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Komisyon olarak belirlediğimiz enerji ve iklim politika hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda Avrupa’nın mevcut bina 
stoğunun enerji verimli bir şekilde  yenilenmesi hayati öneme sahiptir. Avrupa’daki bina yenileme oranının artırıl-
ması, inşaat sektöründe iş olanaklarının artışı ve rekabetçiliğin gelişimine de  güçlü bir katkı sağlayacaktır. Bununla 
birlikte, söylemenin yapmaktan kolay olduğunu hepimiz biliyoruz. Başarmanın önündeki engeller varolmaya devam 
etmektedir ve aynı zamanda ilerlemek için de büyük miktarlarda finansal kaynağa ihtiyaç vardır. Bu olumsuzluklara 
rağmen, iyimser olmamın en önemli etkeni hedefimizi başarabileceğimize dair üç ana sebebin varlığıdır.

Birincisi, enerji verimliliğini desteklemek için kapsamlı bir politikayı devreye sokuyoruz. Avrupa 2020 hedeflerimizin 
yanısıra, Komisyon olarak enerji yol haritamızı ve Avrupa Birliği’ni 2050’de rekabetçi bir düşük karbon ekonomisine 
taşıyacak yol haritasını hazırlıyoruz. Yenilenen Binalarda Enerji Performası Yönetmeliği ve üzerinde yeni uzlaşmaya 
varılan Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile birlikte geniş bir tedbirler yelpazesini ayrıca devreye koymuş bulunmaktayız. 
Üye Devletler sağlanan tedbirleri kendi enerji kullanımlarının verimliliğini artırmak için kullanabilirler. Bu verimlilik  
ulusal bina stoğunun yenilenmesinde mobilize yatırımlar için uzun vadeli strateji geliştirmek, her yıl kamu binalarının 
en az %3’ünü zorunlu yenilemek ve de tüm yeni binaların 2021’e kadar hemen hemen sıfır-enerji binalar olmasını 
garantilemeyi kapsamaktadır. 

İkinci olarak, Komisyon enerji verimliliği için çeşitli parasal destekler önermektedir.  Düşük karbon ekonomisi tedbir-
leri için minimum 17 milyon Avro ile, 2014 ve 2020 yılları arasında gelecek Çok-Yıllı Mali Çerçeve sırasında enerji 
verimliliği projeleri için daha fazla parasal destek mevcuttur. Bu destek mevcut mali dönemle karşılaştırıldığında, 
kaynakların iki katına çıkması anlamına gelmektedir. AB’de  ya da Üye Devletlerdeki mevcut bütçesel kaynaklarla 
Avrupa’nın tüm binalarının kapsamlı olarak yenilenmesi için gereken yatırımların sağlanması elbette mümkün de-
ğildir.  Bu durumda, Komisyon enerji verimliliği piyasasına daha fazla özel sektör finansmanının girmesi için doğru 
şartlar yaratmak istemektedir. Bu süreci çabuklaştırmak için ELENA destek insiyatifleri gibi yerinde bir kaç unsurumuz 
bulunmaktadır; fakat daha fazla çabaya ihtiyaç olduğu da şüphesizdir.

Üçüncü sebep ise konuyla ilgili toplumda farkındalığın artması ve EUbuild gibi projelerin varolmasıdır. Bu Avrupa iş 
dünyasının  yenilik ve işbirliği ile enerji verimliliği gelişmelerinde en ön sırada olduğunu göstermektedir. Bu destek, 
özellikle finansal ve ekonomik krizden olumsuz etkilenen sektörlerden biri olan inşaat sektörü için de önemlidir. 
Binaların enerji verimliliği yenilemesi ile bakımları için artan odaklanma istihdam yaratmada itici güç olan inşaat 
sektörünü canlandırmak için de iyi bir yoldur. Böylelikle, tüm bunlar Avrupa’nın binalarını yenilemek için beraber 
çalışmaya devam etmesi için çok sebep olduğunun da göstergesidir. 

Günther H.Oettinger
Avrupa Komisyonu Enerji’den Sorumlu Üyesi

Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanı



Enerji verimliliği küresel ve çok yönlü bir konudur. AB’nin “Sürdürülebilir Büyüme için 2020 Stratejisi” bu on yılın so-
nunda enerji verimliliğini %20 oranında geliştirmeyi hedeflemektedir. AB’nin 2020 hedefini gerçekleştirebilmesi için 
inşaat sektörü ve özellikle binaların çok önemli bir araç olduğunu vurgulamak gerekir. 

Avrupa Birliği Enerji Komiseri Günther Oettinger, Birliğin enerji konusunda %55 dış kaynaklara bağımlı olduğunu ve 
bu oranın her geçen gün artmakta olduğunu açıklamıştır. Enerji temininde dış kaynaklara bağımlılık oranı Türkiye 
için %75 ve Balkan ülkeleri, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan için neredeyse %100’e 
ulaşmaktadır. Diğer taraftan hayatımızın merkezinde yer alan binalarda daha yüksek kaliteye olan talep de günden 
güne artmaktadır. Artık çevre dostu, akıllı, sıfır enerji, sıfır karbon binalara olan talebimiz de günden güne artıyor. 
Gelişmekte olan ülkeler olan Türkiye ve Balkan ülkelerinde bir taraftan talebe bağlı yeni bina inşası sürerken diğer 
taraftan da mevcut bina stoğunun iyileştirilmesi konusu da giderek önem kazanıyor. Üstelik afetlere karşı dayanıksız 
ve kayıtdışı bina stoğu bulunan bu ülkelerde iyileştirme, renovasyon ya da yıkarak yeniden yapma daha da büyük 
bir gereklilik olarak olarak ortaya çıkıyor. Toplam enerji tüketiminin %40’ının binalara ait olduğu düşünüldüğünde 
binalarda sağlanacak enerji verimliliğinin dışa bağımlılığı azaltmak ve sıfır karbon hedefine ulaşmak için önemi 
daha da iyi anlaşılabilir. 

AB’nin 2020 yılı için %20 daha fazla enerji verimliliği sağlama hedefi Türkiye ve Balkan ülkeleri tarafından da yakın 
zamanda benimsenmiştir. Ancak asıl soru bu hedefe nasıl ulaşılacağıdır. Bu hedefe ulaşmak için inşaat sektörüne 
önemli görev düşmektedir ve bu görevin gerçekleştirilmesi ancak çeşitli destekleyici finansman mekanizmalarının ve 
teşviklerinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir.

İMSAD tarafından yürütülen 2. AB projesi EUbuild EE, binalarda enerji verimliliği sağlanması için gerekli finansman 
mekanizmalarını araştırmak ve oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla tasarlanmış, Avrupa Komisyonu tarafından 
fonlanan, bir sektörlerarası işbirliği projesidir. EUbuild adı AB inşaat sektörü için sürdürülebilir bir marka olması he-
deflenerek belirlenmiştir.  EUbuild Enerji Verimliliği Projesinden önce İMSAD tarafından AB üyesi ülkelerde son 20-30 
yılda binalarda enerji verimliliği konusundaki uygulamalar, destekler, teşvikler ve Hükümetlerin rolü konularında çe-
şitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar özellikle finansal araçlar, çeşitli teşvikler ve hükümetlerin, bakanlıkların 
ve belediyelerin “itici güç” olarak üzerlerine düşen görevlere odaklanmıştır. Hazırlanan bu çalışmalar ve derlenen 
bilgiler ilk aşamada beklenen ilgiyi çekmemiştir. Bu konularda özel sektöre ve sektörel örgütlere düşen görevler de 
olduğundan yola çıkılarak EUbuild Enerji Verimliliği Projesi konuyla ilgili taraflar arasında işbirliğini geliştirmek üzere 
tasarlanmıştır. 

Rehber Kitap
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Yola “harcanmayan enerji harcanmayan para demektir” sözüyle çıkan Proje Ortakları düzenledikleri çalıştay, kon-
ferans, sektörel toplantılar ve hazırladıkları ülke raporları ve rehber kitapla önemli sonuçlar elde etmiş ve hala et-
mektedirler. Ortaklar enerji verimliliği konusunun merkezi ve güçlü bir koordinasyonla yönetilmesi gereği konusunda 
hem fikirdirler. Türkiye’de ve Proje Ortağı Balkan Ülkelerinde bağımsız, güçlü ve etkin, kamu-özel sektör ortaklığında 
bir Enerji Ajansı ya da Enerji Verimliliği Merkezi kurulması büyük önem taşımaktadır. Enerji verimliliği teşvikler, imti-
yazlı krediler, sübvansiyonlar ve vergi indirimleri gibi finansal modellerle özendirilmeli ve mutlaka desteklenmelidir. 
Özellikle son kullanıcılardan başlamak üzere yatırımcılar, tasarımcılar, finans sektörü, kamu yetkilileri, belediyeler, 
sektörel organizasyonlar, üniversiteler gibi tüm taraflarda algı arttırma, koordinasyon ve işbirliği geliştirme çalışma-
larının yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  

EUbuild EE Proje ortakları enerji verimliliği konusunu gündeme taşıyarak kamuoyu yaratmaktan çok memnundur. 
Örneğin Türkiye’de binalarda enerji verimliliği çalışmaları ile yıllık 12 ila 15 milyar dolar tasarruf sağlanabileceği ve 
bu tasarruf ile geçen sene açıklanan cari açığın %20 sinin kapatılabilmesi ve dolayısıyla enerji verimliliği sayesinde 
dışa bağımlılık oranının %30 mertebesinde azaltılabilmesi gerçeği çok çarpıcıdır.  

Bu bağlamda hazırlanan Rehber Kitap, binalarda enerji verimliliği konusundaki mevcut finansal mekanizmaların 
zayıflığını göstermeyi, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’nin SWOT analizleri 
yardımıyla kendi aralarında ve AB ile karşılaştırmaları yapılarak, sonuçlar çıkarmayı ve tavsiyeler ortaya koymayı 
hedeflemektedir. 

Avrupa Birliğinde, yakın zamanda, 2020 yılına kadar enerji tüketimini %20 düşürme hedefine 2021 yılından itibaren 
yeni yapılan binaların sıfır enerji tüketmesi hedefi de eklenmiştir. Proje ortakları, EUbuild EE projesi çıktılarının bu 
hedeflere ulaşmakta önemli bir katkı sağlayacağına inanmaktadır. 

Proje lideri olarak İMSAD, değerli ve verimli işbirliklerinden dolayı aşağıda listelenen proje ortaklarına teşekkür eder; 

 » Arnavutluk AB Enerji Verimliliği Merkezi (EEC)

 » Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi (CEPMC)

 » Saraybosna Kantonu Ekonomi Odası (CESC)

 » Makedonya Enerji Verimliliği Merkezi (MACEF)

 » Karadağ İşveren Federasyonu (MEF) ve

 » Belgrad Ticaret Odası (BCC)

Proje ortakları olarak Proje süresince örnek bir çalışma ortaya koyan ülke araştırmacılarına ayrı ayrı teşekkür ede-
riz. Ayrıca yine ortaklar olarak, araştırma ve raporlama çalışmalarını titizlik ve özveri ile yöneten Prof. Dr. Sermin 
Onaygil’e ve kurumu İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü’ne teşekkürlerimizi sunarız.  

EUbuild EE Proje ortakları olarak bu Rehber Kitapta ortaya konulan hedefleri ve tavsiyeleri yerine getirmek için çalış-
maya ve sürdürülebilir bir gelecek için tüm ilgili tarafları işbirliğine davet etmeye devam edeceğiz. 

EUbuild EE Proje Ortakları adına,
İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği

Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanı
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1.  GİRİŞ

1.1. EUbuild EE projesi: Arka plan, amaçlar ve beklenen çıktılar

Projenin künyesi: 
 » Proje Adı: EUbuild EE - AB Mevzuatı Çerçevesinde Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ve Hukuki 

         Düzenlemeler ile İlgili Sektörlerarası İşbirliği Projesi

 » Dönemi: 2010-2012

 » Finansman: Avrupa Komisyonu 

 » Proje Lideri: Türkiye – İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği

 » Ortaklar: 
 Í Arnavutluk – AB Enerji Verimliliği Merkezi (EEC)
 Í Belçika  - Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi (CEPMC)
 Í Bosna ve Hersek - Saraybosna Kantonu Ekonomi Odası (CESC)
 Í Makedonya- Makedonya Enerji Verimliliği Merkezi (MACEF)
 Í Karadağ –Karadağ İşveren Federasyonu (MEF) 
 Í Sırbistan - Belgrad Ticaret Odası (BCC)

 » İştirakçi Ortaklar: Proje ortağı 7 ülke ile Norveç, Fransa, Avusturya’dan 47 iştirakçi kurum (bknz. EK 2.3)

 » Hedefler: 
 Í Genel Hedef: Türkiye ve ortak ülkelerde binalarda enerji verimliliğinin, ilgili finansman araçlarının ve 

 mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak, 
 Í Proje ortaklarının AB’de ve ülkelerinde enerji verimliliği ile ilgili düzenlemeleri ve ülkelerin kendi teşvikleri  

 ve finansman mekanizmaları hakkında bir bilgi kaynağı (veritabanı / doküman) oluşturmak ve ortaklar  
 arası düzenli bilgi paylaşımı ve aktarımı sağlamak,

 Í Kamu kuruluşları, özel sektör ve STK’lar arasında finansman araçlarının geliştirilmesi konusunda eş güdüm  
 ve düzenli bilgi akışı sağlamak,

 Í Proje ortağı ülkelere, AB Komisyonu’na ve kamu kurumlarına yönelik tavsiyeler geliştirmek, stratejik birlikler  
 ve eylem planları oluşturulmasına katkıda bulunmak.

 » Başlıca Hedef Grupları: 
 Í Proje ortağı ülkeler ve Avrupa Birliği’deki (AB) bina ve finansman alanındaki sektörel ya da yatay örgütler,
 Í Enerji verimliliği ile ilgili düzenleme yapan merkezi ve yerel kamu kuruluşları,
 Í Banka ve diğer finansman kuruluşları,
 Í Üniversiteler, araştırma ve düşünce kurumları, özel sektör kuruluşları, enerji verimliliği danışmanlık şirketleri,
 Í Son tüketiciler.

 » Beklenen Çıktılar: 
 Í Enerji verimliliği uygulamalarını benimsemekte ve AB müktesebatını gerçekleştirmekte sınırlı kapasitesi olan 

Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Türkiye arasında bir haberleşme ağı kurul-
ması ve konuyla ilgili uzmanlıkların paylaşılması,
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 Í En iyi uygulamaları paylaşmak için ortakların temsilcilerinin katılacağı uluslararası toplantılar ve çalıştaylar 
organize edilmesi. En uygun finansal araçların ve enerji verimliliği uygulamalarının öneminin üzerinde du-
rularak sektörün kapasitesinin geliştirilmesi,

 Í İnşaat malzemesi sanayicilerinin ve finans kuruluşlarının farkındalığını artırma, yeni finans araçları ve teş-
vikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması ve pazarda yeni ürünler ve yeni yöntemlerin bulunması ile 
birlikte son tüketicinin üretim ve tüketim alışkanlıklarının olumlu yönde değişmesi.

1.2. EUbuild EE Projesi: Yöntem ve Gerçekleşenler 

Bilindiği gibi binalarda enerji verimliliği ve finansmanı pek çok sektörü ilgilendiren geniş kapsamlı bir konudur. Proje 
lideri İMSAD, binalarda enerji verimliliği konusunda çeşitli çalışmalar yürütmüş ve özellikle kamu ile üst düzey temas-
larda bulunarak sektörümüzün mevzuat uyumu içinde bulunduğu AB üye ülkelerinde son 20-30 yıldır kamu ve özel 
sektör tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, uygulamalar ve teşvik yöntemleri konusunda çeşitli araştırma raporla-
rını hazırlayarak sunmuştur. İMSAD, AB fonu ile finanse edilen EUbuild EE Projesi’ni tasarlayarak Balkan ülkeleri ve 
Belçika’nın katkıları ile çeşitli çalışmalar yürütmüştür. EUbuild EE Projesi’nin hedeflerine ulaşabilmesi için öncelikle 
sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantıları ile konuyla ilgili tüm tarafların görüşleri-
ne başvurulmuş, yaşanan sıkıntılar, mevcut durum, çözüm önerileri hakkında bilgi alınmıştır.  Tüm ortak ülkelerde 
bu toplantıların çıktılarından da faydalanılarak “ülke raporları” hazırlanmıştır. Bu rapor, ülkenin “Binalarda Enerji 
Verimliliği ve Finansmanı” hakkındaki mevcut durumunu, proje dâhilinde ülkede yapılan aktiviteleri ve sonuçlarını 
içermektedir. Bu raporlar üzerinden ülkelerin binalarda enerji verimliliği ve finansmanı yönünden karşılaştırılması 
amaçlı “Rehber Kitap - Guidebook” oluşturulmuştur. Rehber Kitap için, ülke raporlarına ek olarak SWOT analizleri 
hazırlanmış ve bu temelde ülkelerin birbirlerine göre zayıf veya güçlü yanları belirlenerek karşılaştırmalar yapılmış ve 
öneriler geliştirilmiştir. Projede izlenen bu yöntem, detaylı olarak aşağıda açıklanmaktadır:

 » Yuvarlak Masa Toplantıları’yla konu ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması…
 Í Finans Sektörü
 Í Sivil Toplum Örgütleri
 Í Kamu
 Í Belediyeler
 Í Özel Sektör
 Í Üniversiteler

 » Ortak ülkelerin binalarda enerji verimliliği ve finansmanı ile ilgili mevcut durumlarının belirlenmesi için “ülke 
raporlarının” oluşturulması.  Ülke raporları kapsamında: 

 Í Ülkenin genel bilgileri ( demografik, ekonomik göstergeler, bina sektörünün durumu, enerji üretimi / tüke-
timi ve enerji verimliliği ile ilgili genel bilgiler vb.)

 Í Enerji verimliliği ile ilgili yasal ve kurumsal düzenlemeler,
 Í Binalarda enerji verimliliğinin desteklenmesi amaçlı mevcut finans yöntemleri
 Í Diğer sektörlerdeki (sanayi sektörü, tarım sektörü, ulaştırma sektörü vb.) aynı amaçlı finans yöntemleri,
 Í Binalarda enerji verimliliğinin arttırılması için finansman model öngörüleri,
 Í Öneriler gibi bilgiler derlenmiştir. 
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 » Ülkelerin mevcut durum raporlarının yanısıra, SWOT (güçlü, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler) analizleri de ger-
çekleştirilerek “Rehber Kitabın” hazırlanması. Rehber Kitap kapsamında:

 Í Binalarda enerji verimliliği ve finansmanı ile ilgili AB’nin mevcut durumu,
 Í Ortak ülkelerin SWOT analizi (Tablo 2), 
 Í Ortak ülkelerin:

 ½ Genel göstergeler (nüfus, gayri safi yurt içi hâsıla (GSYİH), birincil enerji üretimi, nihai enerji tüketimi, 
enerji tasarruf potansiyelleri, karbon dioksit (CO2) salımları) 

 ½ Enerji verimliliği ile ilgili yasal ve kurumsal düzenlemeleri, 
 ½ Mevcut uygulanmakta olan enerji verimliliği önlemleri, 
 ½ Uygulanan ve uygulanabilecek finansman yöntemleri
 ½ Enerji verimliliği ile ilgili öngörüleri bazında karşılaştırmaları

 »  Projedeki hedefler, gerçekleşenler ve beklentilerin değerlendirilmesi gibi konular açıklanmıştır.

SWOT analizi; herhangi bir konu veya proje ile ilgili güçlü, zayıf yönler ile birlikte fırsatlar ve tehditleri belirlemeye 
yardımcı bir stratejik planlama yöntemidir (Şekil 1). Diğer yandan Şekil 1’de görüldüğü gibi, konu veya projenin içsel 
ve dışsal yönlerden olumlu ve olumsuz olabilecek durumlarını analiz etmektedir. 

 Şekil 1. SWOT analiz matrisi (www.daron.yondem.com)

İçsel faktörler, güçlü veya zayıf yanları; dışsal faktörler ise fırsat veya tehditleri içermektedir. Eubuid EE Projesi özelin-
de ortak ülkelere yönelik gerçekleştirilen SWOT analizi, Tablo 1’deki ana başlıklardan oluşmaktadır. 
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Tablo 1. EUbuild EE Projesi SWOT analizi

GÜÇLÜ YÖNLER (STRENGTHS): ZAYIF YÖNLER (WEAKNESSES):

 › Avantajlar

 › Daha iyi yapılan uygulamalar 

 › En iyi sonucu veren uygulamalar

 › Ülke özelindeki temel kaynaklar

 › Farklı bir bakış açısı ile ülke için güçlü yanlar

 › Çekinceler

 › Eksik kaynaklar

 › Engeller

 › Gelişimine ihtiyaç duyulanlar

 › Paydaşlarca şikayet edilenler 

FIRSATLAR (OPPORTUNITIES): TEHDİTLER (THREATS):

 › Yeni yönelmeler ve gelişime açık piyasa olanakları 

 › Değerli ürün veya hizmetler

 › Fırsata dönüşebilecek güçlü yanlar

 › Sektördeki yeni ve karşılanabilecek talepler

 › Yeni teknoloji olanakları ve avantajları

Not: Güçlü ve gelişime açık zayıf yanlar da birer fırsat olarak 
değerlendirilebilir. 

 › Yeni yönelimler ile ilgili engeller

 › Tehdit unsuru olabilecek dışsal faktörler

 › Üzerinde daha fazla önemle durulan diğer sektörler / 
konular

 › Finansman sıkıntıları

 › Bürokrasi

 › Ekonomik problemler

 › Değişen hükümet politikaları veya teknolojik gelişmelerle 
ilgili olumsuzluklar

Not: Her konuda iniş ve çıkışlar olabilir. Çıkışlarda görülen ve 
sizi inişe zorlayan ilgili piyasa baskıları birer tehdit unsurudur.
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Strateji Performans göstergesi Beklenen çıktılar

TASARIM  » Tasarım ve inşa sonrası performans faktörü  » Güvenilir tasarım araçlarının geliştirilmesi ve kullanılması

 » Yüksek kalitede inşaat süreçleri nin uygulanması

 » Enerji performans sözleşmesi uygulamalarının 
yaygınlaşması

BİNA  » İnşaat malzemeleri ve bina sistemleri için enerji ve çevre 
göstergeleri 

 » Enerji ve çevre performansı ile ilgili yeni standartlar

ENERJİ TÜKETEN 
CİHAZLAR /SİSTEMLER

 » Enerji verimli, çevreye duyarlı enerji cihaz ve sistemleri

 » Enerji etiketlemeleri

 » Yenilenebilir veya atık enerji kullanım oranları

 » Pik güç ile minimum talep arasındaki düşük fark

 » Akıllı enerji yönetim sistemleri kullanım oranları 

 » Sıfır enerji veya yeşil bina standartlarının oluşturulması

 » Mevcut binaların sistem yenileme uygulamalarında 
finansal olarak optimum çözümlerin geliştirilmesi

 » Bina enerji yönetim sisteminin oluşturulması ve uyumlu 
cihaz ve sistemlerin tercih edilmesi

 » Yüksek oranda enerji verimli cihaz ve sistem 
teknolojilerinin geliştirilmesi

PERFORMANS İZLEME 
VE YÖNETİMİ

 » Enerji tasarrufu garanti edilen sözleşme oranları

 » Enerji yönetim sistemi kullanılan bina oranları

 » Yeni ve mevcut binaların enerji ve çevre 
performanslarının sürekli izlenmesi  

 » Enerji tüketimini azaltan ve tüketici bilincini geliştiren 
yaratıcı enerji/çevre yönetim sistemlerinin geliştirilmesi 

FİNANSMAN  » Enerji verimliliğini arttırmaya yönelik artan yatırım 
oranları 

 » Enerji verimli malzeme, cihaz ve sistem satın alım 
oranları

 » Kamu-özel sektör işbirliği uygulama oranları

 » Kullanımlarını arttırma amaçlı yüksek yatırım gerektiren 
enerji verimli malzeme/cihaz ve sistem uygulamalarının 
maliyet analizlerinin yapılması ve geri dönüşüm 
sürelerinin ve kazançlarının hesaplanması

 » Gerçekçi fiyatlandırma ve tarife politikaları ile enerji 
tasarrufunun desteklenmesi 

 » Enerji Verimliliğ Danışmanlık Şirketleri (EVD) piyasasının 
kamu ortaklı örnek projeler ile geliştirilmesi

YAŞAM DÖNGÜSÜ 
ANALİZİ

 » Geri dönüşebilir/yeniden kullanılabilen inşaat 
malzemelerinin kullanım oranları

 » Bina enerji/çevre sertifikasyonu uygulama oranları

 » En iyi uygulama örneklerinin ve yaratıcı finansman 
sistemlerinin geliştirilme ve kullanım oranları

 » İnşaat malzemeleri için geri dönüşüm ve yeniden 
kullanılabilme standartlarının geliştirilmesi

 » Bu malzemelerin uzun dönemli kullanımlarını sağlamak 
için özel tasarım kriterleri ile birlikte inşaat süreçlerinin 
tanımlanması 

ENTEGRASYON  » Entegre bina kabuğu ve enerji tüketen sistemlerin 
kullanım oranları

 » Tüm bina ile ilgili stratejilerin entegrasyonu

 » Enerji - ekonomi-çevre ve teknoloji stratejilerinin 
entegrasyonunun sağlanması

 » İlgili paydaşları da içeren halkın onayının ve katılımının 
sağlanması (sosyal stratejilerin entegrasyonu)

Tablo 2. EUbuild EE Projesi için anahtar stratejiler,  performans göstergeleri ve beklenen çıktılar



 » Son aşama olarak; gerek ülke raporları gerekse Rehber Kitap’dan çıkan sonuçlara göre EUbuild EE projesinin 
hedeflerinin gerçekleşme oranları ve gelişime açık noktaları Tablo 3’te özetlenmektedir.
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Tablo 3. EUbuild EE Projesi Sonuç Değerlendirme Tablosu: Hedefler, Gerçekleşenler ve Gelişme Alanları

Hedefler Gerçekleşenler Gelişme alanları

 » Enerji verimliliği düzenlemeleri ve finansal 
mekanizmaları ile ilgili bir veri tabanı/kitap 
oluşturulması 

 » EUbuild EE proje web sayfası

 » Guidebook (Kılavuz Kitap)

 » Web sayfası ve guidebook’un yeni 
gelişmelere paralel olarak sürekli 
yenilenmesi 

 » Enerji verimliliği ve finans yöntemleri ile ilgili 
paydaşların koordinasyonu ve birlikteliğinin 
sağlanması 

 » Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, 
finans kuruluşları ve medya sektörüne 
yönelik olarak her ülkede düzenlenen 
yuvarlak masa toplantıları ve çıktıları (enerji, 
ekonomi ve çevre sektörlerinin entegrasyonu)

 » Ülke raporları

 » Rehber Kitap

 » Tüm paydaşların katılımları ile belli zaman 
dönemlerinde (yıllık, yılda iki kez, v.b.) 
düzenlenecek toplantıların arttırılması

 » Ulusal konferans, seminer ve kongrelere 
katılım sağlanarak proje çıktıları ile ilgili 
sektöre yön verebilecek sunumların 
devamlılığı

 » Teknoloji sektörünün de ilgisinin kazanılması 
(teknolojik stratejilere entegrasyon)

 » Son tüketici algısının arttırılmasının 
sağlanması ve analizlerinin yapılması (sosyal 
stratejilerin entegrasyonu)

 » En iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve 
sektörler/ülkeler arası stratejik birlkteliklerin 
sağlanması 

 » Makedonya, Berlin (AB üyesi ülke örneği 
olarak ve Brüksel (Avrupa Enerji Haftası) 
çalışma ziyaretleri

 » İstanbul ve Brüksel çalışma toplantıları

 » İMSAD İnşaatta Kalite Zirvesi 
organizasyonları

 » AB ile ortak ülkelerin devamlılık 
sağlayacak yeni proje fikirleri üretmeleri ve 
gerçekleştirmeleri

 » Uluslararası konu ile ilgili organizasyonlara 
katılımların arttırılması

 » Binalarda enerji verimliliğinin desteklenmesi 
için ülkelerde yeni finans modellerinin 
geliştirilmesi

 » Ülke raporları

 » Deklarasyon

 » Manifesto

 » Rehber Kitap 

 » Ulusal finans piyasasının algısını arttırmaya 
yönelik faaliyetlerin arttırılması 

 » Ülke içinde uygulanabilir olarak 
nitelendirilen yeni finansman modelleri ile 
ilgili yapılandırma projelerinin konusunda 
uzman kurum/kuruluş veya ülkeler ile birlikte 
gerçekleştirilmesi 



2. TÜRKİYE ile EUbuild EE PROJE ORTAĞI BALKAN ÜLKELERİ KIYASLAMASI:
 Enerji Verimliliği, Bina Sektörü ve Finansmanı

Türkiye’nin binalarda enerji verimliliği ve finansmanı ile ilgili aşağıda sıralanmakta olan alanlarda, diğer ülkelere göre 
üstün ve/veya zayıf yönleri, EUbuild EE Projesi çıktılarından biri olan “Rehber Kitap - Guidebook” dikkate alınarak, bu 
bölümde özetlenmiştir.

 » Genel göstergeler (nüfus, gayri safi yurt içi hâsıla (GSYİH), birincil enerji üretimi, nihai enerji tüketimi, enerji 
tasarruf potansiyelleri, karbondioksit (CO2) salımları) 

 » Enerji verimliliği ile ilgili yasal ve kurumsal düzenlemeleri, 

 » Mevcut uygulanmakta olan enerji verimliliği önlemleri, 

 » Uygulanan ve uygulanabilecek finansman yöntemleri,

 » Enerji verimliliği ile ilgili öngörüleri.

2.1 Genel Göstergeler

EUbuild EE Proje ortağı ülkelerin, 

 » Demografik: nüfus, yıllık nüfus artış oranı, 

 » Ekonomik: GSYİH, yıllık GSYİH artış oranı,  

 » Bina sektörü: Bina sınıflarının (konut, ticari)  kullanım, kaçak bina, bina yenileme ve yeni bina ihtiyaç oranları 

 » Enerji ve enerji tasarruf potansiyeli: Birincil enerji arzı, nihai enerji tüketimi, son tüketim sektörlerinin (sanayi, 
bina, ulaşım) enerji tasarruf potansiyelleri 

 » Çevre salımları: CO2 salımları

ile ilgili karşılaştırmaları Tablo 4’de gösterilmektedir. Tabloda “mevcut” durum 2010 (ülkeler açısından en fazla güvenilir 
veri eldesinin mümkün olduğu yıl) ve “öngörü” yılı da 2020 yılı (ortak ülkelerde genelde uzun vadeli projeksiyon 
çalışmaları mevcut değildir) seçilmiştir. 

Tablo 4’deki veriler değerlendirilerek, genel göstergeler bazında Türkiye ile ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

 » Demografik açıdan bakıldığında ortak ülkelerden en büyük nüfusa ve nüfus artış hızına sahip ülke Türkiye’dir. Bu 
özellikle başta konut ihtiyacı olmak üzere, bina sayısındaki artış hızının ve binaların enerji sektöründeki payının 
giderek artacağını da göstermektedir. Ayrıca, geniş ve çeşitliliğin hâkim olduğu bir coğrafyada bulunan Türkiye 
diğer ülkelere göre daha zor yönetilebilir durumdadır. Bulunulan coğrafyanın taşıma kapasitesi ve kaynakların 
yeterliliği bazında ileriye dönük öngörülerde nüfus artış hızının yavaşlayacağı da ifade edilmektedir. 

 » Ekonomik açıdan bakıldığında, 2010 yılı için ortak ülkeler arasında Türkiye, en yüksek GSYİH büyüme hızına 
sahip ülkedir. Bu değer 2008-2009 krizi ardından ulaşılmış bir orandır. Ancak 2011 yılı için açıklanan oran % 
5,2 iken 2012’nin ilk altı aylık dönemi için henüz % 3,1’dir. İleriye yönelik öngörüler için ise ortalama olarak % 
5 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Ortak ülkeler arasında GSYİH içindeki katma değer yaratan sektörler 
farklıdır. Türkiye’de inşaat sektörü sanayi faaliyetleri içinde katma değer açısından önemli bir yere sahiptir. 
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Ancak unutulmamalıdır ki, Türkiye gibi dinamik yapıdaki bir ülkede,  ekonomik göstergeler güncel politik deği-
şimlerden daha fazla etkilenmektedir ve sabit değerlere ulaşılması ülke ekonomisinin belli bir yönelimde sürdü-
rülebilir olmasının da bir göstergesidir.  

 » Tablo 4’de görüleceği gibi, bina sektörüne yönelik göstergelere bakıldığında Türkiye ve Proje ortağı ülkelerden, 
mevcut bina stoğu verilerinin yetersiz ve doğrulanmamış olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum, henüz işlevsel 
bir izleme/doğrulama sisteminin bulunmadığının bir göstergesidir. Diğer yandan, mevcut bina stoğu ve ileriye 
dönük yeni bina / yenilenmesi gerekli bina sayıları gibi göstergeler, özellikle mevcut tasarruf potansiyellerinin he-
saplanması ve enerji sertifikasyonunda referans değerlerin doğru olarak tespit edilebilmesi açısından önemlidir. 

 » Enerji sektörü için analiz edilen temel göstergelere (birincil enerji arzı, birincil ve nihai enerji tüketimi) göre, 
üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde kayıp ve kaçakların olduğu gözlemlenmektedir. Sistemlerin eski olması 
kayıpları arttırırken aynı zamanda enerji kalitesini de düşürmektedir. Bu olasılıklar, enerji üretim ve tüketim ve-
rilerinin doğrulanmasını zorlaştırmaktadır. Günümüzde, kalkınmış ülke tanımındaki temel göstergelerden biri 
de enerji tüketimidir. Bu değerin yüksek olması, daha çok nüfusun yeterli enerjiye ulaşabildiğini göstermektedir. 
Bina, sanayi ve ulaşım gibi son tüketim sektörlerinin faydaları ve etkilerinin ileriye dönük olarak daha iyi tah-
min edilebilmesi, enerji tüketiminin kişi ve sektör bazında detaylı analizlerini gerektirmektedir. Ayrıca, enerjinin 
verimli kullanılmasının yanısıra yenilenebilir enerji kullanım oranlarının arttırılması gibi alternatif stratejilerle 
ileriye dönük öngörülerin farklılaştırılmasının gerekliliği de göze çarpmaktadır. Bu gözlemler ve stratejiler enerji 
tasarruf potansiyelleri ve özellikle son tüketim sektörlerinin alt sektörleri (örneğin bina sektöründe, konut, ticari, 
kamu binalari gibi) için geçerli olabilecek değerlerin belirlenmesi açısından da dikkate değerdir. Sonuç olarak, 
mevcut ve ileriye dönük değerlendirilebilecek enerji tasarruf potansiyelleri ancak yeterli etüt, izleme, doğrulama 
ve yönetim uygulamaları ile doğru olarak belirlenebilir ve gerçekleşen değerlerle karşılaştırılabilir. 

 » Günümüzde, enerji ile paralel düşünülmesi gereken diğer sektör de çevredir ve öncelikle iklim değişikliği küresel 
probleminin çözümü tüm dünyada çalışmaların odak noktasıdır. Bu çalışmalarda dolaylı olarak sera gazlarının 
salımınının azaltılmasını etkiledikleri için enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı en etken 
iki stratejidir. Bu açıdan, sera gazları salımlarının (başta CO2 olmak üzere) sürekli izlenmesi, enerji verimliliğinin 
ve yenilenebilir enerji kullanımının, enerji tüketimi ve fosil yakıt kullanımının azaltımındaki etkilerinin belirlenme-
sine katkıda bulunacaktır. Böylelikle toplumsal algı arttırma çalışmalarının işlevselliğinin arttırılmasının yanısıra 
ülkelerin dünyayı iklim değişiminden koruma çalışmaları için de göstergeler oluşabilecektir.
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Tablo 4.  EUbuild EE Projesi Ortak Ülkelerinin Genel Göstergelerinin Karşılaştırılması (2010 ve 2020)

Mevcut 2020 Mevcut 2020 Mevcut 2020 Mevcut 2020 Mevcut 2020 Mevcut 2020

Nüfus 2.985.707
2010

3.320.000 3.843.126
2010

2.055.004 
2010

2.106.374 620.029
2010

7.306.677
2010

73.728.928
2010

87.759.000

Nüfus Artış Hızı/yıl % 0.0285
2010

% 0,16
2012

% -0,41%
2010

Negatif 
olması 
bekleniyor

% 0,21
2010

% -0,705 % -4,6
2010

% 1.25
2010

% 1.0

GSYİH € 9.013 
milyon €
2010

16.7 
milyon €
2020

12.500
milyon €
2010

7.058 
milyon €
2010

3.100 
milyon €
2010

29.343 
milyon €
2010

563.000 
milyon €
2010

GSYİH Büyüme Hızı/yıl  % 8
2010

% 5
2020

% 2
2010

% 2,9
2010

% 1,1
2010

% 1,7
2010

% 5,2
2018

% 9
2010

% 5
2020 

Bina 
Dağılım 
Oranı

90-95.000 
aile 2012

95-100.000 
aile 2015

1.054.613
hane  
2010

1.292.600 
hane
2020

hane
564.296
bina
697.529

314.704
bina
2011

2.847.000
daire
2008

19-20 
milyon
konut
2012

Kayıtdışı/
Restorasyon/
Renovasyon

166.000
78.400
117.600

264.000
198.000
264.000

Veri yok
Veri yok
Veri yok

Veri yok
Veri yok
Veri yok
Tahmin
 2012 – 
2018: 40 
milyon m2 
konut ve
12 milyon 
m2 Ticari

Veri yok
Veri yok
41 bina 
renovasyonu

80-100.000
Veri yok
Veri yok

>1.000.000
Veri yok
Veri yok

Binaların 
%71.6’sı 
kayıt dışı
Veri yok
Veri yok

Yeni Bina 
İhtiyacı

777.592
2004

978.961
2015

568.033 m2 
2010

Veri yok Veri yok Veri yok Veri yok Veri yok Veri yok Veri yok 7560 bina 
2012-2023

Veri yok

Birincil Enerji Arzı 
TEP/yıl

2.037 MTEP
2010

3.600 MTEP
2020

5.95 MTEP 
2010

2.947 MTEP
2010

1.1 MTEP 
2010

15,531 
MTEP
2010

109.3 MTEP 
2010

255 MTEP
Referans 
232 MTEP 
EV 

Birincil Enerji Tüketimi 1.879 MTEP
2010

3.320 MTEP
2020

5.1 MTEP
2010

2.837  MTEP 
2010

0.717 MTEP 
2010

12.194 
MTEP
2010

106 MTEP
2010

222 MTEP 

Nihai Enerji Tüketimi
TEP/yıl

1.720 MTEP
2010

3.030 MTEP 3.48 MTEP
2010

1.899 MTEP 
2010

2.703 MTEP 0.714 MTEP 
2010

1.1 MTEP 
(orta 
senaryo)

8.889 MTEP
2010

10.128 
MTEP 
Referans
9.376 Mtoe
EV
2018

80.574 
MTEP
2010

170 MTEP
Referans 
152 MTEP 
EV 

Toplam Enerji 
Tasarrufu Potansiyeli

414.5 ktep
2012

583 ktep
2020

160 ktep 
2012

1300 ktep
2012 -2018 
arası

66,10ktep
2012
hedef

199,78ktep
2018
hedef

7.2 ktep yıllık 58.9 ktep 
2018
hedef

125.4 ktep
2012

752.45 ktep
2018

Gösterge ARNAVUTLUK BOSNA HERSEK MAKEDONYA KARADAĞ SIRBİSTAN TÜRKİYE
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Tablo 4.  devamı

Gösterge ARNAVUTLUK BOSNA HERSEK MAKEDONYA KARADAĞ SIRBİSTAN TÜRKİYE

Binalarda Enerji 
Tasarrufu Potansiyeli

96.8 ktep 
-konut
86.4 ktep
ticari

136  ktep
konut
121 ktep
ticari

70 ktep
2012

190 ktep
2012 -2018 
arası

12,59 ktep 64,70 ktep 2.94 ktep 23.56 ktep 23,5 ktep
2012

303,1 ktep
2018

3058 ktep
2015
konut

4750 ktep
konut

Sanayide Enerji 
Tasarrufu Potansiyeli

107.5 ktep 151.5 ktep 90 ktep 
2012

700 ktep
2012 -2018 
arası

40,96 ktep 90,45 ktep 2.25 ktep 18 ktep 56.6 ktep
2012

7378 ktep
2015

11478 ktep

Ulaşımda Enerji 
Tasarrufu Potansiyeli

123.8  ktep 174.5 ktep Potansiyel 
yok

400 ktep
2012 -2018 
arası

12,55ktep 44,63 ktep 1,37 ktep 11 ktep 45.3 ktep 
2012

CO2 Emisyonu
Ton CO2/yıl

4.969 
Mton/yıl
2010

8.053 
Mton/yıl
2020

19,47 
Mton  
2010

11.815 
Mton/yıl
2008

12.853
Mton/yıl 
2020

2.98mil Ton 
Co2/yıl
2005

- 80.803 
M tCO2esd 
1990
- 66.346 
MtCO2esd 
1998

369.65 Mton 
CO2eq

706 Mton 
CO2esd 
Referans 
609 Mton
EV 

 Referans	Senaryo: Mevcut politikaların devamlığını öngören senaryo analizi
 EV	Senaryo:	Enerji verimliliği uygulamalarının öngörüldüğü senaryo analizi



2.2 Yasal ve Kurumsal Yapı

Enerji verimliliği çalışmaları ve uygulamaları açısından ilgili uygulanabilir yasal bir yapının oluşturulması çok önemlidir. 
Söz konusu yasal düzenlemeler içinde, zorunlu / gönüllü uygulamalar ve ödül (teşvik) / ceza sistemleri gereklidir. Tablo 
5, proje ortak ülkelerindeki enerji verimliliği ile ilgili kanun, binalar başta olmak üzere ilgili yönetmeliklerin, stratejilerin 
ve eylem planlarının durumunu özetlemektedir. Bu kapsamda;

 » Türkiye’de “Enerji Verimliliği Kanunu”, “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ve “Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi (2012-2023)” mevcuttur. Ancak henüz bina sektörünü de içeren “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı” 
bulunmamaktadır. Yönetmelikler teknik anlamda kanunların uygulamaya dönüştürülmesini sağlarken, eylem 
planları da stratejilerin uygulanmasını belirleyecek yol haritalarıdır. Yasal düzenlemelerde belirtilen zorunlu / 
gönüllü uygulamaların, öngörülen teşvik / ceza sistemleri ile sektörde uygulanabilirlikleri ancak bu şekilde an-
laşılabilecektir. Eylem planları ayrıca, uygulamada oluşabilecek eksiklikler veya hataların gözlemlenmesi ve 
giderilmesi çalışmalarına, yasal düzenlemelerin belli dönemlerde (örneğin 5 yıl gibi) revizyonu ve sürekliliklerinin 
sağlanmasına da katkıda bulunacaktır.

 » Bina sektörü için özellikle “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği”, bina alt sektörlerinde referans de-
ğerlerin belirlenmesi ve enerji sertifikasyonunun uygulanabilir bir yöntem ile yapılmasının sağlanması açısından 
önemlidir ve geliştirilmeye açıktır. 
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Tablo 5. EUbuild EE Projesi Ortak Ülkelerinin Mevcut Yasal Düzenlemeler Açısından Karşılaştırılması

Kanunlar ARNAVUTLUK BOSNA HERSEK MAKEDONYA KARADAĞ SIRBİSTAN TÜRKİYE

EV Kanunu Taslak EV Kanunu Taslak EV Kanunu Enerji Kanunu EV  Kanunu Taslak EV Kanunu EV  Kanunu

BEP Yönetmeliği Yok Var Var
Ayrı yönetmelik 
Yok

Var BEP TR

EV Stratejisi
Arnavutluk Ulusal 
Enerji Stratejisi 
2003/2008-2010

Var
Makedonya EV 
Stratejisi 2020

Var Var
Türkiye EV 
Stratejisi 
2012-2023

Ulusal EV Aksiyon 
Planı

Ulusal Aksiyon 
Planı 2009-2018

Ulusal EV Aksiyon 
Planı 2009 - 2018

1. Ulusal EV 
Aksiyon Planı 
2010-2018

Var
Ulusal EV Aksiyon 
Planı 2010-2012

Yok
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Başarılı uygulamaların sayısının artması, gerçekçi ve uygulamaya dönük yasal düzenlemelere ek olarak ilgili kurumsal 
yapıların etkinliği ile de ilgilidir. Tablo 6, proje ortağı ülkelerin merkezi ve yerel yönetim ajans, özel sektör gibi başlıca 
kurumsal aktörlerinin mevcut durumlarının karşılaştırmasını göstermektedir. Bu karşılaştırmaya göre;

 » Tüm ortak ülkelerde merkezi hükümet tarafından enerji verimliliği alanında görev ve sorumluluk verilen bakan-
lıklar mevcuttur. Ancak sorumluluk paylaşımlarının, kesişmelere olanak vermeyecek şekilde yapılması önemlidir. 
Çok başlılık uygulamaları güçleştirecek en önemli sorunlar arasındadır. Diğer yandan, enerji verimililiği strate-
jilerinin sadece enerji sektörü için değil inşaat, ekonomi, teknoloji ve çevre sektörleri için de sosyal boyutlarda 
ortak bir alternatif olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Bütün bu noktalar dikkate alındığında tanımlı bir merkezi 
kurumun yanısıra, diğer ilgili devlet kurumlarının da stratejik düzenlemelerinde enerji verimliliğinin yer alması, 
uygulamaların etkinliğini arttırarak sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.

 » Yerel yönetimlerin enerji verimliliği çalışmalarındaki yeri, Türkiye’de yeterli düzeyde değildir. Örneğin, yerel 
yönetimlere yönelik bağlayıcı herhangi bir zorunlu uygulama ilgili yasal düzenlemelerde yer almamaktadır. Bu 
durum da, yerel yönetimlerin enerji verimliliği projelerinin farklı finansman modelleri ile gerçekleştirilmesini zor-
laştırmaktadır. Diğer yandan, yerel yönetimler merkezi hükümet gibi, özellikle kendi binaları başta olmak üzere 
sınırları içindeki diğer binalarda da, en iyi örnek olabilecek demonstrasyon projelerinin yapılabileceği anahtar 
kurumlardır.  Bu açıdan işlevsellikleri, ilgili zorunlu / gönüllü uygulamalar ve teşvik / ceza sistemleri ile mutlaka 
arttırılmalıdır.

 » Genel olarak hem AB üye ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde, hem de proje ortağı ülkelerde gözlemlenen diğer 
önemli bir yapılanma da “Ajans” tipi yapılanmalardır. Bu yapılanmaya enerji verimliliği uygulamalarının gerçek-
leştirilmesinde merkezi ya da yerel ajansların yasal ve finansal olarak etkinlikleri fazla olabildiği için gidilmiştir. 
Bu faaliyetlerin sadece merkezden yönetilmeye devam edilmesi durumlarında, tüm ülke geneline yaygınlaştı-
rılması, kontrol edilmesi ve izlenmesi zorlaşmaktadır. Ajanslar, özel sektör (uygulayıcılar, teknoloji sağlayıcılar 
vb.) ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleştirebilecekleri uluslar arası / ulusal projeler ile enerji verimliliği 
piyasasının, özellikle farklı finans modellerinin gelişimine de katkıda bulunabileceklerdir. 
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Tablo 6. EUbuild EE Projesi Ortak Ülkelerinin Kurumsal Yapılanma Bazında Karşılaştırılması 

Kurum ARNAVUTLUK BOSNA HERSEK MAKEDONYA KARADAĞ SIRBİSTAN TÜRKİYE

Merkezi Hükümet
EV’den Sorumlu 
Bakanlık (lar)

Ekonomi Ticaret ve 
Enerji Bakanlığı

Uluslararası 
Ticaret ve 
Ekonomik İlişkiler 
Bakanlığı 

Ekonomi 
Bakanlığı, 
Ulaştırma ve 
İletişim Bakanlığı, 
Yerel Hükümet 
Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı Altyapı ve Enerji 
Bakanlığı
Çevre, Madencilik 
ve Şehir Planlama 
Bakanlığı

Enerji ve Tabi 
Kaynaklar 
Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı

Yerel Yönetimler Belediye “Altyapı 
Ofis”lerinin 
yükümlülüğünde 

Kantonların 
bakanlıkları ve 
belediyeler

Tüm belediyeler Aktif değil 5 Bölgesel EV 
Ajansı 

Sınırlı sayıda 
belediye kendi 
finansman 
yöntemlerini 
kullanmakta
Covenant of 
Mayors’a üyelikler

Ajans Kamu Yok Makedonya Enerji 
Ajansı;
Enerji Denetim 
Komisyonu

Enerji Denetim 
Ajansı (EV ile ilgili 
değil)

Sırbistan EV Ajansı 
(SEEA) - Kamu 
Sırbistan Enerji 
Ajansı (SEA) –
bağımsız 

Yok

Özel Sektör İlgi yetersiz İlgi yetersiz Özel sektör ilgili 
ancak bürokratik 
sıkıntılardan dolayı 
yetersiz

İlgi yetersiz
Özelikle finans 
sektörü

Özel sektör ve 
KOBİ’ler ilgili 
ancak yeterli değil 

İlgili ancak yeterli 
değil

2.3 Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Önlemleri

İlgili yasal düzenlemeler ile belirlenen gönüllü / zorunlu enerji verimliliği uygulamaları ve önlemleri, sadece enerjinin 
değil ekonomi ve çevre sektörlerinin de kazancıdır. Tablo 7, başlıca enerji verimliliği uygulama ve önlemlerinin proje 
ortaklarındaki mevcut durumlarını karşılaştırmaktadır.  Türkiye’nin bu uygulama ve önlemler bazında üstünlükleri ve 
eksiklikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 » Ülkeler arasında gözlemlenen önemli bir farklılık, enerji yöneticisi / enerji etüt uzmanı tanımlarıdır. Türkiye hariç 
diğer ülkelerde, enerji yöneticisine ek olarak bir de “enerji etüt uzmanı” ayrı olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de ise, 
gerek enerji verimliliği etütlerini gerçekleştiren gerekse sanayi ve binalarda enerji yönetim sistemlerinin kurulması 
ve uygulanmasından sorumlu kişi enerji yöneticisidir ve yasal olarak özellikle enerji tüketimi veya inşaat alanlarına 
göre büyük ölçekli sanayi, ticari ve kamu binaları bünyelerinde enerji yöneticisi bulundurmakla yükümlüdür. Enerji 
verimliliği etütleri hem güvenilir veri tabanlarının oluşturulması hem de mevcut enerji tasarruf potansiyellerinin 
belirlenmesi; enerji yönetimi ise enerji verimliliği uygulamalarının sürekliliği ve izlenmesi açılarından önemlidir. 

 » Dünya genelinde, enerji yönetimi ile ilgili iki standart bulunmaktadır. EN 16001 ve ISO 50001 “Enerji Yönetim 
Standartı” içerik olarak birbirlerine çok yakındır. EN standartları, “Avrupa Standart Komitesi (CEN)”, ISO ise 
“Uluslararası Standartlar Teşkilatı” tarafından hazırlanmaktadır. EN 16001 2009 yılında, ISO 50001 ise 2012 
yılında yürürlüğe girmiştir. Geçiş döneminin ardından, EN 16001’in yerini de ISO 50001 alacaktır. Bu ve ben-
zeri geliştirilecek standartların yaygınlaşması, izleme ve doğrulama uygulamalarının sürekliliğini sağlayacaktır.



Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanı

25

Tablo 7. EUbuild EE Proje Ortağı Ülkelerin Başlıca Enerji Verimliliği Uygulama ve Önlemleri Açısından Karşılaştırılması

Enerji Yöneticisi Uygulama Yok Mecburi Değil Enerji Kanununda 
görevler arasında 
var Meslek olarak 
tanımlanmamış 
ancak bazı 
sorumluluklar 
gelişmekte Bazı 
Belediyelerde mevcut.

EV kanununda var 
ancak uygulamada 
yok. 

Var ancak 
yönetmelikler 
ile daha geniş 
bir yasal temele 
dayandırılmalı

EV Kanunu ile 
büyük ölçekli 
(enerji tüketimi ve 
toplam inşaat alanı 
kriterlerine göre) 
binalarda zorunlu

Enerji Denetçisi Resmi olarak 
tanımlanmamış 
ancak bu 
konuda eleman 
yetiştirilmekte

Binalarda Enerji 
Denetçisi Eğitimi  
Programı var.  

Enerji Kanunu’nda 
tanımlanmış 

Yaklaşık 40 kadar 
Enerji Denetçisi 
var.

Var ancak 
yönetmelikler 
ile daha geniş 
bir yasal temele 
dayandırılmalı

Uygulama yok

EV Denetimi Yeni Taslak EV 
Kanunu’nda 
belirtilmekte

Mevcut ve yeni 
ibnalar için 
bazı kanton ve 
belediyelerde 
zorunlu

Henüz detaylı 
tanımlanmamış, 
proje bazında 
uygulanıyor
İlgili düzenlemeler 
yayınlandıktan 
sonra yeni ve 
büyük iyileştirmeler 
gerektiren binalarda 
uygulanacak.

Büyük enerji 
tüketicileri ve 1000 
m2 den büyük 
kullanım alanı olan 
binalar için zorunlu

Var ancak 
yönetmelikler 
ile daha geniş 
bir yasal temele 
dayandırılmalı

Yeni binalar için 
var, 2017’den 
sonra mevcut 
binalar için de 
geçerli olacak

Enerji Yönetim 
Sistemi

Yeni Taslak EV 
Kanunu’nda yer 
almakta

Bazı şirketlerde 
var ancak kamu 
kuruluşları ilgisiz 

Kamuda küçük 
ölçekli projeler ile 
sınırlı 

Kamu idari 
birimleri, denetim 
kurumları, ajanslar, 
yerel yönetimler ve 
kamu şirketlerinde 
var. 

Ağırlıklı olarak 
sanayi ile ilgili. 
Taslak EV 
kanunu’na göre 
belediyelerde 
kurulacak

Var ancak ağırlıklı 
olarak sanayi ile 
ilgili
 – ISO 50001

Enerji Tüketim 
İzleme

Uygulanıyor Böyle bir gereklilik 
yok

Elektrik tüketimi 
dağıtım firması 
tarafından 
denetleniyor.

Enerji Denetim 
prosedürü’nün bir 
parçası olarak, 
büyük tüketiciler 
ve kamu binaları 
Bakanlığa yıllık 
bildirim yapmakta

Altyapı ve 
Enerji Bakanlığı 
tarafından Yıllık 
Enerji Dengesi 
yayınlanıyor 

200.000 m2 üzeri 
yada 500 TEP üzeri 
ticari binalar ve 
100.000 m2 üzeri 
veya 250 TEP üzeri 
kamu binaları yıllık 
tüketim miktarlarını 
bildirmekle yükümlü

Binalarda Enerji 
Performans 
Hesaplamaları/ 
Sertifikası

Henüz yok 
ancak taslak 
kanunun ikincil 
yönetmeliklerinde 
tanımlanması 
planlanmakta

Her yeni binada 
iskan alımı sırasında 
min B seviyesi, 
Mevcut binalarda, 
alım-satım, kiralama 
ve renovasyon 
halinde var Tüm 
kamu binalarının 
ise 2013 yılına 
kadar tamamlaması 
gerekli 

Ulusal seviyede 
yok, yıl sonuna 
kadar çıkması 
bekleniyor.

Kanunda var ancak 
uygulaması yok

İskan için gerekli. 
Yeni binalarda en 
az C sınıfı olmalı, 
renovasyon yapılan 
binalarda ise 
mevcut sınıfın en 
az bir üstü olmalı. 
Uygulama 1 Ekim 
2012’den itibaren 
geçerli.  

Yeni binalarda 
inşaat izni için 
gerekli, en az 
C sınıfı. 2017 
yılından itibaren 
mevcut binalar için 
de zorunlu olacak.  

EV Uygulamaları / 
Önlemleri

ARNAVUTLUK BOSNA HERSEK MAKEDONYA KARADAĞ SIRBİSTAN TÜRKİYE
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EVD Şirketleri Henüz yok 
ancak taslak 
kanunun ikincil 
yönetmeliklerinde 
tanımlanması 
planlanmakta

Sınırlı faaliyet 
piyasası

Tanımlı olmasına 
rağmen sistemli bir 
program mevcut 
değil

Tanımlanmış ancak 
uygulaması yok

Kamu – özel sektör 
ortaklığı hakkında 
çıkan yeni kanun 
ile sıkı kurallar 
tanımlanmış. 

2008’den beri 
mevcut ancak  
performans 
sözleşmesi 
uygulama örnekleri 
mevcut değil 

Algı Arttırma 
Çalışmaları

Pekçok EV 
algı arttırma 
kampanyası var 
ancak hükümetin 
bu konuya daha 
fazla eğilmesi 
gerekli. 

Son zamanlarda 
düşük seviyede 
başladı ancak 
arttırılmalı  

Mevcut ve 
tüm strateji 
dökümanlarında 
bahsi geçiyor ancak 
kapasite ve bütçe 
yetersizliklerinden 
dolayı 
yaygınlaştırılamıyor

EV Eylem Planında, 
EV projeleri 
ve finansal 
kaynakların 
hedeflerinde yer 
almakta 

EV Ajanslarının 
görevleri arasında

Kanun, yönetmelik 
ve strateji 
belgesinde yer 
almakta

EV Projeleri ve 
Uygulamaları 

3 tanıtım projesi ve 
25 binayı kapsayan 
bir hibe programı

Bakanlıklar 
vasıtasıyla hükümet 
binalarında pekçok 
tanıtım projesi 
yürütülmekte ve 
%100 finanse 
edilmekte 

Belediye seviyesinde 
pek çok küçük proje 
mevcut
Bina okul, yuva 
vb. lerde yürütülen 
uluslararası finans 
kuruluşlarının 
tanıtım projeleri.
yaygınlaştırılamıyor

Yüksek enerji 
tüketicileri için 
zorunlu

Farklı pek çok 
proje uygulamada

Sanayi için zorunlu 
uygulamalar ve 
gönüllü teşvikler 
mevcut ancak 
binalar için mevcut 
değil 
Yürütülen projelerin 
içerikleri net olarak 
bilinmemekte

Yenilenebilir 
Enerji (YE) 
Uygulamaları

Taslak YE Kanunu AB direktifleri ve 
uygulama planına 
uyum kararı 
alınmış  
Enerji ihtiyacının 
%70’inden 
fazlasını YE ile 
sağlayan binalarda 
performans 
sertifikasına 
sahip olma 
yükümlüğünden 
muaf olunması
Feed-in tarrif (alım 
garantisi) ile ilgili 
düzenlemeler 
mevcut

YE uygulamaları 
için 2020 yılını 
hedefleyen strateji 
belgesi hazırlanmış
Hedef 2020 yılına 
kadar YE kaynaklı 
enerji üretimini 
%21’e çıkarmak 

EV için bir önlem 
olarak kabul 
görmüş
Enerji Kanunu’nda 
tanımlanmış 
2030 yılı için 
strateji belgesi 
hazırlanıyor 
 

2009 yılında 
bakanlık 
tarafından EV ve 
YE direktiflerinin 
uygulanması kararı 
alınmış
2012 yılı sonunda 
10 yıllık Ulusal 
YE Eylem Planı 
yayınlanacak 

YE Kanunu (2005) 
ve teşvik niteliğinde 
feed-in tariffs 
(alım garantisi) 
tanımlanmış 
durumda

Eko-tasarım ve 
etiketleme

Henüz yok 
ancak taslak 
kanunun ikincil 
yönetmeliklerinde 
tanımlanması 
planlanmakta

Yok Makedonya 
Sürdürülebilir 
Kalkınma 
Stratejisinde (2009 
– 2030 dönemi için 
)yer almakta

EV kanunu’nda 
bu konu hakkında 
madde bulunmakta

Taslak EV 
kanunu’nda 
belirtilmekte 

Aydınlatma ve 
elektrikli ev aletleri 
için özel standartlar 
mevcut

EV Uygulamaları / 
Önlemleri

ARNAVUTLUK BOSNA HERSEK MAKEDONYA KARADAĞ SIRBİSTAN TÜRKİYE



 » Enerji performans sertifikasyonu Türkiye yanında Bosna Hersek ile Sırbistan’da inşaat ve/veya işletme izinleri / 
ruhsatları alınması için zorunludur. Ancak, Türkiye’de mevcut binalar için henüz 2017 yılına kadar zorunlu bir 
uygulama yoktur. Mevcut binalar için uygulama 2017 yılı itibari ile bir geçiş döneminin ardından başlayacaktır.  
Sertifikada belirtilen enerji sınıflarının ve referans değerlerin doğru olarak belirlenmesi için bina stoğu ile birlikte 
binalara yönelik enerji verimliliği etüt çalışmaları verilerinin derlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan Tür-
kiye için en büyük eksikliklerden biri olan veri sorununun giderilmesi amacıyla, ilgili ölçme ve değerlendirme sis-
temlerinin oluşturulması gerekmektedir. Sertifika oluşturmak için kullanılan/kullanılacak hesaplama yönteminin 
ise, Türkiye gibi geniş coğrafyada farklı tip ve türlerdeki binalara uygulanabilecek kolaylıkta ve aynı zamanda 
güvenilirlikte olması ve örnek uygulamalar ışığında sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanacak 
enerji sertifikaları, ileriye dönük enerji verimliliği önlemlerinin doğru olarak belirlenmesine katkıda bulunacaktır. 

 » Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinin, bina ve sanayi sektörlerine yönelik enerji verimliliği etüt çalış-
maları başta olmak üzere, enerji tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi ve sonuçta uygulama projeleri ile olası 
verimlilik arttırıcı önlemlerin gerçekleştirilmesi gibi çok geniş bir çerçeve yükümlülükleri bulunmaktadır. Türkiye, 
diğer proje ortakları ile karşılaştırıldığında; gelişmiş bir EVD piyasasının bulunduğu tek ülkedir. Ancak, bu pi-
yasanın geliştirilmesi ve genişletilmesi için, uygulama projelerinin sayılarının ve kalitelerinin arttırılması, izleme, 
kontrol etme ve doğrulama sistemleri ile entegrasyonunun sağlanması ile birlikte, farklı ve uygulanabilecek 
finans modellerinin işlevselliğinin belirlenmesi de gerekmektedir. 

 » Binalarda enerji verimliliği alanında; enerji uzmanları, kamu, özel ve finans sektörü ile sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, akademisyenler vb.  kısacası tüm ilgili aktörler ile halkın, algı düzeylerinin arttırılması, uygulamaların 
başarıya ulaşmaları açısından çok önemlidir. Bu sebeple, enerji verimliliği bilinçlendirme kampanyaları, en iyi 
uygulama örneklerinin tanıtımı gibi eylemlerle birlikte özellikle merkezi ve yerel yönetimlerce desteklenmelidir. 

 » Enerji verimliliği çalışmaları ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımlarının arttırılması, sinerji etkisiyle bir-
birlerinin etkilerini güçlendirmektedir. Başka bir deyişle, enerji verimliliği uygulamaları ile elde edilen ekonomik 
kazançlar, daha yüksek maliyetli yenilenebilir enerji yatırımları için fon olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca, eko-
nomik kazançların yanısıra, fosil kaynaklarının kullanımlarının azaltılması ile CO2 salımları da azalacaktır. Ye-
nilenebilir enerji yatırımlarınının yaygınlaştırılması için, hükümet tarafından binalara ve yerel yönetimlere yönelik 
uygulama desteklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

 » AB’nin orta ve uzun vadede en önemli hedeflerinden biri olan “sıfır enerji tüketen ve çevreye duyarlı binaların” 
gerek kamu gerekse konut ve ticari alanlarda yaygınlaştırılması için ilgili tüm ürün ve sistemlerin etiketleme ve 
ekolojik tasarımlarının ulusal koşullara uygun standartlarla arttırılması gereklidir. Böylelikle piyasada, hem enerji 
verimli hem de çevreye duyarlı ürün ve sistem teknolojilerinin payı yükselecektir. 
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2.4 Binalarda Mevcut Enerji Verimliliği Finansman Yöntemleri

EUbuild EE Projesi’nin genel amacı; ortak ülkelerde bina sektörüne yönelik mevcut ve uygulanabilecek enerji verimliliği 
finansman modellerini belirlemek ve karşılaştırmalı olarak yeni yöntemlerin gelişimine katkıda bulunmaktır. Ülkelerin 
mevcut finans yöntemlerini karşılaştırabilmek amacıyla Tablo 8 oluşturulmuştur.
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Finans Mekanizmaları ARNAVUTLUK BOSNA HERSEK MAKEDONYA KARADAĞ SIRBİSTAN TÜRKİYE

Vergi İndirimi/
Muafiyeti

Uygulama zayıf Henüz yok ancak 
Ulusal Eylem 
Planı’nda vergi 
indirimi (%13’e 
kadar) önerilmekte 

YE sistemleri 
ithalatı için KDV 
oranı %18’den 
%5’e çekilmiş 
durumda 

YE (güneş 
kollektörleri 
v.b.) ve EV 
ürün/teknoloji 
kullanımı ve 
üretimi için mevcut 
bulunmakta

Mevcut ancak 
binalar için değil

Mevcut ancak 
binalar için değil

Satın alım garantisi 1999’dan beri 
mevcut

2004’ten beri 
mevcut

YE ile elektrik 
üretimi ve 
kojenerasyon 
sistemleri için 
mevcut

Güneş, rüzgar ve 
klasik biyokütle 
uygulamaları için 
mevcut

YE kullanılarak 
elektrik üretimi için 
mevcut (31 Aralık 
2012 tarihine 
kadar geçerli)

Elektrik üretimi 
için güneş, 
rüzgar, biyokütle, 
hidroelektrik, 
jeotermal sistemler 
için mevcut

Krediler 1999’dan beri 
Pro Credit 
Bankası Kredileri 
bulunmakta

UNDP, USAID, 
EBRD, UNEP, GEF
Ulusal bankalar az 
sayıda EV kredisi 
kullandırmakta

WeBSEFF (EBRD/
AB), “Green 
for Growth 
Fonu”(KfW), 
Dünya Bankası 
fonları, 
Makedonya 
Kalkınma 
Bankası ve yerel 
bankalar tarfından 
kredi olarak 
kullandırılıyor

Dünya Bankası ve 
KfW fonları kamu 
binalarında EV için 
kullanılmakta

Uluslararası 
Kalkınma Örgütü, 
EBRD, Dünya 
Bankası, KfW, 
UNDP fonları 
yerel bankalar 
tarafından 
kullandırılıyor

TURSEFF (EBRD, 
Dünya Bankası), 
KfW, GEF, UNDP, 
Fransa Kalkınma 
Ajansı fonları 
ulusal bankalar 
aracılığı ile 
kullanılmakta 

Hibeler KfW 3 uygulama 
projesi dışında 
25 bina için 
5.5 Milyon Euro 
ayırmış durumda

UNDP, USAID, GIZ  
destekli tanıtım 
projeleri mevcut
Kantonlar ve yerel 
yönetimler %100 
hibe verebilmekte

Dünya Bankası 
– Sürdürülebilir 
Enerji Projesi, 
EBRD/EU 
WeBSEFF, USAID 
Habitat for 
Humanity, UNDP, 
GIZ hibeleri 
mevcut

GIZ, Norveç 
Krallığı

EBRD, “Enerji 
Verimliliği Fonu”,
Norveç, enerji 
yönetim 
uygulamaları
İspanya, güneş 
enerjisi 

Yok

Kamu-Özel Sektör 
Ortaklığı

2008 yılından 
beri yasal çerçeve 
mevcut

Yasal çerçeve 
mevcut

Yeni Kanun’da 
kamusal 
alanlardaki 
aydınlatma 
uygulamaları için 
mevcut

EV için çok düşük 
seviyede 

2011 ‘den beri 
yasal olarak 
mevcut

İlgili yasal 
düzenleme henüz 
mevcut değil

Tablo 8. EUbuild EE Proje Ortaklarının Mevcut Finans Yöntemlerinin Karşılaştırılması



Tablo 8’e göre Türkiye için sonuçlar aşağıda sıralanmaktadır: 

 » Türkiye’de mevcut olmayan vergi indirimleri / muafiyetleri gibi finans yöntemleri, enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji uygulamalarının teşviki, hükümetlerin ekonomi politikalarında ön sırada yer almalıdır. 

 » Tabloda görüldüğü gibi, uluslararası finans kurumları, (UNDP – Birleşmiş Milletler Kalkınma Bankası, USAID 
– Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı, Dünya Bankası, EBRD – Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası, EIB – Avrupa Yatırım Bankası, GEF – Küresel Çevre Fonu, GIZ – Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı, 
KfW – Alman Kalkınma Bankası, AFD – Fransa Kalkınma Ajansı v.b.), tarafından konutlara ve ticari binalara yö-
nelik pek çok kredi alternatifi mevcuttur.  Bu kuruluşlar ile ulusal bankaların işbirliklerini kolaylaştırmak amacıyla 
Türkiye’de TURSEFF – Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finans Programı; Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan’da 
WEBSEFF – Batı Balkan Ülkeleri Finansman Programı gibi ortaklık programları da oluşturulmuştur.  Bu gibi 
kredilerin geniş tabanlı kullanılabilmeleri için, başta düşük faiz ve uzun dönemli olmak üzere özel durumlarının 
tanımlanması ve çıktılarının izlenmesi gerekmektedir.

 » Tablo 8’de belirtilen “kamu-özel sektör ortaklığı” ve “üçüncü taraf finansmanı” EVD piyasasının geliştirilmesi 
için önemli finansman yöntemleridir. “Kamu-özel sektör ortaklığı” için ilgili Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik 
yapılarak EVD gibi özel şirketlerin de kamu ihalelerine katılmasının sağlanması gerekmektedir. EVD’lerin enerji 
verimliliği uygulama projelerinde kullanılan “enerji performans sözleşmesi”nin diğer benzer sözleşmelerden 
farkı, EVD’nin sağlayabileceği enerji tasarruf oranının garanti edilmesidir. Bu tip sözleşmelerde finansman ilgili 
tüketici veya EVD tarafından gerçekleştirilebileceği gibi, “üçüncü taraf finansmanı” ile ulusal ya da uluslararası 
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Finans Mekanizmaları ARNAVUTLUK BOSNA HERSEK MAKEDONYA KARADAĞ SIRBİSTAN TÜRKİYE

Üçüncü Taraf 
Finansmanı

Henüz yok 
ancak taslak 
kanunun ikincil 
yönetmeliklerinde 
tanımlanmış 
durumda

Yok Özellikle özel 
sektör projelerinde 
gelişme 
aşamasında

Yok 2011 Kamu-Özel 
Sektör Ortaklığı 
ile ilgili yasal 
düzenleme ile 
mevcut

Yok

Verimli Teknolojiler 
için Ar-Ge 
Yatırımları

Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı 
bütçesinde mevcut 

Eğitim Bakanlığı 
tarafından 
sağlanmakta

Makedonya Ar-Ge 
Ulusal Programı 
2012 -2016 hem 
üretim hem de 
tüketim tarafında 
YE ve EV ürün, 
teknoloji ve 
sistemlerine yer 
verilmesi amaçlı 

Karadağ YE ve 
EV Kanununda 
(2006-2009 )
EV fonları 
tanımlanmış ancak 
uygulaması yok, 

EV ürünler 
için teşvik 
mekanizması 
olarak 
tanımlanmış 
durumda

Çoğunlukla 
TUBITAK 
tarafından 
verilmekte

Beyaz Sertifika Henüz yok 
ancak taslak 
kanunun ikincil 
yönetmeliklerinde 
tanımlanmış 
durumda

Yok Yok Yok Yok Yok

Salım Ticareti Yok Yok Yok Yok Çerçeve var ancak 
hiç uygulaması 
yok

Gönüllü piyasa 
mevcut ve 
çoğunlukla YE 
uygulamaları 
desteklenmekte 
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finans kurumları tarafından da sağlanabilir. Bu durumda ya tüketici ya da EVD kullanılan finansmanın geri 
ödemesini de garanti etmek durumundadır. Bu şekilde uygulamaların piyasada yaygınlaşması mevcut tasarruf 
potansiyellerinin, özellikle kullanılmakta olan binalar için değerlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

 » Dünya ve AB’de iklim değişikliği küresel çevre probleminin çözümüne yönelik enerji-ekonomi-çevre üçgeni ekseninde 
“düşük karbonlu ekonomi”ye geçiş çalışmaları önem kazanmıştır. Bu çalışmalarda, enerji verimliliğinin yanısıra, yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile ilgili finansman yöntemleri de yer almaktadır. Özellikle Türkiye’de gönül-
lü ulusal salım ticareti piyasasının uluslararası gönüllü / zorunlu piyasalar ile uyumlaştırılması ve diğer yeşil finansman 
alternatiflerinin kullanılması, yenilenebilir enerji alanındaki finansman boşluğunu doldurabilecektir.  

2.5. Binalarda Enerji Verimliliğine Dönük Uygulanabilir Gelecek Finansman Olanakları

Mevcut finans modellerine ek olarak, ülke koşullarında uygulanması olası yeni finansman yöntemlerinin 
belirlenmesi ve geliştirilmesi enerji verimliliği piyasasının sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Bu 
kapsamda, EUbuild EE Proje ortaklarının ileriye dönük gelişime açık finans yöntemleri ile ilgili görüşleri de 
sorgulanmış ve Tablo 9’da toplu olarak verilmiştir.

Tablo 9. EUbuild EE Proje Ortakları İçin İleriye Dönük Uygulanabilecek Finans Yöntemleri

ARNAVUTLUK Düşük faizli krediler, Ulusal Enerji Verimliliği Fonu, Vergi indirimleri

BOSNA HERSEK Düşük faiz ve uzun vadeli krediler, hibeler ve uluslarası teknik desteklerin finansmanı 

MAKEDONYA Sübvansiyonlar, yatırımcı ve kullanıcı açısından avantajlı vergi düzenlemeleri (enerji verimli malzeme ve cihazlarda düşük 
vergi talebi,v.b.)

Ulusal Enerji Verimliliği Fonu

Yeşil mortgage ve beyaz setrifika uygulamaları 

Düşük gelir düzeyine sahip aileler için hükümet veya ulusal bankalar kaynaklı uygun finansman modelleri 

EVD uygulamaları

KARADAĞ Vergi muafiyetleri, düşük faizli krediler ve algı arttırmaya yönelik tüm paydaşlara yönelik destekler  

SIRBİSTAN Üçüncü taraf finansmanı ve enerji performans sözleşmesi uygulamaları

Düşük faizli veye imtiyazlı özel krediler

Algı arttırmaya ve EV yatırımlarını teşvike yönelik vergi düzenlemeleri

TÜRKİYE Sanayi sektörü hükümet desteklerinin (verimlilik proje ve gönüllü anlaşma v.b.) bina sektörleri için de tanımlanması

Enerji verimli malzeme, cihaz ve sistemlerin teşviki için vergi/tarife düzenlemeleri

Kamu-özel sektör ortaklığı, üçüncü taraf finansmanı ve enerji performans sözleşmesi uygulamalarının EVD piyasasında 
yaygınlaştırılması

Ulusal bankaların katkılarıyla imtiyazlı veya düşük faizli kredi olanaklarının bireysel tüketiciler için de geliştirilmesi ve bir 
çatı finans kurumunun oluşturulması

Gönüllü salım ticareti piyasasının AB ile entegrasyonu 

ÜLKE ÖNGÖRÜLEN FİNANS YÖNTEMLERİ
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Tablo 9’da belirtilen finans yöntemleriyle ilgili genel sonuçlar şöyledir: 

 » Hükümet destekli ulusal enerji verimliliği fonu, verimli proje destekleri, vergi/tarife (binalarda elektrik tarifesi) 
düzenlemelerinin yapılması,

 » Özellikle düşük gelir seviyeli tüketicilere ve bireysel olarak bina sahibi / yöneticisi vb. yönelik imtiyazlı / düşük 
faizli uzun dönemli kredilerin ulusal bankalar kanalıyla kullandırılması,

 » EVD piyasasının gelişimi için kamu-özel sektör ortaklığı için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve enerji per-
formans sözleşmesi uygulamaları ile garanti edilen tasarruf miktarlarının değerlendirilmesi, ulusal bankaların da 
desteklediği üçüncü taraf finansmanı uygulamalarının yaygınlaştırılması. 

2.6. Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansman Olanaklarının Geliştirilmesi için Öneriler

Finansman boyutunun yanısıra, genel olarak proje ortaklarının ülkeleri özelinde binalarda enerji verimliliği ile ilgili 
önerileri Tablo 10’da özetlenmektedir. 

Tablo 10. EUbuild EE Projesi Ortaklarında Binalarda Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi İçin Öneriler

ARNAVUTLUK Tüketiciler için enerji verimliliği kampanyaları 

Ulusal koşullarda binalarda enerji performans göstergelerinin belirlenmesi

Enerji verimli teknolojiler ile ilgili uluslararası  know-how projelerinin geliştirilmesi

BOSNA HERSEK Kantonların ve yerel yönetimlerin bilinçlendirme faaliyetleri ve uygulama örneklerinin arttırılması

Yasal düzenlemelerin uygulamaya dönüştürülebilmesi amaçlı düzenlemelerin yapılması

Bina sertifikasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması

Veri toplama sistemlerinin oluşturulması

MAKEDONYA Bina sertifikasyonu uygulamalarının zorunlu hale getirilmesi

Enerji verimli teknlojiler için ulusal standartların hazırlanması ve akredite olmuş laboratuar sayılarının arttırılması

Finans sektöründe proje değerlendirme amaçlı enerji uzmanlarının yer alması

Geniş ölçekli bilinçlendirme faaliyetleri organizayonları

KARADAĞ Enerji verimliliği ile ilgili yasal düzenlemelerin en kısa dönemde uygulamaya konulması

İthal enerjiye dayalı verimli teknolojilerin kullanımı yerine, ulusal çalışmalarla yerli teknolojilerin üretilmesinin 
desteklenmesi

EVD piyasasının oluşturulması

Halkın algı düzeyinin arttırılması

SIRBİSTAN Enerji, bina, inşaat, ekonomi, teknoloji ve çevre sektörlerinin politika entegrasyonu

Oluşturulan strateji ve eylem planlarının kısa vadede hayata geçirilmesi

Mevcut binalara yönelik uygulamaların arttırılması ve koşullarının iyileştirilmesi

Ulusal ve uluslararası finans yöntemlerinin verimliklerinin değerlendirilmesi

EVD piyasasının geliştirilmesi

ÜLKE ÖNERİLER



3. TÜRKİYE’DE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve FİNANSMANININ
 GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YOL HARİTASI: Hedeflenenler, Yapılanlar ve Yapılabilecekler

4 Ekim 2012’de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan ve Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek 
“AB Enerji Verimliliği Yönetmeliği” üye ülkelerin ulusal ve AB’nin birlik olarak enerji verimliliği (2020 yılında enerji verim-
liğinin 1990 seviyesine göre % 20 oranında arttırılması) hedeflerine ulaşılabilmesi için bağlayıcı ancak esnek önlemler 
içermektedir. Yönetmelikle birlikte yeni tanımlanan uygulamalar; 

 » Her üye ülkede bina stoğu verilerinin yenilenmesi için stratejiler oluşturulması,

 » Enerji firmalarının sanayi ve konutlara sağladıkları enerjinin yıllık % 1,5 oranında azaltılması, 
 Í Tüketiciye gerçek tüketimlere dayalı faturalandırma yapılması,

Ayrıca Türkiye için ileriye dönük geliştirilmiş bazı ortak öneriler de aşağıda özetlenmektedir:

 » Bina stoğu başta olmak üzere, gerekli veri tabanlarının oluşturulması ve sürekli yenilenmesi için ulusal ölçme-
değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi,

 » Enerji yöneticisi / yönetimi uygulamalarının zorunlu hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması,

 » Zorunlu enerji verimliliği etütleri,

 » Yeni ve mevcut binalar için zorunlu enerji sertifikasyonu uygulamaları,

 » EVD piyasının geliştirilmesi için kamu-özel sektör ortaklığı ve enerji performans sözleşmesi uygulamalarının 
yaygınlaştırılması,

 » Enerji verimli ve yenilenebilir enerji teknolojileri için uluslararası know-how teknik destek proje olanaklarının 
değerlendirilmesi,

 » Yurtiçinde enerji verimli malzeme / cihaz ve sistemlerin test ölçümleri için akredite laboratuarların oluşturulması, 
var olanların sayılarının arttırılması,

 » Algı arttırma ve bilinçlendirme çalışmalarının devamlılığı,

 » Çevre/yeşil finansman boyutları ile ilgili uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi.
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TÜRKİYE Enerji verimiliği eylem planının hazırlanması ve ilgili yasal düzenlemelerde zorunlu/gönüllü uygulamaların destek/ceza 
sistemleri ile ülke genelinde uygulamaya dönüştürülmesi

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri araştırma-geliştirme faaliyetlerinin teşviki

Bina stoku, enerji tasarruf potansiyelleri, enerji performans değerlendirmeleri v.b. alanlarda veri bankaları ile ölçme-
değerlendirme sistemlerinin oluşturulması 

En iyi uygulama örneklerinin öncellikle kamu binalarında özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilmesi

Yeni ve mevcut binalarda enerji sertifikasyon performans hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Çevre politikaları ile entegrasyon, beyaz sertifika ve eko-tasarım/etiketleme standart ve uygulamalarının yaygınlaştırılması 

Tüm stratejilerin etkili olarak ülke genelinde yaygınlaştırılması amaçlı “Enerji Verimliliği Ajansı” nın yapılandırılması

ÜLKE ÖNERİLER
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 » Sıfır enerji düzeyine ulaşmak için, merkezi yönetime ait kamu binalarında maliyet etkin uygulamaların gerçekleştirilmesi,  
 Í Merkezi ve yerel yönetime at binalarda her yıl, taban alanının %3’ünü kapsayacak şekilde yenileme çalşıma-

larının yapılması ve özellikle enerji performans sözleşmesinin kullanımının sağlanması, 

 » 2050 yılına kadar tüm üye ülkelerdeki binaların ayrım olmaksızın “enerji verimli” binalara dönüştürülmeleri 
için yol haritalarının, eylem planlarının hazırlanması (örneğin; mevcut binaların iyileştirilmesi için ulusal enerji 
verimliliği fonunun oluşturulması ve teknik asistanlık gerekliliklerinin belirlenmesi vb.)

 » Diğer yeni öneriler ise aşağıda sıralanmıştır;
 Í Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini izleyen ilk 3 yıl içinde başlamak üzere büyük firmalarda enerji yönetim ve 

enerji etütlerinin gerçekleştirilmesi ve 4 yıllık dönemlerde yenilenmesi, 
 Í Birleşik ısı-güç sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması için maliyet analizlerinin yapılması, 
 Í Kamu ihalelerinde zorunlu olarak uygulanacak enerji verimliliği ile ilgili kriterlerin bulunması,  

 ¼ Merkezi hükümetin sadece enerji verimli cihaz, sistem ve binalar alabilmesi,
 Í Her üye ülkenin sağlanan teşviklerde, bina sahibi ve kiracılar arasında enerji verimliliği uygulamalarının 

gerçekleştirilmesi potansiyelini gözeterek farklılıklar oluşturması, 
 Í EVD piyasasının gelişimine yönelik zorunlu / gönüllü faaliyetlerin arttırılması.

Gelişen bu yeni perspektifte, AB’de tüketilen enerjinin % 40’ından ve seragazı salımlarının üçte birinden sorumlu inşa-
at sektörü ve inşaat malzemeleri, 2020 yılı için AB’nin 20-20-20 hedeflerinin (enerji verimliliğinin % 20, yenilenebilir 
enerji kullanımının % 20 artması ve sera gazı salımlarının % 20 azalması) gerçekleştirilebilmesi açısından büyük öneme 
sahiptir. Diğer yandan, mevcut durumda yapılan analizler, hedeflenen enerji verimliliği oranının sağlanamayacağını 
göstermektedir. Bu olumsuzluğu önlemede bina sektöründe yapılması gerekenler için bir yol haritası olabilmesi amacıy-
la Avrupa İnşaat Teknoloji Platformu (ECTP) ve Avrupa Enerji Verimli Bina Girişimi (E2B) tarafından hazırlanan “Energy-
efficient Buildings PPP beyond 2013” raporundaki kilit noktalar aşağıda açıklanmaktadır: 

 » Enerji politikası: 2020 yılı hedefine ek olarak 2050 için bina sektörü enerji tüketiminin % 40-50 oranlarında 
azaltılması zorunluğu olacağı öngörülmektedir. 

 » İklim politikası: Sera gazı salımları açısından 2050’ye kadar özellikle CO2 salımlarının % 90 oranında azaltıl-
ması gerekecektir. Bu oran yıllık bazda 1,4 gigaton CO2 salım azaltımına karşılık gelmektedir. 

 » Bu politikaların temel hedefleri;

 Í 2050 yılında AB’de binaların büyük bir bölümünün sıfır enerji tüketen ve sıfır CO2 salınımlı olması 
 Í Yenilenebilir ve temiz enerji üretim teknolojileri ve akıllı şebeke uygulamaları ile enerji pozitif binaların yerel 

/ ulusal bazlı yaygınlaştırılması 
 Í Talep tarafında kamu-özel sektör ortaklıklarının EVD projeleri, üçüncü taraf finansmanı, v.b. finansman 

mekanizmaları ile desteklenmesi
 Í Kentsel dönüşümde, enerjinin de yönetilebildiği ve binaların yerel / ulusal şebekelere kolaylıkla bağlanabil-

diği akıllı şehirlerin oluşturulmasıdır. 

Bu politikalar teknoloji üreticileri, inşaat sektörü, inşaat sanayisi, EVD şirketleri gibi özel sektör paydaşları için yeni is-
tihdam alanları ve fırsatlar geliştirecektir. Ancak, bu fırsatların, oluşan ve gelişen piyasada tehditlere dönüşmemesi için 
aşağıdaki soruların cevaplanması gerekmektedir: 

 » Potansiyel piyasa sorunları nasıl çözülebilir?
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 Í Hedeflerin gerçekleşmesi için ayrılan kamu finansmanları oldukça sınırlıdır. Ancak bu finansman olanakları, 
piyasaya istenilen yönün verilmesi açısından gereklilik arz etmektedir. Yeterli olmadığı durumlarda, piyasa-
daki aktörlerin beklenilen uygulamaları gerçekleştirmedikleri gözlemlenmektedir. Yapılan uygulamalarda 
da enerji verimliliği ve sera gazı salımları ana kriterler arasında yer almamaktadır. Bu koşullarda piyasada 
başarılı örnekler uygulanması da zor olacaktır.

 Í Bu açıdan, kamunun zorunlu/gönüllü uygulamalarda teşvik / ceza sistemini yaygınlaştırması ve örnek uygu-
lama projeleri ile piyasayı yönlendirmesi gerekecektir.

 Í Bu çalışmaları geliştirmek amacıyla, yüksek yatırım gerektiren verimli ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
maliyet analizlerinin yapılması; kullanımlarının bireysel binalar ve yerel / bölgesel uygulamalarda yaygınlaştırıl-
ması ve tasarım ile inşaat sonrası performansları arasındaki farkların azaltılması için başta inşaat malzemeleri 
olmak üzere diğer tüm bina malzemelerinin, cihazlarının ve sistemlerinin enerji ve çevre ile ilgili kriterler göze-
tilerek üretilmesi önemlidir.

 » 2020 yılı hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken, 2050 hedeflerine ulaşmak için nasıl bir yol haritası oluşturmak 
gereklidir? (Şekil 2)

 Í Verimli ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin, inşaat malzemesi, cihaz ve enerji tüketim sistemlerinin istenilen 
kalitede, maliyette ve zamanında piyasaya girmesi en temel stratejidir. Böylelikle, bina sektörü için piyasada 
talep edilenler gerek yeni gerekse mevcut binaların iyileştirilmesinde uzun dönemli ve gelişerek kullanılacak 
ve 2020 / 2050 yılı hedefleri için sürdürülebilirlik sağlanmış olacaktır.
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EUbuild EE Projesi ortak ülkelerinin yanısıra AB’deki binalarda enerji verimliliği ve finansmanı ile ilgili güncel gelişmeler 
de gözönüne alındığında, Türkiye için çıkarılabilecek başlıca sonuçlar / öneriler aşağıda özetlenmektedir:

 » Ülke genelinde ve uluslararası alanda binalar ve enerji sektörü terminolojilerinin uyumunun sağlanması,

 » Hükümet destekli verimlilik arttırıcı proje ve gönüllü anlaşma desteklerinin binalar için de tanımlanması,

 » Orta (2030) ve uzun dönemler (2050) için zorunlu enerji verimliliği hedefleri ile birlikte farklı stratejileri de içeren 
alternatif senaryo analizlerinin ve projeksiyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 

 » “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı”nın pratik uygulamalara yönelik olarak destek / ceza mekanizmaları içe-
recek şekilde hazırlanması,

 » 2008 yılında hazırlanan ve 2009’da yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği”nin ve özellikle 
performans hesaplama yönteminin, uygulamada gözlemlenen sorunları giderecek şekilde yenilenmesi,

 » Ülkede ticari sektörde faaliyet gösteren “Eximbank” gibi, enerji verimliliği finansmanının geliştirilmesinden so-
rumlu bir çatı finans kurumunun oluşturulması,

 » EVD olma şartlarının proje bazlı uygulamaların arttırılması için düzenlenmesinin yanısıra, garanti edilen enerji 
tasarruf potansiyellerinin sağlanması için enerji performans sözleşme uygulamalarının kamu-özel sektör proje-
leri başta olmak üzere yaygınlaştırılması,

 » Enerji verimliliğinin başta ekonomi, afet yönetimi, kentsel dönüşü ve çevre stratejileri olmak üzere ilgili tüm 
politikalarla entegrasyonunun sağlanması (Örneğin Orta Vadeli Plan-2012’de ilk kez “bina sektöründe enerji 
verimliliği çalışmalarının desteklenmesi için ekonomik araçların geliştirilmesi” ile ilgili bir madde yer almıştır.), 

 » Yenilenebilir enerji uygulamalarının teşviki için alım garantisi ve gönüllü salım ticareti uygulamalarının etkinlik-
lerinin arttırılması ve enerji verimliliği stratejileri ile sinerji etkisinin yaratılması,

 » Gelişime açık tüm öneriler / önlemler / finans yöntemleri ile ilgili uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi,

 » Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de ilgili tüm önerilerin / stratejilerin / uygulamaların geliştirilmesi, düzenli 
olarak izlenmesi, doğrulanması ve yaygınlaştırılması için “Ajans” yapısının oluşturulması.

Özellikle belirtmek gerekirse yukarıda sıralanan tüm önlemler geçmiş tecrübelere ve günümüz koşullarına ve gelecek 
öngörülerine dayanmaktadır. Çünkü çoğunlukla “aklımız gözlerimizdir.“ Ancak değişim hızının da sürekli değiştiği ke-
sinlikle akıldan çıkarılmamalı ve tüm bu öneriler / önlemler / stratejiler / eylemler Türkiye bina sektörü enerji verimliliği 
piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, belirli dönemlerde yeniden değerlendirilmeli ve gerekirse yenilenmelidir. 

Türkiye’de binalarda enerji verimliliğinin gelecek çalışmalarına Türk inşaat malzemesi sanayisinin güçlü, rekabet ede-
bilir konumu ve kalitesi, kapasitesi ile çeşitliliği katkıda bulunacaktır.
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II. BÖLÜM

AB’NİN 
DURUM ANALİZİ
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1.Giriş

Avrupa Birliği’nde (AB), genellikle binaların toplam enerji kullanımının % 40’ından ve sera gazı emisyonunun üçte 
birinden sorumlu olduğu ifade edilmektedir. İklim değişikliği konusunda yol almak için Avrupa Komisyonu (AK), 
20-20-20 hedefleri olarak bilinen, 2020 yılı itibariyle ulaşılması gereken belirli hedefler koymuştur. Bu hedefler 
üç ana amaca yöneliktir: 

 » 1990 yılındaki seviyelere göre AB sera gazı emisyonlarında % 20 azalma, 

 » Yenilenebilir kaynaklardan üretilen AB enerji tüketimi payını % 20’ye çıkarma, 

 » AB enerji verimliliğinde % 20 artış. 

Enerji verimliliğine yatırım yapmanın istihdam oluşumunda, enerji faturalarının ve yakıt yetersizliğinin düşüşünde olumlu 
ve kanıtlanan bir etkisi vardır. Enerji verimliliği CO2 emisyonlarının azaltılmasında ve düşük enerji ithalatları yoluyla 
enerji güvenliğinin artırılmasında maliyeti en düşük seçenektir. Düşük maliyetli enerji için inşaat sektörünün henüz 
kullanılmamış potansiyeli, nihai enerji tüketiminde, enerji tüketimini düşürme hedefinin önemli bir bölümüne hizmet 
eden bir azalma getirebilir. Burada binaların yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üreticileri haline gelmesi dikkate 
alınmamıştır.

Ne var ki, eğer AB 2020 enerji hedeflerinin ilk ikisine ulaşmada doğru yolda ise, üçüncü hedef olan enerji verimliliğini  
% 20 artırma hedefine ulaşmada yolun yarısına gelmiş demektir. Bu hedefe ulaşmak için daha fazla çaba göster-
mek gerekmektedir. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu tarafından “2050 Yol Haritası” ve “Enerji Verimliliği Yönetmeliği” 
yayınlanmıştır.

Yol haritası ve yönetmelik, Avrupa Komisyonu’ndan gelen yasal teklifler ve bildirimler serisinin en yenileridir ve bu ra-
porda bunların enerji verimliliği açısından inşaat sektörü üzerinde yaratacağı etkilere ve fırsatlara değinilecektir.

2. Enerji/Çevre Açısından Binaların Önemi ve Enerji Verimliliği
 Yenilenebilir Enerji ve Küresel Isınma ile İlgili Genel Durum

Son yıllarda, inşaat sektöründe iki ana enerji tüketimi eğilimi gözlemlenmiştir. Elektrik ve gaz kullanımında % 50 artış 
ve akaryakıt ve katı yakıtlarda sırasıyla % 27 ve % 75 oranında bir azalma vardır. Son yirmi yıldaki küresel eğilim 
yaklaşık 400 milyon ton petrol eş değerinden (Mtep) 450 milyon tona net artış şeklindedir. Bu artış binalardaki enerji 
performansını iyileştirmek için yetersiz eylemlere devam edilirse artmaya devam edecektir. 

Sektörün enerji tüketiminin büyük çoğunluğundan konutlar sorumludur. 2009’da, binalardaki toplam nihai enerjinin 
% 68’inden Avrupalı aileler sorumlu idi. Aileler genellikle enerjiyi ısınma için olduğu kadar soğutma, su ısıtma, yemek 
pişirme ve ev aletleri için de kullanmaktaydılar. Yakıt ve ısınma arasındaki korelasyon ısıtılan gün sayısı ve yakıt tüke-
timini karşılaştıran aşağıdaki grafikte açıkça gösterilmektedir. Elektrik tüketimine ilişkin olarak, ailelerdeki ev aletleri 
kullanımındaki artış eğilim çizgisi ile gösterilmektedir. 



Şekil 2; tüm bölgelerde en sık kullanılan yakıt olarak, sırasıyla Kuzey ve Batı, Güney ve Doğu bölgelerde % 41, % 39 
ve % 26 olan gazı göstermektedir. Kömürün konut sektöründeki en yüksek kullanımı en büyük pay Polonya’da olacak 
şekilde Orta & Doğu Avrupa’da görülmektedir. Petrol kullanımı Almanya ve Fransa’nın en büyük tüketici olduğu Kuzey 
ve Batı Avrupa’da en yüksektir (kaçınılmaz şekilde bu ülkelerin büyüklüğünden kaynaklanmaktadır).

Merkezi ısıtma Orta ve Doğu Avrupa’da yaygın ve Güney ülkelerde ise nadir kullanılmakta iken yenilenebilir enerji kay-
nakları (güneş enerjisi, biyoyakıt, jeotermal, atıklar) sırasıyla Orta ve Doğu, Güney ve Kuzey ve Batı bölgelerde % 21, % 
12 ve % 9 toplam nihai tüketim payına sahiptir.

Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanı

39

Şekil 1 – AB 27, İsviçre ve Norveç’te1990 Yılından Bugüne İnşaat Sektöründe Nihai Enerji Tüketimi 

Şekil 2 – 2009’daki Bölge Başına ve Üç Bölgedeki Son Kullanım İtibariyle Enerji Tipi

CO2 emisyonları doğrudan enerji kullanımı ile bağlantılıdır; bu bağlantı fosil yakıtlarla da orantılıdır ve elektrik için ilgili 
üye devletin girişimci profiline bağlıdır. Farklı ülkelerdeki durumlar aşağıda gösterilmiştir:



Şekil 4; son 20 yılda, Avrupa’da konut dışı binalardaki elektrik tüketiminin kayda değer şekilde % 74 artışı göstermektedir. 
Bu durum Bilgi Teknolojileri (BT) ekipmanlarının, havalandırma sistemlerinin vb. artan etkisinin olduğu son on yıldaki 
teknolojik ilerlemelerle uyumludur. Bu, sektör içindeki elektrik talebinin sürekli arttığı anlamına gelmektedir.

Konut dışı binalardaki ortalama spesifik enerji tüketiminin 280 kWh/m2 (tüm son kullanımları içerecek şekilde) olduğu, 
bunun konut sektöründeki eş değerinden % 40 daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Enerji kaynaklarının dağılımı ve 
2010 ve 1990 arasındaki fark ise aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
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Şekil 3 – Kullanım Alanı Başına Düşen CO2 Emisyonu

Şekil 4 – AB 27, İsviçre ve Norveç İçin Konut Dışı Binalarda Nihai Enerji Kullanımı



Konut dışı binalarda kullanıma bağlı olarak farklı miktarda enerji tüketilir:

 » Hastaneler, ortalama olarak, ölçeğin en üstündedir,

 » Oteller ve Restoranlarda hareket hastanelerle aynıdır,

 » Ofisler, toptan&perakende ticaret binaları enerji kullanımının % 50’sini temsil etmektedir,

 » Eğitim ve spor tesisleri enerji kullanımının % 18’lik bölümüne karşılık gelir,

 » Diğer binalar ise yaklaşık % 6’yı oluşturur.

Yenilenebilir enerji söz konusu olduğunda, AB’nin 27 üye ülkesinin farklı hedefler seçtiği ve Şekil 6’da gösterildiği gibi 
bazılarının hedeflerine ulaşma yolunda olduklarına dikkat edilmelidir.

Avrupa’da yenilenebilir enerji kullanımı her yıl artmaktadır ancak AB üye ülkelerinin çoğunluğunun son hedefe 
ulaşmasına daha çok yol vardır. Binalar için iki farklı yenilenemeyen enerji kaynağını dikkate alabiliriz: Doğrudan 
yakıt tüketimi ve elektrik tüketimi. Birincisi bina sistemleri kullanılarak azaltılabilir ancak elektrik için yenilenemeyen 
enerji kaynağı ülkenin enerji tipine bağlıdır.
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Şekil 5 – AB 27, İsviçre ve Norveç’te Konut Dışı Sektörde Enerji Tipleri ve 1990 Yılı Karşılaştırması

Şekil 6- 
Ülke ve Yıla Göre

Yenilenebilir
Enerji Yüzdesi



Binalar için yenilenebilir enerji oranının artırılması için yapılan eylemler ya ısıtma sistemlerinin iyileştirilmesi ya da alter-
natif ve yenilenebilir seçeneklerle değiştirilmesi ile fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına odaklanmalıdır. Elektrik üretim 
oranının iyileştirilmesinden hükümetler sorumludur.

3.  AB’deki Yasal / Kurumsal Çerçeve (Her AB üyesi ülke için geçerli değildir)

Avrupa inşaat sektörü iyi düzenlenmiş bir sektördür. Aşağıda inşaat endüstrisini şekillendiren Avrupa kanunları özet-
lenmektedir.
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Şekil 7 – İnşaat Sektörünü Etkileyen Avrupa Yönetmelikleri ve Politika Stratejileri

Takip eden bölümde inşaat sektörünü etkileyen ana konulara genel bir bakış aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. 

 » Uyum politikaları: İklim değişikliği ile mücadele,

 » Enerji odaklı girişimler,

 » Binaları hedefleyen yönetmelikler,

 » Ürün hedefli düzenlemeler.

Politika Yönelimleri
• 2050 Düşük Karbon 

Ekonomisi Yol Haritası
• 20-20-20 Enerji Stratejisi
• Akıllı Şehirler Projesi

Enerji Politikası
• Enerji Verimliliği
• Emisyon Ticaret Sistemi
• Yenilenebilir Enerji
• Enerji Vergilendirmesi

Binalar
• Bina Enerji Performans 

Yönetmeliği

Ürünler
• Eko Tasarım
• Eko Etiket
• Yeşil Kamu İhalesi (GPP)
• Enerji Etiketlemesi



3.1. Uyum Politikaları: İklim Değişikliği ile Mücadele

İklim değişikliğini azaltmak AB için stratejik bir önceliktir. Avrupa sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde düşürmek için 
diğer ulusları ve bölgeleri de bu konuda yüreklendirmektedir. AB liderleri kendilerini Avrupa’yı enerji verimliliği yüksek 
olan bir düşük-karbon ekonomisine dönüştürmeye adamışlardır. AB, hedeflerini 2050 yılına kadar sera gazı emis-
yonlarını devamlı olarak azaltmaya odaklamıştır ve bunu yerine getirmek için başarılı şekilde çalışmaktadır. Aşağıdaki 
bölümlerde iklim değişikliği, CO2 emisyonları ve enerji tüketimi ile ilgili AB ana uyum politikalarına bakılacaktır.

 2020 Enerji Stratejisi

10 Kasım 2010’da, Avrupa Komisyonu “Enerji 2020 - Rekabetçi, sürdürülebilir ve güvenli enerji için bir strateji” başlıklı 
bildirimi yayınlamıştır. Bu metinde, Avrupa Komisyonu, Avrupa bloğunun enerji ihtiyaçlarını sürekli olarak güvence 
altına almak için yaklaşık 1 trilyon Euro yatırım çağrısı yaparak, önümüzdeki on yılın enerji stratejisini sunmaktadır. AB 
2020 itibariyle iddialı enerji ve iklim-değişikliği hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır: 

 » Sera  gazı emisyonlarını % 20 azaltmak, 

 » Yenilenebilir enerji payını % 20’ye çıkarmak, 

 » Enerji verimliliğinde % 20 iyileştirme yapmak.

Strateji 5 önceliğin etrafında yapılandırılmıştır:

 » Avrupa’daki enerji kullanımını sınırlandırmak,

 » Pan-Avrupa entegre enerji pazarı kurmak,

 » Tüketicileri yetkilendirmek ve en yüksek iş güvenliği ve güvencesine ulaşmak,

 » Enerji teknolojisi ve yenilenmesi gelişiminde Avrupa liderliğini genişletmek,

 » AB enerji pazarının dış boyutunu güçlendirmek.

2020’de % 20 enerji verimliliğine ulaşmak için, Avrupa Komisyonu binaları ve ulaşımı önemli derecede bir enerji-
verimliliği potansiteli olarak görmektedir. Bu nedenle aşağıdakileri öngörmektedir:

 » Renovasyon hızını artırmak,

 » Her türlü kamu ihalelerine enerji kriterlerini koymak,

 » Enerji verimli projeleri hedefleyen mali programlar geliştirmek,

 » Ulaşımda sürdürülebilirliği geliştirmek,

 » Petrol bağımlılığını azaltmak.
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1990 yılına göre sera gazında (GHD) azalma 2005 2030 2050

Toplam -%7 -%40 ile -%44 arası -%79 ile -%82 arası

Sektörler

Enerji (CO2) -%7 -%54 ile -%68 arası -%93 ile -%99 arası

Endüstri (CO2) -%20 -%34 ile -%40 arası -%83 ile -%87 arası

Nakliye (CO2 havacılık dahil, denizcilik hariç) +%30 -%20 ile -%9 arası -%54 ile -%67 arası

Konut ve Hizmetler (CO2) -%12 -%37 ile -%53 arası -%88 ile -%91 arası

Ziraat (CO2 olmayan) -%20 -%36 ile -%37 arası -%42 ile -%49 arası

Diğer CO2 olmayan emisyonlar -%30 -%72 ile -%73 arası -%70 ile -%78 arası

 2050 Yol Haritası

“2050’de rekabetçi düşük-karbon ekonomisine doğru ilerleme yol haritası” ile Avrupa Komisyonu 2020 hedeflerinin 
ötesi ile ilgilenmektedir ve Avrupa devlet başkanları ve hükümetleri tarafından kabul edildiği şekilde 2050 itibariyle % 
80’lik evsel emisyonlarını % 95 oranında azaltmak olan uzun vadeli hedefini karşılamak için bir plan tasarlamaktadır.

Avrupa Komisyonu inşaat sektöründeki emisyonların 2050’de yaklaşık % 90 civarında azaltılabileceğini belirtmektedir 
ve aşağıdaki yollarla buna ulaşmayı planlamaktadır:

 » Bina enerji performansında revize edilmiş Yönetmelik hedeflerine ulaşmak, 

 » İnşaat sektörünün sürdürülebilir rekabetçiliği için bir strateji oluşturmak,

 » Renovasyon yatırımlarını teşvik etmek ve desteklemek. 

 Akıllı Şehir Girişimi

2020 enerji stratejisi ile ilişkili olarak, “Avrupa Komisyonu (AK)  Akıllı Şehirler Girişimi: “Avrupa için enerji verimliliğini ve 
yenilikçi düşük karbon teknolojilerinin büyük ölçekli dağıtımını hızlandırmayı hedefleyen” bir projedir. 

10 Temmuz 2012’de, AK enerji, ulaşım ve bilgi ve iletişim teknolojileri (BIT), alanlarındaki çok sektörlü konuları kap-
sayan, sanayı önderliğinde bir girişim olan, Akıllı Şehirler ve Toplumlar (SCC) Girişimini yayınlamıştır. Kentsel ulaşımın 
sürdürülebilirliğinin yanında, kaynak ve enerji verimliliğini geliştirmek için yenilikçi çözümler geliştirmeyi harekete ge-
çirmeyi amaçlamaktadır.

SCC Girişimi şehirlerin ortaklığı ile uygulanacak olan bir dizi örnek projeye odaklanmak için enerji, ulaşım ve BIT sek-
törlerinden gelen araştırma kaynaklarını bir havuzda toplayacaktır.

Şekil 8 – Seragazı (GHD) Azaltımı İçin Sektörel Hedefler
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Bildiri, özellikle SCC Girişimi’nde konu edilen aşağıdaki alanları listelemektedir:

 » Akıllı binalar ve mahalleler,

 » Akıllı tedarik ve talep sistemleri ve vatandaşlara daha iyi bilgi verebilmek için hizmetler,

 » Sürdürülebilir kentsel hareketlilik,

 » Akıllı ve sürdürülebilir dijital altyapılar,

 » Akış tanımlaması, entegrasyonu ve optimizasyonu için stratejik planlama.

2013 yılında, AB fonunun 365 milyon Euro’su bu projelerin geliştirilmesi için ayrılacaktır. Bildirim, resmi olarak yanıtla-
yıp yanıtlamamaya karar verecek olan Avrupa Konseyi ve Parlamentosu’na gönderilmiştir.

 Avrupa Kodları (Eurocodes)  

Avrupa Kodlarının amacı uluslararası bina ve inşaat mühendisliği tasarım kodlarını birleştirmektir. Bu kodlar (58 stan-
dardı içermektedir) ilk olarak Yapı Malzemesi Yönetmeliği’nde (89/106/EC) ve şimdi de Yapı Malzemesi Tüzüğü’nde ( 
AB 305/2009) listelenmiş olan, üç ana gerekliliğe değinmek için belirlenmiştir.

 » BWR1: Stabilite ve mekanik dayanım,

 » BWR2: Yangın güvenliği,

 » BWR3: Kullanıcı güvenliği.

Avrupa kodlarının uygulama prensiplerinin temeli bina sistemleri üzerindeki yüklerden geçmektedir. Bina, direnç ve 
dayanıklılık özelliklerinden dolayı bu yüklerle baş etmek durumundadır. Direnç ve dayanıklılık gerekliliklerini sabitleyen 
değerler bir sistem modelinden tahmin ile hesaplanarak ya da ölçülerek yapılır.

İklim değişikliğine uyum gelecekte binaların ve altyapıların seller, ek yükler (ortalamadan güçlü pencereler, anor-
mal kar yükleri…), dış etkiler ile yüzleşmesi için direnç ve dayanıklılık gerekliliklerinin artırılmasına yol açabilir. 
Bu durumları karşılamak için performans seviyesinin artırılması, binaları ve kullanıcılarını iklim değişikliğinden 
korumak için yapılmış en son araştırmaya göre uygulanacaktır.

3.2. Enerji Odaklı Girişimler

 Enerji Verimliliği Yönetmeliği

AK 22 Haziran 2011’de Enerji Verimliliği Yönetmeliği için (EED) teklifini yayınlamıştır. EED, Ortak Üretim Yönetmeliği 
(2004/8/EC) ve Enerji Hizmetleri Yönetmeliği’ni (2006/32/EC) yürürlükten kaldıracaktır. Avrupa Parlamentosu ve Kon-
sey arasındaki taslak Enerji Verimliliği Yönetmeliği üzerinde politik anlaşma 13 Haziran 2012’de yapılmıştır. Yönetmelik 
4 Ekim 2012’de kabul edilmiştir. ve AB ortak karar süreci Resmi Gazete’de yayınlanmasını takiben sona erecektir. Yö-
netmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra 20 gün içinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
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Enerji Verimliliği Yönetmeliği, enerji verimliliği açısından tüm sektörleri ilgilendiren ilk AB çerçevesidir. Enerjinin 
dönüşümünden son tüketimi için dağıtılmasına kadar enerji zincirinin tüm evrelerinde enerjinin daha verimli kul-
lanımında üye devletlerin çabalarını artırmak için yasal olarak bağlayıcı kriterleri ortaya koyar. Kriterler tüm üye 
devletlerde enerji verimliliği yükümlülükleri şeması ya da politika kriterleri belirlemek için yasal yükümlülükleri içe-
rir. Bunlar konut, sanayi ve ulaşım sektörlerinde enerji verimliliği iyileşmelerini sağlayacaktır. Diğer kriterler kamu 
sektörü tarafından oynanabilecek örnek bir rolü ve tüketicilerin ne kadar enerji tükettiklerini bilme haklarını içerir.

Daha önce 2013 yılının ilk üç ayı içinde çıkması beklenen, üye devletlerin ulusal enerji verimliliği hedeflerinde 
ulaşılan ilerlemeyi ölçen AK Raporu 30 Haziran 2014’de beklenmektedir. Ancak, Enerji Verimliliği Yönetmeliği 
(EED) takiben, ulusal enerji verimliliği hedeflerinin incelenmesi hedefi Haziran 2014 olarak düzenlendi. EED’nin 
3(1) Maddesi her üye devletin ya birincil/nihai enerji tüketimi, birincil/nihai enerji verimliliği ya da enerji yoğun-
luğuna göre, belirleyici bir ulusal enerji verimliliği hedefi belirlemesini zorunlu kılar. Direktifin 3(2) Maddesi’ne 
göre, AK genel AB enerji verimliliği hedefinin yanında, ulusal enerji verimliliği hedeflerinde ulaşılan ilerlemeyi de 
incelemelidir.

Raporun sonuçlarına göre, AK 2020 enerji verimliliği hedefine ulaşmayı amaçlayan yeni yasama kriterleri öner-
meye karar verebilir.

 Gelecek Dönemde Yayınlanması Beklenen Enerji Verimliliği Tebliği (2013)

AK’nın 2013 yılının ilk çeyreğinde enerji verimliliği ile ilgili bir tebliğ sunması beklenmektedir. Ürünlerin ekota-
sarımı ve taşıtların enerji verimliliği kriterleri ile birlikte, Enerji Verimliliği Yönetmeliğinin (EED) 2020 itibariyle AB 
enerji verimliliği hedefinin % 20’sinin sadece % 17’sini sağlaması beklenmektedir. Bu nedenle konu ile ilgili başka 
eylemler yapılması gerekmektedir. Bu AK tebliği, Enerji Yol Haritası 2050’yi takip edecektir ve 2030 için bağlayıcı 
enerji verimliliği hedefleri belirlenmesi dâhil, gelecek yıllarda enerji verimliliğini artırmaya odaklanmış diğer kriter-
ler için stratejik politikalar planlamaktadır. Bildirimin aşağıdaki şekilde olması beklenmektedir:

 » Planlanmış 2050 talepleri ile aynı doğrultuda olacak şekilde enerji verimliliğinde ilerleme kaydetmek için 
tahminler yapmak,

 » Uzun vadeli enerji verimliliği ihtiyaçlarını analiz ederek ilgili politika seçeneklerini planlamak,

 » Uzun vadeli hedeflerin ihtiyaçlarına ve amaçlarına uygun kısa vadeli araçlar önermek.

 Avrupa Emisyon Ticareti Sistemi (EU-ETS)

AB Emisyon Ticareti Sistemi (EU-ETS) iklim değişikliği ile mücadelede AB politikasının temel taşıdır ve sanayi sera 
gazı emisyonlarının azaltılması için ana araçtır. Enerji fiyatları üzerinde etkisi olduğundan önemli bir sistem olarak 
görülmektedir.

2005 yılında başlatılan EU-ETS “emisyon üst sınırı ve ticareti” ilkesi ile çalışmaktadır. Bunun anlamı sistemdeki fabrika-
lar, elektrik santralleri ve diğer kurulumlar tarafından yayılabilecek belirli sera gazlarının toplam miktarında “üst sınır” 
ya da bir sınır var demektir. Bu üst sınır içinde, şirketler gerektiğinde birbirlerinden alabilecekleri ya da satabilecekleri 
emisyon ödenekleri kazanırlar. Toplam kazanılan ödenek sayısındaki sınır sayesinde bu ödeneklerin değerleri belirlenir.
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Her yılın sonunda her şirketin tüm emisyonlarını kapsayacak şekilde yeterli ödeneği olması gerekir, aksi takdirde 
ağır cezalar uygulanmaktadır. Eğer bir şirket emisyonlarını azaltırsa, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için yedek 
ödenekleri tutabilir ya da ödenek sıkıntısı çeken bir şirkete satabilir. Alım satım ile verilen esneklik sayesinde emis-
yon azaltımlarının maliyetin minimal olduğu durumlarda yapılması da garanti edilmiş olur.

Zamanla ödenek sayısının azalmasıyla toplam emisyonlar düşer. 2020’de emisyonlar 2005’tekinden  % 21 daha 
düşük olacaktır.

EU-ETS şu anda 30 ülkede faaliyet göstermektedir (27 üye ülkeye ek olarak İrlanda, Liechtenstein ve Norveç). 
Elektrik santralleri, büyük yakma tesisleri, petrol rafinerileri ve demir çelik işleri, ayrıca çimento, cam, kireç, tuğla, 
selülöz, kâğıt ve mukavva fabrikaları gibi kurulumlardan gelen CO2 emisyonlarını kapsar.

Ayrıca belirli proseslerden gelen azot oksit de bu sistemde kapsanmaktadır. Hâlihazırda bu düzenlemede bulunan 
kurulumlar AB CO2 emisyonlarının neredeyse yarısına ve sera gazı emisyonlarının % 40’ına denk gelmektedir.

Havaalanları bu düzenlemeye 2012’de eklenecektir. EU-ETS petrokimyasalları, amonyak ve alüminyum sanayisini 
ve 2013 yılında üçüncü ticaret dönemi başladığında, ek gazları da kapsayacak şekilde genişletilecektir. Aynı za-
manda EU-ETS çalışma şeklinde de düzenlemeyi güçlendirmek için önemli değişiklikler yapılacaktır. 

EU-ETS’nin kapsadığı emisyonlar 2011’de 2010’daki 1,94 milyar tona göre çok az bir düşüş ile 1,89 milyar tona 
ulaşmıştır. Ancak aynı zamanda bu seviye AB’nin ETS üst sınırının 114 milyon ton altında kalmıştır. Bu durum pa-
zarın toplam 7 yılın altıncısında üç yıl üst üste üçüncü yıl için karbon ödenekleri ile fazlalık verdiğini göstermektedir. 
Bu nedenle karbon fiyatları fazlasıyla düşüktür. 

Düşük karbon fiyatları AB’nin iklim değişikliği politikası için kötü haberdir çünkü CO2 ticareti düzenlemesi gücünü 
şirketlerin pazardaki potansiyel fazla kirlilik paylarını satarak elde edecekleri faydalardan almaktadır ve karbon 
fiyatları düştükçe bu faydalar azalmaktadır. Düşen fiyatlar ile şirketlerin emisyonlarını kesme ve ekstra kredileri 
sağlama girişimleri (örneğin enerji verimliliği yatırımları yoluyla) azalmıştır.

 Yenilenebilir Enerji Politikaları (RES)

Yenilenebilir enerjinin kullanımının geliştirilmesi de AK’nın açıkça izlemek istediği yollardan biridir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen enerjinin kullanımının teşvik edilmesine ilişkin Yönetmelik (2009/28/EC, 
RES) 2020’de yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla AB’nin enerji tüketiminin % 20’sine ulaşma hedefini koymak-
tadır. Brüt nihai enerji tüketiminde toplam RES payı için zorunlu ulusal hedefleri koyar ve her üye devlet için ulaş-
tırmadaki % 10 RES payını da zorunlu tutar. Ayrıca ısıtma ve soğutma için yenilenebilir enerji kullanımını da içerir 
(yenilenebilir elektrik ve ulaştırma sektörlerinde gerçekleşen büyüme oranları ile karşılaştırıldığında bu sektördeki 
büyüme daha yavaştır). Aslında yenilenebilir ısıtma ve soğutma sistemlerinin kurulumu binalardaki yenilenebilir / 
yenilenemeyen enerji tüketim oranını artırmak için en iyi yollardan biridir.
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 Enerji Vergilendirme Yönetmeliği 

Nisan 2011’de, AK, Enerji Vergilendirme Yönetmeliği’nin enerji ve iklim sorunlarını da içerecek şekilde güncellen-
mesi için bir revizyon önermiştir. 

Bu revizyon önerisine göre; yönetmeliğin şu anki hali mevcut vergilendirme sistemi ile biyoyakıtlar gibi yenilenebi-
lirler üzerinden kirletici yakıtlara haksız şekilde rekabet avantajı verdiği için, AB Emisyon Ticareti Sistemi (EU-ETS) 
ve CO2 emisyonlarının azaltım ihtiyacı ile tutarlı değildir.

AK’ya göre, vergilendirmeyi hacim yerine enerji içeriğine kaydırarak bu sorunların üzerine eğilmek mümkündür. 
Yeni kurallar mevcut dengesizlikleri kaldırmak ve hem CO2 emisyonlarını hem de enerji içeriklerini dikkate al-
mak için enerji ürünlerinin vergilendirilmesini yeniden yapılandırmayı amaçlamaktadır. Ancak, Nisan 2012’de, 
Avrupa Parlamentosu verimlilik ve yüksek yakıt maliyetleri döneminin bu hareketler için doğru zaman olmadığını 
belirterek, dizel yakıtlardan vergi avantajını kaldırarak AK planlarında bir geri adımı hedeflemiştir. Bu bildirimin 
revizyon önerisinin devamlılığı konusunda güçlü bir etkiye sahip olması olasılık dışıdır çünkü Parlamento sadece 
vergilendirme konularındaki fikrini sunabilir. 

Ancak, bu konunun kanun haline gelip gelmeyeceğine karar verenler yine üye devletler olacaktır. Şu ana kadar, 
üye devletlerden Polonya güçlü emisyon azaltıcı yükümlülüklerin yürürlüğünü engellediğinden Bakanlar Kurulu’nun 
görüşmeleri çok yavaş ilerlemektedir. 

3.3. Binaları Hedefleyen Yönetmelikler 

AB’nin binalardaki enerji kullanımı ile ilgili ayrı bir yasal mevzuatı vardır. Revize edilmiş “Bina Enerji Performans 
Yönetmeliği” (EPBD 2010/31/EU) Yönetmelik 2002/91/EC’yi yürürlükten kaldırır. Yönetmelik yeni ve mevcut bi-
naların enerji performansına ilişkin asgari gereklilikleri belirler, enerji performanslarını sağlar ve binalardaki ka-
zan ve klima sistemlerinin düzenli denetimini gerektirir. 

EPBD, üye devletlerin sıfıra yakın enerjili bina (nearly zero-energy building) sayılarını artırmak için ulusal planlar 
geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Daha fazla enerji verimliliğine ulaşmak için 1 000 m2’den küçük binaları da 
içerecek şekilde kapsamını genişletir. Ayrıca, Yönetmelik aşağıdakileri sağlamayı amaçlar:

 » 31 Aralık 2020 tarihinden başlayarak tüm yeni binaların sıfıra yakın enerjili bina (nearly zero-energy building) 
olması,

 » 31 Aralık 2018’den başlayarak kamu kurumları tarafından kullanılan ve sahip olunan yeni binaların sıfıra yakın 
enerjili bina (nearly zero-energy building) olması.

Bu nedenle üye devletlerin “sıfıra yakın enerjili bina (nearly zero-energy building)” için bir çerçeve oluşturması 
gereklidir ve AK’nın 2012 sonu itibariyle ve ondan sonraki her üç yılda bir bu binaların sayısını artırmada üye 
devletlerin ilerlemeleri ile ilgili raporunu yayınlaması beklenmektedir. Bu ilerleme raporuna göre, AK bir aksiyon 
planı geliştirebilir. Ancak, üye devletler için ortak bir raporlama yaklaşımı geliştirilmemiştir. AK’nın raporlama ve 
takibini kolaylaştırmak için, ulusal planların raporlanmasında ortak bir yaklaşım taslağı üzerinde çalışılmaktadır. 
Bu projenin dâhili bir parçası da AK’nın ulusal planları değerlendirebileceği ve gerektiğinde tavsiyeler verebileceği 
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analitik bir çerçeve geliştirmektedir. Proje ayrıca mevcut düzenlemeleri ile karşılaştırmak için üye devletler tarafın-
dan kullanılacak en iyi maliyet performans seviyesini belirlemek ve en azından en iyi maliyet performans seviye-
lerine ulaşmak için yeni gereklilikler belirlemeye yönelik bir değerlendirme geliştirme arayışındadır. Proje, maliyet 
optimizasyonu ve sıfıra yakın enerji arasındaki ilişkiyi netleştirmeye çalışacak ve bir sistemden diğerine politikaların 
ve pazarların yumuşak geçişini nasıl sağlayacağı ile ilgili yöntem geliştirecektir.

Beklenen AK raporu “sıfıra yakın enerjili binalar (nearly zero-energy building)– binaların enerji performans yönet-
meliği altındaki ortak prensiplerin tanımı” çalışmasına dayalı olacaktır. Bu çalışma uygun tanımın belirlenmesi için 
üç ana kılavuz prensibi göstermektedir:

 » Enerji talebi,

 » Yenilenebilir enerji payı ve

 » Birincil enerji ve CO2 emisyonu.

Bu prensiplerin tanımlarına göre, çalışma aşağıdaki tavsiyelerde bulunur: 

 » Farklı üye ülkeler arasında karşılaştırma yapmak için göstergeler yaratma,

 » Sıfıra yakın enerjili binalar (nearly zero-energy building) için sınır değerine karar verme,

 » Üye devletler için ortak bir raporlama formatı belirleme,

 » Yatırımlara yardım etmek için “istikrarlı bir düzenleyici çerçeve” oluşturma,

 » Sıfıra yakın enerjili binalar (nearly zero-energy building) seviyesinde bina renovasyonu için bir tanım geliştirme.

Çalışma sıfıra yakın enerjili binaların (nearly zero-energy building) tanımlanmış prensiplerinin teknolojik, finansal 
ve politik uygulamalarını da analiz eder:

 » Teknolojik yönden; tanımlanan prensiplere mevcut teknolojiler yoluyla ulaşılabilir,

 » Finansal yönden; Sıfıra yakın enerjili binalar (nearly zero-energy building) olarak yapılacak tüm yeni binalar için 
hesaplanan yatırımlar tahmini yıllık 62 milyar Euro’dur,

 » Sıfıra yakın enerjili binalar, iş yaratma hedeflerinin yanında AB enerji ve iklim hedefleri ile tutarlıdır.

Ayrıca AK’nın akıllı sayaçların maliyetleri ve yararları ile ilgili bir değerlendirme raporunu dikkate aldığını da 
unutmamak gerekir. 2013 yılının ikinci çeyreğinde beklenen bu rapor, üye devletler tarafından yürütülen akıllı 
sayaçların gelişimine dayalı maliyet-kar analizinin sonuçlarını dikkate alacak ve karşılaştıracaktır. AK önceden, 
Yönetmelik 2009/72/EC (üçüncü enerji paketinin “Elektrik Yönetmeliği”) uyarınca 3 Eylül 2012 itibariyle üye dev-
letler tarafından yürütülen maliyet-kar analizlerine dayalı kılavuzları sunan bir tavsiye yayınlamıştır. AK tavsiyeleri-
ne göre, maliyet-kar analizleri aşağıdakilere göre olacaktır:

 » Yerel koşullara uygun hale getirme,

 » Fayda-maliyet analizi,

 » Duyarlılık analizi,

 » Performans değerlendirme, dış etkiler ve sosyal etkiler.

Son ancak aynı derecede önemli olarak, 1 Ocak 2017 itibariyle EPBD’nin 19. Maddesi gereğince AK’nin Yönet-
meliği yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir.
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3.4. Ürün Hedefli Düzenlemeler

AK, sürdürülebilir tüketim ve üretim (SCP) ile sürdürülebilir endüstriyel politikalar (SIP) eylem planında (2008), 
çevresel performansta AB’nin sürekli liderliğini sağlamayı aşağıda maddelenen şekilde hedefler:

 » Pazardaki ürünlerin çevresel performanslarını geliştirmek için, yeni bir sürdürülebilir ürün politikası hazırlamak 
ve tüketicileri çevre dostu ürünleri daha fazla satın almaları için desteklemek,

 » Eko-inovasyon’u teşvik ederek AB şirketlerinin geleceğin pazarlarına uyumunu kolaylaştırmak,

 » Eko-sanayinin rekabet gücünü desteklemek,

 » Uluslararası düşük karbon ekonomisine katkıda bulunmak.

Sürdürülebilir ürün kalitesi aşağıda tanımlanan araçlarla kaynak verimliliğine odaklanan önemli bir alandır. SCP SIP 
Aksiyon planının revizyonu 2012 için duyurulmuştur. Paydaş görüşmeleri, revizyonun ilk adımı olarak 2012 yılının 
kış döneminde yapılacaktır. Bu yeni belge ile ürün politikası ile ilgili tüm yasal araçlar için yeni fikirler önerilecektir. 

Ürün politikası, ürünlerin çevre üzerindeki etkisini azaltacak şekilde tanımlanmasına yardımcı olur. AK, bu sayede, 
daha sürdürülebilir ürünler ve üretim sistemlerine talebi olan arttırmayı hedeflemektedir.

 Ekotasarım (Ecodesign)

Ekotasarım Yönetmeliği (EC/2009/125) enerji ile ilgili ürünlerin çevresel performansını artırmak için (ERPs) AB 
çapında kurallar sunar. Bu ürünlerin çevresel performansı ile ilgili farklı ulusal düzenlemelerin AB bünyesinde 
ticarete engel olmasını önler. Enerji ile ilgili ürünler (kullanımı enerji tüketimi üzerinde etkisi olan) AB’deki enerji 
tüketiminin büyük bir oranına karşılık gelmektedir ve aşağıdakileri içerir:

Kazanlar, bilgisayar, televizyon, transformatörler, endüstriyel fanlar, endüstriyel bacalar vb. gibi enerji kullanan 
(elektrik, gaz, fosil yakıt), üreten, aktaran ya da ölçen ürünler (EUP).

Pencereler, yalıtım malzemeleri, duş başlıkları, musluklar, vb. gibi, enerji kullanmayan ancak enerji üzerinde etkisi 
olan ve bu nedenle enerji verimliliğine katkısı olabilecek diğer enerji ile ilgili ürünler (ERPs). 

Ürün ekotasarım kapsamı altında ise çevresel yönlere odaklanan minimum gereklilikler belirlenir. Ürünler pazara 
girebilmek için minimum gerekliliklere uyumlu olmalıdır. 

Yönetmeliğin ilk versiyonu (2005) enerji-kullanan ürünlere odaklandığından, ilk kriterler genellikle enerji tüketimi 
ile ilgilidir. Yönetmeliğin yeni versiyonu (2009) enerji ile ilgili diğer ürünleri de içerdiğinden bu durum değişebilir 
ve AK diğer çevresel kriterler ile de ilgilenmeyi amaçlar (su tüketimi, atık üretimi, vb. gibi). Yönetmelik kapsamının 
genişlemesi ile inşaat ile ilgili daha fazla ürün hedeflenmektedir. Kazanlar ya da endüstriyel bacalar gibi bazı 
ürünler hali hazırda AK’nin çalışma programında mevcuttur. Musluklar&duş başlıkları, yalıtım malzemeleri (düşük 
olasılık) ya da pencereler gibi ürünlerin bazıları gelecekte AK çalışma programlarında görülebilir. Ayrıca 2012’de, 
Strateji & Değerlendirme Hizmetleri Merkezi (CSES) Ekotasarım Yönetmeliği’nin verimliliğini ve enerji ile ilgili ol-
mayan ürünlere genişletilme uygunluğunu değerlendiren bir rapor yayınlamıştır. Danışmanlar biri konut ürünleri 
olmak üzere, spesifik ürün gruplarında beş örnek çalışma yürütmüştür. Bu çalışmalar AK’nin ilerlemek istediği yol 
ile ilgili net bir fikir vermektedir.
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 Ekoetiket (Ecolabel)

Ekotasarım yaklaşımına benzer olarak, AB Ekoetiket (Ecolabel) yaşam döngüleri boyunca çevre üzerinde azaltılmış 
etkilerine göre ilk % 10’a giren en iyi ürünü ve hizmeti tanımlamaktadır. Gönüllü bir etikettir. AB Ekoetiket işlevsel-
liği bir Regülasyon (EC/66/2010) ile belirlenir. Binalarla ilgili şu ürünler Ekoetiket içerebilir: Sert zemin kaplama-
ları, ısıtma pompaları, iç cephe boyaları & cilalar, dış cephe boyaları & cilalar, ampuller, yumuşak (tekstil) zemin 
kaplamaları, ahşap zemin kaplamaları, turistik konaklama hizmetleri, kamp sahası hizmetleri.

Şekil 9 - Ürün Grubu Kategorisi Başına AB Eko Etiketli Ürün Sayısı (Ocak 2012)

 Yeşil Kamu İhalesi (GPP, Green Public Procurement)
Yeşil Kamu İhalesi kamu otoritelerinin yaşam döngüsü süresince azaltılmış çevresel etkili ürünler, hizmetler ve işler 
tedarik etme arayışında olduğu bir süreçtir. AB GPP kriterleri inşaat işleri, pencereler, perdahlı kapılar ve tavan 
pencereleri, yalıtım, sert zemin kaplamaları, duvar panelleri, iç aydınlatmalar için geliştirilmiştir. 

Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Centre) yardımı ile AK Çevre Genel Müdürlüğü, ofis binaları için Ekoetiket 
ve GPP kriterlerini geliştirmektedir.  

Ortak Araştırma Merkezi Geleceğe Yönelik Teknolojik Çalışmalar Enstitüsü (Joint Research Centre Institute of 
Prospective Technological Studies – JRC-IPTS) tarafından bir çalışma yürütülmektedir. Kriterler binanın her bir par-
çasının yaşam döngüsü süresince çevresel etkileri bilimsel değerlendirme çalışmalarına dayalı olacaktır ve hava 
kalitesi, toprak koruması, atık azaltımı, enerji verimliliği, doğal kaynak yönetimi, GWP, ozon tabakası koruması, 
çevresel güvenlik, gürültü ve biyolojik çeşitlilik gibi farklı çevresel yönleri dikkate alacaktır.
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 Enerji Etiketlemesi (Energy Labelling)

19 Mayıs 2010’da, AB 2010/30/EU Yönetmeliği’ni enerji etiketlerine uyarlamıştır. Bu yönetmelik enerji tüketimin-
de ve diğer önemli kaynakların tüketiminde etiketleme ve standart ürün bilgisi ve son kullanıcıların daha verimli 
ürünleri seçmelerine olanak verecek şekilde, enerji ile ilgili ürünleri içeren destek bilgiler yoluyla, ulusal kriterlerin 
harmonizasyonu hakkında bir çerçeve belirler.

4. İnşaat Sektörünü Hedefleyen Başlıca Enerji Verimliliği
 Uygulamaları / Önlemleri

İnşaat sektöründeki enerji verimliliği kriterlerini iki yeni yasal düzenleme tanımlar. Bunlar revize edilmiş Bina Enerji 
Performans Yönetmeliği (EPBD - 2010/31/EU 19 Mayıs 2010) ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği’dir(EED). 

Revize edilmiş EPBD üye devletlerde 2002 yılında ilk EPBD Yönetmeliği’nin uygulanmasından sonra kabul edil-
miştir. Revizyonun amacı belirli koşulları netleştirmek ve basitleştirmek, kapsamı genişletmek, daha verimli hale 
getirmek ve kamu sektörünün liderlik rolünü sağlamaktır. 

Yönetmeliğin Avrupa Parlamentosu ile ilk görüşülmesinden sonra, Konsey 4 Ekim 2012’de EED’yi kabul etmiştir. 
Üye devletler bu yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren 18 ay içinde koşullarına uyum göstermek zorunda 
olacaktır (geçici olarak İlkbahar 2014). EED, üye devletlerin “merkez hükümetleri tarafından sahip olunan ya da 
kullanılan ısıtılmış ve/veya soğutulmuş binalarının” toplam zemin alanının % 3’ünü yenilemelerini talep eder (üye 
devletin tamamını kapsayan sorumlulukları olan idari departmanlar). Bu kural “toplam kullanılabilir zemin alanı” 
500 m²’den büyük binalara ve Temmuz 2015’den itibaren, 250 m²’den büyük binalara uygulanacaktır. Ancak, 
üye devletler eş değer enerji verimliliğine ulaşmak için alternatif araçlar da kullanabileceklerdir. Tüm büyük ku-
rumların bir enerji denetiminden geçmesi gereklidir. Bu denetimlerin yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 
üç yıl içinde başlaması gerekmektedir ve nitelikli ve onaylı uzmanlar tarafından her dört yılda bir yapılacaktır. 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler (SME) bu yükümlülükten hariç tutulacaktır.

Revize edilmiş EPBD ile yürürlüğe konulan önlemler:

 » İklimlendirme sistemleri tarafından kullanılan enerjinin sınırlandırılması,

 » Kazan ve iklimlendirme sistemlerinin düzenli kontrolden geçmesi,

 » Yenilenmekte olan mevcut binalar dâhil, 2020 itibariyle tüm yeni binaların “sıfıra yakın enerjili binalar” olarak 
tasarlanması,

 » Enerji performansının asgari standartlarının belirlenmesi için maliyet optimizasyon seviyelerini hesaplama,

 » 2013 yılı itibariyle, 500 m2 üzerindeki 2015’ten itibaren ise 250 m2’den büyük yüzey alanlı kamu binalarında 
enerji performans sertifikalarının (EPCs) ilan edilmesi.

EED tarafından yürürlüğe konan önlemler:

 » Enerji verimliliği yüksek performanslı ürünler, hizmetler ve binaların satın alınması,

 » 250 m2 üzerindeki kamu binaları için % 3’lük yıllık renovasyon hedefi,

 » Yerel enerji verimliliği planları ve enerji yönetim sistemlerinin tanıtılması,
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 » Enerji Performans Sözleşmesi’nin daha sistematik kullanımı,

 » Gerçek enerji tüketimini ve gerçek kullanım zamanı bilgisini veren, bağımsız enerji ölçerler yükümlülüğü.

5. AB’de Enerji Verimliliğinin Koordinasyonu

Enerji Verimliliği gibi önemli bir konu gündeme geldiği zaman kesin bir ilgililer listesi oluşturmak mümkün görül-
memektedir. Avrupa Komisyonu’nda (AK), Günther Oettinger 2014’e kadar enerji genel müdürlüğünden (GM) 
sorumlu komisyon üyesidir. Enerji GM içinde, Philip Lowe genel müdür, Marie Donnelly C Müdürlüğü (Yenilene-
bilirler, Araştırma ve Yenilik, Enerji Verimliliği) müdürü ve Paul Hodson Birim C3, (Enerji Verimliliği) başkanıdır.

Şekil 10 – Enerji Genel Müdürlüğü (DG Enerji) Yapılanması



AK içinde ayrıca, İklim Aksiyonundan Sorumlu Komisyon Üyesi Connie Hedegaard; AK Başkan Yardımcısı ve 
Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Komisyon Üyesi Antonio Tajani ve Araştırma, Yenilik ve Bilimden Sorumlu Ko-
misyon Üyesi Máire Geoghegan-Quinn gibi enerji verimliliği ile ilgilenen diğer GM’ler de vardır.

Avrupa Parlamentosunda (EP), Lüksemburg EP Üyesi (MEP), Claude Turmes Enerji Verimliliği Yönetmeliği’nin 
raportörüdür. Raportör politik gruplar içinde tartışılan ve EP deki ilgili komitelerde değiştirilen taslak raporu ha-
zırlayan kişidir. 

Sanayi, Araştırma ve Enerji (ITRE) Komitesi enerji konularından sorumlu Parlamento Komitesi’dir.

Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) bölgelerindeki enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarını artırmak için gönüllü olarak söz vermiş, yerel ve bölgesel otoriteleri içeren genel Avrupa hareketidir. 
Sözleşmeyi imzalayan belediye başkanları 2020 itibariyle AB % 20 CO2 azaltımını karşılamayı ve aşmayı amaçlarlar.

1988’de kurulan, CECODHAS Housing Europe, Kamusal Kooperatif ve Sosyal Konut Avrupa Federasyonu’dur. 
19 ülkede yaklaşık 41.400 kamu, gönüllü ve kooperatif konut sağlayıcılarını temsil eden 45 ulusal ve bölgesel fe-
derasyon ağıdır. Bu yıl, CECODHAS Housing Europe - POWER HOUSE “Sıfıra Yakın Enerjili Binalar Teşvik Girişimi” 
himayesi altındaki sektörüne enerji verimliliğini sokmak için lider mimarlık okullarından faydalanmak için Solar 
Decathlon ile takım oluşturmuştur. 

1998’de, çeşitli enerji verimli malların ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve kurulumu ile ilgilenen Avrupa şirketleri 
Binalarda Enerji Verimliliği için Avrupa Şirketler Topluluğu’nu (EuroACE) oluşturarak güçlerini birleştirmiştir. 
EuroACE’in misyonu Avrupa kurumları ile birlikte çalışarak Avrupa’ya binalarda sürdürülebilir enerji kullanımı 
modeli için yardım etmek, bu sayede AB’nin karbon emisyon azaltımı, iş alanı yaratma ve enerji güvenliği taah-
hütlerine katkı sağlamaktır. 

Enerji tasarrufu için Avrupa Topluluğu (EU-ASE, European Alliance to Save Energy) Aralık 2010’da Birleş-
miş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda kurulmuştur. Kurucuları arasında 1E, Danfoss, Knauf, Philips Aydın-
latma, Schneider Elektrik ve Siemens gibi Avrupa Şirketleri ve ünlü NGO’lar ve Avrupa İklim Vakfı ve Kyoto Club 
bulunmaktadır.

Enerji Tasarrufu Koalisyonu (Coolation for Energy Savings) şirketleri, profesyonelleri, yerel otoriteleri ve sivil 
toplum kuruluşlarını bir araya getirmektedir. Amacı enerji verimliliği ve tasarrufuna daha büyük, daha anlamlı bir 
vurgu yapan Avrupa enerji politikası için ortam yaratmaktır. Özellikle % 20 enerji tasarrufu hedefinin bağlayıcı 
olması gerektiğini savunmaktadır.

Avrupa İklim Vakfı (ECF, European Climate Foundation) 2008 yılının başlarında Avrupa sera gazı emisyon-
larını büyük ölçüde azaltan iklim ve enerji politikalarını teşvik etmek ve iklim değişikliğini azaltmak için daha güçlü 
bir uluslararası liderlik rolüne sahip olması için Avrupa’ya destek olmak amacıyla büyük yardımsever bir girişim 
olarak kurulmuştur.

Avrupa Bina Performans Enstitüsü (BPIE, Building Performance Institute Europe) Avrupa çapında bina 
performanslarını iyileştirmeye ve bu sayede binalar tarafından kullanılan enerjiden gelen CO2 emisyonlarının 
azaltılmasına yardımcı olmaya adanmıştır. Misyonları hırslı, pragmatik bina politikalarını ve programları AB ve 
üye devletler seviyesinde geliştirmeyi desteklemek ve politika ve araştırma topluluğu, bina endüstrisi ve tüketici 
organlarından ilgili paydaşlar ile takım oluşturarak zamanında ve verimli uygulamalarını sağlamaktır. BUILD UP 
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binalardaki enerji verimliliği için Avrupa web portalıdır. Bina profesyonellerinin, kamu otoritelerinin ve benzer bina 
sakinlerinin ihtiyaçlarına hizmet eder. Amaç pazara iyi uygulama örneklerini aktarıp yaygınlaştırılmasını teşvik 
ederek Avrupa’daki binalarda enerji tüketimini azaltmaktır. 

İnşaat sanayisinin 20/20 hedeflerine ve 2050’de “sıfır enerji binalarına ve bölgelerine” ulaşmasına yardım etmek için 
Avrupa İnşaat Teknoloji Platformu (ECTP, European Construction Technology Platform) katkılarıyla Kasım 2008’de 
Enerji Verimli Binalar Derneği (E2BA, Energy Efficient Buildings Association) tarafından yürütülen, Enerji 
Verimli Bina Avrupa Girişimi (E2B EI, Energy Efficient Building European Initiative) kurulmuştur. Bu girişim, 
enerji verimli binalar ve bölgeler için Avrupa çapında endüstri odaklı bir araştırma ve demonstrasyon programıdır.

Energy-Cities 1990 yılında Avrupalı belediyeler tarafından kurulmuş, sürdürülebilir enerji politikalarına adanmış 
ve deneyimleri ile teknik bilgilerini üyeleri ile aktif şekilde paylaşan, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. 
Dernek 26 üye devletten yaklaşık 1000 üyeyi temsil eder. 

İnşaat ürünleri açısından, binalarda enerji verimliliğinin ana aktörleri EURIMA Avrupa Mineral Yün Üreticileri 
Derneği (European Mineral Wool Manufacturers Association) ve PU-Europe, Poliüretan İzolasyon Der-
neği (Poliuretan Insulation Association). 

Konu ile ilgili AB tarafından desteklenen, farklı projeler de düzenlenmiştir: Shelter-IEE Projesi Enerji Renovasyo-
nundaki proje takımlarını test etmek ve tanıtmak için sosyal konut organizasyonlarını ve Avrupa profesyonellerini 
bir araya getiren bir projedir. Trainrebuild-IEE Projesi konutlardaki donanımın iyileştirilmesinin teşvik edilmesini 
amaçlar. Bina sahiplerine başarılı şekilde ulaşabilmek için, konut donanım iyileştirme işlerinin teknik ve mali 
yönlerini gösteren eğitim malzemeleri üretilmiştir. LEEMA-FP7 Projesinin hedefi anorganik yalıtım malzemeleri ve 
bina yalıtım duvar bileşenlerinin yeni bir jenerasyonunun geliştirilmesidir. LEEMA konsorsiyumu 14 ortaktan olu-
şur, bu ortakların 6’sı bina malzemeleri ile ilgili büyük sanayi şirketi, 2’si KOBİ, 2’si üniversite, 2’si bina araştırma 
kurumu ve ayrıca bir mühendislik şirketi ile Avrupa Mimarlar Konseyi’dir.

Uluslararası Mal Sahipleri Birliği (UIPI, International Union of Property Owners), Avrupa Mimarlar Kon-
seyi (ACE, Architects’ Council of Europe), Kojenerasyon Tanıtımı için Avrupa Ticaret Derneği (COGEN 
Europe, The European Trade Association for the promotion of Cogeneration), Enerji Verimli Ekonomi 
için Avrupa Konseyi (eceee, European Council for Energy Efficient Economy) ve Avrupa Isıtma Sanayi 
Derneği (ehi, European Heating Industry Association) Avrupa enerji verimliliği konusuna dâhil olmuş birçok 
ilgili paydaştan bazılarıdır.

6. İnşaat Sektöründe Enerji Verimliliği için Mevcut Finansman Olanakları

Enerji verimliliğine ilişkin üye devletlerdeki mali araçların kullanımı ile ilgili BPIE çalışması Avrupa’da binalarda 
enerji performansında mali iyileştirmelerde rolü olan üç ana mali kurumu tanımlamaktadır: 

 » Avrupa Yatırım Bankası (EIB),

 » AB’nin kendisi,

 » Avrupa Imar ve Kalkınma Bankası (EBRD).
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6.1. Avrupa Yatırım Bankası (EIB)

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) kamu ve özel sektöre AB içinde ve dışında enerji verimliliği yatırımları için bir dizi 
mali araç sağlar:

 » Aracı olarak, bankalar ya da kamu kurumları, enerji hizmet şirketleri veya kamu-özel sektör ortaklıkları kullanı-
larak çerçeve kredileri (framework loans) dâhil, aracılı borç verme (intermediated lending). Ayrıca yatırım 
fonları yoluyla farklı coğrafi bölgelerde, özel sektör ve bir dizi uluslararası mali kurumlar yoluyla enerji verimliliği 
projelerine dolaylı finansman sağlar.

 » Borçları bağışlarla birleştirerek ve teknik destek sağlayarak, AK ya da ulusal otoritelerle ortaklıklar kurarak risk-
paylaşım araçları (risk sharing instruments). Örneğin, EEEF (Avrupa Enerji Verimliliği Fonu) sürdürülebilir 
enerji projelerine finans sağlamak için 2011’de AK ve diğer yatırımcılarlaortaklaşa açıklanmıştır. Fonda 265 
milyon Euro sermaye vardır ve ayrıca finanse edilen projelere teknik yardımı da içerir. İlk proje enerji performans 
kullanımı sözleşmesini de içeren Berlin’deki Musevi Müzesi’nin renovasyonudur.

 » Proje hazırlanmasını ve yürütülmesini desteklemek, EIB çeşitli girişimlere ve programlara dâhil olur ve yönetir.
 Í Avrupa Yerel Enerji Yardımı, (ELENA, European Local Energy Assistance) EIB’nin AB iklim ve enerji poli-

tikası amaçlarını desteklemek için gösterdiği geniş çabanın bir bölümünü oluşturur. EIB tarafından yönetilen 
ve komisyon tarafından finanse edilen bu girişim, yerel ve bölgesel yetkililere büyük ölçekli enerji verimliliği 
ve yenilenebilir enerji projeleri hazırlamaları için yardımcı olur.

 Í Şehirlerde Sürdürülebilir Yatırımlar için Avrupa Ortak Desteği, (JESSICA, Joint European Support for 
Sustainable Investment in City Areas) enerji verimliliği projeleri dâhil şehirlerin gelişimini desteklemek 
için mevcut yapısal fon bağış paylarını kullanan yenilikçi bir girişimdir. 11 üye devlet (BG, CZ, DE, EE, EL, SE, 
IT, LT, PL, PT ve UK) ERDF paylarının bir kısmını (% 75’i ERDF kaynaklı yaklaşık 1,6 milyar Euro tutarı) belirli 
bir JESSICA projesine (hem EE hem de RES için) kaydırmıştır. Sonuçta 16 hisse fonu (15 tanesi EIB tarafından 
yönetilen) oluşmuş, 4 mali araç ise hisse fonu olmaksızın oluşturulmuştur.

EIB, Bükreş’teki 365 çok katlı konut yapısının iyileştirilmesini finanse etmek için 125 milyon Euro borç vermiştir. Bu borç 
programın yatırım maliyetinin % 75’ini finanse etmiştir. Yaklaşık 20000 apartman içeren çok daireli konutlardaki duvarlar, 
pencereler, çatı ve bodrum katların yalıtımı da dâhil olmak üzere, tüm yalıtım iyilştirmesi bu program ile finanse edilmiştir. 

6.2. Avrupa Birliği 

Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu 2007-2013 yılları arasında AB bölgesel politikasının mali araçlarıdır. Bölgeler ve üye ül-
keler arasındaki gelişim eşitsizliklerini azaltmak için tasarlanmıştır. Yapısal ve Uyum Fonları (2007-2013) sadece kamu 
ve ticari binalarında değil, mevcut konutlarda da enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları için kullanılabilir.

2014-2020 AB Uyum Politikası için yeni tasarı AB enerji hedefleri ile ilgili destekleyici araçlara net vurgu yapmaya 
yer verir ve bina yenilemeleri dâhil, mevcut dönemde sürdürülebilir enerjiye ayrılmış tutarı neredeyse ikiye katla-
mayı planlar.

Uyum Politikası Fonu’nun enerji verimliliğinden daha yaygın ödemeleri olsa da, özellikle inşaat sektöründe, daha 
fazla yatırımı tetiklemeye yardımcı olmuştur. 2007 ve 2013 arasında, enerji verimliliği için 4,6 milyar Euro ayrıl-
mıştır. 2009’dan beri, Avrupa Bölgesel Gelişim Fonu (ERDF) hisselerinin % 4’üne kadarı mevcut binalarda enerji 
verimliliği iyileştirmeleri ve yenilenebilir enerji yatırımları için kullanılabilir. Komisyonun önerisi sonraki evre için 
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(2014-2020) kullanılırsa, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları için mevcut fon 17 milyar Euro’ya ula-
şacak şekilde neredeyse ikiye katlanacaktır.

Komisyon mevcut binaların sürdürülebilir enerji iyileştirmelerindeki %4’lük üst sınırın üye devletlerin binalarda 
enerji verimliliğinde istedikleri kadar yatırım yapmalarına olanak sağlayacak şekilde yürürlükten kaldırılması ge-
rektiğini de önermektedir. Komisyon en az %5’lik ERDF kaynaklarının şehirlerdeki ekonomik, çevresel, iklim ve 
sosyal zorlukların üstesinden gelmek için, şehirler tarafından yürütülen entegre eylemler için kullanılması gerekti-
ğini de önermektedir.

AB ayrıca yakın zamanda Horizon 2020 Programı (2014-2020) yerine geçecek olan 7. AR&GE Çerçeve Progra-
mı (2007-2013) yoluyla binalara fon sağlamaktadır. Horizon 2020 Programı altında, AB Komisyonu 6,5 milyar 
Euro’nun enerji araştırma ve inovasyonuna ayrılmasını önermektedir. Horizon 2020, inşaat sektörünü canlandır-
mak için 1 milyar Euro mali kapsamlı, yeni ve yenilenmiş binalarda yeşil teknolojilerin, enerji verimli sistemlerin ve 
malzemelerin gelişimini desteklemeyi amaçlayan enerji verimli binaları (EeB) içerir. 

Ana hedefi küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) olan, Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı (CIP) ino-
vasyon faaliyetlerini (eko-inovasyon dâhil) destekler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini teşvik eder. CIP 
2007’den 2013’e kadar toplam 3.621 milyar Euro bütçeye sahiptir. Eko-inovasyon faaliyetlerine ilişkin olarak, 
bütçe sürdürülebilir bina ürünlerine adanmıştır. 

CIP üç işletim programına bölünmüştür, bunlardan birisi Avrupa Akıllı Enerji Programı’dır (IEE). CIP, 2,5 milyar 
Euro planlanmış bütçeyle 2014’den 2020’ye kadar devam edecek olan İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabetçiliği 
Programı ile değiştirilecektir (COSME).

6.3. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) komünist rejimlerin çöküşünün ardından bölgedeki pazar ekonomisinin 
gelişimini desteklemek için oluşturulmuştur. Finans mekanizmaları olarak krediler, hisse senetleri ve teminatlar 
EBRD tarafından sağlanan araçlardır.

EBRD aracılığıyla yıllardan beri binaları da kapsayan finansman yöntemleri sağlanmıştır. EBRD bölgesel ısıtma 
sistemlerinin performansının artırılmasında aktif rol oynamış ve 1990’dan başlayarak, yeni üye devletlerdeki üçün-
cü taraf finansmanı şirketlerinin fonlanmasına yardım etmiştir. Yeni üye devletlerden Bulgaristan, Romanya ve 
Slovakya Cumhuriyeti’nde binaların yenilenmesi için fon sağlamıştır. 

EBRD’nin Sürdürülebilir Enerji Girişimi adında bir girişimi vardır. 2006’dan 2011’e kadar EBRD 29 ülkedeki 464 
sürdürülebilir enerji projesine 8,8 milyar Euro yatırım yapmıştır. Projelerin toplam değeri olan 46,9 milyar Euro 
güçlü bir borç / sermaye oranı göstermektedir. Bu, EBRD faaliyetlerinin % 30’unu temsil etmektedir. EBRD oldukça 
aktif olduğu Bulgaristan ve Romanya dışında, yeni AB üyelerinden ise uzaklaşmaktadır. Binaların yenilenmesi 
farklı bir çalışma alanı değildir ve binalardaki birçok faaliyet ticari binalar da dâhil olmak üzere, endüstriyel 
enerji verimliliği temasına entegredir. EBRD yakın bir zamana kadar, kısmen bundling (müşteri çekmek amacıyla 
nispeten ucuz bir ürünü pahalı olan diğer bir ürünün satın alınması ile birlikte bedelsiz verme yöntemi) ihtiyacı ve 
yatırımcılara ilginç gelen güvenilir projeler geliştirmedeki zorluktan dolayı, binalardaki enerji verimliliği yatırımı 
için zorlanmaktadır.
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7. İnşaat Sektöründe Enerji Verimliliği  Finansman Olanaklarının Geleceği 

Avrupa Komisyonu 31 Temmuz 2012’de, inşaat sektörü ve işletmelerinde sürdürülebilir rekabet stratejisi ile ilgili bir 
Tebliğ (COM (2012) 433) yayınlamıştır. Eylem planı beş ana amacı içerir:

 » Yatırım için uygun koşulları teşvik,

 » İş gücü kalitesini artırmak,

 » Kaynak verimliliği, çevre performansı ve iş imkânlarının geliştirilmesi,

 » İç pazarın güçlendirilmesi, 

 » AB şirketleri için küresel rekabetin teşvik edilmesi.

Tebliğ, özellikle yapısal ve uyum fonlarından bahsetmekte ve bunların sadece kamu ve ticari binalarda değil mevcut 
binalardaki enerji verimliliği yatırımlarında da kullanılabileceğini belirtmektedir. Ek olarak, bildirim JESSICA gibi mali-
mühendislik araçlarının küçük şehir gelişiminde ve normal pazar mekanizmaları ile finanse edilemeyecek rejenerasyon 
projelerine de yatırım yapma olasılığını sunduğunu açıklamaktadır. Avrupa Yatırım Bankası’ndan (EIB), Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) ve Avrupa Enerji Verimliliği Fonu’ndan (EEEF) gelen özel sermaye fonu ve kredi 
teminatları ELENA gibi son alıcılara proje geliştirme desteği sağlamak yanında, kamu hibelerinde de gelişim fırsatları 
sağlamaktadır. Bir gösterge olarak tebliğ, EIB’den gelen 120 milyar Euro‘luk kredilerden de bahsetmektedir.

AB Bölgesel ve Uyum Politikalarından Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn’dır. Mevcut bölgesel fonlama programları 
2013 yılına kadar devam edecektir. 6 Ekim 2011’de yayınlanan AB uyum politikası paketi içinde, Avrupa Bölgesel Gelişim 
Fonu (ERDF) ve Uyum Fonu için ortak kuralları ve belirli düzenlemeleri belirleyen kapsayıcı bir düzenleme bulunmaktadır. 
Bu düzenleme, AB bütçesinin ve Avrupa 2020 stratejisinin genişletilmiş içeriği ile bağlantılı olduğundan Konsey ve Avrupa 
Parlamentosu tarafından tartışılmaktadır. Yeni Düzenlemelerin 2014 yılında yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

AK hali hazırda 2014-2020 arasında uyum politikası araçları için 336 milyar Euro’yu tahsis etmeyi önermiştir. Üye 
devletler tarafından son tahsisler ve kategori itibariyle uygun bölgeler sadece masadaki paketin kabulünden sonra 
kararlaştırılacaktır. ERDF teklifi üye devletlerin enerji verimliliğinde ERDF tahsislerinin minimum yüzdesini harcamalarını 
sağlamak için fonun % 20’sini düşük-karbon ekonomisi yatırımlarına tahsis etmeyi önermektedir.

AK, 10 Temmuz 2012’de Akıllı Şehirler ve Toplumlar Girişimi hakkında bir tebliğ yayınlamıştır. Akıllı Şehirler ve Toplum-
lar (SCC) Girişimi enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) alanlarındaki çok sektörlü konuları ifade eden sanayi 
öncülüğünde bir girişimdir. Şehir ulaşımının sürdürülebilirliğinin yanında, kaynak ve enerji verimliliğinin iyileştirilebilme-
si için yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini canlandırmayı amaçlar.

SCC Girişimi şehirlerle ortaklaşa uygulanacak olan bir dizi demonstrasyon projesine konsantre olmak için enerji, ulaşım 
ve BIT sektörlerinden gelen araştırma kaynaklarını toplayacaktır. Bu projeler aşağıdakileri amaçlayacaktır:

 » Şehir uygulamaları için BIT etkinleştirmesinin yanında, yenilikçi ve entegre enerji ve ulaşım teknolojileri ve hiz-
metlerinin Pazar girişini canlandırmak,

 » Enerji, ulaşım ve BIT sektöründeki sanayi değer zincirinin canlandırılması ve inovasyon boşluklarının doldurul-
ması için çözümler test etmek,

 » Yenilikçi teknolojilerin ticari yayılımını hızlandırmak için pazarın yönlendirdiği kriterler almak,

 » Şehir girişimlerinin portföyünü rasyonelleştirerek düzenleyici ve standardize edici politikaların arasındaki uyu-
mu sağlamak.
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Özellikle, tebliğ SCC Girişimi tarafından ifade edilecek aşağıdaki alanları listeler:

 » Akıllı binalar ve mahalleler,

 » Vatandaşlara daha fazla bilgi için akıllı arz ve talep sistemleri ve hizmetleri,

 » Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik,

 » Akıllı ve sürdürülebilir dijital altyapılar,

 » İş akışlarının tanımlanması, entegrasyonu ve optimizasyonu için stratejik planlama.

2013’de, AB fonlarının 365 milyon Euro’su bu projelerin geliştirilmesine tahsis edilecektir. Tebliğ, resmi olarak yanıtla-
nıp yanıtlanmamasına karar verecek olan Avrupa Parlamentosu ve Konseye gönderilmiştir.

AK Binalarda Enerji Verimliliği İçin Mali Destek Raporu 2012 sonu itibariyle beklenmektedir. Bina Enerji Performansı 
Yönetmeliği (EPBD), diğer Yönetmelik 2002/91/EC’yi yürürlükten kaldırır ve daha fazla enerji verimliliği için 1000 m2 

den küçük binaları kapsayacak şekilde kapsamını genişletir. Üye devletlerin 2020 yılı itibariyle tüm yeni binalarının ve 
2018 yılı itibariyle tüm yeni kamu binalarının “sıfıra yakın enerjili bina” olmasını gerektirir. Ayrıca üye devletlerin “sıfıra 
yakın enerjili bina” için bir çerçeve geliştirmesi gereklidir. Yönetmeliğin 10 (5) numaralı Maddesi AK’nin binalarda enerji 
verimliliği kriterlerini destekleyen mali araçların verimlilik analizini sunmasını gerektirir. Rapor formatı halinde olacak 
olan bu analiz, binalarda enerji verimliliği destekleyen AB ve ulusal mali araçları inceleyecek ve AB’deki inşaat sektö-
ründeki enerji tüketimini azaltmak için potansiyelleri ortaya çıkaracak tavsiyeler oluşturacaktır.

8. İnşaat Sektöründe Enerji Verimliliği ve Finansmanı için Öneriler 
Renovate Europe/ Avrupa’yı Yenile web sayfasında (http://www.renovate-europe.eu/) belirtildiği gibi “Avrupa’nın mevcut 
binalarından, bir yılda sadece yaklaşık % 1,2’si yenilenmiş ve yaklaşık % 0,1’i yıkılmıştır. Yenilenmiş binaların % 1,2’lik 
bölümü yüksek enerji verimliliği standartlarını içerse de, Avrupa Birliği 2020 yılı için % 20 enerji verimliliği hedefine ulaşa-
mayacaktır. Aslında, bu durum yapılı çevrenin enerji tüketiminde sıfır azalma sağlayacaktır.” AB’nin daha çok uzun yolu 
vardır ve bu yolda bazı engeller aşağıda tanımlanmıştır:

8.1. Üye Devletlerin rolü 

Uyum politikası düzenlemeleri AB 2020 iklim hedefleri doğrultusunda enerji verimliliği, yenilenebilirler, geri dönüşüm 
ve biyolojik çeşitlilik hedefleri ile gündeme gelmek için üye devletlere başvuracaktır. Ancak, düzenlemelerin bugünkü 
haliyle, üye devletler kendi hedeflerini belirlemekte özgürdürler. Bu esneklik bu yasal bölümlerin Konsey tarafından 
kabul edilebilmesinin de ana nedenlerinden biridir ancak bu şekilde AK için enerji verimliliği kriterlerine eklenen ulusal 
hedeflere ulaşmak zorlaşmaktadır.

Ayrıca, üye devletler mevcut yasal çerçevenin uygulanmasında da çok yavaştır. 20 Temmuz 2012’de, üye devletlerin 
yarısından azı EPBD Bina Enerji Performansı Yönetmeliği değişikliği için bilgi aktarım son tarihini karşılamıştır. Bu gecik-
melerin sıklıkla meydana gelmesi üzücüdür. Sadece 5 üye devlet EPBD amaçlarını teşvik etmek için alınan mali önlemler 
ile ilgili bilginin gönderimi için son tarihe (30 Haziran 2011) uymuştur. Bir diğer örnek Tipperary-Temelli Kırsal Ortam 
için sürdürülebilir Enerji (SERVE) tarafından yapılan yeni bir çalışma ile verilebilir.  Yapılan çalışma İrlanda’nın konutla-
rının daha enerji verimli olması için iki katı daha fazla çaba sarfetmesi gerektiğini göstermektedir. Bu olmadığı takdirde 
İrlanda gelecekte AB’nin Yeni Enerji Verimliliği Yönetmeliği’ne uymadığı için AK’ye para cezası ödeyecektir. 
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8.2. Avrupa Fonlarının Önemi 

AK sonraki evre için (2014-2020) 17 milyar Euro’ya ulaşan, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji için kullanılacak 
fonları neredeyse ikiye katlamayı önermiştir. Uyum Politikası, Enerji Verimliliği Yönetmeliği’nde önerildiği şekilde, sahip 
oldukları binaların yenilenmesini hızlandırmak için kamu yetkililerine yardımcı olacak gerekli gelişimi sağlayabilir. 

Ayrıca, Enerji Koalisyonu’nun inancına göre, elverişli tüm fonların tamamının kullanılması sıkıntısı ancak teknik yardım 
programları ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği kapsamında geliştirilecek yeni finans araçları ile (yani, kaynak yaratmayı 
hızlandıracak, yoğun destekler sağlayacak ulusal enerji verimliliği fonları) yenilebilir.

8.3. Yatırımların Önündeki Engeller 

“Binaların enerji verimli yenilenmesine yatırımın çoklu yararları” konusunda 5 Ekim 2012 tarihinde yayınlanan Kopen-
hag Ekonomi çalışması yatırımların enerji verimliliği açısından önünü kesen yapısal engelleri tanımlar ve aşağıdaki ey-
lemleri tavsiye eder:

 » Engel 1: Hem kamu hem de özel binalarda ve belirli bir oranda ticari binalarda kira regulasyonları, ev sahiplerinin 
binalara daha düşük enerji faturaları da dâhil olmak üzere, bina kalitesindeki iyileştirmeler için masraf yapmalarını 
önlemektedir. Bu durum ev sahibinin binanın enerji verimliliği iyileştirmesine yatırım yapmasını engeller çünkü bu 
yatırımdan sadece kiracı yarar sağlayacaktır.

 Í Aksiyon: Kira düzenlemelerini, mal sahiplerinin ve kiracıların binaların enerji verimliliği iyileştirmesinden ge-
lecek kazançları bölüşecekleri şekilde modernize etmek. Bu durum büyük ölçüde kamu bütçesine doğrudan 
maliyet yaratmayacaktır.

 » Engel 2: Kamuya ait binaların bütçe yönetimi uzun vadeli işletme masraflarının aksine kısa vadeli nakit akışlarına 
odaklanma eğilimindedir. Bu durum gelecekte düşük işletme maliyetlerine ulaşmak için bugün yüksek maliyetli ya-
tırım projelerinin hayata geçirilmesini engeller. Ör: düşük enerji faturası. Ek olarak, kamu yatırımlarına uygulanan 
iskonto oranları pazardaki oranlar ile uyumlu değildir.

 Í Aksiyon: binaların yatırımlarına ve yenilenmesine daha uzun vadeli odaklanmayı sağlamak için kamuya ait bi-
nalardaki bütçe yönetimini yeniden şekillendirmek. Bu durum kamuya ait bina stoklarındaki uzun vadeli işletme 
giderlerini azaltacaktır. 

 » Engel 3: Binalardaki enerji faturalarına uygulanan vergi indirimleri, aslında karlı olan enerji verimliliği projelerinine 
olan talebi azaltmaktadır. 

 Í Aksiyon: binaların enerji verimliliği iyileştirmesini daha etkili kılma ve kamu bütçelerine doğrudan net gelir 
sağlamak için bu vergi avantajlarını kaldırmak / azaltmak.

 » Engel 4: Yenileme projelerindeki riskin yönetilmesi geleneksel olarak en zayıf noktadır. Yatırımcılar düşük ön ma-
liyetli benzer projelere göre daha fazla risk taşıyan yüksek ön maliyet ile karşı karşıya kalabilirler. Bu anlamda bina 
sahibinin / kullanıcısının zaman içinde önemli ve geri dönüşü olmayan yatırım masraflarını geri ödemek için gereken 
beklenen kazanımları elde etmelerini temin eden performans sözleşmelerinin nasıl düzenlendiği, takip edildiği ve 
değerlendirildiği çok önemlidir. Bu projelerin sonuçları için riskleri ve sorumlulukları dengelemek için geliştirilmiş Enerji 
Hizmet Şirketleri (ESCO) ve Enerji Performans Sözleşmeleri (EPC) gibi kavramlar özellikle geniş kapsamlı renovasyon 
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projeleri için yeterince gelişmemiştir. Hatta kamu sektöründe EPC kullanımına izin vermeyen ülke örnekleri vardır.

 Í Aksiyon: İyi tasarlanmış risk-paylaşım programları küçük bütçeler ile kamu ve özel binalarda maaliyet tasarrufu 
yapılmasına yardım edebilir. 

8.4. Pazar Limitleri 

Enerji verimliliği pazarına özel sektör finansmanı ile ilgili önerileri özetleyen bir AK raporu 2012 yılının sonunda planlan-
maktadır. Şu anda, pazardaki oyuncuların beklenen davranış değişikliklerini göstermediği görülmektedir. Enerji Verimli 
Binalar PPP’nin yayınladığı taslak rapora göre, pazarın aşağıdaki zorlukları aşması gerekmektedir:

 » Pazar başarısızlığı olasılığı artmaktadır çünkü katı yönetmelik hedefleri koyulmuştur, öyle ki inşaat sektörü bu he-
defleri fırsata çevirememektedir çünkü ya kaynak yetersizdir (çok pahalı) ya da talep hazır değildir (çok yüksek ön 
yatırım masrafları).

 » Pazar başarısızlığı olasılığını azaltmak inşaat sektörünün tüm paydaşlarının (üreticiler, müteahhitler, enerji hizmet 
şirketleri) yenileştirmeyi hızlandırması ve derinleştirmesini gerektirirken inşaat masraflarının da kontrol altında tutul-
masını gerektirmektedir. Bu nedenle bu sorunlarla başedebilmek için aşağıdaki konularla paralel teknolojik, sosyal 
ve ticari faaliyet inovasyonlarının artması gerekmektedir:

 » Birçok teknoloji çözümü çok pahalıdır: üretim maliyetlerini azaltmak için yüksek hacimli alımlar çok segmentli bina-
larda elde edilemez. Teknolojik yenilikler estetik, akustik ve sağlık gibi kısıtlamalar ile uyumlu uygun fiyatlı çözümler 
bulmak zorundadır.

 » İnşaat süreçlerinde üretkenlik ve kalite eksik kalmaktadır: birçok gelecek vaad eden teknoloji, ancak ve ancak bina 
uygulamaları doğru ve adım adım kontrollü yürütüldüğü sürece verimlilik sağlayabilir. Üretim proseslerinde tasarım 
performansı ve üretim performansı arasındaki uçurumu kapatacak, güvenilir ve çalışan odaklı inovatif yaklaşımların 
artması gerekmektedir.

 » Mevcut veya yeni binalarda yenilenebilir enerji kaynakları ile fosil yakıt kullanmadan ısı ve/veya elektrik kullanımı 
sağlamak henüz tamamiyle yeterli olgunluğa ulaşmamıştır. Binalarda yenilenebilir enerji etkilerini optimize etmek 
için hala yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç vardır. 

 » Yenileme pazarı (arz ve talep) daha iyi anlaşılmalıdır. Hala yenileme pazarının mali açıdan değerlendirilmesi, enerji 
verimliliğine ilişkin olarak kullanıcıların davranışları ve onun etkileri gibi bazı sorular cevapsız kalmaktadır.

Enerji verimliliği finansmanı ile ilgili BPIE çalışmasından bir alıntı yaparak bu konuyu sonuçlandırabiliriz:

“AK binaların enerji performansında iyileştirmeler ve ödeneğini tüm potansiyeli ile kullanmayan üye devletlerle çalışmak 
için kullanılabilecek yapısal fonların daha büyük bir yüzdesini sağlamak için etkin çaba sarf etmektedir. Hiç şüphesiz, 
daha yenilikçi fikirler ve girişimler gerekli olacaktır. Derinlemesine renovasyonlar düşük maliyetli olsa dahi pahalıdır. 
Tek bir mali aracın ötesinde önemli derecede ön sermaye gerektirmektedirler. Bu nedenle, bir çeşit paket satış ihtiyacı 
olacaktır. Avrupa bina stoğunun derinlemesine renovasyonu için yeterli finansı sağlamak için kamu ve özel yatırım akış-
larını dengeli şekilde bir araya getirecek yeni stratejiler gerekecektir. Politikaları yapanlar ve inşaat sektöründeki ilgili 
paydaşların gerekli yatırımları hangi politika çerçevesinin sağlayacağını ayrıntılı şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Bu 
sadece özel sektör için yeni yatırım fırsatları yaratmakla kalmayıp aynı zamanda kamu bütçelerindeki sıkıntıyı da azaltır.”
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2.3.EUbuild EE Projesi İştirakçi Kurumlar Listesi

KAMU:

Arnavutluk Ekonomi Ticaret ve Enerji Bakanlığı – Enerji Politikaları Müdürlüğü-AL 

Bosna-Hersek İskan Politikaları Bakanlığı - BIH

Saraybosna Ekonomi Enstitüsü - BIH 

Picardi Bölgesi Konseyi – FR

Sırbistan Cumhuriyeti Enerji Verimliliği Ajansı - RS

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Binalarda Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı-TR

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı - TR

KAMU-ÖZEL:

ADEME- Fransa Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı- FR 

ÖZEL SEKTÖR:

Avusturya Enerji Ajansı - AU 

Makedonya Enerji Enstitüsü - MK 

ALEANT - MK 

Rehau Dooel Üsküp - MK 

ZIGMA a.d. Nikšić – ME

ENSI – Uluslararası Enerji Tasarrufu AS – NO

Şekerbank T.A.Ş.– TR

İstanbul Enerji San.ve Tic. A.Ş.-TR

BELEDİYELER:

Saraybosna Novi Grad Belediyesi - BIH

Aerodrom Belediyesi - MK  

Chashka Belediyesi- MK

Marmara Belediyeler Birliği – TR

ÜNİVERSİTE:

Tirana Politeknik Üniversitesi- Makine Mühendisliği Bölümü- AL 

Tirana Politeknik Üniversitesi- Elektrik Mühendisliği Bölümü- AL 

İstanbul Teknik Üniversitesi – TR

Yalova Üniversitesi - TR 
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SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ:

Sırpska Cumhuriyeti Mimarlar Derneği - BIH 

HUMANOPOLIS - MK 

Makedonya Ekonomi Odası- MK  

Analytica Makedonya - MK  

Karadağ Mühendisler Odası - ME 

Avrupa Bloğu Derneği - RS 

E-İş Derneği -  RS 

Srem Ticaret Odası - RS 

WWF Türkiye - TR 

BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü) İş Konseyi - TR 

AGID - Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği - TR 

ALÇIDER - Türkiye Alçı Üreticileri Derneği - TR

ÇATIDER - Çatı Sanayici ve İşadamları Derneği - TR

DOSIDER - Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği - TR 

İSKİD - İklimlendirme Soğutma ve Klima İmalatçıları Derneği - TR

IZODER - Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği - TR

PUKAD - Plastik Profil Üreticileri Kalite Birliği Derneği - TR

TALSAD - Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği - TR

TMB - Türkiye Müteahhitler Birliği - TR

TGUB - Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği - TR 

TUCSA - Türk Yapısal Çelik Derneği - TR 

XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği - TR



EEC - Albania - EU 
Energy Efficiency 
Centre

CHAMBER OF ECONOMY OF SARAJEVO CANTON
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İMSAD Merkez: Cumhuriyet Caddesi No:193, 3B 34367 Harbiye/İstanbul-Türkiye
Tel: +90 212 296 24 74 (pbx)    Faks: +90 212 291 07 24    info@imsad.org

Brüksel Ofisi: Boulevard Charlemagne No:1 Boîte postale 51, 1041 Brüksel/Belçika
Tel: +32 2 2850928    Faks: +32 2 2850895

www.imsad.org    www.eubuild.com
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