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Bugün teklif edilen öneriler, evlerimizde ve kamu binalarında 
yenilenebilir ve daha az kirleten enerji sistemlerinin 
geliştirilmesini desteklemektedir. Bu sistemler:

emisyonları azaltacak

enerji tasarrufu sağlayacak

enerji yoksulluğuyla mücadele edecek

yaşam kalitesini artıracak

istihdam ve büyüme sağlayacak

Binalar

EVLER VE BİNALAR İÇİN KİLİT ÖNERİLER

tüketilen 
enerjinin 

%40’ından 
sorumlu

enerjiyle alakalı
sera gazı emisyonlarının 

%36'sından sorumlu 

Revize edilen Enerji Verimliliği Direktifi ve Yenilenebilir Enerji Direktifi, binaları daha 
verimli enerji kullanır hale getirecek ve binalarda yenilenebilir enerji kullanımını artıracaktır.
Yeni Çaba Paylaşımı Yönetmeliği, binalar dahil olmak üzere tüm sektörlerde üye devletlerin 
2030 yılına dek emisyon azaltma hedeflerini belirlemektedir. 
Bina yakıtları için yapılacak Emisyon Ticareti, emisyonların azaltılmasını hızlandıracak ve 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yönelik yatırımları teşvik edecektir.

Karayolu taşımacılığı ve binalardaki emisyon ticaretinden elde edilen gelirlerle finanse edilecek 
yeni Sosyal İklim Fonu, vatandaşlara, özellikle yalıtımsız binalara, sistem yenileme veya ısıtma 
sistemlerine yatırım yapmaları ve adil bir geçiş sağlamaları için mali destek sağlayacaktır.

Binaların Enerji Performansı Direktifinin gözden geçirilmesine yönelik bir teklifin sunulmasıyla yıl sonuna 
kadar binaların karbonsuzlaştırılmasını teşvik etmeye dönük daha fazla önlem getirilecektir.



BİNALARIMIZDA YENİLENEBİLİR 
ENERJİ KULLANIMININ VE ENERJİ 
VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI

YENİLENEBİLİR ENERJİ DİREKTİFİNİN REVİZE EDİLMESİYLE:

GÜÇLENDİRİLMİŞ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DİREKTİFİ:

Yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegre edilmesi kolaylaşacak (örneğin yeni teknolojilerin 
geliştirilmesi, depolama tesislerinin entegre edilmesi ve sınır ötesi iş birliğinin geliştirilmesi)

Yenilenebilir hidrojen gibi yeni yakıtların (örneğin ısı pompalarında ve elektrikli araçlarda) 
elektrifikasyonu ve kullanımı için daha güçlü teşvikler sağlayacak

Enerji verimliliğini ve döngüselliği teşvik edecek (örneğin atık ısı kullanımını kolaylaştırarak)

Üye Devletlerin AB düzeyindeki enerji verimliliği hedefine gösterge niteliğindeki katkıları belirlenecek  

Planlama ve yatırım kararlarında enerji verimliliğini önceliklendirmek için yasal bir gereklilik getirecek

Üye Devletlere tüm kamu binalarının toplam kat alanlarının yılda en az %3'ünü 
yenileme zorunluluğunu getirecek

Üye Devletlerin kamu sektöründeki enerji kullanımını her yıl %1,7 oranında 
azaltmaları için yeni bir hedef belirleyecek

Kamu kurumlarını, konut dışı büyük binaların yenilenmesinde 
Enerji Performans Sözleşmelerini kullanmaya teşvik edecek

Kırılgan durumdaki tüketiciler ve enerji yoksulu hanelere yönelik 
enerji verimliliği önlemlerine öncelik verecek

Nihai tüketicileri güçlendirmek için daha fazla adım atılacak - ısıtma, 
soğutma ve sıcak su ile ilgili temel sözleşme hakları

AB düzeyinde enerji çeşitliliğinde 
yeni hedef olarak

 %40 yenilenebilir enerji 
hedefini belirleyecek 

Binalarda yenilenebilir 
enerji kaynağı kıstasını 

%49 olarak belirleyecek 

Isıtma ve soğutmada 
yenilenebilir enerji 
kullanımını her yıl 

yüzde 1,1 puan 
artıracak 

Bölgesel ısıtma ve soğutmada 
yenilenebilir enerji kullanımını 
her yıl yüzde 2,1 puan 

artıracak

2030'A KADAR ENERJİ 
TASARRUFU İÇİN DAHA 
CESUR HEDEFLER 
BELİRLEYECEK

birincil enerji 
tüketimi için 
%39

nihai enerji 
tüketimi için 

%36

Üye Devletlerin 2020’de 
Ulusal Enerji ve İklim 
Planlarında taahhüt etmiş 
oldukları hedefe kıyasla 
%9 oranında artış 



BİNALARDAKİ EMİSYONLARI 
AZALTMAK İÇİN FİYAT 
SİNYALLERİNİN VERİLMESİ 

BİNALARDAKİ EMİSYONUN AZALTILMASI İÇİN 
ÜYE DEVLETLERİN TEŞVİK EDİLMESİ

BİNALARDA KULLANILAN YAKITLAR İÇİN EMİSYON TİCARETİNİN YAPILMASI:

YENİ SOSYAL İKLİM FONU:

ÇABA PAYLAŞIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ ULUSAL EMİSYON AZALTIM HEDEFLERİ:

Kirletici yakıtlara fiyat koyacak, üreticileri inovasyona ve temiz enerjiye yatırım yapmaya 
teşvik edecek ve bunu son kullanıcılara sunacak

Sosyal İklim Fonunu finanse ederek özellikle kırılgan durumdaki haneler başta olmak üzere, vatandaşlara yenileme veya 
ısıtma sistemlerine yapacakları yatırımlarında finans desteği sağlayarak adil bir geçiş yapmalarına destek olacak

Elektrikli ısıtma ve bölgesel ısıtmadaki mevcut karbon fiyatını evsel ısıtmadaki karbon fiyatıyla tamamlayarak 
tüm ısıtma seçenekleri için eşit şartlar sağlayacak

Binalar için yeni emisyon ticareti sistemiyle (ETS) sağlanacak açık artırma 
gelirlerinden cari fiyatlarla 72,2 milyar Euro’yu sosyal etkileri 
yönetmek için kullanacak

Kırılgan durumdaki hanelere, özellikle enerji yoksulu hanelere 
fayda sağlayacak

Bu hanelerde bina yenileme faaliyetlerini teşvik eden ulusal önlemleri 
ve yatırımları destekleyecek

Yatırımlar gerçekleşene kadar Üye Devletlerin hassas hanelere sağladığı 
doğrudan gelir desteğine eş finansman sağlayacak

Üye Devletlerin harekete geçmesine yönelik teşvikleri sürdürecek

Üye Devletlerin bir miktar esneklikle az maliyetli yollarla emisyon kesintileri yapmasına imkan tanıyacak

Üye Devletlerin binaların karbonsuzlaştırılmasını desteklemek için kullanabilecekleri gelirler yaratacak

© Avrupa Birliği, 2022
Bu belge, uygun atıfların yapılması ve metinde yapılan değişikliklerin belirtilmesi kaydıyla 
kullanılabilir. (Uluslararası Lisans sahibi Creative Commons Attribution 4.0). AB'ye ait olmayan 
materyalin herhangi bir şekilde kullanılması veya çoğaltılması için hak sahiplerinden doğrudan izin 
alınması gerekebilir.
Tüm resimler © RossHelen; © Svetlana123; © manonallard. Kaynak: istock.com
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