikasyon, akreditasyon ve/veya eşdeğer 

yeterlik programlarını kapsamamaktadır.  

Mevcut Türk mevzuatının hükümleri çoğu türden enerji hizmeti sağlayıcısı için sertifikasyon, akreditasyon 

ve/veya eşdeğer yeterlik programları içerse de bunlar, enerjiyle ilgili yapı unsurlarının kurulumcularını 

kapsamadığı için AB müktesebatıyla tam uyumlu değildir.  

Bilgilendirme ve Eğitim  

EED Madde 17’de Üye Devletlerin, mevcut enerji verimliliği mekanizmaları ve mali ve hukuki çerçevelere 

dair bilgilerin şeffaf olmasını ve tüketiciler, inşaatçılar, mimarlar, mühendisler, enerji denetçileri ve yapı 

unsurlarının sağlayıcıları gibi ilgili tüm piyasa aktörlerine geniş çaplı olarak yayılmasını sağlaması 

öngörülmektedir. Üye Devletler ayrıca, bankalara ve diğer finans kurumlarına enerji verimliliğini geliştirme 

tedbirlerinin finanse edilmesine katılım olanaklarına ilişkin bilgilerin sunulmasını teşvik etmelidir. 

Türkiye’deki Enerji Verimliliği Kanununda, Bakanlık tarafından yayımlanacak yönetmelikle belirlenecek 

olan usul ve esaslar çerçevesinde aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirileceği belirtilmektedir: 

 YEGM ve/veya yetkili kurumlar tarafından şirketlere yönelik olarak teorik ve pratik eğitim 

programları düzenlenmelidir; enerji yöneticileri için bu programlar YEGM, yetkili kurumlar ve 

şirketler tarafından düzenlenmelidir. 

 YEGM veya yetkili kurumlar, yetkilendirme anlaşmaları yaptıkları şirketlerin eğitim 

programlarına laboratuvar desteği sunmalıdır. 

Türkiye’de YEGM, yarışmalar, kısa filmler ve televizyon ve radyoda eğitim programlarının yanı sıra 

seminerler, konferanslar ve çalıştaylar gibi halka yönelik farkındalık faaliyetleri yürütür.  

ETKB, EED’de belirtilen faaliyetlere benzer çeşitli faaliyetler yürütmektedir, ancak özel olarak bankalara 

veya finans kurumlarına yönelik faaliyetler yoktur.  

Enerji Hizmetleri 

EED Madde 18 kapsamında Üye Devletler, şunlar dahil olmak üzere enerji hizmetlerini ve bu hizmetlere 

KOBİ’lerin erişimini desteklemelidir: 

 Enerji hizmeti sözleşmeleri ve maddelerine dair açık ve kolaylıkla erişilebilir bilgiler 

 Enerji verimliliği hizmet projelerini desteklemeye yönelik mali araçlar, teşvikler, hibeler ve 

krediler hakkında açık ve kolaylıkla erişilebilir bilgiler 

 Kalite etiketlerinin geliştirilmesi 

 Nitelikli veya yetkili enerji hizmeti sağlayıcılarının halka açık listesi 

 Binaların yenilenmesine ilişkin enerji performans sözleşmelerinin yapılması için örnek 

sözleşmeler 

 Binaların yenilenmesine ilişkin enerji performans sözleşmelerinin yapılması için en iyi 

uygulamalar (kullanım süresi yaklaşımı kullanılarak maliyet-fayda analizi) 

 İrtibat noktaları ve bir kamu denetçisi (ombudsman). 
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Türkiye’de KOBİ’lere yönelik olarak enerji verimliliğine ilişkin eğitimler, çalışmalar ve danışmanlık 

hizmetleri KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı) tarafından 

desteklenmektedir. Enerji hizmeti şirketleri ile şirketler arasında hizmet sözleşmeleri yapılmasına ilişkin 

kural ve detaylar, halkın erişimine açık olan yönetmelikte tanımlanmaktadır. 

Enerji Verimliliği Kanununa göre KOBİ’lere enerji verimliliği hizmetlerinin teşvik edilmesine ilişkin 

sorumluluk KOSGEB’e aittir. Teşvikler ve programlar hakkında detaylı bilgi KOSGEB’in internet sitesinde 

bulunabilir. Nitelikli veya yetkili enerji hizmeti sağlayıcılarının halka açık bir listesi Bakanlığın internet 

sitesinde yer almaktadır. Ayrıca YEGM’nin internet sitesinde teşviklerin prosedürünü içeren gerekli bilgiler 

sunulmaktadır. Dolayısıyla mevcut Türk mevzuatı hükümleri genel olarak AB müktesebatı ile tam uyum 

içerisinde görünmektedir. 

Enerji Verimliliğini Teşvik Etmeye Yönelik Diğer Tedbirler 

EED Madde 19 kapsamında Üye Devletler, enerji verimliliğinin sağlanmasını önleyen düzenleyici ve 

düzenleyici nitelikte olmayan engelleri kaldırmalıdır:  

 Binaların sahipleri ve kiracıları arasında ayrı teşvikler 

 Kamu alımları ve yıllık bütçe ve muhasebe hesaplarına ilişkin hukuki ve düzenleyici hükümler 

ve idari uygulamalar 

Türkiye’deki mevzuat hükümlerinde YEGM’nin enerji verimliliğini artırmaya ve enerji yoğunluğunu 

azaltmaya yönelik projeleri desteklemek için hibeler vermesi öngörülmektedir.    

YEGM’nin enerji verimliliğini teşvik etmeye yönelik faaliyetleri desteklemek için finansmana sahip 

olmasına rağmen bu finansmanın hukuki veya düzenleyici engelleri kaldırmak için kullanılıp kullanılmadığı 

veya kullanılıyorsa nasıl kullanıldığı açık değildir. Dolayısıyla bu açıdan AB müktesebatıyla tam uyumun 

olduğunu söylemek pek mümkün değildir. 

Enerji Verimliliği Ulusal Fonu, Finansman Desteği ve Teknik Destek 

EED Madde 20 kapsamında Üye Devletler, birçok finansman akışının faydalarını en üst düzeye çıkarmak 

için (Avrupa Komisyonu’nun yardımlarıyla) enerji verimliliği iyileştirme tedbirlerine ilişkin finansman 

imkanları oluşturmalıdır.  

Türkiye’deki enerji verimliliği kanununda yer alan bir hüküm uyarınca, enerji verimliliğinin artırılması ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına ilişkin araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek için 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu görevlendirilmiştir. Ayrıca, KOBİ’lere yönelik olarak 

enerji verimliliğine ilişkin eğitimler, çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri KOSGEB tarafından 

desteklenmektedir. 

Türkiye’de ulusal bir fonun yapılandırılmasına ilişkin olarak çalışmalar devam etmektedir. Şu anda 

KOSGEB ve YEGM fonları resmi olarak kullanıma açıktır. Bunun dışında EBRD, Dünya Bankası vb. gibi 

Uluslararası Finans Kuruluşlarıın desteği ve AB fonları da kullanılmaktadır. Bu düzenlemeler, AB 

müktesebatıyla uyum sağlamaya yönelik düzenlemeler olarak değerlendirilebilir. 

Farklılıkların Özeti  

Aşağıdaki tabloda, enerji verimliliği alanında yukarıda bahsedilen her bir temel konuya ilişkin olarak Türk 

mevzuatı ile AB müktesebatı arasındaki en önemli farklılıklar özetlenmektedir.   
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Tablo 6: Enerji verimliliği alanında Türk mevzuatıyla AB müktesebatının temel unsurları 
arasındaki farklılıklar 

AB müktesebatının temel 

unsurları  
Değerlendirme 

Büyük Yayıcılar (Emisyon 

Yayıcıları) İçin Enerji 

Verimliliği 

Sera Gazı Emisyon İzni 

Ticareti tasarısını 

şekillendiren 2003/87/EC 

direktifi 

Havacılık faaliyetlerini dahil 

eden 2008/101/EC direktifi 

Sera Gazı Emisyon İzni 

Ticareti tasarısını iyileştiren 

ve genişleten 2009/29/EC 

direktifi 

Türkiye, gönüllü bir piyasa mekanizması için çalışmalar 

yapmaktadır,aynı zamanda piyasaya giriş şartları resmi olarak 

belirlenmiş ve emisyon ticareti ile ilgili piyasa hareketleri 

gözlemlenmiştir. 

Enerji piyasası kanunu potansiyel bir karbon piyasasına atıfta 

bulunmaktadır ve Ulusal Katkı Beyanı (INDC) Türkiye tarafından  

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 

(UNFCCC) tabi ülkelere bildirilmiştir (Eylül 2015).  Türkiye 

Uluslararası Piyasa Mekanizmalarındaki “1 ton karbondioksit” 

enstrümanlarını kullanarak 2030 azaltım hedeflerine düşük 

maliyetli,ilgili kural ve standartlara uyarak ulaşmayı hedeflemektedir.  

  Şuanda Türkiye’de resmi bir “sınırla ve pazarla” tasarısı kısa-orta 

vadede beklenmemektedir. 

Ulaşımda Enerji 

Verimliliğinin Sağlanması 

Yeni binek araçlara yeni 

emisyon performansı 

standartları uygulayan 

443/2009 no’lu mevzuat, 

333/2014 no’lu mevzuat ile 

iyileştirilmiştir(yöntem 

tanımlamaları) 

Yeni hafif ticari araçlara  

emisyon performansı 

standartları uygulayan 

510/2010 no’lu mevzaut 

 

‘Egzoz Gaz Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi 

Yönetmeliği, araçların karbonmonoksit emisyonuna dair sınır 

koymaktadır. Bu mevzuata göre, araçlar periyodik olarak kontrol 

edilir, emisyon tespiti belirli sınırın üzerinde olduğu takdirde bu araçlar 

piyasada kullanımdan kaldırılmalarına varan cezalara tabi tutulur. 

‘Yeni Binek Otomobillerin  Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu 

Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmeliğe 

göre,tüm yeni binek araçlar CO2 emisyonlarına dair etiketlendirmeye 

maruz kalırlar. 

Türkiye’de CO2 emisyonu için limitlendirme, binek araçlar ya da hafif 

ticari araçlar için henüz uygulanmamaktadır.Ayrıca,şu anda herhangi 

bir izleme ve denetleme mekanizması bulunmamaktadır. 

 

Daha yüksek enerji 

verimliliğine sahip ürünlerin 

tasarlanması 

Enerji Ürünleri için 

Ekotasarım Gereksinimlerini 

Belirten 2009/125/EC no’lu 

direktif 

Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımı ‘ ile ilgili mevzuat 

enerji ürünleri ile ilgili şartları belirlemektedir. Her ürün grubu için 

şartlar çeşitli tebliğler ile tanımlanmıştır. 

Türk mevzuatı bazı ürün gruplarını içermemektedir,125 W ve 500 kW 

arası elektrik girişi bulunan motor ile çevirilen fanlar,mekan ısıtıcıları 

ve birleşik ısıtıcılar,su ısıtıcıları ve sıcak su tankları,havalandırma 

üniteleri ve küçük,orta ve büyük güç dönüşüm sistemleri. 
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Daha yüksek enerji 

verimliliğine sahip binalar 

Binalarda Enerji 

Verimliliğine(EPBD) dair 

2010/31/EU direktif  

Enerji Verimliliğine(EED) 

dair 2012/27/EU direktif 

 

 

 

Türk mevzuatı, mevcut ve yeni binaların enerji performanslarının 

hesaplanmasında kullanılmak üzere bir hesaplama yöntemi 

oluşturmuştur.’Türkiye Ulusal Hesaplama Yöntemi(BEP-TR)’ 

hesaplama yazılımına kayıtlı kullanıcılar internet sitesi yolu ile 

ulaşabilirler. 

“Binalarda Enerji Verimliliği” kanunu binaların mimari, ısı izolasyonu, 

ısıtma/soğutma sistemleri ve elektrik konularında taşımaları gereken 

kriterleri ortaya koymaktadır.Yeni binaların ve önemli tadilat geçiren  

mevcut binaları kapsayan şartlar mevcuttur. Fakat, şuan için bu 

şartların düzenli olarak revise edilmesine ilişkin bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

Türkiye’de şu anda minimum enerji performans gereksinimlerini 

sağlayacak şekilde, karşılaştırmalı hesaplamalar yolu ile maliyet 

optimizasyonu yapma gerekliliğine dair bir kanun bulunmamaktadır. 

Türkiye’de sadece yeni binalarda (>20 000 m2 alana sahip) 

yenilenebilir enerji kaynaklarının yer alması,  

ısınma,soğutma,havalandırma,su ısıtması, elektrik ve aydınlatma 

ihtiyaçlarının temini için sıcak hava pompası,birleşik üretim ve mikro-

birleşik üretim sistemlerinin tararımcılar tarafından incelenmesi 

öngörülür. 

“Binalarda Enerji Verimliliği” kanunu mevcut binalarda mekanik ve 

elektriksel değişimlerin yer aldığı geniş çaplı tadilatlarda en düşük 

enerji performansı gereksinimlerinin dikkate alınmasını öngörür. 

Ancak bu hükümler binanın genel enerji performansını değil yalnızca 

mekanik ve elektrik sistemlerinin enerji performansınının 

iyileştirilmesini kapsar. Bu durum tadilatların tanımlamaları 

bağlamında Türkiye ve AB EPBD mevzuatları arasında halihazırda 

bulunan bir farktır. 

Türkiye’deki “Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği”  yeni yapılar ve 

mevcut binalar için, teknik bina sistemleri gereksinimlerini belirler. 

Şuanda Türkiye mevzuatında, EPBD de belirtildiği gibi sıfır enerjili 

binaların gereklilikliğini işaret eden bir hüküm bulunmamaktadır. 

Türkiye’deki “Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği” Enerji Kimlik 

Belgesi (EKB) süreçleri ile ilgili hükümlere yer verir, bunun yanında 

EKB düzenleme yetkisi bulunan serifikalı kurumları ve EKB’nin içinde 

bulunması gereken bilgileri içermektedir. EKB 50 m2 den büyük tüm 

yeni binalar için gereklidir (geçerlilik süresi 10 yıl). Mevcut binalara 

Mayıs 2017 itibari ile EKB zorunluluğu gelecektir. C sınıfı 

derecelendirmenin altında kalan binalar kullanım izni 

alamayacaklardır. AB mevzuatından farklı olarak EKB’lerin maliyet 

azaltmaya dair bilgiler içermesi zorunlu değildir. 

Türkiye’de şuanda ısıtma ve havalandırma sistemleri için bağımsız 

bir denetim mekanizması yada yeni binaların sahipleri ve sakinleri için 

bir raporlama gerekliliği bulunmamaktadır. 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumsal  
Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  

Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri    Müktesebata Uyum  
İnceleme Raporu – Onaylanmış Final Versiyon 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Mart 2016  63 

Türkiye’deki “Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliğine göre (Madde 

25) EKB sertifikalı bir şirket tarafından verilir ve ilgili kurum tarafından 

onaylanır. Ancak,ısıtma ve soğutma sistemlerini inceleyen şirketleri 

akredite eden bir mekanizma bulunmamaktadır. Ayrıca, EPBD’de 

belirtildiği üzere Türkiye mevzuatında EKB’lerin doğruluğunu ya da 

ısıtma soğutma sistemlerinin periyodik denetimini kontrol eden bir 

bağımsız kontrol mekanizması bulunmamaktadır.  

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin 

Arttırılmasına İlişkin Yönetmelik “(madde 15-20) enerji verimliliği için 

finansal mekanizmaları tanımlar, mevzuatta tanımlananlar gönüllü 

anlaşmalar ve verimlilik arttırıcı projelerdir. Mevzuat, destek 

mekanizmaları için başvuru süreçlerini, katılım koşullarını ve 

uygulanan sınırlandırmaları detaylandırır. Finansal destek sağlayan  

kurumların listesi YEGM internet sayfasında paylaşılmaktadır. 

Türkiye’nin kamusal binalar ve işletmeler için enerji verimliliği 

hedefleri tadilat gerekliliğinden ziyade, genel bir iyileşme hedefi 

olarak öngörülmüştür. ”Enerji Verimliliği Strateji Belgesi” nde yer alan 

2010 yılındaki bina stoğunun %25’i 2023 yılında sürdürülebilir bir hale 

gelecektir hedefi, bina renovasyonuna dair bir hedef olarak görülebilir. 

Ancak Türkiye halen EED’nin 4. Maddesinde tasvir edildiği gibi 

merkezileşmiş bir strateji ortaya koyamamıştır. 

Türkiye mevzuatına göre verimlilik hizmet şirketlerine verilen 

yetklilendirme sertifikası YEGM yada sertifikalı kurumlar tarafından 

düzenlenmektedir. Ayrıca ,enerji denetçileri ve yöneticilerine yönelik 

eğitim programları mevcuttur. Ancak Türkiye mevzuatı enerji ile ilgili 

bina bileşenlerini kurmakla yükümlü kişiler için sertifika, akreditasyon 

ve/yada eşdeğer niteliklendirmelere yer vermemektedir. 

Enerji Verimliliği Hedefleri 

Enerji Verimliliği’ne(EED) dair 

2012/27/EU direktif 

Türk mevzuatında Ulusal Enerji Verimliliği Hareket Planı (NEEAP) 

hazırlanmasına dair herhangi bir gereklilik bulunmamasına rağmen, 

Türkiye birinci NEEAP’ı üzerinde çalışmaktadır ve final dökümanın 

2016’da yayınlanması planlanmaktadır. Bunun yanında diğer strateji 

belgeleri ve kalkınma planları mevcuttur. 

Verimli ısıtma ve soğutma  

Enerji Verimliliği’ne(EED) dair 

2012/27/EU direktif 

Türkiye’de mevzuat, AB mevzuatıyla büyük oranda uyum içindedir. 

Ancak, Türkiye’de kaynaklar ve maliyet açısından en verimli 

çözümleri belirlemek için maliyet-fayda analizleri yapılmasına yönelik 

açık şartlar yoktur. 
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Zorunlu enerji denetimleri  

Enerji Verimliliği’ne(EED) dair 

2012/27/EU direktif 

Yıllık 5000 tep den büyük enerji tüketimine sahip Türk şirketleri ile 

20000 m2 den büyük alana sahip hizmet sektörü binaları,her 4 yılda 

bir enerji etüdü  yürütürler veya bu hizmeti dışarıdan sağlarlar. 

Türkiye’de enerji verimliliği çalışmalarına ilişkin şartlar, AB’de KOBİ 

olmayan işletmelere ilişkin denetim şartları ile mukayese edilebilir. 

Ancak, denetim sonuçlarının uygulanmasının teşvik edilip edilmediği 

ve ediliyorsa nasıl edildiği açık değildir. Ayrıca Türkiye’de KOBİ’ler ve 

hanehalklarına yönelik farkındalık programlarının uygulamaya 

konmasına dair bir zorunluluk yoktur.  

Enerji Verimliliği 

Yükümlülükleri Tasarısı 

Enerji Verimliliği’ne(EED) dair 

2012/27/EU direktif 

Türkiye’deki ‘Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımının Verimini 

Artırma’(madde 22,24) kanunu son kullanıcıya elektrik ve gaz satan 

şirketlerin geçmişe dair ve aylık olarak tüketim verilerini ve kullanıcı 

fatura bilgilerinin internet sayfasında paylaşılmasını öngörür. Bunun 

yanında farklı tüketici sınıflarının ortalama tüketimleri internet 

sayfasında paylaşılmalıdır. 

Türk mevzuatına göre, perakende elektrik şirketleri ve Organize 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlükleri şuanda yüksek miktarda 

tüketimleri olan endüstriyel ve ticari müşteriler ile kesintili enerji 

planlarına geçmeleri ve puant taleplerini kaydırmaları amacı ile 

gönüllü antlaşmalar yapmak gibi  elektrik talebini azaltmaya yönelik 

etkinlikler ortaya koymalıdırlar. Ayrıca üreticiler ve sektör ortaklarının 

işbirliği ile verimli ev uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik  

kampanyalar düzenlenmektedir. 

Türkiye’deki enerji şirketlerinin, tüketiciler ile/için gönüllü antlaşmalar 

ortaya koymak gibi hizmetler sağlaması hükmü mevzuatta bulunsa 

da, mevcutta belirli bir hedef bulunmamaktadır. Ayrıca Türkiye’nin 

vergi teşvikleri yada diğer finansal enstrümanlar gibi opsiyonel politik 

önlemler ortaya koymaya devam edip etmeyeceği açık değildir. 

Talep tepkisinin teşviki 

Enerji Verimliliği’ne(EED) dair 

2012/27/EU direktif 

 

İletimde ve dağıtımda enerji verimliliği konusu Türkiye’nin ulusal 

planlarında ve strateji belgelerinde ortaya konulmaktadır.’Enerji 

Verimliliği Stratejisi Belgesi’ ‘nde “üretimde,iletimde ve dağıtımda 

verimliliği artırmayı” hedefleyen bir strateji yer almaktadır; amaç enerji 

kayıplarını azaltmak ve çevreye zararlı emisyonların önüne 

geçmektir. Ancak sisteme yönelik hizmetler veya şebeke incelemeleri 

ile enerji verimliliğinin arttırılması için herhangi bir zorunluluk yoktur. 

Ayrıca,iletim ve dağıtım sisteminin modernizasyonu için öngörülen 

herhangi bir teşvik ortaya konulmamıştır. 

Talep tepkisi konusu ‘ETKB 2015-2019 Stratejik Planı’’nda altı çizilen 

konulardan birisi iken,Türkiye tarafından bugüne kadar talep tepkisine 

yönelik eylemleri teşvik etmeye yada uygulamaya dair doğrudan bir 

adım atılmamıştır. 
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2.3.2. Uyumlaştırma Seçenekleri  

Enerji verimliliği alanında AB müktesebatıyla tam uyum sağlamak için Türkiye’deki mevzuatta çeşitli 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu bölümde Avrupa mevzuatına uygunluğun sağlanması için 

Türkiye’de ulusal düzeyde hangi tedbirlerin uygulanabileceğine dair genel bir bakış sunulmaktadır. Ancak, 

bu seçeneklerin maliyet ve faydaları değerlendirilmemektedir; bu değerlendirme bu projede daha sonraki 

bir aşamada ayrı bir raporda yapılacaktır (Alt Görev 3’ün bir parçası). 

NOT:Müşteri ile varılan mütabakat üzerine,bu çalışmada ilgili Uygulama Önlemleri ve alt direktiflerin 

altındaki  Eko-Dizayn ve Eko-Etiket direktiflerinde yer alan Enerji ile ilgili ürünlerin(ErP) ayrı ayrı ve detaylı 

analizlerine yer verilmemiştir. 

Aşağıdaki tabloda uyumlaştırma seçenekleri belirtilmektedir.  

 
Tablo 7: Enerji verimliliği alanında Türkiye’ye yönelik uyumlaştırma seçeneklerine genel bakış 

AB müktesebatının temel 

unsurları  
Uyumlaştırma seçeneği 

Büyük yayıcılar (emisyon 

yayıcıları) için enerji 

verimliliği 

2003/87/EC seragazı 
emisyon izin ticareti kuruluş 
tasarısı direktifi 

2008/101/EC havacılık 
aktivitelerini içermesine 
yönelik direktif 

2009/29/EC seragazı 

emisyon izni ticareti kuruluş 

tasarısını geliştirme ve 

genişletme direktifi  

Farklı sektörler için bir ‘sınırla ve pazarla’ mekanizmasının 

oluşturulması 

Belirli sera gazların toplam miktarlarına limit konulması, ton başına 

karbon fiyatına karar verilmesi, sera gazı emisyonlarına limit 

konulması, emisyon izinlerinin açık artırma yolu ile ayarlanması 

Fabrikaların, enerji santrallerinin ve sistemdeki diğer tesislerin 

yayabileceği belirli sera gazlarının toplam miktarına ilişkin olarak bir 

‘sınır’ veya üst limit belirlenmesi. 

Avrupa’daki havacılık aktivitelerinin sisteme dahil edilmesi 

Ulaşımda enerji verimliliği 

Yeni binek araçlara yeni 

emisyon performansı 

standartları uygulayan 

443/2009 no’lu 

mevzuat,333/2014 no’lu 

mevzuat ile 

iyileştirilmiştir(yöntem 

tanımlamaları) 

Yeni hafif ticari araçlara  

emisyon performansı 

standartları uygulayan 

510/2010 no’lu mevzuat 

 

Yeni arabalar ve hafif ticari araçlar için genel ortalama CO2 emisyonu 

hedeflerinin belirlenmesi 

2020 için yeni binek arabalar için 95 g CO2/km ve yeni hafif ticari 

araçlar için 2017 ye kadar 175 gCO2/km,2020 den önce 147 

gCO2/km olacak şekilde emisyon hedef değerlerinin belirlemesi 

Binek ve hafif ticari araç üreticilerinin düşük emisyonlu araçlar(<50  g 

CO2/km) üretmesi için bir ‘süper kredi’ sisteminin oluşturulması 

Ortalama emisyonların izlenmesi ve raporlanmasına yönelik bir 

sistemin oluşturulması (spesifik g/km C02 emisyonu ,üretici, tip, 

taşıma kapasitesi, kütle, ölçüler ve karbon ayakizi) 
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Ürün tasarımında enerji 

verimliliği 

Enerji ile ilgili ürünlerin Eko-

tasarımlarının gereklilikleri 

ile ilgili çerçeve çizen 

2009/125/EC  direktifi 

Şu ürün gruplarının Eko Tasarım mevzuatına dahil edilmesi:  

 125 W ile 500 kW arasında güçle çalışan motorlara sahip 

fanlar 

 su pompaları 

 su ısıtıcıları ve sıcak su depolama tankları  

 havalandırma üniteleri 

 küçük, orta ve büyük güç trafoları. 

Binalarda Enerji Verimliliği 

(part 1)  

2010/31/EU Binalarda Enerji 
Verimliliği(EPBD)  

2012/27/EU Enerji 
Verimliliği(EED) Direktifi  

Türkiye’deki mevcut ve yeni binalara yönelik hükümlerin ve 

stratejilerin EPBD ile uyumlu hale gelmesi ve sıfıra yakın enerjili 

binaların hedeflenmesi 

En düşük enerji performansı gerekliliklerin her 5 yılda bir 

incelenmesine yönelik hükümlerin ortaya konulması 

Binalar için minimum enerji performansının maliyet etkin seviyelerde 

belirlenmesi için Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen 

karşılaştırmalı yöntemler kullanılmalı, sonuçların Türkiye’nin 

ihtiyaçları ile karşılaştırılması zorunlu tutulmalı 

Türk mevzuatında tüm yeni binaları(sadece >20000 m2 olanlar değil) 

kapsayacak düzenlemelerde bulunulmalı 

Geniş tadilatların tanımları EPBD tanımları ile uyumlu hale 

getirilmeli(örn. Binanın değerinin %25’i veya binanın yüzeyinin %25’i) 

Kamusal ve özel binaların tadilatlarına yöneltilecek yatırımlara ivme 

kazandıracak uzun dönemli bir strateji benimsenmeli 

Kamusal ve özel binalar için AB’nin neredeyse sıfır-enerji hedefine 

uyum sağlanmalı. Binaların neredeyse sıfır-enerjili binalar haline 

gelmesini sağlamak için politikalar geliştirilip önlemler alınmalı 

Binalarda Enerji 

Verimliliği(part 2) 

2010/31/EU Binaların Enerji 

Performansı üzerine Direktif 

Isıtma/havalandırma sistemleri için denetim ve akreditasyon 

düzenlemeleri yapılmalı, EKB’ler ve ısıtma/havalandırma sistemi 

incelemeleri için bağımsız kontrol mekanizmaları kurulmalı 

 Seçenek 1:Isıtma ve havalandırma sistemleri için devamlı 

denetim sistemlerinin kurulması 

 Seçenek 2:Kullanıcılara verim değerlendirmesi ve sistem 

hacminin optimize edilebilmesi için yenileme, modifiye etme 

ve altenatif çözümler ile ilgili tavsiyelerde bulunmak (seçenek 

1 ile aynı etkiyi yaratacak şekilde) 

İkinci seçeneğin seçilmesi halinde, iki seçeneğin birbirine 

denkliğini gösteren rapor AB komisyonuna sunulmalıdır. 
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Her ısıtma/havalandırma sistemi denetimi sonrasında raporlar 

düzenlenmesi(kullanıcıya) yönünde hükümler koyulmalı 

Isıtma ve havalandırma sistemlerini denetleyen şirketler için bağımsız 

akreditasyon gereklilikleri genişletilmeli 

IsItma ve havalandırma denetimi raporlarının bağımsız kontrol 

sistemlerinin kontrollünden geçmesi sağlanmalı 

EKB’lerin doğruluğunun kontrolü için bağımsız kontrol sistemleri 

oluşturulmalı 

EKB’ler de potansiyel maliyet iyileştirme alanlarının da yer alması 

Sertifikalandırma, akreditasyon ve/yada eşdeğer nitelikendirme 

araçları enerji ile ilgili bina bileşenlerini kapsayacak şekilde 

genişletilmeli 

Binalarda Enerji 

Verimliliği(Part 3) 

2010/31/EU Binaların Enerji 

Performansı üzerine Direktif 

Kamusal binaların ve kamusal satın almaların örneklendirici yanı ön 

plana çıkartılmalı 

 Seçenek 1: kamu binaları için specifik renovasyın hedefleri 

konulmalı 

 Seçenek 2:2014-2020 arası en az 0.04 Mtep toplam enerji 

tasarrufu sağlanmalı 

Merkezi idarenin yalnızca yüksek enerji performansına sahip 

ürünleri, hizmetleri ve binaları satın aldığından emin olunmalı 

 

Zorunlu enerji denetimleri 

2012/27/EU Enerji 

Verimliliği(EED)Direktifi 

 

EED enerji etüdü ve farkındalık hükümlerine uyum sağlanmalı 

Enerji denetim tavsiyelerinin hayata geçirilmesini teşvik etmeye 

yönelik mekanizmaların uygulamaya konması ve hane halkları için 

enerji verimliliği farkındalık programlarının oluşturulması. 

Enerji Verimliliği 

Yükümlülük Tasarısı 

2012/27/EU Enerji 

Verimliliği(EED) Direktifi 

 

Enerji verimliliği yükümlülük programı oluşturulmalı 

Son tüketicinin enerji tüketimi azaltmak için enerji verimliliği 

yükümlülük programı oluşturulmalı 

Perakende enerji şirketleri ve tüketiciler için net hedefler ve teşvikler 

ortaya konulmalı 

Talep tepkisinin teşviki 

2012/27/EU Enerji Verimliliği 

(EED)Direktifi 

 

Talep tepkisi teşvik edilmeli 

Enerji verimliliği tedbirlerinin/tesislerinin kullanımını kolaylaştırmak 

için elektrik ve gaz şebekesi operatörlerine, sistem hizmetlerini 

şebeke kullanıcılarının kullanımına sunmaları amacıyla teşvikler 

verilmesi. 
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2.4. Enerji Verimliliği Özeti 

AB Enerji Verimliliği Direktifleri ve Türkiye’deki eşdeğer nitelikli hukuki veya düzenleyici dokümanlar 

karşılaştırıldığında, karma bir görünüm oluşmaktadır. Çoğu alanda Türkiye’deki düzenlemeler, bazen 

küçük eksikliklerle de olsa AB Direktiflerine uygundur ve birkaç alanda farklılıkların giderilmesini 

sağlayacak çalışmalar devam etmektedir.  

Ancak, birkaç temel alanda Türkiye’nin ele alması gereken önemli farklılıklar mevcuttur. Bu alanlar şunları 

içerir: bir emisyon ticaret sisteminin olmaması (veya AB ETS’ye katılınmaması), ulaştırma sektöründeki 

enerji verimliliği şartları, ürün tasarımı ve ürünlerin etiketlenmesiyle ilgili şartlar, binalara (ve binaların 

denetlenmesine) ilişkin enerji verimliliği şartları, ısıtma ve soğutma için verimli teknolojilerinin kullanımının 

teşvik edilmesi. 
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EK 
 

 

Ek 1 - Enerji Verimliliği (Ayrıntılı Karşılaştırma Tablosu) 

 

No. 
AB’nin hukuki/düzenleyici 

hükümleri 

AB mevzuatında   

belirtildiği şekilde şartlar 

Türk mevzuatında   

karşılık gelen hüküm  

Değerlendirme ve   

Açıklamalar  

1 Emisyon ticareti 

1.1  
Emisyon ticaret programı 

(Direktif 2003/87/EC) 

AB ETS’nin amacı, farklı sektörlerden 

kaynaklanan emisyonu sınırlandırmaktır. Her 

yıl fabrikaların, enerji santrallerinin ve 

sistemdeki diğer tesislerin yayabileceği belirli 

sera gazlarının toplam miktarına ilişkin olarak 

bir ‘sınır’ veya üst limit belirlenir. Toplam 

emisyonların düşmesi için bu üst limit 

zamanla daha aşağıya çekilir. Avrupa 

çapındaki bu sınırlama ile şirketler istedikleri 

durumda satabilecekleri bir emisyon ödeneği 

alırlar. 

Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt 

Tebliği. Kayıt kuralları resmi olarak 

tanımlanmıştır.  

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi. 

Seçilmiş sektörlerin karbon 

emisyonlarını izlemesi, onaylaması ve 

raporlaması için şartlar koyar. 

Elektrik Piyasası Kanunu. Gelecekte 

gerçekleştirilmesi için muhtemel bir 

karbon piyasasından söz edilir. 

Emisyon üst sınırı ve ticareti için kısa veya uzun 

vadede resmi bir proje bulunmamaktadır. AB 

müktesebatıyla tam uyum sağlamak için Türkiye’nin 

ton başına karbon fiyatını belirleyerek farklı 

sektörlere yönelik bir ‘sınırla ve al-sat’ mekanizması 

oluşturması gerekmektedir. Fabrikaların, enerji 

santrallerinin ve sistemdeki diğer tesislerin 

yayabileceği belirli sera gazlarının toplam miktarına 

ilişkin olarak bir ‘sınır’ veya üst limit belirlenmelidir. 

İzinlerin tahsis edilmesi için ücretsiz tahsis değil ihale 

tekniği kabul edilen yöntem olmalıdır. 

2 Emisyon performansı standartları 

2.1 

Yeni binek arabalar ve hafif 

hafif ticari araçlar için emisyon 

performans standartları 

(Yönetmelik No 443/2009) 

Yönetmelik 443/2009’da yeni binek 

arabaların CO2 emisyonlarını kontrol altına 

almaya yönelik standartlar belirtilmektedir. 

Yönetmeliğin temel unsurları şunlardır: 

Binek arabalara dair yönetmelikte: 

 Yeni arabalar için 2020’de 95 

g/km’lik bir CO2 hedef değeri 

belirlenmiştir, yeni hafif ticari 

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile 

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 

araçlar için karbonmonoksit emisyon 

sınırlarını belirler. Buna uygun olarak 

araçların emisyonu düzenli olarak 

kontrol edilir ve belirli bir limitin üzerinde 

olması durumunda, trafiğe çıkamamaya 

kadar giden cezalara çarptırılırlar. 

Ayrıca, 2003 yılında yayınlanan ve 

2007 yılında değişikliğe uğrayan Yeni 

AB müktesebatıyla tam uyum sağlamak için 

Türkiye’nin 2020’de yeni binek arabalara ve yeni 

hafif ticari araçlara  yönelik olarak şu emisyon hedef 

değerlerini belirlemesi gerekmektedir: binek araba: 

95 g CO2/km ve hafif ticari araç: 147 g CO2/km. 

Ayrıca hafif ticari araç ve araba üreticileri için bir 

‘süper kredi’ sisteminin oluşturulması gerekmektedir; 

arabalara ilişkin ağırlık katsayıları: 2,00 (2020), 1,67 

(2021) ve 1,33 (2022) ve hafif ticari araçlar için: 

2014 ve 2015’te 3,5; 2016’da 2,5; 2017’de 1,5 ve 
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No. 
AB’nin hukuki/düzenleyici 

hükümleri 

AB mevzuatında   

belirtildiği şekilde şartlar 

Türk mevzuatında   

karşılık gelen hüküm  

Değerlendirme ve   

Açıklamalar  

araçların CO2 emisyonu hedefi ise 

2017 için 175 g/km’lik filo 

ortalamasıdır. 

 Araç ağırlığı temel parametre 

olarak korunmaktadır 

 Düşük emisyonlu araçlar için süper 

krediler tanımlanmaktadır 

 Test prosedürü 

 Ekolojik inovasyonlar 

 Emisyon hedefini tutturamayan 

imalatçılar için ekstra emisyon 

primi 

Spesifik emisyonlara ilişkin hedefleri 

tutturmak için imalatçılar havuzlar 

oluşturabilir. Bunun için Avrupa 

Komisyonuna katılımda bulunan 

imalatçıların listesini, havuz yöneticisi 

olarak belirlenen imalatçının adını ve bu 

yönetici imalatçının görevlerini yerine 

getirmek için gerekli kapasiteye sahip 

olduğunun kanıtlarını içeren bir bilgi 

dosyasını gönderirler. 

 

Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve 

CO2 Emisyonu Konusunda 

Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin 

Yönetmelik de bulunmaktadır. Bu 

yönetmeliğe göre, tüm yeni binek 

otomobillerde karbon emisyonlarını 

gösteren bir etiket bulunmalıdır. Ancak 

bu kapsamda bir limit henüz 

belirlenmemiştir.. 

2018’den itibaren 1 araç. AB mevzuatı, üreticilere 

aşırı düşük emisyonlu (50 g/km’nin altında) araçlar 

üretmeleri için ek teşvikler vermektedir ve her bir 

düşük emisyonlu araç, belirtilen limitin üzerinde 

emisyona sebep olan araçlara kıyasla filo 

ortalamasını tutturma açısından daha avantajlı 

sayılmaktadır. Son olarak Hükümet, ortalama 

emisyonların izlenmesi ve raporlanmasına yönelik bir 

sistem oluşturmalıdır. Bir kurum, bölgede kayıtlı her 

bir yeni binek arabaya ilişkin verileri toplamaktan 

sorumlu olmalı ve böylelikle bu verilerin halkın 

erişimine açık bir merkezi kaydını oluşturmalıdır.  

3 Eko Tasarım ve Eko Etiketleme 

3.1 
Eko Tasarım Direktifi 

(Direktif 2009/125/EC) 

Tüm AB Üye Devletlerinde satılan enerji 

kullanan ve enerjiyle ilgili ürünler için zorunlu 

ekolojik şartlar belirlemeye yönelik çerçeve. 

Şu anda bu Direktifin kapsamına 40’ın 

üzerinde ürün grubu girmektedir: kazanlar, 

ampuller, televizyonlar, buzdolapları, 

pencereler, yalıtım malzemeleri, belirli su 

kullanan ürünler vb. 

Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı 

Tasarımına İlişkin Yönetmelik - enerjiyle 

ilgili ürünlerin çevreye duyarlı 

tasarımına ilişkin olarak bir çerçeve 

oluşturur. Her biri bir ürün grubuna 

yönelik olan, enerji ile ilgili ürünlerin 

çevreye duyarlı tasarımına yönelik 

birkaç Tebliğ vardır. 

 AB müktesebatıyla tam uyum sağlamak için 

Türkiye’nin eksik ürün gruplarını ilgili mevzuata dahil 

etmesi gerekmektedir. 
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AB mevzuatında   
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Değerlendirme ve   

Açıklamalar  

Eko Tasarım Yönetmeliği’nde olmayan 

bazı ürünler: 

-125 W ve 500 kW arasında elektrik giriş 

gücü olan motorlu fanlar 

-Oda ısıtıcısı ve birleşik ısıtma 

-Su ısıtıcıları ve sıcak su depoları 

-Havalandırma üniteleri 

-Küçük, orta ve büyük boy güç trafoları 

3.2 
Enerji Etiketleme Direktifi 

(Direktif 2010/30/EU) 

Enerji tüketimine ilişkin zorunlu etiketlemeye 

ve tüketicilerin bilgilendirilmesine yönelik 

çerçeve. Ürünler A’dan G’ye kadar olan bir 

ölçekte enerji tüketimlerine göre sınıflandırılır. 

Bu kapsamın enerji kullanan ürünlerle 

sınırlandırılmayıp enerjiyle ilgili ürünleri de 

(inşaat ürünleri dahil) kapsayacak şekilde 

genişletilmesi, Direktifin kullanım sırasında 

enerji tüketimi üzerinde bir etkiye sahip olan 

tüm ürünleri kapsadığı anlamına gelir. 

 Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak 

Tüketimlerinin Etiketleme 

ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla 

Gösterilmesi Hakkında 

Yönetmelik, enerji tüketimi konusunda 

etiketleme ve tüketici bilgisi 

konularında şartları belirleyen bir 

çerçeve oluşturur. Her ürün grubu için 

şartların detaylı hali, birkaç Tebliğde 

tanımlanmıştır. 

Türk kanunları AB müktesebatıyla tam uyumludur. 

4 Binaların Enerji Performansı  

4.0 

Binaların Enerji Performansı 

Direktifi (BEPD) 

(Direktif 2010/31/EU) 

Tüm AB ülkelerinin binalara ilişkin 

düzenlemelerini geliştirmesini ve binalara 

yönelik olarak enerji sertifikasyon 

programlarını uygulamaya koymasını 

öngörmektedir.  

 

Bir binanın enerji performansı: ısıtma, 

soğutma, havalandırma, sıcak su ve 

aydınlatma için kullanılan enerji dahil olmak 

üzere binanın normal kullanımıyla ilişkili enerji 

gereksinimini karşılamak için ihtiyaç duyulan 

enerjinin hesaplanan veya ölçülen miktarı. 

Binalarda Enerji Performansı 

Yönetmeliğinde binaların mimari, ısı 

yalıtımı, ısıtma ve soğutma sistemleri ve 

elektriklendirilmesi açısından minimum 

performans kriter ve standartlarını 

karşılaması öngörülmektedir. Yeni 

binalar ve büyük tadilattan geçirilen 

binalar için geçerlidir.  “Enerji Kimlik 

Belgesi” (EKB) uygulaması, Ocak 

2011’den beri yürürlüktedir ve bu belge, 

yeni binaların ve satın alınan ya da 

kiralanan binaların enerji giderlerine ve 

CO2 emisyonlarına ilişkin bilgileri sunar. 

Uygunluk düzeyi, yukarıda açıklandığı gibi 

maddeden maddeye farklılık göstermektedir. 
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karşılık gelen hüküm  

Değerlendirme ve   

Açıklamalar  

4.1 

Binaların Enerji Performansının 

Hesaplanması 

(BEPD, Madde 3) 

Binaların enerji performansının 

hesaplanmasına ilişkin bir metodolojinin 

benimsenmesi - Üye Devletler, binaların 

enerji performansının hesaplanmasına 

yönelik olarak şunların dikkate alındığı bir 

metodolojiyi ulusal veya bölgesel düzeyde 

kabul edecektir:  

-binanın ısıl özellikleri (ısıl kapasite, yalıtım 

vb.); 

-ısı yalıtımı ve sıcak su temini; 

-iklimlendirme tesisatı; 

-dahili aydınlatma tesisatı; 

-iç mekanın iklimsel koşulları. 

Binalarda Enerji Performansı Ulusal 

Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ. 

 

Bu Tebliğde ofisler, eğitim binaları, 

sağlık merkezi binaları, oteller, alışveriş 

merkezleri ve ticaret merkezleri gibi 

mevcut ve yeni binaların enerji 

performansını değerlendirirken 

kullanılacak hesaplama yöntemi 

belirlenmektedir.  

Tebliğde şu konular yer almaktadır:  

- Binalarda ısıtma ve soğutma için 

gereken net enerjinin miktarının 

hesaplanması; 

- Net enerjiyi karşılamak için kurulu olan 

sistemlerdeki kayıpları ve sistem 

verimliliğini dikkate alarak binanın 

ısıtma ve soğutmaya ilişkin toplam 

enerji tüketiminin belirlenmesi; 

- Havalandırmaya ilişkin enerji 

tüketiminin belirlenmesi; 

- Binalarda gün ışığının etkileri dikkate 

alınarak, gün ışığını alamayan yerlerde 

gün ışığının kullanılamaması sebebiyle 

aydınlatmaya ilişkin enerji gereksinimi 

ve yapılan enerji tüketiminin 

hesaplanması; 

- Evsel sıcak suya ilişkin olarak gereken 

enerji tüketiminin hesaplanması. 

Mevcut Türk mevzuatı hükümleri genel olarak AB 

müktesebatı ile tam uyum içerisinde görünmektedir. 
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4.2 

Minimum Enerji Performansı 

Şartları 

(BEPD, Madde 4) 

Üye Devletler, optimum maliyetli enerji 

performansı düzeylerini sağlamak için 

yukarıda bahsedilen hesaplama 

metodolojisine uygun olarak enerji 

performansına ilişkin minimum şartları 

uygulamaya koyacaktır.  Bu şartların düzeyi 

her 5 yılda bir gözden geçirilir. 

Binalarda Enerji Performansı 

Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır ve 

yönetmelikte binaların mimari, ısı 

yalıtımı, ısıtma ve soğutma sistemleri ve 

elektriklendirilmesi açısından minimum 

performans kriter ve standartlarını 

karşılaması öngörülmektedir. 

Optimal enerji performansı gerekliliklerinin gözden 

geçirilmesi için bir hüküm olmasa da mevcut Türk 

mevzuatı hükümlerinin genel olarak AB 

müktesebatıyla tam uyum içerisinde olduğu 

görülmektedir.   

4.3 

Enerji performansının optimum 

maliyetli düzeyleri 

(BEPD, Madde 5) 

Direktifte bir tanımda ve bir ekte Üye 

Devletlerin enerji performansına ilişkin 

minimum şartlarını optimum maliyetli bir 

seviyeye getirmeye yönelik uyumlulaştırılmış 

bir hesaplama metodolojisi belirlenmektedir 

ve bu metodoloji ayrıca bir komite prosedürü 

aracılığıyla son halini alacaktır. Mevcut 

şartlarla optimum maliyet şartları arasındaki 

fark %15’ten fazlaysa Üye Devletler, bunun 

gerekçelerini sunmak zorunda olacaktır. 

Yok 

Türkiye’nin yeni ve eski binalar ile farklı 

kategorilerden binalar arasında ayrım yapılmasını 

sağlayan ve iklim koşulları ve enerji altyapısının 

erişilebilirliği gibi parametrelerin dikkate alındığı 

karşılaştırmalı bir metodoloji çerçevesi kullanması 

gerekmektedir. Eğer yapılan karşılaştırmanın 

sonucu, halihazırda yürürlükte olan minimum enerji 

performans şartlarının, minimum enerji performans 

şartlarının optimum maliyetli düzeylerinden önemli 

oranda düşük enerji verimliliğine sahip olduğunu 

gösteriyorsa ülke, bu farkı önemli oranda azaltmaya 

yönelik uygun adımları ana hatlarıyla belirlemek için 

bir plan oluşturmalıdır. 

4.4 
Yeni Binalara Yönelik Şartlar 

(BEPD, Madde 6) 

Yeni binalar, şartlara uygun olacak ve inşaat 

başlamadan önce yenilenebilir enerji temin 

sistemlerinin, ısı pompalarının, bölgesel ya da 

blok ısıtma veya soğutma sistemlerinin ve 

kojenerasyon sistemlerinin kurulumuna 

bakılarak bir fizibilite çalışması yapılacaktır. 

Binalarda Enerji Performansı 

Yönetmeliği Madde 22 

 

Yeni yapılacak olan ve 20.000 m2’nin 
üzerinde binalarda yenilenebilir 
kaynakların, ısı pompalarının ve 
kojenerasyon sistemlerinin 
kullanılmasının yanında ısıtma, 

soğutma, havalandırma, suyla ısıtma, 
elektrik ve aydınlatma için binalarda 
enerji gereksinimlerini de tasarımcılar 
analiz eder. Uygulama masrafları, 
Bakanlık tarafından belirtilen birim fiyata 
göre hesaplanır ve bu sistemlerin bir ya 

Bu şart sadece 20.000 m2 ve üzeri binalar için 

belirlenmiştir. Tam uyumu sağlamak için, Türkiye’nn 

bu gereklilikleri tüm binalara geçerli olacak şekilde 

genellemesi gerekmektedir. 
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da daha fazlası, binanın toplam 
maliyetinin en fazla %10’una uygulanır. 
 

4.5 
Mevcut Binalara Yönelik Şartlar 

(BEPD, Madde 7) 

Mevcut binalarda büyük tadilat uygulanırken 

binaların enerji performansı yükseltilmeli ve 

minimum şartları karşılayacak düzeye 

getirilmelidir. 

Binalarda Enerji Performansı 

Yönetmeliği Madde 5 

 

Yeni bina tasarımında, mevcut binaların 

proje değişikliği gerektiren esaslı 

onarım ve tadilat projelerinde, mekanik 

ve elektrik tesisat değişikliklerinde 

binanın özelliklerine göre bu 

Yönetmelikte öngörülen esaslar göz 

önüne alınır. 

 

Önemli tadilat tanımı konusunda Türk 

mevzuatı ile AB müktesebatı arasında 

farklılıklar bulunmaktadır. Türk 

mevzuatında, büyük tadilat bir binanın 

gerçek emlak değerinin %25’ine kadar 

maliyeti olan tadilatlar olarak 

tanımlanmaktadır. 

 Türk Mevzuatındaki hüküm, binalardaki enerji 

performansının arttırılmasını zorunlu kılmayıp, 

sadece mekanik ve elektrik tesisatı kapsamaktadır. 

AB müktesebatıyla tam uyumun sağlanması için, ilgili 

AB hükümlerinin tam olarak uygulanması 

gerekmektedir.  
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4.6 
Teknik Bina Sistemleri 

(BEPD, Madde 8) 

Üye Devletlerin, mevcut binaların içine 

kurulan teknik bina sistemlerinin genel enerji 

performansı, düzgün kurulumu ve uygun bir 

şekilde boyutlandırılması, ayarlanması ve 

kontrolüne ilişkin sistem şartlarını belirlemesi 

öngörülmektedir.  

Binalarda Enerji Performansı 

Yönetmeliği, teknik bina yapım 

yöntemlerine yönelik şartları belirler. 

 Mevcut Türk mevzuatı hükümleri genel olarak AB 

müktesebatı ile tam uyum içerisinde görünmektedir. 

4.7 

Sıfıra Yakın Enerji Tüketen 

Binalar 

(BEPD, Madde 9) 

31 Aralık 2020 itibarıyla AB’deki yeni binalar 

‘sıfıra yakın’ enerji tüketecek ve enerji, ‘çok 

büyük oranda’ yenilenebilir kaynaklardan elde 

edilecektir. Yeni bir binaya sahip olan veya 

yeni bir binada faaliyet gösteren kamu 

kuruluşları, 31 Aralık 2018’e kadar bu tür 

‘sıfıra yakın enerji tüketen binalar’ inşa 

ederek, satın alarak veya kiralayarak örnek 

olmalıdır. 

Yok 

Türkiye’deki mevzuatta yeni binalara ilişkin olarak 

belirlenmiş eşdeğer bir şart veya standart mevcut 

değildir. 

4.8 

Mali Teşvikler ve Pazara Giriş 

Engelleri 

(BEPD, Madde 10) 

Üye Devletlerin, mali nitelikli olanlar dahil ve 

bu Direktifte öngörülenler hariç olmak üzere 

bu Direktifin amaçları ile aynı doğrultuda olan 

mevcut ve teklif edilen tedbir ve araçların bir 

listesini oluşturması gerekmektedir. Üye 

Devletler bu listeyi her üç yılda bir 

güncellemeli  ve bunun Komisyona 

bildirmelidir. 

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 

Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına 

Dair Yönetmelik, Madde 15-20; Enerji 

Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ. 

 

Enerji verimliliğine ilişkin mali 

mekanizmanın tanımlanması; Gönüllü 

anlaşmalar ve enerji verimliliği projeleri 

için teşvikler; Destek almak için başvuru 

prosedürü, katılım koşulları, kısıtlamalar 

vb. bu dokümanlarda detaylı bir şekilde 

açıklanmaktadır. 

Mevcut Türk mevzuatı hükümleri genel olarak AB 

müktesebatı ile tam uyum içerisinde görünmektedir. 
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4.9 
Enerji Kimlik Belgeleri 

(BEPD, Madde 11-13) 

Üye Devletler, binaların enerji kimlik belgeleri 

için bir sistemi uygulamaya koyacaktır. Bu 

sistem, bir binanın enerji performansına dair 

bilgileri ve maliyetlerin düşürülmesine ilişkin 

tavsiyeleri içerecektir. 

Bir bina veya bina ünitesi satış veya 

kiralamaya sunulduğunda enerji kimlik 

belgesinin enerji performans göstergesi, ticari 

medyadaki reklamlarda yer alacaktır. 

Binalar veya bina üniteleri inşa edildiğinde, 

satıldığında veya kiralandığında, bu belge 

yeni kiracıya veya müstakbel alıcıya 

gösterilmeli ve binayı satın alan ya da 

kiralayan kişiye teslim edilmelidir. 

Binalarda Enerji Performansı 

Yönetmeliği Geçici Madde 3 

Binalarda Enerji Performansı 

Yönetmeliği Madde 25 

 

Bir binanın enerji kimlik belgesi, binanın 

minimum enerji gereksinimine, enerji 

tüketim sınıfına, yalıtım özelliklerine ve 

ısıtma/soğutma sistemlerinin 

verimliliğine dair bilgileri içerir.  

 Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası 

bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu 

ve/veya enerji yöneticisince muhafaza 

edilir, bir nüshası da bina girişinde 

rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı 

bulundurulur ve bina veya bağımsız 

bölüm satıldığında veya kiraya 

verildiğinde, mal sahibi tarafından alıcı 

veya kiracıya binanın Enerji Kimlik 

Belgesi de verilir.  

Bu belge, 1.000m2’nin üzerinde alana 

sahip yeni binalar için zorunludur ve 10 

yıl boyunca geçerlidir. Mevcut binaların 

Mayıs 2017’ye kadar bir belge alması 

gerekecektir. “C” sınıfından daha düşük 

bir dereceyle sınıflandırılan binalara 

ruhsat verilmeyecektir. 

Mevcut Türk mevzuatı hükümleri genel olarak AB 

müktesebatı ile tam uyum içerisinde görünmektedir. 

Ayrıca enerji kimlik belgesinin bir şartı olarak maliyet 

iyileştirmelerine dair bilgilerin dahil edilmesi hususu 

da Yönetmeliğe eklenmelidir.      

4.10 
Isıtma ve İklimlendirme 

(BEPD, Madde 14-16) 

Üye Devletler binalarda ısıtma ve 

iklimlendirme sistemlerine ilişkin düzenli 

denetimler yapmaya yarayan bir sistemi 

uygulamaya koymaktan sorumludur. 

Yok 

AB müktesebatıyla tam uyum sağlamak için 

Türkiye’nin binalardaki ısıtma ve iklimlendirme 

sistemlerinin düzenli olarak denetlenmesine yönelik 

bir sistemi hayata geçirmesi gerekmektedir. Alternatif 

olarak Türkiye, kazanların değiştirilmesine, ısıtma 

sistemlerinde diğer değişikliklerin yapılmasına ve 

kazanın verimliliği ve uygun boyutunu değerlendirme 

yönelik alternatif çözümlere ilişkin olarak kullanıcılara 
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danışmanlık verilmesini sağlamaya yönelik tedbirler 

almayı tercih edebilir.  Bu sistemlerin 

yaygınlaşmasıyla bunların periyodik olarak 

denetlenmesi gündeme gelmektedir. 

4.11 
Bağımsız uzmanlar  

(BEPD, Madde 17) 

Üye Devletler, binaların enerji performansının 

belgelendirilmesinin ve ısıtma ve 

iklimlendirme sistemlerinin denetlenmesinin 

nitelikli ve/veya akredite uzmanlar tarafından 

bağımsız bir şekilde gerçekleştirilmesini 

sağlamalıdır.  

Binalarda Enerji Performansı 

Yönetmeliği Madde 25 

 

Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik 

belgesi vermeye yetkili kuruluş 

tarafından hazırlanır ve ilgili idarece 

onaylanır.  

AB müktesebatıyla tam uyum sağlamak için 

Türkiye’nin akreditasyon şartlarını ısıtma ve soğutma 

sistemlerini denetleyen şirketleri de kapsayacak 

şekilde genişletmesi gerekmektedir. Ayrıca, eğitim ve 

akreditasyonlara ilişkin bilgiler halkın kullanımına 

sunulmalı ve nitelikli ve/veya akredite uzmanların 

düzenli olarak güncellenen listeleri veya bu 

uzmanların hizmetlerini sunan akredite şirketlerin 

düzenli olarak güncellenen listelerinin halkın 

erişimine sunulması sağlanmalıdır. 

4.12 
Uygunluk 

(BEPD, Madde 18) 

Üye Devletlerin ihlalleri izlemesi ve 

cezalandırması gerekmektedir. Üye 

Devletler, bu Direktif uyarınca kabul edilen 

ulusal hükümlerin ihlal edilmesi halinde 

uygulanacak cezalara dair kuralları 

belirleyecek ve bunların uygulanmasını 

sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. 

Öngörülen cezalar, etkili, orantılı ve caydırıcı 

olmalıdır. Üye Devletler, bu hükümleri Avrupa 

Komisyonu’na bildirecektir. 

Yok 

Türkiye’deki mevzuatta belirlenmiş eşdeğer bir şart 

veya standart mevcut değildir. AB müktesebatıyla 

tam uyum sağlamak için Türkiye’nin enerji kimlik 

belgelerinin doğruluğunu kontrol etmeye yarayan bir 

kontrol sistemini oluşturması gerekmektedir. Ayrıca 

enerji kimlik belgelerinin ve denetim raporlarının talep 

üzerine yetkili makamlara veya kurumlara 

sunulmasına yönelik bir şart da uygulanmalıdır. 

5 Enerji Verimliliği 
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5.0 
Enerji Verimliliği Direktifi (EVD) 

(Direktif 2012/27/EU) 

Direktifte, AB’nin 2020’de %20 enerji 

verimliliği hedefine ulaşmasına yardımcı 

olmak için bir dizi bağlayıcı tedbir 

öngörülmektedir. Direktif kapsamında tüm AB 

ülkelerinin üretimden nihai tüketime kadar 

enerji zincirinin tüm aşamalarında enerjiyi 

daha verimli bir şekilde kullanması 

öngörülmektedir. Üye Devletlerin 5 Haziran 

2014 itibarıyla Direktif hükümlerini kendi 

ulusal hukuklarına aktarmaları ve kendi yol 

gösterici ulusal enerji verimlilik hedeflerini 

belirlemeleri gerekmekteydi. Ülkenin 

tercihlerine bağlı olarak bu hedefler birincil 

veya nihai enerji tüketimine, birincil veya nihai 

enerji tasarruflarına veya enerji yoğunluğuna 

göre belirlenebilir. 

Enerji Verimliliği Kanunu Madde 2 - Bu 

Kanun, enerjinin üretim, iletim, dağıtım 

ve tüketim aşamalarında, endüstriyel 

işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi 

üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım 

şebekeleri ile ulaşımda enerji 

verimliliğinin artırılmasına ve 

desteklenmesine, toplum genelinde 

enerji bilincinin geliştirilmesine, 

yenilenebilir enerji kaynaklarından 

yararlanılmasına yönelik uygulanacak 

usul ve esasları kapsar. Ayrıca Kanun, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımına ilişkin olarak uygulanacak 

usul ve esasları da kapsar. 

Uygunluk düzeyi, yukarıda açıklandığı gibi 

maddeden maddeye farklılık göstermektedir. 

5.1 
Enerji Verimliliği Hedefleri 

(BEPD, Madde 3) 

Üye Devletler, yol gösterici nitelikte ulusal 

enerji verimliliği hedefleri belirlemelidir 

(birincil/nihai enerji tüketimi, birincil/nihai 

enerji tasarrufu veya enerji yoğunluğu). 

Üye Devletlerin hedefleri için AB 2020 hedefi 

dikkate alınmalı ve Ulusal Enerji Verimliliği 

Eylem Planları (UEVEP) hazırlanmalıdır. 

Yok 

Hiçbir yasama dokümanında Ulusal Yenilenebilir 

Enerji Eylem Planının sunulmasına yönelik bir şart 

olmamasına rağmen Türkiye şu anda ilk NEEAP 

üzerinde çalışmakta ve bu planı 2016’da 

yayımlamayı planlamaktadır. Türkiye’nin Ulusal 

Enerji Eylem Planı, Enerji Verimliliği Direktifi 

(2012/27/EU) ile belirlenenen methodoloji temel 

alınarak Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-

2023’te belirtilen enerji verimliliğine yönelik 2023 

yılına koyulan ulusal hedefler çerçevesinde 

uygulanacak ana politikaları tanımlar. 

5.2 
Binalarda Tadilat 

(EVD, Madde 4) 

Üye Devletler, kamu ve özele ait konut ve 

ticaret binalarının yenilenmesine ilişkin 

yatırımların mobilize edilmesine yönelik uzun 

dönemli bir strateji oluşturmalıdır. 

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 

Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına 

Dair Yönetmelik, Madde 30; Geçici 

Madde 5 

 

Genel Müdürlük tarafından, kamu 

kesimine ait enerji yöneticisi 

görevlendirmekle yükümlü binalarda 

Kamu binalarına ilişkin bazı tedbirler 

tanımlanmaktadır, ancak özel binalara ilişkin olarak 

hiçbir tedbir ifade edilmemektedir. 
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enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik 

tedbirleri ve bunların fayda ve 

maliyetlerini belirlemek üzere etütler 

yapılır. Genel Müdürlük bu etütleri 

dışarıdan şirketlere de yaptırabilir. Bu 

etütler her on yılda bir yenilenir.  

 

Genel Müdürlük tarafından bu etütlerin 

yapılmasında yıllık toplam enerji 

tüketimi yüksek olan binalara öncelik 

verilir.  Kamu kurum ve kuruluşları bu 

etütlerin yapılması için gerekli koşulları 

sağlar. Etüdün tamamlanmasını takip 

eden yıllarda kurum ve kuruluşların 

bütçelerinde bakım ve idameye ilişkin 

konulan ödenekler öncelikle bu etütler 

ile belirlenen önlemlerin uygulanmasına 

ilişkin projelerin hazırlanması ve 

uygulanması için kullanılır. 

5.3 

Kamu kurumları binalarının 

örnek rolü  

(EVD, Madde 5) 

Üye Devletler, merkezi hükümetin sahip 

olduğu veya kullandığı ısıtılan/soğutulan 

binaların toplam zemin alanının %3’ünün her 

yıl yenilenmesini sağlamalıdır. Üye Devletler 

ayrıca en düşük enerji verimliliğine sahip 

binalarda yapılacak enerji verimliliği 

iyileştirmelerine öncelik vermelidir. 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (SP-

06/ST-01); Enerji Verimliliği Kanunu 

Madde 31 

 

Kamu işletmelerinin binaları ve 

tesislerindeki yıllık enerji tüketimi, 

2015’e kadar yüzde on (%10) ve 2023’e 

kadar yüzde yirmi (%20) oranında 

azaltılacaktır. 

 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (SA-

02/SH-02) : 2010’daki bina stoğunun 

%25’i, 2023’e kadar daha sürdürülebilir 

olacak. 

Kamu binalarına ilişkin olarak spesifik yenileme 

hedefleri mevcut değildir. Onun yerine Türkiye’de 

enerji verimliliği kanununda kamu işletmelerinde 

enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik hedefler 

belirlenmiştir. Kamu işletmeleri, bu hedefleri, 

binalarda tadilat yapılması da dahil olmak üzere nasıl 

tutturacağına karar vermekte özgürdür. 

Sürdürülebilir binalar üzerine Enerji Verimliliği Strateji 

Belgesi’nde belirlenen hedef, Enerji Verimliliği 

Direktifi’nin 5. maddesine benzer bir hedef 

koymamıştır. 
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5.4 

Kamu Kurumlarınca Yapılan 

Alımlar 

(EVD, Madde 6) 

Üye Devletler, merkezi hükümetlerce maliyet-

etkinliği, ekonomik açıdan uygulanabilirlik, 

yüksek sürdürülebilirlik, teknik açıdan 

uygunluk ve yeterli rekabet dikkate alınarak 

yalnızca yüksek enerji verimliliği 

performansına sahip ürün, hizmet ve 

binaların satın alınmasını sağlamalıdır.  

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (SP-

06/ST-01/A-02) 

 

Bu belgede, kamu kurumlarının, kamu 

alımlarında enerji kullanımı olan mal ve 

hizmet alımları ile yapım işlerinde 

Bakanlık tarafından belirlenen asgari 

verimlilik kriterlerini sağlamayan ürün 

veya hizmetleri satın almaması 

öngörülmektedir.  

Türkiye’de Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde 

belirtilen şartların ardından kamu alımlarında enerji 

performansı sözleşmelerinin dahil edilmesine yönelik 

olarak devam eden çalışmalar vardır.  AB 

müktesebatıyla uyum sağlamak için bu şartların Türk 

kanun ve yönetmeliklerine aktarılması ve EED 

Madde 6’da olduğu gibi tanımlanması gerekmektedir. 

 

5.5 

Enerji Verimliliği Yükümlülük 

Programları 

(EVD, Madde 7) 

Üye Devletler, enerji dağıtımcıları ve 

perakende enerji satış şirketlerinin 2020’ye 

kadar kümülatif nihai kullanım enerji tasarrufu 

hedefini gerçekleştirmesini sağlamak için bir 

enerji verimliliği yükümlülük programı 

oluşturmalıdır. 

Enerji verimliliği yükümlülük programları 

oluşturmaya alternatif olarak Üye Devletler, 

nihai müşteriler arasında enerji tasarrufları 

sağlamak için başka politika tedbirleri almayı 

tercih edebilir: 

*Enerji veya CO2 vergileri;  

*Enerji verimliliğine sahip teknoloji veya 

tekniklerin uygulanmasına önayak olan 

finansman programları veya mali teşvik 

araçları;  

*Enerji verimliliğine sahip teknoloji veya 

tekniklerin uygulanmasına önayak olan 

düzenlemeler veya gönüllü anlaşmalar;  

*Ürün ve hizmetlerin (bina ve araçlar dahil) 

enerji verimliliğini geliştirmeyi amaçlayan 

standart ve normlar; 

*Enerji etiketleme programları; 

*Enerji verimliliğine sahip teknoloji veya 

tekniklerin uygulanmasına önayak olan 

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 

Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına 

Dair Yönetmelik, Madde 22, 24 

 

Nihai müşterilere elektrik ve/veya doğal 

gaz satışı yapan şirketler, abonelerinin 

bir önceki mali yıla ait tüketim miktarını 

ve bu miktara karşılık gelen tüketim 

bedelini içeren aylık bazdaki bilgilere 

internet ortamında erişimini sağlar. 

Ayrıca müşteri gruplarının ortalama 

tüketim düzeyleri de internet sitesinde 

erişilebilir olmalıdır.  

 Elektrik piyasasında faaliyet gösteren 

perakende satış lisansı sahibi tüzel 

kişiler ve organize sanayi bölge 

müdürlükleri, elektrik enerjisi ve güç 

taleplerinin azaltılmasına yönelik olarak 

aşağıdaki konularda çalışmalar yapar:   

a) Tüketimleri yüksek olan sanayi ve 

ticarethane abone gruplarının kesintili 

enerji programlarına katılması veya 

yüklerini gerektiğinde diğer zaman 

dilimlerine kaydırması için bu aboneler 

Türkiye’deki enerji dağıtım şirketleri, tüketicilere 

enerji kullanımı bilgilerinin sunulmasına ve 

müşterilerle gönüllü anlaşmaların yapılmasına ve 

müşterilere yönelik bazı kampanyaların 

düzenlenmesi ilişkin bazı şartları yerine getiriyor 

olabilir. Ancak, açıkça belirlenmiş hedefler mevcut 

değildir ve Türkiye’nin vergi teşvikleri veya diğer mali 

teşvikler gibi başka opsiyonel politika tedbirleri 

uygulamaya çalışıp çalışmadığı net değildir. 
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eğitimler (enerji danışmanlık programları 

dahil). 

ile gönüllülük esasına dayalı anlaşma 

yapılması, 

b) Üretici şirketler veya bunlar adına 

dernek veya birlikleri ile işbirliği 

yaparak, yüksek enerji verimliliğine 

sahip elektrikli ev aletlerinin 

kullanımının yaygınlaştırılması ile ilgili 

kampanyalar düzenlenmesi. 

5.6 

Enerji Denetimleri ve Enerji 

Yönetim Sistemleri 

(EVD, Madde 8) 

Üye Devletler, nitelikli ve/veya akredite 

uzmanlar tarafından bağımsız bir şekilde 

gerçekleştirilen ve bağımsız kurumlarca 

uygulanan ve denetlenen yüksek kaliteli ve 

maliyet-etkin enerji denetimlerinin tüm nihai 

müşterilere uygulanabilirliğini teşvik etmelidir.  

*Üye Devletler, KOBİ’lerin enerji 

denetimlerinden geçmelerini ve daha sonra 

denetçilerin tavsiyelerini uygulamalarını 

teşvik etmeye yönelik programlar 

oluşturmalıdır. 

*Üye Devletler, hanehalkları arasında enerji 

denetimlerinin faydaları hakkında farkındalığı 

artırmaya yönelik programlar oluşturmalıdır. 

*Üye Devletler, KOBİ olmayan işletmelerin 5 

Aralık 2015’e kadar ve son denetim tarihinden 

sonra en az her 4 yılda bir enerji 

denetimlerine tabi olmasını sağlamalıdır.  

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 

Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına 

Dair Yönetmelik, Madde 10, Geçici 

Madde 5   

 

Genel Müdürlük sanayi alt sektörlerinin 

her birinde, sektörü temsil edebilecek 

şekilde belirlenecek en az beş 

işletmede enerji verimliliği etüdü yapar 

veya şirketlere yaptırır.  Bu etütler her 

dört yılda bir yenilenir. İlk etüt, 2013’te 

gerçekleştirilecektir.  

 5.000 tep’nin üzerinde yıllık enerji 

tüketimine sahip olan şirketler ve 

20.000 m2’nin üzerinde alana sahip 

hizmet sektörü binaları, enerji verimliliği 

etütleri yapacak veya şirketlere 

yaptıracaktır.  Bu etütler her dört yılda 

bir yenilenir. İlk etüt 2015’te 

yapılacaktır. 

Türkiye’de enerji verimliliği çalışmalarına ilişkin 

şartlar, AB’de KOBİ olmayan işletmelere ilişkin 

denetim şartları ile mukayese edilebilir. Ancak, 

denetim sonuçlarının uygulanmasının teşvik edilip 

edilmediği ve ediliyorsa nasıl edildiği açık değildir. 

Ayrıca Türkiye’de KOBİ’ler ve hanehalklarına yönelik 

farkındalık programlarının uygulamaya konmasına 

dair bir zorunluluk yoktur.  

5.7 
Ölçüm 

(EVD, Madde 9) 

Üye Devletler, nihai müşterilere rekabetçi bir 

şekilde fiyatlandırılan ve gerçek enerji 

tüketimini doğru bir şekilde gösteren ve 

gerçek kullanım süresi bilgilerini sunan 

bireysel sayaçlar verilmesini sağlamalıdır. 

Yok 

Şu anda Türkiye’de müşterilere iki yönlü sayaçlar da 

dahil olmak üzere akıllı sayaçlar sunulmasına yönelik 

bir zorunluluk yoktur.  AB müktesebatıyla uyum 

sağlamak için bu zorunluluğun uygulamaya konması 

gerekecektir. 
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5.8 
Fatura Bilgileri 

(EVD, Madde 10) 

Müşterilere sunulan fatura bilgileri doğru ve 

fiili tüketime dayalı olmalı ve Üye Devletler, 

nihai müşterilerin geçmiş tüketimlerine dair 

bilgilere kolaylıkla erişebilmesini sağlamalıdır.  

Ayrıca dönemler arasında ve diğer 

müşterilerle veya karşılaştırma ölçütleriyle 

enerji kullanımının kıyaslamalarının ve enerji 

verimliliğine ilişkin genel tavsiyelerin 

sunulmasını içeren minimum fatura bilgilerine 

ilişkin başka şartlar da belirtilmektedir. 

Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Madde 

19   

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin 

Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin 

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Madde 6 

 

Perakende satış lisansına sahip tüzel 

kişi, yılda bir kez olması kaydıyla 

müşterinin talebi üzerine son 12 aya ait 

geçmiş elektrik tüketimi bilgilerini 

ücretsiz olarak müşteriye sunmalıdır.  

Fatura bilgilerine ilişkin şartlar, fatura gönderme 

sıklığı, gerçek fiili fiyatların sunulması ve geçmiş 

bilgilerin sunulması dahil olmak üzere temel fatura 

unsurlarına ilişkin mevzuatla uyum içerisindedir. 

Faturalarda ayrıntılı karşılaştırmalı bilgiler, irtibat 

bilgileri ve enerji verimliliğine ilişkin tavsiyeler sunma 

şartlarına ilişkin olarak AB müktesebatıyla bir uyum 

söz konusu değildir. 

Belirtilen limitin üzerinde tüketime sahip olan (bu limit 

EPDK tarafından onaylanır ve bir dağıtım 

bölgesinden diğerine farklılık gösterir) ve 

uzlaştırmaya esas bir birim olarak değerlendirilen 

bazı tüketiciler için dağıtım şirketinin Otomatik Sayaç 

Okuma (OSOS) altyapısı sunması gerekmektedir. 

OSOS kapsamına giren ve uzlaştırma 

mekanizmasına tabi olan binaların tüketim verileri, 

talep üzerine dağıtım şirketleri tarafından 

perakendecilere ve tüketicilere ücretsiz olarak 

sunulmalıdır. Dağıtım Şirketleri, veri paylaşım 

altyapısını 01/01/2016’ya kadar kurmakla 

yükümlüdür. 

5.9 

Ölçüm ve Faturalandırma 

Bilgilerine Erişimin Maliyeti 

(EVD, Madde 11) 

Üye Devletler, nihai müşterilerin enerji 

tüketimlerine ilişkin tüm faturalarını ve 

faturalandırma bilgilerini ücretsiz olarak 

almasını sağlamalıdır. 

Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Madde 

12  

 

Perakende satış lisansına sahip tüzel 

kişi, faturayı son ödeme tarihinden en 

az 10 gün önce göndermelidir. Fatura, 

müşterinin talebi üzerine e-posta 

yoluyla gönderilebilir. 

Fatura, tüketim, günlük tüketim 

ortalaması, birim elektrik fiyatı, diğer 

ücretler, vergiler ve benzer bilgileri 

içerir.  

Fatura bilgilerinin ücretsiz olarak sunulmasına ilişkin 

olarak mevcut Türk mevzuatının hükümleri, AB 

müktesebatıyla tam uyum içindedir.   
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5.10 

Tüketici Bilgileri ve 

Yetkilendirme Programı 

(EVD, Madde 12) 

Üye Devletler, bir ulusal stratejinin bir parçası 

olabilecek şunlar gibi çeşitli tedbirlerle küçük 

enerji müşterileri (ev tipi müşteriler dahil) 

tarafından enerjinin verimli bir şekilde 

kullanımını teşvik etmeli ve kolaylaştırmalıdır:   

• Mali teşvikler 

• Finans, hibe veya sübvansiyonlara erişim 

• Bilgilerin temin edilmesi 

• Örnek projeler 

• İş yeri faaliyetleri 

• Enerji kullanımında maliyet-etkin ve 

gerçekleştirilmesi kolay değişiklikler 

• Enerji verimliliği tedbirleri hakkında 

bilgilendirme 

- YEGM, yarışmalar, kısa filmler ve 

televizyon ve radyoda eğitim 

programları gibi halka yönelik 

farkındalık faaliyetleri yürütür. 

 - GM veya yetkili şirketler, enerji 

yöneticileri veya şirketleri için teorik 

veya uygulamalı eğitimler vermektedir. 

 - Enerji verimliliği konuları, Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın talimatlarına uygun olarak 

okullardaki müfredatta yer almaktadır. 

EED Madde 12’de tüketicilerin bilgilendirilmesi ve 

yetkilendirilmesine ilişkin olarak belirtilen şart, Üye 

Devletlere ek spesifik zorunluluklar veya hedefler 

değil uygulanabilecek çeşitli tedbirler sunmaktadır.  

Şu anda Türkiye’de uygulanan tedbirler, EED 

şartlarını karşılamaktadır ve bu yüzden Türk 

mevzuatındaki hükümlerin AB müktesebatıyla tam 

uyum içerisinde olduğu söylenebilir. 

5.11 
Cezalar 

(EVD, Madde 13) 

Üye Devletlerin, Madde 11-18 arasındaki 

maddeler ve Madde 3(3) uyarınca kabul 

edilen ulusal hükümlere uyulmaması halinde 

uygulanacak cezalara ilişkin kuralları 

belirlemesi gerekmektedir ve Üye Devletler, 

bunların uygulanmasını sağlamak için gerekli 

tedbirleri alacaktır. Öngörülen cezalar, etkili, 

orantılı ve caydırıcı olacaktır. 

Türkiye’nin Enerji Verimliliği Kanununda 

bazı maddelerin ihlali halinde 

uygulanacak cezalara yer verilmektedir. 

Bu cezalardan en belirginleri şunlardır:  

• Yetkili enerji hizmet şirketlerine yönelik 

kural ve prosedürleri ihlal eden 

şirketlere uygulanan cezalar. 

• YEGM tarafından hazırlanan 

programların yayınlanmaması 

sebebiyle televizyon ve radyo 

kanallarına uygulanan cezalar. 

• Lisans kapsamında elektrik ve/veya 

doğal gaz satan ancak İnternet 

ortamında müşterilerine tüketim 

miktarlarını ve önceki mali yıla ilişkin 

tüketim masraflarını aylık olarak 

sunmayan tüzel kişilere uygulanan 

cezalar. 

• Bir enerji yöneticisi görevlendirmesi 

zorunlu olduğu halde görevlendirmeyen 

Mevcut Türk mevzuatı hükümlerinde, enerji şirketleri 

için geçerli olan farklı kuralları/düzenlemeleri 

kapsayacak şekilde geniş olarak tanımlanmış enerji 

verimliliği ile ilgili bazı maddelerin ihlaline karşılık 

olarak cezalar öngörülmektedir. Türkiye’deki 

kuralların AB müktesebatıyla belirli bir ölçüde uyum 

içerisinde olduğu söylenebilir.    
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AB’nin hukuki/düzenleyici 

hükümleri 

AB mevzuatında   
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Değerlendirme ve   

Açıklamalar  

endüstriyel kuruluşlara uygulanan 

cezalar. 

5.12 

Isıtma ve Soğutmada 

Verimliliğin Teşvik Edilmesi 

(EVD, Madde 14) 

Üye Devletler, yüksek verimlilikli 

kojenerasyon ve verimli bölgesel 

ısıtma/soğutma uygulama potansiyeline 

ilişkin olarak kapsamlı bir değerlendirme 

yapmalıdır.  Ayrıca Üye Devletler, yüksek 

verimlilikli kojenerasyon ve verimli bölgesel 

ısıtma/soğutma sistemleri kullanan yerel ve 

bölgesel girişimlerin yerel ve bölgesel ısı 

pazarları oluşturmasını teşvik etmeye yönelik 

politikalar benimsemelidir. 

Üye Devletler ayrıca ısıtma ve soğutma 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 

kaynaklar ve maliyetler açısından en verimli 

çözümleri tespit etmek için maliyet-fayda 

analizleri de gerçekleştirmelidir. 

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 

Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına 

Dair Yönetmelik, Madde 27 

 

Termik santral atık ısılarının öncelikle 

binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı 

kullanımının yanı sıra sanayi, tarımsal 

üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk 

hava depoları ve tatlı su üretimi gibi 

sektörlerde de değerlendirilmesine 

yönelik enerji etütleri yapılır.  Geri 

ödeme süresi en fazla on yıl olan 

projeler belediye ve özel sektör 

işbirlikleri ile gerçekleştirilir. 

 - Belediyeler ve Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı (TOKİ), yeni toplu konut 

alanlarını yerleşime açarken varsa 

termik santral atık ısıları ile merkezi 

veya bölgesel ısıtma ve soğutma 

yapılabilecek bölgelere öncelik verir. 

TOKİ, ayrıca ısı dağıtım altyapı 

planlarına ilişkin gerekli tedbirleri alır. 

Kojenerasyon teknolojilerinin potansiyel olarak 

uygulanması da dahil olmak üzere ısıtma ve 

soğutmada verimliliği teşvik etme şartına ilişkin 

olarak Türkiye’deki mevzuat, AB mevzuatıyla uyum 

içindedir. Ancak, Türkiye’de kaynaklar ve maliyet 

açısından en verimli çözümleri belirlemek için 

maliyet-fayda analizleri yapılmasına yönelik açık 

şartlar yoktur. 

5.13 
Dönüştürme, İletim ve Dağıtım 

(EVD, Madde 15) 

Üye Devletler, ulusal enerji düzenleyici 

kurumlarının, elektrik ve gaz şebekesi 

operatörlerine sistem hizmetlerini şebeke 

kullanıcılarının kullanımına sunarak akıllı 

şebekelerin devam eden yaygınlaşması 

bağlamında bu kullanıcıların enerji 

verimliliğini geliştirme tedbirlerini 

uygulamasına izin vermeleri için teşvikler 

vermesini sağlamalıdır.  

Şebekelere, enerji santrallerine veya 

mikro jeneratörlere bağlanmaya ilişkin 

olarak enerji verimliliği değerlendirme 

şartları mevcut değildir. Ayrıca, iletim ve 

dağıtım sistemini modernleştirmeye 

yönelik olarak hiçbir teşvik 

verilmemektedir. 

Elektrik dağıtım ve iletim sektöründe enerji verimliliği, 

son yıllarda Türkiye’nin ulusal planları ve strateji 

belgelerinde dikkate alınmaktadır.  ETKB tarafından 

yayımlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde 

“elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımında verimliliği 

artırmaya ve enerji kayıplarını ve çevreye zararlı 

emisyonları azaltmaya” yönelik bir strateji 

belirlenmiştir. Ancak, sistem hizmetleriyle enerji 

verimliliği sağlamaya yönelik zorunlu bir şart yoktur. 
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Bu yüzden Türkiye’deki mevzuat, bu açıdan AB 

müktesebatıyla uyumlu değildir. 

5.14 

Akreditasyon ve Sertifikasyon 

Programları 

(EVD, Madde 16) 

Üye Devletler, enerji hizmetlerinin 

sağlayıcıları, enerji denetimcileri, enerji 

yöneticileri ve enerjiyle ilgili yapı unsurlarının 

kurulumcuları için sertifikasyon, akreditasyon 

ve/veya eşdeğer yeterlik programlarının 

sunulmasını sağlamalıdır. 

Türkiye’deki düzenlemelerde, verimlilik 

hizmetleri sunan enerji hizmeti 

sağlayıcılarının yetki belgelerinin YEGM 

veya onaylı kuruluşlar tarafından 

verildiği belirtilmektedir. Ayrıca enerji 

yöneticileri ve enerji denetçileri için de 

sertifikasyon ve eğitim programları 

vardır. Ancak, Türkiye’deki mevcut 

düzenlemeler, enerjiyle ilgili yapı 

unsurlarının kurulumcularına yönelik 

sertifikasyon, akreditasyon ve/veya 

eşdeğer yeterlik programlarını 

kapsamamaktadır. 

Mevcut Türk mevzuatının hükümleri çoğu türden 

enerji hizmeti sağlayıcısı için sertifikasyon, 

akreditasyon ve/veya eşdeğer yeterlik programları 

içerse de bunlar, enerjiyle ilgili yapı unsurlarının 

kurulumcularını kapsamadığı için AB müktesebatıyla 

tam uyumlu değildir. 

5.15 
Eğitim ve Bilgilendirme 

(EVD, Madde 17) 

Üye Devletler, mevcut enerji verimliliği 

mekanizmaları ve mali ve hukuki çerçevelere 

dair bilgilerin şeffaf olmasını ve tüketiciler, 

inşaatçılar, mimarlar, mühendisler, enerji 

denetçileri ve yapı unsurlarının kurulumcuları 

gibi ilgili tüm piyasa aktörlerine geniş çaplı 

olarak yayılmasını sağlamalıdır. 

 

Üye Devletler ayrıca, bankalara ve diğer 

finans kurumlarına enerji verimliliğini 

geliştirme tedbirlerinin finanse edilmesine 

katılım olanaklarına ilişkin bilgilerin 

sunulmasını teşvik etmelidir. 

Türkiye’deki Enerji Verimliliği 

Kanununda, Bakanlık tarafından 

yayımlanacak yönetmelikle belirlenecek 

olan usul ve esaslar çerçevesinde 

aşağıdaki faaliyetlerin 

gerçekleştirileceği belirtilmektedir: 

• Genel Müdürlük ve/veya yetkili 

kurumlar tarafından şirketlere yönelik 

olarak teorik ve pratik eğitim 

programları düzenlenmelidir; enerji 

yöneticileri için bu programlar Genel 

Müdürlük, yetkili kurumlar ve şirketler 

tarafından düzenlenmelidir. 

• Genel Müdürlük veya yetkili kurumlar, 

yetkilendirme anlaşmaları yaptıkları 

şirketlerin eğitim programlarına 

laboratuvar kullanım desteği 

sunmalıdır. 

Bakanlık, bu Direktifte belirtilen faaliyetlere benzer 

çeşitli faaliyetler yürütmektedir, ancak özel olarak 

bankalara veya finans kurumlarına yönelik faaliyetler 

yoktur.  
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• Türkiye’de YEGM, yarışmalar, kısa 

filmler ve televizyon ve radyoda eğitim 

programlarının yanı sıra seminerler, 

konferanslar ve çalıştaylar gibi halka 

yönelik farkındalık faaliyetleri yürütür. 

5.16 
Enerji Hizmetleri 

(EVD, Madde 18) 

Üye Devletler, enerji hizmetlerini ve bu 

hizmetlere KOBİ’lerin erişimini teşvik 

etmelidir: 

* Enerji hizmeti sözleşmeleri ve maddelerine 

dair açık ve kolaylıkla erişilebilir bilgiler 

* Enerji verimliliği hizmet projelerini 

desteklemeye yönelik mali araçlar, teşvikler, 

hibeler ve krediler hakkında açık ve kolaylıkla 

erişilebilir bilgiler 

* Kalite etiketlerinin geliştirilmesi 

* Nitelikli veya yetkili enerji hizmeti 

sağlayıcılarının halka açık listesi 

* Binaların yenilenmesine ilişkin enerji 

performans sözleşmelerinin yapılması için 

örnek sözleşmeler 

* Binaların yenilenmesine ilişkin enerji 

performans sözleşmelerinin yapılması için en 

iyi uygulamalar (kullanım süresi yaklaşımı 

kullanılarak maliyet-fayda analizi) 

* İrtibat noktaları, ombudsman 

Enerji Verimliliği Kanunu Madde 6, 9   

 

KOBİ’lere yönelik olarak enerji 

verimliliğine ilişkin eğitimler, çalışmalar 

ve danışmanlık hizmetleri KOSGEB 

(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme İdaresi Başkanlığı) 

tarafından desteklenmektedir. 

- Enerji hizmeti şirketleri ile şirketler 

arasında hizmet sözleşmeleri 

yapılmasına ilişkin kural ve detaylar, 

halkın erişimine açık olan yönetmelikte 

tanımlanmaktadır. 

Enerji Verimliliği Kanununa göre KOBİ’lere enerji 

verimliliği hizmetlerinin teşvik edilmesine ilişkin 

sorumluluk KOSGEB’ye aittir. Teşvikler ve 

programlar hakkında detaylı bilgi KOSGEB’nin 

internet sitesinde bulunabilir. Nitelikli veya yetkili 

enerji hizmeti sağlayıcılarının halka açık bir listesi 

Bakanlığın internet sitesinde yer almaktadır. Ayrıca, 

Genel Müdürlüğün internet sitesinde teşvik 

prosedürü ve diğer konulara ilişkin gerekli bilgiler 

sunulmaktadır. 

 

Mevcut Türk mevzuatı hükümleri genel olarak AB 

müktesebatı ile tam uyum içerisinde görünmektedir. 

5.17 

Enerji Verimliliğini Teşvik 

Etmeye Yönelik Diğer Tedbirler 

(EVD, Madde 19) 

Üye Devletler, enerji verimliliğinin 

sağlanmasını önleyen düzenleyici ve 

düzenleyici nitelikte olmayan engelleri 

kaldırmalıdır:  

 - Binaların sahipleri ve kiracıları arasında 

teşviklerin ayrılması 

 - Kamu alımları ve yıllık bütçe ve muhasebe 

hesaplarına ilişkin hukuki ve düzenleyici 

hükümler ve idari uygulamalar 

Enerji Verimliliği Kanunu Madde 8  

 

Enerji verimliliğini artırmaya ve enerji 

yoğunluğunu azaltmaya yönelik 

projeleri desteklemek için Genel 

Müdürlük bütçesine ek ödenek konur.   

YEGM’nin enerji verimliliğini teşvik etmeye yönelik 

faaliyetleri desteklemek için finansmana sahip 

olmasına rağmen bu finansmanın hukuki veya 

düzenleyici engelleri kaldırmak için kullanılıp 

kullanılmadığı veya kullanılıyorsa nasıl kullanıldığı 

açık değildir. 
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5.18 

Enerji Verimliliği Ulusal Fonu, 

Finansman Desteği ve Teknik 

Destek 

(EVD, Madde 20) 

Üye Devletler, birçok finansman akışının 

faydalarını en üst düzeye çıkarmak için 

(AK’nin yardımlarıyla) enerji verimliliği 

iyileştirme tedbirlerine ilişkin finansman 

imkanları oluşturmalıdır.  

Enerji Verimliliği Kanunu Madde 8, 9  

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu, enerji verimliliğinin artırılması 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 

yararlanılmasına yönelik araştırma ve 

geliştirme projelerini destekler. 

 - KOSGEB, KOBİ’lere yönelik olarak 

enerji verimliliğine ilişkin eğitimleri, 

çalışmaları ve danışmanlık hizmetlerini 

destekler. 

Ulusal bir fonun oluşturulmasına yönelik çalışmalar 

mevcuttur. Şu anda KOSGEB ve YEGM fonları resmi 

olarak kullanıma açıktır. Bunun dışında AİKB, Dünya 

Bankası vb. gibi Uluslararası Finans Kuruluşlarının 

desteği ve AB fonları da kullanılmaktadır. 
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Ek 2 - Enerji Verimliliği: Ana Direktiflerin Türkiye’deki Mevzuatla Bire Bir Karşılaştırması  

Emisyon ticaret programı         

 İçerik Karşılık gelen Türk kanunu / 

yönetmeliği 

Değerlendirme 
Uygunluk19 

Referans 

konu 20 

  

(Direktif 2003/87/EC): Bir ‘sınırla 

ve al-sat’ mekanizmasının 

uygulamaya konmasıyla farklı 

sektörlerdeki emisyonların 

sınırlandırılması.  

Yasal bir hüküm mevcut değil, ancak 

Türkiye gönüllü piyasa 

mekanizmalarının uygulamaya 

konması için adımlar atmaktadır.  

Türkiye’nin farklı sektörler için bir 

‘sınırla ve al-sat’ mekanizması 

oluşturarak ton başına karbon fiyatını, 

sera gazı emisyonlarına ilişkin limitleri 

belirlemesi ve açık artırma 

faaliyetleriyle emisyon izinleri tahsis 

etmesi gerekmektedir. 

 

2.5.1.1 

 

Yönetmelik No. 443/2009 - Yeni binek arabalar için emisyon performans standartları     

  İçerik 
Karşılık gelen Türk kanunu / 

yönetmeliği  
Değerlendirme Uygunluk 

Referans 

konu  

Önsöz Yeni binek arabalar için emisyon performans standartları       

                                                   
 
 
19   Tam uygunluk 

                 Bazı küçük farklılıklarla uygunluk 

                 Kısmi uygunluk 

                 Birkaç unsur uygunluk gösteriyor 

                 Uygunluk yok 
20  Ek 1.1’de numaralandırılmış maddeler 
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(Yönetmelik No 443/2009): 

AB’de kayıtlı yeni arabalar, 

2015’e kadar kilometre başına 

ortalama 130 gramdan fazla 

CO2* (g CO2/km) salamazlar ve 

bu limit 2021’e kadar 95 grama 

düşürülecektir. 

 

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile 

Benzin ve Motorin Kalitesi 

Yönetmeliğinde araçların 

emisyonlarına ilişkin limitler 

belirlenmektedir.    

Ayrıca tüm yeni binek arabalarda CO2 

emisyonlarını gösteren etiketler 

bulunmalıdır.  Ancak henüz bir limit 

tanımlanmamıştır. 

Kısmi uygunluk: Türkiye’nin AB 

limitlerini kabul etmesi, hafif ticari 

araç ve araba üreticilerine yönelik 

olarak bir ‘süper kredi’ sistemi kurması 

ve ortalama emisyonların izlenmesi ve 

raporlanmasına yönelik bir sistemi ve 

her bir yeni binek arabadan veriler 

toplayarak halkın erişimine açık bir 

merkezi kayıt oluşturacak bir kurumu 

tesis etmesi gerekmektedir.  

 

2.5.1.2 

 

Direktif 2009/125/EC - Eko Tasarım Direktifi         

  İçerik 
Karşılık gelen Türk kanunu / 

yönetmeliği  
Değerlendirme Uygunluk 

Referans 

konu  

  

Direktif 2009/125/EC: Tüm AB 

Üye Devletlerinde satılan 

enerji kullanan ve enerjiyle ilgili 

ürünler için zorunlu ekolojik 

şartlar belirlemeye yönelik 

çerçeve.  

Enerjiyle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı 

Tasarımına İlişkin Yönetmelik adındaki 

düzenleme, enerji ile ilgil ürünler için 

şartları belirleyerek bir çerçeve 

oluşturmuştur. Ayrıca, enerjyle ilgili 

ürünlerin ve ev aletlerinin çevreye duyarlı 

tasarımına ilişkin olarak her biri bir ürün 

grubuna yönelik çeşitli Tebliğler yer 

almaktadır.  

Türkiye’deki düzenlemelerin 

kapsamına bazı ürün grupları 

girmemektedir. AB müktesebatıyla 

tam uyum sağlamak için Türkiye’nin 

bu eksik ürün gruplarını mevzuata 

dahil etmesi gerekmektedir. 

Bunlardan bazıları, kamuoyunun 

görüşünün alınmasına yönelik taslak 

tebliğlerde ele alınmaktadır.  

 

2.5.1.2 

 

Direktif 2010/30/EU - Enerji Etiketleme Direktifi       

  İçerik 
Karşılık gelen Türk kanunu / 

yönetmeliği  
Değerlendirme Uygunluk 

Referans 

konu  

  

Direktif 2010/30/EU: Enerji 

tüketimine ilişkin zorunlu 

etiketlemeye ve tüketicilerin 

bilgilendirilmesine yönelik 

çerçeve.  

Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak 

Tüketimlerinin Etiketleme 

ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla 

Gösterilmesi Hakkında 

Yönetmelik, enerji tüketimi konusunda 

etiketleme ve tüketici bilgisi konularında 

şartları belirleme üzerine çerçeve 

Türk kanunlarının AB müktesebatıyla 

tam uyumu söz konusudur. 

 

2.5.1.4 
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oluşturur. Her ürün grubu için şartların 

detaylı hali, birkaç Tebliğde 

belirtilmektedir. 
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Direktif 2010/31/EU - Binaların Enerji Performansı Direktifi       

Madde  İçerik 
Karşılık gelen Türk kanunu / 

yönetmeliği  
Değerlendirme Uygunluk 

Referans 

konu  

Önsöz 
Binaların Enerji Performansı 

Direktifi  
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği       

1 Konu      

2 Tanımlar      

3 

Binaların enerji performansını 

hesaplamaya yönelik bir 

metodolojinin kabulü 

Binalarda Enerji Performansı Ulusal 

Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ: Mevcut ve 

yeni kamu binalarının enerji performansını 

değerlendirmek için kullanılacak hesaplama 

yöntemini belirlemektedir. 

Mevcut Türk mevzuatı hükümleri 

genel olarak AB müktesebatı ile 

tam uyum içerisinde 

görünmektedir. 

 

2.5.1.5 

4 

Üye Devletler, optimum 

maliyetli enerji performansı 

düzeylerini sağlamak için enerji 

performansına ilişkin minimum 

şartları uygulamaya koyacak 

ve bunları her 5 yılda bir 

gözden geçirecektir. 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği: 

binalar için mimari, ısı yalıtımı, ısıtma ve 

soğutma sistemleri ve elektriklendirilme 

açısından minimum performans kriterleri ve 

standartları. 

Şartların düzeyinin gözden 

geçirilmesi için 5 yıl şartı 

koyulmasa da mevcut Türk 

mevzuatı hükümlerinin genel 

olarak AB müktesebatıyla tam 

uyum içerisinde olduğu 

görülmektedir.  Ancak, şartların 

değerlendirilmesini sağlayacak 

bir hüküm bulunmamaktadır. 

 

2.5.1.5 

5 

Üye Devletlerin optimum 

maliyetli bir düzeyde minimum 

enerji performansı şartlarını 

karşılaması için 

uyumlulaştırılmış bir 

hesaplama metodolojisi 

belirlenmektedir. 

Yok Türkiye’nin yeni ve eski binalar ile 

farklı kategorilerden binalar 

arasında ayrım yapılmasını 

sağlayan ve iklim koşulları ve 

enerji altyapısının erişilebilirliği 

gibi parametrelerin dikkate 

alındığı karşılaştırmalı bir 

metodoloji çerçevesi kullanması 

gerekmektedir.  

 

2.5.1.5 
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6 

Yeni binalar, şartlara uygun 

olacak ve inşaat başlamadan 

önce yenilenebilir enerji temin 

sistemlerinin, ısı pompalarının, 

bölgesel ya da blok ısıtma veya 

soğutma sistemlerinin ve 

kojenerasyon sistemlerinin 

kurulumuna bakılarak bir 

fizibilite çalışması yapılacaktır. 

Yeni yapılacak olan ve 20.000 m2’nin üzerinde 

binalarda yenilenebilir kaynakların, ısı 

pompalarının ve kojenerasyon sistemlerinin 

kullanılmasının yanında ısıtma, soğutma, 

havalandırma, suyla ısıtma, elektrik ve aydınlatma 

için binalarda enerji gereksinimlerini de 

tasarımcılar analiz eder. Uygulama masrafları, 

Bakanlık tarafından belirtilen birim fiyata göre 

hesaplanır ve bu sistemlerin bir ya da daha fazlası, 

binanın toplam maliyetinin en fazla %10’una kadar 

uygulanır. 

Bu şart sadece 20.000 m2 ve üzeri 

binalar için belirlenmiştir. Tam 

uyumu sağlamak için, Türkiye’nn 

bu gereklilikleri tüm binalara geçerli 

olacak şekilde genellemesi 

gerekmektedir. 
 

2.5.1.5 

7 

Mevcut binalarda büyük tadilat 

uygulanırken binaların enerji 

performansı yükseltilmeli ve 

minimum şartları karşılayacak 

düzeye getirilmelidir. 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 

Madde  5 - Mevcut binalar kapsamlı tadilattan 

geçirilirken ve bu binalarda mekanik ve elektrik 

tesisatlarını da içeren yenileme çalışmaları 

veya değişiklikler yapılırken binanın 

özelliklerine bağlı olarak bu yönetmelikteki 

şartlar dikkate alınır.  

Türk Mevzuatındaki hüküm, 

binalardaki enerji performansının 

arttırılmasını zorunlu kılmayıp, 

sadece mekanik ve elektrik tesisatı 

kapsamaktadır. AB müktesebatıyla 

tam uyumun sağlanması için, ilgili 

AB hükümlerinin tam olarak 

uygulanması gerekmektedir.  

 

2.5.1.5 

8 

Üye Devletlerin genel enerji 

performansına ve teknik bina 

sistemlerinin kurulmasına 

ilişkin sistem gereksinimlerini 

belirlemesi gerekmektedir. 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 

teknik bina yapım yöntemlerine yönelik şartları 

belirler. 

Mevcut Türk mevzuatı hükümleri 

genel olarak AB müktesebatı ile 

tam uyum içerisinde 

görünmektedir. 

 

2.5.1.5 

9 

31 Aralık 2020 itibarıyla 

AB’deki yeni binalar ‘sıfıra 

yakın’ enerji tüketecek ve 

enerji, ‘çok büyük oranda’ 

yenilenebilir kaynaklardan elde 

edilecektir.  

Yok Türkiye’deki mevzuatta mevcut 

binalara ilişkin olarak belirlenmiş 

eşdeğer bir şart veya standart 

mevcut değildir. 

 

2.5.1.5 

10 

Üye Devletlerin, mali nitelikli 

olanlar dahil olmak üzere bu 

Direktifin amaçları ile aynı 

doğrultuda olan mevcut ve 

teklif edilen tedbir ve araçların 

bir listesini oluşturması 

gerekmektedir. 

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ - 

Enerji verimliliğine ilişkin mali mekanizmayı 

tanımlamaktadır. Gönüllü anlaşmalar ve enerji 

verimliliği projeleri için teşvikler; Destek almak 

için başvuru prosedürü, katılım koşulları, 

kısıtlamalar vb. bu dokümanlarda detaylı bir 

şekilde açıklanmaktadır. 

Mevcut Türk mevzuatı hükümleri 

genel olarak AB müktesebatı ile 

tam uyum içerisinde 

görünmektedir. 

 

2.5.1.5 
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11, 12, 13 

Üye Devletler, binaların enerji 

kimlik belgeleri için bir sistemi 

uygulamaya koyacaktır.  

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 

Geçici Madde 3 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 

Madde 25 - Bir binanın enerji kimlik belgesi, 

binanın minimum enerji gereksinimine, enerji 

tüketim sınıfına, yalıtım özelliklerine ve 

ısıtma/soğutma sistemlerinin verimliliğine dair 

bilgileri içerir.  

 

Mevcut Türk mevzuatı hükümleri 

genel olarak AB müktesebatı ile 

neredeyse tam uyum içerisinde 

görünmektedir. Ancak, enerji 

kimlik belgesinin bir şartı olarak 

maliyet iyileştirmelerine dair 

bilgilerin dahil edilmesi hususu 

da Yönetmeliğe eklenmelidir.      

 

2.5.1.5 

14, 15, 16 

Isıtma ve iklimlendirme - Üye 

Devletler binalarda ısıtma ve 

iklimlendirme sistemlerine 

ilişkin düzenli denetimler 

yapmaya yarayan bir sistemi 

uygulamaya koymaktan 

sorumludur. 

Yok AB müktesebatıyla tam uyum 

sağlamak için Türkiye’nin 

binalardaki ısıtma  ve 

iklimlendirme sistemlerinin 

düzenli olarak denetlenmesine 

yönelik bir sistemi hayata 

geçirmesi gerekmektedir. 

Alternatif olarak Türkiye, 

kazanların değiştirilmesi, ısıtma 

sistemine yapılacak diğer 

değişiklikler ve kazanın verimliliği 

ile uygun boyutunu 

değerlendirmek için alternatif 

çözümler konusunda tavsiye 

verilmesi için önlemler alabilir. Bu 

tür sistemlerin yaygınlığı 

düşünüldüğünde, periodik 

denetlemeleri de söz konusu 

olacaktır. 
 

2.5.1.5 

17 

Bağımsız uzmanlar - Üye 

Devletler, binaların enerji 

performansının 

belgelendirilmesinin ve ısıtma 

ve iklimlendirme sistemlerinin 

denetlenmesinin nitelikli 

ve/veya akredite bağımsız 

uzmanlar tarafından 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 

Madde 25 - Enerji Kimlik Belgesi, yetkili bir 

kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece 

onaylanır.   

AB müktesebatıyla tam uyum 

sağlamak için Türkiye’nin 

akreditasyon şartlarını ısıtma ve 

soğutma sistemlerini denetleyen 

şirketleri de kapsayacak şekilde 

genişletmesi gerekmektedir.  

 

2.5.1.5 
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gerçekleştirilmesini 

sağlamalıdır.  

18 

Bağımsız kontrol sistemi - 

Kontrol sistemleri, kimlik 

belgesinin doğruluğunu kontrol 

etmek için Avrupalı Üye 

Devletler tarafından şart 

koşulmaktadır. 

Yok Türkiye’deki mevzuatta 

belirlenmiş eşdeğer bir şart veya 

standart mevcut değildir. AB 

müktesebatıyla tam uyum 

sağlamak için Türkiye’nin enerji 

kimlik belgelerinin doğruluğunu 

kontrol etmeye yarayan bir 

kontrol sistemini oluşturması 

gerekmektedir.  

 

2.5.1.5 
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Direktif 2012/27/EU - Enerji Verimliliği Direktifi       

Madde  İçerik 
Karşılık gelen Türk kanunu / 

yönetmeliği  
Değerlendirme Uygunluk 

Referans 

konu  

Önsöz 

Enerji Verimliliği Direktifi - Üye 

Devletler, EVD hükümlerini 5 

Haziran 2014’e kadar kendi 

ulusal kanunlarına aktarmalıydı. 

Enerji Verimliliği Kanunu Madde 2 - Bu 

Kanun, enerji üretiminde, iletiminde, 

dağıtımında ve tüketiminde enerji 

verimliliğinin artırılması ve desteklenmesine 

ilişkin usul ve esasları kapsar. 

      

Bölüm I - KONU, KAPSAM, TANIMLAR VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ 

1 
Konu ve kapsam   

   

2 Tanımlar      

3 

Üye Devletler, yol gösterici nitelikte 

ulusal enerji verimliliği hedefleri 

belirlemelidir (birincil/nihai enerji 

tüketimi, birincil/nihai enerji 

tasarrufu veya enerji yoğunluğu). 

Üye Devletlerin hedefleri için AB 

2020 hedefi dikkate alınmalı ve 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 

Planları (UEVEP) hazırlanmalıdır. 

Yok Türkiye ilk NEEAP üzerinde 

çalışmakta ve bu planı 2016’da 

yayımlamayı planlamaktadır. 

Türkiye’nin Ulusal Enerji Eylem 

Planı, Enerji Verimliliği Direktifi 

(2012/27/EU) ile belirlenenen 

metodoloji temel alınarak Enerji 

Verimliliği Strateji Belgesi 2012-

2023’te belirtilen enerji 

verimliliğine yönelik 2023 yılına 

koyulan ulusal hedefler 

çerçevesinde uygulanacak ana 

politikaları tanımlar.  
 

2.5.1.6 

Bölüm II - ENERJİ KULLANIMINDA VERİMLİLİK 

4 

Binaların Yenilenmesi - Üye 

Devletler, kamu ve özele ait konut 

ve ticaret binalarının 

yenilenmesine ilişkin yatırımların 

mobilize edilmesine yönelik uzun 

dönemli bir strateji oluşturmalıdır. 

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 

Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 

Yönetmelik, Madde 30, Geçici Madde 5 - 

Genel Müdürlük, kamu sektöründe enerji 

verimliliğini artırmayı amaçlayan tedbirleri 

belirlemek için çalışmalar yürütmekten 

sorumludur.  

Kamu binalarına ilişkin bazı 

tedbirler tanımlanmaktadır, 

ancak özel binalara ilişkin olarak 

hiçbir tedbir ifade 

edilmemektedir. 

 

2.5.1.6 
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5 

Üye Devletler, merkezi hükümetin 

sahip olduğu veya kullandığı 

ısıtılan/soğutulan binaların toplam 

zemin alanının %3’ünün her yıl 

yenilenmesini sağlamalıdır. Üye 

Devletler ayrıca en düşük enerji 

verimliliğine sahip binalarda 

yapılacak enerji verimliliği 

iyileştirmelerine öncelik vermelidir. 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (SP-06/ST-

01); Enerji Verimliliği Kanunu Madde 31 - 

Kamu işletmelerinin binaları ve 

tesislerindeki yıllık enerji tüketimi, 2015’e 

kadar yüzde on (%10) ve 2023’e kadar 

yüzde yirmi (%20) oranında azaltılacaktır. 

Kamu binalarına ilişkin olarak 

spesifik yenileme hedefleri 

mevcut değildir. Onun yerine 

Türkiye’de enerji verimliliği 

kanununda kamu işletmelerinde 

enerji tüketiminin azaltılmasına 

yönelik hedefler belirlenmiştir.  

 

2.5.1.6 

6 

Kamu kurumlarınca yapılan alımlar 

- Üye Devletler, merkezi 

hükümetlerce maliyet-etkinliği, 

ekonomik açıdan uygulanabilirlik, 

yüksek sürdürülebilirlik, teknik 

açıdan uygunluk ve yeterli rekabet 

dikkate alınarak yalnızca yüksek 

enerji verimliliği performansına 

sahip ürün, hizmet ve binaların 

satın alınmasını sağlamalıdır.  

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (SP-06/ST-

01) - Bu belgede, kamu kurumlarının, kamu 

alımlarında enerji kullanımı olan mal ve 

hizmet alımları ile yapım işlerinde Bakanlık 

tarafından belirlenen asgari verimlilik 

kriterlerini sağlamayan ürün veya hizmetleri 

satın almaması öngörülmektedir.  

Türkiye’de Enerji Verimliliği 

Strateji Belgesinde belirtilen 

şartların ardından kamu 

alımlarında enerji performansı 

sözleşmelerinin dahil edilmesine 

yönelik olarak devam eden 

çalışmalar vardır.  AB 

müktesebatıyla uyum sağlamak 

için bu şartların Türk kanun ve 

yönetmeliklerine aktarılması ve 

EED Madde 6’da olduğu gibi 

tanımlanması gerekmektedir. 
 

2.5.1.6 

7 

Enerji Verimliliği Yükümlülük 

Programları - Üye Devletler, enerji 

dağıtımcıları ve perakende enerji 

satış şirketlerinin 2020’ye kadar 

kümülatif nihai kullanım enerji 

tasarrufu hedefini 

gerçekleştirmesini sağlamak için 

bir enerji verimliliği yükümlülük 

programı oluşturmalıdır. Enerji 

verimliliği yükümlülük programları 

oluşturmaya alternatif olarak Üye 

Devletler, nihai müşteriler arasında 

enerji tasarrufları sağlamak için 

başka politika tedbirleri almayı 

tercih edebilir:  

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 

Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 

Yönetmelik, Madde 22, 24 - Nihai 

müşterilere elektrik ve/veya doğal gaz satışı 

yapan şirketler, abonelerinin bir önceki mali 

yıla ait tüketim miktarını ve bu miktara 

karşılık gelen tüketim bedelini içeren aylık 

bazdaki bilgilere internet ortamında 

erişimini sağlar. Ayrıca müşteri gruplarının 

ortalama tüketim düzeyleri de internet 

sitesinde erişilebilir olmalıdır.  

  

Türkiye’deki enerji dağıtım 

şirketleri, tüketicilere enerji 

kullanımı bilgilerinin sunulmasına 

ve müşterilerle gönüllü 

anlaşmaların yapılmasına ve 

müşterilere yönelik bazı 

kampanyaların düzenlenmesi 

ilişkin bazı şartları yerine getiriyor 

olabilir. Ancak, açıkça belirlenmiş 

hedefler mevcut değildir ve 

Türkiye’nin vergi teşvikleri veya 

diğer mali teşvikler gibi başka 

opsiyonel politika tedbirleri 

uygulamaya çalışıp çalışmadığı 

net değildir.  

 

2.5.1.6 



 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Mart 2016  97 

 8 

Enerji Denetimleri ve Enerji 

Yönetim Sistemleri - Üye Devletler, 

nitelikli ve/veya akredite uzmanlar 

tarafından bağımsız bir şekilde 

gerçekleştirilen ve bağımsız 

kurumlarca uygulanan ve 

denetlenen yüksek kaliteli ve 

maliyet-etkin enerji denetimlerinin 

tüm nihai müşterilere 

uygulanabilirliğini teşvik etmelidir.  

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 

Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 

Yönetmelik, Madde 10, Geçici Madde 5 - 

Genel Müdürlük sanayi alt sektörlerinin her 

birinde, sektörü temsil edebilecek şekilde 

belirlenecek en az beş işletmede enerji 

verimliliği etüdü yapar veya şirketlere 

yaptırır.   Bu etütler her dört yılda bir 

yenilenir.  

Türkiye’de enerji verimliliği 

çalışmalarına ilişkin şartlar, 

AB’de KOBİ olmayan işletmelere 

ilişkin denetim şartları ile 

mukayese edilebilir. Ancak, 

denetim sonuçlarının 

uygulanmasının teşvik edilip 

edilmediği ve ediliyorsa nasıl 

edildiği açık değildir. Ayrıca 

Türkiye’de KOBİ’ler ve 

hanehalklarına yönelik 

farkındalık programlarının 

uygulamaya konmasına dair bir 

zorunluluk yoktur.  

 

2.5.1.6 

9 

Ölçüm - Üye Devletler, nihai 

müşterilere rekabetçi bir şekilde 

fiyatlandırılan ve gerçek enerji 

tüketimini gösteren ve gerçek 

kullanım süresi bilgilerini sunan 

bireysel sayaçlar verilmesini 

sağlamalıdır. 

Yok Şu anda Türkiye’de bazı yüksek 

tüketimli müşteriler hariç olmak 

üzere müşterilere akıllı sayaçlar 

verilmesine yönelik bir zorunluluk 

yoktur (yüksek tüketimli 

müşteriler için de akıllı sayaçlar 

değil otomatik ölçüm zorunludur). 

 

2.5.1.6 

10 

Fatura Bilgileri - Müşterilere 

sunulan fatura bilgileri doğru ve fiili 

tüketime dayalı olmalı ve Üye 

Devletler, nihai müşterilerin geçmiş 

tüketimlerine dair bilgilere 

kolaylıkla erişebilmesini 

sağlamalıdır.  Ayrıca dönemler 

arasında ve diğer müşterilerle veya 

karşılaştırma ölçütleriyle enerji 

kullanımının kıyaslamalarının ve 

enerji verimliliğine ilişkin genel 

tavsiyelerin sunulmasını içeren 

minimum fatura bilgilerine ilişkin 

başka şartlar da belirtilmektedir. 

Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Madde 19 - 

Perakende satış lisansına sahip tüzel kişi, 

yılda bir kez olması kaydıyla müşterinin 

talebi üzerine son 12 aya ait geçmiş elektrik 

tüketimi bilgilerini ücretsiz olarak müşteriye 

sunmalıdır.  

Fatura bilgilerine ilişkin şartlar, 

fatura gönderme sıklığı, gerçek 

fiili fiyatların sunulması ve 

geçmiş bilgilerin sunulması dahil 

olmak üzere temel fatura 

unsurlarına ilişkin mevzuatla 

uyum içerisindedir. Faturalarda 

ayrıntılı karşılaştırmalı bilgiler, 

irtibat bilgileri ve enerji 

verimliliğine ilişkin tavsiyeler 

sunma şartlarına ilişkin olarak AB 

müktesebatıyla bir uyum söz 

konusu değildir. 

 

2.5.1.6 
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11 

Ölçüm ve Fatura Bilgilerine Erişim 

Masrafı - Üye Devletler, nihai 

müşterilerin enerji tüketimlerine 

ilişkin tüm faturalarını ve 

faturalandırma bilgilerini ücretsiz 

olarak almasını sağlamalıdır. 

Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Madde 12 - 

Perakende satış lisansına sahip tüzel kişi, 

faturayı son ödeme tarihinden en az 10 gün 

önce göndermelidir. Fatura, müşterinin 

talebi üzerine e-posta yoluyla gönderilebilir. 

Fatura bilgilerinin ücretsiz olarak 

sunulmasına ilişkin olarak 

mevcut Türk mevzuatının 

hükümleri, AB müktesebatıyla 

tam uyum içindedir.   

 

2.5.1.6 

12 

Tüketicileri Bilgilendirme ve 

Yetkilendirme Programı - Üye 

Devletler, bir ulusal stratejinin bir 

parçası olabilecek çeşitli tedbirlerle 

küçük enerji müşterileri (ev tipi 

müşteriler dahil) tarafından 

enerjinin verimli bir şekilde 

kullanımını teşvik etmeli ve 

kolaylaştırmalıdır:   

 - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 

halka yönelik farkındalık faaliyetleri yürütür. 

Şu anda Türkiye’de uygulanan 

tedbirler, seçime dayalı EED 

şartlarını karşılamaktadır ve bu 

yüzden Türk mevzuatındaki 

hükümlerin AB müktesebatıyla 

tam uyum içerisinde olduğu 

söylenebilir.  

 

2.5.1.6 

13 

Üye Devletlerin, EVD Madde 7-11 

ve Madde 18(3) kapsamında kabul 

edilen ulusal hükümlere 

uyulmaması halinde uygulanacak 

cezalara ilişkin kuralları belirlemesi 

gerekmektedir. 

Türkiye’nin Enerji Verimliliği Kanununda 

bazı maddelerin ihlali halinde uygulanacak 

cezalara yer verilmektedir.  

 

Türk mevzuatı hükümlerinde, 

enerji şirketleri için geçerli olan 

farklı kuralları/düzenlemeleri 

kapsayacak şekilde geniş olarak 

tanımlanmış enerji verimliliği ile 

ilgili bazı maddelerin ihlaline 

karşılık olarak cezalar 

öngörülmektedir.  

 

2.5.1.6 

Bölüm III - ENERJİ ARZINDA VERİMLİLİK 

14 

Isıtma ve Soğutmada Verimliliğin 

Teşvik Edilmesi - Üye Devletler, 

yüksek verimlilikli kojenerasyon ve 

verimli bölgesel ısıtma/soğutma 

uygulama potansiyeline ilişkin 

olarak kapsamlı bir değerlendirme 

yapmalıdır.  

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 

Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 

Yönetmelik, Madde 27 - Termik santral atık 

ısılarının öncelikle binalarda ısıtma ve 

soğutma amaçlı kullanımının yanı sıra 

sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri 

yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su 

üretimi gibi sektörlerde de 

değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri 

yapılır.   

Türkiye’de mevzuat, AB 

mevzuatıyla büyük oranda uyum 

içindedir. Ancak, Türkiye’de 

kaynaklar ve maliyet açısından 

en verimli çözümleri belirlemek 

için maliyet-fayda analizleri 

yapılmasına yönelik açık şartlar 

yoktur. 

 

2.5.1.6 
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15 

Enerjinin Dönüştürülmesi, İletimi ve 

Dağıtımı - Üye Devletler, ulusal 

enerji düzenleyici kurumlarının, 

elektrik ve gaz şebekesi 

operatörlerine sistem hizmetlerini 

şebeke kullanıcılarının kullanımına 

sunarak akıllı şebekelerin devam 

eden yaygınlaşması bağlamında 

bu kullanıcıların enerji verimliliğini 

geliştirme tedbirlerini 

uygulamasına izin vermeleri için 

teşvikler vermesini sağlamalıdır.  

Şebekelere, enerji santrallerine veya mikro 

jeneratörlere bağlanmaya ilişkin olarak 

enerji verimliliği değerlendirme şartları 

mevcut değildir. Ayrıca, iletim ve dağıtım 

sistemini modernleştirmeye yönelik olarak 

hiçbir teşvik verilmemektedir. 

Ancak, sistem hizmetleriyle 

enerji verimliliği sağlamaya 

yönelik zorunlu bir şart yoktur. Bu 

yüzden Türkiye’deki mevzuat, bu 

açıdan AB müktesebatıyla 

uyumlu değildir. 

 

2.5.1.6 

Bölüm IV - YATAY HÜKÜMLER 

16 

Üye Devletler, enerji hizmetlerinin 

sağlayıcıları, enerji denetimcileri, 

enerji yöneticileri ve enerjiyle ilgili 

yapı unsurlarının kurulumcuları için 

sertifikasyon, akreditasyon ve/veya 

eşdeğer yeterlik programlarının 

sunulmasını sağlamalıdır. 

Türkiye’deki düzenlemelerde, verimlilik 

hizmetleri sunan enerji hizmeti 

sağlayıcılarının yetki belgelerinin YEGM 

veya onaylı kuruluşlar tarafından verildiği 

belirtilmektedir. Ayrıca enerji yöneticileri 

ve enerji denetçileri için de sertifikasyon 

ve eğitim programları vardır.  

Mevcut Türk mevzuatının 

hükümleri çoğu türden enerji 

hizmeti sağlayıcısı için 

sertifikasyon, akreditasyon 

ve/veya eşdeğer yeterlik 

programları içerse de bunlar, 

enerjiyle ilgili yapı unsurlarının 

kurulumcularını kapsamadığı için 

AB müktesebatıyla tam uyumlu 

değildir. 

 

2.5.1.6 

17 

Bilgilendirme ve Eğitim - Üye 

Devletler, mevcut enerji verimliliği 

mekanizmaları ve mali ve hukuki 

çerçevelere dair bilgilerin şeffaf 

olmasını ve enerji verimliliğini 

iyileştirme tedbirlerinin finanse 

edilmesine ilişkin olarak bankalar 

ve mali kuruluşlar dahil olmak 

üzere ilgili tüm piyasa aktörlerine 

geniş çaplı olarak yayılmasını 

sağlamalıdır. 

Enerji Verimliliği Kanunu Madde 5, 6 -  

YEGM, yarışmalar, kısa filmler ve 

televizyon ve radyoda eğitim programları 

gibi halka yönelik farkındalık faaliyetleri 

yürütür. 

 

Bakanlık, bu Direktifte belirtilen 

faaliyetlere benzer çeşitli faaliyetler 

yürütmektedir, ancak özel olarak 

bankalara veya finans kurumlarına 

yönelik faaliyetler yoktur.  

 

2.5.1.6 



 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Mart 2016  100 

18 

Enerji Hizmetleri - Üye Devletler, 

enerji hizmetlerini ve bu hizmetlere 

KOBİ’lerin erişimini teşvik etmelidir. 

 

Enerji Verimliliği Kanunu Madde 6, 9 - 

KOBİ’lere yönelik olarak enerji 

verimliliğine ilişkin eğitimler, çalışmalar ve 

danışmanlık hizmetleri KOSGEB (Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 

İdaresi Başkanlığı) tarafından 

desteklenmektedir. 

- Enerji hizmeti şirketleri ile şirketler 

arasında hizmet sözleşmeleri 

yapılmasına ilişkin kural ve detaylar, 

halkın erişimine açık olan yönetmelikte 

tanımlanmaktadır.  

Mevcut Türk mevzuatı hükümleri 

genel olarak AB müktesebatı ile 

tam uyum içerisinde 

görünmektedir. 

 

2.5.1.6 

19 

Enerji Verimliliğini Teşvik Etmeye 

Yönelik Diğer Tedbirler - Üye 

Devletler, enerji verimliliğinin 

sağlanmasını önleyen düzenleyici 

ve düzenleyici nitelikte olmayan 

engelleri kaldırmalıdır. 

Enerji Verimliliği Kanunu Madde 8 - Enerji 

verimliliğini artırmaya ve enerji 

yoğunluğunu azaltmaya yönelik projeleri 

desteklemek için Genel Müdürlük 

bütçesine ek ödenek konur.   

YEGM’nin enerji verimliliğini teşvik 

etmeye yönelik faaliyetleri 

desteklemek için finansmana sahip 

olmasına rağmen bu finansmanın 

hukuki veya düzenleyici engelleri 

kaldırmak için kullanılıp 

kullanılmadığı veya kullanılıyorsa 

nasıl kullanıldığı açık değildir. 

 

2.5.1.6 

20 

Enerji Verimliliği Ulusal Fonu, 

Finansman Desteği ve Teknik 

Destek - Üye Devletler, birçok 

finansman akışının faydalarını en 

üst düzeye çıkarmak için (AK’nin 

yardımlarıyla) enerji verimliliği 

iyileştirme tedbirlerine ilişkin 

finansman imkanları oluşturmalıdır.  

Enerji Verimliliği Kanunu Madde 8, 9 - 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu, enerji verimliliğinin artırılması ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarından 

yararlanılmasına yönelik araştırma ve 

geliştirme projelerini destekler. 

 

Ulusal bir fonun oluşturulmasına 

yönelik çalışmalar mevcuttur. Şu 

anda KOSGEB ve YEGM fonları 

resmi olarak kullanıma açıktır. 

Bunun dışında EBRD, Dünya 

Bankası vb. gibi Uluslararası 

Finans Kuruluşlarının desteği ve 

AB fonları da kullanılmaktadır. 
 

2.5.1.6 
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Deloitte, Birleşik Krallık merkezli garanti ile sınırlı 

özel bir şirket olan Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited ve onun her biri hukuki açıdan ayrı ve 

bağımsız birer teşekkül olan üye firmalarından 

birini veya daha fazlasını ifade etmektedir. 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve onun üye 

firmalarının hukuki yapısı hakkında ayrıntılı bilgi 

için lütfen şu adresi ziyaret edin: 

www.deloitte.com/about 

Deloitte, birçok endüstriyi kapsayan kamusal ve 

özel müşterilere denetim, danışmanlık ve mali 

müşavirlik hizmetleri vermektedir. 150’yi aşkın 

ülkedeki üye firmaların global olarak bağlı ağıyla 

Deloitte, müşterilere birinci sınıf imkanlar ve 

yüksek kaliteli hizmetler sunarak onlara en 

karmaşık ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları 

anlayışı kazandırır. Deloitte, bölgede hepsi 

mükemmeliyet standardını yakalamaya adanmış 

200.000 profesyonele sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enerji endüstrisinde DNV GL bünyesinde DNV, 

KEMA, Garrad Hassan ve GL Yenilenebilir Enerji 

Sertifikasyonu’nun gücünü birleştiriyoruz. DNV 

GL’nin 2.500 enerji uzmanı, tüm dünyadan 

müşterilerin güvenli, güvenilir, verimli ve 

sürdürülebilir enerji arzında bulunmalarında 

onlara destek oluyoruz. Yenilenebilir kaynaklar 

ve enerji verimliliği dahil olmak üzere enerji 

değer zincirine tüm dünyada bilinen test, 

sertifikasyon ve danışmanlık hizmetlerini 

sunuyoruz. Uzmanlık alanlarımız, kara ve 

denizde rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, 

geleneksel elektrik üretimi, iletim ve dağıtım, 

akıllı şebekeler ve sürdürülebilir enerji 

kullanımının yanı sıra enerji piyasaları ve 

düzenlemelerini kapsamaktadır. Test, 

sertifikasyon ve danışmanlık hizmetlerimiz 

birbirinden bağımsız olarak verilmektedir. DNV 

GL hakkında daha fazla bilgi için lütfen internet 

sitemizi ziyaret edin: www.dnvgl.com 
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Danışman’dır. Yayın Avrupa Birliği ya da ETKB’nin görüşlerini yansıttığı iddiası ile kullanılamaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


