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20172023 YILLARI ARASINDA ALTI SEKTÖRDE 

TOPLAM 55 EYLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ 

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI 

KAPSAMINDA YAKLAŞIK 11 MİLYAR DOLARLIK 

YATIRIMA İMZA ATILACAK. SÖZ KONUSU 

YATIRIMLARIN ARDINDAN 23.9 MİLYON TON 

EŞDEĞER PETROL ENERJİSİNDEN TASARRUF 

EDİLMİŞ OLACAK. BU TASARRUFUN PARASAL 

KARŞILIĞI İSE 8.4 MİLYAR DOLARI BULUYOR.

ENERJİ 
VERİMLİLİĞİNE
11 MİLYAR DOLAR 
YATIRIM 
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TÜRKİYE’NİN  YILLIK ENERJİ 

VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİ 

MİLYON TEP

TÜRKİYE’NİN 2023 YILINA 

KADAR HEDEFLEDİĞİ ENERJİ 

TASARRUFU  
ORAN

2023’E KADAR BİRİNCİL 

ENERJİ TÜKETİMİNDE 

HEDEFLENEN DÜŞÜŞ
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E
nerjide kısıtlı kaynaklara sahip 

ve dışa bağımlı olan Türkiye, 

enerji ihtiyacını yeterli, güvenilir 

ve ekonomik olarak sağlamayı 

temel hedef haline getirerek, bu doğrul-

tuda sürdürülebilir kalkınma için enerji 

verimliliği politikaları geliştiriyor. Enerjide 

arz güvenliğinin sağlanması, kaynakların 

korunması ve iklim değişikliği ile etkin mü-

cadele gibi stratejik hedefler çerçevesinde 

projeler şekilleniyor. Türkiye'nin yıllık or-

talama yüzde 30 tasarruf yani yaklaşık 1.3 

milyar dolarlık enerji verimliliği potansiye-

linin bulunduğuna dikkat çeken uzman-

lar, devreye alınan ‘Ulusal Enerji Verimliliği 

Eylem Planı’nın verimlilik hedefleri açısın-

dan kritik önem taşıdığına vurgu yapıyor. 

Söz konusu eylem planında tanımlanan 

55 adet eylem ile 2023 yılına kadar 23.9 

milyon TEP enerji tasarrufu sağlanması 

hedefleniyor. Bu tasarrufun parasal karşılığı 

ise 8.4 milyar doları buluyor. Böylece 2023 

yılına kadar birincil enerji tüketiminin yüz-

de 14 azalacağı öngörülüyor. 2017 fiyatları 

ile 2033 yılına kadar sağlanacak tasarrufun 

30.2 milyar dolar olması bekleniyor.

Ulusal Enerji Verimliliği 

Eylem Planı

Türkiye sürdürülebilir bir büyüme için 

kendi enerji kaynaklarını ve ithal ettiği 

enerjiyi verimlilik politikalarını esas ala-

rak kullanmayı amaçlıyor. Enerji ve doğal 

kaynaklarda güvenli bir gelecek vizyonu 

ile enerjinin üretiminden nihai tüketimi-

ne kadar bütün süreçlerde verimliliğin 

artırılması hedefleniyor. 2017-2023 yılları 

arasında, altı sektörde toplam 55 eylemin 

gerçekleştirileceği Ulusal Enerji Verimliliği 

Eylem Planı kapsamında yaklaşık 11 milyar 

dolarlık yatırıma imza atılacak. Söz konusu 

yatırımların ardından 23.9 milyon ton eş-

değer petrol (TEP) enerjisinden tasarruf 

edilmiş olacak. Bu tasarrufun parasal kar-

şılığı ise 8.4 milyar doları buluyor.

Enerji verimliliği Türkiye gibi enerjide 

dışa bağımlı ülkeler açısından; enerjinin 

üretim, iletim ve tüketim aşamalarının eko-

nomik, sosyal ve çevresel maliyetlerinin dü-

şürülmesinde kritik rol oynuyor. Uzmanlar 

bu çerçevede; enerji üretimi ve iletiminden 

nihai tüketime kadar tüm aşamalarda enerji 

verimliliğinin geliştirilmesinin israfın ön-

lenmesinin, enerji yoğunluğunun gerek 

sanayide gerekse makro düzeyde azal-

tılmasının, ulusal enerji politikası haline 

dönüştürülmesi gerektiğini dile getiriyor. 

Bu kapsamda harekete geçen Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yüksek Planlama 

Kurulu (YPK) tarafından hazırlanan Ulusal 

Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı (2017-2023) 

devreye aldı. 

Alternatif kaynakların 

kullanımı artırılmalı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı; bina 

ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve tek-

noloji, tarım ve bütün sektörleri ilgilendiren 

55 eylemi kapsıyor. Teknolojik, ekonomik, 

sosyal ve çevresel boyutları olan yenilikçi 

uygulamaları dikkate alıyor. Eylem Planı 

rekabetçiliği artırma noktasında kaynak 

verimliliğini de içeriyor. Plan, süreç ve me-

tot yeniliğine açık olarak esnek, ölçülebilir, 

değişen koşullara göre güncellenebilir bir 

yapıda geliştiriliyor. Ulusal Enerji Verimliliği 

Eylem Planı ile enerji verimliliğinde destek 

modellerinin daha etkin hale getirilmesi 

hedefleniyor. Kamu ve özel sektörde enerji 

verimliliği kültürünün, farkındalığının ve 

bilincinin geliştirilmesi, yerinde üretim ve 

tüketimin özendirilmesi, akıllı şehirlerin ve 

akıllı şebekelerin enerji verimliliği açısın-
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dan konumlandırılması planlanıyor. Ayrıca 

sanayi, ulaşım ve tarımda enerji verimlili-

ğinin artırılması, bölgesel ısıtma sistemle-

rinin yaygınlaştırılması, alternatif yakıt ve 

kaynakların enerji verimliliği çerçevesinde 

kullanımının çoğaltılması da amaçlanıyor.

Pişirme amaçlı enerji 

tüketimi de azaldı

Yapılan araştırmalar, Türkiye'nin enerji 

tüketiminde kayda değer tasarruf potan-

siyeli bulunduğunu gösteriyor. Yenilene-

bilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün (YEGM) 

yapmış olduğu çalışmada, Türkiye'de 2020 

yılında olması beklenen 222 milyon TEP 

birincil enerji talebi içinde yaklaşık yüzde 

15 enerji verimliliği potansiyeli bulunuyor. 

Dünya Bankası tarafından yapılan çalış-

malarda ise Türkiye'nin yüzde 27 ener-

ji potansiyelinin bulunduğu belirtiliyor. 

Kaynakların yetersizliği nedeniyle enerji 

ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'ini ithal eden 

Türkiye’nin, enerjide dışa bağımlılıktan kur-

tulmak için yatırımlarını hızlandırması ve 

mevcut kaynaklarını daha verimli kullan-

ma yoluna gitmesi gerektiğini ifade eden 

sektör oyuncuları, bu noktada enerjinin 

‘sürdürülebilirliğine’ vurgu yapıyor. 

Öte yandan enerji verimliliği kapsa-

mında ısı yalıtım yönetmeliğinin devreye 

girmesi özellikle 2009 yılı sonrası inşaat-

ların asgari C sınıfı ve üzeri yalıtıma sa-

hip olmasıyla konutlarda tüketilen enerji 

yüzde 68.7’den yüzde 59.9’a düştü. Pişir-

me amaçlı enerji tüketimi de azalırken, 

elektrikli ev aletleri, su ısıtması ve aydın-

latmanın payı arttı. Enerji tükemininde 

sanayiden sonra en fazla enerji tüketen 

alanlardan biri olan binalarda, toplam 

enerjinin yaklaşık yüzde 43'ü harcanıyor. 

Yapılan enerji verimliliği araştırmalarına 

göre, Türkiye'de binalarda birim alanı ısıt-

mak amacıyla harcanan enerji, AB ülklerin-

den üç kat daha fazla. Binalardaki elektri-

ğin ise yaklaşık yüzde 65'i ev aletlerinde, 

yüzde 35'i aydınlatmada kullanılıyor.

Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla 9.1 milyon 

bina bulunmakta olup bu rakamın yakla-

şık yüzde 87’sini konut nitelikli binalar 

oluşturuyor. Hane sayısı ise 22 milyonun 

üzerinde. Kentsel dönüşüm kapsamında 

yıkılacak olan, bireysel yalıtım yaptıran ve 

yeni yapılan verimli binalar dikkate alındı-

ğında yaklaşık 5.6 milyon konutun yalıtım 

ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca yılda 

yaklaşık 150 bin mevcut konutun yalıtımı 

gerçekleştiriliyor. 2018 yılında 200 bin, 

sonraki her yıl 300 bin meskene destek 

verilmesi durumunda 2023 yılı sonu iti-

barıyla toplam 1.7 milyon mesken yalıtım 

yaptırmış olacak. Bu durumda sağlanacak 

tasarruf beş yılda 3.28 milyar TL olarak 

öngörülüyor. 5.6 milyon adet konutun 

yalıtımı tamamlandığında yıllık 3 milyar 

metreküp doğalgaz tasarrufu, yani do-

ğalgaz ithalatında 1 milyar dolarlık düşüş 

sağlanması bekleniyor. Enerji kaynakla-

rının verimli kullanımına dikkat çekmek 

amacıyla 11-18 Ocak tarihlerinde kutla-

nan Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla bir 

açıklama yapan Güneş Enerjisi Sanayicileri 

ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı 

Halil Demirdağ, temiz ve sürdürülebilir 

bir enerji kaynağı olan güneş enerjisine 

yönelik yatırımın Türkiye’nin doğalgaz 

başta olmak üzere fosil yakıt ithalatını 

büyük oranda azaltacağını söyledi. 

“Türkiye, yenilenebilir enerji 

kaynaklarında zengin konumda”

Türkiye’nin güneş enerjisi yatırımlarına 

hız verdiğini belirten Güneş Enerjisi Sana-

yicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) 
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Başkanı Halil Demirdağ, “Türkiye, yenile-

nebilir enerji kaynakları bakımında zengin 

bir konumda. Özellikle de güneş açısından 

çok şanslı. Türkiye güneş enerji sektörü, 

sıfırdan başladığı güneş enerjisinde kurulu 

gücünü 5 GW’ı çıkardı. Rakamlar, her 1000 

MW’lık GES’in 110 milyon dolarlık doğal-

gaz ithalatını önlediğini gösteriyor. Ula-

şılan 5 bin MW’lık güç sayesinde Türkiye 

bu yıl itibarıyla ithal doğalgaza 550 milyon 

dolar daha az ödedi” şeklinde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 

her yıl 1000 MW olmak üzere 10 yılda top-

lam 10 bin MW kurulu güç ilave edilmesi 

hedefini ortaya koyduğunu vurgulayan 

Demirdağ, Türkiye’nin 2023 hedefinin 

ise 15 GW’a ulaşmak olduğunu aktardı. 

Demirdağ, “Güneş enerjisine yapılan her 

yatırım, Türkiye ekonomisini güçlendirir. 

Güneş enerjisi teknolojisindeki gelişmeler 

ve artan yatırımlara bağlı olarak güneş 

enerjisinin toplam enerji üretiminde pa-

yını artırıyor. Artan pay ithalata ayrılan 

bütçede düşüş, cari açığın azalması, GS-

YH’de iyileşme ve yeni istihdam imkanları 

sağlıyor” açıklamasını yaptı.

“GES yatırımlarının 

desteklenmesi gerekiyor”

Türkiye’nin kendi enerjisini kaynak-

larından üreterek enerji bağımsızlığını 

kazanması ve arz güvenliğini sağlaması 

açısından önemli olduğunu kaydeden 

Demirdağ, güneş enerjisinin Türkiye’deki 

toplam elektrik üretimi içindeki payının 

yaklaşık yüzde 2.5 olduğunu dile getirdi. 

Bu oranın kesinlikle artması gerektiğinin 

altını çizen Demirdağ, bunun için de yeni 

kapasiteler yaratılarak GES yatırımlarının 

desteklenmesi gerektiğini söyledi. Mesken, 

işyeri ve fabrikaların elektriğini güneşten 

üretmesine ve ihtiyacı kadarını kullandık-

tan sonra fazlasını sisteme satmasına ola-

nak sağlayan uygulamanın geliştirilmesi 

gerektiğini bildiren Demirdağ, ayrıca iletim 

hatlarından kaynaklanan elektrik kayıpla-

rının önüne geçilmesi için elektriğin uzak 

mesafeler arasında taşınması yerine bölge-

sel üretime ağırlık verilmesinin altını çizdi. 

Güneş enerjisi yatırımlarının Türkiye’nin 

ithalat faturasını düşürdüğünü ve fosil ya-

kıt talebini azalttığını ileten Demirağ, şu 

değerlendirmelerde bulundu: “Biliyoruz ki 

gelecekte kaynağından çıkarılması yoğun 

emek gerektiren fosil yakıtların yeri yok. 

Gelecek sürdürülebilir, temiz ve yeşil ener-

jide. Bu nedenle 20 yıl içinde 5 trilyon do-

larlık büyüklüğe ulaşması beklenen güneş 

ekonomisinde Türkiye söz sahibi gelişmiş 

ülkeler arasında mutlaka yerini almalı.”

“Bütün süreçlerde verimliliğin 

artırılması hedefl eniyor”

Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Ge-

nel Başkan Vekili Oğuz Can ise “Nüfus ar-

tışı, refah düzeyinin yükselmesi, hizmet 

sektörünün güçlenmesi ve sanayileşme 

gibi nedenlerden dolayı Türkiye’nin enerji 

kullanımı gelişmiş ülkelere göre daha hızlı 

artıyor. 2005-2015 yılları arasında yüzde 46 

artış gösteren birincil enerji tüketimi, 2015 

yılında 129.7 milyon TEP olarak gerçekleşti. 

Türkiye, enerji ve doğal kaynaklarını ve-

rimli ve çevreye duyarlı şekilde kullanarak 

rekabet gücünü artırmayı planlıyor. Enerji 

ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek 

vizyonu ile enerjinin üretiminden nihai 

tüketimine kadar bütün süreçlerde verim-

liliğin artırılması hedefleniyor” dedi.
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Can, sözlerine şöyle devam etti: “Enerji 

verimliliği sadece tasarruf açısından değil, 

aynı zamanda arz güvenliği, kaynak yö-

netimi, üretkenlik, istihdam, kamu bütçe 

yönetimi, iklim değişikliği ile olan mü-

cadele gibi birçok açıdan sürdürülebilir 

kalkınmanın önemli başlığını oluşturuyor. 

Bu bağlamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji 

Verimliliği Eylem Planı, 2018 yılı başında 

yayınlandı. Söz konusu eylem planında 

tanımlanan 55 adet eylem ile 2023 yılına 

kadar kümülatif 23.9 milyon TEP enerji 

tasarrufu sağlanması planlanıyor. 2023 yılı 

birincil enerji tüketimi hedeflerine göre 

yüzde 14 daha az enerji tüketimi olacağı 

öngörülüyor. 2017 fiyatları ile 2033 yılına 

kadar sağlanacak kümülatif tasarrufun 30.2 

milyar dolar olması bekleniyor.

“Isı yalıtımıyla, konutlarda 

tüketilen enerji düşüyor”

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 

kapsamında; enerji üretim, iletim, dağıtım 

ve talep tarafı yönetimi, yerinde üretim 

seçeneklerinin yanı sıra sanayide enerji 

verimliliği, teknolojileri, akıllı şehir ve akıllı 

şebekelerin enerji verimliliği açısından ko-

numlandırılması, binalarda enerji verimliliği 

gibi başlıklar yer alıyor. Bu gelişmeler ve 

perspektif çerçevesinde tüketilen yenile-

nebilir elektriğin izlenebilirliği sağlanacak. 

Sürdürülebilirlik çabalarını daha ölçülebilir 

ve kıyaslanabilir kılmak üzere yeşil sertifika 

sağlanan enerji verimliliğinin azaltım mik-

tarının doğrulandığı ve geçerlendiği beyaz 

sertifika mekanizmaları geliştirilecek.

Isı yalıtım yönetmeliğinin devreye 

girmesi özellikle 2009 yılı sonrası inşaat-

ların asgari C sınıfı ve üzeri yalıtıma sa-

hip olmasıyla konutlarda tüketilen enerji 

yüzde 68.7’den yüzde 59.9’a düştü. Pişir-

me amaçlı enerji tüketimi de azalırken, 

elektrikli ev aletleri, su ısıtması ve aydın-

latmanın payı arttı. Ulaştırma sektöründe 

demiryolunda ton-kilometre başına enerji 

tüketimi yıllık yüzde 5.9, havayolunda yol-

cu-kilometre başına enerji tüketimi yıllık 

yüzde 7.7 azaldı. Karayolunda özellikle 

sıkılaşan araç kilometre başına tüketim ve 

emisyon değerleri sayesinde yıllık yüzde 

0.4 oranında araç başına enerji tüketimi 

azaldı. 2016 yılı enerji denge tablosuna 

göre Türkiye’de enerjinin yüzde 32’si sa-

nayide, yüzde 32’si binalarda, yüzde 25,6’sı 

ulaşımda, yüzde 4’ü tarımda tüketiliyor. 

Binalarda enerji verimliliği fırsatları 

daha yüksek olup; standarda uygun ya-

lıtım ile yüzde 40’a varan ısıtma kaynaklı 

tüketimden tasarruf sağlamak mümkün. 

TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’de 2017 

yılı itibarıyla 9.1 milyon bina bulunurken, 

bu miktarın yaklaşık yüzde 87’sini konut 

nitelikli binalar oluşturuyor. Hane sayısı 

ise 22 milyonun üzerinde. Kentsel dönü-

şüm kapsamında yıkılacak olan, bireysel 

yalıtım yaptıran ve yeni yapılan verimli 

binalar dikkate alındığında yaklaşık 5.6 

milyon konutun yalıtım ihtiyacı olduğu 

ortaya çıkıyor. Ayrıca yılda yaklaşık 150 

bin mevcut konutun yalıtımı gerçekleş-

tiriliyor. 2018 yılında 200 bin, sonraki her 

yıl 300 bin meskene destek verilmesi du-

rumunda 2023 yılı sonu itibarıyla top-

lam 1.7 milyon mesken yalıtım yaptırmış 

olacak. Bu durumda sağlanacak tasarruf 

beş yılda kümülatif 3.28 milyar TL olarak 

öngörülüyor. 5.6 milyon konutun yalıtımı 

tamamlandığında yıllık 3 milyar metreküp 

doğalgaz tasarrufu, yani 1 milyar dolarlık 

gaz ithalatının azaltımı sağlanabilir. 

Konutlarda enerji tüketimini azaltmak 

için farklı kavramlar kullanılmakla birlikte 

'sıfır enerjili bina' kavramı son yıllarda geniş 

çapta uluslararası bir ilgi görüyor. 

Genel olarak tanımlamak gerekirse sıfır 

enerjili bina, yıl boyunca en az tükettiği 

kadar enerjiyi yenilenebilir enerji kaynağı 

kullanarak üreten binalardır. AB Binalarda 

Enerji Performansı Direktifi’nde, yaklaşık 

net sıfır enerjili bina (nZEB) kavramı, primer 

enerji tüketimi, 0.0 kwh/m2-yıl’dan büyük 

binalar olarak tanımlanıyor, bu da binada 

bir miktar primer (fosil tabanlı) enerji tü-

ketildiği anlamına geliyor. Net sıfır enerjili 

bina (nZEB) kavramı ise düşük primer enerji 

kullanan ve üretilen yenilenebilir enerjinin 

bir kısmını satarak, yıllık enerji bilançosunu 

sıfır yapabilen bir binadır."


