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Enerji Verimli Binalar ve Yeşil Enerji Paneli   

Avrupa Birliği 2020 yılına kadar yüzde 20 oranında enerji tasarrufu sağlanmasını hedeflemektedir.  Tüm 
AB ülkelerinin, üretimden nihai tüketime kadar enerji zincirinin tüm aşamalarında enerjiyi daha verimli 
bir biçimde kullanması gerekmektedir.  

25 Ekim günü KTMMOB’de 15:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan panelde enerji 

verimli binalar ve yeşil enerjinin önemi vurgulanacaktır. AB uzmanı Doçent Dr. Francesco Causone, 

Doç. Dr. Serkan Abbasoglu, Yrd. Doç. Dr. Murat Özdenefe ve Doç. Dr. Murat Fahrioğlu’nun konuşmacı 

olarak katılacağı panelde enerji verimli binalar ve yeşil enerji ile ilgili AB Politikaları, AB’deki 

uygulamalardan örnekler, yerel uygulamalar, Kıbrıs Türk toplumundaki enerji verimli binalar, yeşil 

enerji ve ilgili uygulamalar hakkında katılımcılar bilgilendirileceklerdir.  

Enerji tüketimini düşürmek ve enerji israfını önlemek, Avrupa Birliği’nin enerji politikalarının ana 

hedefleri arasında yer almaktadır. AB, rekabet edebilirlik ve iklim değişikliği konusundaki taahhütlerin 

yerine getirilmesi için enerji verimliliğini desteklemektedir. AB ülkelerinin enerji ihtiyaçlarını 2020’den 

sonra da karşılanmasında yardımcı olmak için yenilenebilir enerji kaynakları kilit rol oynamaya devam 

edecektir. AB ülkeleri hâlihazırda, 2030 yılına kadar AB’de bütün olarak nihai enerji tüketimini en az 

%27 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması konusunda yeni bir hedef üzerinde 

mutabık kalmıştır. Bu hedef, 2030 yılı için AB’nin enerji ve iklim hedeflerinin bir parçasıdır.  

AB’deki enerji tüketiminin %40’ından ve CO2 emisyonlarının %36’sından binalar sorumludur. Yeni 

binalar, genel olarak, yılda metre kare başına üç ila beş litreden daha az ısınma yakıtına ihtiyaç 

duyarken, eski binalardaki tüketim miktarı ortalama 25 litre civarındadır. Hatta bazı binaların yakıt 

ihtiyacı 60 litreyi bile bulabilmektedir.  

Arka Plan: 

AB’nin Yenilenebilir Enerji Direktifinde, 2020 yılına kadar nihai enerji tüketiminin %20’sinin 

yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanma hedefi yer almaktadır. Bu hedef, üye ülkeler için 

bağlayıcıdır. Bu doğrultuda AB ülkeleri kendi ulusal yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmak için 

çalışmaktadır. Bu oran örneğin Malta’da %10 iken İsveç’te %49’dur. Öte yandan her bir üye devlet, 

2020 yılına kadar ulaşımda kullanılan yakıtlarının en az %10’unu yenilenebilir kaynaklardan elde 

etmekle mükelleftir.  

 

2010  Binalarda Enerji Verimliliği Direktifi ve 2012 Enerji Verimlilik Direktifi , binalardaki enerji 

tüketiminin azaltılmasına yönelik AB’de uygulanan temel mevzuattır.    

Binalarda Enerji Verimliliği Direktifi tahtında: 

 Binaların satış veya kiralanması için yapılan tüm reklamlarda enerji performans sertifikaları da 

eklenmelidir, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399375464230&uri=CELEX:32012L0027
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 AB ülkeler; ısıtma ve iklimlendirme sistemleri için bir denetim programı oluşturmalı veya 

buna muadil etkide tedbirler almalıdır, 

  Tüm yeni binalar 31 Aralık 2020 tarihine kadar sıfıra yakın enerji tüketen binalar olmalıdır 

(kamu binaları 31 Aralık 2018 tarihine kadar), 

 AB ülkeleri, yeni binalar, binalarda yapılacak olan esaslı yenilemeler ve bina unsurlarının 

ikame edilmesi veya tadilatı durumlarında (ısıtma ve soğutma sistemleri, çatılar, duvarlar vb.) 

minimum enerji performansı şartları belirlemelidir, 

 AB üye devletleri; binaların enerji verimliliğini iyileştirmek için ulusal mali tedbirlerin bir 

listesini hazırlamalıdır.  

 

Basın irtibat:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya0533 840 8583 
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