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Teşekkür
Bu rapor, Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesi ile birlikte Enerji Sektörü Yönetimi Yardım Programı (ESMAP) tarafından finanse edilen “Türkiye’de Enerji Verimliliği Kurumsal İncelemesi” başlıklı faaliyetin ana bulgularının özetini sunmaktadır.
Jas Singh (Kıdemli Enerji Uzmanı ve Görev Ekibi Lideri) liderliğindeki çalışma ekibinde Dilip Limaye
(Baş Danışman), Yeşim Akçollu (Kıdemli Enerji Uzmanı), Yasemin Örücü (Enerji Uzmanı) ve Önder
Algedik (Yerel Danışman) yer almıştır. Nihai rapor Jas Singh ve Dilip Limaye tarafından yazılmıştır.
Çalışma ekibi, sağladıkları katkılar ve değerli geri bildirimler için Kari Nyman, Ashok Sarkar, Jonathan Sinton, Ivan Jaques, Shinya Nishimura, Selçuk Ruscuklu ve Ranjit Lamech’e teşekkür eder.
Çalışma ekibi ayrıca sağladıkları yakın işbirliği ortamı ve destek için Dr. Selahattin Çimen, Sayın
Yusuf Yazar, Sayın Erdal Çalıkoğlu, Sayın Halil İbrahim Gündoğan ve Sayın Murat Becerikli nezdinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ile Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne (YEGM)
ve çalışma kapsamında görüşülen çok sayıdaki kamu ve özel sektör temsilcisine teşekkür eder.
Raporda ayrıca çok sayıda kamu kurumunun, bankaların, özel şirketlerin ve diğer donörlerin temsilcilerinin katılımıyla 21 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen ve geri bildirimlerin sunulduğu, deneyimlerin paylaşıldığı ve birçok model ve seçeneğin tartışıldığı bir paydaş çalıştayından
da yararlanılmıştır.
Rapora ayrıca, Fransa Çevre ve Enerji Yönetim Ajansı / Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Alman Enerji Ajansı / Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Hindistan Enerji Verimliliği Bürosu (BEE), Kore Enerji Yönetim Şirketi (KEMCO) ve İngiltere Enerji
Tasarrufu Fonu temsilcileri tarafından da katkı sağlanmıştır.
Fransız Kalkınma Ajansı (AfD), Alman Kalkınma Bankası (KfW), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından da ilave geri bildirimler ve
destek sağlanmıştır.
Ayrıca, rapor bulgularından ve önerilerinden bazılarının tartışılması ve görüşülmesi amacıyla 21
Ocak 2015 tarihinde ETKB’de bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.
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Kısaltmalar
ADEME
BEE
CDM
CO2
dena
DOE		
TTY
EV
EVKK
EVDB
EİE
EPDK
EVD
ESMAP
EHS
ETPS
EST
AB
SGM
EİGM
EVGM
GSYH
YEGM
GHG
HOA
IEA
IFI
ISA
KEMCO
KOSGEB
M-D
Ö-D
ÖRD
ETKB
KB
EB
MEB
ÇŞB
BSTB
NEEA
EVEP
KÖO

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(Fransa Çevre ve Enerji Yönetim Ajansı)
Enerji Verimliliği Bürosu (Hindistan)
Temiz Kalkınma Mekanizması
Karbon Dioksit
Deutsche Energie-Agentur GmbH (Alman Enerji Ajansı)
Yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Kuruluşu
Talep Tarafı Yönetimi
Enerji Verimliliği
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu
Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi
Enerji Sektörü Yönetimi Yardım Programı
Enerji Hizmet Sağlayıcısı
Enerji Tasarrufu Performans Sözleşmesi
Enerji Tasarrufu Fonu (İngiltere)
Avrupa Birliği
Sanayi Genel Müdürlüğü
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Enerji Verimliliği Genel Müdürlüğü (önerilen seçenek)
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (ETKB bünyesinde)
Sera Gazı
Ev Sahipleri Birliği
Uluslararası Enerji Ajansı
Uluslararası Finans Kuruluşu
Bağımsız Yasal Kuruluş
Kore Enerji Yönetim Şirketi
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (Türkiye)
İzleme ve Değerlendirme
Ölçüm ve Doğrulama
Ölçüm, Raporlama ve Doğrulama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ulusal Enerji Verimliliği Ajansı (Güney Afrika)
Enerji Verimliliği Eylem Planı
Kamu-Özel Sektör Ortaklığı
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Yenilenebilir Enerji
En Üst Düzeyde Enerji Etkin Cihaz Kullanımı
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme
Teknik Yardım
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(metrik) ton petrol eşdeğeri
Türk Standartları Enstitüsü
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu
Birleşik Krallık
Türkiye Belediyeler Birliği
Amerika Birleşik Devletleri

Yönetici Özeti

Yönetici Özeti
Giriş
Enerji verimliliği (EV) Türkiye’nin ekonomik büyüme sürecini sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmesinde, kritik bir öneme sahip olacaktır. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bugün
için enerji verimliliği konusunu hem enerji stratejisinin hem de Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi
ve Eylem Planı’nın anahtar bir bileşeni olarak görmektedir.
Son 5-10 yıllık dönemde, Türkiye güçlü bir politika ve yasal çerçeve, sağlam bir kurumsal yapı
oluşturma ve EV uygulamasını destekleyecek programlar geliştirme bağlamlarında kayda değer
ilerlemeler kaydetmiştir. Kurumsal açıdan, enerji verimliliği politikalarının oluşturulması, uygulanması ve teşvik edilmesi yetkisi 1981 yılından bu yana Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (EİE) iken; 2007 yılında çeşitli enerji verimliliği politikalarının, programlarının ve
bunlarla ilişkili çalışmaların koordinasyonu amacıyla Enerji Verimliliği Kanunu (2007) kapsamında
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Son olarak, Kasım 2011’de EİE Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’na (ETKB) bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne (YEGM) dönüştürülmüştür.

Amaçlar ve Yaklaşım
2013 yılında, Dünya Bankası Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile istişare içerisinde Türkiye’nin
enerji verimliliği politikalarını ve programlarını yönetme yeteneğini geliştirmek ve böylelikle açıklanan ulusal enerji verimliliği hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak amacıyla ‘Enerji Verimliliği Kurumsal İncelemesi’ çalışması gerçekleştirmiştir. İnceleme kapsamında, Türkiye’de enerji
verimliliği alanında rol ve sorumluluklar da dahil olmak üzere mevcut kurumsal yapının ayrıntılı
bir değerlendirmesinin yanı sıra, uluslararası deneyim ve en iyi uygulamalarla karşılaştırmalar
yapılmıştır. Bu rapor, söz konusu inceleme sonucunda hazırlanmıştır ve dolayısıyla nihai kurumsal
seçenekleri ve önerileri içermektedir.

Görev ve Sorumlulukların Değerlendirmesi
Rapor ekibi Türkiye’nin kurumsal rolleri ve fonksiyonları ile ilgili değerlendirmelerini iki temele
dayandırmıştır: Mevcut kanun ve belgelerin gözden geçirilmesi ve kamu ve özel sektör paydaşları
ile yapılan görüşmeler. Elde edilen sonuçlar daha sonra dört temel alanda —politika, veri ve bilgi,
teşvikler ve teknik yardım, izleme ve değerlendirme—analiz edilmiştir. Bu analiz mevcut sorumlulukları, uluslararası uygulamalarla karşılaştırmalı olarak boşlukların ve başlıca enerji kullanan
sektörlerde (sanayi, bankacılık, kamu, konut ve ticaret) algılanan çakışma ve boşlukların tespiti
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bir Görev ve Sorumluluklar Matrisi hazırlanmıştır.

Önemli Bulguların Özeti
Görev ve Sorumluluklar Matrisi, kurumsal yapının nerelerde yeterli olduğunu, nerelerde iyileştirmeler yapılması gerektiğini ve hangi fonksiyonların geliştirilip tevdi edilmesi gerektiğini açık bir
şekilde göstermektedir. Başlıca bulgular şunlardır:

Fonksiyonel Alan bazında
Politika Çerçevesi
• Türkiye’de enerji verimliliğine ilişkin politika çerçevesi makul derecede güçlü ve uluslararası iyi
uygulamalara dayanmaktadır. Enerji Verimliliği Kanunu ve daha sonra çıkarılan yönetmelikler
enerji kullanan tüm anahtar sektörleri kapsamaktadır; kurumsal görev, yetki, sorumluluklar,
hedefler, uygulama mekanizmaları, teşvikler, cezalar ve fiyatlandırma hususları nispeten açık
bir şekilde belirlenmiştir.
9

Türkiye Cumhuriyeti: Enerji Verimliliği Kurumsal İncelemesi

• EİE’nin kapatılması sonrasında, Enerji Verimliliği Kanununun gözden geçirilmesi ve
güncellenmesi, EİE’ye verilen sorumlulukların YEGM de dahil olacak şekilde spesifik Bakanlık
birimlerine ve kuruluşlarına resmi olarak yeniden tevdi edilmesi gerekmektedir. Bakanlıkların
programların desteklenmesine ilişkin rolleri yeterli derecede açık değildir ve bu durum enerji
verimliliği programı oluşturulmasında bazı kurumsal çakışmalara ve rekabete yol açmıştır.
• Ayrıca halen, planlanan politika çerçevesinin tamamlanabilmesi ve mevcut politika ve düzenlemelerin sistematik bir şekilde uygulanmasına daha fazla odaklanılabilmesi için bazı ikincil
mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Veri ve Bilgiler
• Genel olarak, veri toplama ve bilgilendirmeye ilişkin kurumsal roller tanımlanmıştır. Büyük
kullanıcıların enerji tüketim bilgilerinin toplanması ve bu bilgiler için veri tabanlarının geliştirilmesi ve tutulması sorumluluğu birincil olarak YEGM’ye verilmiştir. Bununla birlikte, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirtilmesi, veri temizliği ve analizi, karşılaştırma ve sektörel
analiz fonksiyonlarının geliştirilmesi gibi alanlarda YEGM’nin kapasitesinin güçlendirilmesine
ihtiyaç duyulmaktadır.
• Ayrıca, başarı örneklerinin tekrarlanabilmesi için, uygulama deneyimlerine ilişkin (örnek
uygulama incelemeleri, finansman türleri, örnek sözleşme taslakları basta olmak üzere) bilgi
toplayacak sistemlerin geliştirilmesine ve finansman ve uygulamanın daha fazla desteklenmesine yönelik programların geliştirilebilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
• Bilgilendirme kampanyaları başarılı bir şekilde uygulanmıştır, ancak kampanyaların zaman zaman etkinliğini kaybettiği görülmektedir.

Teşvikler ve Uygulama Desteği
• Çeşitli teşvik uygulamaları ve teknik yardım (TY) programları geliştirilmiştir ve bunlar işler
durumdadır, ancak program planlama ve uygulama fonksiyonlarının tümü (piyasa etütleri,
program tasarımı, uygulama planları, izleme ve raporlama, değerlendirme ve program yeniden tasarımı gibi) biçimlendirilmemiştir.
• Çoğu teşvik uygulaması daha büyük sanayi tüketicilerini hedeflemekle birlikte, fonlar her zaman tam olarak kullandırılamamıştır. Kamu tesislerini, ticari binaları veya konut sektörünü
spesifik olarak hedefleyen veya enerji verimliliği danışmanlık şirketleri (EVD) gibi yeni mekanizmalara yönelik teşvik programları bulunmamaktadır.
• Çeşitli durumlarda bazı teknik yardım girişimleri bulunmakla birlikte, bunların çoğunun donörler tarafından finanse edilen, birkaç yıl sonra kademeli olarak uygulamadan kaldırılacak
geçici nitelikte programlar olduğu görülmektedir. Son kullanıcılara kapsamlı teknik, finansal ve
uygulamaya ilişkin bilgi sağlayacak fonksiyonel EV bilgilendirme merkezleri, web siteleri veya
uygun diğer araçlar bulunmamaktadır.

İzleme ve Değerlendirme
• İzleme ve değerlendirme (İ-D) fonksiyonları henüz tam olarak geliştirilmiş ve faaliyete
geçirilmiş değildir. Bazı İ-D fonksiyonları planlanmış veya politikalarla belirlenmiştir, ancak
bunlara ilişkin resmi değerlendirme raporları tespit edilmemiştir.
• Ulusal düzeyde belirlenmiş hedefler mevcuttur ancak hedeflerin uygunluğu, uygulama maliyetleri, finansman kaynakları, vs. hakkında yapılan analizler sınırlıdır. Nispi öncelik sıralamalarını veya enerji tasarrufu potansiyellerini belirlemeye yönelik sektör veya alt sektör hedefleri
belirlenmemiştir. Öte yandan, ulusal hedefler doğrultusunda kaydedilen ilerlemenin nasıl
ölçüleceğini ve ne aralıklarla raporlanacağını belirlemeye yönelik olarak kabul edilmiş bir metodolojinin bulunmadığı da görülmektedir.
• Program ve proje düzeylerinde, bunların etkilerini veya etkililiğini belirlemeye yönelik açık
değerlendirme ve ölçüm - doğrulama (Ö-D) metodolojileri veya planları bulunmamaktadır. Bu
tür değerlendirme planları program amaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesine ve daha sonra
programın bunları başarıp başarmadığını tespit etmeye yönelik göstergelerin ve yöntemlerin
geliştirilmesine yardımcı olabilir.
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Piyasa Segmenti bazında
Sanayi Sektörü
• Büyük sanayi tesislerinin Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında tanımlanmış sorumlulukları
bulunmaktadır ve söz konusu tesisler tipik kurumsal krediler yoluyla ticari finansmana erişebilmektedir. Bununla birlikte, devletin yüksek ve düşük performans gösterenleri tespit etmesine olanak tanıyacak sistematik bir alt sektör veri analizi ve karşılaştırması bulunmamaktadır.
Uygulamanın kalitesinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, sanayi işletmelerinin enerji
verimliliği sorumluluklarının uygulanması konusunda yaptırımlar güçlendirilmelidir.
• KOBİ’lerin finansmana erişimi orta düzeydedir. Enerji Verimliliği yatırımlarının hızlandırılabilmesi için, geleneksel ticari krediye erişimi daha kısıtlı olan KOBİ’lere yardımcı olmak amacıyla
enerji verimliliğine ilişkin olarak, basit satışa yardımcı kiralama ve EVD programları gibi, ilave
finansman ve hizmet modellerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kamu Sektörü
• Kamu kurumları belirli düzeyde politika uygulama sorumluluğuna ve teknik yardım programlarına sahiptir, ancak bu sektöre tam olarak hizmet verebilmek için gerekli olan düzenleyici teşvikler, politika ayarlamaları, finansman ve teknik yardım sağlayacak ulusal düzeyde bir
program mevcut değildir. Kamu kuruluşlarının, Enerji Verimliliği iyileştirmeleri uygulamalarının önünde prosedüre ilişkin engeller (kamu bütçelemesi, ihale ve borçlanma gibi) oluşturan
mevcut politika ve düzenlemelerin değiştirilmesi için politika düzenlemeleri gerekmektedir.
Kamu kuruluşlarının enerji verimliliği sorumluluklarının uygulanmasına yönelik yaptırımlar da
güçlendirilmelidir.
• Anahtar boşluklardan birisi, hem merkezi kuruluşlar hem de belediye kuruluşları için finansmana erişimdir. Uluslararası deneyim, belediyelere yönelik kredi piyasaları geliştirilinceye
kadar kamu sektörünün enerji verimliliği projelerine yönelik özel ve yarı kamu katkısından
oluşan bir finansman modeline ihtiyaç duyulabileceğini göstermektedir.
• Çeşitli alt sektörler arasında –örneğin kamu binaları, sokak aydınlatması, belediye su pompaları, toplu taşıma gibi- yüksek ve düşük performans gösterenlerin tespitine olanak tanıyacak
daha iyi veri analizi ve karşılaştırmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sokak aydınlatması mülkiyet
ve işletme konularının açıklığa kavuşturulması gereken bir alan olarak, görüşülen birkaç kişi
tarafından özellikle vurgulanmıştır.

ENERGY EFFICIENCY
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Table YÖ-1: Kurumsal Modellerin Avantajları ve Sınırlamaları
Kurumsal Model
Geniş Tabanlı Ulusal
Enerji Kurumu
Sürdürülebilir Enerji,
EV ve YE üzerinde
odaklanan kamu
kurumu
EV üzerinde
odaklanan kamu
kurumu
Bağımsız Yasal
Kurum
EV üzerinde
odaklanan bağımsız
şirket
EV üzerinde
odaklanan kamuözel sektör ortaklığı
EV üzerinde
odaklanan sivil
toplum kuruluşu

Avantajları

Sınırlamaları

Paydaşlar nezdinde daha fazla güvenilirlik

EV daha düşük bir öncelik sırası alabilir

Daha fazla kaynak mevcudiyeti

Daha yavaş bürokratik kararlar

Fonlara erişimde daha fazla nüfuz

Personel alımında zorluk

Odak alanı EV ile tutarlı

Küçük olması daha az nüfuz sağlar

Ortak hedefler, fonksiyonlar, vs.

Sermaye yoğunluğunun/görünürlüğün
daha düşük olması sebebiyle EV
üzerinde daha az odaklanılabilir

İhtisaslaşmış personeli çekmek daha kolay
EV odağı güçlü bir kültür/ motivasyon yaratır
Program tasarımında daha fazla esneklik

Kurum daha geniş bir organizasyonun
parçası

Başka kaynakların harekete geçirilmesi mümkün

Yeterli kaynak elde etmekte zorluk
çekebilir

Bağımsızlık kararları/faaliyetleri kolaylaştırır

Kurum kabul görmeyebilir

Dışarıdan danışmanlık/finansman desteği alabilir

Kamu finansmanına daha dolaylı erişim

Karar vermede daha fazla esneklik

Yeni mevzuat gerektirebilir

Özel sektör yeteneklerine ve teknik kapasitesine
erişebilir

Kurum kabul görmeyebilir

Karar vermede/faaliyetlerde esneklik

Kamu finansmanına daha dolaylı erişim

Dış finansmana erişim olanağı

Kamu kurumları ile potansiyel rekabet

Özel sektör girdilerine/finansmanına erişim

Kamu ve özel sektör çıkarları ve
perspektifleri arasında potansiyel
çatışmalar

Karar vermede/faaliyetlerde esneklik

Kamu finansmanına daha dolaylı erişim

Bazı paydaşlar nezdinde daha fazla güvenilirlik
Karar vermede/faaliyetlerde esneklik

Bazı paydaşlar STK’ları daha az güvenilir
veya hesap verebilir bulabilir

Özel sektör girdilerine/finansmanına erişim

Kamu finansmanına daha dolaylı erişim

Kaynak: Yazarlar tarafından ESMAP 2008’e dayanarak hazırlanmıştır.

Konut Sektörü
• Hükümet, ulusal standartlar ve etiketleme uygulamaları, kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları ve gelişmiş bir bireysel kredi piyasası yoluyla enerji açısından verimli cihazların teşvikine
yönelik nispeten güçlü bir programa sahiptir. Bununla birlikte, enerji verimli cihazların piyasa
paylarının takibi ve düşük gelirli tüketicilere yönelik programların geliştirilmesi için daha kapsamlı veri ihtiyacı bulunmaktadır.
• Özellikle birden fazla ailenin yaşadığı apartmanlarda olmak üzere, ısıtma ve soğutmada enerji kullanımının düşürülmesi için evlerin yenilenmesine ilişkin uygulamalar sınırlı düzeydedir
İnşaat malzemelerine yönelik bazı standartlar bulunmakla birlikte, uygun koşullarda finansmana erişimin artırılması, teşviklerin getirilmesi ve teknik yardım sağlanması gibi yollarla
binaların enerji verimliliği açısından güçlendirilmesine yardımcı olmak için mevcut apartman
yönetimi kooperatifleri ve ev sahibi dernekleri (ESD) ile birlikte çalışmayı sağlayacak
programların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kurumsal Yapıların ve İyi Uygulamaların Uluslararası İncelemesi
Uluslararası incelemede, iyi uygulamaların ve kurumsal seçeneklerin tespit edilebilmesi amacıyla
onlarca ülke ve kurum yapısı gözden geçirilmiştir. Dünya Bankası tarafından daha önce yapılan
araştırmada Enerji Verimliliği için yedi temel kurumsal model tespit edilmiştir; bunlar başlıca
avantaj ve dezavantajları ile birlikte Tablo YÖ-1’de özetlenmektedir.
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Anahtar Başarı Faktörleri
Küresel deneyimler ışığında bir enerji verimliliği kurumunun anahtar başarı faktörleri ve temel
yetkinlikleri şu şekilde belirlenmiştir:
• Karar vermede bağımsızlık, özerklik ve esneklik ile personel ve finansman da dahil olmak
üzere yeterli kaynak tahsisi
• Sadece Enerji Verimliliği alanında faaliyet gösterme, tüm paydaşlar için görünür, faaliyet ve
sonuçları bakımından hesap verebilir olma
• İstikrarlı ve öngörülebilir finansman seviyeleri sağlamak için amaca göre tahsis edilmiş uzun
vadeli finansman kaynağı
• Enerji verimliliğinde sorumluluğu olan kamu/özel sektör kuruluşları, düzenleyiciler, kamu
hizmet şirketleri ve bankalar da dahil olmak üzere çok çeşitli paydaş gruplarını sürece dahil
etme, paydaşlarla birlikte çalışma ve onları etkileme yeteneği.
• Enerji verimliliği uygulamalarına özel sektör katılımını teşvik etme ve enerji verimli cihaz ve
hizmet sağlayıcıları ile işbirliği yapma kapasitesi
• Program ve faaliyetlerin izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik güvenilir sistemler
• Kurumsal hedefleri tutturmaya yönelik uygun performans teşvikleri ile birlikte güçlü yönetim
ve liderlik ve yüksek vasıflı personel.
Ayrıca, ayrıntılı değerlendirme amacıyla farklı kurumsal çerçevelere sahip EV kurumlarını temsil
eden beş örnek incelemesi seçilmiştir. Bunlar arasında Fransa’nın Çevre ve Enerji Yönetim Ajansı
(ADEME), Hindistan’ın Enerji Verimliliği Bürosu (BEE), Alman Enerji Ajansı (dena), İngiltere Enerji
Tasarrufu Fonu ve Kore Enerji Yönetim Şirketi (KEMCO) yer almaktadır. Bu örnek incelemelerinden elde edilen bilgiler, her bir kurumun Görev ve Sorumluluklar Matrisinde tespit edilen önemli
boşluklardan bazılarını nasıl ele aldığının belgelenmesi amacıyla kullanılmıştır.

Türkiye Uluslararası iyi Uygulamalar ile Karşılaştırıldığında ne Durumda?
1. Enerji Verimliliği Kurumu bağımsız, özerk ve esnek olmalıdır.
Enerji verimliliği fonksiyonunun tamamen ETKB yetki alanında (büyük ölçüde YEGM
bünyesinde) bulunması sebebiyle enerji verimliliği biriminin bağımsızlığı ve özerkliği düşük
düzeydedir ve bakanlık bürokrasisine tabidir; personel rotasyona ve yeniden görevlendirmelere tabi tutulabilmektedir.
2. Sadece enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren, tüm paydaşlar için görünür olmalı ve sonuçlar bakımından hesap verebilir bir kurum olmalıdır.
YEGM hem yenilenebilir enerji hem de enerji verimliliği alanlarında faaliyet göstermektedir;
kurumsal adında enerji verimliliğinin bulunmaması sebebiyle enerji verimliliği görünürlüğünü kaybetmiştir. Değerlendirme fonksiyonları yeterince gelişmemiştir ve bu durum YEGM’nin
program etkilerini raporlamasını, maliyet etkinliğini ve genel anlamda etkililiğini değerlendirmesini engellemektedir.
3. Kurum çok çeşitli paydaş gruplarını sürece dahil etme, paydaşlarla birlikte çalışma ve onları
etkileme yeteneğine sahip olmalıdır.
Özellikle sanayi kuruluşlarına yönelik olmak üzere bazı paydaşlara erişim çabaları sarf edilmekle birlikte, bankalar ve tüketici grupları ile diyalogun artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Enerji verimliliği programlarının, deneyim ve değişen piyasa koşulları temelinde revizyona olanak tanıyacak periyodik geri bildirim mekanizmaları bulunmamaktadır.
4. Kurumun güçlü program tasarımı, uygulama ve değerlendirme fonksiyonları olmalıdır.
YEGM ve başka bazı kurumların devam etmekte olan programları bulunmakla birlikte, söz
konusu programların çoğunun sistematik analizlere dayanmadığı, amacın açıkça belirtildiği program planlarına sahip olmadığı veya göstergelerin ve değerlendirmelerin kullanıldığı
sürekli izleme faaliyetlerinin gerçekleştirmediği görünmektedir.
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Table YÖ-2: Türkiye’de Enerji Verimliliği Yönetişiminin Değerlendirilmesi
Fonksiyon

Planlama

Sorumluluklar

Türkiye’deki
Durum

• Politikalar/stratejiler kamuoyuna açık piyasa değerlendirmelerine ve analitik
raporlara dayalı mı?

• Her zaman
değil

• Kurumlar hedeflerin tutturulması, politikaların uygulanması ve uyum durumunun değerlendirilmesi bakımından hesap verebilir mi?

• Kısmen

• Amaç ve hedefler doğrultusunda kaydedilen ilerlemenin ölçülmesine yönelik
tanımlanmış yöntemler mevcut mu?

• Hayır

• Sadece Enerji Verimliliği alanında faaliyet gösteren, yeterli personele/ kaynağa
sahip bir kurum var mı?
• Evet
Personel

Programlama

Siyasi Destek

• Geniş temsilli bir kurul veya denetleme komitesi var mı?
• Kurum serbest bir şekilde personel işe alabiliyor mu, performansa dayalı
olarak personel işten çıkarabiliyor mu, makul düzeyde maaş ödeyebiliyor mu
ve uzun süreli istihdam teklif edebiliyor mu?

• Hayır

• Programların açıkça belirtilmiş amaç, plan ve hedefleri mevcut mu?

• Hayır

• Periyodik değerlendirme ve ayarlamalar zorunlu mu?

• Hayır

• Sonuçlar düzenli olarak raporlanıyor ve kamuoyuna açıklanıyor mu?

• Bazen

• EV daha geniş kapsamlı bir ekonomik kalkınma stratejisinin bir parçasını
oluşturuyor mu?

• Evet

• Program planları ve sonuçları Bakanlar düzeyinde raporlanıyor mu?

• Çoğunlukla
evet

• EV finansmanı istikrarlı ve öngörülebilir mi?

Özel Sektör

• Çoğunlukla
evet

• Evet

• Özel sektör istişareleri politika ve program formülasyonunun bir parçasını
oluşturuyor mu?

• Evet

• Değerlendirmelerde özel sektöre danışılıyor mu?

• Yeterli değil

• Özel sektör uzmanlık birikiminin/ sermayesinin yeterli bir şekilde artırılması
sağlanıyor mu?

• Yeterli değil

Kaynak: Yazarlar

5. Kurumun iyi performansa yönelik teşviklere sahip iyi bir yönetimi ve/personeli olmalıdır.
EİE ETKB bünyesinde absorbe edildiği için, YEGM’nin başarılarını gösterme yeteneği sınırlı kalmıştır. Genel anlamda bakanlık yönetimini ve personelini kötü performans sebebiyle görevden
almak zordur ve yüksek başarı gösteren personel için teşvikler sınırlıdır.
Kurumsal incelemede ayrıca Türkiye’deki Enerji Verimliliği yönetişimi de — planlama, personel,
programlar, siyasi destek ve özel sektör katılımı — değerlendirilmiştir. Tablo YÖ-2 Türkiye’deki
mevcut kurumsal yapının bu beş anahtar özellik bakımından nasıl bir durumda olduğunu özetlemektedir.

Türkiye için Anahtar Kurumsal İlkeler
Türkiye Enerji verimliliğini desteklemek için sağlam bir politika çerçevesi ile güçlü programların
ve kurumların oluşturulması bakımından övgüye değer bir iş yapmış olmasına rağmen, ulusal EV
programının bir sonraki olgunluk ve karmaşıklık düzeyine taşınmasına yardımcı olmak için ilave
iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumsal düzenlemelere bilgi girdisi sağlayacak bazı ana
ilkeler şunlardır:
1. Türkiye görünür ve bağımsız bir enerji verimliliği birimi kurmayı değerlendirmelidir.
2. Bu enerji verimliliği birimi geniş temsilli bir yönetim kurulu ile en iyi şekilde faaliyet gösterecek şekilde oluşturulmalıdır.
3. Enerji verimliliği birimi, enerji verimliliği alanında devletin ana uygulama kolu olarak hizmet
vermelidir.
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Table YÖ-3: Türkiye için Kurumsal Seçenekler
Seçenek

Açıklama

1

ETKB bünyesinde enerji verimliliği alanına özel bir
genel müdürlük (EVGM) kurulması

Uluslararası Örnekler
•

Vietnam: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
bünyesindeki EV Dairesi

2

ETKB’ye bağlı olan, kurul üyeleri kamudan gelen
Bağımsız bir EV kurumu

•
•
•
•

Hindistan: Elektrik Bakanlığı’na bağlı BEE
Rusya: Enerji Bakanlığı’na bağlı REA
Tayland: Enerji Bakanlığı’na bağlı DEDE
Meksika: Enerji Bakanlığı’na bağlı CONUEE

3

Birden fazla bakanlık altında çalışan (örn. ETKB,
BSTB, ÇŞB), kurul üyeleri kamudan-özel sektörden
gelen bağımsız bir EV birimi

•
•

Fransa: ADEME
Avusturya Enerji Ajansı

4

Enerji Verimliliği alanında faaliyet gösterecek, kurul
üyeleri kamudan gelen Kamu İktisadi Teşebbüsü

•
•
•
•
•

Kore Cum.: KEMCO
Güney Afrika: NEEA
Finlandiya: Motiva
Norveç: ENOVA
İspanya: IDAE

5

Kurul üyeleri kamudan-özel sektörden gelen
bağımsız yasal kurum

•
•
•
•

İngiltere: EST
Japonya Enerji Tasarrufu Merkezi
İrlanda Sürdürülebilir Enerji Kurumu
Sri Lanka Sürdürülebilir Enerji Kurumu

6

Enerji Verimliliği alanında faaliyet gösterecek,
hissedarları ve kurul üyeleri kamu - özel sektörden
gelen Kamu-Özel Sektör Ortaklığı

•
•

Almanya: dena
Polonya Ulusal Tasarruf Ajansı

7

Tüm program fonksiyonları performansa dayalı
sözleşmeler kapsamında özel sektörce yerine
getirilen küçük idari kurum

•
•

ABD: Eyalet EV şirketleri
Güney Afrika: Eskom standart teklif programı

Kaynak: Yazarlar

4. Enerji verimliliği birimi tüm program fonksiyonlarını geliştirecek ve idame ettirecektir — piyasa analizinden program formülasyonuna, uygulamaya ve değerlendirmeye, kamu program
planlarına ve değerlendirme raporlarına kadar.
5. Yönetim ekibi, yönetim kurulunun periyodik kurum performans incelemelerine tabi olmalıdır; personeli işe alma ve işten çıkarma, iyi performansı ödüllendirme esnekliklerine sahip
olmalıdır.
6. Bu yeni enerji verimliliği birimi, kamu ve konut sektörleri gibi hâlihazırda yetersiz hizmet
verilen piyasaları acil bir şekilde ele alabilmek için çaba göstermelidir.

Türkiye için Kurumsal Seçenekler
Bu proje sırasında gerçekleştirilen değerlendirmeler temelinde, Türkiye için potansiyel seçenekler olarak aşağıdaki modeller belirlenmiştir (Tablo YÖ-3). Burada sunulan seçeneklerin, tamamen
yeni bir birimin kurulmasından ziyade YEGM’nin olası bir yeniden yapılandırması olarak sunulduğunu vurgulamak gerekir.

Türkiye için Kurumsal Öneriler
Spesifik kurumsal modeller bakımından, hükümetin gelecekteki enerji verimliliği birimi olarak
hizmet vermek üzere ya bir bağımsız yasal kurum ya da bir kamu-özel sektör ortaklığı (KÖO)
girişimi oluşturması tavsiye edilmektedir. Her iki seçenek de uygun özel sektör katkısı ve etkisiyle
yeterince güçlü bir bağımsızlık sağlayacaktır. Yeni EV biriminin ana rolü EV programları bakımından devletin uygulayıcı kolu olarak hizmet vermek olacaktır.
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Kurum personel yapısı başlangıçta YEGM personelinden oluşturulmalı ve muhtemelen BSTB ve
ÇŞB’den alınacak program personeli ile desteklenmelidir. Program ihtiyaçlarına, beceri bileşimine, personel performansına, finansmana, vs. dayalı olarak personel yapısı zaman içinde değişecektir. Programlama bakımından, mevcut her bir EV programının kurul tarafından onaylanması
ve program uygulama planının açık bir strateji ile birlikte hazırlanması ve onaylandıktan sonra
kamuoyuna açıklanması gerekecektir. Birim faaliyete geçtikten sonraki altı aylık süre içerisinde,
ana sektörlerin her birine yönelik — sanayi, kamu, konut —strateji ve planları geliştirilmelidir.
Kurulun başkanlığını ETKB yapacak olup EV sorumluluğu bulunan tüm kamu kurumlarının yer aldığı geniş bir temsil yapısı olacaktır. Seçilen sektör derneklerinden, bankalardan, tüketici gruplarından, akademik kuruluşlardan ve sivil toplumdan temsilcilerin de katılımı değerlendirilmelidir.
Kurulun ana sorumluluğu, yönetim ekibinin atanması ve yenilenmesi, stratejik belgeler, yıllık bütçelerin ve çalışma planlarının onaylanması, tüm yeni program planlarının onaylanması, ilerleme
ve değerlendirme raporlarının gözden geçirilmesi ve EV kurumunun etkili bir şekilde faaliyet göstermesini sağlayacak diğer görevler de dahil olmak üzere Enerji Verimliliği biriminin gözetiminde
olacaktır.
Program düzeyindeki kararların çoğunluğu kurul tarafından alınacağı için, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK) muhtemelen Başbakanlık başkanlığında bakanlıklar arası koordinasyon, politika formülasyonu ve güncellemeleri, düzenlemelerin uygulanması gibi konular üzerinde
odaklanan daha üst düzeyde bir EV Politikası Komitesi’ne dönüştürülebilir. Bu Komite aynı zamanda yeni programlama çalışmaları, yeni düzenlemelere ilişkin kamuoyu bilgilendirme ihtiyaçları, vs. bakımlarından EV biriminin kuruluna tavsiyelerde bulunabilir.
Hükümet kısa süre önce 10. Kalkınma Planının aralarında Enerji Verimliliği de bulunan birçok
odak alanı için ayrıntılı eylem planları yayınlamıştır. Buna göre Hükümet “[YEGM]’nin diğer kurum
ve kuruluşların enerji verimliliği faaliyetlerini de yönlendirecek ve koordine edecek daha güçlü bir
yapıya kavuşturulmasını” öngörmektedir. YEGM’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için
bu iyileştirmelere ihtiyaç duyulacak olmakla birlikte, yönetişim, bağımsızlık ve hesap verebilirlik
konularında paralel iyileşmelerin kaydedilebilmesi için ilave çabalar gerekebilecektir. Dolayısıyla, planlanan kapasite geliştirmelerinin en üst düzeyde etki yaratabilmesi ve sürdürülebilir hale
getirilebilmesi için YEGM yapısında uygun revizyonların gerçekleştirilmesine bilhassa öncelik verilmelidir.
Elbette spesifik bir model seçiminin siyasi bir karar olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte,
hükümetin mümkün olan en kısa süre içerisinde bir seçenek üzerinde karar vermesi ve bir geçiş planını uygulamaya koyması tavsiye edilmektedir; çünkü bu konudaki görüşmelerin uzaması daha fazla belirsizlik yaratacaktır ve potansiyel olarak, EV programının performansına zarar
verebilecektir. Bir karar verildikten sonra, kurumsal tasarımın daha fazla ayrıntılandırılmasının
yanında, daha ayrıntılı geçiş ve iş planlarının geliştirilmesi gerekecektir. Dünya Bankası ve donör
topluluğu bu çabalara destek sağlamaya hazırdır.

16

Giriş

1. Giriş
Arka Plan
Avrupa Birliği’ne (AB) katılım süreci doğrultusunda, Türkiye’nin küresel iklim değişikliğini azaltma
ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarındaki taahhütlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Türkiye’nin aynı zamanda ekonomik büyümesini de sürdürmesi gerekmektedir. Enerji Verimliliği (EV)
her iki bakımdan da kritik öneme sahiptir.
Türkiye, enerjisinin yüzde 72’sini ithal etmektedir1; enerji ithalatı 2013 itibariyle 56 milyar ABD$,
veya GSYH’nin yüzde 7’si, olarak gerçekleşmiştir. Mevcut projeksiyonlardaki elektrik talep artışının aynı şekilde sürmesi halinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde elektrik rezerv marjının tükeneceği
görülmektedir. Türkiye’nin enerji yoğunluğu (yani birim GSYH başına tüketilen enerji) AB ile karşılaştırıldığında nispeten düşüktür (2011 itibariyle AB’nin 0,12 TPE/1.000 ABD$ iken Türkiye’nin
0,11 TPE/1.000 ABD$’dır - 2005 satın alma gücü paritesi bazında).2 Bununla birlikte, 2005 ile
2011 yılları arasında Türkiye’nin enerji yoğunluğu yüzde 6,5 yükselirken, aynı dönemde AB’nin
enerji yoğunluğu yüzde 8,4 düşmüştür. Kişi başına düşen enerji tüketimi artarken (AB’de 3,29
TPE iken Türkiye’de 1,52 TPE), enerji yoğunluğunun da artmaya devam etmesi beklenmektedir.
Dünya Bankası ve başka kuruluşlar tarafından yapılan son değerlendirmeler, tüm sektörlerde önemli enerji tasarrufu potansiyeli bulunduğunu ortaya koymaktadır.3 Örneğin, bazı
sanayi işletmelerinin OECD’deki muadillerine göre iki-üç kat enerji tükettiği Türkiye’nin sanayi
sektöründe, tahminler yüzde 25’lik bir tasarruf potansiyeli bulunduğunu göstermektedir. Benzer
şekilde, enerji açısından verimsiz binalarda da yüzde 30’luk bir tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. Bu boyutlarda EV kazanımlarının gerçekleştirilmesi uygulanabilir niteliktedir ve Türkiye’nin
rekabet gücünü önemli ölçüde artırabilecektir.
Öte yandan, Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonu 1990 ile 2012 yılları arasında yüzde 130’luk
bir artış göstererek önemli bir çevre sorunu haline gelmiştir.4 Hükümet bu durumun farkındadır
ve 2011 yılında yayınladığı Türkiye İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı belgesinde
yansıtıldığı gibi enerji verimliliğini enerji güvenliği stratejisinin anahtar bir bileşeni olarak görmektedir.5
2011 yılında Dünya Bankası, Türkiye’de enerji verimliliğine ilişkin bir piyasa ile ön politika/ kurumsal yapı incelemesi gerçekleştirmiş ve şu sonuçlara ulaşmıştır (Dünya Bankası 2011a):
• Genel Enerji Verimliliği çerçevesi son yıllarda önemli ölçüde geliştirilmiştir.
• Politikalar, teknik kapasite ve bilgi toplama oldukça güçlü fonksiyonlar olarak öne çıkmakla
birlikte, bu alanların her birinde kritik boşluklar mevcuttur.
• Enerji Verimliliğine ilişkin ticari finansmanın tamamen harekete geçirilmesi için kurumsal yapı
ve piyasa gelişimi bakımlarından bazı sistemik sorunlar mevcuttur.
• Enerji Verimliliği piyasasının potansiyelini gerçekleştirebilmesi için Enerji Verimliliği üzerinde
odaklanan güçlü bir kuruma ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için, aşağıdaki adımların atılması
gerekecektir:
 Gerekli ikincil mevzuatın tamamlanması;
 Tüm sektörlerde ulusal düzeyde programların oluşturulması;
 Finansman, uzmanlık ve bilgi birikiminin EV hizmetlerine olan talep ile eşleştirilmesi;
1
2
3
4
5

Avrupa Enerji Ajansı (bakınız; http://www.eea.europa.eu/resource-efficiency).
Uluslararası Enerji Ajansı, Enerji İstatistikleri web sitesi www.iea.org).
Bakınız; örneğin Dünya Bankası 2011a ve 2011c.
TÜİK Bülteni, 7 Nisan 2014 (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16174).
http://www.dsi.gov.tr/docs/iklim-degisikligi/turkeys-national-climate-change-adaptation-strategy-and-action-plan.pdf.
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 EV hizmetlerine yönelik yeni finansman ve uygulama modellerinin geliştirilmesi – enerji hizmet şirketlerinin (EVD) ve enerji tasarrufu performans sözleşmelerinin (ETPS) teşvik
edilmesi gibi.
Kurumsal açıdan, enerji verimliliği politikalarının oluşturulması, uygulanması ve teşvik edilmesi
yetkisi 1981 yılından bu yana Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (EİE) iken; 2007 yılında çeşitli enerji verimliliği politikalarının, programlarının ve bunlarla ilişkili çalışmaların koordinasyonu için 2007 tarihli Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında bir Enerji Verimliliği Koordinasyon
Kurulu kurulmuştur. Son olarak, Kasım 2011’de EİE’nin kapatılması kararlaştırılarak personeli ve
görevleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (ETKB) bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne (YEGM) aktarılmıştır.
2013 yılında Dünya Bankası, başarılı Enerji Verimliliği programlarına ilişkin geliştirdiği çerçeveye
dayalı olarak Türkiye’nin genel Enerji Verimliliği programının bir değerlendirmesini yayınlamıştır
(Şekil 1-1).6
Dünya Bankası politika ve düzenlemeler, bilgi, teknik kapasite ve finansman ile ilgili bazı anahtar
eylemler önermiştir:
• Politika ve düzenleme
 Bir politika boşlukları analizinin yapılması ve gerekli yasal güncellemeler ile ikincil mevzuatın tamamlanması
• Bilgi
 EV projeleri uygulamak isteyen müşteriler için tek durak ofisin faaliyete geçirilmesi
 Bir enerji veri tabanının geliştirilmesi ve idame ettirilmesi ile karşılaştırma mekanizmalarının oluşturulması
 Düzenli sektörel enerji performansı raporlarının yayınlanması

Şekil 1-1: Başarılı EV Programları için Çerçeve
Politika ve Düzenlemeler











Kapsamlı EV yasal çerçevesi
(EV Kanunu)
Maliyetleri yansıtan enerji
ﬁyatlandırması
Yönetmelikler/standartlar ve
uygulama mekanizmaları
EV teşvik programları ve ﬁnansman
kaynakları
Sektörlere göre EV hedeﬂeri
Kamu bütçelemesinde/alımlarında
EV’nin teşvik edilmesi

Kurumlar










EV alanındaki yetki sahibi özel kurum
Açık kurumsal roller/hesap verebilirlik
Bakanlıklar arası koordinasyon organı
İzleme ve uyumun sağlanması
rollerinin dağıtılması
Programları oluşturma, uygulama,
değerlendirme ve raporlama yetkisi
EV hedeﬂeri doğrultusunda
ilerlemenin takibi

Başarılı Enerji Verimliliği Programları
Teknik Kapasite

Bilgi










Enerji tüketimi veri tabanı
Sanayi ve bina stoku
Bilgi merkezi/örnek incelemesi
veri tabanı
Hizmet sağlayıcıların, EV
teknolojilerinin ve ekipman
tedarikçilerinin veri tabanı
Yaygın, sürekli kamuoyu
bilinçlendirme
Cihaz etiketleme









Enerji denetçisi/yöneticisi eğitim ve
sertiﬁkalandırma programı
Özel sektör eğitim programları
(bankalar, ESCO’lar/EV hizmet
sağlayıcılar, son kullanıcılar)
EV Proje şablonları (denetimler,
Ölçüm ve doğrulama planları,
EPC ihale dökümanları, sözleşmeler)
Enerji yönetim sistemlerinin
geliştirilmesi

Finansman








Ticari Banka Kredileri
(kredi hatları, garantiler)
Nakit akışına dayalı EV ﬁnansmanı
Ticari ESCO ﬁnansmanı
Kamu sektörü EV ﬁnansmanı
Konut/cihaz kredileri
Ekipman kiralama

Kaynak: Dünya Bankası 2013.

6 “Temiz Teknoloji Fonu Etki Değerlendirmesi ve Enerji Verimliliği Politikası Çalıştayı,” Ankara, 30 Mayıs 2013.
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• Teknik kapasite
 EVD sertifikalandırma yapısının bina talebi üzerinde daha fazla odaklanacak şekilde yeniden tasarlanması ve piyasayı düzenlemek veya sadece belirli iş modellerini teşvik etmek
yerine kolaylaştırıcı hizmetler üzerinde odaklanılması
 Örnek EV proje dokümanlarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi — örnek ETPS ve EVD
ihale dokümanlarından ölçüm ve doğrulama (Ö-D) protokollerine kadar
• Finansman
 Enerji verimliliğine yönelik ticari banka kredilerinin kurumsallaştırılması
 Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi (nakit akışına dayalı, EVD, kiralama)
 Belediyeler de dahil olmak üzere kamu sektörüne yönelik sürdürülebilir EV finansman modellerinin uygulamaya konulması
 Konutlara yönelik EV kredi programlarının geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının desteklenmesi
Kurumsal yapı ile ilgili olarak, Dünya Bankası üç anahtar alanda tavsiyelerde bulunmuştur:
1. YEGM’nin; ana sorumluluğu enerji verimliliği programlarının uygulanması olan, ihtisaslaşmış,
hesap verebilir ve görünürlüğü olan bir kurum olarak reforme edilmesi
2. Uygulamanın etkililiğini artırmak için program yeniden tasarımına geri bildirim sağlayacak
olan piyasa analizi, program tasarımı, uygulama, değerlendirme, izleme, vs. için açık fonksiyonların geliştirilmesi
3. Özel sektör ile istişarelerin artırılması
Enerji Verimliliğinin ülke için taşıdığı önemi göz önünde bulunduran Hükümet, uygulamada etkililiğin en üst düzeye çıkarılabilmesi ile EV politikalarında ve programlarında sürdürülebilirliğin
sağlanabilmesi için yeni bir kurumsal çerçevenin geliştirilmesine yönelik seçeneklerin incelenmesi gerektiğine karar vermiştir.

Amaçlar
Yukarıdaki tavsiyelere dayalı olarak, Türk Hükümeti ile istişare içerisinde bir Enerji Verimliliği Kurumsal İncelemesi7 gerçekleştirilmiştir. İncelemenin temel amacı Hükümet’in enerji verimliliği
politikalarını ve programlarını yönetme yeteneğini geliştirmek ve böylelikle açıklanan ulusal
enerji verimliliği hedeflerini tutturmasına katkıda bulunmak olmuştur. İnceleme spesifik olarak
aşağıdaki amaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır:
• Enerji Verimliliği Uygulamalarına Yönelik Kurumsal Çerçevelerin Analitik bir Özeti Raporu (ESMAP 2008) ve benzer raporlarda8 belgelenen küresel deneyimlerden dersler çıkarmak;
• Farklı kurumsal yapıları temsil eden seçilen beş EV kurumunun örnek incelemelerini gerçekleştirmek;
• Türkiye’deki mevcut EV kurumsal yapılanmasının bir değerlendirmesini yapmak;
• Politika konuları, piyasa zorlukları, engeller ve EV projelerinin etkili bir şekilde uygulanmasında işe yarayabilecek çözümler hakkında özel sektör kuruluşları (bankalar, EVD’ler, ekipman
tedarikçileri, vs.) ve kamu kurumları arasında anket yapmak;
• Geleneksel finansman kuruluşları tarafından şu anda hizmet verilmeyen veya yetersiz hizmet
verilen EV piyasalarına yönelik sürdürülebilir finansman mekanizmalarını araştırmak;
7 Bu incelemenin amaçları bakımından, Enerji Verimliliği sadece talep tarafı Enerji Verimliliği ile sınırlı tutulmuştur; arz tarafı Enerji Verimliliği düzenlemeleri ve uygulamaları ile ilgili çalışma, düzenleyici kurum EPDK ve kamu hizmet şirketleri sektörü ile zaten devam etmektedir. İncelemede ulaştırma
sektöründe Enerji Verimliliği konusu araç standartları ile sınırlı tutulmuştur; entegre arazi kullanım planlaması ve toplu taşımada modlar arası geçiş
gibi diğer önlemler tipik olarak belediye planlama ve enerji verimliliği kurumları vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
8 Bu raporlar arasında IEA 2010 ve Dünya Bankası 2011b yer almaktadır.
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• Hükümet’in EV politika ve programlarını uygulama kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik
kurumsal seçenekleri tespit etmek.

Metodoloji ve Yaklaşım
İnceleme aşağıdaki görevlerden oluşmuştur:
1. Mevcut politika çerçevesinin ve kurumsal çerçevenin gözden geçirilmesi ve belgelenmesi.
2. Mevcut kurumsal düzenlemelerin etkililiği, zayıflıkları ve sınırlamaları ve bunları gidermeye yönelik seçenekler hakkındaki görüşlerini almak için kamu ve özel sektör paydaşları ile
mülakatlar yapılması.
3. Çeşitli kamu kurumlarının mevcut görev ve sorumluluklarının belgelenmesi, mevcut yapıların analizi ve sektörler ve fonksiyonel alanlar bazında anahtar boşlukların tespit edilmesi.
4. Büyük ölçekli enerji verimliliği programlarını başarılı bir şekilde uygulayan ülkeler üzerinde
özellikle durularak enerji verimliliğine ilişkin kurumsal yapılar ile ilgili uluslararası deneyimlerin incelenmesi; geçmiş çalışmalardan ve raporlardan dersler çıkarılması; daha sonra bir
dizi kurumsal modelin tespit edilmesi ile özelliklerinin, güçlü yönlerinin ve sınırlamalarının
tanımlanması.
5. Uluslararası iyi uygulamaların özetlenmesi, farklı kurumsal çerçeveleri temsil eden beş EV
kurumunun örnek incelemelerinin yapılması, bu kurumların Türkiye’deki kurumsal yapıda
tespit edilen boşluklardan bazılarını nasıl giderdiklerinin değerlendirilmesi, bu boşlukların
ve eksikliklerin ele alınmasına yönelik bir kurumsal seçenekler portföyünün tespiti.
6. Kurumsal boşluk ve eksikliklerin sunulması, uluslararası deneyimlerin özetlenmesi, seçeneklerin ve önerilerin sunulması ve örnek incelemesine konu edilen ülkelerden uygulamacıların, deneyimlerini paylaşmak üzere davet edilmesi amacıyla bir paydaş çalıştayının
düzenlenmesi.
7. Türkiye’nin revize bir EV kurumsal çerçevesi için değerlendirmesi gereken bir dizi öneri ve
kurumsal seçeneğin tanımlanması.

Raporun Yapısı
Bu raporun ikinci bölümü Türkiye’deki enerji verimliliğine ilişkin mevcut kurumsal çerçeveyi
özetlemektedir. Mevcut yasal, düzenleyici ve politik girişimlere dair güncel bilgilerden ve enerji
verimliliği ile ilgili bazı sorumlulukları bulunan önemli kurumlar hakkındaki bir genel bakıştan
oluşmaktadır.
Üçüncü bölümde paydaş görüşmelerinin sonuçları özetlenmektedir. Görüşmelerin yapılması için
kullanılan süreç, görev ve sorumluluklar matrisinin nasıl geliştirildiği, görüşmelerden çıkarılan
başlıca bulgular ile tespit edilen boşluklar ve eksiklikler açıklanmaktadır.
Dördüncü bölümde enerji verimliliğine ilişkin kurumsal çerçevelere ilişkin uluslararası deneyimler üzerinde yapılan incelemenin sonuçları sunulmaktadır. Uluslararası kuruluşlar tarafından önceden yapılan araştırmalar özetlenmekte ve proje kapsamında enerji verimliliğine ilişkin çeşitli
kurumsal modelleri temsil etmek için seçilen beş örnek incelemesi sunulmaktadır: Fransa Çevre
ve Enerji Yönetim Ajansı (ADEME), Hindistan Enerji Verimliliği Bürosu (BEE), Alman Enerji Ajansı
(dena), İngiltere’nin Enerji Tasarrufu Fonu ve Kore Enerji Yönetim Şirketi (KEMCO).
Beşinci bölümde Türkiye’deki mevcut kurumsal yapıdaki başlıca kurumsal zorluklar sunulmakta
ve başarılı bir enerji verimliliği programı için potansiyel kurumsal seçenekler ile bunların başlıca
özellikleri tespit edilmektedir. Ayrıca öneriler ile bundan sonra atılacak adımların bir özeti sunulmaktadır.
Eklerde ise mülakat kılavuzları ile beş örnek incelemesinin özetleri yer almaktadır.
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2. Mevcut Kurumsal Çerçeve
Giriş
Bu bölümde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere Türkiye’de enerji verimliliğine ilişkin mevcut kurumsal çerçeve özetlenmektedir:
• Enerji Verimliliği ile ilgili başlıca yasal, düzenleyici ve politik girişimler
• Başlıca sorumlu kurumların ve rollerinin tanımlanması
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve bakanlığın Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)
• Diğer kamu kurumları

Başlıca Yasal, Düzenleyici ve Politika Girişimleri
En önemli mevzuat bileşeni, Mayıs 2007’de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu’dur (5627
sayılı Kanun).9 ETKB tarafından uygulanan bu Kanun’un tamamlayıcısı olarak onlarca yönetmelik
ve tebliğ çıkarılmıştır.
İkinci bir önemli mevzuat bileşeni Haziran 2001’de yürürlüğe konulan Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanmasına ve Uygulanmasına Dair Kanun’dur (4703 sayılı Kanun).10 BSTB tarafından yönetilen bu Kanun elektrikli ev eşyalarının etiketlenmesine ilişkin hükümler getirdiğinden
dolayı enerji verimliliği ile ilgilidir. 2010 yılında, 2009/125/EC sayılı AB Direktifi ve sonrasında
yayınlanan 11 direktif uyarınca Enerji ile İlgili Ürünlerinin Çevreye Duyarlı Tasarımına ilişkin Yönetmelik11 yayınlanmıştır. 2011 yılında, 2010/30/EU sayılı AB Direktifi ve sonrasında yayınlanan
dört direktif uyarınca “Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart
Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik”12 yayınlanmıştır.
2008 yılında ÇŞB tarafından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yayınlanmıştır. Yönetmelik
ile diğer hususların yanında, yeni inşa edilen her bir binanın enerji performansını gösteren bir
enerji sertifikasına sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.
2012 yılında Yüksek Planlama Kurulu tarafından alt sektörler bazında enerji yoğunluklarının 2011
seviyesine göre en az yüzde 10 azaltılmasını öngören Enerji Verimliliği Strateji Belgesi13 onaylanmıştır.
2013 yılında yayınlanan Onuncu Kalkınma Planının (2014–18)14 1.14. bölümünde Enerji Verimliliği Geliştirme Programı yer almaktadır. Program; (a) 2011 yılında 0,265 TPE/1000 ABD$ olan birincil enerji yoğunluğunun 2018 yılına kadar 0,246’ya düşürülmesi ve (b) kamu binalarında enerji
kullanımının 2018 yılına kadar 2012 seviyesine göre yüzde 10 azaltılması gibi performans göstergeleri içermektedir.15 Kasım 2014’te, Hükümet 10. Kalkınma Planı kapsamında diğer hususların
yanında enerji verimliliğine ilişkin idari ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesini öngören Enerji
Verimliliğinin Geliştirilmesi Eylem Planını yayınlamıştır.
Şekil 2-1 Enerji Verimliliği ile ilgili önemli kanun ve düzenlemeleri göstermektedir.
9
10
11
12
13
14
15

02.05.2007 tarihli ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 18 Nisan 2007 tarihli ve 5627 sayılı Kanun.
11.07.2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 29 Haziran 2001 tarihli ve 4703 sayılı Kanun.
07.10.2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
02.12.2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 02.09.2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Karar.
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, 2012-2023.
06.07.2013 tarihli ve 28699 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 10. Kalkınma Planı.
IEA 2005 Uluslararası Karşılaştırma Programı (ICP) turuna dayalı olarak, satın alma gücü paritesini kullanarak uluslararası dolar bazındaki GSYH
rakamlarını dönüştürdüğü için, hükümetin enerji yoğunluğu rakamları Bölüm 1’de verilen IEA rakamlarından farklılık göstermektedir. Söz konusu
yöntem ekonomilerin hasılalarını ve vatandaşların refah düzeylerini reel bazda karşılaştırma olanağı tanımaktadır.
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Şekil 2-1: Enerji Verimliliği ile İgili Başlıca Kanun ve Düzenlemeler

2007





2008






2010







2011



Enerji Verimliliği Kanunu yürürlüğe girdi
Elektrik Piyasası Kanunu değiştirildi
Enerji Kaynaklarında ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Enerji Kaynaklarında ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla
Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin 2009/125/EC sayılı Direktif uyarınca kabulü

2012



Enerji Verimliliği Strateji Belgesi onaylandı

2013



10. Kalkınma Planı onaylandı

Kaynak: Yazarlar

Enerji Verimliliği Sorumluluğu Bulunan Başlıca Kurumlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)
ETKB 1963 yılında Cumhurbaşkanlığı onayı ile kurulmuştur ve daha sonra 1985 yılında çıkarılan
3154 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. ETKB’nin kuruluş amacı;
Enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin savunması, güvenliği ve
refahı, milli ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda tespitine yardımcı olmak; enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını,
geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamaktır.16
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), ETKB bünyesinde doğal gaz, yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliği de dahil olmak üzere enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik enerji politikasının koordinasyonundan ve desteklenmesinden sorumlu ana politika organıdır.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)
ETKB’ye bağlı bir kurum olan Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğü, kurulduğu 1981
yılından, kapatıldığı 2011 yılına kadar enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ile ilgili araştırmaların yapılmasından ve bunların teşvik edilmesinden sorumlu olmuştur. EİE’nin temel görevi
akılcı enerji kullanımını sağlamak ve ilgili kurumlarla uyumlu ve entegre işbirliği yoluyla enerji verimliliğine olan talebi artırmak olmuştur. EİE, son kullanıcı sektörlerinde enerji verimliliği
etütleri; enerji yoğun sektörlerde enerji denetimleri ve politika ve mevzuat ile ilgili eğitimler;
kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları ve çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Kasım 2011’de Hükümet yayınladığı bir kanun hükmünde kararname17 ile EİE’yi kapatarak
ETKB bünyesinde yeni bir genel müdürlük oluşturmuştur: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü16
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ğü (YEGM). Enerji Verimliliği Kanunu’nda YEGM yerine EİE’ye atıfta bulunulduğundan dolayı,
YEGM’nin enerji verimliliği ile ilgili yasal fonksiyonları sınırlıdır; bununla birlikte, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı yayınladığı bir Bakanlık Kararı ile enerji verimliliği görevlerini YEGM’ye vermiştir. Daha önce EİE’nin sorumlu olduğu enerji verimliliği fonksiyonları şu anda YEGM’nin beş
daire başkanlığından birisi olan Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı’nın görevleri arasında yer almaktadır (Şekil 2-2). YEGM Enerji Verimliliği Kanununa ilişkin genel sorumluluklara sahiptir ve
çeşitli yasal son kullanıcı yükümlülüklerine uyumun izlenmesinden, enerji tüketim verilerinin
toplanmasından ve analizinden; teşvik, bilgilendirme ve diğer destek programlarının uygulanmasından sorumludur.

BSTB – İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü
Enerji Verimliliği Kanunu ayrıca, eski adı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olan şimdiki Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’na (BSTB) da sanayi ve imalat sektörü ile ilgili sorumluluklar vermektedir.
BSTB teşkilat şeması Şekil 2-3’te sunulmuştur.

Şekil 2-2: YEGM Teşkilat Şeması
YEGM

Şube Müdürü
(İdari)

Genel Müdür
Yardımcısı

Genel Müdür
Yardımcısı

Yenilenebilir
Enerji
Daire Başkanlığı

Genel Müdür
Yardımcısı

Proje
Daire Başkanlığı

Enerji Verimliliği
Daire Başkanlığı

Yeni Teknolojiler
Daire Başkanlığı

Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı

Kaynak: YEGM’den alınan bilgilere dayanarak, yazalar tarafından hazırlanmıştır (bakınız www.eie.gov.tr/organizasyon.aspx).

Şekil 2-3: BSTB Sanayi Genel Müdürlüğü (SGM) Teşkilat Şeması
Sanayi GM

Belgelendirme
Daire Başkanlığı

Şubeler

Sektörler
Sektörler
Sektörler
Sanayi Politikaları
Daire Başkanlığı-1 Daire Başkanlığı-2 Daire Başkanlığı-3 Daire Başkanlığı

Şubeler

Şubeler

Şubeler

Çevre ve İstihdam
Daire Başkanlığı

Şubeler

Çevre, İklim

Değişikliği ve Enerji

Verimliliği Şubesi

Bütçe ve İdari
İşler Şubesi

Sanayi ve İstihdam
Politikaları
Şubesi
Kaynak: BSTB’den elde edilen bilgilere dayanarak, yazarlar tarafından hazırlanmıştır (bakınız http://sgm.sanayi.gov.tr/
OrganizationChart.aspx?lng=tr).
17

02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname.
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BSTB, enerji verimliliğine atıfta bulunan sektörel strateji belgeleri hazırlamaktadır; ancak bunlar tipik olarak politika unsurları içermemektedir. Bakanlığın Sanayi Genel Müdürlüğü’ne (SGM)
bağlı Çevre, İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Şubesi sanayi politikasının çevre, enerji verimliliği ve iklim değişikleri üzerindeki etkilerinden sorumludur. SGM sanayide enerji kullanımı ve cihaz
üretimi (cihazların çevreye duyarlı tasarımı ve etiketlenmesi dahil olmak üzere) ile ilgili ikincil
mevzuat ile sanayide kullanılan cihazlara ilişkin ortak teknik standartları geliştirmekte ve uygulamakta, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile test protokolleri ve ürünlerin uygunluk doğrulaması
işlemlerinin koordinasyonunu sağlamaktadır. Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10.9 numaralı Maddesinin hükümleri kapsamında, tüketici ürünlerine ilişkin sanayi standartlarının uygulanması
görevi BSTB’ye verilmiştir.
TSE hâlihazırda buzdolabı, lamba, elektrikli fırın ve televizyon gibi elektrikli cihazlar için bir test
tesisi işletmektedir ve laboratuvar test olanaklarını klimalar ve beyaz eşyalar gibi ilave cihazları da kapsayacak şekilde geliştirmeyi planlamaktadır. Ülkede elektrikli motorlar gibi sanayi
ekipmanlarının test edilmesine yönelik tesis bulunmamaktadır.

ÇŞB – Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı
Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, şimdiki adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na çeşitli sorumluluklar vermektedir.
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün teşkilat şeması Şekil 2-4’te sunulmuştur.
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı (EVD) binalarda enerji verimliliğine ilişkin politikaların uygulanmasından sorumludur. Bu Daire Başkanlığı’nın
görev alanına; Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği uyarınca
mesken ve ticarethane olarak kullanılan binalar girmektedir. Söz konusu Daire Başkanlığı yeni ve
yenilenen binalar için yapı yönetmeliklerinin ve belgelerinin geliştirilmesi ve uygulanması; yapı
malzemelerine ilişkin standartlar, proje ve inşaat şirketlerine yönelik eğitimler; şirketlerin, bina
performans düzeylerinin onaylanmasına yönelik sertifikalandırılması ve politikalara uyum ile ilgili
bazı bilinçlendirme çalışmaları üzerinde odaklanmaktadır.

Şekil 2-4: ÇŞB Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması
Mesleki Hizmetler GM

GM Yardımcılığı

Yapı Malzemeleri
Daire Başkanlığı

GM Yardımcılığı

GM Yardımcılığı

Enerji Verimliliği
Daire Başkanlığı

Branches

Proje, Ar-Ge

Uygulama ve
Denetleme
Düzenleme ve
İklim Değişikliği
Kaynak: ÇŞB’den elde edilen bilgilere dayanarak, yazarlar tarafından hazırlanmıştır (bakınız www.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/
ustmenu/ustmenu233.jpg).
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Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu
Enerji Verimliliği Kanunu, bazı sektör dernekleri ile birlikte enerji verimliliği ile ilgili tüm bakanlıklardan üst düzey temsilcilerin yer aldığı merkezi bir organın – Enerji Verimliliği Koordinasyon
Kurulu’nun (EVKK) – oluşturulmasını hüküm altına almıştır.18 EVKK’nin başlıca görevleri; (a) ulusal
EV stratejilerini, planlarının ve programlarını hazırlamak, bunların etkililiğini değerlendirmek ve
gerektiğinde revize etmek/uygulamak; (b) EV çalışmalarına yön vermek ve EV hizmetlerine yönelik yetki belgelerini onaylamak; (c) devlet teşvik programlarından yararlanabilecek EV projelerini onaylamak ve bunların sonuçlarını izlemek; (d) gerektiğinde geçici komisyonlar kurmak; (e)
danışma kurulu toplantıları için toplantı gündemini ve katılımcıları belirlemek ve (f) her yıl belge
ücretlerini belirlemek ve yayınlamaktır.
Enerji Verimliliği Kanunu’nda belirtildiği gibi, EVKK yılda dört kez toplanmakta, gerektiğinde
ilave toplantılar da yapabilmektedir. Kurula ETKB Müsteşar Yardımcısı başkanlık etmekte ve
Kurumun sekretarya hizmetleri YEGM tarafından yerine getirilmektedir. Toplantılar tutanak ile
kayıt altına alınmaktadır. Kurul; üyelerinin üçte ikisi ile toplanmakta ve kararlar toplantıya katılan
üye tam sayısının çoğunluğu ile alınmaktadır.19

Önemli Kurumsal Değişikliklerin Kronolojik Özeti
Enerji verimliliği ile ilgili bazı önemli kurumsal değişikliklerin kronolojik özeti Şekil 2-5’te sunulmuştur.

Şekil 2-5: Önemli Kurumsal Değişikliklerin Kronolojik Özeti

1981



EİE kuruldu ve EV faaliyetlerinden sorumlu ana kurum olarak belirlendi

2006



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na cihaz standartlarını düzenleme yetkisi verildi



EVKK onaylandı

2008



Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na binalarda enerji performansını düzenleme yetkisi verildi

2010



KOSGEB’e KOBİ’lere yönelik EV programlarını yönetme görevi verildi

2007



2011



EİE kapatıldı ve YEGM kuruldu
BSTB ve ÇŞB yeniden yapılandırıldı ve EV görevleri verildi

Kaynak: Yazarlar

18

19

EVKK’de temsil edilen başlıca kurumlar şunlardır: İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye Belediyeler Birliği.
EVKK toplantılarının tarihlerini, katılımcılarını, tutanaklarını, kararlarını, vs. gösteren bir liste için bakınız http://www.eie.gov.tr/verimlilik/EVKK.
aspx.
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3. Paydaş Görüşmeleri ve Fonksiyonel İnceleme
Fonksiyonların ve Sorumlulukların Belgelenmesine İlişkin Çerçeve
Rapor ekibi, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının enerji verimliliği ile ilgili faaliyetlerdeki
mevcut kurumsal görev ve sorumluluklarının belgelenmesi için bir çerçeve geliştirmiştir. Uluslararası deneyimlere dayalı olarak, bu çerçeve ile başlıca göre ve sorumluluk alanları aşağıdaki
kategoriler altında tanımlanmıştır:
• Politika
 Formülasyon
 Uygulama
 Yaptırım
• Veri ve Bilgi
 Veri toplama
 Raporlar ve yayınlar
 Yayma
• Teşvikler ve Uygulama Destekleri
 Hibeler ve finansal teşvikler
 Eğitim ve kapasite oluşturma
 Kılavuzlar, araçlar, şablonlar, vs.
 Paydaş istişareleri
• İzleme ve Değerlendirme
 Hedefler
 Ölçüm ve doğrulama
 Değerlendirme
Yukarıda belirtilen görev alanlarının her biri için EV görevlerini ve sorumluluklarını karakterize
etmek için aşağıdaki piyasa segmentleri tespit edilmiştir:
• Sanayi
 Bankalar
 EVD’ler
 Cihaz tedarikçileri
• Kamu sektörü
• Konut sektörü
• Ticari binalar

Paydaş Görüşmeleri
Süreç
Paydaş görüşmeleri; mevcut, olası boşlukları ve eksiklikleri tespit edebilmek amacıyla, enerji verimliliği ile ilgili çeşitli kurumsal görev ve sorumluluklar hakkında bilgi elde etmek için tasarlanmıştır. Soru formlarında spesifik kurumsal hedefler ve fonksiyonlar; programlar; hedef göstergeler ve değerlendirme yöntemleri; koordinasyon ve bilgi paylaşımı mekanizmaları; güçlü yönler ve
iyileştirilmesi gereken alanlar ile ilgili algılar; olası boşluklar ve/veya çakışmalar; yeni programlama faaliyetleri için alanlar/ sektörler ele alınmıştır. Biri kamu kurumları ve diğeri özel sektör
kuruluşları için olmak üzere iki ayrı Görüşme Kılavuzu hazırlanmıştır (bakınız Ek A). Çalışma ekibi
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Tablo 3-1: Seçilen Bazı Sorulara Katılımcıların Cevapları
Soru

Cevap
Evet

Hayır

Kamunun mevcut kurumsal ve organizasyonel yapısı Türkiye’de enerji verimliliği
piyasasının gelişimini desteklemek için yeterli mi?

%50

%50

Kurumunuzun/kuruluşunuzun performans göstergeleri belirlenmiş spesifik hedefleri var mı? (sadece kamu sektörü)

%19

%81

Kurumunuz/kuruluşunuz sonuçları/etkileri değerlendirmeye yönelik olarak politikaları, düzenlemeleri ve programları izliyor mu? (sadece kamu sektörü)

%19

%81

Kuruluşunuzun hedefleri yakalama yakalamaya yönelik teşvikler, ödüller veya cezalar uyguluyor mu? (sadece kamu sektörü)

%19

%81

Kamunun mevcut kurumsal ve organizasyonel yapısında iyileştirmeler yapılmasını
öneriyor musunuz?

%93

%7

Kaynak: Görüşme sonuçlarına dayanarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

32 kişi ile görüşme yapmıştır: Kamu kurumlarından 20 temsilci ve özel sektör kuruluşlarından
(altı dernek, üç EVD ve üç banka) 12 temsilci.

Görüşme Bulguları
Görüşmelerin ana amacı, her bir kurumun görevlerini belgelemek ve potansiyel boşlukları tespit
etmek olmasına rağmen, görüşmeler kurumsal yapının durumu hakkında bazı genel göstergeler
ve algılar da sunmuştur. Seçilen bazı sorulara verilen cevaplar Tablo 3-1’de sunulmuştur. Genel
olarak, görüşülen özel sektör temsilcileri kurumsal yapı hakkında kamu kurumlarının temsilcilerine göre daha eleştirel bir tutum sergilemişlerdir.

Görev ve Sorumluluklar Matrisi
Mevcut politika ve düzenlemeler üzerinde yapılan incelemeye ek olarak, yapılan görüşmeler de
Görev ve Sorumluluklar Matrisinin hazırlanmasına yardımcı olmuştur. Bu matrisin amacı resmi
olarak belirlenen mevcut sorumlulukları, uluslararası en iyi uygulamalar ile karşılaştırıldığında
mevcut olan boşlukları ve çeşitli katılımcılar tarafından ifade edildiği şekliyle algılanan çakışmalar
ve boşlukları tespit etmek ve belgelemektir. Matris dört ayrı tablo şeklinde sunulmuştur:
•

Tablo 3-2: Politika

•

Tablo 3-3: Bilgi

•

Tablo 3-4: Destek

•

Tablo 3-5: İzleme ve Değerlendirme

Matriste kullanılan renk kodunun açıklamaları şöyledir:

20

28

•

Siyah yazılı bölümler, mevcut fonksiyonel gereklilikler ve yükümlülükler ile ilgili yürürlükteki mevzuata dayalı gerçekleri temsil etmektedir;

•

Kırmızı yazılı bölümler kurumsal fonksiyonlarda teyit edilen boşlukları göstermektedir;

•

Yeşil yazılı bölümler görüşülen katılımcıların görüşlerini, bazı karışıklıkların göründüğü
alanları veya çakışma algılanan alanları belirtmektedir.20

Kırmızı ve yeşil yazılı ifadeler, raporun siyah-beyaz basılması durumuna karşı aynı zamanda italik olarak yazılmıştır.

Paydaş Görüşmeleri ve Fonksiyonel İnceleme

Tablo 3-2: Görev ve Sorumluluklar Matrisi - Politika
Sektörler

Formülasyon
•
•

Sanayi
Sektörü

•
•

•
•

Bankalar

•

•

EV Kanunu 2007 yılında kabul edildi ve çok sayıda
ikincil mevzuat 2008-2013 döneminde yürürlüğe
konuldu; bunların çoğu sanayi sektörü ile ilgili
EV Strateji Belgesi Şubat 2013’te kabul edildi;
destekleyici yönetmelikler bir yıl içerisinde
çıkarılacak.
YEGM ikincil mevzuatını tamamladı; diğer tüm
yönetmeliklerin ilgili bakanlıklarca hazırlanarak
kabul edilip edilmediği belli değil.
BSTB çevreye duyarlı tasarım gibi hususlar da
dahil olmak üzere enerji kullanımına ve üretilen
ekipmanlara ilişkin sektör yönetmeliklerini
hazırlayıp kabul ediyor.
Hazine kredi hatları, vs. yoluyla UFK kaynaklarının
harekete geçirilmesinde garantör rolü oynuyor.
ETKB, BSTB, ÇŞB kredinin hangi sektöre ilişkin
olduğuna bağlı olarak politika/teknik konularında
ve bazı idari konularda destek sağlıyor.
Bankaların UFK kredi hatlarına bağımlı olduğu
görülüyor; kredileri kendi kaynaklarından finanse
etme konusunda isteksizler (kısmen kısa vadeli
yapısı sebebiyle)
Bankaların kamu ve belediye sektörlerine yönelik
kredilendirme politikaları yeterince gelişmemiş

Uygulama
•

•
•
•

•
•

YEGM sektör yükümlülüklerini izliyor – örneğin,
yıllık enerji tüketimlerinin bildirilmesi, enerji
yöneticilerinin atanması, enerji denetimlerinin
yaptırılması
TSE elektrikli cihaz test tesislerini işletiyor;
2014’te ilave test kapasitesi ekleniyor.
BSTB sanayinin ulusal standartlara uyumunu
sağlamaktan sorumlu
Büyük endüstriyel cihazlar – örn. Motorlar – için
test tesisi yok.

Bankalar ve UFK’lar ilerlemeyi Hazine’ye ve
gerektiğinde ilgili bakanlıklara bildiriyor
EV için sürekli kullanımı sağlamak üzere
kredi hattı yeniden akışının denetlenmesinde
belirsizlikler var.

Yaptırım
•

•
•

İlgili değil

•

Enerji
Verimliliği
Danışmanlık
Şirketleri

•
•

•

Ekipman
Tedarikçileri

•
•
•

•

Kamu
Sektörü

•

•
•

•
•

Konut
Sektörü

•

•
•
•
•

Ticari Binalar

•
•

•
ETKB Tebliğinde (2012/4) EV hizmetleri
açıklanıyor.
EVD faaliyetlerine, muhasebe ve vergi etkilerine
ilişkin ikincil mevzuat halen gerekiyor.

BSTB hangi standartlara ihtiyaç duyulduğunu
belirliyor ve TSE ile koordinasyon içerisinde
bunları geliştiriyor; enerji kullanan cihazlar için
temel olarak AB müktesebatı doğrultusunda
çevreye duyarlı tasarım ve etiketleme
yönetmeliğini kabul etti.
TSE test protokollerini ve test cihazlarını
geliştiriyor.
ÇŞB inşaat malzemelerine ilişkin EV standartlar
hakkındaki yönetmelikleri çıkarıyor
EV Kanunu Madde 4(3) EV strateji belgelerinin/
planlarının/programlarının hazırlanması,
bunların etkililiğinin değerlendirilmesi, kamu
sektöründe ve diğer sektörlerde yeni önlemlerin
geliştirilmesi/uygulanması görevlerini EVKK’ye
veriyor.
EV mevzuatı uyarınca, kamuya ait binaların EV
önlemlerini almaları zorunlu.
Büyük kamu binaları ve işletmeleri için
enerji yönetiminin oluşturulması ve enerji
yöneticilerinin atanması için zorunlu önlemler
mevcut.
Kamu binalarının idarecilerinin enerji denetimleri
yaptırmaları ve gerekli önlemleri almaları zorunlu.
EV/EVD’lerin desteklenmesi için kamu ihale
düzenlemelerinin revizyonundan sorumlu bir
kurum yok.
ÇŞB Binalar ve inşaat malzemeleri için Enerji
Performans Belgeleri hakkında yönetmelik
yayınladı.
BSTB enerji kullanan cihazlara ilişkin çevreye
duyarlı tasarım ve etiketleme yönetmeliği
yayınladı.
ÇŞB enerji verimliliği ile ilgili yatırım kararlarının
(örn. yalıtım, yakıt dönüşümü, ısıtma sistemleri)
yüzde 51 oyla alınabilmesine ve borçlanma ve
sözleşme imzalama yetkisine ilişkin ESD (ev sahibi
dernekleri) politikalarını belirledi.
Isı yalıtımı standardı (TS825) 2008 yılında AB’ye
uyumlu şekilde güncellendi.
TOKİ’nin toplu konutlarda EV önlemleri almasını
zorunlu kılan yönetmelik açık değil.
ÇŞB, Enerji Performans Belgelerini de içeren
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ni
yayınladı.
BSTB enerji kullanan cihazlara ilişkin çevreye
duyarlı tasarım ve etiketleme yönetmeliği
yayınladı.
ÇŞB inşaat malzemelerine ilişkin yönetmelik
çıkarttı
Büyük binaların enerji kullanımı da dahil olmak
üzere enerji yönetimini raporlamaları, enerji
yöneticisi atamaları, denetimler, projeler, eğitim/
bilinçlendirme, vs. faaliyetleri yapmaları zorunlu.

•

YEGM EV hizmetleri için yetki belgesi veriyor
(son güncelleme 2011)

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

BSTB eko-tasarım ve eko-etiketleme direktiflerine uygun olarak ürünlerin uygunluğunu onaylanmış kuruluştan kontrol ediyor
ÇŞB (Takip ve Denetim Dairesi) inşaat
malzemelerinin uygunluğunu teftiş ediyor (BSTB
ile koordinasyon içerisinde)
TSE elektrikli cihaz test tesislerini işletiyor.

YEGM kamu kurumlarından EV önlemlerini
uygulamalarını istiyor; kurumlar yatırımlar için
bütçe desteği tahsis edebiliyor (veya MB/KB’den
talep edebiliyor)
YEGM büyük kamu tesisleri için tüketim verilerini topluyor ve doğruluyor.
Belediyelerde sokak aydınlatmaları ETKB ve
elektrik dağıtım şirketleri kontrolünde; 2015
yılında belediyelere aktarılması planlanıyor
Sokak aydınlatmalarının devrine ilişkin geçiş
planı yok veya belirsiz

ÇŞB Binalar için Enerji Performans Belgesi
veriyor.
Yapı yönetmeliklerine uyum belediyedeki yerel
ÇŞB Ofisi tarafından değerlendiriliyor.
BSTB eko-tasarım ve eko-etiketleme direktiflerine uygun olarak ürünlerin uygunluğunu onaylanmış kuruluştan kontrol ediyor
ÇŞB (Takip ve Denetim Dairesi) inşaat
malzemelerinin uygunluğunu teftiş ediyor (BSTB
ile koordinasyon içerisinde)

YEGM belgeleri her üç yılda bir gözden geçirerek yeniden yetkilendirme yapıyor.
YEGM değerlendirme süreci devam eden
EVD’nin yetki belgesini askıya alabiliyor.
EVD’ler belge olmadan EV projeleri yapabiliyor
(dolayısıyla belgelendirmenin değeri sorgulanabilir)
Bazı EVD’ler gönüllü olarak yeniden belge
başvurusunda bulunmuyor

•

4703 sayılı Kanun uyarınca uygunsuz ürünler
için ceza uygulanabiliyor; asgari standartların
altındaki ürünlerin yerel satışı yasak

•

Enerji yöneticisi atanmaması, bildirim yapılmaması veya yanlış bildirim yapılması halinde
YEGM idari yaptırımları değerlendirebiliyor (EV
Kanunu, Madde 10)
Uygulamada kamu sektörünüm uyumsuzluğu
durumunda işletilebilecek yaptırım mekanizmaları yok

•

•
ÇŞB Binalar için Enerji Performans Belgesi
veriyor.
Yapı yönetmeliklerine uyum belediyedeki yerel
ÇŞB Ofisi tarafından değerlendiriliyor.
BSTB eko-tasarım ve eko-etiketleme direktiflerine uygun olarak ürünlerin uygunluğunu onaylanmış kuruluştan kontrol ediyor
ÇŞB (Takip ve Denetim Dairesi) inşaat
malzemelerinin uygunluğunu teftiş ediyor (BSTB
ile koordinasyon içerisinde)

Enerji yöneticisi atanmaması, bildirim yapılmaması veya yanlış bildirim yapılması halinde
YEGM idari yaptırımları değerlendirebiliyor (EV
Kanunu, Madde 3, 4, 10)
BSTB tüketici ürünlerinin sanayi standartlarını
uygulatabiliyor (EV Kanunu Madde 10.9).
Uygulamada, uyumsuzluk durumunda aktif
yaptırım uygulanmadığı görülüyor

•
•
•

•
•
•

Yeni binaların ruhsat ve belge alabilmesi için
yönetmeliğe uygun olması gerekiyor; satış için
belge zorunlu.
Mevcut binalar satış için 2017’den itibaren
belge almak zorunda.
Cihaz standartları için, 4703 sayılı kanuna
göre ürünün uyumsuzluğu durumunda ceza
uygulanıyor.
Merkezi sistemle ısıtılan konut amaçlı kullanılan binalar için ısıölçerler ve sıcaklık kontrol
cihazları zorunlu

Yeni binaların ruhsat ve belge alabilmesi için
yönetmeliğe uygun olması gerekiyor; satış için
belge zorunlu.
Mevcut binalar satış için 2017’den itibaren
belge almak zorunda.
Cihaz standartları için, 4703 sayılı kanuna
göre ürünün uyumsuzluğu durumunda ceza
uygulanıyor.
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Türkiye Cumhuriyeti: Enerji Verimliliği Kurumsal İncelemesi

Tablo 3-3: Görev ve Sorumluluklar Matrisi - Veri ve Bilgi
Sektörler

Sanayi
Sektörü

30

Veri Toplama

Raporlar ve Yayınlar

Yayma

• YEGM, tüm büyük sanayi tesislerine ilişkin
enerji tüketim verilerini EV portalı üzerinden
topluyor (şu anda 3.000 tesisten 1.264’ünün
verileri mevcut)
• EİGM, sanayi dernekleri ve TÜİK de fabrika
düzeyinde bazı yakıt, enerji kullanımı ve
enerji kullanımı verileri topluyor.
• Bu verilere kimlerin erişebildiği açık değil.
• Bazı çalışmalar başlatıldı, ancak YEGM
verilerin ayıklanmasına, analiz edilmesine
ve raporlanmasına ilişkin sistemlere sahip
değil.
• Ölçüm, raporlama ve doğrulama iyi
tanımlanmış değil veya eşgüdümlü değil.

• YEGM sektöre özgü analizler yaptı (örneğin
demir, çimento) ancak bunların kamuoyuna
açıklanmadığı görülüyor.
• Dernekler tarafından bazı toplulaştırılmış
sanayi verileri sunuluyor.
• Bazı sanayi alt sektörlerinin karşılaştırma
ölçütleri mevcut (çimento, demir-çelik),
bazılarının hazırlanma süreci devam
ediyor (tekstil, seramik) ancak düzenli bir
raporlama yok; önümüzdeki yıllarda hangi
ilave alt sektörlerin ekleneceği belli değil
• Yeni piyasa etütleri yapılmıyor (bazı donörler
tarafından yapılanlar hariç)
• Büyük sanayi tesisleri veya KOBİ’ler için
örnek incelemelerinin, iyi uygulamaların ele
alındığı raporlar/bilgiler yok

• ETKB ve BSTB organize sanayi bölgeleri
için “Enerji Verimli Sanayi” bilinçlendirme
kampanyası başlattı.
• YEGM her yıl Enerji Verimliliği Haftası
etkinlikleri düzenliyor.
• YEGM başarılı sanayi EV projeleri, işletmeler
ve ürünler ile ilgili yıllık yarışmalar
düzenliyor ve bilgi paylaşımı yapıyor.
• EV Kanunu aynı zamanda YEGM’nin özel
sektör/STK’lar ile yıllık bazda istişare
yapabilmesi için bir Danışma Kurulu
oluşturdu; Ulusal EV Stratejisinde Kurulun
etkililiğinin artırılması öngörülüyor; ancak
bu değişikliklerin yapılıp yapılmadığı belli
değil

• Bankaların EV için sağladıkları kredilere
ilişkin verilerin sunulduğu kamuoyuna açık
rapor yok

• YEGM tarafından özel sektöre yönelik
düzenlenen bazı bilgilendirme kampanyaları
bankaları kapsıyor.
• EV finansmanının teşvik edilmesi için
UFK’lar/donörler ve bankacılık ortakları
tarafından bazı pazarlama ve tanıtım
çalışmaları yapılıyor.

Bankalar

• Hazine, kredi hattı uygulama verilerini
bankalardan ve ortak UFK’lardan topluyor
• Veri analizi, paylaşımı ve kullanımı açık değil

Enerji
Verimliliği
Danışmanlık
Şirketleri

• YEGM EVD faaliyetleri ile ilgili bazı veriler
topluyor, ancak sözleşmeler, Ö-D yöntemleri,
enerji tasarrufları, vs. hakkındaki ayrıntıları
toplamadığı görülüyor.

• Türkiye’de EVD faaliyetlerine ilişkin
verilerin sunulduğu raporlar hazırlanmadı/
yayınlanmadı
• Henüz hiçbir kurum EVD örnek incelemesi
hazırlamadı

• EVD’ler ile ilgili bilgilendirmenin büyük kısmı
çeşitli donör programları kapsamında proje
bazında yapılıyor
• YEGM belgelendirilen EVD’lerin tanıtılması
için bazı çalışmalar yaptı (isimlerinin web
sitesinde duyurulması, tanıtım etkinlikleri)

Ekipman
Tedarikçileri

• Bazı imalatçı dernekleri çeşitli cihazların
nispi piyasa payları hakkında veri topluyor
• YEGM verimlilik düzeyi yüksek ürünlerin
satışlarını ve piyasa paylarını takip etmekten
sorumlu.

• Verimlilik düzeyi yüksek ekipmanların
satışlarına, piyasa paylarına, vs. ilişkin
verilerin takibine yönelik raporlar
hazırlanmadı

• BSTB tüketicilerin etiketler ve standartlar
hakkında eğitilmesinden sorumlu
• Kanun tedarikçilerin kullanım kılavuzlarında
verimlilik bilgilerine yer vermelerini zorunlu
kılıyor.

Kamu
Sektörü

• YEGM, büyük kamu kurumlarına ilişkin
enerji tüketim verilerini EV portalı üzerinden
topluyor (624 tanesinin verileri mevcut;
toplam rakam bilinmiyor)
• YEGM’nin elinde kamu binalarına ait
130’dan fazla denetim raporu bulunuyor.
• Tüm ETKB binalarının enerji tüketim
verilerini sunması zorunlu.
• UDHB ulaşımda enerji verimliliği hakkındaki
yönetmelik uyarınca belediye düzeyinde
ulaştırma verilerini topluyor.

• Kamu kurumlarının EV verilerine veya enerji
kullanımlarına, enerji denetimi sonuçlarına
ilişkin rapor hazırlanmadı
• Kamu binalarında EV ile ilgili birkaç pilot
çalışma mevcut, ancak raporlanan sonuçlar
sınırlı
• Kamu binaları/sokak aydınlatması
karşılaştırma fonksiyonları aktif değil veya
planlanmamış
• Periyodik piyasa etütleri gerçekleştirilmiyor
• Kamu kurumları için EV örnek
incelemelerinin, iyi uygulamaların ele
alındığı raporlar yok

• YEGM her yıl Enerji Verimliliği Haftası
etkinlikleri düzenliyor.
• EGM MEB ve TÜBİTAK işbirliğiyle öğrencilere
yönelik yıllık yarışmalar düzenliyor.
• Kamu tesislerinin idarecilerini hedefleyen
spesifik bilgilendirme programları tespit
edilemedi.
• EV hakkındaki bilinç düzeyini yükseltmek
amacıyla kamu kurumları ile yarışmalar,
ödül etkinlikleri, vs. düzenli olarak
gerçekleştirilmiyor.
• Kamuoyuna yönelik EV kampanyası ETKB
tarafından yürütülüyor; halen aktif olup
olmadığı belli değil
• BSTB (ETKB ile birlikte) cihaz etiketlerine/
standartlarına ilişkin eğitim programı
yürütüyor
• ÇŞB bina belgelerine ilişkin eğitimlerden
sorumlu
• Hanehalkı düzeyinde EV ile ilgili bilinç
düzeyini yükseltmeye yönelik yarışmalar,
ödül etkinlikleri, vs. gerçekleştirilmiyor

Konut
Sektörü

• ÇŞB Enerji performans belgesi verilerini
topluyor

• Konutlarda enerji kullanımı verileri veya
karşılaştırma verileri sunan bir rapor tespit
edilemedi.
• Konut sektöründe periyodik piyasa etütleri
gerçekleştirilmiyor

Ticari Binalar

• ÇŞB Enerji performans belgesi verilerini
topluyor
• YEGM, büyük binalara ilişkin enerji tüketim
verilerini EV portalı üzerinden topluyor;
uyum yüzdesi hakkında veri yok

• Bazı düzensiz veriler mevcut olmakla birlikte,
ticari binalarda enerji kullanımına ilişkin
sistematik verilerin sunulduğu raporlar yok
• Konut sektöründe periyodik piyasa etütleri
gerçekleştirilmiyor

• YEGM her yıl Enerji Verimliliği Haftası
etkinlikleri düzenliyor.
• Bina sahiplerine, otellere, alışveriş
merkezlerine, ofislere, vs. yönelik
kampanyalar yok

Paydaş Görüşmeleri ve Fonksiyonel İnceleme

Tablo 3-4: Görev ve Sorumluluklar Matrisi - Uygulama Desteği
Hibeler ve Teşvikler

Eğitim ve Kapasite
Oluşturma

Teknik Yardım
(kılavuzlar, araçlar,
şablonlar, vs.)

Paydaş İstişareleri

Sanayi
Sektörü

• YEGM’nin belirli finansal teşvikler
içeren bazı programları mevcut (örn.
Verimlilik Artırıcı Projeler-VAP, Gönüllü
Anlaşmalar, UFK/donör projeleri)
• TTGV’nin EV de dahil olmak üzere
çevresel açıdan faydalı projeler için
düşük faizli kredi imkanı sunan Çevresel
Destek Programları mevcut.
• KOSGEB KOBİ’lerin denetimleri ve
danışmanlık eğitim masrafları için
hibeler sunuyor.
• YEGM ve TTGV teşvik programlarının
eşgüdümlü olmadıkları görülüyor.
• Teşvik programlarından yararlanma
oranları genel olarak düşük; bunun
muhtemel sebepleri arasında karmaşık
prosedürler, uzun mühletler ve düşük
bilinç düzeyi yer alıyor

• YEGM’nin bir eğitim tesisi
var, enerji yöneticilerinin ve
denetçilerinin belgelendirilmesine
yönelik eğitimler düzenliyor.
• YEGM ayrıca enerji yöneticisi
ve enerji denetimi eğitimleri
için şirketleri/kuruluşları
yetkilendiriyor.
• YEGM enerji yöneticisi/denetimi
eğitimlerini onaylıyor, sınavlar
düzenleyerek belge veriyor.
• KOSGEB KOBİ’lerin enerji
yöneticilerinin eğitim masraflarını
karşılamak için hibeler veriyor.

• YEGM enerji verimliliği ile ilgili
tek sayfalık teknik bilgi notları,
örnek incelemeleri hazırlıyor.
• YEGM ayrıntılı fabrika
düzeyinde ve sistem
düzeyinde veriler toplayan
gönüllü enerji denetimi
başvuru şablonları sunuyor
(16 sayfa).
• YEGM Dünya Bankası’nın
KOBİ’lere yönelik EV tarama
aracını paylaşmayı planlıyor.
• Sanayi müşterilerine teknik,
finansal ve uygulamaya dönük
bilgiler sunan, işler durumda
bir EV bilgi merkezi yok
• Örnek EVD sözleşmeleri test
edilmedi veya yok

• BSTB, enerji verimliliğinin
teşviki ile ilgili sektör strateji
belgelerini hazırlarken özel
sektör sanayi kuruluşlarına
danışıyor.
• TSE’nin Ayna Komitesi, enerji
verimliliğini içeren ilgili
standartlar konusunda özel
sektörün görüşlerini alıyor.
• YEGM EV bilinci ile ilgili
sanayi anketleri düzenliyor,
ancak son zamanlarda bu
anketlerden düzenlemedi.
• İstişarelerde kamu
programları, teşvikler,
araçlar, vs. hakkında sanayi
geri bildirimlerinin talep
edilmediği görülüyor.

Bankalar

• UFK kredi hatları bankacılık ortaklarına
uzun vadeli ve düşük maliyetli
finansman sunuyor; bankalar da daha
sonra piyasa oranları üzerinden bunları
kullandırıyor
• Bazı kredi hatları ücretsiz EV
değerlendirmeleri veya daha düşük
teminat gereklilikleri için ilave risk
teminatı sunuyor.

• Bankaların eğitimi için
görevlendirilen bir kurum yok,
ancak çoğu UFK projesi bankaların
eğitimine yönelik bileşenler
içeriyor.
• EV ile ilgili banka eğitimlerinin
düzenlenmesinden veya
geçmişte düzenlenen UFK banka
eğitimlerinin materyallerinin,
vs. saklanmasından sorumlu bir
kurum yok.

• Bazı UFK’lar bankacılık
ortakları için EV
hesaplayıcıları, değerlendirme
şablonları, vs. hazırladılar.
• Bankaları EV kredileri
için desteklemeye yönelik
araçların geliştirilmesinden
sorumlu bir kurum yok.

• Sanayi ile yapılan istişareler
bankaları da kapsıyor.

• EVD’ler ile nasıl çalışılacağına
dair kılavuzlar veya örnek EVD
sözleşmeleri yok.

• Sanayi ile yapılan istişareler
bazı EVD’leri de kapsıyor.

Sektörler

Enerji
Verimliliği
Danışmanlık
Şirketleri

Ekipman
Tedarikçileri

Kamu
Sektörü

Konut
Sektörü

Ticari Binalar

• Sanayi için olanlar dışında EVD projeleri
için spesifik teşvikler yok

• Ekipman tedarikçilerine, verimlilik
düzeyi yüksek ürünler üretmeleri veya
satmaları için teşvikler sunulmuyor

• ÇŞB ve MEB’in sağlık ve eğitim
sektörlerinde pilot programları var.
• İlbank belediye EV yatırımları için belirli
miktarda finansman sağlayabiliyor.
• Belediye kredi piyasasının ticari
bankalar ve İlbank arasındaki ayrımı
belli değil
• Valiler şehirlerindeki kamu kurumlarının
faaliyetlerini içeren EV eylem planlarını
her altı ayda bir İller İdaresi GM’ne
sunuyor.
• YEGM bazı denetimler gerçekleştiriyor;
2013 yılında kamu tesislerine yönelik
bir denetim programı başlattı, 2014
sonu itibariyle 166 denetim yapılması
planlandı; ÇŞB ile koordinasyon açık
değil.
• Kamu sektörüne özel bir finansman
mekanizması gerekebilir.

• Şu an için hanehalklarına yönelik
spesifik enerji denetimi veya yatırım
teşviki mevcut değil

• TTGV’nin EV de dahil olmak üzere
çevresel açıdan faydalı projeler için
düşük faizli kredi imkanı sunan Çevresel
Destek Programları mevcut, ancak
binalar üzerinde odaklanmıyor.
• Ticari binalara yönelik özel teşvik
programları yok.

• YEGM EVD’lerin ve anahtar teknik
personelin belgelendirilmesinden
sorumlu
• YEGM EVD’lere yönelik bazı
eğitimler sunuyor.
• Çeşitli donör programları
kapsamında proje bazlı olarak
bazı EVD eğitimleri veriliyor.
• Ekipman tedarikçilerine yönelik
bir eğitim programı yok.
• Enerji verimli ekipmanların
kiralanmasını teşvik etmeye
yönelik görünür bir çaba yok.

İlgili değil

• Kamu kurumlarının enerji
yöneticileri YEGM eğitimlerine
katılabiliyor.
• UMT 9 bölgede EV
Kanununun belediye ve bina
yükümlülüklerine ilişkin
hükümleri hakkında eğitim
düzenledi.
• Bazı kamu kurumları YEGM’nin
desteği ile kendi personeline
yönelik EV eğitimleri düzenliyor
(örn. öğretmenler, imamlar)

• Kamu kurumları tarafından
kullanılmak üzere EVD ihale
dokümanları hazırlanmadı
veya test edilmedi.
• Enerji verimliliği ile ilgili
olarak kamu kurumlarına
yönelik spesifik araçlar veya
bilgiler yok.

• ÇŞB proje/inşaat şirketleri için
çalıştaylar ve eğitimler düzenliyor.
• ÇŞB bina enerji performansı
belgesinde belirtilen düzeyleri
doğrulayacak şirketleri
yetkilendiriyor.
• YEGM’nin bir eğitim tesisi
var, enerji yöneticilerinin ve
denetçilerinin belgelendirilmesine
yönelik eğitimler düzenliyor (aynı
zamanda bazı komşu ülkeler
için de)
• YEGM enerji yöneticisi ve enerji
denetçisi eğitimleri için şirketleri/
kurumları yetkilendiriyor, sınavlar
düzenliyor ve belgeler veriyor.
• ÇŞB proje/inşaat şirketleri için
çalıştaylar ve eğitimler düzenliyor.
• ÇŞB bina enerji performansı
belgesinde belirtilen düzeyleri
doğrulayacak şirketleri
yetkilendiriyor

• ÇŞB mimarlar/
mühendisler tarafından
bina performansının
değerlendirilmesinde
kullanılacak BEP-TR yazılımını
geliştirdi.

• ÇŞB mimarlar/
mühendisler tarafından
bina performansının
değerlendirilmesinde
kullanılacak BEP-TR yazılımını
geliştirdi.
• YEGM Dünya Bankası’nın
binaları da kapsayan EV
tarama aracını paylaşmayı
planlıyor.

• Sanayi ile yapılan istişareler
bazı ekipman tedarikçilerini
de kapsıyor.

• İlgili kamu kurumları ulusal
düzeydeki EVKK’nun üyesidir.
• Kamu kurumlarının
şubeleri Vali Yardımcısı
başkanlığındaki il
EVKK’larının üyesidir

• Sanayi ile yapılan istişareler
bazı inşaat şirketlerini de
kapsıyor ancak müşteri
gruplarını, ESD’leri vs.
kapsamadığı görülüyor.

• Sanayi ile yapılan istişareler
bazı inşaat şirketlerini de
kapsıyor.
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Tablo 3-5: Görev ve Sorumluluklar Matrisi - İzleme ve Değerlendirme
Sektörler

Hedefler

Ölçüm ve Doğrulama

Sanayi
Sektörü

• YEGM, EV Strateji Belgesi her bir alt sektör
için belirlenen enerji yoğunluğunun 10 yıl
içerisinde (2023 yılına kadar) en az yüzde 10
azaltılmasını öngörüyor.
• EV Strateji Belgesinde ele alınmasına
rağmen, büyük sanayi tesisleri/KOBİ’ler veya
spesifik sanayi alt sektörleri için henüz sektör
hedefleri belirlenmemiş.

• EVD projeleri için veya devlet tarafından
desteklenen özel sektör EV projeleri için enerji
tasarruflarının belirlenmesine yönelik Ö-D
protokolleri veya kılavuzları geliştirilmemiş
veya kabul edilmemiş.
• Ulusal hedefler doğrultusunda kaydedilen
ilerlemenin değerlendirilmesine yönelik,
üzerinde anlaşılan bir yöntem veya sistematik
veri toplama yok.

Bankalar

• UFK projeleri tipik olarak spesifik proje
düzeyinde hedefler içeriyor.
• EV için genel banka finansmanı hedefleri yok.

• Bankaların enerji tasarruflarını nasıl
raporlayacaklarına dair standart bir yöntem
yok.

• UFK kredi hatları tipik olarak kredi
kapanışında değerlendiriliyor, ancak her
zaman kamuoyuna açıklanmıyor.

Enerji
Verimliliği
Danışmanlık
Şirketleri

• EV Strateji Belgesi sanayi için 50 EVD’nin
kapasitesinin geliştirilmesi yönünde bir hedef
içeriyor.
• EVD’ler için genel EV hedefleri yok.

• EVD’lerin spesifik Ö-D protokolleri
kullanma yükümlülüğü yok; müşterilerle
kararlaştırdıkları kendi protokollerini
kullanıyorlar.

• EVD tanıtım faaliyetleri, sertifikalandırma
programları, vs. için yapılan bir
değerlendirme tespit edilememiştir.

Ekipman
Tedarikçileri

• Verimlilik düzeyi yüksek cihazların piyasa
paylarına ilişkin hedeflerin olmadığı
görülüyor.

• BSTB cihaz standartlarının karşılanıp
karşılanmadığını tespit etmek için piyasadaki
ürünlere yönelik nokta kontrollerin
yapılmasından sorumlu.
• Uyum oranları, nokta kontrollerinin
başarısızlık oranı hakkında veri veya raporlar
tespit edilemedi.

Kamu
Sektörü

• Kamu sektöründe enerji kullanımının 2023
yılına kadar yüzde 20 azaltılması öngörülüyor
(2011 baz yılına göre)
• EV hedefleri alt sektörler veya bölgeler
bazında ayrıştırılmamış

• Hiçbir kurum, kamu sektörü EV veya EVD
projeleri için Ö-D prosedürleri geliştirmemiş.

• ETKB ulusal hedef ile doğrultusundaki
ilerlemenin koordinasyonundan ve
Bakanlar Kuruluna raporlanmasından
sorumlu
• YEGM hibe programlarının etkileri ile ilgili
bazı analizler gerçekleştiriyor ve EVKK’ye
bildiriyor.
• Hiçbir kamu programının planlanan
veya tamamlanan etki veya süreç
değerlendirmelerinin olmadığı görülüyor
• Sanayi sektörü EV hedefleri doğrulusunda
kaydedilen ilerlemenin raporlanması veya
değerlendirilmesi için görevlendirilen bir
kurumun olmadığı görülüyor.

• Eğitim programları için yapılan bir
değerlendirme tespit edilememiştir.

İlgili değil

Konut
Sektörü

• EV Strateji Belgesi binalar için bazı eylemler/
hedefler içermekle birlikte, konut amaçlı
kullanılan binalara yönelik spesifik EV
hedefleri yok.
• Cihazların yüzde kaçının etiketlendiği ve
piyasa paylarının ne olduğu hakkında veri
yok.

İlgili değil

• Yapı yönetmeliklerine uyum durumunun
tespiti veya bina sertifikası düzeyinin
doğrulanması için konut amaçlı
apartmanların sonradan denetimi
yapılmıyor.
• Kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları
hakkında sadece bir etki değerlendirmesi
yapılmış.
• Kamuoyu kampanyalarının etkilerinin/
etkililiklerinin artırılıp artırılamayacağını
tespit etmek için süreç değerlendirmeleri
yapılmıyor.

Ticari Binalar

• EV Strateji Belgesi binalar için bazı eylemler/
hedefler içermekle birlikte, ticari binalara
yönelik spesifik EV hedefleri yok.

İlgili değil

• Yapı yönetmeliklerine uyum durumunun
tespiti veya bina sertifikası düzeyinin
doğrulanması için ticari binaların
sonradan denetimi yapılmıyor.

Kaynak: Yazarlar
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Değerlendirme

Paydaş Görüşmeleri ve Fonksiyonel İnceleme

Bulguların Özeti
Görev ve Sorumluluklar matrisi kurumsal görevler ve boşluklar hakkında birçok ayrıntı içermekle
birlikte, aynı zamanda kurumsal yapının nerelerde yetersiz kaldığı, nerelerde iyileştirme yapılması gerektiği ve hangi ilave görevlerin geliştirilerek tevdi edilmesi gerektiği hakkında daha genel
bilgiler de sunmaktadır. Bu bölümde ana bulgulardan bazıları (a) fonksiyonel kategori bazında ve
(b) piyasa segmenti bazında sunulacaktır.

Fonksiyonel Kategori Bazında
Politika Çerçevesi
• Enerji verimliliğine ilişkin politika çerçevesi makul derecede güçlüdür ve uluslararası iyi uygulamalara dayanmaktadır. Enerji Verimliliği Kanunu ve daha sonra çıkarılan yönetmelikler
enerji kullanan tüm anahtar sektörleri kapsamaktadır ve kurumsal görev, yetki, sorumluluklar,
hedefler, uygulama mekanizmaları, teşvikler, cezalar ve fiyatlandırma hususları nispeten açık
bir şekilde belirlenmiştir.
• EİE’nin kapatılması sonrasında, Enerji Verimliliği Kanununun gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, EİE’ye verilen sorumlulukların YEGM de dahil olacak şekilde spesifik Bakanlık birimlerine
ve kuruluşlarına resmi olarak yeniden tevdi edilmesi gerekmektedir. Bakanlıkların programların desteklenmesine ilişkin rolleri yeterli derecede açık değildir ve bu durum enerji verimliliği
programı oluşturulmasında bazı kurumsal çakışmalara ve rekabete yol açmıştır.
• Politika formülasyonu ve uygulama bakımından bakanlık sorumlulukları açık bir şekilde belirlenmiştir, ancak destekleyici programların geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik sorumluluklar açık bir şekilde belirlenmemiştir. Bu durum EV programlamasında belirli kurumsal
çakışmalara ve rekabete yol açmıştır. Ayrı bir EV Kurumu bakanlıkların belirli destekleyici fonksiyonları daha iyi şekilde yerine getirmesine yardımcı olabilir ve böylelikle hükümetin ana
uygulayıcı kolu olarak hizmet verebilir.
• Ayrıca, planlanan politika çerçevesinin tamamlanabilmesi ile mevcut politika ve düzenlemelerin sistematik bir şekilde uygulanması üzerinde daha fazla odaklanılabilmesi için bazı ikincil
mevzuat düzenlemelerine halen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu revizyonlardan bazıları mevcut düzenlemelerde yapılan güncellemelerdir (örneğin, belediye sokak aydınlatmalarının idaresi),
bazıları başka alanlarda enerji verimliliği ile ilgili uyumlaştırma amaçlı olarak düzenlemelerde
yapılan uyarlamalardır (örneğin enerji verimliliğini teşvik etmeye yönelik kamu bütçesi ve
ihale kurallarında yapılan değişiklikler), bazıları ise daha fazla gelişme sağlamaya yönelik yeni
mekanizmalar ile ilgilidir (örneğin EVD sözleşmeleri ve muhasebesi). Bu revizyonların tümü,
belirli spesifik kurumlara görev olarak verilmemiştir.21
Veri ve Bilgiler
• Genel olarak, veri toplama ve bilgilendirmeye ilişkin kurumsal roller mevcuttur. Büyük kullanıcılara ilişkin enerji tüketim bilgilerinin toplanması, bu bilgiler için veri tabanlarının geliştirilmesi ve tutulması sorumluluğu temel olarak YEGM’ye verilmiştir.
• YEGM’nin raporlamayı sağlama, verileri ayıklama ve analiz etme, karşılaştırma ve sektörel
analiz fonksiyonlarını geliştirme, periyodik sektörel piyasa etütleri gerçekleştirme ve periyodik raporları kamuoyuna açıklama kapasitelerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.
• Ayrıca, başarıların tekrarlanabilmesi ve finansman ve uygulamanın daha fazla desteklenmesine yönelik programların geliştirilebilmesi için, uygulama deneyimlerine ilişkin bilgi toplayacak
sistemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır — örnek incelemeleri, finansman türleri,
örnek sözleşme taslakları, vs.
21

Öte yandan ETKB tarafından EBRD’nin desteği ile bir Enerji Verimliliği Eylem Planı hazırlanmaktadır; eylem planının 2015 yılı içerisinde hazır olması
beklenmektedir.
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• Bilgilendirme kampanyaları başarılı bir şekilde uygulanmıştır, ancak bunların zaman zaman
etkililiğini kaybettiği görülmektedir. Kampanyaların çoğunun geniş kamuoyu bilinçlendirme
faaliyetleri üzerinde odaklandığı görülmektedir; spesifik sektörleri hedefleyen bilgilendirme
programları büyük ölçüde çalıştaylar yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu kampanyaların değerlendirmelerinin yapılmadığı görülmektedir.
Teşvikler ve Uygulama Desteği
• Çeşitli teşvik uygulamaları ve teknik yardım (TY) programları geliştirilmiştir ve bunlar işler
durumdadır. Program planlama ve uygulama fonksiyonlarının hepsi — piyasa etütleri, program tasarımı, uygulama planları, izleme ve raporlama, değerlendirme ve program yeniden
tasarımı, vs. — biçimlendirilmemiştir. Dolayısıyla, birçok program iyi katılım oranlarına sahip
olmasına ve değerli etkiler sağlamış olmasına rağmen, sistematik bir planlamanın, izlemenin
ve değerlendirmenin olmayışı programların etkilerini, etkililiğini ve maliyet etkinliğini belirleme olanağını sınırlamaktadır.
• Çoğu teşvik uygulaması daha büyük sanayi tüketicilerini hedeflemektedir. Düzenli olarak ödenek tahsis edilmekle birlikte, ödenekler her zaman tam olarak kullanılmamıştır. Sürecin daha
fazla etkinleştirilebileceği ve teşviklerin daha hedefli bir şekilde sunulabileceği görülmektedir.
Kamu tesislerini, ticari binaları veya konut sektörünü spesifik olarak hedefleyen veya EVD gibi
yeni mekanizmalara yönelik olan teşvik programları bulunmamaktadır.
• Kurumlar arasında bazı teknik yardım girişimleri bulunmakla birlikte, bunların birçoğunun
donörler tarafından finanse edildiği, çoğu programın birkaç yıl sonra kademeli olarak uygulamadan kaldırılacak geçici nitelikte programlar olduğu görülmektedir. Fonksiyonel EV bilgilendirme merkezleri, web siteleri veya son kullanıcılara kapsamlı teknik, finansal ve uygulamaya
ilişkin bilgi sağlayacak başka araçlar bulunmamaktadır.
• Sertifikalandırma programları mevcuttur ve birçoğunun iyi işlediği görülmektedir. Ancak, EVD
faaliyetlerinin olmayışı ve iş modellerinde daha fazla yenilikçiliği teşvik etme ihtiyacı göz önüne alındığında, EVD sertifikalandırma sisteminin revize edilmesi gerekmektedir.
İzleme ve Değerlendirme
• İzleme ve değerlendirme (İ-D) fonksiyonları henüz tam olarak geliştirilmiş ve faaliyete
geçirilmiş değildir. Bazı İ-D fonksiyonları planlanmıştır veya politikalarda belirlenmiştir, ancak
resmi değerlendirme raporları tespit edilmemiştir. Bu fonksiyonların geliştirilmesi ve faaliyete
geçirilmesi kritik bir ihtiyaç olmaya devam etmektedir ve odak noktasının çıktılardan (örneğin
çalıştaylar ve enerji denetimleri) sonuçlara (yatırım hacmi ve enerji tasarrufu gibi) kaydırılmasına olanak tanıyacaktır.
• Ulusal düzeyde belirlenmiş hedefler mevcuttur ancak hedeflerin uygunluğu, uygulama maliyetleri, finansman kaynakları, vs. hakkında yapılan analizler sınırlıdır. Nispi öncelik sıralamalarını veya enerji tasarrufu potansiyellerini belirlemeye yönelik sektör veya alt sektör hedefleri
belirlenmemiştir. Öte yandan, ulusal hedefler doğrultusunda kaydedilen ilerlemenin nasıl ölçüleceğini ve ne aralıklarla raporlanacağını belirlemeye yönelik olarak kabul edilmiş bir metodolojinin bulunmadığı da görülmektedir.
• Program düzeyinde, bunların etkilerini veya etkililiğini belirlemeye yönelik açık değerlendirme metodolojileri veya planları bulunmamaktadır (bunlar etki ve süreç değerlendirmeleri
olarak anılmaktadır). Bu değerlendirme planları program amaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesine ve daha sonra programın bunları başarıp başarmadığını tespit etmeye yönelik göstergelerin ve yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Kurumlara, bir programa artık ne
zaman ihtiyaç duyulmadığını tespit etmelerine veya etkilerinin ve etkililiğinin artırılması için
bir programın ne zaman yeniden tasarlanması gerektiğini belirlemelerine yardımcı olabilir.
• Yatırım veya proje düzeyinde, ölçüm ve doğrulama protokolleri henüz geliştirilmemiş ve kabul
edilmemiştir. Bazı taslak ölçüm ve doğrulama kılavuzları mevcut olmakla birlikte, bunların
geniş anlamda anlaşıldığı veya uygulandığı görülmemektedir.
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Piyasa Segmenti Bazında
Sanayi Sektörü
• Büyük sanayi tesislerinin Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında tanımlanmış sorumlulukları bulunmaktadır (enerji tüketiminin bildirilmesi, enerji yöneticilerinin atanması ve enerji
denetimlerinin yaptırılması gibi) ve söz konusu tesisler tipik kurumsal krediler yoluyla ticari finansmana erişebilmektedir. Bununla birlikte, devletin yüksek ve düşük performans gösterenleri tespit etmesine olanak tanıyacak sistematik bir alt sektör veri analizi ve karşılaştırması bulunmamaktadır. Uygulamanın kalitesinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere,
sanayi işletmelerinin enerji verimliliği sorumluluklarının uygulanması konusunda yaptırımlar
güçlendirilmelidir.
• KOBİ’lerin finansmana erişimi orta düzeydedir. Kamu bankalarının kredi sağlamaları için teşvik
edilmelerine ve kredi sağlamalarına rağmen, geleneksel ticari krediye erişimi daha kısıtlı olan
KOBİ’lere yardımcı olmak ve böylelikle enerji verimliliğine ilişkin olarak basit satışa yardımcı
kiralama ve EVD programları gibi ilave finansman ve hizmet modellerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Kamu Sektörü
• Kamu kurumları belirli düzeyde politika uygulama sorumluluğuna ve teknik yardım programlarına sahiptir, ancak bu sektöre tam olarak hizmet verebilmek için gerekli olan düzenleyici teşvikler, politika ayarlamaları, finansman ve teknik yardım sağlayacak ulusal düzeyde bir
program mevcut değildir. Kamu kuruluşlarının, enerji verimliliği iyileştirmeleri uygulamalarının önünde prosedüre ilişkin engeller (kamu bütçelemesi, ihale ve borçlanma gibi) oluşturan
mevcut politika ve düzenlemelerin değiştirilmesi için politika düzenlemeleri gerekmektedir.
Kamu kuruluşlarının enerji verimliliği sorumluluklarının uygulanmasına yönelik yaptırımlar da
güçlendirilmelidir.
• Anahtar boşluklardan birisi, hem merkezi kuruluşlar hem de belediye kuruluşları için finansmana erişimdir. Uluslararası deneyim, belediyelere yönelik kredi piyasaları geliştirilinceye
kadar kamu sektörünün enerji verimliliği projelerine yönelik özel ve yarı kamu katkısından
oluşan bir finansman modeline (EV Fonu gibi) ihtiyaç duyulabileceğini göstermektedir.
• Çeşitli alt sektörler arasında –örneğin kamu binaları, sokak aydınlatması, belediye su
pompaları, toplu taşıma gibi- yüksek ve düşük performans gösterenlerin tespitine olanak
tanıyacak daha iyi veri analizi ve karşılaştırmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
• Görüşülen bazı katılımcılar tarafından özellikle dile getirilen bir alan da belediye sokak aydınlatmalarıdır. Hükümetin 2015 sonrasında sokak aydınlatma sistemlerinin mülkiyetinin ve
işletmesinin devrine ilişkin bir geçiş planı geliştirmekte olduğu düşünüldüğünde, geçiş planı
hakkında daha fazla açıklığa, sokak aydınlatması sistemlerinin geliştirilmesine ve finansmanına ilişkin uygun seçeneklerin geliştirilmesine acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır.
Konut Sektörü
• Hükümet, ulusal standartlar ve etiketleme uygulamaları, kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları ve gelişmiş bir bireysel kredi piyasası yoluyla enerji açısından verimli cihazların teşvikine
yönelik nispeten güçlü bir programa sahiptir. Bununla birlikte, enerji verimli cihazların piyasa
paylarının takibi ve düşük gelirli tüketicilere yönelik programların geliştirilmesi için daha kapsamlı veri ihtiyacı bulunmaktadır.
• Özellikle birden fazla ailenin yaşadığı apartmanlarda olmak üzere, ısıtma ve soğutmada enerji
kullanımının düşürülmesi için evlerin yenilenmesine ilişkin uygulamalar sınırlı düzeydedir.
İnşaat malzemelerine yönelik bazı standartlar bulunmakla birlikte, uygun koşullarda
finansmana erişimin artırılması, teşviklerin getirilmesi ve teknik yardım sağlanması gibi
yollarla binaların enerji verimliliği açısından güçlendirilmesine yardımcı olmak için mevcut
apartman yönetimi kooperatifleri ve ev sahibi dernekleri (ESD)22 ile birlikte çalışmayı sağlayacak programların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
22

Birden fazla ailenin yaşadığı apartmanlar için ESD’ler ile apartman kooperatif yönetimleri ile vs. birlikte çalışmak iki sebepten dolayı gereklidir: (a)
tüm binada yapılacak EV yenilemeleri ile ilgili bir projenin gerçekleştirilebilmesi için herkesin mutabakatını, yani yüzde 100 mutabakatı sağlamak
yerine ev sahiplerinin salt çoğunluğunun (yani yüzde 51’inin) yatırım kararı alabilmesi amacıyla, karar alma yetkisinin açıklığa kavuşturulması için
ve (b) ESD’lerin EV iyileştirmeleri için bireysel ev sahipleri adına yasal olarak borçlanabilmesi, sözleşme imzalayabilmesi, vs. için. Bu hükümler
olmadığında binalarda EV yenilemelerinin yapılması (duvarların, zeminlerin, çatıların ve ortak alanların yalıtımı) aşırı derecede güçtür.
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4. Enerji Verimliliği Kurumsal Çerçevelerinin
Uluslararası İncelemesi
Rapor ekibi aşağıdaki amaçlarla enerji verimliliği kurumsal çerçevelerinin uluslararası bir incelemesini de gerçekleştirmiştir:
• Talep tarafı enerji verimliliğinin etkili bir şekilde teşvik edilmesi amacıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kurulmuş olan kurumsal modelleri tespit etmek ve incelemek;
• Son kullanıcıların, kamu hizmet şirketlerinin, enerji hizmet sağlayıcılarının, özel sektörün, finansal sektörün ve piyasa aracılarının (EVD’ler gibi) enerji verimliliği yatırımlarının artırılmasında etkili bir rol oynamalarını sağlayan çerçeveleri vurgulamak;
• Beş ülkeden çeşitli kurumsal modelleri temsil eden enerji verimliliği kurumlarının örnek incelemelerini yapmak;
• Türkiye’de enerji verimliliğine yönelik kurumsal seçeneklerin bir portföyünü oluşturmak için
etkili kurumsal çerçevelerin anahtar özelliklerini ve iyi uygulamalarını değerlendirmek.

Geçmiş Araştırmaların İncelenmesi
Kurumsal çerçeve, sağlayıcı mekanizmaların (kanun veya kararnameler gibi); hükümet stratejilerinin ve politikalarının formülasyonunun, programların tasarımını ve geliştirilmesini; programların uygulanmasını ve finansmanını; sonuçların izlenmesini ve değerlendirilmesini kolaylaştıran,
organizasyonel çerçeveleri ve ilgili araçları temsil eder. Bu çerçeveler aynı zamanda özel sektör
faaliyetlerinin harekete geçirilmesini ve uluslararası kalkınma ajansları ile işbirliğini içerir. Birçok
ülke; başarılı enerji verimliliği uygulama programlarının tasarımı ve düzenlenmesi için, kurumsal
çerçevenin önemli paydaşlar ile istişare içerisinde, yerel piyasa ve ekonomik koşullar ile tutarlı
bir şekilde, istenilen ulusal enerji verimliliği amaç ve hedeflerinin yakalanmasına yardımcı olabilmesi gerektiği gerçeğini kabul etmiştir. Kurumsal çerçeve piyasa, ekonomik ve teknik engellerin
aşılması için tasarlanan müdahalelere yönelik temeli sunduğundan dolayı, ülkenin kendine özgü
ekonomik, piyasa, teknik, yönetimsel ve politik özelliklerini ve kapasitelerini yansıtması gerekir.
Ülkeler arasında enerji verimliliği uygulamasına yönelik kurumsal çerçeveler daha önce bazı çalışmalarda incelenmiştir. Bu rapor için, çalışma ekibi bunlardan en önemli üç tanesini incelemiştir:
1. Dünya Bankası ESMAP programı kapsamında 2008 yılında gerçekleştirilen ve enerji verimliliği
kurumsal çerçevelerinin incelendiği Enerji Verimliliği Uygulamasına İlişkin Kurumsal Çerçevelerin Analitik Özeti (ESMAP 2008). Raporda 27 ülkenin enerji verimliliğine ilişkin kurumsal
yapısı incelenmiş, uluslararası yapıların bir özeti hazırlanmış ve uygulayıcı kurumlar için kılavuz ilkeler sunulmuştur. Raporda ana son kullanıcı sektörlerinde (sanayi, bina ve konut) enerji
verimliliği kurumsal modellerinin ve uygulamalarının temel başarı faktörleri tespit edilmekte,
analiz edilmekte, kategorize edilmekte ve açıklanmaktadır.
2. Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2010 yılında yayınladığı ve uluslararası kolaylaştırıcı çerçevelerin,
kurumsal düzenlemelerin, fonksiyonların ve koordinasyon mekanizmalarının bir değerlendirmesini içeren Enerji Verimliliğinde Yönetişim raporu (IEA 2010). Raporda enerji bakanlıkları
bünyesindeki dairelerden, kamu iktisadi teşebbüslerine ve sivil toplum kuruluşlarına kadar
çeşitli organizasyonel yapı türü tespit edilmiş ve enerji verimliliği uygulayıcı kurumlarının yapılandırılmasına ilişkin bir dizi esas vurgulanmıştır.
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3. Dünya Bankası tarafından 2011 yılında kurumsal yönetişim ile ilgili olarak hazırlanan Gelişmekte Olan Ülkelerde Talep Tarafı Enerji Verimliliği Uygulaması için Kurumsal Yönetişimin
Geliştirilmesi raporu. Rapor, EV stratejilerinin uygulanmasını destekleyen yasal çerçeveler,
finansman mekanizmaları, kurumsal düzenlemeler ve koordinasyon mekanizmaları üzerinde
odaklanmıştır (Dünya Bankası 2011b).
Aşağıda bu çalışmalardan çıkarılan bazı bulgular tartışılmaktadır.

Yedi Temel Kurumsal Model
ESMAP kurumsal incelemesinde, 27 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede 2 ila 30 yıllık enerji verimliliği kurumları tespit edilerek incelenmiştir. İnceleme kapsamında yedi ayrı kurumsal model
tespit edilmiştir (Tablo 4-1).
Bu modeller bir ulusal enerji kurumundan (aralarında enerji verimliliği de bulunan geniş tabanlı
sorumluluklara sahip) bağımsız enerji verimliliği kurumlarına ve kamu - özel sektör ortaklıklarına
(KÖO) kadar çeşitli farklı yapıları temsil etmektedir. 1990’larda kurulan daha eski EV kurumları
temel olarak geniş tabanlı ulusal enerji kurumları iken, son yıllarda EV ve ilgili temiz enerji yatırımları üzerinde odaklanan ihtisaslaşmış kurumların daha yaygın olduğu görülmektedir. Son on
yıllık dönemde yasal kurum veya kamuya ait şirket statüsünde kurulan bazı uygulayıcı kurumlar
mevcuttur. ESMAP çalışması ayrıca bu kurumsal rolde hizmet veren birkaç KÖO ve STK da tespit
etmiştir.
Tüm kurumsal modellerde olduğu gibi, her modelin ayrı bir dizi avantajı ve sınırlaması bulunmaktadır (Tablo 4-2). Örneğin, tüm enerji konularını kapsayan kamu kurumları daha fazla nüfuza
ve kaynağa sahip olabilir, ancak çatışan talepler ve öncelikler enerji verimliliği konularını etkileyebilir. Öte yandan, bağımsız kurumlar gündelik faaliyetleri gerçekleştirmede daha fazla özerkliğe sahip olabilir, ancak politik kurgu içerisinde hakim bir konumda olmamaları halinde bütçe
ödenekleri ve siyasi destekleri daha fazla değişkenlik gösterebilir. Her bir modelin sahip olduğu
avantajlar ve dezavantajlar, kurumun sahip olunan avantajlarının en üst düzeye çıkarılabilmesi ve
sınırlamalarının yönetilebilmesi için dikkatli bir şekilde tasarlanmasının önemini vurgular.

Tablo 4-1: Enerji Verimliliği ile İlgili Yedi Kurumsal Model
Tür

Uluslararası Örnek

Kamu kurumu

Aralarında enerji verimliliği de bulunan
geniş enerji sektörü sorumluluklarına
sahip kurum

•
•

ABD Enerji Bakanlığı
Danimarka Enerji Kurumu

Kamu kurumu

Temel olarak temiz enerji üzerinde (EV
ve YE) odaklanan kurum

•
•

Avustralya Sera Ofisi
Tayland: DEDE

Kamu kurumu

Sadece EV üzerinde odaklanan kurum

•
•

Hindistan: BEE
Brezilya: PROCEL

Bağımsız yasal kurum

Enerji verimliliğini veya temiz enerjiyi
teşvik etmek için kanunla kurulmuş
bağımsız kurum

•
•

İngiltere: EST
İrlanda Sürdürülebilir Enerji Ajansı

Bağımsız şirket

EV üzerinde odaklanan bağımsız kamu
şirketi

•
•

Kore Cum.: KEMCO
Güney Afrika: NEEA

Kamu-özel sektör ortaklığı

Kamu ve özel sektör hissedarları olan
bağımsız şirket

•
•

Almanya: dena
Polonya Ulusal Tasarruf Ajansı

STK

Özellikle EV faaliyetleri ile ilgilenen
kar amacı gütmeyen kuruluş veya sivil
toplum kuruluşu

•
•

Avusturya Enerji Ajansı
Hırvatistan: Enerji Enstitüsü

Kaynak: ESMAP 2008.
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Tablo 4-2: Kurumsal Modellerin Avantajları ve Sınırlamaları
Kurumsal Model
Geniş Tabanlı Ulusal
Enerji Kurumu

Avantajları
Paydaşlar nezdinde daha fazla güvenilirlik

EV daha düşük bir öncelik sırası alabilir

Daha fazla kaynak mevcudiyeti

Daha yavaş bürokratik kararlar

Fonlara erişimde daha fazla nüfuz

Personel alımında zorluk

Odak alanı EV ile tutarlı
Sürdürülebilir Enerji,
Ortak hedefler, fonksiyonlar, vs.
EV ve YE üzerinde
odaklanan kamu kurumu İhtisaslaşmış personeli çekmek daha kolay
EV odağı güçlü bir kültür/ motivasyon yaratır
EV üzerinde odaklanan
kamu kurumu

Bağımsız Yasal Kurum

EV üzerinde odaklanan
bağımsız şirket

EV üzerinde odaklanan
kamu-özel sektör
ortaklığı

EV üzerinde odaklanan
sivil toplum kuruluşu

Sınırlamaları

Program tasarımında daha fazla esneklik
Başka kaynakların harekete geçirilmesi
mümkün

Küçük olması daha az nüfuz sağlar
Sermaye yoğunluğunun/görünürlüğün
daha düşük olması sebebiyle EV
üzerinde daha az odaklanılabilir
Kurum daha geniş bir organizasyonun
parçası
Yeterli kaynak elde etmekte zorluk
çekebilir

Bağımsızlık kararları/faaliyetleri kolaylaştırır

Kurum kabul görmeyebilir

Dışarıdan danışmanlık/finansman desteği
alabilir

Kamu finansmanına daha dolaylı erişim

Karar vermede daha fazla esneklik

Yeni mevzuat gerektirebilir

Özel sektör yeteneklerine ve teknik
kapasitesine erişebilir

Kurum kabul görmeyebilir

Karar vermede/faaliyetlerde esneklik

Kamu finansmanına daha dolaylı erişim

Dış finansmana erişim olanağı

Kamu kurumları ile potansiyel rekabet

Özel sektör girdilerine/finansmanına erişim

Kamu ve özel sektör çıkarları ve
perspektifleri arasında potansiyel
çatışmalar

Karar vermede/faaliyetlerde esneklik

Kamu finansmanına daha dolaylı erişim

Bazı paydaşlar nezdinde daha fazla
güvenilirlik
Karar vermede/faaliyetlerde esneklik
Özel sektör girdilerine/finansmanına erişim

Bazı paydaşlar STK’ları daha az güvenilir
veya hesap verebilir bulabilir
Kamu finansmanına daha dolaylı erişim

Kaynak: Yazarlar tarafından ESMAP 2008’den uyarlanmıştır.

39

Türkiye Cumhuriyeti: Enerji Verimliliği Kurumsal İncelemesi

İncelenen üç rapor ayrıca EV kurumlarının tipik fonksiyonları, iyi yönetişim özellikleri, anahtar
başarı faktörleri ve temel yetkinlikleri hakkında rehberlik sağlamıştır. Tablo 4-3 EV kurumlarının
genel idare; program geliştirme, planlama ve bütçeleme; program idaresi ve yönetimi; program
sunumu ve uygulaması ile program değerlendirmesi gibi tipik fonksiyonlarını göstermektedir.

Tablo 4-3: EV Kurumlarının Tipik Fonksiyonları
Fonksiyon

Sorumluluklar
•
•
•

Bütçelerin ve sözleşmelerin yönetilmesi
Veri tabanlarının ve bilgi sistemlerinin idamesi
Raporlama

•
•
•

Piyasa analizlerinin hazırlanması, piyasa engellerinin/boşluklarının
tespit edilmesi, program stratejilerinin ve hedeflerinin geliştirilmesi
Kamu planlama süreçlerinin kolaylaştırılması
Program önerilerinin, planlarının ve bütçelerinin önerilmesi

Program idaresi ve yönetimi

•
•
•
•

Ayrıntılı program tasarımlarının hazırlanması
Uygulama ortaklarının ve yüklenicilerin görevlendirilmesi/tutulması
Kalite kriterlerinin ve izleme planlarının geliştirilmesi
Bütçelerin ve sözleşmelerin idare edilmesi

Program sunumu ve uygulaması

•
•
•

Programların pazarlanması ve bilgilendirme yapılması
Anahtar program faaliyetlerinin başlatılması ve uygulanması
Ölçüm ve doğrulama planlarının geliştirilmesi

•
•
•

Program etkilerinin, maliyet etkililiğin değerlendirilmesi
Programın ve program idaresinin etkililiğinin değerlendirilmesi
Programın sürdürülmesine, yeniden tasarımına ve başlatılmasına veya
iptaline ilişkin tavsiyelerin geliştirilmesi

Genel idare ve koordinasyon

Program geliştirme, planlama ve
bütçeleme

Program değerlendirmesi

Kaynak: Yazarlar tarafından ESMAP 2008’den uyarlanmıştır.

Tablo 4-4: İyi EV Yönetişiminin İlkeleri
Fonksiyon
Planlama

Sorumluluklar
•
•
•

Politikalar/stratejiler kamuya açık piyasa değerlendirmelerine ve analitik raporlara
dayanıyor mu?
Kurumlar hedeflerin tutturulmasından, politikaların uygulanmasından ve uyumun
değerlendirilmesinden sorumlu mu, ?
Amaçlar ve hedefler doğrultusunda kaydedilen ilerlemeyi ölçmeye yönelik yöntemler
mevcut mu?

Personel

•
•
•

Sadece EV faaliyetleri yürüten, yeterli personele/kaynağa sahip bir kurum mevcut mu?
Geniş temsilli bir yürütme kurulu veya denetleme kurulu var mı?
Kurum personel işe alıp çıkarabiliyor mu, makul maaşlar ödeyebiliyor mu, uzun vadeli
istihdam teklif edebiliyor mu?

Programlama

•
•
•

Programların açık amaçları, planları ve hedefleri var mı?
Periyodik değerlendirmelere ve uyarlamalara ilişkin gereklilikler mevcut mu?
Sonuçlar düzenli olarak raporlanıyor mu ve kamuoyuna açıklanıyor mu?

Siyasi destek

•
•
•

EV daha geniş ekonomik kalkınma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor mu?
Program planları ve sonuçları Bakanlık düzeyinde raporlanıyor mu?
EV finansmanı istikrarlı ve öngörülebilir mi?

Özel sektör

•

Özel sektör ile istişareler politika ve program formülasyonunun bir parçasını oluşturuyor mu?
Değerlendirmede özel sektöre danışılıyor mu?
Özel sektör uzmanlık birikimi/sermayesi yeterli derecede destekleniyor mu?

•
•

Kaynak: Yazarlar tarafından ESMAP 2008’den uyarlanmıştır.
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Büyük ölçüde ESMAP raporuna dayalı olarak, bir EV kurumunun anahtar başarı faktörleri ve temel yetkinlikleri şu şekilde belirlenmiştir:
• Karar vermede bağımsızlık, özerklik ve esneklik ve personel ve finansman da dahil olmak
üzere yeterli kaynaklar
• Sadece enerji verimliliği alanında faaliyet gösterme, tüm paydaşlar için görünür ve işlem ve
sonuçları bakımından hesap verebilir olma
• İstikrarlı ve öngörülebilir finansman seviyeleri sağlamak için amaca göre tahsis edilmiş uzun
vadeli finansman kaynağı23
• Enerji verimliliği sorumluluğu olan kamu kurumları/özel sektör kuruluşları, düzenleyiciler,
kamu hizmet şirketleri ve bankalar da dahil olmak üzere çok çeşitli paydaş gruplarını sürece
dahil etme, birlikte çalışma ve onları etkileme yeteneği.
• Enerji verimliliği uygulamalarına özel sektör katılımını teşvik etme ve enerji açısından verimli
cihaz ve hizmet sağlayıcıları ile işbirliği yapma kapasitesi
• Program ve faaliyetlerin izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik güvenilir sistemler
• Kurumsal hedefleri tutturmaya yönelik uygun performans teşvikleri ile birlikte güçlü yönetim
ve liderlik ve yüksek vasıflı personel.

Uluslararası İyi Uygulamalar
Uluslararası incelemede, EV kurumları için anahtar enerji kullanıcısı olan sektörlerdeki — sanayi,
kamu binaları ve konutlar — EV politikaları ve programları bakımından dört fonksiyonel alandaki
iyi uygulamalar da tespit edilmiştir: (a) politika ve düzenlemeler, (b) finansman ve teşvikler, (c)
bilgilendirme ve bilinçlendirme, (d) eğitim ve kapasite oluşturma. İncelemede ayrıca Bölüm 3’te
tespit edilen, daha fazla güçlendirilmesi gereken alt sektörler ve fonksiyonel alanlar da ele alınmıştır: EVD’lerin geliştirilmesi, program formülasyonu ve uygulaması, izleme ve değerlendirme.
Bu iyi uygulamaların ana unsurları aşağıda özetlenmektedir.
Sanayi Sektörü
Sanayi sektörü için, yukarıda tanımlanan dört fonksiyonel alanla ilgili iyi uygulamalardan bazıları
Tablo 4-5’te gösterilmektedir.

Tablo 4-5: Uluslararası İyi Uygulamalar - Sanayi Sektörü
Alan

Faaliyetler
Zorunlu denetimler ve EV planları

Politikalar ve düzenlemeler

Enerji denetçilerinin ve enerji yöneticilerinin belgelendirilmesi
Cihaz standartları ve etiketleme
Mali teşvikler (vergi indirimleri, birikmiş amortisman, vs.)

Finansman

Hibe ve sübvansiyonlar
EVD projelerinin kolaylaştırılması ve ekipman kiralaması
EV döner sermayeleri ve kredi hatları
Sanayi normları, en iyi uygulamalar ve karşılaştırmalar

Bilgilendirme ve bilinçlendirme

EV teknoloji veri tabanları
Gönüllü anlaşmalar
Kılavuzlar, el kitapları, örnek incelemeleri ve araçlar
Enerji denetçilerinin ve enerji yöneticilerinin eğitimi

Eğitim ve kapasite oluşturma

Endüstriyel ağ oluşturma ve bilgi merkezleri
Enerji yönetim sistemleri eğitimi

Kaynak: Yazarlar
23

Bazı ülkeler EV kurumunun ve programının finansmanı için yıllık devlet bütçe ödeneklerine bel bağlarken, bazı ülkeler EV finansmanının devlet yönetimindeki değişiklikler ile farklılık göstermemesi için çeşitli gelir kaynaklarından otomatik fonlama mekanizmaları oluşturmuştur — yıllık hükümet
bütçe ödenekleri, enerji veya çevre vergileri, devlet veya belediye tahvilleri, özelleştirmelerden elde edilen gelirler ve UFK/donör fonları.
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Politikalar ülkeler arasında önemli ölçüde yaygınlaşmakla birlikte, tam uygulama ve yaptırımlar
daha düzensiz bir görünüm sergilemektedir. Yetersiz performans gösteren tesisleri kapatma ve
düzenleyici zorunluluklara uymayan tesis sahiplerine büyük para veya hapis cezaları uygulama
yönünde siyasi kararlılık gösteren hükümet sayısı çok azdır. Alt sektör karşılaştırma ölçütleri, en
iyi uygulamalar, EV teknolojileri, vs. ile ilgili kaliteli bilgilere erişim imkanının sunulması, sanayiyi
sürece dahil etme konusunda takip edilen daha yaygın bir yaklaşım olmuştur.
Sanayi sektörü EV projelerinin finansmanı ile ilgili olarak, bugüne kadar kullanılan ana mekanizmalardan bazıları şunlardır:
• Ticari bankalar ile kredi hatlarının kurulması;
• Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yönelik kredi veya garantisi programları;
• Satışa yardımcı kredi ve kiralama programları;
• Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin (EVD), enerji hizmet sağlayıcılarının (EHS) ve enerji
tasarrufu performans sözleşmelerinin (ETPS) kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi.
EV piyasasının önündeki engellerin ve başarıların güçlü bir şekilde izlenmesi, yeni ortaya çıkan iyi
uygulamaların paylaşılması ve piyasa başarısızlıklarının proaktif bir şekilde ele alınması, güçlü bir
endüstriyel EV programı için kritik rol oynayabilir.
Kamu Sektörü
Merkezi ve yerel yönetimlere ait tesisleri de içeren kamu sektörü ile ilgili olarak, dört fonksiyonel
alandaki iyi uygulamalar Tablo 4-6’da sunulmaktadır.

Tablo 4-6: Uluslararası İyi Uygulamalar - Kamu Sektörü
Alan

Faaliyetler
EV hedeflerinin ve eylem planlarının belirlenmesi

Politikalar ve Düzenlemeler

Kamu alımlarına ve bütçelemeye ilişkin kuralların değiştirilmesi
Kamu tarafından verimli ürünlerin alınması
Cihaz standartları ve etiketleme
Hibeler, teşvikler ve bütçe finansmanı

Finansman

EV döner sermayeleri
Kamu hizmet şirket finansmanı
Kamuya ait EVD
Karşılaştırma ve performans ödülleri

Bilgilendirme ve Bilinçlendirme

EV teknoloji veri tabanları
ETPS seçenekleri ile ilgili çalıştaylar
Kılavuzlar, el kitapları, örnek incelemeleri ve araçlar
Enerji denetçilerinin ve enerji yöneticilerinin eğitimi

Eğitim ve Kapasite Oluşturma

Tesis mühendisleri ve yöneticileri arasında kapasite oluşturma
EVD’lerin, bankaların ve diğer finansal kuruluşların eğitimi

Kaynak: Yazarlar
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Fiyat sinyallerine ve teşviklere cevap veren özel sektörün aksine, kamu sektörünün motive edilmesi daha karmaşıktır. Tipik olarak politika üzerinde daha fazla odaklanmak gerekir, ancak kamu
görevlilerinin EV iyileştirmeleri uygulamalarını daha kolay ve daha az riskli hale getirmek için
destekleyici programlara da ihtiyaç duyulur. Başarılı programların önemli bir unsuru kamu ihale
düzenlemelerinin ve prosedürlerinin; (a) en düşük ilk maliyet yerine yaşam döngüsü maliyetleri
ve (b) kamu kurumlarının enerji faturalarını düşürmeleri halinde bütçe ödeneklerinin azaltılmamasını sağlayacak bir bütçeleme düzenlemesi üzerinde odaklanarak uyarlanmasıdır.
Finansman seçenekleri ile ilgili olarak, uluslararası deneyimler önemli EV potansiyeline ve cazip
geri ödeme sürelerine rağmen bazı piyasa başarısızlıklarının EV finansmanını engellediğini göstermektedir; örneğin, (a) kredi değerliği olan kamu kurumlarının ve belediyelerin sayısının sınırlı
olması, (b) düşük veya sınırlı borçlanma kapasitesi; (c) yüksek işlem maliyetlerine yol açan küçük
proje ölçekleri, (d) yüksek kaliteli EV proje tekliflerini hazırlamak için bütçe kapasitesinin ve teknik kapasitenin sınırlı olması, (e) davranışsal eylemsizliğe yol açan yüksek risk algısı.
Dünya Bankası’nın ve diğer uluslararası finansal kuruluşların (UFK) deneyimleri kamu tesislerinin
bu engellerden bazılarını ortadan kaldırmalarına olanak tanıyacak çeşitli finansman seçeneklerinin mevcut olduğunu göstermektedir. Türkiye’de – kamu hibeleri ile başlayıp ileri ticari finansman ile sona eren – bu “finansman merdiveni” politika yapıcıların erişilebilir finansman ürünleri
sunmak için tasarlanabilecek bir veya birkaç seçeneği seçmelerine yardımcı olabilir. Şekil 4-1’de
görüldüğü gibi, ticari finansman uzun vadeli bir hedef olabilmekle birlikte, kamu kurumlarının ve
belediyelerin daha ticari nitelikte programlara geçişlerine yardımcı olmak için kısa - orta vadede
bazı kamu finansman mekanizmalarına ihtiyaç duyulabilir.
Elbette bu merdiven, seçim sürecine yardımcı olacak gösterge niteliğinde bir rehber olarak hazırlanmıştır. Mekanizmaların hiçbiri karşılıklı olarak birbirini dışlayan seçenekler değildir ve hükümetlerin merdivenin her bir basamağını takip etmeleri gerekmemektedir. Uygun mekanizmaların
seçimi — ve daha sonra tasarımı — çeşitli faktörlere dayandırılmalıdır; bunlar arasında (a) mevcut yasal ve düzenleyici koşullar, (b) finansal piyasaların ve kamu kerdi piyasalarının olgunluğu,
(c) yerel EV hizmet piyasalarının mevcut durumu, (d) EV projelerini üstlenen kamu kurumlarının
teknik ve finansal olanakları yer almaktadır.

Şekil 4-1: Kamu Sektörü Finansman Merdiveni

Kaynak: Dünya Bankası 2014a.
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Tablo 4-7: Uluslararası İyi Uygulamalar - Konut Sektörü
Alan

Faaliyetler
Cihaz standartları ve etiketleme

Politikalar ve Düzenlemeler

Yapı yönetmelikleri ve belgeleri
Kamu hizmet şirketi EV yükümlülükleri
Hibeler ve teşvikler

Finansman

EV döner sermayeleri
Düşük faiz oranlı kredi hatları
Faturaya dayalı finansman mekanizmaları
Kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları

Bilgilendirme ve Bilinçlendirme

EV bilgilendirme merkezleri
Ücretsiz veya sübvansiyonlu enerji denetimleri
Kılavuzlar, el kitapları ve araçlar

Eğitim ve Kapasite Oluşturma

Konut enerji denetçilerinin eğitimi
Konutlarda enerji tüketimlerinin karşılaştırılması

Kaynak: Yazarlar

Konut Sektörü
Konut sektörü de enerji verimliliği yatırımlarının finansmanını engelleyen bazı faktörler ile karşı
karşıyadır (Dünya Bankası 2014a). Birçok ülkede karşılaşılan başlıca engeller şunlardır: (a) küçük
proje ölçekleri ve nispeten yüksek işlem maliyetleri, (b) sübvanse edilen enerji tarifeleri, (c) ticari
bankaların yüksek risk algısı, (d) birden fazla ailenin yaşadığı binalarda karar verme ve kredibiliteile ilgili sorunlar, (e) nispeten yüksek ticari banka faiz oranları, (f) mesken tüketicileri için uygulanan yüksek indirim oranları (veya eşik oranları). Konut sektörüne ilişkin iyi uygulamalar Tablo
4-7’de gösterilmiştir.
Cihaz standartları ve etiketleme, kitle satın alma kararlarını etkileyebildiklerinden dolayı genellikle bu sektör üzerinde en fazla etkisi olan hususlardır. Kamuoyunun bilinçlendirilmesi tüketicilerin
bilgiye dayalı karar alabilmeleri için EV seçenekleri hakkında eğitilmelerine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, konut piyasası çeşitli ve heterojen olduğu için, teşvikler ve finans da dahil olmak
üzere EV programları için etkili sunum mekanizmalarının bulunması zorlu bir görevdir. Sonuç
olarak, yaygın erişim ağları ve tüketiciler ile olan mevcut ilişkileri göz önüne alındığında EV programlarının sunulmasında kamu hizmet şirketlerinin görevlendirilmesi giderek yaygınlaşan bir uygulama haline gelmektedir.
Tüketiciler genellikle bir yatırım yapmadan önce çok hızlı geri ödeme süreleri istedikleri için, teşvik programları kritik öneme sahip bir mekanizma olabilir. Bu, genellikle otomatik olarak ilgili teşvik programlarının sürdürülebilir bir şekilde teşvik edilmesine harcanan enerji veya çevre vergisi
gibi özel bir fonlama mekanizmasının oluşturulması anlamına gelir. Ancak bu teşviklerin etkin,
şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesi gerekir.
Uluslararası deneyimler, konut sektöründe EV iyileştirmelerinin desteklenmesine yönelik dört
ana finansman seçeneğine işaret etmektedir: (a) EV döner sermayeleri, (b) ticari banka finansmanı ile uygulanan kredi hatları, (c) kısmi kredi veya risk garantileri, (d) kamu hizmet şirketlerinin
EV yükümlülükleri. Tablo 4-8’te bu seçenekler gösterilmektedir. Diğer sektörlerde olduğu gibi,
dört seçeneğin her biri altındaki seçimlerin, tasarım özelliklerinin ve sunulan ürünlerin spesifik
ülke koşullarına göre tasarlanması gerekmektedir.
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Tablo 4-8: Konut Sektörü için EV Finansman Seçenekleri
Seçenek

Ticari Banka
Kredisi

Kısmi Kredi
Garantileri

EV Döner
Sermayeleri

Kamu Hizmet
Şirketi EV
Yükümlülükleri

Ülkeler

Avantajları

Dezavantajları

Avusturya, Belçika,
Bulgaristan, Çek
Cum., Almanya,
Litvanya, Hollanda,
Polonya, Romanya,
İspanya, İngiltere

• Sürdürülebilirdir
• Mevcut kredi sistemlerinden
yararlanır
• Finansman rekabeti sağlar

• Sadece varlıklı ve kredi değerliği
olan müşterilere hizmet verebilir
• Faiz oranları yüksek olabilir
• Bankaların agresif pazarlama
yapmaları için teşvik olmayabilir

Macaristan,
Litvanya, Çek Cum.,
Slovak Cum.

• Ticari bankaları EV projelerini
finanse etmeleri için teşvik
eder
• Bankaların risk algılarının
aşılmasına yardımcı olur
• Sürdürülebilir ticari
finansmana yol açabilir

• EV finansmanı ile ilgilenen
olgunlaşmış bir bankacılık
sistemi gerektirir
• Bankalarda önemli ölçüde
kapasite geliştirme gerektirebilir
• Sadece kredi değerliliği olan
müşterilere hizmet verebilir

Bulgaristan,
Yunanistan,
Romanya, Slovenya

• Sürdürülebilir olabilir
• Enerji verimliliğinin teşviki
zorunludur
• İhtisaslaşmış ürünler
geliştirebilir
• Merkezileştirilmiş deneyim
ve dersler

Belçika,
Danimarka, Fransa,
İrlanda, İtalya,
Hollanda, İngiltere.

• Sürdürülebilir bir şekilde
yapılabilir
• Kamu hizmet şirketlerinin
ilişkilerinden ve
hizmetlerinden yararlanır
• Basit tahsilat sağlar (faturaya
dayalı geri ödeme)

•
•
•
•

Piyasayı bozabilir
Tekel oluşturabilir
Etkin bir şekilde işlemeyebilir
Siyasi çıkarların etkisi altında
kalabilir

• Kamu hizmet şirketlerinin
enerji satışlarını düşürmek için
teşvikleri olmayabilir
• Düzenlemeler yeni şirket
hizmetlerini, faturalamayı
sınırlayabilir
• Tekel oluşturabilir

Kaynak: Dünya Bankası 2013.

Enerji Hizmet Piyasalarının Gelişiminin Sağlanması
Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri (EVD) ve enerji hizmet sağlayıcıları (EHS), tüm sektörlerde
EV için özel sektör finansmanını, risk paylaşımını ve uzmanlık birikimini harekete geçirmek için
etkili modeller olabilir. Hükümetlerin bunu kolaylaştırmak için önlem alması mümkün olmakla
birlikte, uluslararası deneyimler bu gibi önlemler için uzun vadeli kararlılık gerektiğini ve bunun
çok karmaşık bir süreç olduğunu göstermektedir. Öncelikle daha karmaşık iş modellerine odaklanmanın ve hizmet sağlayıcı olarak sadece EVD’lere odaklanmanın (finansman yerine), etkili bir
stratejinin kritik unsurları olduğu ortaya konulmuştur.
Hükümetler (a) kamu sektöründe EVD projelerine yönelik yüksek ve istikrarlı bir talep oluşturmayı; (b) EV hizmetlerine ilişkin kamu alımlarının önündeki engelleri kaldırmayı ve kamu kurumlarının EVD’ler ile çalışmalarına yönelik açık düzenlemeler, kurallar ve prosedürler belirlemeyi;
(c) EVD projeleri için yeterli ve uygun maliyetli finansman sağlanmasını hedefleyen bir dizi yasal
düzenleyici ve politik girişim yoluyla EVD sektörünün kurulmasını ve büyümesini teşvik edebilir
(Şekil 4-2). Bu piyasaların katalize olması ve EVD sektörünün daha da gelişmesi ile birlikte, bu modeller özel sektöre ve ticari binalara da yayılabilir. O zamana kadar, bu şirketler gelişmiş iş modellerine, kanıtlanmış performans geçmişine, ayrıntılandırılmış Ö-D süreçlerine ve ticari finansmana
erişebilmek için daha güçlü finansal duruma sahip olacaklardır.
Program Formülasyonu ve Uygulaması
Mevcut piyasa engelleri, düşük bilinç ve teknik kapasite seviyeleri, davranışsal önyargılar, vs. sebebiyle hükümetlerin, son kullanıcıların bu engelleri aşarak EV önlemlerini uygulamalarına yardımcı olmak için, politika önlemlerine ek olarak destekleyici programlar geliştirmeleri de gerekecektir. Bu programlar; bilgilendirme, finansmana özel erişim, teşvikler ve sübvansiyonlar, araçlar
ve kılavuzlar ve eğitim gibi çok çeşitli fonksiyonlar üstlenebilir.
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Şekil 4-2: Enerji Hizmet Piyasalarının Gelişmesini Desteklemek
Hükümetlerin Enerji Hizmet
Piyasalarını Desteklemeye
Yönelik Eylemleri

EV Hizmetleri için
Talep Oluşturmak

Kamunun EV Hizmet
Alımlarının Önündeki
Engelleri Kaldırmak

EHS Projelerinin
Finansmanını Kolaylaştırmak

KK’ları arasında EHS’ler ile ilgili
bilinç düzeyini yükseltmek

KK’ların çok yıllık sözleşmeler
imzalamalarına izin vermek

Kredi olanaklarına sahip EV
Döner Sermayesi kurmak

KK’ların EHS fırsatlarını tespit
etme kapasitesini artırmak

EHS’lere ödeme yapmak için
enerji maliyetlerinden yapılan
tasarruﬂarın alıkonulmasına
izin vermek

Enerji Hizmet Anlaşmalarına
sahip EV Döner Sermayesi
kurmak

En düşük maliyet yerine en fazla
değer sunan tekliﬂerin seçilmesine
olanak tanıyacak şekilde ihale
kurallarını değiştirmek

Risk paylaşma olanağı sunmak

EV hedeﬂeri ve eylem
planları getirmek
Standartlar, şablonlar,
karşılaştırma ölçütleri,
O-D programları geliştirmek
KK ve EHS’ler ile çalıştaylar
düzenlemek
KK’lar arasındaki benzer
projeleri birleştirmek
EHS’leri akredite etmek veya
belgelendirmek

EHS ödemelerini KK borçları
dışında tutmak
DH için tüketime dayalı
faturalama koşulu getirmek

Bütçe hibeleri sağlamak
EHS sözleşmelerinden caymayı
kolaylaştırmak
Kamu EVD’leri kurmak
Süper EVD’ler kurmak

KK’ların KOO ve EV ekipman

kiralamalarına girmesine izin vermek

KK’ları basit EHS iş modelleri
kullanmaya teşvik etmek

Kaynak: Dünya Bankası 2014b.
Not: KK = kamu kurumu; KÖO = kamu-özel sektör ortaklığı

İdeal olarak, bu programlama geçici bir şekilde değil, piyasa etütlerine, açık amaçları olan program
planlarına, ölçülebilir göstergelere ve tanımlanmış çıkış stratejilerine dayalı olarak sistematik bir
şekilde yapılmalıdır. Bu planlar, potansiyel program katılımcıları, hizmet sağlayıcılar ve finansörler de dahil olmak üzere paydaşlar ile yapılacak geniş tabanlı istişarelere tabi tutulmalıdır. Ayrıca,
uluslararası deneyimler aşağıdaki dersler sunmaktadır:
• Politikaların etkili programlara dönüştürülmesi gerekir.
• Program tasarımındaki ve uygulamasındaki anahtar adımlar arasında şunlar bulunmaktadır:
 EV potansiyelinin ve mevcut politika ve piyasa eksikliklerinin belirlenebilmesi için ilgili piyasa verilerinin toplanması;
 Program hedeflerinin ve beklenen etkilerin tespit edilebilmesi için verilerin analizi ve sentezi;
 Program stratejilerinin ve tasarımlarının geliştirilmesi;
 Hedef piyasaların belirlenmesi;
 Geniş tabanlı istişareler ile uygulama stratejinin ve planının geliştirilmesi;
 Uygulayıcı kurumlar ile birlikte çalışma;
 Program sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
• Program personelinin (a) program tasarımlarını iyileştirebilmek için sonuçlardan dersler çıkarması ve (b) hedeflerine ulaşan programları veya verimsiz olduğu görülen programları kademeli olarak kaldırılması gerekir.
Tipik bir program döngüsü Şekil 4-3’te gösterilmiştir.
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Şekil 4-3: Program Döngüsü
Genel İdare ve
Koordinasyon
Program
Geliştirme,
Planlama,
Bütçeleme
Program Yeniden
Tasarımı,
Ayrıntılandırma

Program
İzleme ve
Değerlendirme

Program
İdaresi ve
Yönetimi

Program
Uygulama

Kaynak: Yazarlar

İzleme ve Değerlendirme
İzleme ve değerlendirme (İ-D) bir EV kurumunun siyasi destek ve fonlama seviyelerini koruyabilmek amacıyla hem etkili olmasını hem de etkisini gösterebilmesini sağlayan kritik bir fonksiyondur. İzleme EV kurumunun programlarının ve faaliyetlerinin uygulamaya ilişkin tüm yönleri
hakkında rutin olarak bilgi toplama sürecidir. İzleme uygulama süreçlerinin ve prosedürlerinin
kalitesini ve etkisini ölçer. Kurumun devlete, kurullara ve paydaşlara sunulan yıllık raporlar da
dahil olmak üzere periyodik performans raporları hazırlaması gerekir. Bu raporlar tipik olarak
spesifik raporlama dönemlerini ve performans göstergelerini tanımlar.
Değerlendirme; beklenen çıktılar, sonuçlar ve etkiler bakımından proje amaçlarının karşılanıp
karşılanmadığını veya karşılanıp karşılanmayacağını belirlemeyi amaçlar. Değerlendirme iyi bir
kurumsal yönetişimin önemli bir parçasıdır ve planlama varsayımlarının test edilebilmesi, genel
sonuçların izlenebilmesi ve raporlanabilmesi, program performansının karşılaştırılabilmesi, uygulama süreçlerinde ince ayarlamaların yapılabilmesi ve çıkarılan derslerin kurumun gelecekteki
faaliyetlerine yansıtılabilmesi için gereklidir. Program etkilerini belirleyebilmek için, EV kurumları
güvenilir piyasa başlangıç durumu seviyelerinin geliştirilmesinde kullanılacak yeterli piyasa verilerine ihtiyaç duyarlar. Sağlam analitik temelleri ile açık ve odaklı amaçları olan programların
değerlendirilmesi çok daha kolaydır.
Uluslararası deneyimler, resmi ve kapsamlı İzleme ve Değerlendirme iyi bir uygulama olmasına rağmen çok az sayıda EV kurumunun bunu rutin olarak kullandığını göstermektedir. Ancak,
AB’deki enerji tedarikçisi veya EV yükümlülükleri (EEO) gibi yakın zamanda ortaya çıkan bazı politika yenilikleri artık politika uyumunun izlenmesi kapsamında EV etkilerinin ortaya konulabilmesi
için düzenli ölçümleri, göstergeleri ve değerlendirmeleri zorunlu kılmaktadır.
İyi bir İzleme ve Değerlendirme programının anahtar unsurları arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
•
•
•
•
•
•
•

Sağlıklı veri toplama ve veri analizine dayalı olarak hedef belirleme
İzleme ve takip sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması
Değerlendirme yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesi
Ölçüm ve doğrulama (Ö-D) protokollerinin geliştirilmesi
Hedefler karşısında program etkilerinin/sonuçlarının değerlendirilmesi
Hem “Doğru işleri yapıyor muyuz?” hem de “İşleri doğru yapıyor muyuz?” sorularının sorulması
Programların yeniden tasarımı veya yeniden odaklandırılması için değerlendirme sonuçlarının
geri bildirimi
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• Program değerlendirmeleri yapmak amacıyla iç değerlendirme gruplarının oluşturulması
• Kurum performansının ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi için bağımsız değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi.

Örnek İncelemesi
Uluslararası incelemeye ek olarak, ayrıntılı analiz için beş örnek vaka seçilmiştir. Bu örnek incelemeleri Tablo 4-9’da gösterilen farklı kurumsal çerçevelere sahip EV kurumlarını temsil etmektedir. Aşağıda her bir kurumun kısa bir açıklaması sunulmuştur. Daha fazla ayrıntı Ek-B’de yer
almaktadır.
Enerji Verimliliği Bürosu (BEE) Hindistan Elektrik Bakanlığı bünyesinde kurulmuş yasal bir organdır. 2001 yılında Hindistan Parlamentosu Mart 2002’de yürürlüğe giren Enerji Tasarrufu Kanununu kabul etmiştir. Kanun ile Hindistan ekonomisinin enerji yoğunluğunu düşürmek, enerji
verimliliğini ve tasarrufunu teşvik etmek amacıyla piyasa mekanizmalarına ve öz düzenlemeye
dayalı politika ve programların geliştirilmesine yardımcı olacak anahtar bir kuruluş olarak, BEE
kurulmuştur.
Fransız Çevre ve Enerji Yönetim Ajansı (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, veya ADEME) 1980’lerde kurulan üç çevre kurumunun [Fransız Enerji Yönetim Ajansı
(Agence Française pour la Maîtrise de L’énergie), Enerji Tasarrufu Ajansı (Agence pour les Economies D’énergie) ve Hava kalitesi Ajansı (Agence pour la Qualité de l’Air)24] birleştirilmesiyle
1992 yılında kurulmuştur. Bu birleşme, söz konusu kurumların yetenek ve kaynaklarını tek bir
çatı altında birleştirmesine, çevre ve enerji sorunlarına daha geniş ve disiplinler arası bir çerçeve kullanarak yaklaşmasına olanak tanımıştır. ADEME’nin beceri havuzu bugün Angers, Paris ve
Valbonne’de yer alan üç merkez ofiste; Fransa genelindeki 26 bölge şubesinde; Fransa’nın deniz
aşırı topraklarındaki üç ofiste ve Brüksel’deki bir ofiste görev yapan 1.000’in üzerinde çalışandan
oluşmaktadır.
Enerji Tasarrufu Fonu (EST) 1992 yılında Rio Dünya Zirvesi sonrasında kurulmuştur ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik eden bir vakfı bulunan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluş
büyük ölçüde Britanya Hükümeti tarafından finanse edilmektedir (Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, İskoçya Hükümeti dahil olmak üzere) ve
özel sektörden de belirli miktarda finansman almaktadır.
Kore Enerji Yönetim Şirketi (KEMCO) Enerji Verimliliği, Yeni ve Yenilenebilir Enerji kaynaklarının
kullanımı, iklim değişikliği azaltma politikalarının ve önlemlerinin uygulanmasından sorumlu bir
kamu kuruluşudur. “Akılcı Enerji Kullanımına Dair Kanun” kapsamında 1980 yılında Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı tarafından kurulmuştur. Şirketin temel görevi; teknik ve finansal destekten
idari desteğe kadar çeşitlilik gösteren hizmetler sağlayarak ülke genelinde enerji yönetimini sağlamak, böylelikle çevre dostu bir sosyoekonomik yapı inşa etmeye yönelik nihai hedefine ulaşmaktır. 2003 yılında KEMCO’nun bir bağlı kuruluşu olarak Yeni ve Yenilenebilir Enerji Merkezi

Tablo 4-9: Örnek İncelemesine Konu Kurumlar
Kurumsal Model

Örnek İncelemesi

EV üzerinde odaklanan bağımsız kamu kurumu (bir bakanlık bünyesinde)

BEE – Hindistan

EV üzerinde odaklanan bağımsız kurum (birden fazla bakanlık altında)

ADEME – Fransa

Bağımsız yasal kurum

EST – Birleşik Krallık

Kamuya ait, yönetim kurulu olan bir şirket

KEMCO – Kore Cum.

Kamu-özel sektör ortaklığı

dena – Almanya

Kaynak: Yazarlar
24
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kurulmuştur. KEMCO 2005 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Temiz Kalkınma Mekanizması
(CDM) Görevli İşletme Kuruluşu (DOE) olarak akredite edilmiştir ve dünyadaki en büyük DOE’ler
arasında yer almaktadır.
Alman Enerji Ajansı (Deutsche Energie-Agentur GmbH, veya dena) Enerji Verimliliği, Yenilenebilir enerji ve akıllı enerji sistemleri üzerinde çalışan bir uzmanlık merkezidir. 2000 yılında Berlin’de
kurulan Ajans, enerji açısından verimli ulaştırma sistemleri, elektrik, binalar, enerji hizmetleri ve
Yenilenebilir Enerji ile ilgili soruların cevaplandırılmasında bütüncül bir yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır.25 dena’nın misyonu Almanya’da ekonomik refahın sürdürülmesine yardımcı olmak,
daha az enerji girdisi ve daha fazla Yenilenebilir Enerji kaynakları kullanarak ekonomik büyüme
sağlamaktır.

Örnek İncelemesine Konu Edilen Kurumlar Boşlukları Nasıl Giderdi?
Bölüm 3’te paydaş görüşmelerine dayalı olarak Türkiye’nin kurumsal çerçevesinin değerlendirilmesi yoluyla tespit edilen bazı önemli boşluklar sıralanmıştır. Bu boşluklar arasında aşağıdaki
alanlar yer almaktadır:
•
•
•
•
•

Kamu sektörü EV finansmanı ve uygulaması
Konut sektörü EV finansmanı ve uygulaması
Kılavuzların, araçların, şablonların vs. geliştirilmesi
İzleme ve Değerlendirme
EVD’lerinin geliştirilmesi ve teşviki

Tablo 4-10, 4-11 ve 4-12 örnek incelemesine konu edilen ülkelerin bu alanlardan bazılarını nasıl
ele aldığını özetlemektedir.

Tablo 4-10: EV Kurumu Faaliyetleri - Kamu ve Konut Sektörleri
Kurum

ADEME

Kamu Sektörü

Konut Sektörü

Bölgesel iklim değişikliği ve enerji planları

Enerji açısından verimli inşaat için yapı
profesyonellerine yardım

Cit’ergie etiketleme programı

Yaşam Alanı Enerji Yenilemesi Planı

Enerji verimli sokak aydınlatması için belediye yardımı Kamu kurumlarına enerji danışmanlık desteği
BEE

dena

EST

Kamu binaları demonstrasyon projesi

Ulusal enerji verimli aydınlatma programı

Belediye DSM programı

Enerji verimliliği en yüksek cihaz programı

Enerji verimli sokak aydınlatması kılavuzu

Enerji tasarrufu hesaplamaları için kılavuz

Brandenburg Eyaleti Emlak ve İnşaat Ofisi için
Binalarda Enerji Verimliliği Yol Haritası

Binalarda Enerji Verimliliği İttifakı
Enerji verimli ürünler için paydaş diyalogu

Yerel kurumlar/kamu kurumları için EV projelerinin
geliştirilmesi

Çalışmalar: konutlarda enerji yenilemesi

Yerel yönetimler için en iyi uygulama kılavuzları /
danışmanlık desteği

Yerli yenilenebilir ısı primi ödeme projesi

Bölgesel ısıtma kredi programı

Enerji tasarrufu danışmanlık hizmeti

Yerel yönetim ve konut destek programı (Galler)

Toplu konutlarda enerji verimli aydınlatma

Kamu kurumlarında enerji kullanımı için EV kılavuzları

En üst düzeyde verimli cihaz kullanımı (SEAD)

KEMCO Kamu binalarında enerji tüketimine ilişkin ortak
denetim (devlet ile)

Çevre dostu evlerin performans
değerlendirmesi
Yeşil evler programı

Kaynak: Yazarlar
25

dena, dena – Alman Enerji Ajansı. Yetkin, Piyasa Odaklı, Uygulamaya Dönük (Berlin, Almanya: dena, Ocak 2014). www.dena.de/fileadmin/user_
upload/Publikationen/Sonstiges/Dokumente/dena_Imagebroschuere_engl.pdf, s. 7.
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Tablo 4-11: EV Kurumu Faaliyetleri - Teknik Yardım ve İzleme - Değerlendirme
Kurum

Teknik Yardım

İzleme-Değerlendirme

Yerel yönetimler/işletmeler için IMPACT yazılımı
ADEME

Enerji tasarrufunda en iyi uygulamalar hakkında
bilgilendirme

Yerel ve bölgesel düzeylerde iklim değişikliği
etkilerine ilişkin izleme ve değerlendirme raporu

Kurumsal çevre planı ve iklim etkisi aracı
En iyi uygulama kılavuzları
BEE

Akredite EVD’lerin ve enerji denetçilerinin listesi
Online bülten
dena News bülteni

dena

EST

Rekabetçi bir şekilde seçilen üçüncü taraf
kuruluşlara yıllık olarak yaptırılan, BEE
programlarından elde edilen enerji tasarruflarının
bağımsız doğrulaması

Çok çeşitli raporlar ve yayınlar

Ayrıntılı ölçümler yoluyla spesifik projelerin
sonuçlarının izlenmesi

Yenileme yol haritası aracı

Belediyelere İzleme ve Değerlendirme yardımı

Enerji tasarrufu kılavuzları

Düşük karbonlu teknolojilerin ve EV önlemlerinin
bağımsız test ve değerlendirmesi

Araçlar (örneğin üretim seçicisi, nakit geri ödeme
hesaplamaları)
Politika notları, en iyi uygulama kılavuzları ve yıllık
raporlar

KEMCO Anahtar enerji verilerinin ve enerji tasarrufu
önlemlerinin yer aldığı web siteleri

Çok sayıda izleme projesi
Kore Gönüllü Emisyon Azaltım Programı
kapsamında sera gazı emisyonlarının ölçüm ev
doğrulaması

Bilgi paylaşım merkezleri
Kaynak: Yazarlar

Tablo 4-12: EV Kurumu Faaliyetleri - EVD’lerin Teşvik Edilmesi
Kurum
ADEME

EVD Teşviki
Teknik Endüstriyel Merkezler ağı kurmak için ortaklık
Enerji yönetim sistemlerinin uygulanması için özel sektör ile birlikte çalışma
EVD akreditasyon programı

BEE

Kamu binalarında performans sözleşmesi demonstrasyon projeleri
EVD projeleri için kısmi risk garantisi fonu

dena
EST

Akıllı ölçüm konusunda özel sektör ile işbirliği
Enerji verimli bina yenilemesi için uzman veri tabanı
Özel ev sahiplerine yönelik yeşil evler programı
EVD’lerle çalışmak isteyen tüketicilere yönelik danışmanlık hizmeti
Eğitim programları, denetim, danışmanlık hizmetleri ve özel sektör ile ortaklık

KEMCO
Kaynak: Yazarlar
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Çıkarılan Derslerin Özeti
Enerji verimliliğine ilişkin kurumsal çerçevelerin ve programların uluslararası incelemesinden çıkarılan derslerin bir özeti aşağıda sunulmaktadır:
• Ulusal amaçları ve piyasa engelleri genel anlamda ülkeler arasında benzerlik göstermekle birlikte, çok çeşitli kurumsal yapılar mevcuttur. Her modelin kendine özgü özellikleri, güçlü ve
zayıf yönleri mevcuttur.
• Ancak, bu kurumsal farklılıklara rağmen, başarılı EV kurumlarının bazı ortak nitelikleri mevcuttur. Başarılı EV kurumları genellikle özerk ve esnektir, görünür ve hesap verebilirdir, uygun
personel ve kaynağa sahiptir ve çeşitli paydaşlar ile işbirliği yapmaktadır.
• Ülkeler ve modeller arasında EV kurumlarının piyasa etütleri, veri toplama ve veri analizi,
program planlaması ve formülasyonu, program uygulaması ve idaresi, program değerlendirmesi ve raporlama fonksiyonları genel olarak benzerdir.
• Geniş tabanlı enerji kurumlarından bağımsız yapılara sahip daha ihtisaslaşmış kurumlara
doğru bir geçiş eğilimi gözlenmektedir. Bu durum karar vermeyi, personelin elde tutulmasını,
ihtisaslaşmış becerilere erişimi ve program uygulamasını kolaylaştırmaktadır.
• Kamu ve özel sektörün temsil edildiği yönetim kurulları daha yaygın hale gelerek daha geniş
yelpazeye yayılan paydaşların kurum çalışmalarını etkilemesine olanak tanımaktadır. Yönetim
kurulları aynı zamanda yaklaşımlar konusunda uzlaşı oluşturulmasına, kuruluşların birbirlerine katkıda bulunmalarına, performans raporları ve incelemeleri yoluyla daha fazla hesap
verebilirlik sağlanmasına yardımcı olmaktadır.
• (a) Öngörülebilirliğin artırılması (ve böylelikle özel sektör katılımının kolaylaştırılması) ve (b)
uzun vadeli programların mümkün kılınması için, EV kurumuna amaca özel finansman sağlanması gerekir.
• Politika formülasyonuna ve program tasarımına özel sektör katkısı ve özel sektörün uygulamaya katılımı önemlidir.
• EV kurumu bünyesinde İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri sistematik olmamakla ve iyi bir
şekilde belgelenmemekle birlikte, birçok kurum hem etkilerin ölçülmesi hem de kamu kaynaklarının kullanımında verimliliğin sağlanması için hesap verebilirlik konusunda daha fazla
baskıya maruz kalmaktadır.
• EVD’ler sanayi, ticaret ve kamu sektörü piyasalarına hizmet verilmesine yardımcı olabilecek
hizmet sunum mekanizmalarından birisidir, ancak tek mekanizma olmadığı gibi, bu mekanizma bir “sihirli kurşun” da değildir. EVD gelişimi uzun vadeli bir kararlılık gerektirir ve karmaşık bir süreçtir. Öncelikle kamu sektörüyle başlamanın, daha basit iş modelleri üzerinde
odaklanmanın ve EVD’leri finansörler olarak değil hizmet sağlayıcılar olarak geliştirmenin etkili yaklaşımlar olduğu ortaya konulmuştur.
Uluslararası incelemeden çıkarılabilecek önemli bir sonuç, belirli bir kurumsal yapının seçiminde
aşağıdaki faktörlerin etkili olduğudur:
• EV uygulamasını iyileştirmek ve yaygınlaştırmak için duyulan ihtiyacın aciliyeti
• Yasal çerçeve ve hükümetin enerji verimliliği konusundaki kararlılığı
• Geçmiş ve mevcut enerji verimliliği politikaları ve programları
• Hükümet içerisinde enerji ile ilgili karar verici teşkilat yapısı
• Özel sektör girdisi temin etmenin öneminin kabulü
• Karar vermede bağımsızlığa ve esnekliğe duyulan ihtiyacın kabulü.
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5. Türkiye’nin Kurumsal Yapısının Değerlendirilmesi
ve Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik
Tavsiyeler
Uluslararası İyi Uygulamalara Göre Kurumsal Yapının Durumu
Bölüm 3’te Türkiye’deki mevcut kurumsal yapı ortaya konulmuş ve Bölüm 4’te uluslararası iyi
uygulamalar özetlenmiştir. Bu bölümde ise Türkiye’nin mevcut kurumsal yapısı bazı iyi uygulama
örnekleri ile karşılaştırılmaktadır.
1. Enerji Verimliliği Kurumu (a) karar vermede bağımsız, özerk ve esnek olmalıdır; (b) görev ve
sorumluluklarını yerine getirebilmek için personel ve finansman da dahil olmak üzere yeterli kaynağa sahip olmalıdır. Tüm Enerji Verimliliği fonksiyonları ETKB (büyük ölçüde YEGM)
bünyesinde kaldığı sürece, Enerji Verimliliği Dairesinin bağımsızlığı ve özerkliği sınırlı olacaktır
ve bakanlık bürokrasisine tabi olacaktır. Personel ve finansmanı yeterli şekilde değerlendirmek mümkün olmakla birlikte, başka dairelere personel görevlendirmeleri potansiyeli ve özel
programlar için yüksek nitelikli uzmanları işe almada güçlükler söz konusudur.
2. Kurum sadece Enerji Verimliliği alanında faaliyet göstermelidir, tüm paydaşlar için görünür ve sonuçlar bakımından hesap verebilir olmalıdır. YEGM bünyesindeki mevcut Enerji
Verimliliği Dairesi sadece Enerji Verimliliği ile ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirmesine
rağmen, “Enerji Verimliliği” ibaresi Genel Müdürlüğün adından çıkarılmıştır ve ETKB teşkilat
şemasında kurumsal görünürlüğü yoktur. Paydaş görüşmelerinde YEGM’nin Enerji Verimliliği
programlaması konusunda ETKB ve diğer bakanlıkların birimleri ile rekabet içinde olduğu bildirilmiştir. Son olarak, değerlendirme fonksiyonları gelişmemiştir; bu durum YEGM’nin programları üzerindeki etkileri raporlamasını, maliyet etkinliği ve genel etkililiği değerlendirmesini
engellemekte, böylelikle EV program sonuçları için hesap verebilirliğini ve başarılarını gösterme ve finansman düzeylerini gerekçelendirme yeteneğini sınırlamaktadır.
3. Kurum, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları, düzenleyiciler, kamu hizmet şirketleri, cihaz ve
hizmet sağlayıcıları, bankalar ve STK’lar da dahil olmak üzere çok çeşitli paydaş gruplarını
sürece dahil etme, birlikte çalışma ve onları etkileme yeteneğine sahip olmalıdır. EVKK sektör
dernekleri şeklinde özel sektör temsilcileri içermekle birlikte, bünyesinde bankacılık topluluğu
ve sivil toplum temsil edilmemektedir. Enerji Verimliliği Kanunu ile ayrıca YEGM’nin yıllık bazda özel sektör/STK’lar ile istişare yapabilmesi için bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur; Enerji
Verimliliği Strateji Belgesi bu kurulun etkililiğinin artırılmasına yönelik önlemler önermektedir,
ancak bu değişikliklerin henüz gerçekleştirilmediği görülmektedir. Paydaş görüşmeleri çalışma düzeyinde daha fazla kurumlar arası koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.
Enerji Verimliliği Haftası gibi bazı erişim çabaları özel sektör katılımını sağlamayı amaçlamaktadır, ancak bu etkinliklere katılım çok düşük düzeyde kalmıştır. Özel sektörden görüşülen
kişiler, Enerji Verimliliği piyasasının zorlukları ve önerilen çözümler, mevcut EV programlarına
ilişkin geri bildirim mekanizmaları hakkında daha fazla diyalog gerçekleştirilmesini, deneyimlerin ve yeni ortaya çıkan iyi uygulamaların paylaşılmasını talep etmiştir; bunlar YEGM’nin
Enerji Verimliliğinin desteklenmesinde özel sektörün karşı karşıya olduğu mevcut zorlukları
daha etkili bir şekilde ele almasını sağlayacaktır. Bankalar ve tüketici grupları ile diyalogun ve
özel sektör finansmanın kaldıracının güçlendirilmesi gerekmektedir.
4. Kurum güçlü program geliştirme, uygulama ve değerlendirme fonksiyonlarına ihtiyaç duyar. Bir kurumun başarılı programlar geliştirebilmesi için; piyasa araştırmaları ve veri toplama
çalışmaları yapabilmesi, veri ve engel analizleri yapabilmesi, program stratejisi geliştirebilmesi; program tasarımı, planlaması, uygulaması, idaresi, izlemesi ve değerlendirmesi faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi ve değerlendirmelere ve piyasa koşullarındaki değişikliklere göre prog53
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ramları yeniden tasarlayabilmesi gerekir. YEGM ve başka bazı kurumların devam etmekte olan
programları bulunmakla birlikte — teşvik programlarından bilgilendirme ve eğitim araçlarına
kadar — bunların çoğunun sistematik analizlere dayalı olmadığı ve çoğunda; hem açık amaç
ifadelerinin yer aldığı program planlarının hem de gösterge ve değerlendirmelerin kullanıldığı
sürekli izleme fonksiyonlarının bulunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, bir programın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını, program etkilerinin neler olduğunu, bazı programlarda katılımın
neden beklenenden düşük düzeyde kaldığını, vs. belirlemek güçtür.
5. Kurum, iyi performans için uygun teşvikler sunulan güçlü yönetime ve personele sahip olmalıdır. YEGM’nin Enerji Verimliliği ile ilgili başarılarını gösterme yeteneği sınırlıdır. Genel
anlamda bakanlık yönetimini ve personelini kötü performans sebebiyle görevden almak zordur ve başarı gösteren personel için teşvikler sınırlıdır. Kaydettiği ilerlemeyi bir kurula düzenli
olarak raporlayan, görev süresi 3-5 yıl olan bir yönetime sahip bağımsız bir kurum (kurumun
performansına dayalı olarak yeniden atanma olanağı ve makul düzeyde personel ikramiyeleri
ile birlikte) kurumsal yönetişimi geliştirebilir.
Dünya genelinde enerji verimliliği de dahil olmak üzere enerji sektörü politikalarına ilişkin genel
sorumluluk bakanlıklarda olmakla birlikte, programların uygulanması için bağımsız kurumlara
sıklıkla ihtiyaç duyulduğunu belirtmek gerekir. Bağımsızlık, bu kurumların mevcut bir bakanlık
bünyesindeki bir kuruma göre çok daha kolay faaliyet göstermelerine olanak tanımaktadır. Böylece, ilgili paydaşlar ile daha kolay bir şekilde çalışabilmektedirler, çeşitli programlar için uzman
danışmanlar ve firmalar tutabilmektedirler, piyasa koşulları değiştikçe programları buna göre
uyarlayabilmektedirler ve enerji verimliliği özelinde uzmanlaşmış personel işe alabilmektedirler.
Türkiye’de hâlihazırda Enerji Verimliliği konusunda hükümetin ana uygulayıcı kolu olarak hizmet
verecek bir kuruluş bulunmamaktadır.

İyi Yönetişim
İyi Enerji Verimliliği kurumlarının temel niteliklerine ek olarak, Bölüm 4’te aynı zamanda iyi yönetişimin beş unsuru tanımlanmıştır —planlama, personel, programlar, siyasi destek ve özel sektör
katılımı. Tablo 5-1, paydaş görüşmelerine dayalı olarak Türkiye’deki mevcut kurumsal yapının bu
beş unsur bakımından ne durumda olduğunu göstermektedir.

Türkiye için Anahtar Kurumsal Esaslar
Türkiye; sağlam bir yasal çerçeve ve politika çerçevesinin, uygun kurumların oluşturulması ve
Enerji Verimliliği için önemli miktarda finansman ve destek sağlanması bakımlarından övgüye
değer bir iş yapmıştır. Bu çalışmalar ülke için önemli Enerji Verimliliği kazanımları ve faydaları sağlamıştır. Ancak programlarının bir sonraki olgunluk ve karmaşıklık düzeyine taşınmasına yardımcı
olmak için artık, ilave iyileştirmelere ihtiyaç duyulacaktır.
Türkiye’nin kurumlarına ilişkin da önce sunulan değerlendirmelere ve ilgili küresel deneyimlere
dayalı olarak, Türkiye için bazı ilkeler önerilmektedir. Bunlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
1. Ülkenin ana uygulayıcı kolu olarak hizmet verecek daha görünür ve bağımsız bir Enerji Verimliliği kurumunun kurulması Türkiye için çok faydalı olacaktır.
2. Bu Enerji Verimliliği Kurumu en iyi şekilde, (a) kurum stratejilerinin, program planlarının ve
bütçelerin onaylanması için düzenli olarak toplanacak ve (b) hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla kurum performansı hakkın da ilerleme ve değerlendirme raporları alacak geniş
temsilli bir yönetim kurulu ile – ilgili tüm kamu kurumlarından, özel sektörden, bankalardan,
akademik kuruluşlardan ve sivil toplumdan temsilcilerin yer aldığı – faaliyet gösterecektir.
3. ETKB, ÇŞB ve BSTB de dahil olmak üzere her bir bakanlık Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki sorumluluklarını koruyacak olmakla birlikte, Enerji Verimliliği kurumu hükümetin ana
uygulayıcı kolu olarak hizmet vermelidir. Yeni programların geliştirilmesine yardımcı olmak
ve program hedeflerinin politika amaçları ile yeterince uyumlu olmasını sağlamak için bakanlıklar kuruma geçici olarak personel görevlendirebilir.
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Tablo 5-1: Türkiye’de Enerji Verimliliği Yönetişiminin Değerlendirilmesi
Fonksiyon

Anahtar Yönetişim Soruları, Türkiye’deki Durum

Planlama

• Politikalar/stratejiler kamuoyuna açık piyasa değerlendirmelerine ve analitik raporlara dayalı mı?
Politikalar her zaman kamuoyuna açık etütlere ve değerlendirmelere dayalı değil.
• Kurumlar hedeflerin tutturulması, politikaların uygulanması ve uyum durumunun
değerlendirilmesi bakımından hesap verebilir mi? Kurumlar kanunlara uyum ve kanunların
uygulanması bakımından kısmen hesap verebilir, ancak genellikle hedeflerin tutturulması
bakımından hesap verebilir değil.
• Amaç ve hedefler doğrultusunda kaydedilen ilerlemenin ölçülmesine yönelik yöntemler mevcut
mu? Hayır, çoğunun halen geliştirilmesi gerekiyor.

Personel

• Sadece Enerji Verimliliği alanında faaliyet gösteren, yeterli personele/kaynağa sahip bir kurum
var mı? Evet, YEGM yeterli personele ve kaynağa sahip. Eğer yeni programlar ve teşvik sistemleri
planlanırsa ilave kaynaklar gerekecek.
• Geniş temsilli bir kurul veya denetleme komitesi var mı? EVKK geniş bir temsile sahip, ancak
bazı özel sektör kuruluşlarının (örneğin cihaz tedarikçileri), bankaların ve sivil toplumun katılımı
güçlendirilebilir.
• Kurum serbest bir şekilde personel işe alabiliyor mu, performansa dayalı olarak personel işten
çıkarabiliyor mu, makul düzeyde maaş ödeyebiliyor mu ve uzun süreli istihdam teklif edebiliyor
mu? Hayır, YEGM ETKB’nin insan kaynakları prosedürlerine tabi; personel rotasyona/yeniden
görevlendirmelere tabi tutulabiliyor.

Programlama • Programların açık amaçları, planları ve hedefleri mevcut mu? Hayır, çoğunun yok.
• Periyodik değerlendirmeler ve ayarlamalar zorunlu mu? Kanunda bazı değerlendirme
gerekliliklerine atıfta bulunulmakla birlikte, çoğu henüz değerlendirilmemiştir.
• Sonuçlar düzenli olarak raporlanıyor mu ve kamuoyuna açıklanıyor mu? Program
değerlendirmeleri ile ilgili kamuoyuna açıklanan çok az rapor mevcut.
Siyasi destek

Özel sektör

• EV daha geniş kapsamlı bir ekonomik kalkınma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor mu? Evet,
enerji verimliliği 10. Kalkınma Planında ele alınıyor.
• Program planları ve sonuçları Bakanlar düzeyinde raporlanıyor mu? Evet
• EV finansmanı istikrarlı ve öngörülebilir mi? Program finansmanı genellikle tutarlı ve
öngörülebilirdir.
• Özel sektör istişareleri politika ve program formülasyonunun bir parçasını oluşturuyor mu? Evet,
özel sektör istişareleri gerçekleşiyor.
• Değerlendirmelerde özel sektöre danışılıyor mu? Hayır, çünkü değerlendirmeler halen geliştiriliyor.
• Özel sektör uzmanlık birikiminin/sermayesinin yeterli bir şekilde artırılması sağlanıyor mu? Yeterli
değil, özel sektörün devreye sokulması için halen çok daha fazla kapasite mevcut.

Kaynak: Yazarlar

4. Enerji Verimliliği Kurumu tüm program fonksiyonlarını geliştirecek ve idame ettirecektir
— piyasa analizinden program formülasyonuna, uygulamasına ve değerlendirmesine kadar.
Programlar şu unsurlara dayandırılmalıdır: (a) sistematik piyasa etütleri ve veri analizleri;
(b) spesifik politika hedeflerinin ve ele alınacak engellerin tespiti; (c) geniş tabanlı istişarelere tabi ve kamuoyuna açıklanan açık amaçlar ve göstergelere sahip uygulama planları; (d)
program uygulaması sırasında özel sektör ile stratejik ortaklıklar (muhtemelen performans
sözleşmeleri kapsamında yüksek düzeyde ihtisaslaşmış programlar için dış kaynak kullanımı
dahil olmak üzere); (e) program etkilerinin ve etkililiğinin değerlendirilmesine yönelik üçüncü
taraf değerlendirmeleri; (f) değerlendirmelerden ve piyasa değişikliklerinden elde edilen geri
bildirimlerin, uygulamadaki programların ayrıntılandırılması için bilgi girdisi sağlaması.
5. Yenilemesi tatmin edici performansa ve üzerinde anlaşılan kurum hedeflerinin başarılmasına
bağlı olacak, muhtemelen orta vadeli (örneğin 3-5 yıllık) bir sözleşmeye dayalı olarak, yönetim ekibi kurulun periyodik performans incelemelerine tabi olmalıdır. Yönetim ekibi yeni
programlar başlatıldıkça ihtisaslaşmış, geçici becerilere erişim sağlamak için yeni personel
işe alınmasına ve kötü performans gösteren personelin işten çıkarılmasına olanak tanıyacak
esnekliğe sahip olmalıdır. İyi performans takdir edilmeli ve gerekirse üstün performans
finansal teşviklerle ödüllendirilmelidir.
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6. EV kurumunun kamu ve konut sektörleri gibi hâlihazırda yetersiz hizmet alan piyasalara
acil olarak hizmet verebilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Bu kapsamda, piyasa değerlendirmeleri yapılmalı, EV yatırımlarının önündeki anahtar engeller tespit edilmeli, gerekli teşvik ve
finansman mekanizmaları belirlenmeli, teknik yardım ihtiyaçları tespit edilmeli, bu sektörlere
hizmet vermek amacıyla özel sektör ve diğer ortaklarla birlikte çalışılarak uygulama ve sunum
stratejileri geliştirilmelidir.

Türkiye için Kurumsal Seçenekler
Hangi kurumsal model seçilirse seçilsin, Türkiye (a) genel kurumsal yapı bakımından en iyi uygulamaya yükselebilmesi ve (b) gelecekteki politika uygulaması ve programlama için sağlam bir
temel sunabilmesi amacıyla yukarıda belirtilen temel ilkelere bağlı kalmalıdır. Kurumsal modeller bakımından, böyle bir EV kurumunun uygulamada nasıl yapılandırılabileceğine ilişkin olarak,
hükümetten bağımsızlık ve sahiplik derecelerinin farklılaştığı bazı değişik yaklaşımlar mevcuttur.
Uluslararası deneyimlere dayalı olarak, Türkiye için potansiyel seçenekler olarak aşağıdaki yedi
model tespit edilmiştir (Tablo 5-2). Bunların her biri italik olarak yazılan bazı avantajları ve dezavantajları ile birlikte aşağıda kısaca açıklanmaktadır. Burada sunulan seçeneklerin tamamen
yeni bir kurumun kurulması olarak değil, YEGM’de yapılabilecek potansiyel yeniden yapılandırma
olarak önerildiğini vurgulamak gerekir.
1. ETKB Bünyesinde ayrı bir Enerji Verimliliği Genel Müdürlüğü
Bu seçenek, ETKB bünyesinde yeni bir genel müdürlüğün kurulmasını içermektedir. Bu genel müdürlük mevcut YEGM ile aynı düzeyde olacaktır ancak Enerji Verimliliği ile ilgili tüm konularda
karar verme sorumluluğuna ve yetkisine sahip olacaktır. Buna bir örnek olarak Vietnam Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Enerji Verimliliği Dairesi gösterilebilir; aslında EV kurumlarının
çoğu bakanlıklar bünyesinde birimler olarak kurulmuştur, ancak daha sonra bağımsız hale gelmiştir. Böyle bir modelin, uygulaması en kolay model olması ve ETKB bünyesinde enerji verimliliğinin
görünürlüğünün artırılmasına yardımcı olması mümkün olmakla birlikte, yeterli özerkliği sağlaması veya kurumsal yönetişim, esneklik ve özel personel gibi hususlara cevap vermesi pek olası
olmayacaktır. Bu modelin kullanımı giderek azalmaktadır ve hâlihazırda çok az ülkenin böyle bir
yapısı bulunmaktadır.
2. ETKB Bünyesinde Bağımsız bir Enerji Verimliliği Kurumu
Bu model ETKB bünyesinde bağımsız, ancak kamu sektöründen üyelerin olduğu bir denetleme
kuruluna sahip bir kurumun oluşturulmasını içerir. Politika ve programlar ile ilgili belirli kararları
alma yetkisine sahip olacaktır. Bu yapı Hindistan’ın BEE’si, Rusya Enerji Ajansı (REA), Tayland’ın
Alternatif Enerji Geliştirme ve Verimlilik Dairesi (DEDE), Meksika’nın Ulusal Verimli Enerji Kullanımı Komisyonu (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía - CONUEE) ve Çin’in
Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) bünyesindeki Enerji Araştırma Enstitüsü (ERI) ile
benzer yapıdır. Bu seçenek daha fazla bağımsızlık ve hesap verebilirlik (kurul yoluyla) sağlayacaktır, ancak uygulamada yine de bakanlık etkisine tabi olabilecektir — bu durum bağımsızlığa ve
esnekliğe zarar verebilir.
3. Birden Fazla Bakanlık Altında Çalışan Bağımsız EV Kurumu
Bu seçenekte, ETKB, BSTB ve ÇŞB tarafından, muhtemelen Başbakanlığın koordinasyonu altında
yeni bir EV kurumu kurulacaktır. Kurum, üç bakanlık ile birlikte, örneğin mevcut EVKK üyeleri gibi
diğer kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilecektir.
Bu yapının örnekleri arasında Fransa’daki ADEME (Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı ile Yüksek Öğretim ve Araştırma Bakanlığı altında çalışan) ve Avusturya Enerji Ajansı (Tarım, ormancılık, Çevre ve Su Bakanlığı ile Bilim, Araştırma ve Ekonomik Bakanlığı altında çalışan)
yer almaktadır. Bu seçenek, EV kurumunun enerji verimliliği sorumluluğu olan tüm bakanlıkların uygulayıcı kolu olarak hizmet vermesine, Başbakanlık ve yönetim kurulu yoluyla daha fazla
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Tablo 5-2: Türkiye için Kurumsal Seçenekler
Seçenek
1

Açıklama
ETKB bünyesinde enerji verimliliği alanına özel bir
genel müdürlük (EVGM) kurulması

Uluslararası Örnekler
•

Vietnam: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
bünyesindeki EV Dairesi
Hindistan: Elektrik Bakanlığı’na bağlı BEE
Rusya: Enerji Bakanlığı’na bağlı REA
Tayland: Enerji Bakanlığı’na bağlı DEDE
Meksika: Enerji Bakanlığı’na bağlı CONUEE

2

ETKB’ye bağlı olan, kurul üyeleri kamudan gelen
Bağımsız bir EV kurumu

•
•
•
•

3

Birden fazla bakanlık altında çalışan (örn. ETKB, BSTB,
ÇŞB), kurul üyeleri kamudan-özel sektörden gelen
Bağımsız bir EV kurumu

•
•

Fransa: ADEME
Avusturya Enerji Ajansı

4

Enerji Verimliliği alanında faaliyet gösterecek, kurul
üyeleri kamudan gelen Kamu İktisadi Teşebbüsü

•
•
•
•
•

Kore Cum.: KEMCO
Güney Afrika: NEEA
Finlandiya: Motiva
Norveç: ENOVA
İspanya: IDAE

5

Kurul üyeleri kamudan-özel sektörden gelen bağımsız
yasal kurum

•
•
•
•

İngiltere: EST
Japonya Enerji Tasarrufu Merkezi
İrlanda Sürdürülebilir Enerji Kurumu
Sri Lanka Sürdürülebilir Enerji Kurumu

6

Enerji Verimliliği alanında faaliyet gösterecek,
hissedarları ve kurul üyeleri kamu-özel sektörden gelen
Kamu-Özel Sektör Ortaklığı

•
•

Almanya: dena
Polonya Ulusal Tasarruf Ajansı

7

Tüm program fonksiyonları performansa dayalı
sözleşmeler kapsamında özel sektörce yerine getirilen
(yani ödemeler gösterilen enerji tasarruflarına bağlı)
küçük idari kurum

•
•

ABD: Eyalet EV şirketleri
Güney Afrika: Eskom standart teklif
programı

Kaynak: Yazarlar

hesap verebilirliğe ve etkiye sahip olmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, uygulamada,
yöneticilerin atanması, programların onaylanması, vs. gibi hususlarda kamu sektöründen gelen
kurul üyelerinin hâkimiyeti devam edecektir, dolayısıyla kurumun hükümetten bağımsızlığı belirli
ölçüde azalacaktır.
4. Kamu İktisadi Teşebbüsü
Bu model tamamı kamuya ait ve denetimi hükümet tarafından atanan bir kurul tarafından gerçekleştirilen yeni bir kamu teşebbüsünün kurulmasını içerir. Kurul kamu sektörü temsilcilerinden
oluşacaktır, ancak hissedar olmayan özel sektör temsilcisi üyeleri de olabilir. Hükümet belirli bir
faaliyet için şirket ile bir sözleşme yapacak ve ödemeler açıkça belirlenmiş çıktılara dayalı olarak
yapılacaktır. Bu seçeneğin örnekleri arasında Kore Cumhuriyeti’ndeki KEMCO, Güney Afrika’daki
Ulusal Enerji Verimliliği Ajansı (NEEA), Finlandiya’daki Motiva, Norveç’teki ENOVA ve İspanya’daki
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) yer almaktadır. Böyle bir yapı daha
fazla bağımsızlık ve hesap verebilirlik sağlar ve şirketin bazı programlardan ücret gelirleri elde etmesine olanak tanıyarak (örneğin eğitim, sertifikalandırma, konferanslar/fuarlar), yüksek kaliteli
ve etkin hizmetler sunması için daha fazla teşvik oluşturur. Öte yandan, ücrete dayalı hizmetler
sunmak üzere bir kamu şirketinin kurulması, şirketi bir kamu yararına bir hizmet sunma rolünden
uzaklaştırarak kamu şirketinin mevcut özel şirketler tarafından sunulabilecek hizmetler ile rekabet etmek istediği algısına yol açabilir.
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5. Bağımsız Yasal Kurum
Bu modelde, kamu ve özel sektörden temsilcilerin olduğu bir kurula sahip bağımsız bir yasal kurum kurulur. Bağımsız bir kuruma benzer olmakla birlikte, böyle bir kurum kamu kurumlarından
daha fazla bağımsızlık ile çalışacak ve kurulu daha fazla yetkiye sahip olacaktır. Bu yapının örnekleri arasında Birleşik Krallık’taki EST, İrlanda’daki Sürdürülebilir Enerji Kurumu, Japonya Enerji
Tasarrufu Merkezi (ECCJ) ve Sri Lanka’daki Sürdürülebilir Enerji Kurumu yer almaktadır. Bu model
faaliyetler için daha fazla bağımsızlık sağlarken, kamunun bütçe ödeneklerinin dışında başka finansman kaynaklarının da gelmesine olanak tanıyacaktır (bağışlar, ücretler veya hibeler gibi).
Ayrıca kamu ve özel sektörden gelen kurul üyelerine program faaliyetleri üzerinde daha eşit etki
sağlayacaktır. Dolayısıyla, Türk Hükümeti’nin bu model üzerinde daha fazla düşünmesi tavsiye
edilmektedir.
6. Kamu-Özel Sektör Ortaklığı
Bu seçenek kamu ve özel sektör hissedarları olan yeni bir şirketin kurulmasını öngörmektedir.
Özel sektör hissedarları tipik olarak yatırımlarından getiri elde etmekten ziyade EV kurumunun
çalışmalarını etkilemeyi amaçlayacaktır. Hissedarlar, herhangi bir kamu kurumundan bağımsız
olarak genel denetim ve rehberlik sağlama sorumluluğu olacak bir yönetim kurulu atayacaktır.
Örnekleri arasında Almanya’daki dena ve Polonya’daki Ulusal enerji Tasarrufu Ajansı yer almaktadır. Bu modelde, özel sektör hissedarları diğer modellerde olduğundan çok daha fazla nüfuza
sahip olacaktır çünkü bu nüfuzları sahip oldukları hisselere dayalı olacaktır. Eğer şirket ücrete dayalı hizmetler sağlayacak ise, tüm hissedarlar kar payı veya başka finansal faydalar alabilecektir.
Bu model de EV kurumunun sonuçları ve etkililiği gösterebilmesi için daha fazla hesap verebilirlik
sağlayacaktır. Dolayısıyla, bu modelin de Türk Hükümeti tarafından daha fazla değerlendirilmesi
tavsiye edilmektedir.
7. Programları Dışarıya Yaptıran Küçük İdari Kurum
Bu model kapsamında, program geliştirme ve uygulama fonksiyonlarının çoğunu bir veya daha
fazla özel veya kamu kurumuna yaptıran küçük bir EV kurumu oluşturulacaktır. Bu modelin örnekleri arasında ABD’nin Vermont, Delaware ve Oregon eyaletlerinde kurulan enerji verimliliği şirketleri ile Güney Afrika’daki Eskom kamu hizmet şirketinin Standart Teklif Programı yer
almaktadır. Bu düzenlemeler kapsamında, sözleşme yapılan uygulayıcılar, belirli hedeflerin tutturulmasına yönelik bazı sözleşme hükümleri ile birlikte, üzerinde anlaşılan metodolojileri kullanarak EV etkilerini ölçmekle yükümlü olacaktır. Böyle bir düzenleme EV programlamasının tüm
unsurlarına (tasarım, uygulama, değerlendirme) daha fazla özel sektör katılımı ve performansa
bağlı sözleşme ödemeleri yoluyla daha fazla hesap verebilirlik sağlayacaktır. Program uygulaması da istekliler arasında rekabete tabi olacak ve yüksek kaliteli program olanakları sağlanacaktır.
Bununla birlikte, böyle bir model mevcut Enerji Verimliliği Dairesi’ni önemli ölçüde sekteye uğratabilir ve YEGM’nin mevcut kapasitesini kısmen boşa çıkartabilir. Ayrıca, program değerlendirmesi ve etki raporlaması için uygun metodolojilerin geliştirilmesi ve kararlaştırılması ile potansiyel
özel sektör hizmet sağlayıcıları arasında kapasite oluşturulması zaman alacaktır.
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Tavsiyeler ve Sonuçlar
Türk Hükümeti hangi kurumsal modeli seçerse seçsin, kurumsal tavsiyelerde açıklanan anahtar
ilkeler, yönetişim yapısının ve iyi uygulama niteliklerinin sağlanmasında kritik öneme sahip olacaktır. Bu ilkeler EV kurumunun programları geliştirmek ve uygulamak için yeterli özerkliğe ve
esnekliğe, gerekli kaynaklara ve personele sahip ve genel etkililiğini değerlendirebilmesi, gerekli
uyarlamaları yapabilmesi için hesap verebilir olmasını sağlayacaktır.
Spesifik kurumsal modeller bakımından, hükümetin gelecekteki EV kurumu olarak hizmet vermek üzere ya bir bağımsız yasal kurum ya da bir kamu ve özel sektör ortaklığı (KÖO) kurması tavsiye edilmektedir. Önceki bölümde belirtildiği gibi, her iki seçenek de (5 ve 6) uygun özel sektör
girdisinin ve etkisinin sağlandığı, yeterince güçlü bağımsızlık ve hesap verebilirlik sunacaktır. Yeni
EV kurumunun temel rolü hükümetin enerji verimliliği alanındaki uygulayıcı kolu olarak hizmet
vermek olacaktır. Bu daha önce tartışılan tüm fonksiyonları içerecektir: enerji tüketimi ve enerji
verimliliği verilerinin toplanması ve analiz edilmesi; enerji kullanım düzenleri ve enerji verimliliği
seçenekleri ile ilgili bilgilerin paylaşılması; destekleyici programların geliştirilmesi, uygulanması
ve değerlendirilmesi; politika yapıcılara, son kullanıcılara ve finansörlere EV ile ilgili tavsiyelerde
bulunma; eğitim ve sertifikalandırma programlarının sunulması; kurulları tarafından verilebilecek diğer fonksiyonlar. Bu bölümün sonunda yer alan Metin Kutusu 5-1 ve 5-2’debu kurumların
nasıl kurulabileceği ve faaliyete geçirilebileceği ile ilgili ilave bilgiler sunmaktadır.
Kurum personel yapısı başlangıçta YEGM personelinden oluşturulacaktır ve muhtemelen BSTB
ve ÇŞB’den alınacak program personeli ile desteklenecektir. Program ihtiyaçlarına, beceri bileşimine, personel performansına, finansmana, vs. dayalı olarak personel yapısı zaman içinde değişecektir. Programlama bakımından, mevcut her bir EV programının öncelikle kurul tarafından
onaylanması ve açık strateji ve amaç ifadeleri, bir erişim planı, hedef piyasalar ve katılım oranları,
beklenen program süresi, göstergeler ve bir değerlendirme planı ile birlikte bir program uygulama planının hazırlanması gerekecektir. Uygulama planları kurul tarafından onaylandıktan sonra
yıllık ilerleme raporları ve değerlendirme raporları ile birlikte kamuoyuna açıklanacaktır. Faaliyete geçtikten sonraki altı aylık süre içerisinde, ana sektörlerin her biri - sanayi, kamu, konut - için
stratejiler ve planlar geliştirilecektir.
Kurulun başkanlığını ETKB yapacak olup, EV sorumluluğu bulunan tüm kamu kurumlarının yer
aldığı geniş bir temsil yapısı olacaktır. Seçilen sektör derneklerinden, bankalardan, tüketici gruplarından, akademik kuruluşlardan ve sivil toplumdan temsilcilerin katilimi da değerlendirilmelidir. Kurulun ana sorumluluğu; yönetim ekibinin atanması ve yenilenmesi, stratejik belgeler,
yıllık bütçelerin ve çalışma planlarının onaylanması, tüm yeni program planlarının onaylanması,
ilerleme ve değerlendirme raporlarının gözden geçirilmesi, EV kurumunun etkili bir şekilde faaliyet göstermesini sağlayacak diğer görevler de dahil olmak üzere, EV kurumunun gözetiminde
olacaktır.
Program düzeyindeki kararların çoğunluğu yeni kuruluşun yönetim kurulu tarafından alınacağı
için, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (EVKK) muhtemelen Başbakanlık başkanlığında bakanlıklar arası koordinasyon, politika formülasyonu ve güncellemeleri, düzenlemelerin uygulanması
gibi konular üzerinde odaklanan daha üst düzeyde bir EV Politika Komitesine dönüştürülebilir. Bu
Komite aynı zamanda yeni programlama çalışmaları, yeni düzenlemelere ilişkin kamuoyu bilgilendirme ihtiyaçları, vs. bakımlarından EV kurumunun yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunabilir.
Hükümet kısa süre önce 10. Kalkınma Planının birçok odak alanı için, aralarında Enerji Verimliliğinin Artırılması Eylem Planı da bulunan ayrıntılı eylem planları yayınladı (Kasım 2014). Hükümet
söz konusu eylem planında “YEGM’nin diğer kurum ve kuruluşların enerji verimliliği faaliyetlerini
de yönlendirecek ve koordine edecek daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasını” öngörmektedir.
Eylem Planında daha ayrıntılı olarak şöyle denilmektedir:
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Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde pay sahibi olduğu, idari ve
mali açıdan güçlü, ihtisas sahibi bir kurumsal yapı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
bünyesinde oluşturularak enerji verimliliği çalışmaları bu yapı bünyesinde toplanacaktır. Enerji verimliliği alanında faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin kapasiteleri
güçlendirilecektir.”
YEGM’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için bu iyileştirmelere ihtiyaç duyulacak olmakla birlikte yönetişim, bağımsızlık ve hesap verebilirlik konularında paralel iyileşmelerin kaydedilebilmesi için ilave çabalar gerekebilecektir. Dolayısıyla, planlanan kapasite geliştirmelerinin en
üst düzeyde etki yaratabilmesi ve sürdürülebilir hale getirilebilmesi için YEGM yapısında uygun
revizyonların gerçekleştirilmesine yüksek bir öncelik verilmelidir.
YEGM; EV programlamasında tespit edilen boşlukların çoğunu kabul etmekle birlikte, EİE’nin
YEGM olarak yeniden yapılandırmasının artık tamamlandığını ve bu raporda tavsiye edilen bilgi
paylaşımının artırılması, izleme ve değerlendirme planlarının geliştirilmesi gibi bazı önlemlerin
zaten uygulama aşamasında olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, YEGM şu anda yine bir yeniden yapılandırma yapmanın devam etmekte olan EV faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceğini ve
yeni belirsizlikler getirebileceğini düşünmektedir. Bu sebeple, YEGM’nin tespit edilen eksikliklerin giderilebilmesi için mevcut kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini tercih etmesi beklenebilir.
2011 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılandırma sonrasında gerçekleştirilecek yeni bir yeniden yapılandırmanın personel ve program performansı üzerinde kısa vadede olumsuz etkiler
yaratabileceği kabul edilmelidir. Öte yandan, bu raporda belirtilen ilkelere dayalı olarak yeni
bir kurumun kurulması orta ve uzun vadede sonuçları önemli ölçüde geliştirebilir, bu nedenle
gerekli bir yatırım olarak tavsiye edilmektedir. Bağımsızlık, hesap verebilirlik ve esneklik alanlarında paralel artışlar sağlamaksızın YEGM’yi güçlendirmenin, Türkiye’deki EV uygulamasında
hükümetin belirlediği iddialı EV hedeflerinin tutturulması için yeterli bir hız ve etkililiği sağlaması
olası değildir. ETKB bu gibi yeniden yapılandırmalarda önemli bir deneyime sahiptir, dolayısıyla
bu gibi potansiyel olumsuz etkiler en aza indirilebilir.
Elbette spesifik bir model seçiminin siyasi bir karar olacağı kabul edilmektedir. Bununla birlikte,
hükümetin mümkün olan en kısa süre içerisinde bir seçeneği seçmesi ve bir geçiş planını uygulamaya koyması tavsiye edilmektedir; bu raporda belirtilen ilkelere göre yapılması halinde, sonuçta
açıklanan ulusal EV amaç ve hedeflerinin başarılmasını hızlandıracak gelişmiş bir EV kurumsal
yapısı ve artan program performansı elde edilecektir. Çeşitli kurumsal modeller üzerindeki görüşmelerin makul bir süreyi aşması halinde, çalışanlar ve çeşitli paydaşlar arasında belirsizlik yaratarak EV programının performansına zarar verebilecektir.
Bir karar verildikten sonra, kurumsal tasarımın daha fazla ayrıntılandırılması ve daha ayrıntılı geçiş ve ayrıntılı planların – bir geçiş planı, personel düzenlemeleri, bir işletim el kitabı ve bir iş planı
dahil olmak üzere – geliştirilmesi gerekecektir. Dünya Bankası ve donör topluluğu bu çabalara
destek sağlamaya hazırdır.
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Metin Kutusu 5-1. Bağımsız Yasal Kurum
Bu modelde, mevzuat ile bir bağımsız yasal kurum (BYK) kurulur ve genellikle kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan ve hükümet tarafından atanan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Bir bağımsız yasal kurumun
finansmanı özel bir ödenekle, mevcut bakanlık bütçelerinden veya bağımsız kaynaklardan (gelirler veya bağışlar gibi)
sağlanabilmekle birlikte, söz konusu kurum bunların dışındaki finansman kaynakları sayesinde bağımsız bir kurum
olabilir. Bağımsız yasal kurumlar genellikle tipik kamu kurumlarına göre daha fazla bağımsızlığa sahiptir; bu durum söz
konusu kurumların daha yenilikçi program ve faaliyetler yürütmesine, değişen piyasa koşullarına cevap vermede daha
esnek hareket etmesine, kamu kurumları ve özel kuruluşlar arasında enerji verimliliği çabalarına etki etmesine olanak
tanır. Bağımsız yasal kurumlar aynı zamanda daha esnek satın alma, işe alma, işten çıkarma ve maaş prosedürlerine
sahiptir. Bununla birlikte, artan bağımsızlık aynı zamanda hükümetlerin destekleyici Enerji Verimliliği politikaları ve
önlemleri, bütçe ödenekleri ve siyasi destek için baskı yapma etkisinin azalması anlamına da gelebilir.
Yapı. Türkiye’de kar amacı gütmeyen bağımsız yasal kurum statüsüne sahip bir Enerji Verimliliği kurumunun kurulabilmesi için mevzuatın geliştirilmesi ve yürürlüğe konulması gerekecektir. Kurum, ilgili bakanlıklardan (örneğin Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine, ETKB, ÇŞB, BSTB), özel sektörden (örneğin sektör/meslek
dernekleri, bankalar, EVD’ler/denetçiler, kamu hizmet şirketleri, belediyeler) ve diğer kuruluşlardan (örneğin akademik
kuruluşlar, tüketici grupları, diğer STK’lar) temsilcilerin yer alabileceği bir yönetim kurulu tarafından yönetilecektir.
Kurul genellikle yılda iki kez toplanarak iş planını, yeni EV program planlarını değerlendirerek onaylayacak, periyodik
dış değerlendirme raporları ile birlikte mevcut faaliyetlerdeki ilerlemeyi değerlendirecek, personel ve finansman seviyelerini gözden geçirecek ve yönetim performansını değerlendirecektir. Yeni EV kurumunun teşkilat şeması büyük
ölçüde kurulun hangi faaliyetleri ve programları gerçekleştirmeyi kararlaştıracağına bağlı olacaktır (bakınız Ek-B’deki
diğer ülkelerin teşkilat şemaları)
Finansman. Bağımsız yasal kurumun finansmanının bir bölümü, Enerji Verimliliği Kanunu ve destekleyici düzenlemeler kapsamında kendisine verilen temel fonksiyonların (yani EV düzenlemelerine uyumun izlenmesi, enerji verilerinin toplanması ve analizi, eğitim ve enerji denetimlerinin/planlarının gözden geçirilmesi) desteklenmesi ve personel ve genel giderler gibi sabit giderlerin kısmen karşılanması amacıyla ETKB üzerinden gelmeye devam edebilir.
Enerji Verimliliği programları için, belirli piyasa segmentlerinin veya piyasa başarısızlıklarının ele alınması için hükümet
veya münferit bakanlıklar (örneğin ETKB, BSTB, ÇŞB) spesifik program planları talep edebilir veya bunlar EV kurumu
tarafından önerilebilir; bunlar arasında, örneğin bilinçlendirme/eğitim faaliyetleri, hibe ve sübvansiyonların idaresi,
piyasa etütleri veya araçların/kılavuzların/örnek incelemelerinin geliştirilmesi yer alabilir. Her bir program planında,
hükümet tarafından değerlendirilmek üzere programın amaçları, ele alacağı piyasa başarısızlığı ve önerilen faaliyetler,
önerilen süre, ilave finansman ihtiyaçları, ilave personel/danışman ihtiyaçları, izleme göstergeleri ve değerlendirme
planları belirtilir. Program onaylandıktan sonra, hükümet kurum ile bir sözleşme yapar. Kurum ayrıca organize sanayi
bölgeleri (OSB), sektör dernekleri, donörler ve uluslararası kuruluşlar, bankalar ve kurlun uygun görebileceği diğer
kuruluşlar gibi başka ortaklar tarafından finanse edilmek üzere program önerileri de geliştirebilir. Eğer belirli bir program beklendiği şekilde performans sergileyemiyorsa, programın yeniden tasarlanması veya iptal edilmesi hükümet
veya kurul tarafından talep edilebilir veya kurum tarafından önerilebilir.
Personel. Başlangıçta, YEGM/ETKB bünyesindeki EV personeli yeni EV kurumunda görevlendirilir. Kurul, kurulun
yıllık olarak incelemesine tabi olacak ve iyi performansa bağlı olarak yenilenebilecek şekilde 3-5 yıllık bir sözleşme
kapsamında kurumu yönetecek bir icra kurulu başkanını (CEO) rekabetçi bir şekilde seçer. Kurul ile istişare içerisinde,
CEO tarafından gerekli olması halinde gerekçeleri belirtilerek, ilave pozisyonlar önerilebilir. Personel, onaylandıkça
ve finansman sağlandıkça çeşitli programlarda görevlendirilir. Zaman içinde, iyi performans gösteren personel terfi
ettirilerek makul teşvik ödemelerinden yararlandırılır; yeterli performans gösteremeyen personel ise başka yerlerde
görevlendirilebilir veya gerekli olması halinde ayrılmasına izin verilir. Spesifik program planlarının hazırlanmasına
yardımcı olmak, program kampanyalarına ve kılavuzlara/araçlara girdi sağlamak veya yoğun program faaliyetleri
dönemlerinde kuruma destek sağlamak üzere zaman zaman geçici uzmanlar veya başka danışmanlar tutulabilir.
Gösterge Niteliğindeki Maliyet ve Faydalar. Böyle bir kurumsal değişiklik veya beklenen etkileri ile ilişkili maliyet
artışlarının miktarını belirlemek güçtür. Değişikliğin en önemli unsuru bağımsız yasal kurumun girdiler/çıktılardan ziyade sonuçlar ve etkiler için daha fazla hesap verebilir olacak olmasıdır; daha fazla hesap verebilir olabilmek için de
yeterince bağımsız olması gerekir. Muhtemelen bazı ilk maliyetler doğacaktır ancak bunlar asgari düzeyde olacaktır;
örneğin, bağımsız yasal kurum statüsünde bir Enerji verimliliği kurumunun kurulmasına ilişkin mevzuatın geliştirilmesi
ve yürürlüğe konulması; ilk CEO’nun işe alınması, kamu dışı bazı kurul üyelerine ödenebilecek ücretler ve EV kurumunun YEGM (eski EİE) binası dışına taşınması gerekirse ofis mekânının tutulması. Bununla birlikte, maliyet tasarrufları
ve faydalar eşit derecede önemlidir. Eski ve güncelliğini yitirmiş programlar iptal edilmelidir. Personelden bazıları ETKB
bünyesinde kalmak isteyebilir ve başka dairelere atanabilir. Zaman içinde, program bazında kurum bütçelemesi, kamu
kaynaklarını daha etkin kullanarak daha iyi sonuçlar ortaya çıkaran daha etkili programlar sağlayabilir. Daha akıllı EV
programlaması EV yatırımlarının artmasına yol açacak ve piyasanın daha fazla canlandırılmasına yardımcı olarak ekonomik faaliyeti arttıracaktır — yeni şirket yatırımları, ticari banka finansmanı, enerji denetimi/danışmanlık çalışmaları,
ekipman imalatı ve tedariki, vs. Artan faaliyet ve istihdam hükümet için daha önemli faydalar yaratırken artan enerji
verimliliğinin faydalarını da çoğaltacaktır: Artan enerji güvenliği, azalan ithalat, kamu tesislerinin enerji faturalarında
bütçe tasarrufları ve çevrenin daha iyi korunması.
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Metin Kutusu 5-2. Kamu - Özel Sektör Ortaklığı
Hisseleri devlet ve özel sektör yatırımcıları tarafından satın alınan bir şirket olarak kamu-özel sektör ortaklığı
(KÖO) kurulur. Alternatif olarak, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulabilir; bu durumda özel sektör hisseleri veya sermayesi; özel sektörün kar payı veya yüksek bir yatırım getirisi almadan, EV piyasasının gelişimini
desteklemenin bir yolu olarak sağlanır. KÖO yatırımcılardan veya yetkili temsilcilerinden oluşan bir yönetim
kurulu tarafından yönetilir. Finansmanı özel bir kamu bütçe ödeneğinden, mevcut bakanlık bütçelerinden veya
bağımsız kaynaklardan (örneğin gelirler) gelebilir, ancak genellikle bir şirket gibi faaliyet gösterir. Bu yapının
temel avantajlarından birisi, şirketin etkin ve etkili şekilde işlemesinin sağlanmasında özel sektörün artan
çıkarıdır; ayrıcı bir şirket olarak sahip olduğu statü esnek olmasını satın alma, personel, vs. bakımlarından ticari
uygulamalara tabi olmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte, yönetim kurulunun kamu ve özel sektör üyelerinin
KÖO amaçlarının veya perspektiflerinin çatışması durumunda anlaşmazlıklar ortaya çıkabilecektir; bu durumda devletin şirket ile tek kaynak sözleşmeleri yapması daha güç olacaktır. Ayrıca sahip olduğu kamu dışı statü
düşünüldüğünde kamu politikalarını etkilemesi daha güç olabilecektir.
Yapı. KÖO, Türkiye mevzuatına göre bir şirket veya kar amacı gütmeyen kuruluş olarak tescil edilecektir. Kamudan (örneğin Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine, ETKB, ÇŞB, BSTB) ve asgari
miktarda hisse satın alan özel sektör yatırımcılarından (örneğin sektör/meslek kuruluşları, özel şirketler, kamu
hizmeti sunan şirketler, STK’lar) temsilciler içeren bir yönetim kurulu tarafından yönetilecektir. Kurul genellikle
yılda iki kez toplanarak iş planını inceleyip onaylayacak, yeni ve devam etmekte olan EV programlarını gözden
geçirecek, personel ve gelir düzeylerini gözden geçirecek, yönetim performansını değerlendirecektir. Bağımsız
yasal kurumda olduğu gibi, KÖO’nun teşkilat şeması büyük ölçüde kurulun gerçekleştirmeyi kararlaştırdığı faaliyet ve programlara bağlı olacaktır.
Finansman. Finansmanının bir kısmı yasal olarak yetkilendirilen fonksiyonların (yani EV düzenlemelerine uyumun izlenmesi, enerji verilerinin toplanması ve analizi) yerine getirilmesi amacıyla ETKB üzerinden gelmeye
devam etmekle birlikte, işletme giderlerinin büyük bir kısmı kamu ve diğer kuruluşlar ile yaptığı sözleşmeler
kapsamında elde edeceği gelirlerden karşılanacaktır. Bağımsız yasal kurum seçeneğinde olduğu gibi, belirli piyasa
segmentlerinin veya piyasa başarısızlıklarının ele alınması için münferit bakanlıklar veya özel müşteriler spesifik
program planları talep edebilecek veya bunlar EV kurumu tarafından önerilebilecektir. Program onaylandıktan
sonra devlet veya özel müşteri nihai program planına dayalı olarak kurum ile bir sözleşme imzalayacaktır.
Programların beklendiği şekilde performans sergilememesi halinde, programın yeniden tasarlanması veya iptal
edilmesi hükümet veya kurul tarafından talep edilebilecek veya kurum tarafından önerilebilecektir.
Personel. Başlangıçta, YEGM/ETKB bünyesindeki EV personeli yeni EV ortaklığında görevlendirilir. Kurul, kurulun yıllık olarak incelemesine tabi olacak ve iyi performansa bağlı olarak yenilenebilecek şekilde 3-5 yıllık
bir sözleşme kapsamında kurumu yönetecek bir icra kurulu başkanını (CEO) rekabetçi bir şekilde seçer. KÖO,
faaliyet ve programların, öngörülen finansman ve gelir düzeylerinin, personel yapısının, vs. belirtildiği iş planları
hazırlar. İyi performans gösteren personel ödüllendirilir ve yetersiz performans gösterenlerin ayrılmasına izin
verilir. Gerekli olması halinde, zaman zaman geçici uzmanlar veya başka danışmanlar tutulabilir.
Gösterge Niteliğindeki Maliyet ve Faydalar. Bağımsız yasal kurum seçeneğinde olduğu gibi, böyle bir kurumsal
değişiklik ile ilişkili maliyet artışlarının ve faydaların miktarını belirlemek güçtür. Muhtemelen bazı başlangıç
maliyetleri doğacaktır, ancak bunlar asgari düzeyde olacaktır; örneğin KÖO’nun kurulmasına ilişkin mevzuatın
geliştirilmesi ve yürürlüğe konulması; ilk CEO’nun işe alınması, kamu dışı bazı kurul üyelerine ödenebilecek
ücretler ile EV kurumunun YEGM (eski EİE) binası dışına taşınması gerekirse ofis mekânının tutulması. Bu maliyetlerin bir kısmı özel sektöre hisse satışı yoluyla karşılanabilir. Özel sektörden elde edilecek ilave gelir, hâlihazırda
ETKB tarafından yüklenilmekte olan personel giderlerinin ve genel giderlerin bir kısmının karşılanmasına
yardımcı olabilir. Bağımsız yasal kurum seçeneğinde olduğu gibi, potansiyel maliyet tasarrufları ve faydaları
yüksek olacaktır. Zaman içinde, program bazında kurum bütçelemesi, kamu kaynaklarını daha etkin kullanarak
daha iyi sonuçlar ortaya çıkaran daha etkili programlar sağlayabilir. Düşük performans gösteren personelin
ayrılmasına izin verilecektir. Daha akıllı EV programlaması EV yatırımlarının artmasına yol açacak ve piyasanın
daha fazla canlandırılmasına yardımcı olarak, bir yandan devlete çeşitli sosyoekonomik faydalar sağlarken aynı
zamanda ekonomik faaliyeti arttıracaktır.
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Ek A. Görüşme Kılavuzlar

Ek A. Görüşme Kılavuzları
Bu ekte (a) kamu ve özel sektör görüşmeleri için kullanılan görüşme kılavuzları
ve (b) görüşülen kişilerin listesi yer almaktadır.

Görüşme Kılavuzu: Kamu Sektörü
A. Görev ve Sorumluluklar
1. Kurum veya kuruluşunuzun enerji verimliliği ile ilgili başlıca görevleri nelerdir? Bu görevler
hangi sektörleri kapsıyor?
2. Görev ve sorumluluklar, Enerji Verimliliği Kanunu veya diğer kanunlar gibi mevcut kanun ve
düzenlemelerde tanımlanıyor mu? Lütfen diğer kanunları belirtiniz ve birer nüshasını sağlayınız (veya nereden ulaşılabileceğini belirtiniz).
3. Kuruluşunuzun yapısı nasıldır ve kurum veya kuruluşunuz bünyesindeki çeşitli grupların veya
birimlerin ana sorumlulukları nelerdir? Lütfen teşkilat şemanızı sununuz.
4. Kuruluşunuz (a) enerji tüketicilerinden gelen belgeleri incelemek ve onaylamakla yükümlü
mü? (b) Yaptırım sorumlulukları var mı? (c) Var ise, yaptırımlar daireniz tarafından mı yoksa
yerel düzeylerde mi uygulanıyor? (d) Eğer yerel düzeylerde uygulanıyorsa, kurumunuz bunlara ne gibi destek sağlıyor?
5. Bakanlığınız veya başka bakanlıklar bünyesinde başka hangi kurum veya kuruluşlar benzer
veya tamamlayıcı sorumluluklara sahip? Bu sorumluluklar hangi kanunlarda veya düzenlemelerde tanımlanıyor? Gerçek veya algılanan çakışmalar veya boşluklar var mı?
6. Mevcut kurumsal ve organizasyonel yapı, grubunuzun veya biriminizin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli rehberlik ve kaynakları sağlıyor mu?
7. Politika/düzenleme formülasyonu, politika uygulama ve düzenleyici uygulamaya ek olarak,
kuruluşunuzun başka hangi görevleri var? Enerji kullanıcılarından enerji tüketimlerine, Enerji
Verimliliği önlemlerine, vs. ilişkin veri topluyor musunuz? Topluyorsanız, bu veriler nerede tutuluyor? Kamuoyuna politikalara uyuma yardımcı olmak için politikalar ve yardımlar hakkında
bilgi sağlıyor musunuz?
B. Hedefler ve Amaçlar
8. Kurum veya kuruluşunuzun spesifik hedefleri ve performans göstergeleri var mı? Bunlar kanun veya yönetmeliklerde mi belirtiliyor, yoksa dahili olarak mı geliştirilmiş?
9. Daireniz bu hedeflerin ve performans göstergelerinin tutturulması için spesifik programlar
(finansal teşvik programları, bilgilendirme programları, vb.), donör finansmanlı projeler veya
başka faaliyetler geliştirme yetkisine (veya özerkliğine) sahip mi? Performansın geliştirilmesi
için bunların tasarımını değiştirebiliyor musunuz veya uyarlayabiliyor musunuz? Bu programlar, hedefler tutturulduğunda sona erdirilebilmeleri için açık amaçlara sahip mi?
10.Bu hedefleri ve amaçları yakalamak için ne gibi spesifik programlar, projeler veya eylemler
gerçekleştirdiniz veya gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz? Örneğin, bilgi topluyor musunuz veya
bilgi sağlıyor musunuz? Özel sektöre danışıyor musunuz? Araçlar, kılavuzlar, vs. geliştiriyor
musunuz? Teşvik veya hibe programları yönetiyor musunuz? Başka eylemler mevcut mu?
11.Hangi programlara veya faaliyetlere ihtiyaç duyulduğunu ve hangi yaklaşımların kullanılması
gerektiğine kim karar veriyor? Kuruluşunuz bu programların ve faaliyetlerin formülasyonunda
özel sektöre ve diğer paydaşlara danışıyor mu? Bu eylemler kendi personeliniz tarafından mı
yapılıyor yoksa bunların gerçekleştirilmesi için danışmanlar veya başka uzmanlar mı tutuyorsunuz?
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12.Sonuçların ve etkilerin değerlendirilebilmesi için bu politikaları, düzenlemeleri ve programları
izliyor musunuz? İzliyorsanız, faaliyetlerinizin bugüne kadarki sonuçları ne oldu? Etkilerin ölçülebilmesi için bu faaliyetler bağımsız değerlendirmelere tabi tutuldu mu?
13.Kurum veya kuruluşunuzun hedefleri ve performans göstergelerini tutturması halinde uygulanacak teşvikler veya ödüller, ya da tutturamaması halinde uygulanacak cezalar nelerdir?
14.Kurum veya kuruluşunuzun hangi girişimleri işe yaradı? Bunun sebeplerinin neler olduğunu
düşünüyorsunuz?
15.Kurum veya kuruluşunuzun hangi girişimleri pek işe yaramadı? Bunun sebeplerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz?
16.Yukarıda belirttiğiniz girişimler nasıl geliştirilebilir?
C. Başka Kurumlarla Etkileşim
17.Sorumluluklarınızı yerine getirirken Bakanlığınız veya başka Bakanlıklar bünyesindeki başka
kurum veya kuruluşlar ile etkileşim ve koordinasyon sağlama ihtiyacı duyuyor musunuz? Bu
ihtiyaçlar nelerdir ve bu koordinasyon nasıl sağlanıyor?
18.Veri ve bilgiler bakanlıklar arasında serbest bir şekilde paylaşılıyor mu? Bu veriler özle sektöre
ve genel kamuoyuna açık mı?
19.Sorumluluklarınızı yerine getirirken özel sektörle etkileşim ve koordinasyon sağlama ihtiyacı
duyuyor musunuz? Bu ihtiyaçlar nelerdir ve bu istişareleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
20.Mevcut etkileşim ve koordinasyon mekanizmalarının (örn. EV Koordinasyon Kurulu) yeterli
olduğunu düşünüyor musunuz?
21.Faaliyetlerinizin diğer paydaşların faaliyetleri ile daha iyi koordine edilebilmesi için neler yapılabilir?
D. Mevcut Yapıda Yapılabilecek Değişiklikler
22.Kurum veya kuruluşunuzun sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmesi ve Türkiye’nin EV
hedeflerini yakalamasına yardımcı olabilmesi için kurumsal ve organizasyonel yapıda ne gibi
değişiklikler yapılmasını öneriyorsunuz? Bu değişikliklerin nasıl yardımcı olacağını düşünüyorsunuz?
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Görüşme Kılavuzu: Özel Sektör Kuruluşları
A. Görev ve Sorumluluklar
1. Şirketinizin enerji verimliliği ile ilgili başlıca iş kolları nelerdir?
2. Şirketiniz şu anda hangi sektörlere hizmet veriyor? Şirketinizin hizmet vermeyi istediği başka
ilave sektörler var mı?
B. Hedefler ve Amaçlar
3. Şirketinizin enerji verimliliği ile ilgili spesifik hedefleri, amaçları ve performans göstergeleri
var mı?
4. Bu hedefleri ve amaçları yakalamak için ne gibi spesifik programlar, projeler veya eylemler
gerçekleştirdiniz veya gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?
5. Şirketinizin hangi girişimleri işe yaradı? Bunun sebeplerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz?
6. Şirketinizin hangi girişimleri pek işe yaramadı? Bunun sebeplerinin neler olduğunu
düşünüyorsunuz?
7. Müşterileriniz için başlıca finansman kaynakları neler? Mevcut finansman yeterli mi? Yeterli
değil ise, nasıl geliştirilebilir?
C. Kamu Kurumları ile Etkileşim
8. Enerji Verimliliği ile ilgili hedeflerinizi uygularken, kamu kurum ve kuruluşları ve bunların kuralları, düzenlemeleri ve prosedürleri ile etkileşim veya koordinasyon sağlama ihtiyacı duyuyor musunuz? Bu ihtiyaçlar nelerdir ve bu etkileşim veya koordinasyon nasıl sağlanıyor?
9. Bir kamu kurumunun EV programlarından/teşviklerinden hiç yararlandınız mı? Şirketiniz devlet tarafından düzenlenen eğitim veya kapasite oluşturma programlarına hiç katıldı mı?
10.Mevcut kamu kurumlarının EV uygulamasına ilişkin yapısı, rolleri ve sorumlulukları hakkında
açık bir fikir sahibi misiniz? Kamu kurumlarından EV politikaları ve programları hakkında rapor
veya bilgi alıyor musunuz?
11.Enerji verimliliği ile ilgili politikalar, düzenlemeler, kurallar, prosedürler, vs. hakkında kamu
kurumlarına girdi sağlama imkânınız var mı? Kamu kurumlarının bu girdilere değer verdiğini
ve bunları dikkate aldığını düşünüyor musunuz? Bu süreç nasıl iyileştirilebilir?
12.Kamunun enerji verimliliği ile ilgili karar verme süreçlerine daha fazla katkı ve katılım sağlamak ister miydiniz? Bu en iyi şekilde nasıl başarılabilir?
13.Kamu kurumlarının mevcut kurumsal ve organizasyonel yapısı, şirketinizin iş hedeflerini yakalayabilmesi için gerekli yardımı, rehberliği ve/veya kaynakları sunuyor mu?
14.Devletin EV stratejilerinin/programlarının/teşviklerinin hangileri işe yaradı? Neden?
15.Devletin EV stratejilerinin/programlarının/teşviklerinin hangileri yetersiz kaldı veya pek işe
yaramadı? Neden? Bunlar nasıl iyileştirilebilir?
16.Kamu kurumlarının mevcut kurumsal ve organizasyonel yapısı, görev ve sorumluluklarınızın
yerine getirilmesi bakımından herhangi bir zorluk, engel veya belirsizlik yaratıyor mu?
17.Bu engeller nasıl ortadan kaldırılabilir?
18.Türkiye’de enerji verimliliğinin daha fazla artırılabilmesi için devlet neler yapabilir veya neleri
daha iyi yapabilir? Bunun için başka nelere ihtiyaç duyuluyor?
D. Mevcut Yapıda Önerilen Değişiklikler
19.Şirketinizin sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmesi ve Türkiye’nin genel EV hedeflerini
yakalamasına yardımcı olabilmesi için kamunun kurumsal ve organizasyonel yapısında
ne gibi değişiklikler yapılmasını öneriyorsunuz? Bu değişikliklerin nasıl yardımcı olacağını
düşünüyorsunuz?
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20.Devletin belirli kamu program fonksiyonlarını dışarıya yaptırmayı düşünmesi halinde (örneğin
program tasarımı ve uygulaması, eğitim, kamuoyu bilinçlendirme, izleme ve takip, anketler,
vs.) şirketiniz bu hizmetlerin sunulması ile ilgilenir mi?
21.Özel sektörün cevaplarını hükümete bildirirken, şirketinizin veya sizin adınızı belirtebilir miyiz,
yoksa bu bilginin gizli kalmasını mı tercih edersiniz? (Gizli kalmasını tercih etmeniz halinde,
hükümete tüm özel sektör cevaplarının bir özetini sunacağız ve sizin adınız /şirketinizin adı
sadece görüşülen kişiler/şirketler listesinde yer alacak.)

Görüşülen Kişiler Listesi
İsim

Kurum

Kamu Sektörü
Yusuf Yazar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – YEGM

Erdal Çalıkoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – YEGM

Coşkun Şentürk/Gürsel Eratak

Türk Standartları Enstitüsü

Alev Düzgün

Ekonomi Bakanlığı

Halil İbrahim Gündoğan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – EV Daire B.

Murat Becerikli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dış İlişkiler ve AB GM

Atilla Erenler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Serdinç Yılmaz

Kalkınma Bakanlığı

Ferda Ulutaş & Merve Bogurcu

TTGV

Pınar Işın & Ömer Özdemir

KOSGEB

Erdinç Kapusuz

İller Bankası

Ayşe Berrin Dikmelik

Maliye Bakanlığı

Ayşe Ünal

Türkiye Belediyeler Birliği

Zühtü Bakır

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ali Fidan/Şahin Arsal

İçişleri Bakanlığı – Mahalli İdareler GM

Barış Umut Çoban

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Mustafa Yalçın ve Efendi Gümüş

Ekonomi Bakanlığı

Nakibullah Mahdum

Hazine Müsteşarlığı

Özel Sektör
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Ali Naci Işıklı

Enerji Yönetimi Derneği

Arif Kunar

VENESCO

Bülent Bulut, Nilüfer Salbaş & D.Benzer

Çimento Müstahsilleri Birliği

Serpil Çimen

Çelik Üreticileri Derneği

Ertuğrul Şen

İZODER

Cihan Karamık

Schneider Electric

Deniz Ege İnan

Halkbank

Germiyan Saatçioğlu

Türkiye Seramik Federasyonu

Siemens Ekibi

Siemens

Rıfat Öztaşkın

Beyaz Eşya Üreticileri Derneği

Metin Alımlı

Vakıfbank

A.Kadir Sarı

Ziraat Bankası
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Ek B. Enerji Verimliliği Kurumları
Örnek İncelemeleri
Bu ekte aşağıdaki beş EV kurumunun ayrıntılı örnek incelemeleri sunulmaktadır:
1. ADEME, Fransa
2. Enerji Verimliliği Bürosu, Hindistan
3. dena, Almanya
4. Enerji Tasarrufu Fonu, Birleşik Krallık
5. KEMCO, Kore Cumhuriyeti

Fransa: Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı (ADEME)
Genel Bakış
Fransız Çevre ve Enerji Yönetim Ajansı (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie,
veya ADEME) 1980’lerde kurulan üç çevre kurumunun [Fransız Enerji Yönetim Ajansı (Agence
Française pour la Maîtrise de L’énergie), Enerji Tasarrufu Ajansı (Agence pour les Economies D’énergie) ve Hava Kalitesi Ajansı (Agence pour la Qualité de l’Air)26] birleştirilmesiyle 1992 yılında
kurulmuştur. Bu birleşme, söz konusu kurumların yetenek ve kaynaklarını tek bir çatı altında birleştirmesine ve çevre ve enerji sorunlarına daha geniş ve disiplinler arası bir çerçeve kullanarak
yaklaşmasına olanak tanımıştır. ADEME’nin beceri havuzu bugün Angers, Paris ve Valbonne’de
yer alan üç merkez ofiste; Fransa genelindeki 26 bölge şubesinde; Fransa’nın deniz aşırı topraklarındaki üç ofiste ve Brüksel’deki bir ofiste görev yapan 1.000’in üzerinde çalışandan oluşmaktadır.
ADEME, Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı ile Yüksek Öğretim ve Araştırma Bakanlığı’nın ortak yetkisi altındaki bir kamu kurumu olarak faaliyet göstermektedir. Kurum, bakanlıklardan on üye, yerel yönetimlerden üç üye, parlamentodan iki üye, beş “nitelikli uzman” ve
ADEME personeli içinden seçilen altı üyeden oluşan bir İdare Kurulu tarafından yönetilmektedir.
Ayrıca 15 üyeli bir Bilim Kurulu bulunmaktadır.27
ADEME, ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayan EV çözümlerinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla şirketlere, kamu kurumlarına ve bireylere teknik beceriler, tavsiyeler, proje uygulama desteği ve projelere yönelik finansal yardım sağlamaktadır. Araştırmaları ve saha çalışmalarını desteklemeye yönelik araçlar da sunmaktadır. Ayrıca, ADEME en etkili EV uygulamaları ve teknolojileri
hakkında eğitimler, kamuoyu bilinçlendirme ve bilgilendirme kampanyaları düzenlemektedir.
ADEME’nin odak alanları enerji, hava, gürültü azaltma, ulaştırma, atık yönetimi, kirliliğe maruz
kalmış toprak ve sahalar ve çevre yönetimidir. ADEME Fransa’nın akılcı enerji kullanımına ilişkin
ulusal politikasının uygulanmasını desteklemek ve halkın, işletmelerin, sanayinin ve kamu kurumlarının enerji tasarrufu yapmalarını ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalarını teşvik
etmek için çalışmalar yapmaktadır.
ADEME’nin çabaları çeşitli enerji ve çevre politikaları ile desteklenmektedir. Örneğin, Fransız Hükümeti 2020 yılına kadar nihai enerji tüketiminin28 yüzde 17 düşürülmesini kararlaştırmıştır. Ülke
ayrıca Avrupa Birliği’nin (AB) 2008 yılında kabul edilen enerji-iklim paketi koşullarına uymayı ve
2020 yılına kadar enerji verimliliğini yüzde 20 oranında artırmayı taahhüt etmiştir.29 Öte yandan,
Fransa enerji yoğunluğunu (birim GSYH başına düşen enerji tüketimi) 2015 yılına kadar her yıl
yüzde 2 oranında ve daha sonra 2030 yılına kadar her yıl yüzde 2,5 oranında düşürmeyi hedeflemektedir.
26
27
28
29

ADEME, “20 Yıl: ADEME’nin Dünü, Bugünü ve Yarını,” ADEME & Vous (Özel Sayı), Mayıs 2012. http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/83162_ademe_20ans_gb.pdf.
ADEME, Önemli Gerçekler - 2012 Faaliyet Raporu (Anger, Fransa: ADEME, Haziran 2013), s. 66.
Nihai enerji tüketimi enerji tüketimi amacıyla nihai tüketicilere tedarik edilen tüm enerjileri kapsar.
“Fransız Makamlarının Notu. Konu: Enerji verimliliği hakkındaki 2012/27/EU sayılı Direktifin Uygulanması – Fransız Makamlarınca Yıllık Rapor Bildirimi
(Direktif Madde 24)” (2013). http://www.iea.org/media/pams/france/fr_2013report_en.pdf
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Politika Formülasyonu ve Uygulaması
ADEME bilimsel, teknolojik, finansal ve enerji işi ile ilgili tavsiyeler ve bilgi sağlayarak Fransa’da
politika formülasyonuna yardımcı olmaktadır. Kurum ayrıca Fransa’da ve Avrupa genelinde topluluk girişimlerinin geliştirilmesine yönelik dokümanlar hazırlamakta ve programlar uygulamaktadır. ADEME doğrudan politika veya proje uygulamamaktadır.
Bilgi Toplama ve Yayma
Veri toplama, ADEME ve ortak kuruluşları tarafından gerçekleştirilen araştırma projelerinin ve
programlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bazı veriler süzülerek yayınlarında raporlanırken, bazı veriler en iyi uygulamaların geliştirilmesi, programların iyileştirilmesi, politika önerilerinin desteklenmesi veya işletmelerde veya genel kamuoyunda kullanılmak üzere sunduğu araçların oluşturulması amacıyla kullanılmaktadır.
ADEME, ADEME & Vous adında üç ayda bir yayınlanan bir bülten hazırlamaktadır. Bültende şirketlerin, yerel ve bölgesel makamların ilgisini çekebilecek konular ele alınmaktadır. Bültenin her
sayısında okuyuculara ADEME’nin faaliyetleri ile ilgili güncel bilgiler ile özel olarak seçilen bir
konuda derinlemesine bilgiler sunulmaktadır. ADEME web sitesinde enerji kullanımının azaltılmasına yönelik olarak “Takip Edilebilecek Örnekler” ile proje örnek incelemeleri sunulmaktadır.
Bunlar “çevre ve enerji yönetimi alanında iyi uygulamaların teşvik edilmesini ve yaygınlaştırılmasını” amaçlamaktadır.
ADEME ayrıca web sitesinde çoğu İngilizce ve Fransızca dillerinde hazırlanmış çeşitli sentez ve
analiz raporları yayınlamaktadır. Konular çimento sektörünün NOx emisyonlarından, sürdürülebilir kalkınma için enerjiye, plastik ambalajların geri dönüşümünün Fransız ekonomisi için etkilerine kadar çeşitlilik göstermektedir.
Finansman
2012 yılında, ADEME “Araçlar” için 93,7 milyon € (yaklaşık 129,3 milyon ABD$) ve Teşvikler için
686 milyon € (946,3 milyon ABD$) almıştır. Yıllık finansmanının yaklaşık yüzde 96’sı Fransız Hükümeti’nden (Fransa Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve Yüksek Öğretim ve Araştırma Bakanlığı), yüzde 3’ü uluslararası kaynaklardan ve yüzde 1’i özel sektör kaynaklarından gelmektedir.30 Hükümetin sağladığı kaynaklar taşıt vergilerinden ve evsel doğal gaz
tüketiminden gelmektedir.31
Hibeler ve Teşvikler
2012 yılında, ADEME çeşitli enerji ve çevre projelerine yönelik teşvikler için 686 milyon €’luk
(946,3 milyon ABD$) bütçeye sahipti. Örneğin, işletmeler güneş enerjili su ısıtma sistemleri için
metrekare başına 350€ tutarındaki hibe başvurusunda bulunabilmekteydi.
Aşağıdaki alanlarda gelecekte yapılacak yatırımların yönetimi Devlet tarafından ADEME’nin sorumluluğu altına verilmiştir:
• güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, deniz enerjisi, jeotermal enerji, karbon tutulumu, CO2, depolama ve geri kazanımı, biyo-tabanlı kimya, hidrojen vektörü, enerji depolama, binalar ve endüstriyel prosesler için 1 milyon €;
• kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar, güneş, vs.) elektrik şebekelerine entegrasyonu ve elektrik tüketiminin kontrolüne yönelik akıllı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili
deney ve araştırmaların teşviki için 165 milyon €;

30
31
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“Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie – Angers.” Erişim adresi: www.managenergy.net/actors/150
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• atık geri dönüşümü ve geri kazanımı, toprak ıslahı, yeraltı suyu ve sediman uygulamaları, ekolojik tasarım ve endüstriyel ekoloji ile ilgili yenilikçi çözümlerin ve demonstrasyon projelerinin
desteklenmesi için 210 milyon €;
• karayolu ve deniz taşımacılığı için yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojilerin ve (düşük karbonlu)
çözümlerin geliştirilmesini desteklemek için 950 milyon €.32
2012 yılında, ADEME’nin bölgesel yönetimi ve Picardie bölgesel konseyi “enerji verimli kamu
hizmeti” oluşturulması ile ilgili deneyler yapmaya karar vermiştir. Bu hizmet, yüklenicilerin hizmetlerinin koordinasyonu ve proje ödemelerinin önceden yapılması zorunluluğu da dahil olmak
üzere tek ailelik evlerde enerji rehabilitasyon projelerinin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla tasarlanmıştır. 2012 yılı boyunca, bölgesel kurumlar yapılacak çalışmalar için ev sahiplerine önceden ödeme yapılmasını ve daha sonra elde edilen enerji tasarruflarına dayalı olarak ev
sahiplerinden ödemelerin geri alınmasını içeren bir mekanizmanın oluşturulması için fizibilite
etütler gerçekleştirmiştir.
Eğitim Programları
ADEME; şirketler, STK’lar, kamu kurumları ve genel kamuoyu için enerji ve çevre konularında
örgün eğitim programları düzenlemektedir. Ayrıca bilgi paylaşımı olanakları sunmakta ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlemektedir. 2012 yılında, ADEME’nin eğitimlerine 3.800 kişi katılmış ve 7.600 kişi de seminerlere, teknik kurslara veya konferanslara katılmıştır.33 ADEME ayrıca
bilgilendirici kılavuzlar yayınlamaktadır; örneğin 2012 yılında “Evde Sağlıklı Hava” ve “Yüksek Performanslı Yenilemeyi Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirmek” başlıklı kılavuzlar yayınlanmıştır.
Kılavuzlar/Araçlar
ADEME’nin misyonlarından birisi, dahil olduğu araştırma projelerine ve saha çalışmalarına dayalı olarak uygulamaya dönük araçlar geliştirmek ve en iyi uygulamaları belirlemektir. Bunları
geniş bir kitleye yaymaktadır. Örneğin ADEME yerel yönetimlerin ve işletmelerin araç filolarının
enerji ve çevresel etkilerini değerlendirmelerine yardımcı olmak için IMPACT yazılımını geliştirmiştir. Ticaret odaları ile işbirliği içerisinde geliştirilen Kurumsal Çevresel Plan (PEE) işletmelerin
bir Çevresel Yönetim Sistemi kapsamında mevcut durumlarını değerlendirmelerine olanak tanımaktadır. “Impact Climat” (İklim Etkisi) iklim değişikliğinin bir bölge üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kullanılabilecek bir araçtır. ADEME’nin Enerji Bilgi Noktaları (Espaces Info Energie,
EIE) genel kamuoyuna gündelik yaşamlarına ilişkin en iyi uygulama niteliğindeki enerji tasarrufu
bilgileri sağlamaktadır.
Paydaş İstişareleri
ADEME’nin faaliyetlerine çeşitli paydaşlar dahil olmaktadır. Kurum, enerji yönetimi ve çevre koruma projelerinin tasarımı ve uygulanması konusunda yerel, bölgesel ve ulusal makamlar ile birlikte çalışmaktadır. ADEME enerji verimliliğini artırmak, emisyonları azaltmak, atıkları sınırlamak
ve yönetim sistemleri uygulamak için sektör kuruluşları ve işletmeler ile birlikte çalışmalar yapmaktadır. ADEME genel kamuoyunu enerji verimliliği programları ve teknolojileri ile ilgili en son
bilgiler hakkında bilinçlendirmekte ve spesifik sorularına ilişkin ilave ayrıntıları nerede bulabilecekleri hakkında bilgilendirmektedir.

32

33

Daha fazla ayrıntı için, bakınız “13-4-4 sayılı ve 10 Ekim 2013 tarihli Karar ile değiştirilen 10-5-3 sayılı ve 30 Kasım 2010 tarihli Karar, Gelecek Yatırımları:
yardım Amaçlı Cihaz Tahsisine İlişkin Kurallar.” Erişim adresi:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3DADEME%26biw%3D1438%26bih%3D62
7&rurl=translate.google.com&sl=fr&u=http://www2.ademe.fr/servlet/getBin%3Fname%3D2C3AE86062CDCD623E8B918806D9BFAB_
tomcatlocal1384769193143.pdf&usg=ALkJrhhP8mLqiSZdwF1-HaCn45KifEHbPw.
ADEME, Önemli Gerçekler - 2012 Faaliyet Raporu (Anger, Fransa: ADEME, Haziran 2013), s.5.
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İzleme ve Değerlendirme
ADEME web sitesinde “ikili işbirliği anlaşmaları veya uluslararası programlar çerçevesinde faaliyet
gösterdiğini ve enerji yönetim politikalarını, gönüllü anlaşmaları, düzenlemeleri, vergi teşviklerini
özel oranları ve finansal teşvikleri geliştirmek ve izlemek için mevcut tüm imkânları kullandığını”
belirtmektedir.34
ADEME ayrıca yerel ve bölgesel düzeylerde iklim değişikliği etkileri hakkında izleme ve değerlendirme raporları hazırlamaktadır.
Enerji Verimliliği Programları
Genel olarak, web sitesinde sunulan bilgilere göre, ADEME’nin faaliyetleri temel olarak ulusal ve
bölgesel işbirliği çabalarını hedeflemektedir. Uzmanlık birikimini ve kaynaklarını yerel idareler,
kamu kurumları, sektör uzmanları, araştırma kuruluşları, ticaret kuruluşları, büyük proje şirketleri, sertifikalandırma kuruluşları, tüketici dernekleri ve bankalar ile paylaşmaktadır. Koordinasyon
sağlayan, işbirliğini teşvik eden ve iletişim kampanyaları düzenleyen bir kaynak merkezi olarak
faaliyet göstermektedir.35
Kamu Sektörü Programları
ADEME’nin kamu sektörü programları arasında şunlar yer almaktadır:
• Kamu kurumları için Bölgesel İklim Değişikliği Planlarının (PCET) hazırlanmasına yardım
sağlanması;
• Cit’ergie etiketleme programı — iklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir enerji politikalarının geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunan kamu kurumları (belediyeler veya
belediye grupları) için verilen bir “iyi davranış” etiketi ve
• Sokak aydınlatmalarını yenileyen veya modernize eden belediyelere yönelik yardım.
Konut Sektörü Programları
ADEME’nin bina girişimleri yeni inşaatlar (konut ve ticari binalar) ile mevcut konut ve ticari bina
stokuna odaklanmaktadır. Kurum binaların ısı ve enerji verimliliklerinin artırılması ile yeni binaların daha sıkı ısıtma ve elektrik kullanımı standartlarını karşılamalarının sağlanması için inşaat
sektörü profesyonelleri ile birlikte çalışmaktadır. Ayrıca, ADEME bina sektörünün Fransa’nın 2030
yılına kadar enerji ve CO2 emisyonu azaltım hedeflerini tutturmasında anahtar rol oynayacağını
belirlemiştir. Özellikle, yeni ve mevcut binaların ısıtma yükünün azaltılması kritik öneme sahip
olacaktır.36 ADEME, Yaşam Alanları Enerji Yenileme Planının (PREH) uygulanması için hem ulusal
hem de yerel düzeylerde çalışmalar yapacaktır.
Özel Sektör (EVD’ler dahil olmak üzere)
ADEME, Teknik Endüstriyel Merkez (CTI) ağının oluşturulması için özel sektör ile ortaklık yapmıştır. Ayrıca, ADEME enerji yönetim sistemlerinin uygulanması için özel sektörle işbirliği yapmaktadır.
Yaptırım
ADEME’nin yaptırım sorumluluğu bulunmamaktadır.
Diğer Kurumlarla Koordinasyon
ADEME çevre ve enerji hedeflerine ulaşabilmek amacıyla, diğer kurumlar, meslek kuruluşları,
siyasi partiler, kamu kurumları, çevre ve tüketici dernekleri, kamu araştırma ve eğitim grupları ile
34
35
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“Enerji Yönetimi: ADEME’nin faaliyetleri.” Erişim adresi: http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=17587#qst2
“ADEME ile Devlet Arasında Amaçlara ilişkin Anlaşma, 2007 – 2010.” Erişim adresi: http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=1&cid=96&m=3&catid=17550
Önemli Gerçekler - 2012 Faaliyet Raporu, s. 7.
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ortaklıklar oluşturmuştur. Bu ortaklıklar; işbirliği çalışmaları, sektörler arası çerçeve anlaşmaları
veya ortak kurulan kuruluşlar (araştırma vakıfları, çıkar grupları, vs.) şeklini alabilmektedir.
Örnekleri arasında sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla Fransız Otomobil İmalatçıları
Meslek Derneği ile oluşturulan bir ittifak; Endüstriyel Çevre ve Riskler Ulusal Enstitüsü (INERIS)
ve Tarım ve Çevre Mühendisliği Araştırma Ajansı (CEMAGREF) ile işbirliği içerisinde sağlanan
araştırma ve geliştirme desteği; enerji yönetimi yatırımlarına yönelik bir garanti fonu için KOBİ
Geliştirme Bankası (BDPME), EDF ve Charbonnage de France ile yapılan ortak çalışma yer almaktadır.
Teşkilat Yapısı
Şekil B-1 ADEME’nin teşkilat yapısını göstermektedir.

Şekil B-1: Şubat 2014 İtibariyle ADEME’nin Teşkilat Yapısı
Başkan

Müşavirler
N. BOEGLIN
K. LEFEUVRE
E. CHALET-CUNY

B.LECHEVIN
Genel Müfettiş

P.-M. GRANGEON

Genel Müdür Yardımcısı

V. SCHWARZ

Muhesebe Firması

M. LARRIVIERE

Direktör Yardımcısı

C. TOURPIN

İletişim ve Eğitim
Dairesi
A. BREITENSTEIN

Araştırma, Strateji ve
Uluslararası İlişkiler İcra
Direktörlüğü

Programlar İcra
Direktörlüğü

Bölgesel Eylem İcra
Direktörlüğü

F. MOISAN

M.C. PREMARTIN

J. RAVAILLAULT

Araştırma
Direktör Yardımcısı

Direktör Yardımcısı

Direktör Yardımcısı

J. KERGREIS

E. GERAT

D. CLEMENT
Uluslararası İlişkiler
Dairesi

Sürdürülebilir Tüketim
ve Atık Dairesi

D. CAMPANA

D. BEGUIN

Direktör Yardımcısı

Direktör Yardımcısı

M. HAMELIN

P. SOUET

Gelecek Yatırımları
Dairesi

Sürdürülebilir Şehirler
ve Bölgeler Dairesi

J.-G. PELADAN

J. CAIRE

A. VARET

Kuzey-Doğu Bölgesel
İşler Dairesi

İnsan Kaynakları
Dairesi

G. GUYONVARCH

D. MENAGER

Güney ve Deniz Aşırı
Bölgesel İşler Dairesi

Mali İşler
Dairesi

G. FABRE

J.-M. AMBROSIANI

Batı Bölgesel işler
Dairesi

Bilgi İşlem ve
Lojistik Dairesi

J. DESCHAMPS

M. VIOT

Direktör Yardımcısı

E. ACCHIARDI
Araştırma ve Tahmin
Dairesi

Genel Sekreter

P-P. ZEMMOUR

Üretim ve Sürdürülebilir
Enerji Dairesi

R. CHABRILLAT
Direktör Yardımcısı

D. SIESS
Kaynak: http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-&cid=96&m=3&catid=17614.
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Hindistan: Enerji Verimliliği Bürosu
Genel Bakış
Enerji Verimliliği Bürosu (BEE) Hindistan Elektrik Bakanlığı bünyesinde kurulmuş yasal bir kurumdur.
2001 yılında Hindistan Parlamentosu Mart 2002’de yürürlüğe giren Enerji Tasarrufu Kanununu kabul etmiştir. Kanun ile Hindistan ekonomisinin enerji yoğunluğunu düşürmek ve Enerji Verimliliğini
ve tasarrufunu teşvik etmek amacıyla piyasa mekanizmalarına ve öz düzenlemeye dayalı politika ve
programların geliştirilmesine yardımcı olacak anahtar bir kuruluş olarak BEE kurulmuştur.
Spesifik olarak, BEE’nin sorumlulukları şunlardır:
• Ulusal enerji tasarrufu faaliyetleri için politika önerileri ve yönelimi sunmak;
• Enerjinin verimli kullanımına ilişkin politika ve programları paydaşlar ile koordine etmek;
• EV iyileştirmelerini doğrulamaya, ölçmeye ve izlemeye yönelik sistemler ve prosedürler oluşturmak;
• 2001 tarihli Enerji tasarrufu Kanununun uygulanması için çok taraflı, ikili destek ve özel sektör
desteği sağlamak;
• Kamu-özel sektör ortaklıkları yoluyla EV hizmet sistemlerine örnek teşkil etmek.
BEE hem tanıtım hem de düzenleme rolü oynamaktadır. Tanıtım fonksiyonları arasında enerjinin verimli kullanımı veya enerji tasarrufu hakkında eğitim müfredatının veya eğitim programlarının hazırlanması; test ve sertifikalandırma prosedürlerinin geliştirilmesi; çeşitli teknolojiler yoluyla elde edilebilecek enerji tasarruflarını göstermek amacıyla demonstrasyon projelerinin veya pilot programların
oluşturulması; enerji açısından verimli uygulamaları veya cihazları benimseyen kurumlara finansal
yardım sağlanması yer almaktadır.
Düzenleyici fonksiyonları arasında cihaz ve ekipmanlar için performans standartlarının geliştirilmesi
ve etiketleme; bir ulusal Enerji tasarruflu Bina Yönetmeliğinin oluşturulması; zorunlu enerji denetimlerine ilişkin kılavuzların hazırlanması; enerji yöneticileri ile enerji denetçilerinin sertifikalandırılması
yer almaktadır.
BEE’nin yönetimi ve yönlendirilmesi Merkezi Hükümet tarafından atanan 20-26 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir.37 Diğer örnek incelemelerindeki yönetim kurulları ile karşılaştırma yapılabilmesi için, üyeleri aşağıda sıralanmıştır:
(a) Elektrik işleri ile ilgili Bakanlıktan veya Merkezi Hükümet Dairesinden sorumlu Bakan; (b)
Elektrik işleri ile ilgili Bakanlıktan veya Merkezi Hükümet Dairesinden sorumlu Hindistan Hükümet Sekreteri; (c) Petrol ve Doğal Gaz ile ilgili Bakanlıktan veya Merkezi Hükümet Dairesinden
sorumlu Hindistan Hükümet Sekreteri; (d) Kömür ile ilgili Bakanlıktan veya Merkezi Hükümet
Dairesinden sorumlu Hindistan Hükümet Sekreteri; (e) Geleneksel Olmayan Enerji Kaynakları ile
ilgili Bakanlıktan veya Merkezi Hükümet Dairesinden sorumlu Hindistan Hükümet Sekreteri; (f)
Atom Enerjisi ile ilgili Bakanlıktan veya Merkezi Hükümet Dairesinden sorumlu Hindistan Hükümet Sekreteri; (g) Tüketici işleri ile ilgili Bakanlıktan veya Merkezi Hükümet Dairesinden sorumlu
Hindistan Hükümet Sekreteri; (h) Merkezi Elektrik Kurumu Başkanı; (i) Merkezi Elektrik Araştırmaları Enstitüsü Genel Müdürü; (j) Petrol Tasarrufu Araştırma Derneği İcra Direktörü; (k) Merkezi
Maden Planlama ve Tasarım Enstitüsü Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü; (l) Hindistan Standartları Bürosu Genel Müdürü; (m) Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Tedarik Dairesi Ulusal
Test Kurumu Genel Müdürü, Kalküta; (n) Hindistan Yenilenebilir Enerji Geliştirme Ajansı Ltd. Şti.
Genel Müdürü; (o) Merkezi Hükümet tarafından atanan ve eyaletleri temsil eden beş elektrik
bölgesinin her birinden birer üye (p) Merkezi Hükümetin sanayiyi, ekipman ve cihaz üreticilerini,
mimarları ve tüketicileri temsil edebileceğini düşündüğü kişiler arasından atayabileceği en fazla
dört üye; (q) Yönetim Kurulu tarafından üye olarak atanabilecek en fazla iki kişi; (r) Büro Genel
Müdürü.

2008 yılında kabul edilen Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı (NAPCC) kapsamında, Enerji Verimliliğini
Artırma Ulusal Misyonu (NMEEE) oluşturularak, 2014-15 yılları için bazı hedefler belirlenmiştir: Yıllık
37
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en az 23 mTPE tasarruf, kümülatif olarak 19.000 MW’lık kaçınılan ilave elektrik kapasitesi ve 98 milyon ton CO2 emisyon azaltımı. Bu rakamlar 2015 yılına kadar yüzde 5’lik bir enerji azaltımına karşılık
gelmektedir.38
Politika Formülasyonu ve Uygulaması
BEE özellikle tüketim standartlarına ilişkin normlar, ekipman ve cihazların etiketlenmesi, binalarda
tasarruf yönetmeliklerinin hazırlanması, enerji yöneticileri ve enerji denetçileri için niteliklerin ve
sertifikalandırma prosedürlerinin belirlenmesi, enerji denetimlerinin zamanlamalarının belirlenmesi,
“belirlenmiş tüketiciler” olarak adlandırılacak enerji kullanıcı gruplarının ve bunlar için uygulanacak
enerji bildirim gerekliliklerinin tespiti gibi alanlarda olmak üzere enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili
politika oluşturmada hükümete tavsiyelerde bulunma amacıyla kurulmuştur. (Belirlenmiş tüketiciler
aşağıdaki kategorilerde yer alan yüksek miktarda enerji tüketen kullanıcılardan oluşmaktadır: termik
santraller, gübre imalatçıları, çimento üreticileri, demir ve çelik imalatçıları, klor-alkali üreticileri, alüminyum imalatçıları, demiryolları, tekstil üreticileri, selüloz ve kağıt fabrikaları.)
BEE bu Enerji Verimliliği politikalarının uygulanmasında veya ilgili yaptırım faaliyetlerinde bir rol oynamamaktadır.
Bilgi Toplama ve Yayma
BEE üç aylık bir çevirim içi bülten (BEELINE) yayınlamaktadır. Bültende yeni girişimlere ilişkin haberlerden, enerji verimliliği etkinliklerine ilişkin fotoğraflara ve çocuklar arasında düzenlenen sanatsal
çalışma yarışmalarının kazananlarına kadar çok sayıda konu ele alınmaktadır. BEE web sitesinde ayrıca belediye ve tarım sektörlerinde talep tarafı yönetimi (DSM) kapsamındaki programlarına ilişkin
bilgilere, enerji verimliliği ile ilgili en güncel haberlere, cihaz standartları ve etiketleme gereklilikleri ile
ilgili bilgilere ve enerji yöneticileri ile denetçilerinin ihtiyaç duyduğu bilgilere yer vermektedir. Sitede
ayrıca akredite edilen denetçilerin bir listesi de yer almaktadır. “Belirlenmiş tüketici” sektörlerinin
üyeleri kendilerine ilişkin konularda hazırlanan sunumlara ve sektörlerindeki örnek şirketler hakkında
“en iyi uygulamalara” ulaşabilmektedir.
Finansman
2012-13 tahmini bütçesi 1.582 crore Rs’dir (yaklaşık 260 milyon ABD$).39
Hibeler ve Teşvikler
Enerji Verimliliğini Artırma Ulusal Misyonu (NMEEE), Hindistan’ın 2010-11’de yürürlüğe giren iklim
değişikliği eylem planı kapsamındaki sekiz misyondan birisidir.40 Enerji verimliliğine daha fazla odaklanılması ve ilgili programlar için finansman sağlanması amacıyla, bu misyonun uygulanması görevi
Elektrik Bakanlığı ve BEE’ye verilmiştir. NMEEE kapsamında yer alan programlar şunlardır:
• Alınıp satılabilecek enerji tasarrufu sertifikalarının ihracı yoluyla; büyük, enerji yoğun sektörlerde
ve tesislerde Enerji verimliliği iyileştirmelerinin maliyet etkililiğini artırmak amacıyla tasarlanan
piyasa tabanlı bir mekanizma olan Yap-Başar-Al/Sat (PAT) programı;
• Enerji açısından verimli cihazların fiyatlarını düşürmek ve penetrasyon düzeylerini artırmak amacıyla Temiz Kalkınma mekanizması (CDM) gibi finansal araçları teşvik eden Enerji Verimliliği için
Piyasa Dönüşümü (MTEE) programı;
• Enerji Verimliliği projelerinin finanse edilebilmesi için enerji tasarruflarından yararlanan Enerji Verimliliği Finansman Platformu (EEFP);
• Kredi temerrüdü durumunda kısmi geri ödeme garantisi yoluyla kreditörlerin risklerini azaltan bir
risk paylaşımı mekanizması olan Kısmi Risk Garantisi Fonu (PRGF). Geri ödeme garantisi Enerji
Verimliliği projelerine yönelik ticari finansmana erişimin önündeki engellerden birini (yüksek risk
algısı) azaltmaktadır ve finansal kuruluşların enerji verimliliği projelerinin finansmanına ilişkin kapasite ve bilgi tabanı oluşturmalarına yardımcı olmaktadır;
38
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“Küresel Enerji Verimliliğinde Eğilimler - 2011: Hindistan – Enerji Verimliliği Raporu.” Erişim adresi: http://www.enerdata.net/enerdatauk/pressand-publication/publications/2011-trends-in-global-energy-efficiency.pdf
http://beeindia.in/content.php?page=about_bee/about_bee.php?id=1 (1 crore = 10 milyon; 1 ABD doları = 60 Rs. (yaklaşık.)
“Enerji Tasarrufu.” Erişim adresi: http://powermin.nic.in/Energy-Efficiency
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• Özel risk sermayesi şirketleri ile ortaklaşa yatırım yaparak EV şirketlerini veya projelerini desteklemek için sermaye sağlayan Enerji Verimliliği için Risk Sermayesi Fonu (VCFEE).
Eğitim Programları
BEE web sitesinde enerji yöneticileri ve enerji denetçileri için eğitim materyalleri sunmaktadır. Enerji
yöneticilerine ve enerji denetçilerine yönelik eğitim programları Hindistan genelindeki teknik liseler
ve üniversiteler tarafından sunulmaktadır.
Kılavuzlar/Araçlar
BEE web sitesinde yer alan linkler kullanıcıları doğrudan CFL değişim programının portallarına yönlendirmektedir. Tüketiciler bu sayfada duvar tipi klimaların enerji tüketimlerini hesaplayabilmektedir.
Sayfada ayrıca yıldız hesaplayıcısı ile enerji yöneticisi ve enerji denetçisi eğitim ve sertifikalandırma
programları hakkında bilgiler yer almaktadır.
İzleme ve Değerlendirme
BEE yıllık olarak programlarının resmi bir değerlendirmesini gerçekleştirmektedir. Her yıl rekabetçi
usullerle bağımsız üçüncü taraf değerlendirme kuruluşları seçilerek önceki yılın programlarının değerlendirmesi yapılmakta ve sağlanan enerji tasarrufları tahmin edilerek raporlanmaktadır.
Enerji Verimliliği Programları
BEE’nin programlarının çoğunluğu sanayi ve ulaştırma sektörlerindeki büyük ölçekli enerji kullanıcılarına, yani belirlenmiş tüketicilere yöneliktir. BEE ayrıca küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik
olarak bir dizi bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıştayı düzenlemiştir. BEE şu anda (Hindistan Küçük
Ölçekli Sanayi Geliştirme Bankası ile işbirliği içerisinde) KOBİ’lerde Enerji Verimliliğine yönelik kapasite oluşturma ve finansman için bir GEF programı yürütmektedir.
Kamu Sektörü Programları
BEE performans sözleşmesi modeli yoluyla kamu binalarında enerji verimliliğinin artırılmasına
yönelik bir demonstrasyon programı uygulamıştır. Bu program birkaç yüksek profilli merkezi hükümet
binasını kapsamıştır.
BEE ayrıca Gujarat eyaletinde bir belediye DSM projesini desteklemiştir. BEE’nin kamu sektörüne
yönelik bir başka faaliyeti de sokak aydınlatmasında enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bir
kılavuzun geliştirilmesi olmuştur.
Konut Sektörü Programları
BEE özellikle hanehalkı düzeyinde olmak üzere Hindistan’da enerji tasarruflu aydınlatmayı teşvik etmek amacıyla “Bachat Lamp Yojana” adlı ulusal bir enerji verimli aydınlatma programı başlatmıştır.
Bu program akkor flamanlı ampullerin kompakt floresan lambalar (CFL) ile değiştirilmesini ve CFL’lerin
faydalı ömürlerinin sonunda bertaraf edilmesine yönelik bir plan içermektedir.
BEE ayrıca klimalar, buzdolapları, lambalar ve başka cihazlar için ürün ve cihaz etiketleme sistemi geliştirmiştir. BEE şu anda SEAD programı ile ilgili olarak Dünya Bankası ile birlikte çalışmaktadır.
BEE evlerde enerji tasarrufu hesaplamaları için kılavuzlar hazırlamıştır.
Özel Sektör (EVD’ler dahil olmak üzere)
2009 yılında, BEE Karnataka’da özellikle tarla sulamasında kullanılan pompaların verimliliği üzerinde
odaklanan bir Tarımsal DSM programı başlatmıştır. Enerji denetimleri gerçekleştirilmiş, kötü performansa sahip pompalar ve motorlar BEE Yıldız etiketli pompa ve motorlar ile ücretsiz değiştirilmiştir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, BEE performans sözleşmesi yaklaşımı ile kamu binalarında Enerji Verimliliği uygulamalarına yönelik bir pilot program gerçekleştirmiştir. Bu projelerin uygulanması amacıyla
rekabetçi ihale süreci yoluyla enerji verimliliği danışmanlık şirketleri (EVD) seçilmiştir.
Enerji Verimliliğini Artırma Ulusal Misyonu (NMEEE) kapsamındaki Enerji Verimliliği Finansman Platformu (EEFP), Hindistan’da enerji verimliliğinin artırılması amacıyla EVD’ler ile birlikte kullanılmak
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üzere tasarlanmıştır. EEFP kapsamında, BEE Enerji Verimliliği için Kısmi Risk Garantisi Fonu’nu (PRGFEE) ve Enerji Verimliliği için Risk Sermayesi Fonu’nu (VCFEE) oluşturmuştur. PRGFEE EV projelerine
sağlayacakları finansmanda risklerini azaltmak amacıyla ticari kreditörlere risk paylaşımı sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır. VCFEE ise Enerji Verimliliği teknoloji şirketlerine veya Enerji Verimliliği projelerine sermaye yatırımı yapılmasını (özel risk sermayesi fonları ile işbirliği içerisinde) sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır.
BEE ayrıca EEFP için düşünülen binaların denetimi için kullanılacak metodolojiyi standartlaştırmak ve
getirilen Enerji Verimliliği önlemlerinin performansını ve etkisini doğrulamak için çalışmalar yapmaktadır. Standart bir performans sözleşmesi de tasarlanmaktadır.
BEE EVD’lerin tescili ve akreditasyonu için bir program uygulamıştır. Şu anda 100’den fazla EVD akredite edilmiş durumdadır.
Ulaştırma Programları
2001 tarihli Enerji Tasarrufu Kanunu kapsamında yüksek miktarda enerji kullanan dokuz “Belirlenmiş Tüketici” grubundan birisi, demiryollarıdır. Dolayısıyla, demiryolu sektörünün bir enerji yöneticisi
atayarak her mali yılsonunda enerji kullanım durumunu ve enerji tüketiminin azaltılması için aldığı
önlemleri BEE’ye ve belirlenen devlet kurumuna raporlaması gerekmektedir.
Yaptırım
BEE bir yaptırım organı değildir. BEE temel olarak 2001 tarihli Enerji Tasarrufu Kanunu’nun uygulanmasına yönelik bilgilendirme ve teknik destek faaliyetlerinden sorumludur ve yaptırımlar büyük
ölçüde öz raporlamaya ve piyasa mekanizmalarına dayalıdır.
Diğer Kurumlarla Koordinasyon
BEE’nin sahip olduğu yetkilerin genişliği ve ilgilendiği politikaların türleri, diğer kurumlar ile koordinasyonu gerektirmektedir. Bununla birlikte BEE tarafından hazırlanan materyallerde bu gibi ortaklıklar için çağrıda bulunulmamaktadır.
Teşkilat Yapısı
BEE’nin teşkilat yapısı Şekil B-2’de gösterilmektedir.

Şekil B-2: BEE Teşkilat Yapısı
Yönetim Kurulu

(Elektrik Bakanı Başkanlığında)

Yönetim Danışma Komitesi

(Elektrik Sekreteri Başkanlığında)

Genel Müdür
Sekreter

Enerji Verimliliğinin Artırılması
Ulusal Misyonu (NMEEE)

Genel Müdür Yardımcısı

Enerji Ekonomisti (6)

Enerji Ekonomisti (4)

Yrd. Enerji Ekonomisti (3)

Yrd. Enerji Ekonomisti (3)

Proje Mühendisleri

Proje Mühendisleri

Kaynak: BEE websitesi.
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Almanya: Alman Enerji Ajansı (dena)
Genel Bakış
Alman Enerji Ajansı (Deutsche Energie-Agentur GmbH, veya dena) Enerji Verimliliği, yenilenebilir
enerji ve akıllı enerji sistemleri üzerinde çalışan bir uzmanlık merkezidir. 2000 yılında Berlin’de kurulan Ajans, enerji açısından verimli ulaştırma sistemleri, elektrik, binalar, enerji hizmetleri ve Yenilenebilir Enerji ile ilgili soruların cevaplandırılmasında bütüncül bir yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır.41
dena Almanya’nın enerji verimliliği hedeflerine ulaşabilmesi için işletmeler ile siyaset arasında bir
arayüz olarak hizmet vermektedir. Almanya’nın İkinci Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda (NEEAP), enerji nihai kullanımında verimlilik ve enerji hizmetleri (ESD) hakkındaki 2006/32/EC sayılı AB Direktifi
uyarınca, birincil enerji tüketiminin 2008 yılı seviyelerine göre 2020 yılına kadar yüzde 20 ve 2050
yılına kadar yüzde 50 azaltılması hedefi belirlenmiştir. Diğer Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji
hedefleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:42
• Almanya’nın elektrik tüketiminin 2050 yılına kadar yüzde 25 azaltılması (2008 seviyelerine göre)
ve ara hedef olarak 2020 yılına kadar yüzde 10 azaltılması;
• 2050 yılına kadar iklim etkisi sıfırlanmış bina stoku sağlanması amacıyla, binalarda enerji verimliliği yenileme oranının iki katına çıkarılması;
• 2050 yılına kadar ulaştırma sektöründe nihai enerji tüketiminin yüzde 40 azaltılması (2005 seviyelerine göre) ve 2030 yılına kadar elektrikle çalışan araç sayısının 5 milyon artırılması;
• Binaların nihai enerji gereksinimlerinin 2020 yılına kadar yüzde 20, 2050 yılına kadar yüzde 60
azaltılması;
• 2050 yılına kadar elektrik arzında yenilenebilir enerjinin payının yüzde 80’e çıkarılması.
dena bu amaçlarına mühendis, fizikçi, ekonomist, ekolog, coğrafyacı, mimar, hukukçu, siyaset bilimci
ve iletişim uzmanlarından oluşan 1985 kişilik kadrosu ile ulaşacaktır.43 Bu personel dokuz üyeli bir
denetleme kurulu tarafından yönetilmektedir. Kurul hâlihazırda şu üyelerden oluşmaktadır: Federal
Ekonomik İşler ve Enerji Bakanlığındaki Eyalet Müsteşarı; KfW Bankengruppe Yönetim Kurulundan iki
üye; Federal Çevre, Doğa Koruma, İnşaat ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı eski Eyalet Müsteşarı; Federal
Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı Eyalet Müsteşarı; Deutsche Bank Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı;
Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı Eyalet Müsteşarı; Allianz Global Investors Group Gmbh Altyapı Sermayesi Bilişim Daire Başkanı; DZ Bank AG Yönetim Kurulundan bir üye.
Kurum kar amacı güden bir şirket olarak faaliyet göstermektedir ve hissedarları Almanya Federal
Cumhuriyeti (yüzde 50) (Federal Gıda Tarım ve Tüketici Koruma Bakanlığı, Federal Çevre, Doğa Koruma, İnşaat ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı ve Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı ile istişare
içerisinde Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanlığı tarafından temsil edilen), KfW Bankengruppe
(yüzde 26), Allianz SE (yüzde 8), Deutsche Bank AG (yüzde 8) ve DZ Bank AG’dir (yüzde 8).
Politika Formülasyonu ve Uygulaması
dena Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji politikalarının belirlenmesinde doğrudan bir rol oynamamakla birlikte, yayınları, basın bildirileri, medya kampanyaları ve proje tercihleri yoluyla politikaları
etkilemektedir. Örneğin 2012 yılında ve yine 2014 yılında, dena dünya genelinde güneş fotovoltaik
sistemlerine sağlanan sübvansiyonların son durumlarını yayınlamıştır. 2013 yılında yayınlanan “Biyometan: Enerji Sisteminin Her Bakımdan Başarılı Unsuru” raporu Almanya’nın dağıtım sisteminde
neden biyogazın doğal gaz ile birleştirilmesi gerektiğinin sebeplerini araştırmıştır. Nisan 2014’te yayınlanan bir basın bildirisinde, dena’nın yönetim kurulu başkanı bina sektöründe enerji verimliliği hedeflerini yakalamanın anahtar bir adımı olarak nitelikli ticaret insanlarına sağlanan vergi avantajlarının
kaldırılması yerine genişletilmesi gerektiğini belirtmiştir. dena aynı zamanda bazı yasama süreçlerinin
görüşmelerine katılmakta, paydaşlar arasında bilgi alışverişini sağlamakta ve çıkarılan dersleri belirlenen görev güçleri ile paylaşmaktadır.
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Benzer şekilde, dena Almanya’nın ve AB’nin politikalarının uygulanmasını çeşitli yollarla desteklemektedir:
• Azaltım hedefleri;
• Mevcut binaların net sıfır enerji binalarına dönüştürülmesine yönelik işbirliğine dayalı projelerin
yönetimi;
• Akıllı sayaçları ülke genelinde yaygınlaştırmanın maliyeti hakkındaki bir çalışmada işbirliği;
• Dağıtık üretimin elektrik şebekesi üzenindeki etkilerinin incelenmesi ile DSM, depolama teknolojileri ve diğer sistem hizmetlerinin oynayacağı rolün belirlenmesi amacıyla teknik üniversiteler ile
ortak çalışmalar yapılması.
Bilgi Toplama ve Yayma
dena web sitesinde yılda beş kez dena news adlı bir bülten yayınlamaktadır. dena ayrıca güneş PV,
biyo-yakıtlar, Alman yenilenebilir enerji endüstrisi ve yenilenebilir enerjinin elektrik şebekesine entegrasyonu gibi konularda kurumun basın bildirilerine ve yayınlarına kolay erişim imkânı sunmaktadır.
dena aynı zamanda projelerine uygun medya kampanyaları hazırlanması konusunda müşteriler ile yakın bir şekilde çalışmaktadır. Bu kampanyalar arasında soruların cevaplanmasına yönelik çağrı hatları,
konuya özel çalıştaylar, teknik seminerler, teknolojilerin gösterilmesi için pilot projelerin geliştirilmesi,
saha çalışmaları ve ilgili raporlar, broşürler ve çevirim içi bilgi portalları yer almaktadır.
Finansman
2013 yılında, dena’nın toplam geliri 19,2 milyon € (yaklaşık 26 milyon ABD$) olmuştur. dena’nın
projeleri için finansal destek kamu ve özel sektörden çok sayıda ortaklık yoluyla gelmektedir. 2005
ile 2013 arasında, gelirlerin ortalama yüzde 50’si kamu hibelerinden ve yüzde 50’si özel sektör ortakları ile işbirliğinden gelmiştir. 2012 yılında dena özellikle enerji tedarik şirketleri, makine ve tesis
mühendisliği firmaları ve yenilenebilir enerji sektörü olmak üzere 800’den fazla özel sektör ortağı ile
işbirliği yapmıştır.
Hibeler ve Teşvikler
dena’nın kendisi hibe veya teşvik sunmamaktadır, ancak müşterilerini finansman fırsatlarını nerede
aramaları gerektiği konusunda bilgilendirmektedir.
Eğitim Programları
Eğitim genellikle dena’nın yer aldığı projelerin bir parçasını oluşturmaktadır. Spesifik olarak eğitim bileşeninin yer aldığı iki program tasarlanmıştır. 2004 yılından bu yana uygulanmakta olan ve Alman Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Güneş Enerjili Çatılar Programı, Almanya
dışında güneş PV kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Eğitim programlarının yanında teknoloji
transferleri de yapılmaktadır. dena ayrıca enerji açısından verimli bina teknikleri, teknolojileri ve standartları ile ilgili programların geliştirilmesi için Çinliler ile birlikte çalışmalar yapmaktadır.
Kılavuzlar/Araçlar
dena enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ile ilgili çok sayıda çalışmalar ve raporlar yayınlamaktadır.
dena enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerini desteklemede kullanılabilecek internet tabanlı araçlar da geliştirmiştir.
Paydaş İstişareleri
dena’nın misyonu kurumun paydaşlar ile etkileşim ve istişare içerisinde olmasını gerektirmektedir.
“dena siyaset ve iş dünyasından ve genel anlamda toplumdan paydaşlar ile işbirliği içerisinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji piyasaları geliştirmektedir.”44 Uzun vadede tüm enerji sisteminin
optimize edilmesi, karşılaşılan zorluklar için etkin ve finansal açıdan sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi ile dönüşüm süreci yaşanırken destek sağlanması için bu paydaşların katılımının sağlanması
gerekmektedir.45
44
45
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İzleme ve Değerlendirme
Sonuçların izlenmesi genellikle dena’nın katıldığı projelerin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.
Örneğin, kurum tasarrufların ölçülmesinde kullanılacak karşılaştırma verilerinin temini için 1.600 ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminde enerji tüketim verilerin ilişkin yapılan bir çalışmaya
yardımcı olmuştur.
dena ayrıca topluluk ölçeğindeki Energieeffizienz-Kommune (enerji verimli toplum) yaklaşımını kullanarak enerji ihtiyaçlarının değerlendirilmesinde ve yönetilmesinde belediyelere yardımcı olmaktadır.46
Enerji Verimliliği Programları
dena, 2008 yılından bu yana, binalar için enerji sertifikaları düzenlenmesini sağlayan kapsamlı bir kalite güvencesi programı geliştirmektedir. Bu sertifikalar potansiyel kiracıları ve alıcıları kiralama veya
satın alma kararını vermeden önce karşılaşacakları enerji maliyetleri hakkında bilgilendirmektedir.
Sertifikalar aynı zamanda kamu ve özel bina sahiplerine binalarında enerji kullanımını iyileştirmeye
hangi alanlardan başlayabilecekleri hakkında bilgi sağlamaktadır. 2014 yılından itibaren kiracılara ve
alıcılara bu sertifikanın sunulması zorunlu hale gelecektir.
Kamu Sektörü Programları
Kamuya ait Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) — Brandenburg
Eyaleti Emlak ve İnşaat Ofisi — 2030 yılına kadar birincil enerji kullanımının yüzde 20 ve nihai enerji
tüketimini yüzde 23 azaltmasını sağlayacak bir yol haritasının oluşturulması için dena’yı görevlendirmiştir. Binaların enerji verimliliğini artırmak bu enerji azaltımının önemli bir parçasını oluşturacaktır:
BLB 200’ün üzerinde eyalet gayrimenkulünü ve yaklaşık 700 kamu binasını yönetmektedir. Ayrıca,
enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesinde yerel makamlara ve kamu kurumlarına teknik yardım
da sağlamıştır.
Konut Sektörü Programları
Dena konut amaçlı kullanılan binalarda enerji verimliliği yenilemelerine ilişkin bazı çalışmalar yapmıştır. Enerji Verimli Ürünlerin Geliştirilmesine ilişkin Paydaş Diyalogunu ve Binalarda Enerji Verimliliği
İttifakını (GEREA) oluşturmuştur.
dena AB’nin işbirliğine dayalı iş modelleri kullanılarak mevcut bina stokunun neredeyse net sıfır enerji
yapılarına dönüştürmenin mümkün olduğunu göstermeyi amaçlayan COHERENO (konutlarda neredeyse sıfır enerjili yenileme için işbirliği / tek kaynaktan yenileme) projesinde işbirliği yapmaktadır.
AB’nin COHERENO projesi çalışma gruplarının oluşturulması için işbirliği yapabilecek planlamacıları,
danışmanları ve finansörleri tespit edecektir. Bunlar yenileme projelerinin yürütülmesi için sözleşme
yapabilecekleri tek kaynak birimler olarak ev sahiplerine ve bina sahiplerine sunulacaktır.
Özel Sektör (EVD’ler dahil olmak üzere)
dena Almanya’da EVD projelerine veya faaliyetlerine katılmamıştır. Ancak, kurum Rusya’nın bölgeler
üstü dağıtım şebekesi şirketi MRSK Ural’a “Şebeke Modernizasyonu: Düzenleme, Organizasyon ve Sistem Güvenliği” konusunda eğitim sağlanması amacıyla Alman EVD’leri ile ortaklık yapmıştır. EVD’leri
içeren programlar hakkında başka bilgi sunulmamıştır.
Ulaştırma
Ulaştırma Almanya’nın ekonomik kalkınmasının anahtar bir bileşeni olarak görülmektedir. Müşterilerin araçlar hakkında daha iyi kararlar alabilmelerine yardımcı olmak için, dena araçlara ve lastiklere
yönelik eko-etiketler hakkında destek sağlamaktadır. Kurum ayrıca ulaştırmada yakıt akışına doğal
gazın ve biyo-yakıtların daha hızlı bir şekilde dahil edilmesi için çalışmalar yapmaktadır.
Yaptırım
dena’nın herhangi bir yaptırım sorumluluğu bulunmamaktadır.
Diğer Kurumlarla Koordinasyon
Diğer kurumlarla ve işletmelerle ortaklık, dena’nın başarısı için hayati önem taşımaktadır. Her proje
kendi özel ortaklarını içerir. dena genellikle yerel ve federal kurumlarla, AB hükümetlerinin kurumları
ile Almanya içinden ve dışından tüketici ve çevre kuruluşları ile işletmelerle ve ticaret kuruluşları ile
koordinasyon sağlamaktadır.
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Birleşik Krallık: Enerji Tasarrufu Fonu (EST)
Genel Bakış
Enerji Tasarrufu Fonu (EST) 1992 yılında Rio Dünya Zirvesi sonrasında kurulmuştur ve sürdürülebilir
enerji kullanımını teşvik eden bir vakfı bulunan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluş büyük
ölçüde Britanya Hükümeti tarafından finanse edilmektedir (Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, İskoçya Hükümeti dahil olmak üzere) ve özel sektörden de
belirli miktarda finansman almaktadır.
EST 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 80 azalma hedefi doğrultusunda hükümetler, yerel
yönetimler, kuruluşlar ve işletmeler ile birlikte çalışmalar yapmaktadır.47 Fon aynı zamanda insanların
enerji tasarrufu yaparak yakıt faturalarını düşürmelerine, suyu daha sürdürülebilir şekilde kullanmalarına ve karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmaktadır.
Bu hedeflere ulaşabilmek için EST hanehalklarına ve topluluklara tarafsız enerji tasarrufu tavsiyelerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda, EST çeşitli yollarla karbon emisyonlarının azaltılmasını teşvik etmektedir. EST tarafından başlatılan faaliyetler arasında kamu programlarının sunulması veya yönetilmesi; düşük karbonlu teknolojilerin test edilmesi; işletmeler ve tüketici malları için sertifikalandırma
ve güvence doğrulaması ile çeşitli modellerin ve araçların geliştirilmesi yer almaktadır.
EST’nin personeli her biri ayrı bir enerji/çevre alanında odaklanan birkaç uzmandan oluşmaktadır.
Bilgi Toplama ve Yayma
EST müşterileri ve ortakları için bazı veri hizmetleri sunmaktadır. Bu veri hizmetleri arasında bina
enerji izleme etüt verilerinin toplanmasına ve paylaşılmasına yönelik çevirim içi bir merkez olan
EMBED; yerel yönetimlerin ve konut derneklerinin kullanabilecekleri kredi ve hibeler hakkında bilgi
sağlayan bir finansman veri tabanı; İngiltere’nin konut stokunun enerji verimliliği özelliklerinin takip
edildiği ulusal bir veri tabanı olan Konutlarda Enerji Verimliliği Veri Tabanı (HEED); ve güçlendirme
faaliyetlerinin hedeflenmesine yardımcı olmak için Birleşik Krallık’taki konut stoku ile ilgili temel veri
ve analizler sunan Home Analytics yer almaktadır.
EST bilgi ve fikirlerini çeşitli yollarla yaymaktadır; örneğin yayınlar, sosyal medya ve e-posta abonelikleri yoluyla güncel bilgilerin sunulması. Müşteriler ayrıca EST’nin web sitesi üzerinden, telefon danışma hattı yoluyla ve yerinde uzman danışmanlığı için başvuruda bulunarak enerji tasarrufu ile ilgili
bilgilere ulaşabilmektedir. 2012 sonuna kadar, EST tarafından aralarında yıllık raporların, strateji ve
araştırma raporlarının, pratik ve teknik kılavuzların ve örnek incelemelerinin yer aldığı 670’in üzerinde
yayın yayınlanmıştır. Bu yayınların hitap ettiği kitle tüketicileri, işletmeleri, konut profesyonellerini,
ulaştırma filolarını, yerel yönetimleri ve şirketleri içermektedir.
Finansman
2012 yılında, EST’nin toplam finansmanı 58,2 milyon £ olmuştur; bunun yüzde 49’u Britanya Hükümeti’nin Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan, yüzde 3’ü Galler Hükümeti’nden, yüzde 6’sı Ulaştırma
Bakanlığı’ndan, yüzde 34’ü İskoçya Hükümeti’nden ve yüzde 8’i diğer kaynaklardan gelmiştir.
Hibeler ve Teşvikler
Enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları yaygınlaştırma çabası kapsamında; EST, bireyler, topluluklar ve kuruluşlar için hibe ve finansal destek olanaklarına nasıl ulaşılabileceği hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu
kaynaklar Avrupa fonlarından, hükümet fonlarından, vakıf fonlarından, yerel yönetimlerden, vs. gelebilmektedir. Ayrıca, büyük ölçekli hükümet programları ve hibeleri hakkında hükümet ile birlikte çalışmaktadır. Örneğin, 2012–13 yıllarında, EST Yenilenebilir Isı Primi ödeme Programı için 5,21 milyon
£’luk ev kuponları dağıtmıştır. 2012 yılında, EST’nin toplam hibe ödemeleri 17,3 milyon £’a ulaşmıştır.
Eğitim Programları
EST enerji verimliliğinin artırılması, güvenli ve akıllı araç kullanma, yeşil filo yönetimi ve Yeşil Anlaşma
ile ECO tarafından sunulan fırsatlardan yararlanma gibi konularda, özellikle kuruluşlar için eğitim hizmetleri sunmaktadır. EST ayrıca çeşitli kapasite oluşturma çalıştayları düzenlemektedir.
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EST enerji tasarrufu ile ilgili bazı sertifikalandırma olanakları da sunmaktadır. Bunlar arasında aşağıdakiler
yer alır:
• İngiltere’de kurulu ve 3,5 tondan düşük araçlardan oluşan filolar işleten kuruluşlar için Motorlu
Taşıt Sürücü Sertifikasyonu;
• Yerel yönetim ve inşaat projeleri tarafından sunulan kirlilik azaltma ekipmanları için, Karayolu Dışı
Hareketli Makine sertifikasyonu;
• İster kendi hesabına çalışan tüccar olsun isterse büyük bir şirket olsun, yalıtım, aydınlatma ve cam
montajcıları için Yeşil Anlaşma Sertifikasyonu;
• Kuruluş personelinin enerji tasarrufu tavsiyeleri sunma becerisinin değerlendirilmesine yönelik Danışmanlık Hizmetlerinin onaylanması;
• Yeşil ürün etiketlemesi.
Kılavuzlar/Araçlar
EST enerji tasarrufu için önerilen hibelere yönelik enerji tasarrufu kılavuzları, başvuru şablonları ve birçok
çevirim içi araç sunmaktadır. Online araçlar ev sahiplerinin evlerinin, seyahat davranışlarının ve su kullanımlarının karbon emisyonlarına nasıl katkıda bulunduğunu görmelerine olanak tanımaktadır. Bu araçlar
düşük karbonlu teknolojilerin uygun şekilde benimsenmesini teşvik ederek düşük karbonlu bir yaşam tarzına giden yolda önemli bir adımdır. Online araçların örnekleri arasında şunlar bulunmaktadır: Evsel Enerji
Kontrolü, Evsel Enerji Üretim Seçicisi, Nakit Geri Ödeme Hesaplayıcısı, Güneş Enerjisi Hesaplayıcısı, Su
Enerji Hesaplayıcısı ve Seyahat Enerji Kontrolü.
İzleme ve Değerlendirme48
EST, düşük karbonlu teknolojilerin ve enerji verimliliği önlemlerinin gerçek hayatta insanların evlerinde uygulandığında nasıl performans gösterdiklerine dair bağımsız test ve değerlendirmeler gerçekleştirmektedir. Bugüne kadar, düşük karbonlu teknolojilerin ve enerji verimliliği önlemlerinin performansını değerlendirmek için 20’den fazla izleme projesi geliştirmiştir. Ayrıca, EST enerji tasarrufu programlarının potansiyel
etkilerini değerlendirmek için modeller geliştirmiştir (örneğin BREDEM, Home Analytics ve diğer kanıta
dayalı modeller gibi).
Enerji Verimliliği Programları
Geniş ölçekli programlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
• İskoçya Evsel Enerji Programı: İskoçya Hükümeti’nin enerji danışma merkezleri; topluluklar, yerel
yönetimler, konut dernekleri, ev sahipleri ve küçük işletmeler için enerji danışmanlık hizmetleri
sağlamaktadır;
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları Direktifi için Uyumlu Eylem (CARES) Programı: AB üye devletlerinin
Yenilenebilir Enerji Kaynakları direktifini uygulamasını desteklemektedir;
• Enerji Verimliliği Direktifi için Uyumlu Eylem (CAEED) Programı: AB üye devletlerinin Enerji Verimliliği direktifini uygulamasını desteklemektedir.
EST ayrıca birçok farklı program yoluyla karbon ayak izinin ve yakıt faturalarının azaltılmasına yardımcı
olmak amacıyla Birleşik Krallık genelindeki topluluklar ile birlikte çalışmaktadır. Karbon tasarrufu faaliyetlerini planlamak ve sunmak amacıyla topluluklar ile çalışan bir uzman ekibine sahiptir. Programlar arasında
şunlar bulunmaktadır:
• Yenilenebilir enerjiye dayalı ısıtma sistemlerini satın alarak kurması için 50 topluluk grubuna hibeler
sunan topluluk RHPP projesidir;
• Ynni’r Fro: Galler Hükümeti tarafından finanse edilen ve topluluğa ait YE projelerini tespit eden bir
topluluk enerji programıdır;
• Galler Doğal Kaynaklar Hidroelektrik Programı, topluluk gruplarının Galler’de hidroelektrik santral
kurulabilecek yerleri tespit etmelerine yardımcı olmaktadır;
• Kırsal Karbon Azaltma Fonu, İngiltere’nin kuzeybatısındaki kırsal topluluklar için YE projelerine özel
bir fondur,
• Kaynak Verimli İskoçya Programı, İskoçya toplumu ve kamu sektörü için enerji, su, malzeme ve atık
konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
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Kamu Sektörü Programları
EST’nin kamu sektörü üzerinde odaklanan birkaç faaliyeti bulunmaktadır. Örnekler arasında aşağıdakiler
yer almaktadır:
• En İyi Uygulama Kılavuzlarının geliştirilmesi ve yerel yönetimlere danışmanlık desteği sağlanması
• Bölgesel ısıtma kredi programı
• Yerel Yönetim ve Konut Destek Programı (Galler)
Konut Sektörü Programları
Konut sektörüne yönelik enerji verimliliği programları arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:
• İngiltere’deki hanehalklarına Yenilenebilir Enerji teknolojileri ve uygulamaları için hibeler sunan
Evsel Yenilenebilir Isı Primi Ödeme Projesi;
• Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edilen ve İngiltere ve Galler’deki hanehalklarına nasıl enerji tasarrufu yapabilecekleri, faturalarını düşürebilecekleri ve karbon emisyonlarını
azaltabilecekleri konusunda danışmanlık hizmetleri sağlayan Enerji Tasarrufu Danışmanlık Hizmeti;
• Yenilenebilir elektrik ve ısıtma teknolojilerinin kurulumu için faizsiz krediler sağlayan İskoçya Evsel
Enerji Yenilenebilir Kredi Programı;
• İskoçya’da kendi yenilenebilir enerji sistemlerini, bunlara benzer sistemler kullanmayı düşünen
başka hanehalklarına göstermek isteyen hanehalklarından oluşan yaygın bir ağ olan Yeşil Evler Ağı;
• İskoçya Hükümeti’nin, İskoçya’daki hanehalklarına enerji faturalarını ödemelerinde yardımcı olan
Enerji Yardım Paketi;
• Galler Hükümeti’nin, çevreye duyarlı yenilemeler, hava koşullarına uyum sağlama ve ısı pompalarının kurulumu yoluyla Galler’deki hanehalklarının enerji verimliliklerini iyileştirmeye yönelik öncü
programı NEST;
• Galler için uzun vadeli bir eğitim stratejisi geliştirerek yenilenebilir enerjiye ilişkin beceri seviyelerini
yükselten Yapılı Çevre Sürdürülebilir Eğitimi (BEST) programı;
• Hanehalklarına ve küçük işletmelere enerji verimliliği ve enerji tasarrufu programı için her yıl 7 milyon £ sağlayan Kuzey İrlanda Sürdürülebilir Enerji Programı;
• Güneybatı İngiltere’de konut stokunun enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan 8 milyon £’luk “Güçlendirmeye Hazırlan” programı.
Ulaştırma
Enerji verimliliği programları temel olarak Birleşik Krallık’ta sürdürülebilir ulaşım konusunda bilgi ve bilinç
düzeyinin yükseltilmesi üzerinde odaklanırken, aynı zamanda ulaştırmada karbon emisyonlarının azaltılmasını teşvik etmektedir. Yapılan çalışmalar arasında Tedarik Zinciri Eğitim Programı, Yeşil Filo Yönetim
Programı, Motorlu Taşıt Sürücülüğü Programı, Akıllı Sürüş Programı, Elektrikli Filolar Girişimi, Avrupa Yeşil
Taşımacılık Programı ve Elektrikli Araç Girişimi yer almaktadır.
Özel Sektör (EVD’ler dahil olmak üzere):
Yeşil Ev Nakit Geri Ödeme programı, İskoçya Hükümeti tarafından özel ve kamu sektöründen kiracıların ve
özel ev sahiplerinin enerji verimliliği önlemleri almalarını teşvik etmek amacıyla başlatılmıştır. EST doğrudan EVD’ler ile çalışmamaktadır, ancak EVD’ler ile çalışmak isteyen tüketicilere danışmanlık desteği sağlamaktadır.
Diğer Kurumlarla Koordinasyon
EST RHPP projeleri için hibeler sunmak ve hanehalkları ile küçük işletmelere enerji danışmanlık hizmetleri
sağlamak için Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi kamu kurumları ile ulaştırma kampanyası için Ulaştırma Bakanlığı ile enerji danışmanlık merkezlerinin ve bunların yerel programlarının finansmanı için İskoçya
ve Galler Hükümetleri ile yakın bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca programlarından bazılarının finansmanı için
yerel yönetimler, kamu hizmet şirketleri, üniversiteler ve vakıflar ile de çalışmalar yapmaktadır. EST Avrupa
Enerji Ağının bir üyesi olduğu için, AB’nin enerji politikasının desteklenmesi amacıyla AB ve AB’nin ortakları
ile yakın bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca, dünya genelindeki şirketler ile çalışmalar yapmaktadır; örneğin
Yeni Zelanda’daki büyük bir elektrik ve gaz tedarikçisi olan Genesis Energy ile tüketicilerinin enerji tüketimlerinin azaltılması konusunda, imalatçı John Lewis ile müşterilerinin EV tutumlarına ilişkin veri sağlama
konusunda ve ayrıca Radflek, Xtratherm ve Alpha Fry Ltd. gibi başka müşterilerle çalışmalar yapmaktadır.
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Kore Enerji Yönetim Şirketi (KEMCO)
Genel Bakış
Kore Enerji Yönetim Şirketi (KEMCO) Enerji Verimliliği, Yeni ve Yenilenebilir Enerji kaynaklarının
kullanımı, iklim değişikliği azaltma politikalarının ve önlemlerinin uygulanmasından sorumlu bir
kamu kuruluşudur. “Akılcı Enerji Kullanımına Dair Kanun” kapsamında 1980 yılında Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı tarafından kurulmuştur. Şirketin temel görevi; teknik ve finansal destekten idari desteğe kadar çeşitlilik gösteren hizmetler sağlayarak ülke genelinde enerji yönetimini
sağlamak ve böylelikle çevre dostu bir sosyoekonomik yapı inşa etme nihai hedefine ulaşmaktır.
2003 yılında KEMCO’nun bir bağlı kuruluşu olarak Yeni ve Yenilenebilir Enerji Merkezi kurulmuştur. KEMCO 2005 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) Görevli İşletme Kuruluşu (DOE) olarak akredite edilmiştir ve dünyadaki en büyük DOE’ler arasında
yer almaktadır.
KEMCO, “İnsanlar ile birlikte yeşil büyümeye öncülük eden ve düşük karbonlu bir enerji toplumu
yaratan bir kuruluş” ilkesi doğrultusunda faaliyet göstermektedir.49 Bu ilke aşağıdaki Şekil B-3’te
gösterilmektedir.
KEMCO’nun vizyonu (bakınız Şekil B-4) “Akıllı ve Yeşil bir Yaşam Tarzı Yaratmak: Yüksek Enerji
Verimliliği ve Tasarrufu” olarak ifade edilmiştir.

Şekil B-3: KEMC’nun Temel Değerleri ve Yönetim Politikası

Öncü
Kuruluş

Enerji kullanımında yüksek verimlilik ve temiz enerji kullanımı sayesinde
bireylerin asgari enerji kullanımı ve karbon emisyonu ile rahat bir hayat
sürebilecekleri, yüksek verimli, çok temiz ve katma değerli toplum

Yeşil
Büyüme

Yeşil teknolojilerin ve temiz enerjinin kullanılması ve bu şekilde iklim
değişikliğine karşı sera gazı emisyonlarının azaltılması ve ekonomik
büyüme için yeni bir itici gücün oluşturulabilmesi için ekonomik
verimliliğin artırılması yoluyla sürdürülebilir büyümenin başarılması

Yüksek verimli, düşük
karbonlu enerji
toplumu

Enerji kullanımında yüksek verimlilik ve temiz enerji kullanımı sayesinde
bireylerin asgari enerji kullanımı ve karbon emisyonu ile rahat bir hayat
sürebilecekleri, yüksek verimli, çok temiz ve katma değerli toplum

TEMEL
DEĞERLER

YÖNETİM
POLİTİKASI

MEYDAN OKUMA
ÖZGÜNLÜK
DEĞİŞİM

MÜŞTERİLERE DEĞER VERME

SONUÇ ODAKLILIK
SAĞLAM TEMEL
EKİP RUHU

Kaynak: Kore Enerji Yönetim Şirketi. http://www.kemco.or.kr
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Şekil B-4: KEMCO’nun Vizyonu

Yaratmak

Bu, şirketin yüksek verimli ve düşük karbonlu bir enerji toplumu yaratma
ve sürdürme isteğini ifade etmektedir

Yeşil Yaşam Tarzı:
Düşük karbon
emisyonu

Enerji tasarrufu ve temiz enerji kullanımı yoluyla, enerji kullanımının yol
açtığı sera gazı emisyonları en aza indirilerek, ikim değişikliğine aktif bir
şekilde cevap veren bir kültür oluşturulacaktır.

Akıllı Yaşam Tarzı
Yüksek Enerji
Verimliliği ve Tasarrufu

Yüksek verimli ve temiz enerji kullanımı yoluyla sağlam bir kültür
oluşturarak, enerji kullanımı için ileri ortamlar ve rahat bir yaşam
sürdürülebilmesini sağlayan kültürler oluşturulacaktır.

Kaynak: Kore Enerji Yönetim Şirketi. http://www.kemco.or.kr

2013 yılının dördüncü çeyreği itibariyle, KEMCO 476 kişi istihdam etmektedir. Bu çalışanlar
dört merkez ofisinde, 17 dairede, 1 iştirakte ve 12 bölge merkezinde çalıştırılmaktadır. Şirket,
Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Kurul bir başkandan (Direktörler Önerme Komitesi
tarafından önerilen ve Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı (MOTIE) tarafından atanan), bir denetçiden
(Direktörler Önerme Komitesi tarafından önerilen ve Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı (MOTIE)
tarafından atanan), dört icra direktöründen (başkan tarafından atanan), icra görevi olmayan altı
direktörden (MOTIE bakanı tarafından atanan) ve bağlı kuruluşun (Yenilenebilir Enerji Merkezi)
bir icra direktöründen (başkan tarafından önerilen ve MOTIE tarafından atanan) oluşmaktadır.
Ayrıca on bağımsız üyeden oluşan bir Direktörler Önerme Komitesi bulunmaktadır.
KEMCO’nun teşkilat şeması Şekil B-5’te sunulmuştur.
Politika Formülasyonu ve Uygulaması
KEMCO Yenilenebilir Enerji politikalarını geliştirir ve tanıtır. Örneğin, MOTIE ve KEMCO yakıt verimliliği ve sera gazı emisyonları ile ilgili yeni kriterler belirlemiştir.
KEMCO ayrıca Sera Gazı ve Enerji Hedef Yönetim Sistemleri dahil olmak üzere enerji ve sera gazı
ile ilgili politikalar konusunda çeşitli bakanlıklar ile birlikte çalışmakta ve onları desteklemektedir.
KEMCO Enerji Verimliliği Notu Etiketi, Yüksek Verimli Cihaz Etiketi, Yakıt Verimliliği Derecelendirme Sistemi, Binalarda Enerji Verimliliği Sertifikasyonu ve e-Standby programı gibi çeşitli verimlilik
standartları ve sertifikalandırma programları sunmaktadır. KVER (Kore Gönüllü Emisyon Azaltımı)
programının gözetiminden sorumludur. Ayrıca, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Merkezi RPS de dahil
olmak üzere yenilenebilir enerji ile ilgili politikaları yönetmektedir.
Enerji politikalarının uygulatılması bakımından, KEMCO ve Kore Hükümeti kamu binalarının enerji tüketimlerini yılda iki kez ortaklaşa teftiş etmektedir. Ayrıca, bir gayrimenkul sahibinin inşaat
ruhsatı alabilmesi için bir enerji tasarrufu çizelgesini doldurması ve ilgili yerel yönetim birimine
sunması zorunludur. Bu çizelge ilgili ruhsat biriminin talebi üzerine KEMCO tarafından incelenmektedir. Son olarak, KEMCO enerji şirketlerinin talep tarafı yönetimine (DSM) yardımcı olmakta,
plan raporlarını ve enerji şirketi DSM sonuçlarını değerlendirmekte ve bir DSM komitesi oluşturmaktadır.
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Şekil B-5: KEMCO Teşkilat Şeması
Başkan
Denetim ve Teftiş
Dairesi

Daimi Denetim

Kurumsal Strateji ve
Yönetim İcra
Direktörü

Enerji Teknolojisi
İcra Direktörü

Enerji İş Desteği
İcra Direktörü

Planlama ve Koordinasyon
Dairesi

Sanayide Enerji
Yönetimi Dairesi

İklim Değişikliği
İşbirliği Dairesi

Politika ve Bilişim Dairesi

Hedef
Yönetimi Dairesi

Küresel Enerji
Eğitimi Merkezi

Halkla İlişkiler
Dairesi

Yeşil Bina ve
Ulaştırma Merkezi

Enerji Denetimi ve
Danışmanlığı Dairesi

Yönetim Destek
Dairesi

Enerji Verimliliği Standardizasyon

ve Sertiﬁkasyon Merkezi

Finansal Dektek
Dairesi

Sera Gazı
Sertiﬁkalandırma Oﬁsi

Dış İşbirliği
Dairesi

Güvenlik ve Acil Durum
Bölümü
KEMCO Bina İnşaat
Ekibi Bölümü

Enerji İşbirliği
İcra Direktörü
Bölgesel İşbirliği Dairesi
Bölge Merkezleri
Seoul

Busan Ulsan

Daegu Gyeongbuk

Incheon

Gwangju Chonnam

Daejeon Chungnam

Kyeonggi

Gangwon

Chungbuk

Jeonbuk

Gyeongnam

Jeju

Yeni ve Yenilenebilir
Enerji Merkezi
Yeni ve Yenilenebilir
Enerjiyi Teşvik Dairesi

Yeni ve Yenilenebilir Enerjiyi
Yaygınlaştırma Dairesi

Kaynak: Kore Enerji Yönetim Şirketi. http://www.kemco.or.kr
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Yeni ve Yenilenebilir
Enerji Politikası Dairesi

Yenilenebilir Portföy
Standardı Dairesi
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Bilgi Toplama ve Yayma
KEMCO, enerji ve sera gazı emisyonu verilerini enerji yoğunluğu yüksek kuruluşlardan toplar
ve Ulusal Sera Gazı Emisyonu Toplam Bilgi portalını işletir. Enerji yoğun işletmelerden tüketilen
enerji miktarı ve üretilen ürünler, tüketilecek tahmini enerji miktarı ve üretilecek ürünler, enerji
kullanan makinelerin mevcut durumu, ekipman ve malzemeler, enerji kullanımını rasyonelleştirme çalışmalarının sonuçları ve enerji kullanımını rasyonelleştirme planları hakkında bilgiler toplanmaktadır.
KEMCO temel enerji verileri ile enerji tasarrufu önlemleri ve enerji verimli ürünler ile ilgili bilgileri
uzmanlar ile paylaşmak için birkaç web sitesi işletmektedir. Bunlar arasında Bilgi Paylaşım Merkezi, çevirim içi ve çevirim dışı Enerji ve İklim Bilgi Merkezi, İklim Durumu Bilgi Portalı, Verimlilik
Okyanusu, Enerjiyi Tasarruflu Kullan Dünyayı Kurtar (Save Energy Save Earth) web sitesi ve Kore
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Portalı yer almaktadır. KEMCO ayrıca toplu iletişim araçları, yayınladığı
politika notları, en iyi uygulama belgeleri, yıllık istatistikler ve yıllık raporlar yoluyla enerji tasarrufunu ve sera gazı emisyon azaltımını teşvik etmektedir. Ayrıca enerji verimliliği yüksek ürünlerin,
yeşil ev modellerinin ve Yenilenebilir Enerji sistemlerinin minyatürlerinin sergilendiği birkaç sergi
merkezi de açmıştır.
Finansman
KEMCO 2013 yılında hükümet fonlarından ve iş gelirlerinden 69.151 milyon ₩ (yaklaşık 65,4
milyon ABD$) elde etmiştir.
Hibeler ve Teşvikler
KEMCO, Kore Hükümeti’nin enerji verimliliği ve tasarrufu yatırımları için vergi teşviklerinin yanında uzun vadeli ve düşük faiz oranlı krediler sağlayan Akılcı Enerji Kullanımı Fonu’nu yönetmekte
ve izlemektedir. KEMCO ayrıca verimlilik düzeyi yüksek ürünler için indirim ve teşvik programları
da sunmaktadır.
Eğitim Programları
KEMCO enerji ve iklim değişikliği ile ilgili çeşitli eğitim ve kurs hizmetleri sunan bir eğitim merkezi (Küresel Enerji Eğitim Merkezi) işletmektedir. Şirket ayrıca enerji yönetim sistemleri ile ilgili
danışmanlık hizmetleri sunmakta ve gönüllü ticarete katılmak isteyen kuruluşlara çevirim içi Sera
Gazı Emisyon Ticareti Sistemi sağlamaktadır.
İzleme ve Değerlendirme
KEMCO, enerji yoğun bir işletme açmak isteyenler için zorunlu bir koşul olan Enerji Kullanım Planı
hakkında istişare için değerlendirme komitesi olarak hizmet vermektedir.
Ayrıca, CDM programına yönelik çalışmaları yoluyla, KEMCO Kore Gönüllü Emisyon Azaltım programı kapsamındaki sera gazı emisyon azaltımlarının ölçüm ve doğrulaması da dahil olmak üzere
yaygın izleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir.
Kamu Sektörü Programları
KEMCO kamu kurumlarında akılcı enerji kullanımına ilişkin kılavuzlar hazırlamıştır. Ayrıca, KEMCO ve Kore Hükümeti yılda iki kez kamu binalarının enerji tüketimini ortaklaşa teftiş etmektedir.
Konut Sektörü Programları
KEMCO çevreye duyarlı konut inşaatına yönelik zorunlu bir düzenleme olan Çevreye Duyarlı Evler
Performans Değerlendirmesini gerçekleştirmektedir. Hanehalklarının yenilenebilir enerji teknolojilerini kurmalarını finansal ve teknik olarak destekleyen Yeşil Ev Programını da işletmektedir.
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Özel Sektör (EVD’ler dahil olmak üzere)
KEMCO’nun başlangıçtaki hedef müşterileri, denetim hizmetleri (bazıları müşterilere ücretsiz
olarak sunulmaktadır) ile sanayi müşterilerinin EV ve yerinde üretim (CHP gibi) stratejilerini uygulamalarına yardımcı olacak finansman programları sunduğu KOBİ’ler olmuştur. KEMCO aynı
stratejiyi ticaret sektörüne de uygulayarak, ticari bina sahiplerinin ve hizmet sektörünün maliyet etkin EV ve yerinde üretim (CHP gibi) seçenekleri hakkında bilgilenmelerini sağlamış ve gerektiğinde finansman yardımı da sunmuştur. Ayrıca bu sektöre Sera Gazı sertifikalarının tescili
konusunda da yardım sağlamaktadır. Büyük ölçekli ve ticaret sektöründeki müşteriler denetim
hizmetleri alabilmektedir, ancak bunun için ücret ödemeleri gerekmektedir.
KEMCO eğitim programları, denetimler, danışmanlık hizmetleri ve ortaklıklar yoluyla özle sektörle birlikte çalışmaktadır. EVD’leri teşvik etmekte, Enerji Tasarrufu Fonu’nu işleterek ve politika
tavsiyeleri sunarak hükümeti ve EVD’leri desteklemektedir.
Diğer Kurumlarla Koordinasyon
Misyonunu gerçekleştirme sürecinde, KEMCO merkezi hükümet kurumları, bakanlıklar, yerel yönetimler, şirketler, eğitim kurumları ve STK’lar gibi çok çeşitli yurt içi kuruluş ile birlikte çalışmaktadır. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde kapasite oluşturulmasına ve sürdürülebilirliğe yardımcı
olmak amacıyla Dünya Bankası, IFC ve gelişmekte olan ülke hükümetleri ile birlikte çalışmalar
yapmaktadır.
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