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ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; enerj�n�n etk�n kullanılması, enerj� �srafının önlenmes�, enerj� mal�yetler�n�n ekonom� üzer�ndek� yükünün haf�flet�lmes� ve

çevren�n korunması �ç�n enerj� kaynaklarının ve enerj�n�n kullanımında ver�ml�l�ğ�n artırılmasına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k enerj� ver�ml�l�ğ�ne yönel�k h�zmetler �le çalışmaların yönlend�r�lmes� ve yaygınlaştırılmasında ün�vers�teler�n, meslek odalarının ve

enerj� ver�ml�l�ğ� danışmanlık ş�rketler�n�n yetk�lend�r�lmes�ne, enerj� yönet�m� uygulamalarına, enerj� yönet�c�ler� �le enerj� yönet�m b�r�mler�n�n görev ve sorumluluklarına, enerj�
ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� eğ�t�m ve sert�f�kalandırma faal�yetler�ne, etüt ve projelere, projeler�n desteklenmes�ne ve gönüllü anlaşma uygulamalarına, talep tarafı yönet�m�ne, elektr�k
enerj�s� üret�m�nde, �let�m�nde, dağıtımında ve tüket�m�nde enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılmasına, term�k santraller�n atık ısılarından yararlanılmasına, açık alan aydınlatmalarına,
b�yoyakıt ve h�drojen g�b� alternat�f yakıt kullanımının özend�r�lmes�ne ve �dar� yaptırımlara �l�şk�n usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k 14/6/1935 tar�hl� ve 2819 sayılı Elektr�k İşler� Etüd İdares� Teşk�l�ne Da�r Kanunun 2 nc� maddes�ne, 19/2/1985 tar�hl� ve 3154 sayılı

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanunun 2 nc� ve 28 �nc� maddeler�ne, 20/2/2001 tar�hl� ve 4628 sayılı Elektr�k P�yasası Kanununa ve
18/4/2007 tar�hl� ve 5627 sayılı Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Atık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından yakıt olarak kullanılması uygun görülen kullanılmış last�kler, boya çamurları, solventler, plast�kler, atık yağlar ve d�ğer

atıkları,
b) Bakanlık: Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığını,
c) Başvuru dosyası: Proje dosyası �le b�rl�kte başvuru yazısı ve bu yazının ek�ndek� belgelerden oluşan ve Genel Müdürlüğe kapalı zarf �ç�nde sunulan dosyayı,
ç) B�leşen enerj� kazancı (BEK): Proje ver�ml�l�k b�leşen� kapsamına bağlı olarak, ek�pman b�r�m enerj� tasarrufu veya s�stem b�r�m enerj� tasarrufu �le b�r�m atık enerj�

ger� kazancının toplamından elde ed�len kWh c�ns�nden enerj� m�ktarını,
d) B�leşen elektr�k enerj�s� kazancı (BEEK): B�leşen enerj� kazancı �çer�s�ndek� kWh c�ns�nden elektr�k enerj�s� kazancını,
e) B�leşen yıllık �şletme süres� (BYİS): Endüstr�yel �şletmen�n yıllık toplam çalışma süres�nden fazla olmayacak şek�lde, proje sah�b� tarafından beyan ed�len saat

c�ns�nden yıllık ortalama çalışma süreler�n�,
f) B�leşen yıllık enerj� kazancı: B�leşen enerj� kazancının BYİS �le çarpımından elde ed�len enerj� m�ktarını,
g) B�leşen mal� tasarrufu: B�leşen yıllık enerj� kazancının proje ver�ml�l�k b�leşen�nde kullanılan enerj�n�n b�r�m f�yatı �le çarpımından elde ed�len, Türk L�rası c�ns�nden

yıllık tasarrufu,
ğ) B�na: Konut, h�zmet ve t�car� amaçlı kullanıma yarayan yapı veya yapı topluluğunu,
h) B�na sah�b�: B�na üzer�nde mülk�yet hakkına sah�p b�nanın mal�k�, varsa �nt�fa hakkı sah�b�, �k�s� de yoksa b�naya mal�k g�b� tasarruf eden gerçek veya tüzel k�ş�y�,
ı) B�na yönet�m�: B�nanın �şletmes�nden ve/veya yönet�m�nden sorumlu gerçek veya tüzel k�ş�y�,
�) B�r�m atık enerj� ger� kazancı: Üzer�nde atık enerj� ger� kazanım önlem� alınmış ek�pmanın �şletme yükünde ve rej�m hal�nde b�r saatte ürett�ğ� kWh c�ns�nden ısı enerj�s�

m�ktarını,
j) Danışmanlık: Projeler�n uygun şek�lde gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak üzere ver�len h�zmetler�,
k) Ders saat�: Kırk dak�kalık sürey�,
l) Destek ödeneğ� (DÖ): Genel Müdürlüğün bütçes�ne, proje destekler� ve gönüllü anlaşmalar �ç�n konulan Türk L�rası c�ns�nden ödenek m�ktarını,
m) Ek�pman: Elektr�k motoru, kazan, fırın, soğutucu, kl�ma, pompa, fan, kompresör, asansör, bantlı taşıyıcı, aydınlatma apareyler� ve d�ğer proses veya �malat ek�pmanları

g�b� yakıt, elektr�k enerj�s� veya akışkan üzer�nden ısı enerj�s� kullanan ve her b�r� b�r proje b�leşen�n�n konusunu oluşturan c�hazları,
n) Ek�pman b�r�m enerj� tüket�m�: Ek�pmanın �şletme yükünde ve rej�m hal�nde b�r saatte tükett�ğ� kWh c�ns�nden enerj� m�ktarını,
o) Ek�pman b�r�m enerj� tasarrufu: Ek�pmanın, proje önces� ve uygulaması sonrasındak� b�r�m enerj� tüket�mler� arasındak� kWh c�ns�nden farkı,
ö) Elektr�kl� ev alet�: Elektr�k enerj�s� kullanan buzdolabı, dondurucu, kl�ma, çamaşır mak�nası, kurutmalı çamaşır mak�nası, fırın, bulaşık mak�nası, termos�fon, elektr�kl�

ısıtıcı, ampul ve floresan, ütü, telev�zyon, b�lg�sayar, müz�k alet� g�b� ürünler�,
p) Endüstr�yel �şletme: Elektr�k üret�m faal�yet� gösteren l�sans sah�b� tüzel k�ş�ler dışındak� yıllık toplam enerj� tüket�mler� b�n TEP ve üzer� olan t�caret ve sanay� odası,

t�caret odası veya sanay� odasına bağlı olarak faal�yet gösteren ve her türlü mal üret�m� yapan �şletmeler�,
r) Enerj� et�ket�: Enerj� tüketen ek�pmanların enerj� tüket�m düzeyler� �le �lg�l� b�lg�ler� �çeren belgey�,
s) Enerj� ver�ml�l�ğ�: B�nalarda yaşam standardı ve h�zmet kal�tes�n�n, endüstr�yel �şletmelerde �se üret�m kal�tes� ve m�ktarının düşüşüne yol açmadan b�r�m h�zmet veya

ürün m�ktarı başına enerj� tüket�m�n�n azaltılmasını,
ş) Enerj� ver�ml�l�ğ� h�zmetler�: Enerj� ver�ml�l�ğ�n� artırmak üzere enerj� yönet�c�s� eğ�t�m�, etüt ve ver�ml�l�k arttırıcı proje hazırlama, proje uygulama ve danışmanlık

h�zmetler�n�,
t) Enerj� yoğunluğu: B�r b�r�m ekonom�k değer üreteb�lmek �ç�n tüket�len enerj� m�ktarını,
u) Enerj� yönet�c�s�: Kanun kapsamına g�ren endüstr�yel �şletmelerde veya b�nalarda enerj� yönet�m� �le �lg�l� faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�nden yönet�m adına sorumlu,

enerj� yönet�c�s� sert�f�kasına sah�p k�ş�y�,
ü) Enerj� yönet�m�: Enerj� kaynaklarının ve enerj�n�n ver�ml� kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğ�t�m, etüt, ölçüm, �zleme, planlama ve uygulama faal�yetler�n�,
v) Enerj� yönet�m b�r�m�: Enerj� yönet�m� uygulamalarını gerçekleşt�rmek üzere enerj� yönet�c�s�n�n sorumluluğunda, endüstr�yel �şletmen�n veya organ�ze sanay�

bölges�n�n yönet�m�ne doğrudan bağlı faal�yet gösteren b�r�m�,
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y) ENVER et�ket�: Bu Yönetmel�kte tanımlanan asgar� enerj� ver�ml�l�ğ� gereks�n�mler�n� sağlayanlara Genel Müdürlük tarafından ver�len belgey�,
z) Etüt: Enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılmasına yönel�k �mkanların ortaya çıkarılması �ç�n yapılan ve b�lg� toplama, ölçüm, değerlend�rme ve raporlama aşamalarından oluşan;

enerj� tasarruf potans�yeller�n� ve bu potans�yeller�n ger� kazanılmasına yönel�k önlemler� ölçüm, hesap ve p�yasa araştırmaları �le bel�rleyen ve Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ
olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun şek�lde yapılan çalışmaları,

aa) Etüt-proje sert�f�kası: B�na ve/veya sanay� sektörler�nde eğ�t�m, etüt, danışmanlık, ve ver�ml�l�k artırıcı proje h�zmetler�n� yürüteb�lmeler� �ç�n Genel Müdürlük veya
yetk�lend�r�lm�ş kurumlar tarafından ver�len belgey�,

bb) Genel Müdür: Elektr�k İşler� Etüt İdares� Genel Müdürünü,
cc) Genel Müdürlük: Elektr�k İşler� Etüt İdares� Genel Müdürlüğünü,
çç) Ger� ödeme süres�: Proje ver�ml�l�k b�leşen� bedel�n�n (PVBB) proje mal� tasarrufuna bölünmes�nden elde ed�len ay c�ns�nden sürey�,
dd) H�zmet anlaşması: Etüt ve danışmanlık h�zmetler�n�n ver�lmes�nde enerj� ver�ml�l�ğ� danışmanlık ş�rketler� �le endüstr�yel �şletmeler�n veya b�naların yönet�mler�

arasında yapılan anlaşmaları,
ee) İşletme yükü: Ek�pmanın kW c�ns�nden, �şletmede kullanılan kapas�tes�n�,
ff) Kamu kes�m�: Kamu kurum ve kuruluşları �le bağlı ortaklıklarını, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarını, ün�vers�teler� ve mahall� �dareler�,
gg) Kanun: 18/4/2007 tar�hl� ve 5627 sayılı Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kanununu,
ğğ) Kojenerasyon: Isı ve elektr�k ve/veya mekan�k enerj�n�n aynı tes�ste eş zamanlı olarak üret�m�n�,
hh) Kurul: Enerj� Ver�ml�l�ğ� Koord�nasyon Kurulunu,
ıı) Meslek odaları: Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�ne bağlı Elektr�k Mühend�sler� Odasını ve/veya Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�ne bağlı Mak�na

Mühend�sler� Odasını,
��) Proje: Enerj� ver�ml� ek�pman ve s�stem kullanımı, onarım, yalıtım, mod�f�kasyon, rehab�l�tasyon ve proses düzenleme g�b� yollarla; gereks�z enerj� kullanımının, atık

enerj�n�n, enerj� kayıp ve kaçaklarının önlenmes� veya en aza �nd�r�lmes� �le b�rl�kte atık enerj�n�n ger� kazanılması g�b� konulardak� çözümler� �ç�ne alan ve Genel Müdürlük
tarafından tebl�ğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak, b�leşenler bazında hazırlanan ver�ml�l�k artırıcı projey�,

jj) Proje bedel� (PB): Projen�n hazırlanmasında ve uygulanmasında �ht�yaç duyulan harcamaların projede bel�rt�len, Katma Değer Verg�s� har�ç, Türk L�rası c�ns�nden
toplam bedel�n�,

kk) Proje dosyası: Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak b�leşenler bazında hazırlanan ve desteklenmes� �ç�n Genel
Müdürlüğe sunulan dosyayı,

ll) Proje elektr�k enerj�s� kazancı (PEEK): Proje kapsamındak� proje ver�ml�l�k b�leşenler�n�n elektr�k enerj�s� kazançlarının kWh c�ns�nden toplamını,
mm) Proje elektr�k kazancı puanı (PEKP): Proje elektr�k enerj�s� kazancının proje enerj� kazancına bölünmes�nden elde ed�len değer�,
nn) Proje enerj� kazancı (PEK): Proje kapsamındak� proje ver�ml�l�k b�leşenler�n�n enerj� kazançlarının kWh c�ns�nden toplamını,
oo) Proje mal� tasarrufu: Proje kapsamındak� proje ver�ml�l�k b�leşenler�n�n yıllık mal� tasarruflarının Türk L�rası c�ns�nden toplamını,
öö) Proje mal�yet etk�nl�k puanı (PMEP): Proje enerj� kazancının proje ver�ml�l�k b�leşen� bedel�ne (PVBB) bölünmes�nden elde ed�len değer�,
pp) Proje ver�ml�l�k b�leşen�: Projey� oluşturan her b�r ek�pmanı, aynı özell�klerdek� ek�pman grubunu veya s�stem�,
rr) Proje ver�ml�l�k b�leşenler� bedel� (PVBB): Proje bedel�nden proje yer�nden üret�m b�leşen� (PYÜB) bedel�n�n çıkarılmasından elde ed�len değer�,
ss) Proje yer�nde �nceleme: Proje kapsamındak� uygulama önces� ve sonrası durumların tesp�t� �ç�n, Genel Müdürlüğün personel� veya tay�n ett�ğ� gerçek veya tüzel k�ş�ler

tarafından Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak yayımlanan usul ve esaslara göre yer�nde yapılan �ncelemey�,
şş) Proje yer�nden üret�m b�leşen� (PYÜB): Endüstr�yel �şletmen�n enerj� �ht�yacının b�r bölümünü karşılamak maksadıyla endüstr�yel �şletmen�n tes�sler�ne en fazla on

k�lometre mesafe �çer�s�nde kurulan, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı elektr�k üret�m s�stemler�n� veya toplam çevr�m ver�m� en az yüzde seksen ve üzer� olan kojenerasyon
veya m�krokojenerasyon s�stemler�n�,

tt) Referans enerj� yoğunluğu: Endüstr�yel �şletmeler�n son beş yıldak� enerj� yoğunluklarının ortalamasını,
uu) S�stem: Enerj� dağıtımı veya kontrolu uygulamalarını,
üü) S�stem b�r�m enerj� tasarrufu: S�stem�n, proje önces� ve uygulaması sonrasındak� b�r�m enerj� tüket�mler� arasındak� kWh c�ns�nden farkı,
vv) Ş�rket: Genel Müdürlük veya yetk�lend�r�lm�ş kurumlar �le yaptıkları yetk�lend�rme anlaşması çerçeves�nde, enerj� ver�ml�l�ğ� h�zmetler�n� yürütmek üzere yetk�

belges� ver�len enerj� ver�ml�l�ğ� danışmanlık ş�rketler�n�,
yy) TEP: Ton Eşdeğer Petrolü,
zz) Toplam �nşaat alanı: Avlular, ışıklıklar, her nev� hava bacaları, saçaklar ve ısıtma veya soğutma yapılmayan alanlar har�ç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer

alan mekanlar ve ortak alanlar dah�l olmak üzere, b�nanın �nşa ed�len bütün katlarını ve kapalı alanlarının metrekare c�ns�nden toplamını,
aaa) TSE: Türk Standartları Enst�tüsünü,
bbb) Uygulama anlaşması: Etüt çalışmaları �le bel�rlenen önlemler�n uygulanmasını gerçekleşt�rmek amacıyla, proje uygulamasının enerj� tasarruf m�ktarı garant� ed�lmek

suret�yle gerçekleşt�r�lmes� �ç�n ş�rketler �le endüstr�yel �şletmeler�n veya b�naların yönet�mler� arasında yapılan anlaşmayı,
ccc) Uygulamalı eğ�t�m: Bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak teor�k ön b�lg�, hesaplama uygulamaları ve �şletme koşullarında deney, ölçüm ve benzer� prat�k

çalışmaları �çerecek şek�lde Ek-1`de tanımlanan n�tel�klere sah�p laboratuvar ortamında ver�len enerj� yönet�c�s� ve etüt-proje eğ�t�mler�n�,
ççç) Uygulama raporu: Proje uygulamasının tamamlanmasından sonra hazırlanan ve uygulama önces� ve sonrası b�lg� ve görüntüler� �ht�va eden raporu,
ddd) Yetk� belges�: Düzenlenen yetk�lend�rme anlaşmaları çerçeves�nde, ün�vers�telere ve meslek odalarına eğ�t�m, yetk�lend�rme ve �zleme faal�yetler�n� yürütmek üzere

Kurul onayı �le Genel Müdürlük tarafından, ş�rketlere �se eğ�t�m, etüt, danışmanlık ve proje hazırlama ve uygulama faal�yetler�n� yürütmek üzere Genel Müdürlük, meslek odaları
veya ün�vers�teler tarafından ver�len belgey�,

eee) Yetk�lend�r�lm�ş kurumlar: Düzenlenen yetk�lend�rme anlaşması çerçeves�nde eğ�t�m, yetk�lend�rme ve �zleme faal�yetler�n� yürütmek üzere Genel Müdürlük
tarafından Kurul onayı �le yetk�lend�r�len meslek odalarını ve ün�vers�teler�,

fff) Yönet�m: Mal�k, varsa �nt�fa hakkı sah�b� veya bunlar adına yönet�mden sorumlu olan yönet�c� k�ş�y�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ün�vers�teler�n, Meslek Odalarının ve Ş�rketler�n Yetk�lend�r�lmes�,

İzlenmes� ve Denet�m�
Ün�vers�teler�n ve meslek odalarının yetk�lend�r�lmes�, �zlenmes� ve denet�m�
MADDE 5 – (1) Ün�vers�telere ve meslek odalarına uygulamalı eğ�t�m yapab�lmeler� ve ş�rketler� yetk�lend�reb�lmeler� �ç�n Kurul onayı �le Genel Müdürlük tarafından

yetk� belges� ver�l�r.
(2) Ün�vers�teler ve meslek odaları yetk� belges� alab�lmek �ç�n, her yıl N�san ve Ek�m aylarında Genel Müdürlüğe aşağıdak� belgelerle b�rl�kte başvurur.
a) Eğ�t�mler�n, bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde yürütüleceğ�ne da�r taahhütler�n� �çeren başvuru yazısı,
b) Eğ�t�mlerde uygulanacak müfredat, program ve kullanacağı dokümanların b�rer suret�,
c) Eğ�t�mlerde kullanacağı kapalı alan, tefr�ş, araç, gereç ve yetk� süres� boyunca mülk�yet�ndek� veya anlaşmalı olarak kullanılab�lecek laboratuvar �mkanlarının Ek-1`de

yer alan hükümler� karşıladığını gösteren belgeler,
ç) Yetk� belges� verd�kler� ş�rketler tarafından düzenlenen enerj� yönet�c�s� eğ�t�mler�n�n uygulama kısmı �ç�n laboratuvar desteğ� sağlayacaklarına da�r taahhütname,
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d) Etüt-proje sert�f�kasına sah�p en az dört k�ş�n�n, T.C. k�ml�k numaraları, eğ�t�m durumlarını gösteren belgeler; özgeçm�ş b�lg�ler� ve eğ�t�mler�n yapılacağı �l sınırları
�ç�nde, tam zamanlı, kadrolu ve ücretl� olarak çalıştırıldığını gösteren, Sosyal Güvenl�k Kurumu İl Müdürlüğünce onaylanmış belgeler,

e) Eğ�t�mlerde eğ�t�c� olacak k�ş�ler�n T.C. k�ml�k numaraları, eğ�t�m durumlarını gösteren belgeler, meslek� deney�mler�n� gösteren çalıştıkları �şyerler�nden veya �ş
sah�pler�nden alınmış belgeler ve özgeçm�ş b�lg�ler�.

(3) İk�nc� fıkrada sayılan belgeler�, yer�nde yapılan �ncelemeler net�ces�nde uygun olduğu Genel Müdürlük tarafından tesp�t ed�len ün�vers�teye veya �lg�l� meslek odasına
yetk� belges� ver�lmes�, başvuruyu tak�p eden �lk toplantısında Genel Müdürlük tarafından Kurula tekl�f ed�l�r. Yetk� belges� ver�lmes�ne veya ver�lmemes�ne �l�şk�n n�ha� Kurul
kararı, başvuru tar�h�nden �t�baren en geç �k�nc� Kurul toplantısında alınır. Kurul kararları Kurul toplantısından �t�baren onbeş takv�m günü �ç�nde Genel Müdürlük tarafından
başvuru sah�b�ne b�ld�r�l�r.

(4) Genel Müdürlük �le Kurul tarafından yetk� belges� ver�lmes� uygun görülen ün�vers�te veya meslek odası arasında b�r yetk�lend�rme anlaşması �mzalanır. Bu
anlaşmanın �mzalanmasını müteak�p �lg�l� ün�vers�teye veya meslek odasına yetk� belges� ver�l�r.

(5) Yetk�lend�rme anlaşmasının ve yetk� belges�n�n formatı Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak yayımlanır.
(6) Yetk�lend�r�lm�ş kurumlar yıllık faal�yet raporu hazırlar ve her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönder�r. Yetk�lend�r�lm�ş kurumlara ş�rketler

tarafından sunulan faal�yet raporlarının ek�nde yer alan etüt raporlarının ve projeler�n b�rer suret� bu raporun ayrılmaz b�r parçası ve ek�d�r.
(7) Yetk�lend�r�lm�ş kurumlar tarafından düzenlenen eğ�t�mlere katılanlardan, yetk�lend�rd�ğ� ş�rketlerden, yetk�lend�rd�ğ� ş�rketler�n h�zmet verd�ğ� gerçek veya tüzel

k�ş�lerden Genel Müdürlüğe �let�len ş�kayetler ve eğ�t�mler sırasında kurs�yerler tarafından doldurulan değerlend�rme formları Genel Müdürlük tarafından �ncelen�r.
(8) Genel Müdürlük, yetk�lend�r�lm�ş kurumların yetk� belges� kapsamındak� faal�yetler�n�, altıncı ve yed�nc� fıkra kapsamındak� belgeler�n yanısıra �ht�yaç duyması

hal�nde yer�nde yapacağı �ncelemelerle �zler ve denetler. Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırılık tesp�t ed�lmes� hal�nde yetk�lend�r�lm�ş kurum Genel Müdürlük tarafından yazılı
olarak �htar ed�l�r. Yetk� dönem� boyunca aynı konuda üç kez yazılı olarak �htar ed�len veya �htar ed�len konudak� aykırılığı altı aydan fazla olmamak üzere Genel Müdürlük
tarafından ver�len süre zarfında g�dermeyen yetk�lend�r�lm�ş kurumun yetk� belges� Genel Müdürlüğün tekl�f� üzer�ne Kurul onayı �le �ptal ed�leb�l�r.

(9) Yetk� belges� ver�len veya �ptal ed�len yetk�lend�r�lm�ş kurumlar, bu �şlemler�n tamamlanmasını müteak�p yapılan tebl�gat tar�h�nden �t�baren Genel Müdürlüğün
�nternet sayfası üzer�nden �lan ed�l�r.

(10) Kanun ve bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı b�r durum olmadıkça, yetk� belges�n� yen�lemek �sted�kler�n�, N�san veya Ek�m ayında Genel Müdürlüğe yazılı olarak
b�ld�ren ün�vers�ten�n veya �lg�l� meslek odasının yetk� belges�, Genel Müdürlük �le �mzaladıkları yetk�lend�rme anlaşması yen�lenmek ve yetk� belges� bedel� alınmak suret�yle her
beş yılda b�r Genel Müdürlük tarafından yen�len�r.

(11) Yetk� belges� yen�lenmeyen veya �ptal ed�lenler�n ş�rketlere verd�kler� yetk� belgeler� �le �lg�l� �şlemler, ş�rketler�n yetk� belgeler�n�n süres�n�n b�t�m�ne kadar Genel
Müdürlük tarafından yürütülür.

Ş�rketler�n yetk�lend�r�lmes�, �zlenmes� ve denet�m�
MADDE 6 – (1) Enerj� ver�ml�l�ğ� h�zmetler�n� yürütmek �steyen tüzel k�ş�lere, Genel Müdürlük veya yetk�lend�r�lm�ş kurumlar tarafından, sanay� ve/veya b�na

sektörler�nde faal�yet yürütmek üzere, aşağıda tanımlanan esaslar çerçeves�nde yetk� belges� ver�l�r.
a) Sanay� sektörü �ç�n ver�len yetk� belges� �le sanay�n�n tüm alt sektörler�nde faal�yet gösteren �şletmeler ve endüstr�yel �şletmeler �le elektr�k üret�m tes�sler�ne ve

organ�ze sanay� bölgeler�ne, b�na sektörü �ç�n ver�len yetk� belges� �le de b�na ve h�zmetler sektöründek� tüm b�nalara ve �şletmelere yönel�k enerj� ver�ml�l�ğ� h�zmetler� ver�leb�l�r.
b) Yetk� belges� alınab�lmes� �ç�n, Ek-5`te tanımlanan alt sektörler arasından en az b�r�s�n�n uzmanı olunduğunun beyan ed�lmes� zorunludur. Ş�rket�n uzmanı olduğu alt

sektör veya sektörler yetk� belges�nde B sınıfı olarak bel�rt�l�r.
(2) Yetk� belges� almak �steyenler, sanay� ve/veya b�na sektörü terc�hler�n�, uzmanı oldukları alt sektör terc�hler�n� ve eğ�t�m h�zmet� verme konusundak� terc�hler�n� �çeren

başvuru yazısı ek�nde altıncı fıkrada bel�rt�len belge ve dökümanları sunmak suret�yle her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Genel Müdürlüğe veya yetk�lend�r�lm�ş kurumlara
başvurur.

(3) Sanay� kategor�s�nde yetk� belges� almak �steyenlerde asgar� olarak aşağıdak� personel altyapısına sah�p olma şartı aranır:
a) Ek-5`te tanımlanan sanay� alt sektörler�nden b�r�nde, üret�m hatlarındak� proses ve ek�pmanlar konusunda toplam olarak en az on yıllık deney�m sah�b� ve �lg�l� sektörde

üret�m ve �şletme �le �lg�l� b�r�mler�n yönet�m kademeler�nde görev almış asgar� b�r mühend�s,
b) Etüt-proje sert�f�kasına ve en az beş yıllık meslek� deney�me sah�p asgar� üç mühend�s,
c) Ek-5`te tanımlanan sanay� alt sektörler�nden b�rden fazla alt sektörün uzmanı olunduğunun bel�rt�lmek �stenmes� hal�nde, (a) bend�nde bel�rt�lene �lave olarak her b�r alt

sektör �ç�n aynı bentte bel�rt�len n�tel�klere sah�p asgar� b�r mühend�s �le (b) bend�nde bel�rt�lenlere �lave olarak, her b�r alt sektör �ç�n aynı bentte bel�rt�len n�tel�klere sah�p asgar�
�k� mühend�s.

(4) B�na kategor�s�nde yetk� belges� almak �steyenlerde asgar� olarak aşağıdak� personel altyapısına sah�p olma şartı aranır:
a) Ek-5`te tanımlanan alt sektörlerden b�r�nde proje, tasarım, uygulama ve/veya �şletme konularında en az beş yıl deney�m sah�b� asgar� b�r mühend�s,
b) Etüt-proje sert�f�kasına ve en az üç yıllık meslek� deney�me sah�p asgar� �k� mühend�s.
c) Ek-5`te tanımlanan alt sektörlerden her �k�s�n�n uzmanı olunduğunun bel�rt�lmek �stenmes� hal�nde, (a) bend�nde bel�rt�lene �lave olarak, aynı bentte bel�rt�len n�tel�klere

sah�p asgar� b�r mühend�s �le (b) bend�nde bel�rt�lenlere �lave olarak, aynı bentte bel�rt�len n�tel�klere sah�p asgar� �k� mühend�s.
(5) Yetk� belges� almak �steyenlerde asgar� olarak aşağıdak� tes�s, c�haz ve ek�pman altyapısına sah�p olma şartı aranır.
a) Ek-3`te yer alan konuları �çerecek şek�lde ölçüm yapab�lme yeteneğ�ne sah�p, Türk Akred�tasyon Kurumu tarafından kabul ed�lm�ş ulusal veya uluslararası

laboratuvarlar tarafından kal�bre ed�lm�ş ve et�ketlenm�ş c�hazlara sah�p olmak,
b) Enerj� yönet�c�s� eğ�t�m h�zmet� ver�lmek �stenmes� hal�nde, Ek-1`de tanımlanan eğ�t�m tes�sler�ne sah�p olmak.
(6) Yetk� belges� almak üzere yapılan başvurularda sunulacak b�lg� ve belgeler şunlardır.
a) Personel altyapısına �l�şk�n b�lg� ve belgeler:
1) Personel�n T.C. k�ml�k numarası beyanı,
2) Personel�n eğ�t�m durumlarını gösteren belgeler,
3) Personel�n özgeçm�ş b�lg�ler�,
4) Üçüncü ve dördüncü fıkrada bel�rt�len k�ş�ler�n tüzel k�ş�n�n �şyer� adres�nde tam zamanlı çalıştıklarını veya ortağı olduklarını gösteren �lg�l� sosyal güvenl�k kurumu �l

müdürlüğü tarafından tasd�k ed�lm�ş belgeler �le bu k�ş�ler�n deney�mler�n� gösteren çalıştıkları �şyerler�nden veya �ş sah�pler�nden alınmış belgeler,
5) Mühend�sler�n Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�ne bağlı �lg�l� mühend�s odasına kayıtlı olduğunu göster�r belgeler.
b) Tes�s, c�haz ve ek�pman altyapısına �l�şk�n b�lg� ve belgeler:
1) Beş�nc� fıkranın (a) bend� gereğ�nce sah�p olunan c�hazların faturaları veya proforma faturaları,
2) Enerj� yönet�c�s� eğ�t�m h�zmet� ver�lmek �stenmes� hal�nde, Ek-1`de tanımlanan n�tel�klere sah�p eğ�t�m tes�s�ne sah�p olunduğunu gösteren b�lg� ve belgeler,
c) Enerj� yönet�c�s� eğ�t�m h�zmet� ver�lmek �stenmes� hal�nde, ayrıca;
1) Eğ�t�mlerde uygulayacağı müfredat, program ve kullanacağı eğ�t�m dokümanlarının b�rer suret�,
2) Müfredat ve programa uygun olarak, eğ�t�mlerde eğ�t�c� olacak k�ş�ler�n T.C. k�ml�k numaraları, eğ�t�m durumlarını gösteren belgeler, meslek� deney�mler�n� gösteren

belgeler ve özgeçm�ş b�lg�ler�,
ç) Tüzel k�ş�n�n T�caret Odasına veya Sanay� ve T�caret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgeler.
(7) Ş�rketler�n yetk� belges� almak üzere yaptıkları başvurular Genel Müdürlük veya yetk�lend�r�lm�ş kurumlarca oluşturulan kom�syon tarafından �ncelen�r ve

değerlend�r�l�r. Yetk�lend�r�lm�ş kurumlar tarafından oluşturulan kom�syonlarda Genel Müdürlüğü tems�len en az b�r üye bulundurulur.
(8) Belgeler üzer�nden ve yer�nde yapılan �nceleme çalışmaları net�ces�nde altıncı fıkradak� belgeler� eks�ks�z olan ve bu madde kapsamındak� �stekler� karşılayan tüzel

k�ş�lere, yetk�lend�rme anlaşması yapılmak suret�yle yetk� belges� ver�l�r.
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(9) Yetk�lend�rme anlaşmasının ve yetk� belges�n�n formatı, Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak yayımlanır.
(10) Aşağıda tanımlanan şartların sağlandığına da�r belgeler�n� yetk� belges�n� aldığı Genel Müdürlüğe veya yetk�lend�r�lm�ş kuruma sunan ş�rket�n yetk� belges�n�n sınıfı

A`ya yükselt�l�r.
a) Ş�rket �ç�n TS EN ISO 9001 Kal�te Yönet�m S�stem� belges�ne sah�p olmak,
b) Sanay� sektörü �ç�n, yetk� belges� sınıfı yükselt�lmek �stenen alt sektörde tek b�r sözleşmeye dayalı olarak y�rm�beşm�lyon Türk L�rasının, toplam olarak �se

�k�yüzell�m�lyon Türk L�rasının üzer�nde ver�ml�l�k artırıcı proje uygulaması yapıldığına da�r �ş b�t�rme belges�ne sah�p olmak; tek sözleşmeye dayalı yapılan �şe �l�şk�n projen�n en
az b�r b�leşen�n�n üret�m �le doğrudan �lg�l� proses veya proses ek�pmanlarının �y�leşt�r�lmes�ne yönel�k olması,

c) B�na sektörü �ç�n, tek b�r sözleşmeye dayalı olarak onm�lyon Türk L�rasının, toplam olarak �se yüzm�lyon Türk L�rasının üzer�nde ver�ml�l�k artırıcı proje uygulaması
yapıldığına da�r �ş b�t�rme belges�ne sah�p olmak,

(11) Yetk� belgeler� aşağıda bel�rt�len durumlarda ve şek�llerde �ptal ed�l�r:
a) En fazla üç uygulama anlaşmasındak� taahhüdünü yer�ne get�remeyen ş�rket�n yetk� belges� b�r yıldan önce yen�lenmemek üzere �ptal ed�l�r.
b) Yetk� belges� kapsamına g�ren faal�yetler�n yürütülmes�nde Kanun hükümler�ne aykırı hareket ed�lmes� hal�nde ş�rket önce yazılı olarak �htar ed�l�r. Yetk� dönem�

boyunca aynı konuda üç kez yazılı olarak �htar ed�len veya �htar ed�len konudak� aykırılığı altı aydan fazla olmamak üzere Genel Müdürlük tarafından ver�len süre zarfında
g�dermeyen ş�rket�n yetk� belges� �ptal ed�l�r.

c) Ş�rketler tarafından sunulan faal�yet raporları üzer�nden ve/veya yer�nde yapılan �nceleme ve denet�mlerde tesp�t ed�len uyumsuzlukların ş�rket tarafından doksan
takv�m günü �ç�nde düzelt�lmemes� hal�nde ş�rket�n yetk� belges� �ptal ed�l�r.

ç) İptal ed�len yetk� belgeler�n�n yen�leneb�lmes� �ç�n bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak yen�den başvuru yapılması şarttır. (b) ve (c) bentler� kapsamında �ptal
ed�len yetk� belgeler� beş yıl süre �le yen�lenmez.

(12) Yetk� belges� ver�len veya �ptal ed�len ş�rketler Genel Müdürlüğün �nternet sayfası üzer�nden �lan ed�l�r. Yetk�lend�r�lm�ş kurumlar yetk� belges� ver�len veya �ptal
ed�len ş�rketler�, �şlemler�n�n tamamlanma tar�h�nden �t�baren beş �ş günü �ç�nde Genel Müdürlüğe b�ld�r�r.

(13) Ş�rketler tarafından ver�len enerj� ver�ml�l�ğ� h�zmetler�nde aşağıdak� usul ve esaslara uyulur:
a) Etüt, proje ve danışmanlık h�zmetler� kapsamında yapılan ölçümlerde, akred�te olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kal�brasyonu yapılmış ve

et�ketlenm�ş c�hazların kullanılması zorunludur. Etüt, proje ve danışmanlık h�zmetler�nde kullanılan c�hazların l�stes� ve c�hazların kal�brasyon durumları �le �lg�l� güncel belgeler
etüt raporlarının ve projeler�n ayrılmaz b�r parçası ve ek�d�r.

b) Enerj� yönet�c�s� eğ�t�m h�zmet� ver�leb�lmes� �ç�n etüt, proje ve danışmanlık konusunda h�zmet ver�yor olmak şarttır.
c) H�zmet anlaşması veya uygulama anlaşması kapsamında, ş�rket�n veya ş�rket adına hereket edenler�n yol açtığı zararların tazm�n� �le �lg�l� hususlara ş�rket �le müşter�s�

arasında yapılan h�zmet anlaşmasında veya uygulama anlaşmasında yer ver�l�r.
(14) Ş�rketler�n uygulama anlaşmaları kapsamında sağlanan tasarruf m�ktarları kend�s�ne yetk� belges� veren kurumun ve Genel Müdürlüğün �nternet sayfası üzer�nden

�lan ed�l�r. İht�laf hal�nde, uygulama anlaşması kapsamında garant� ett�ğ� enerj� tasarruf m�ktarını, uygulama anlaşmasında tanımlanmış yöntem ve kr�terlere uygun olarak,
uygulama önces� ve sonrası Genel Müdürlük tarafından yapılacak veya yaptırılacak ölçümlerle müşter�s�n�n ve yetk�lend�r�ld�ğ� kurumun tems�lc�ler� huzurunda kanıtlayamayan
ş�rket, kend�s�ne yetk� belges� veren yetk�lend�r�lm�ş kurumun ve Genel Müdürlüğün �nternet sayfası üzer�nden �lan ed�l�r.

(15) Ş�rketler�n yetk� belges� kapsamına g�ren konulardak� faal�yetler�n�n Kanun ve bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun şek�lde yürütülüp yürütülmed�ğ�, Genel Müdürlük
tarafından tebl�ğ olarak yayımlanan usul ve esaslar çerçeves�nde, ş�rkete yetk� belges� veren yetk�lend�r�lm�ş kurum ve/veya Genel Müdürlük tarafından �zlen�r ve denetlen�r. Genel
Müdürlük yetk�lend�r�lm�ş kurumlar tarafından yetk� belges� ver�len ş�rketler� �zleme ve denetleme yetk�s�ne sah�pt�r. Yetk�lend�r�lm�ş kurumlar tarafından ş�rketler�n �zlenmes�nde
ve denet�m�nde tesp�t ed�len ve aykırılık teşk�l eden hususlar, �lg�l� yetk�lend�r�lm�ş kurum tarafından en geç otuz takv�m günü �ç�nde Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r.

(16) Ş�rketler, her yıl Ocak ayı sonuna kadar kend�s�n� yetk�lend�ren kuruma yıllık faal�yet raporu sunar. Ş�rket tarafından yapılan etüt raporları ve hazırlanan projeler
faal�yet raporlarının ayrılmaz b�r parçası ve ek� olarak sunulur.

(17) Yetk�lend�rme anlaşması ve yetk� belges� kapsamındak� hak ve yükümlülükler üçüncü k�ş�lere dev�r ve teml�k ed�lemez.
(18) Kanun ve bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı b�r durum olmadıkça, süres� dolan yetk� belges�n� yen�lemek �sted�kler�n� söz konusu belgey� aldıkları Genel Müdürlüğe

veya yetk�lend�r�lm�ş kuruma Ocak veya Temmuz ayında yazılı olarak b�ld�ren ş�rket�n yetk� belges�, yetk�lend�rme anlaşması yen�lenmek ve yetk� belges� bedel� alınmak suret�yle
her üç yılda b�r Genel Müdürlük veya �lg�l� yetk�lend�r�lm�ş kurum tarafından yen�len�r.

Yetk�lend�r�lm�ş kurumlar ve ş�rketler tarafından ödenecek bedeller
MADDE 7 – (1) Kurul tarafından bel�rlenen enerj� yönet�c�s� sert�f�ka bedeller�n�n yetk�lend�r�lm�ş kurumlara ödenecek bölümü ve yetk� belges� bedeller� her yıl Ocak

ayında Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak yayımlanır. Yetk�lend�r�lm�ş kurumlar yetk� belges� bedel�n� Genel Müdürlüğe; ş�rketler �se yetk� belges� bedel�n� ve enerj�
yönet�c�s� sert�f�kası bedel�n�n yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla Kurul tarafından bel�rlenen bölümünü yetk�lend�rme anlaşması yaptıkları Genel Müdürlüğe veya
yetk�lend�r�lm�ş kuruma öder. Yetk� belges� bedel�n� ödemeyenlere yetk� belges� ver�lmez. Enerj� yönet�c�s� sert�f�ka bedel�n�n Kurul tarafından bel�rlenen bölümünü ödemeyen
ş�rket�n yetk� belges� �ptal ed�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Enerj� Yönet�m� ve Ver�ml�l�k Artırıcı Önlemler

Enerj� yönet�m�
MADDE 8 – (1) Enerj� yönet�m� kapsamında aşağıdak� faal�yetler yürütülür:
a) Enerj� yönet�m� konusunda hedef ve öncel�kler� tanımlayan b�r enerj� pol�t�kasının oluşturulması; enerj� yönet�c�s�n�n veya enerj� yönet�m b�r�m�n�n h�yerarş�k yapı

�ç�ndek� yer�n�n, görev, yetk� ve sorumluluklarının tanımlanması; bunları yazılı kurallar hal�nde yayımlamak suret�yle tüm çalışanların ve enerj� yönet�m� faal�yetler� �le �lg�l�
k�ş�ler�n bunlardan haberdar ed�lmes�,

b) Tüket�m alışkanlıklarının �y�leşt�r�lmes�ne, gereks�z ve b�l�nçs�z kullanımın önlenmes�ne yönel�k önlemler�n ve prosedürler�n bel�rlenmes�, tanıtımının yapılması ve
çalışanların b�lg� ve b�l�nç düzey�n� artırıcı eğ�t�m programları düzenlenmes�,

c) Enerj� tüketen s�stemler, süreçler veya ek�pmanlar üzer�nde yapılab�lecek tad�latların bel�rlenmes� ve uygulanması,
ç) Etütler�n yapılması, projeler�n hazırlanması ve uygulanması,
ç) Enerj� tüketen ek�pmanların ver�ml�l�kler�n�n �zlenmes�, bakım ve kal�brasyonlarının zamanında yapılması,
d) Yönet�me sunulmak üzere, enerj� �ht�yaçlarının ve ver�ml�l�k artırıcı uygulamaların planlarının, bütçe �ht�yaçlarının, fayda ve mal�yet anal�zler�n�n hazırlanması,
e) Enerj� tüket�m�n�n ve mal�yetler�n�n �zlenmes�, değerlend�r�lmes� ve per�yod�k raporlar üret�lmes�,
f) Enerj� tüket�mler�n� �zlemek �ç�n �ht�yaç duyulan sayaç ve ölçüm c�hazlarının tem�n ed�lmes�, montajı ve kal�brasyonlarının zamanında yapılması,
g) Özgül enerj� tüket�m�n�n, mal veya h�zmet üret�m� �le enerj� tüket�m� �l�şk�s�n�n, enerj� mal�yetler�n�n, �şletmen�n enerj� yoğunluğunun �zlenmes� ve bunları �y�leşt�r�c�

öner�ler�n hazırlanması,
ğ) Enerj� kompoz�syonunun değ�şt�r�lmes� ve alternat�f yakıt kullanımı �le �lg�l� �mkanların araştırılması, çevren�n korunmasına, çevreye zararlı salımların azaltılmasına ve

sınır değerler�n aşılmamasına yönel�k önlemler�n hazırlanarak bunların uygulanması,
h) Enerj� �kmal kes�nt�s� durumunda uygulanmak üzere petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmaya yönel�k alternat�f planların hazırlanması,
ı) Enerj� kullanımına ve enerj� yönet�m� konusunda yapılan çalışmalara �l�şk�n yıllık b�lg�ler�n her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönder�lmes�,
�) Toplam ve b�r�m ürün veya fayda başına karbond�oks�t salımlarının ve enerj� ver�ml�l�ğ� tedb�rler� �le azaltılab�lecek salım m�ktarlarının bel�rlenmes�.
(2) Enerj� yönet�c�s� görevlend�rmekle veya enerj� yönet�m b�r�m� kurmakla yükümlü endüstr�yel �şletmelerdek�, organ�ze sanay� bölgeler�ndek� ve b�nalardak� enerj�

yönet�m� s�stemler�, TS ISO 50001 Enerj� Yönet�m S�stem�-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şek�lde oluşturulur.
Enerj� yönet�c�s� görevlend�r�lmes� ve enerj� yönet�m b�r�m� kurulması
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MADDE 9 – (1) Yönet�mler, yıllık toplam enerj� tüket�m� b�n TEP ve üzer� olan endüstr�yel �şletmeler�nde, 8 �nc� maddede bel�rt�len enerj� yönet�m� faal�yetler�n�n
yürütülmes�n� tem�n etmek üzere, her b�r endüstr�yel �şletmes�ndek� çalışanları arasından enerj� yönet�c�s� sert�f�kasına sah�p b�r�s�n� enerj� yönet�c�s� olarak görevlend�r�r.

(2) Toplam �nşaat alanı en az y�rm�b�n metrekare veya yıllık toplam enerj� tüket�m� beşyüz TEP ve üzer� olan t�car� b�naları ve h�zmet b�naları �le toplam �nşaat alanı en az
onb�n metrekare veya yıllık toplam enerj� tüket�m� �k�yüzell� TEP ve üzer� olan kamu kes�m� b�nalarının yönet�mler�, b�na ve tes�sler�nde, 8 �nc� maddede bel�rt�len enerj� yönet�m�
faal�yetler�n�n yürütülmes�n� tem�n etmek üzere, b�nalarındak� çalışanları arasından enerj� yönet�c�s� sert�f�kasına sah�p b�r�s�n� enerj� yönet�c�s� olarak görevlend�r�r. Çalışanları
arasından görevlend�rmen�n mümkün olmadığı hallerde, enerj� yönet�c�ler� veya ş�rketler �le sözleşme yapılmak suret�yle h�zmet alınır. Bu şek�lde enerj� yönet�c�s� sert�f�kası sah�b�
b�r k�ş� tarafından ver�leb�lecek h�zmet, üç b�na �le sınırlıdır. B�rden fazla bağımsız b�nanın enerj� �ht�yacının aynı merkezden tem�n ed�lmes� hal�nde, bağımsız b�naların ayrı ayrı
toplam �nşaat alanlarının toplamı, toplam �nşaat alanı olarak kabul ed�l�r.

(3) Yıllık toplam enerj� tüket�m� b�n TEP`ten az olan endüstr�yel �şletmelerde, 8 �nc� maddede bel�rt�len enerj� yönet�m� uygulamalarının yer�ne get�r�lmes�ne yardımcı
olmak amacıyla b�lg�lend�rme, b�l�nçlend�rme ve örnek uygulama g�b� çalışmalar yapmak ve organ�ze sanay� bölges� tarafından veya onun adına yürütülen enerj� üret�m, �let�m
veya dağıtım faal�yetler� kapsamında, 8 �nc� maddede bel�rt�len çalışmaları yapmak üzere, bölges�nde faal durumda en az ell� �şletme bulunan organ�ze sanay� bölgeler�nde enerj�
yönet�m b�r�m� kurulur.

(4) Kamu kes�m� dışında kalan ve yıllık toplam enerj� tüket�mler� ell�b�n TEP ve üzer� olan endüstr�yel �şletmelerde, 8 �nc� maddede bel�rt�len enerj� yönet�m�
faal�yetler�n�n yürütülmes�n� tem�n etmek üzere, enerj� yönet�m b�r�m� kurulur. Organ�zasyonlarında toplam kal�te çalışmalarından sorumlu olan ve bünyes�nde enerj� yönet�c�s�n�n
de görev aldığı kal�te yönet�m b�r�m� bulunan endüstr�yel �şletmeler bu b�r�mler�n� enerj� yönet�m b�r�m� olarak da görevlend�reb�l�r.

(5) Görevlend�r�len enerj� yönet�c�ler�n�n k�ml�k, özgeçm�ş, adres ve �let�ş�m b�lg�ler� Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r. B�ld�r�mlerde aşağıdak� usul ve esaslara uyulur.
a) Yapı kullanma �zn� alınan ve toplam �nşaat alanı y�rm�b�n metrekaren�n üzer�nde olan t�car� b�nalar ve h�zmet b�naları �le toplam �nşaat alanı onb�n metrekaren�n

üzer�nde olan kamu kes�m� b�naları �ç�n yapı kullanma �zn� alınmasını tak�p eden b�r yıl �ç�nde b�ld�r�l�r.
b) Yapı kullanma �zn� alınan veya faal�yete geçen t�car� b�nalardan, h�zmet b�nalarından, kamu kes�m� b�nalarından veya endüstr�yel �şletmelerden altıncı fıkra uyarınca

enerj� yönet�m� uygulanması, enerj� yönet�c�s� görevlend�r�lmes� veya enerj� yönet�m b�r�m� kurulması gerekt�ğ� tesp�t ed�lenler �le yen� kurulan ve üçüncü fıkrada bel�rt�len
kr�terlere sah�p olan organ�ze sanay� bölgeler� �ç�n altmış takv�m günü �ç�nde b�ld�r�l�r.

c) Enerj� yönet�c�s� değ�ş�kl�kler�nde, görevde bulunanın ayrılmasını tak�p eden altmış takv�m günü �ç�nde yen� enerj� yönet�c�s� görevlend�r�lerek b�ld�r�l�r.
(6) Enerj� tüket�m�ne göre enerj� yönet�m� uygulanacak, enerj� yönet�c�s� görevlend�r�lecek veya enerj� yönet�m b�r�m� kurulacak endüstr�yel �şletmeler veya b�nalar

aşağıda tanımlanan usul ve esaslara göre bel�rlen�r:
a) Yıl �ç�nde tüket�len her b�r yakıt türü ve elektr�k enerj�s� m�ktarı Ek-2`de tanımlanan katsayılarla çarpılmak suret�yle TEP`e çevr�l�r. Ek-2`de yer almayan yakıtların

TEP`e çevr�lmes�nde Uluslararası Enerj� Ajansı tarafından yayımlanan katsayılar veya değerler esas alınır.
b) Bütün yakıt türler� ve elektr�k enerj�s� �ç�n bulunan TEP değerler� toplanmak suret�yle yıllık toplam enerj� tüket�m� hesaplanır.
c) Genel Müdürlük, 32 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası uyarınca ver�len b�lg�ler çerçeves�nde, son üç yıla a�t yıllık toplam enerj� tüket�mler�n�n ortalamasını esas almak

suret�yle enerj� yönet�m� uygulanacak, enerj� yönet�c�s� görevlend�r�lecek veya enerj� yönet�m b�r�m� kurulacak olanları bel�rler.
ç) Yen� kurulan b�na ve endüstr�yel �şletmelerde �lk yıla a�t toplam enerj� tüket�m�n�n b�r�nc�, �k�nc� ve dördüncü fıkralarda tanımlanan sınır değerler�n �k� m�sl�n� aşması

hal�nde, üç yıllık ortalamaya bakılmaksızın, enerj� yönet�c�s� görevlend�r�l�r veya enerj� yönet�m b�r�m� kurulur.
(7) Enerj� yönet�c�s� görevlend�r�lmes�, enerj� yönet�m b�r�m� kurulması ve 8 �nc� madde kapsamında tanımlanan enerj� yönet�m� �le �lg�l� faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes� �le

�lg�l� olarak Genel Müdürlüğün yer�nde yapacağı �ncelemelerde ve denetlemelerde talep ed�len b�lg� ve belgeler�n ver�lmes� ve gerekl� şartların sağlanması zorunludur.
(8) İk�nc� fıkra uyarınca, b�nalarda enerj� yönet�c�s� olarak h�zmet alınacak enerj� yönet�c�ler�n�n �lg�l� meslek odasına kayıtlı olması şarttır.
Enerj� ver�ml�l�ğ�n� arttırıcı önlemler
MADDE 10 – (1) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� uyarınca, endüstr�yel �şletmelerde ve h�zmet sektöründek� b�nalarda yapılacak etütler aşağıda tanımlanan

usul ve esaslara göre yapılır:
a) Genel Müdürlük sanay� alt sektörler�n�n her b�r�nde, sektörü tems�l edeb�lecek şek�lde bel�rlenecek en az beş �şletmede etüt yapar veya ş�rketlere yaptırır. Bu etütler her

dört yılda b�r yen�len�r.
b) Yıllık toplam enerj� tüket�m� beşb�n TEP ve üzer� olan endüstr�yel �şletmeler �le toplam �nşaat alanı y�rm�b�n metrekaren�n üzer�nde olan h�zmet sektöründe faal�yet

gösteren b�nalarda etüt yapılır veya ş�rketlere yaptırılır. Bu etütler her dört yılda b�r yen�len�r. Etüt raporlarının ve bel�rlenen önlemlere �l�şk�n uygulama planlarının b�rer suret�
Genel Müdürlüğe gönder�l�r.

(2) Mevcut tes�sler�n �şlet�lmes�nde, yen� tes�sler�n kurulmasında, kapas�te arttırımı ve modern�zasyon çalışmalarında, enerj� yönet�c�ler�n�n bu Yönetmel�k kapsamındak�
görevler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde, etüt ve projelerde aşağıdak� önlemler öncel�kle d�kkate alınır.

a) Yakma s�stemler�nde yanma kontrolü ve opt�m�zasyonu �le yakıtların ver�ml� yakılması,
b) Isıtma, soğutma, �kl�mlend�rme ve ısı transfer�nde en yüksek ver�m�n elde ed�lmes�,
c) Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ün�teler�n yalıtılarak �stenmeyen ısı kayıplarının veya

kazançlarının en aza �nd�r�lmes�,
ç) Atık ısı ger� kazanımı,
d) Isının �şe dönüştürülmes�nde ver�ml�l�ğ�n arttırılması,
e) Elektr�k tüket�m�nde kayıpların önlenmes�,
f) Elektr�k enerj�s�n�n mekan�k enerj�ye veya ısıya dönüşümünde ver�ml�l�ğ�n artırılması,
g) Otomat�k kontrol uygulamaları �le �nsan faktörünün en aza �nd�r�lmes�,
ğ) Kes�nt�s�z enerj� arzı sağlayacak g�rd�ler�n seç�m�ne d�kkat ed�lmes�,
h) Mak�naların enerj� ver�ml�l�ğ� yüksek olan teknoloj�ler arasından, standard�zasyon ve kal�te güvenl�k s�stem�n�n gerekler�ne d�kkat ed�lerek seç�lmes�,
ı) İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeyde olacak şek�lde projelend�r�lmes� ve uygulamanın projeye uygun olarak gerçekleşt�r�lmes�n�n sağlanması,
�) İnşaa ve montaj aşamasında enerj� ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� ölçüm c�hazlarının tem�n ve monte ed�lmes�,
j) Yen�leneb�l�r enerj�, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının anal�z ed�lmes�,
k) Aydınlatmada yüksek ver�ml� armatür ve lambaların, elektron�k balastların, aydınlatma kontrol s�stemler�n�n kullanılması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması,
l) Enerj� tüketen veya dönüştüren ek�pmanlar �ç�n �lg�l� mevzuat kapsamında tanımlanan asgar� ver�ml�l�k kr�terler�n�n sağlanması,
m) Camlamada düşük yayınımlı ısı kontrol kaplamalı ç�ft cam s�stemler�n�n kullanılması.
(3) Genel Müdürlük tarafından yapılacak veya ş�rketlere yaptırılacak etüt çalışmaları �ç�n gerekl� koşulların sağlanması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�m ve Sert�f�kalandırmalar

Enerj� yönet�c�s� eğ�t�mler�
MADDE 11 – (1) Enerj� yönet�c�s� eğ�t�mler�ne mühend�sl�k alanında veya tekn�k eğ�t�m fakülteler�n�n mak�ne, elektr�k veya elektr�k-elektron�k bölümler�nde en az l�sans

düzey�nde eğ�t�m almış k�ş�ler kabul ed�l�r.
(2) Genel Müdürlük, yetk�lend�r�lm�ş kurumlar ve ş�rketler tarafından, Ek-1`de tanımlanan müfredat konularından teor�k olarak ver�leceğ� bel�rt�len konuları �çerecek

şek�lde oluşturulan eğ�t�m programı çerçeves�nde, dersl�klerde sınıf eğ�t�mler� ve/veya �nternet üzer�nden uzaktan eğ�t�mler düzenlen�r. Bu eğ�t�mlere katılım �steğe bağlıdır.
(3) Genel Müdürlük, yetk�lend�r�lm�ş kurumlar ve ş�rketler tarafından, Ek-1`de tanımlanan müfredat konularından uygulamalı olarak ver�leceğ� bel�rt�len konularda teor�k

ön b�lg�, ölçüm, deney, değerlend�rme ve hesaplama g�b� konuları �çerecek şek�lde oluşturulan eğ�t�m programı çerçeves�nde, uygulamalı eğ�t�mler düzenlen�r. Bu eğ�t�mler, Ek-
1`de uygulamalı olarak ver�leceğ� bel�rt�len konuların tamamını kapsar ve süres� kırk ders saat�nden az olamaz. Bu eğ�t�mler kapsamında ver�lecek teor�k ön b�lg�ler �ç�n ayrılan
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toplam süre, toplam eğ�t�m süres�n�n dörtte b�r�nden fazla olamaz. Bu eğ�t�mler�n teor�k ön b�lg�, değerlend�rme ve hesaplama kısımları sınıf ortamında, ölçüm ve deney kısımları
�se Ek-1`de bel�rt�len çerçevede eğ�t�m ün�teler�ne ve ek�pmanlarına sah�p olan ve �şletme koşullarında çalıştırılab�len laboratuvar ortamında ver�l�r. Uygulamalı eğ�t�mlerde en az
otuzbeş ders saat� devam etme zorunluluğu vardır.

(4) 13 üncü madde kapsamında yapılan merkez� sınavda başarılı olanlara, Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak yayımlanan formatta enerj� yönet�c�s� sert�f�kası ver�l�r.
(5) Genel Müdürlüğün enerj� yönet�c�s� eğ�t�m� ve etüt çalışmalarını yürüten b�r�mler�nde en az �k� yıl görev yapan ve bu çalışmalarda f��len görev aldığını belgeleyen

personel�ne, başkaca b�r koşul aranmaksızın enerj� yönet�c�s� sert�f�kası ver�l�r.
(6) Türk S�lahlı Kuvvetler�, M�ll� Savunma Bakanlığı, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve M�ll� İst�hbarat Teşk�latı Müsteşarlığı bünyes�nde görevlend�r�lecek enerj� yönet�c�ler�n�n

sert�f�kalandırılması �ç�n, bu kurum ve kuruluşlarca bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak Genel Müdürlük �şb�rl�ğ� �le düzenlenen uygulamalı enerj� yönet�c�s� eğ�t�mler�ne
katılan ve Genel Müdürlük �şb�rl�ğ� �le bu kurum veya kuruluşlarca yapılan sınavda başarılı olan, en az l�sans eğ�t�m� almış k�ş�lere Genel Müdürlük tarafından enerj� yönet�c�s�
sert�f�kası ver�l�r. Bu kurslara, öncel�kle mühend�sl�k alanında eğ�t�m almış olanlar, bunun mümkün olmaması hal�nde tekn�k eğ�t�m fakülteler�n�n mak�ne, elektr�k veya elektr�k-
elektron�k bölümler�nde eğ�t�m almış olanlar, bunun da mümkün olmaması hal�nde d�ğer alanlarda l�sans eğ�t�m� almış olanlar kabul ed�l�r. Bu fıkra kapsamında enerj� yönet�c�s�
sert�f�kası alanlardan, mühend�sl�k veya tekn�k eğ�t�m fakülteler�ne eşdeğer düzeyde l�sans eğ�t�m� almış olanlar kamu görevler�n�n sona ermes� hal�nde, bu fıkrada tanımlanan
kurumlar dışında da enerj� yönet�c�s� olarak görev yapab�l�r.

Etüt-proje eğ�t�mler�
MADDE 12 – (1) Etüt-proje eğ�t�mler�ne mühend�sl�k alanında en az l�sans düzey�nde eğ�t�m almış k�ş�ler kabul ed�l�r.
(2) Genel Müdürlük veya yetk�lend�r�lm�ş kurumlar tarafından düzenlenen etüt-proje eğ�t�mler�, Ek-1`de bel�rt�len müfredat konularından teor�k ve uygulamalı olarak

ver�leceğ� bel�rt�len konularda teor�k b�lg�, ölçüm, deney, değerlend�rme ve hesaplama g�b� konuları �çerecek şek�lde oluşturulan eğ�t�m programı çerçeves�nde, uygulama ağırlıklı
eğ�t�mler şekl�nde düzenlen�r. Teor�k olarak ver�lmes� öngörülen konular sınıf kursları şekl�nde dersl�klerde, uygulamalı kısımlar �se teor�k ön b�lg�, ölçüm, deney, değerlend�rme ve
hesaplama g�b� konuları �çerecek şek�lde sınıf ve Ek-1`de bel�rt�len çerçevede eğ�t�m ün�teler�ne ve ek�pmanlarına sah�p olan ve �şletme koşullarında çalıştırılab�len laboratuvar
ortamında yapılır.

(3) Etüt-proje eğ�t�mler�n�n toplam süres� yüzy�rm� ders saat�nden az olamaz. Etüt-proje eğ�t�mler�nde en az yüz ders saat� devam etme zorunluluğu vardır. Ek-1`de teor�k
olarak ver�leceğ� bel�rt�len konular �ç�n ayrılan toplam süre, toplam eğ�t�m süres�n�n üçte b�r�nden fazla olamaz.

(4) Eğ�t�m�n tamamlanmasını tak�p eden en fazla üç ay �çer�s�nde, eğ�t�c� k�ş�ler�n rehberl�ğ�nde etüt ve proje çalışması yaptırılır.
(5) 13 üncü madde kapsamında yapılan merkez� sınavda başarılı olanlara, Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak yayımlanan formatta etüt-proje sert�f�kası ve enerj�

yönet�c�s� sert�f�kası ver�l�r.
(6) Genel Müdürlüğün enerj� ver�ml�l�ğ� çalışmalarında en az on yıl süreyle görev almış olanlardan etüt çalışmalarında f��len görev alan, mühend�sl�k alanında en az l�sans

düzey�nde eğ�t�m almış Genel Müdürlük personel�ne başkaca b�r koşul aranmaksızın etüt-proje sert�f�kası ver�l�r.
(7) Genel Müdürlük tarafından gel�şt�r�len uluslararası �şb�rl�kler� kapsamında, ş�rketler�n �ht�saslaşmasını tem�nen yurt �ç�nde veya yurt dışında kısa sürel� eğ�t�m

programları düzenlenmes� hal�nde, asgar� olarak, Ek-6`da yer alan Tablo 2`de uzman personel l�stes�nde yer alan k�ş�ler�n katılımı sağlanır.
Eğ�t�m programlarının �zlenmes� ve denet�m�, sınavlar, eğ�t�m tes�s� gereks�n�mler�, kurs grupları ve müfredat
MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük, yetk�lend�r�lm�ş kurumlar ve ş�rketler tarafından planlanan ve uygulanan eğ�t�m programları �le �lg�l� b�lg�ler Genel Müdürlüğün

�nternet sayfası üzer�nden �lan ed�l�r.
(2) Genel Müdürlük, yetk�lend�r�lm�ş kurumlar ve yetk�lend�rd�ğ� ş�rketler tarafından yürütülen eğ�t�m programlarını, yetk�lend�r�lm�ş kurumlar �se yetk�lend�rd�kler�

ş�rketler tarafından yürütülen eğ�t�m programlarını yer�nde �zleyeb�l�r. Aksaklıkların g�der�lmes�ne yönel�k öner�ler �lg�l� yetk�lend�r�lm�ş kuruma veya ş�rkete yazılı olarak
b�ld�r�l�r. Bu öner�ler�n uygulama durumu Genel Müdürlük ve/veya �lg�l� yetk�lend�r�lm�ş kurum tarafından kontrol ed�l�r.

(3) Enerj� yönet�c�s� sert�f�kası ve/veya etüt-proje sert�f�kası alab�lmek �ç�n aşağıda tanımlanan usul ve esaslar çerçeves�nde düzenlenen merkez� sınavlara katılmak ve
başarılı olmak şarttır.

a) Genel Müdürlük, �nternet sayfası üzer�nden �lan etmek suret�yle, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında merkez� sınav yapar veya kamu kurum ve kuruluşlarına,
ün�vers�telere yaptırır. Bu sınavlara 11 �nc� madden�n üçüncü fıkrasında veya 12 nc� madden�n üçüncü ve dördüncü fıkralarında bel�rt�len hususları yer�ne get�rd�ğ�n� belgeleyenler
kabul ed�l�r. Bu sınavlarda yüz puan üzer�nden en az yetm�ş alan başarılı sayılır. G�rd�ğ� �lk sınavda başarılı olamayanlara, en fazla b�r kez daha sınava g�rme hakkı tanınır. Bu
Yönetmel�k kapsamında bel�rt�len şartları sağlamak suret�yle sınavlara katılmak �steyenler, Genel Müdürlük tarafından �nternet üzer�nden �lan ed�len kurallara uygun olarak, sınav
kaydı yaptırır. Sınav kaydının yapılab�lmes� �ç�n, Genel Müdürlük tarafından bel�rlenen m�ktarda sınav g�r�ş ücret� alınır.

b) Genel Müdürlük yetk�lend�r�lm�ş kurumların ve ş�rketler�n �şb�rl�ğ� �le, Ek-1`de bel�rt�len yetk�nl�kler� ölçeb�lecek n�tel�kte b�r soru bankası oluşturur. Sınavlarda
sorulan sorular bu soru bankasından seç�l�r.

c) Sınavlar, uygulamalı eğ�t�m programlarında eğ�t�c� olarak görev almış, en az üç k�ş�den oluşturulan b�r kom�syon tarafından değerlend�r�l�r. Sınav sonuçları bu
kom�syon tarafından b�r tutanakla tesp�t ed�l�r. Sınav sonuçları, sınavın yapılmasını müteak�p yed� gün �ç�nde Genel Müdürlüğün �nternet sayfası üzer�nden �lg�l�n�n er�ş�m�ne açılır.

ç) Sınav sonucuna yapılan yazılı �t�razlar sınav kom�syonu tarafından değerlend�r�l�r ve sonucu on �ş günü �ç�nde kurs�yere b�ld�r�l�r.
(4) Eğ�t�mler�n yapılacağı eğ�t�m tes�sler�nde, Ek-1`de bel�rt�len özell�klere sah�p olma şartı aranır.
(5) Eğ�t�mler en fazla otuz k�ş�l�k gruplar hal�nde yapılır.
(6) Ek-1`de yer alan eğ�t�m müfredatı 35 �nc� madde uyarınca yapılan koord�nasyon toplantısında alınan kararlar doğrultusunda her �k� yılda b�r gözden geç�r�l�r.
Kurslar, kurslarda görev alab�lecek eğ�t�c�ler ve eğ�t�c� ücretler�
MADDE 14 – (1) B�r sonrak� yılda düzenlenecek enerj� yönet�c�s� ve etüt-proje eğ�t�m programlarına katılacaklardan alınacak Katma Değer Verg�s� dah�l taban ve tavan

ücretler, her yıl Aralık ayında Kurul tarafından bel�rlen�r ve Genel Müdürlük tarafından Genel Müdürlüğün �nternet sayfası üzer�nden �lan ed�l�r.
(2) Eğ�t�m programlarında eğ�t�c� olarak görevlend�r�len Genel Müdürlük personel�n�n ücretle okutacakları haftalık ders saatler�n�n sayısı, ders görev� alacakların

n�tel�kler� �le bunlara ödenecek ek ders ücretler� ve d�ğer hususlarla �lg�l� �şlemler, 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddes� uyarınca
yürütülür.

(3) Uygulamalı eğ�t�mlerde eğ�t�c� olab�lmek �ç�n aşağıdak� şartlardan en az b�r�ne sah�p olmak şarttır.
a) Etüt-proje sert�f�kasına sah�p olmak,
b) Eğ�t�m konuları �le �lg�l� olarak, ün�vers�teler�n ana b�l�m dallarından b�r�nde �ht�sas yapmış olmak ve okutman, öğret�m görevl�s�, doktor, yardımcı doçent, doçent ve

profesör ünvanlarından b�r�ne sah�p olmak,
c) Eğ�t�m vereceğ� konuda en az on yıllık meslek� tecrübeye sah�p olmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Endüstr�yel İşletmelerde Ver�ml�l�k Artırıcı Projeler�n Desteklenmes�

Başvuru
MADDE 15 – (1) Projeler�n desteklenmes�n� �steyen endüstr�yel �şletmeler, Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak ş�rketlere

hazırlattıkları projeler�n� her yıl Ocak ayı �ç�nde Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük, �nternet sayfası üzer�nden �lan etmek suret�yle, başvuru almayab�leceğ� g�b� başvuru
dönem�n� erteleyeb�l�r, uzatab�l�r veya b�rden fazla dönemde başvuru alab�l�r.

(2) Projeler, her yıl Ocak ayında Genel Müdür onayı �le kurulan ve en az beş k�ş�den oluşan b�r kom�syon tarafından değerlend�r�l�r. Kom�syon üyeler� Genel Müdür onayı
�le değ�şt�r�leb�l�r.

(3) Kom�syonun başvuru dosyası üzer�nden yapacağı ön �nceleme net�ces�nde aşağıdak� hususlardan herhang� b�r�n�n karşılanmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde, projen�n
değerlend�rmeye alınmayacağı başvuru tar�h�n� tak�p eden otuz takv�m günü �ç�nde proje sah�b� endüstr�yel �şletmeye yazılı olarak b�ld�r�l�r.

a) Başvuru tar�h� �t�bar�yla, endüstr�yel �şletmen�n Genel Müdürlüğün ver� tabanında kayıtlı olması ve 9 uncu maddden�n b�r�nc� fıkrası ve 32 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası
kapsamında bel�rt�len yükümlülükler�n� yer�ne get�rm�ş olması,
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b) TS ISO 50001 Enerj� Yönet�m S�stem�-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belges�ne sah�p olunması.
(4) Ön �ncelemede projen�n, Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun şek�lde hazırlanmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde, Genel

Müdürlük tarafından yapılan b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren endüstr�yel �şletme söz konusu eks�kl�kler� otuz takv�m günü �ç�nde g�der�r. Bu süre zarfında eks�kl�kler� g�der�lmeyen
projeler değerlend�rmeye alınmaz.

Değerlend�rme
MADDE 16 – (1) Projeler aşağıdak� şek�lde değerlend�r�l�r:
a) Projede yer alan ölçüm metotları, ölçüm aletler�, hesap metotları, formüller�, hesaplarda ölçüm sonuçları dışında kullanılan ver�ler� Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ

olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olan proje b�leşenler� kom�syon tarafından bel�rlen�r. Bunlar dışındak� proje b�leşenler� değerlend�rmeye alınmaz.
b) Kom�syonun uygun bulduğu proje b�leşenler� üzer�nde yer�nde �nceleme yapılır. Yer�nde yapılan �nceleme kapsamında, projede bel�rt�len ek�pman veya s�stemlerden

mevcut olmayanlar �nceleme raporunda bel�rt�l�r ve bunlara �l�şk�n proje b�leşenler� de değerlend�rmeye alınmaz.
c) Yer�nde �nceleme raporu kapsamında yer�nde yapılan ölçüm sonuçları projedek� değerler�nden farklı olan proje b�leşenler� başvuru sah�b�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r.

Yer�nde ölçüm sonuçlarını, bu b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren on �ş günü �ç�nde Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun şek�lde projes�ne yansıtan
başvuru sah�b�n�n bu b�ld�r�m kapsamındak� proje b�leşenler� değerlend�rmeye dah�l ed�l�r.

ç) Kom�syon, değerlend�rmeye alınan proje b�leşenler� kapsamında aşağıdak� çalışmaları yaparak, Genel Müdürün onayına sunulmak üzere, başvuru ve değerlend�rme
süreçler�ndek� gel�şmeler� de �ç�ne alan b�r rapor hazırlar.

1) Proje mal�yet etk�nl�k puanını (PMEP), proje elektr�k kazancı puanını (PEKP) ve proje ger� ödeme süres�n� hesaplar. Proforma fatura b�lg�ler�ne göre, Katma Değer
Verg�s� har�ç, toplam bedel� en fazla b�r m�lyon Türk L�rası ve ger� ödeme süres� beş yıldan az olan projeler� aday projeler olarak bel�rler.

2) Aday projeler� aşağıdak� formül �le hesaplanan toplam puanlarına göre en yüksek puanlıdan başlayarak sıralamak suret�yle destekleneb�lecek projeler� bel�rler.
P = 0,6 x MEP + 0,4 x EP
P: Toplam puan
MEP: 100 puan üzer�nden, en yüksek proje mal�yet etk�nl�k puanına (PMEP) göre normal�ze ed�lm�ş puanı,
EP: 100 puan üzer�nden, en yüksek proje elektr�k kazancı puanına (PEKP) göre normal�ze ed�lm�ş puanı.
3) Projelere sağlanab�lecek destek m�ktarını aşağıdak� formüle göre bel�rler:
D = 0,3 x DP x [PVBB + PYÜBB]
D: Destek m�ktarı (Türk L�rası)
DP: Projen�n toplam puanı (P), aday projeler�n toplam puanlarının ortalamasına (POR) eş�t veya bundan fazla olan projede 1,0 ve d�ğerler�nde �se (P/POR) kabul ed�l�r.
PYÜBB: Proje bedel�n�n en fazla yüzde ell�s�n� oluşturan proje yer�nden üret�m b�leşen� bedel�; enerj� depolama s�stem� bedel� ve endüstr�yel �şletme �le elektr�k üret�m

tes�s� arasındak� �let�m hattı yatırımının endüstr�yel �şletme tarafından yapılması hal�nde bu hattın yatırım bedel� destek kapsamı dışında olup, bu bedeller PYÜBB`ye dah�l
ed�lmez.

(2) Genel Müdür onayı �le desteklenmes� uygun görülen projeler Kurul onayına sunulur. Desteklenme kararı ver�len projeler, Kurulun onay tar�h�nden �t�baren beş �ş günü
�ç�nde sah�b�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r ve Genel Müdürlüğün �nternet sayfası üzer�nden �lan ed�l�r. Genel Müdürlüğün yazılı b�ld�r�m�n� tak�p eden yed�nc� gün tebl�ğ tar�h� olarak
kabul ed�l�r. Başvuru sah�pler� tebl�ğ tar�h�nden �t�baren en geç on �ş günü �ç�nde Genel Müdürlüğe sözleşme yapmak üzere başvurur. Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular kabul
ed�lmez.

(3) Proje destekler� �ç�n yapılacak sözleşmen�n formatı Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak yayımlanır.
Destekler�n uygulanması
MADDE 17 – (1) Sözleşme yapılan projelere �l�şk�n destekler�n uygulanmasında aşağıdak� usul ve esaslara göre hareket ed�l�r:
a) Sözleşme tar�h�nden �t�baren �k� yıl �ç�nde sözleşme kapsamındak� projey� uyguladığını Genel Müdürlüğe yazılı olarak b�ld�ren endüstr�yel �şletmede, b�ld�r�m tar�h�n�

tak�p eden altmış �ş günü �ç�nde, Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak yayımlanan usul ve esaslar çerçeves�nde, endüstr�yel �şletme ve Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük
adına yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş�ler�n tems�lc�ler�n�n katılımı �le yer�nde �nceleme yapılır. Söz konusu yer�nde �nceleme kapsamında, uygulamanın projes�ne uygunluğu kontrol
ed�l�r. Projes�ne uygun yapıldığı görülen b�leşenler �ç�n projede öngörülen tasarrufların sağlanıp sağlanmadığının bel�rlenmes�ne yönel�k, yöntemler� ve c�hazları Genel Müdürlük
tarafından tebl�ğ olarak yayımlanan usul ve esaslar çerçeves�nde projede tanımlanan ölçümler yapılır. Uygulama �le �lg�l� b�lg�ler�, yem�nl� mal� müşav�r tarafından onaylanmış
faturaları, ölçüm ve hesaplamaları �ç�ne alan uygulama raporu proje sah�b� endüstr�yel �şletme tarafından hazırlanır ve Genel Müdürlüğe sunulur. Yer�nde �nceleme �ç�n gerekl�
koşulları sağlamayan �şletmelere destek uygulanmaz.

b) Uygulama raporu Genel Müdürlük tarafından �ncelen�r. Uygulama raporunda yer alan hesaplamalarda herhang� b�r uygunsuzluk tesp�t ed�lmes� hal�nde, bu
uygunsuzluklar proje sah�b� endüstr�yel �şletmeye yazılı olarak b�ld�r�l�r. Uygunsuzluklar b�ld�r�m� tak�p eden on takv�m günü �ç�nde g�der�l�r. Uygunsuzlukları g�dermeyen
endüstr�yel �şletmeye destek ödemes� yapılmaz.

c) Uygulama raporu kapsamında, uygulamaların projede bel�rt�lenlerden farklı yapılmasından dolayı, uygulama sonundak� b�leşen enerj� kazancının projedek� m�ktarının
altında gerçekleşt�ğ� tesp�t ed�len proje b�leşenler� desteklenmez. Bu durumda uygulanacak destek m�ktarı; kabul ed�lmeyen proje b�leşen�n�n projede yer alan bedel�n�n Kurul
onayı alan proje bedel�nden (PB) çıkarılması �le 16 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�ndek� formül uygulanarak kom�syon tarafından bel�rlen�r.

ç) Kom�syon, desteklemeden çıkartılan ve desteklenecek proje b�leşenler�n�, hesabı �le b�rl�kte projelere uygulanacak destek m�ktarlarını bel�rten, başvuru dosyasını ve
yer�nde �nceleme raporunu ek�ne alan b�r rapor hazırlar. Bu rapor, uygulamanın tamamlandığının Genel Müdürlüğe b�ld�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren kırk beş �ş günü �ç�nde Genel
Müdüre sunulur. Genel Müdür bu raporu müteak�p �lk toplantısında Kurulun b�lg�s�ne sunar.

d) Car� yıl �ç�nde yapılacak destek ödemeler�nde öncek� yıllarda tamamlanan projeler�n destek bedeller� öncel�kle öden�r. Mevcut ödeneğ�n yeters�z olması hal�nde,
mevcut ödeneğ�n projelere uygulanacak toplam destek m�ktarına oranı n�spet�nde ödeme yapılır. Bu şek�lde yapılan ödemelere �l�şk�n herhang� b�r hak ve fa�z taleb�nde
bulunulamaz.

(2) Genel Müdürlüğe desteklenmes� �ç�n sunulan projelerde, proje hazırlanması �le h�zmet�n başvuru sah�b� endüstr�yel �şletmen�n faal�yette bulunduğu alt sektörün
uzmanı olan ş�rketten alınması hal�nde, h�zmet bedel� Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak yayımlanan usul ve esaslar çerçeves�nde destek kapsamına dah�l ed�l�r.

(3) Uygulanacak destek m�ktarının hesaplanmasında yem�nl� mal� müşav�r tarafından onaylanmış fatura b�lg�ler� esas alınır.
ALTINCI BÖLÜM

Gönüllü Anlaşmalar
Başvuru ve değerlend�rme
MADDE 18 – (1) Herhang� b�r endüstr�yel �şletmes� �ç�n üç yıl �çer�s�nde enerj� yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel

Müdürlük �le gönüllü anlaşma yapmak �steyen tüzel k�ş�ler, Genel Müdürlüğün �nternet sayfasında yayınlanan başvuru formu �le b�rl�kte her yıl Ek�m ayında Genel Müdürlüğe
başvurur. Genel Müdürlük, �nternet sayfası üzer�nden �lan etmek suret�yle, başvuru almayab�leceğ� g�b� başvuru dönem�n� erteleyeb�l�r, uzatab�l�r veya b�rden fazla dönemde
başvuru alab�l�r. Aşağıdak� şartları sağlamayan endüstr�yel �şletmeler�n başvuruları redded�l�r.

a) TS ISO 50001 Enerj� Yönet�m S�stem�-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belges�ne sah�p olma,
b) Başvuru tar�h� �t�bar�yla Genel Müdürlüğün ver� tabanında kayıtlı olma,
c) 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrası ve 32 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamında bel�rt�len yükümlülükler�n� yer�ne get�rm�ş olma.
(2) Gönüllü anlaşma başvuruları aşağıdak� şek�lde değerlend�r�l�r.
a) Genel Müdürlük başvuruları değerlend�rmek üzere, Genel Müdürlüğün en az üç personel�nden oluşan gönüllü anlaşma değerlend�rme kom�syonu kurar.
b) Genel Müdürlük �le daha önce yaptığı gönüllü anlaşma kapsamında taahhütler�n� yer�ne get�rm�ş olmasına rağmen daha sonrak� yıllarda daha önce gönüllü anlaşma

yaptığı endüstr�yel �şletmes�nde enerj� yoğunluklarını artırmış olan tüzel k�ş�ler�n başvuruları değerlend�rmeye alınmaz.
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c) Mücb�r sebep haller�n�n oluşması dışında, Genel Müdürlük �le yaptığı gönüllü anlaşma kapsamında taahhütler�n� yer�ne get�rmeyenler�n başvuruları beş yıl süre �le
değerlend�rmeye alınmaz.

ç) Genel Müdürlüğe başvuran tüzel k�ş�ler başvuru formunda �stenen b�lg�lerden değerlend�rme kom�syonu tarafından bel�rlenen eks�kl�kler� g�dermekle ve kom�syonun
yer�nde yapacağı �ncelemeler �ç�n gerekl� şartları sağlamakla yükümlüdür.

d) Gönüllü anlaşma başvurusunda bulunan tüzel k�ş�ler�n başvuru tar�h�nden öncek� yıllara a�t enerj� yoğunlukları aşağıdak� formül kullanılarak hesaplanır.
Enerj� yoğunluğu = E / D
E = TEP c�ns�nden �şletmen�n yıllık toplam enerj� tüket�m�
D = (1/ ÜFE) x ∑ (P� x F�)
D = 2000 yılı f�yatları �le b�n (1000) Türk L�rası c�ns�nden, yıllık mal üret�m�n�n ekonom�k değer�.
ÜFE = İlg�l� sektörün üret�c� f�yat endeks�
P� = Yıl �çer�s�nde üret�len mal m�ktarları
F� = B�n (1000) Türk L�rası c�ns�nden, yıl �çer�s�nde üret�len malların fabr�ka satış f�yatları.
e) Gönüllü anlaşma değerlend�rme kom�syonu, anlaşma yapmaya değer olan başvuruları referans enerj� yoğunluğu değer�n�n ve taahhüt ed�len enerj� yoğunluğu azaltma

oranının yüksek olması kr�terler�n� d�kkate alarak, aşağıdak� formül �le hesaplanan toplam puanlarına göre en yüksek puandan başlamak suret�yle sıralar.
P = 0,6 x REY + 0,4 x EYA
P: Toplam puan
REY: 100 puan üzer�nden, en yüksek değer�ne göre normal�ze ed�lm�ş referans enerj� yoğunluğu puanı,
EYA: 100 puan üzer�nden, en yüksek değer�ne göre normal�ze ed�lm�ş, taahhüt ed�len enerj� yoğunluğu azaltma oranı puanı,
f) Gönüllü anlaşma yapılacak endüstr�yel �şletmeler toplam puanlara göre yapılan sıralamaya göre en yüksek puandan başlamak suret�yle Kurul kararı �le bel�rlen�r.
Gönüllü anlaşma yapılması ve �zleme
MADDE 19 – (1) Kurul onayını tak�ben, Genel Müdürlük �le endüstr�yel �şletmeler arasında yapılan gönüllü anlaşmalar, Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak

yayımlanan formata uygun olarak ve aşağıdak� esaslar doğrultusunda düzenlen�r ve �zlen�r.
a) Gönüllü anlaşma kapsamındak� taahhütler�n yer�ne get�r�lmes� �le �lg�l� başlangıç yılı, başvuruyu tak�p eden �lk yıldır.
b) Gönüllü anlaşmaya konu olan endüstr�yel �şletmen�n enerj� yoğunluğu Genel Müdürlük tarafından �zlen�r. Genel Müdürlük, gönüllü anlaşmaya taraf olanlardan

bünyes�nde b�rden fazla endüstr�yel �şletme bulunanların gönüllü anlaşma yapmadıkları endüstr�yel �şletmeler�ndek� enerj� yoğunluğu değ�ş�mler�n� de �zler. Gönüllü anlaşmaya
taraf olan tüzel k�ş�ler �zleme �ç�n Genel Müdürlüğün �ht�yaç duyacağı b�lg�ler� vermekle yükümlüdür. Genel Müdürlük ve onun adına hareket eden görevl�ler� bu b�lg�ler� g�zl�
tutmakla yükümlüdür.

(2) Gönüllü anlaşmalarda aşağıdak� mücb�r sebep haller� d�kkate alınır:
a) B�r olayın mücb�r sebep hal� sayılab�lmes� �ç�n olaydan etk�lenen tarafın gerekl� özen ve d�kkat� gösterm�ş ve tüm önlemler� almış olmasına karşın önlenemeyecek,

kaçınılamayacak veya g�der�lemeyecek olması ve bu durumun etk�lenen tarafın yükümlülükler�n� yer�ne get�rmes�n� engellemes� gerek�r. Aşağıda bel�rt�len haller mücb�r sebepler
olarak kabul ed�l�r:

1) Doğal afetler ve salgın hastalıklar,
2) Savaş, nükleer ve k�myasal serp�nt�ler, seferberl�k haller�, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketler� ve sabotajlar,
3) Grev, lokavt veya d�ğer memur ve �şç� hareketler�,
4) Genel ekonom�k kr�z,
5) Gönüllü anlaşmalarda bel�rt�len özel mücb�r sebep haller�.
b) Taraflardan b�r�n�n b�ld�rd�ğ� mücb�r sebep hal�n�n b�r takv�m yılında üç aydan az devam etmes� hal�nde, Kurul kararı �le gönüllü anlaşmanın süres� en fazla b�r yıl

uzatılab�l�r. Mücb�r sebep hal�n�n üç aydan fazla devam etmes� hal�nde gönüllü anlaşma sona erd�r�l�r.
Gönüllü anlaşmalar kapsamında destekler�n uygulanması
MADDE 20 – (1) Gönüllü anlaşma yapan tüzel k�ş�ler�n endüstr�yel �şletme �ç�nde tükett�kler� enerj�den; atıkları modern yakma tekn�kler� �le ısı ve elektr�k enerj�s�ne

dönüştüren tes�sler�nde, toplam çevr�m ver�m� yüzde seksen ve üzer� olan ve yurt �ç�nde �mal ed�len kojenerasyon tes�sler�nde veya h�drol�k, rüzgar, jeotermal, güneş veya
b�yokütle kaynaklarını kullanarak ürett�kler� enerj�, bu tes�sler�n anlaşma dönem� �ç�nde �şletmeye alınması hal�nde, b�r defaya mahsus olmak üzere enerj� yoğunluğu hesabında
endüstr�yel �şletmen�n yıllık toplam enerj� tüket�m� m�ktarından düşülür. Toplam mal�yet�n�n yüzde yetm�şden fazlasını oluşturan kısımlarının yurt �ç�nde yapılan �malatlarla
karşılandığı yem�nl� mal� müşav�r tarafından onaylanmış belgelerle ortaya konulan kojenerasyon tes�sler�, yurt �ç�nde �mal ed�lm�ş sayılır.

(2) Gönüllü anlaşma başvurusunda bulunan tüzel k�ş�ler�n anlaşma dönem� boyunca enerj� yoğunlukları aşağıdak� formül kullanılarak hesaplanır.
Enerj� yoğunluğu = E / D
E = Et – Eyk
Et = TEP c�ns�nden �şletmen�n yıllık toplam enerj� tüket�m�
Eyk = B�r�nc� fıkra kapsamında TEP c�ns�nden yıl �çer�s�nde üret�len enerj�
D = (1/ ÜFE) x ∑ (P� x F�)
D = 2000 yılı f�yatları �le b�n (1000) Türk L�rası c�ns�nden, yıllık mal üret�m�n�n ekonom�k değer�.
ÜFE = İlg�l� sektörün üret�c� f�yat endeks�
P� = Yıl �çer�s�nde üret�len mal m�ktarları
F� = B�n (1000) Türk L�rası c�ns�nden, yıl �çer�s�nde üret�len malların fabr�ka satış f�yatları.
(3) Enerj� yoğunluğundak� azalma oranının hesaplanmasında referans enerj� yoğunluğuna göre her yıl gerçekleşen farkların ar�tmet�k ortalaması esas alınır. Bununla

b�rl�kte, anlaşmanın b�tt�ğ� yıla a�t enerj� yoğunluğu değer�n�n taahhüt ed�len enerj� yoğunluğu azaltma oranından az olmamak üzere, referans enerj� yoğunluğundan düşük olması
şarttır.

(4) Genel Müdürlük �le gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yer�ne get�ren tüzel k�ş�ler�n �lg�l� endüstr�yel �şletmes�n�n anlaşmanın yapıldığı yıla a�t enerj� g�der�n�n
yüzde y�rm�s�, Genel Müdürlük ödenekler�n�n yeterl� olması durumunda ve �k�yüzb�n Türk L�rasını geçmemek kaydıyla Genel Müdürlük bütçes�nden karşılanır.

(5) Uygulanacak desteğ�n ödeme planı gönüllü anlaşma dönem� sonunda Genel Müdürlük ödenekler� �le sınırlı kalmak kaydıyla Genel Müdürlük tarafından bel�rlen�r.
Geçm�ş yıldan kalan destekler�n ödenmes�ne öncel�k ver�lmek suret�yle, car� yıla a�t toplam kullanılab�l�r ödeneğ�n o yıla a�t toplam destek m�ktarına oranı n�spet�nde ödeme
yapılır. Bu şek�lde yapılacak ödemeler ve ödemelerdek� gec�kmeler �ç�n herhang� b�r hak veya fa�z taleb�nde bulunulamaz.

(6) Ödemen�n yapılmasında anlaşmanın yapıldığı yıla a�t ve yem�nl� mal� müşav�r, defterdarlık, verg� müdürlüğü g�b� kurum veya kuruluşlar tarafından onaylanmış olan
enerj� g�derler�ne a�t faturalar ve ödeme belgeler� esas alınır.

(7) Gönüllü anlaşma yapılan endüstr�yel �şletmeler �le enerj� yoğunluklarını azaltan ve artıran endüstr�yel �şletmelere �l�şk�n b�lg�ler Genel Müdürlüğün �nternet sayfası
üzer�nden yayınlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Talep Tarafı Yönet�m�

Et�ketlemeye �l�şk�n uygulama
MADDE 21 – (1) Buzdolabı ve kl�malar �ç�n enerj� et�ket sınıfının A üzer� olduğunu, elektr�k motorları �ç�n ver�m değer�n�n EN 60034-30 standartında 50 Hz ve 60 Hz

�ç�n yer alan süper ver�m grubu olan IE3 �ç�n tanımlanmış nom�nal sınırların üzer�nde olduğunu gösteren belgelerle Genel Müdürlüğe �steğe bağlı olarak başvuran tüzel k�ş�ler �le



29.04.2019 EMO - ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

www.emo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=105 9/19

endüstr�yel �şletmelere aşağıda tanımlanan usul ve esaslar çerçeves�nde enerj� ver�ml�l�ğ� (ENVER) et�ket� ver�l�r. ENVER et�ket�n�n formatı ve bedel� Genel Müdürlük tarafından
bel�rlen�r ve Genel Müdürlüğün �nternet s�tes� üzer�nden yayınlanır. ENVER et�ket� ver�len endüstr�yel �şletmeler ve ürünler Genel Müdürlüğün �nternet s�tes� üzer�nden �lan ed�l�r.

a) ENVER et�ket� �thal ed�len ürünler �ç�n �thalat part�s�ne münhasır, yurt �ç�nde üret�len ürünler �ç�n �se planlanan üret�m m�ktarı �le sınırlı olacak şek�lde ver�l�r. Genel
Müdürlük ENVER et�ket� ver�len ürün grubundan seçt�ğ� numuneler� akred�te olmuş b�r laboratuvarda test edeb�l�r veya ett�reb�l�r. Bu testlerde uyumsuzluk tesp�t ed�lmes� veya
ver�len ENVER et�ketler�n�n uygunsuz kullanıldığının tesp�t ed�lmes� durumunda, ENVER et�ket� uygulaması durdurulur ve bu durum Genel Müdürlük tarafından �nternet
üzer�nden duyurulur.

b) Endüstr�yel �şletmelere ENVER et�ket� ver�leb�lmes� �ç�n Genel Müdürlük �le gönüllü anlaşma yapmak suret�yle 20 nc� madde kapsamında desteklerden yararlanmış
olması şarttır.

(2) B�naların ısıtılması amacıyla kullanılan kazanlar �le elektr�kl� ev alet� üret�c� ve �thalatçıları, ülke �ç�nde sattıkları ürünler�n enerj� et�ket� sınıfları bazındak� m�ktarlarını
her yıl Ocak ayı �çer�s�nde Genel Müdürlüğe b�ld�r�rler.

Elektr�k enerj�s� ve güç taleb�n�n azaltılması
MADDE 22 – (1) Elektr�k p�yasasında faal�yet gösteren perakende satış l�sansı sah�b� tüzel k�ş�ler ve organ�ze sanay� bölge müdürlükler� aboneler�n�n elektr�k enerj�s� ve

güç talepler�n�n azaltılmasına yönel�k olarak aşağıdak� konularda çalışmalar yapar:
a) Tüket�mler� yüksek olan sanay� ve t�carethane abone gruplarının kes�nt�l� enerj� programlarına katılması veya yükler�n� gerekt�ğ�nde d�ğer zaman d�l�mler�ne kaydırması

�ç�n bu aboneler �le gönüllülük esasına dayalı anlaşma yapılması,
b) Üret�c� ş�rketler veya bunlar adına dernek veya b�rl�kler� �le �şb�rl�ğ� yaparak, kl�malar, buzdolapları ve lambalar veya ampuller öncel�kl� olmak üzere p�yasada mevcut

yüksek enerj� ver�ml� elektr�kl� ev aletler�n�n kullanımının yaygınlaştırılması �le �lg�l� kampanyalar düzenlenmes�.
Dış aydınlatma
MADDE 23 – (1) Elektr�k p�yasasında faal�yet gösteren dağıtım l�sansı sah�b� tüzel k�ş�ler ve beled�yeler tarafından aşağıdak� uygulamalar yapılır:
a) Yol aydınlatmalarında Ek-4`de ver�len kr�terlere uyulur. Ancak, çevreden kaynaklanan aydınlatmanın etk�s� d�kkate alınarak tablolarda ver�len l�m�tler aşılab�l�r.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yetk� alanına g�ren şeh�r g�r�ş ve çıkış yolları ve otoyollar har�c�nde kalan yol aydınlatma projeler�n�n bu l�m�tlere uygunluğu elektr�k p�yasasında
faal�yet gösteren dağıtım l�sansı sah�b� �lg�l� tüzel k�ş�ler tarafından denetlen�r.

b) Yol aydınlatmalarında;
1) Şeh�r �ç� yol, cadde, sokak ve meydan aydınlatmalarının tamamında şeffaf cam tüplü yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar kullanılır.
2) Işık k�rl�l�ğ�n�n önlenmes�n�n b�r�nc� derecede önem taşıdığı doğal hayatın korunması gereken alanlardak� ve astronom� gözlemevler� etrafındak� yol, sokak, meydan,

alan aydınlatmalarında sadece alçak basınçlı sodyum buharlı lambalar kullanılır.
c) Park ve bahçe aydınlatması amaçlı aydınlatma s�stemler�nde yüksek basınçlı c�va buharlı ve/veya kompakt floresan lambalar kullanılır.
ç) Tüp floresan lambalar reklam ve sey�r amaçlı aydınlatmalarda kullanılır. Bu t�p lambalar yol, cadde, sokak ve meydan aydınlatması amaçlı kullanılmaz.
d) Armatürler, dış ortam koşullarına uygun t�plerden seç�l�r.
B�l�nçlend�rme ve tanıtım etk�nl�kler�
MADDE 24 – (1) Kamu kes�m�nde faal�yet yürüten kurum ve kuruluşlar toplumda enerj� kültürünün ve ver�ml�l�k b�l�nc�n�n gel�ş�m�ne katkıda bulunmak amacıyla, Genel

Müdürlük �le koord�nel� olarak tanıtım ve b�l�nçlend�rme etk�nl�kler� düzenler veya Genel Müdürlük tarafından organ�ze ed�len etk�nl�klere katkıda bulunur.
(2) L�sansları kapsamında elektr�k ve/veya doğal gaz satışı yapan tüzel k�ş�ler aboneler�n�n b�r öncek� mal� yıla a�t tüket�m m�ktarını ve bu m�ktara karşılık gelen tüket�m

bedel�n� �çeren aylık bazdak� b�lg�lere ve puant tüket�m� �le �lg�l� b�lg�lere, aynı tüket�c� gruplarının ortalama tüket�m değerlerler� �le karşılaştırmalı olarak, �nternet ortamında
er�ş�m�n� sağlar.

(3) Asker� l�seler �le er-erbaş eğ�t�m merkezler�ndek� ders ve eğ�t�m programlarında, örgün ve yaygın eğ�t�m kurumlarının ders programlarında ve kamu kurum ve
kuruluşlarının h�zmet �ç� eğ�t�mler�nde enerj� ve enerj� ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� temel kavramlar, Türk�ye`n�n genel enerj� durumu, enerj� kaynakları, enerj� üret�m tekn�kler�, günlük
hayatta enerj�n�n ver�ml� kullanımı, �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve çevren�n korunmasında enerj� ver�ml�l�ğ�n�n önem� konularında teor�k ve prat�k b�lg�ler ver�lmek üzere gerekl�
düzenlemeler, M�ll� Savunma Bakanlığı, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve �lg�l� kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılır.

(4) Kamu kes�m�nde b�l�nçlend�rme amacıyla aşağıdak� faal�yetler yürütülür:
a) Enerj� tüket�m�n�n azaltılması �ç�n çalışanları b�l�nçlend�rmek üzere h�zmet�ç� eğ�t�m sem�nerler� düzenlen�r. Çalışanlar çalıştıkları yerler�n enerj� tüket�m� hakkında

b�lg�lend�r�l�r.
b) Herkes�n göreb�leceğ� yemekhane, konferans salonu, geç�ş bölgeler� ve benzer� yerlere; kullanılmayan lambaların söndürülmes�ne, elektr�kl� ev aletler� ve ampullere

yönel�k ver�ml�l�k et�ketler�n�n tanıtılmasına, of�s c�hazlarının kullanılmadığı durumlarda kapatılmasına yönel�k af�şler ve spotlar asılır.
c) Her yıl Ocak ayının �k�nc� haftasında düzenlenen enerj� ver�ml�l�ğ� haftası etk�nl�kler� kapsamında ve eşzamanlı olarak;
1) Büyükşeh�r beled�yeler� Genel Müdürlük �le koord�nel� olarak konferans, serg�, fuar ve yarışma g�b� b�l�nçlend�rme etk�nl�kler� �ç�n gerekl� tedb�rler� alır.
2) M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler� her �lde �lköğret�m ve ortaöğret�m öğrenc�ler�ne yönel�k enerj� ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� etk�nl�kler �ç�n gerekl� tedb�rler� alır.
ç) İlköğret�m, ortaöğret�m ve yaygın öğret�m kurumlarında enerj� ver�ml�l�ğ� kulübü oluşturulur ve kulüp çalışmaları �le öğrenc�ler�n ders yılı �çer�s�nde hazırlayacakları

ödev ve projelerde enerj� ver�ml�l�ğ�yle �lg�l� konulara yer ver�lmes� �ç�n gerekl� tedb�rler� alır.
d) M�ll� P�yango İdares� Genel Müdürlüğü şans oyunlarında, Posta İşletmeler� Genel Müdürlüğü pul, zarf, kol� ve benzer� posta �şlemler�nde, Bakanlık tarafından

gel�şt�r�len enerj� ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� graf�klere ve mesajlara yer ver�lmes� �ç�n gerekl� tedb�rler� alırlar.
(5) Genel Müdürlük b�l�nçlend�rme ve tanıtım amaçlı ödüllü veya ödülsüz yarışmalar düzenler, hazırladığı veya hazırlattığı tanıtım ve b�l�nçlend�rme malzemeler�n�

ücrets�z dağıtır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Elektr�k Enerj�s� Üret�m, İlet�m ve Dağıtımında Enerj�
Ver�ml�l�ğ�n�n Artırılmasına Yönel�k Uygulamalar

Elektr�k enerj�s� üret�m tes�sler�nde enerj� yönet�m�
MADDE 25 – (1) Kurulu gücü yüz megavat ve üzer� olan, otoprodüktör l�sansı sah�b� olanlar har�ç, elektr�k üret�m tes�sler�nde, 8 �nc� maddede bel�rt�len enerj� yönet�m�

�le �lg�l� faal�yetler� yönet�m adına yürütmek üzere, çalışanları arasından b�r�s� enerj� yönet�c�s� olarak görevlend�r�l�r.
(2) Elektr�k üret�m l�sansı sah�b� tüzel k�ş�ler asgar� olarak b�r�nc�l enerj� tüket�m�, elektr�k üret�m�, s�stem çevr�m ver�m� b�lg�ler� olmak üzere Genel Müdürlüğün �nternet

sayfasında yayınlanan formattak� b�lg�ler� her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönder�r.
Elektr�k enerj�s� �let�m�nde ve dağıtımında enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılması
MADDE 26 – (1) Dağıtım s�stem�ndek� tekn�k kayıpların önlenmes� �ç�n 19/2/2003 tar�hl� ve 25025 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Elektr�k P�yasası Dağıtım

Yönetmel�ğ�nde düzenlenen hususlara elektr�k p�yasasında dağıtım faal�yet� gösteren tüzel k�ş�ler tarafından uyulur.
(2) İlet�m s�stem�ndek� tekn�k kayıpların önlenmes� ve �let�m s�stem�n�n ver�ml�l�k kr�ter� açısından ve güç kal�tes�ne etk� eden ger�l�m, frekans, harmon�k, fl�ker ş�ddet�,

reakt�f ve akt�f güç oranları (CosØ), devre dışı olma, N-1, g�b� parametreler �ç�n 22/1/2003 tar�hl� ve 25001 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Elektr�k P�yasası Şebeke
Yönetmel�ğ�nde düzenlenen hususlara elektr�k p�yasasında �let�m faal�yet� gösteren tüzel k�ş�ler tarafından uyulur.

Term�k santraller�n ver�m artırma kr�terler� ve atık ısılarından yararlanılması
MADDE 27 – (1) Fos�l yakıtlarla çalışan elektr�k üret�m tes�sler�ne l�sans ver�lmes�nde aranacak asgar� şartlar arasında kullanılmak üzere, santralın tam yükte �şletme

koşullarında yakıtın alt ısıl değer� temel alınarak bulunan net çevr�m ver�m� değerler�, santral t�pler�ne bağlı olarak, her yıl Ocak ayında Bakanlık tarafından tebl�ğ olarak
yayımlanır.



29.04.2019 EMO - ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

www.emo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=105 10/19

(2) Term�k santral atık ısılarının öncel�kle b�nalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımının yanı sıra sanay�, tarımsal üret�m, su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�, soğuk hava depoları
ve tatlı su üret�m� g�b� sektörlerde de değerlend�r�lmes�ne yönel�k enerj� etütler� yapılır. Ger� ödeme süres� en fazla on yıl olan projeler beled�ye ve özel sektör �şb�rl�kler� �le
gerçekleşt�r�l�r.

(3) Beled�yeler ve Toplu Konut İdares� yen� toplu konut alanlarını yerleş�me açarken varsa term�k santral atık ısıları �le merkez� veya bölgesel ısıtma ve soğutma
yapılab�lecek bölgelere öncel�k ver�r ve ısı dağıtımı altyapısı planları �ç�n gerekl� tedb�rler� alır.

Kojenerasyon uygulamaları
MADDE 28 – (1) Kanunun 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (3) numaralı alt bend� �le 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� ve 20/2/2001 tar�hl�

ve 4628 sayılı Elektr�k P�yasası Kanununun 3 üncü maddes� kapsamındak� uygulamalarda kojenerasyon tes�sler�n�n kullandığı yakıtın alt ısıl değer�ne göre hesaplanan toplam
çevr�m ver�m�n�n en az yüzde seksen olması şartı aranır. Çevr�m ver�m�n�n bel�rlenmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık tarafından tebl�ğ olarak yayımlanır.

D�ğer hususlar
MADDE 29 – (1) Elektr�k üret�m�nde, �let�m�nde ve dağıtımında ulusal ve uluslararası standartlara uygun malzeme kullanılır.
(2) Term�k santrallere yakıt sağlayan l�ny�t üret�m sahalarında l�ny�t kal�tes�n�n �y�leşt�r�lmes� �ç�n lavvarlama, eleme, ayıklama ve benzer� homojen�zasyon ve

zeng�nleşt�rme �şlemler� uygulanır.
(3) Tes�s ed�lecek kömür yakan term�k santrallerde b�r�nc�l enerj� kaynağının etk�n kullanımını sağlamak üzere ver�ml� yakma tekn�kler� kullanılır ve tes�s kurulu gücü

b�r�nc�l kaynak potans�yel�n�n azam� olarak değerlend�r�lmes�ne �mkan sağlayacak şek�lde seç�l�r.
(4) Term�k santral �ç tüket�mler�n�n azaltılması �ç�n otomasyon, koruyucu bakım uygulamaları �le arızaların azaltılması, yedek parça ve stok kontrol s�stem� kurulması �ç�n

s�stem rehab�l�tasyonları zamanında yapılır.
(5) Elektr�k üret�m ve dağıtım tes�sler�n�n özelleşt�r�lmes�ne yönel�k olarak hazırlanacak şartnamelerde ver�ml�l�k artırıcı önlemler�n alınmasına ve tekn�k kayıpların

azaltılmasına da�r hususlar yer alır.
(6) Araştırma ve gel�şt�rme projes� yürüten ve/veya destekleyen kamu kurum ve kuruluşları aşağıda sayılan konulara yönel�k projelere öncel�k ver�r. Başarıyla

sonuçlandırılan projeler�n uygulamaya geç�lmes� yönünde tanıtım etk�nl�kler� �le b�rl�kte tekn�k destek sağlar.
a) Yerl� tarım ürünler�nden üret�len b�yoyakıtların mal�yet�n�n düşürülmes� ve performansının artırılması,
b) B�yokütle kaynaklarından b�yoyakıt veya sentet�k yakıt üret�m tekn�kler�,
c) Su, rüzgar, güneş ve jeotermal g�b� yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarını kullanarak ekonom�k olab�lecek h�drojen üret�m tekn�kler�.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kamu Kes�m�nde Enerj� Ver�ml�l�ğ� Önlemler�

Enerj� etütler�
MADDE 30 – (1) Genel Müdürlük tarafından, kamu kes�m�ne a�t enerj� yönet�c�s� görevlend�rmekle yükümlü b�nalarda enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılmasına yönel�k

tedb�rler� ve bunların fayda ve mal�yetler�n� bel�rlemek üzere etütler yapılır veya ş�rketlere yaptırılır. Bu etütler her on yılda b�r yen�len�r. Genel Müdürlük tarafından bu etütler�n
yapılmasında yıllık toplam enerj� tüket�m� yüksek olan b�nalara öncel�k ver�l�r. Kamu kurum ve kuruluşları bu etütler�n yapılması �ç�n gerekl� koşulları sağlar. Etüdün
tamamlanmasını tak�p eden yıllarda kurum ve kuruluşların bütçeler�nde bakım ve �dameye �l�şk�n konulan ödenekler öncel�kle bu etütler �le bel�rlenen önlemler�n uygulanmasına
�l�şk�n projeler�n hazırlanması ve uygulanması �ç�n kullanılır.

(2) Kamu kes�m�nde �lg�l� kurum veya kuruluşlarca yapılan veya yaptırılan etütlere �l�şk�n raporların ve etütler �le bel�rlenen önlemler�n uygulanmasına �l�şk�n projeler�n
b�rer suret� �lg�l� kurum veya kuruluş tarafından Genel Müdürlüğe gönder�l�r.

Kamu kes�m�ne a�t b�na ve �şletmelerde enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılması �ç�n alınab�lecek öncel�kl� tedb�rler
MADDE 31 – (1) Kamu kes�m�ne a�t b�na ve �şletmeler�n enerj� kullanımı 2010 yılına göre, 2023 yılında en az yüzde y�rm� oranında düşürülür. Her b�r kamu kurum ve

kuruluşu faal�yetler�ne uygun şek�lde, b�r�m alan, k�ş�, b�r�m mal, b�r�m h�zmet g�b� kr�ter başına tükett�kler� b�r�m enerj�ler� bel�rler ve Genel Müdürlüğe b�ld�r�r. Bu değerler
b�r�nc� cümlede bel�rt�len hedef�n ölçülmes�nde ve �zlenmes�nde esas alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının yönet�mler�nce, öncel�kle aşağıdak� tedb�rler� �ç�ne alan �ç mevzuat
düzenlemeler� yapılır. Yapılan bu düzenlemeler�n b�rer suret� Genel Müdürlüğe �let�l�r. Türk S�lahlı Kuvvetler�, M�ll� Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları �le M�ll� İst�hbarat
Teşk�latı Müsteşarlığı �le bunların bağlı ve �lg�l� kurum veya kuruluşları tarafından bel�rlenen performans göstergeler�n�n ve bunlar tarafından yapılan �ç mevzuat düzenlemeler�n�n
Genel Müdürlüğe b�ld�r�lmes� zorunlu değ�ld�r.

a) B�na ve tes�sler�n �şlet�lmes�nde ısı enerj�s� �le �lg�l� alınab�lecek tedb�rler şunlardır:
1) Isıtmada �l mahall� çevre kurullarında �ç ortam sıcaklığı �le �lg�l� alınan kararda bel�rt�len �ç ortam sıcaklığı değerler�ne r�ayet ed�lmes�, bu yönde alınmış b�r karar

bulunmaması hal�nde �ç ortam sıcaklıklarının 22 C`n�n üzer�ne çıkmayacak şek�lde s�stem�n �şlet�lmes�,
2) Yen� alımlarda et�ket sınıfı en az A olan kl�malar arasında seç�m yapılması,
3) Soğutma s�stem� ve kl�maların dış ortam sıcaklığı 30 C`n�n altında �ken soğutma amaçlı çalıştırılmaması ve �ç ortam sıcaklığı 24 C`n�n altına �nmeyecek şek�lde

ayarlanması,
4) Radyatör arkalarına alüm�nyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleşt�r�lmes�, ısı akışını engellememek �ç�n radyatörler�n önler�n�n ve üzerler�n�n açık tutulması,
5) Pencerelerden hava sızıntılarının önlenmes� �ç�n pencere contası kullanılması ve benzer� tedb�rler�n alınması,
6) Tamamı kamu kes�m� tarafından kullanılan b�naların ana g�r�şler�nde döner kapı veya ç�ft kapı kullanılması, ç�ft kapıların b�r� kapanmadan d�ğer�n�n açılmamasının

sağlanması,
7) Her ısıtma sezonu önces�nde ısıtma s�stemler�n�n bakım ve kontrolünün baca gazı ölçümler�ne dayalı brülör ayarlarını da kapsayacak şek�lde yapılması veya

yaptırılması,
8) Ortam sıcaklığının sab�t tutulmasına �mkan sağlayan ısı veya sıcaklık kontrol s�stemler�n�n kullanılması.
b) B�na ve tes�sler�n �şlet�lmes�nde elektr�k enerj�s� kullanımı �le �lg�l� alınab�lecek tedb�rler şunlardır:
1) Aydınlatmada mevcut akkor flamanlı lambalar yer�ne kompakt floresan lambaların veya ledl� lambaların, manyet�k balastlı düşük ver�ml� halofosfat floresan lambalar

yer�ne elektron�k balastlı yüksek ver�ml� tr�fosfor floresanların kullanılması,
2) Kısa sürel� kullanılan bölümlerde hareket, ısı ve/veya ışığa duyarlı sensörlü kontrol s�stemler�n�n kullanılması,
3) Aydınlatmada daha �y� ver�m alınması �ç�n lambaların önündek� ışık geç�rgenl�ğ�n� öneml� ölçüde engelleyen armatürler yer�ne yüksek yansıtıcılı armatürler�n

kullanılması,
4) İç aydınlatmada b�rden fazla armatür bulunan b�na bölümler�nde her b�r armatür veya pencere önü g�b� doğal ışıktan daha fazla yararlanan bölümler �ç�n uygun şek�lde

gruplandırma yapılarak ayrı ayrı elle kontrol veya otomat�k gün ışığı kontrol s�stem� kullanılması,
5) B�lg�sayar, yazıcı, fotokop� ve benzer� elektr�k enerj�s� kullanan ek�pmanların alımında Energy Star �şaret� olmasının ve/veya �lg�l� mevzuat �le bel�rlenen asgar�

ver�ml�l�k kr�terler�n�n sağlanmasının şart koşulması,
6) Güç kompanzasyonu yapılması,
7) Per�yod�k olarak yapılan tar�fe anal�zler�ne dayalı olarak elektr�k enerj�s�n�n mümkün olan en düşük mal�yetle tedar�k ed�lmes� veya kend� �ht�yaçlarını karşılamak

amacıyla l�sanssız elektr�k üret�m�ne yönel�k küçük ölçekl� tes�s veya s�stemler�n kurulması.
c) Proses, ek�pman, s�stem bazında alınab�lecek d�ğer tedb�rler şunlardır:
1) Kazanlarda; yanma kontrolü ve yanmanın opt�m�zasyonu, ısı yalıtımı, ısı transfer yüzeyler�n�n tem�z tutulması, atık ısıların kullanımı ve buhar kazanlarında kondens

ger� dönüşünün artırılması ve blöf kayıplarının azaltılması,
2) Basınçlı hava s�stemler�nde; kompresörler�n boşta çalışma süreler�n�n asgar�ye �nd�r�lmes�, kompresöre g�ren havanın kuru, tem�z ve soğuk olmasının sağlanması,

kaçakların per�yod�k olarak kontrol ed�lmes�, çok kademel� ara soğutmalı kompresörler yer�ne tek kademel� kompresörler�n kullanılması,

o

o o
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3) Isı enerj�s� dağıtım s�stemler�nde; boru s�stemler�n�n vana ve flanşları �le b�rl�kte yalıtılması ve yalıtımın düzenl� olarak kontrol ed�lmes�, dağıtımın olab�lecek en düşük
basınç ve sıcaklıkta yapılması, buhar kapanlarının düzenl� kontrolü ve bakımı,

4) Genel proses �şlemler�nde; kullanılmayan elektr�kl� alet ve teçh�zatların kapatılması, olab�ld�ğ�nce tam kapas�tede çalışılması, 50 C`n�n üzer�nde yüzey sıcaklığı olan
yerler�n yalıtımının ekonom�k olup olmadığının anal�z ed�lmes� ve ekonom�k açıdan ger� ödeme süres� b�r yıldan az olanların uygulanması, atık ısıların kullanılması,

5) Kurutma prosesler�nde; atık gazlardak� nem m�ktarının opt�m�ze ed�lmes�, ısı �le kurutma önces� mekan�k nem alma �mkanlarının araştırılması, yalıtım, ısıtıcıların ve
f�ltreler�n tem�z tutulması, mümkün olan yerlerde havanın yen�den s�rküle ed�lmes�, egzost gazlarının atık ısılarının kullanılması,

6) Fırınlarda; yalıtım opt�m�zasyonu ve sızdırmazlığın sağlanması, yanma �ç�n ver�len fazla hava m�ktarının asgar� olması, ışınım ve taşınım yoluyla ısı �let�m�nde
etk�nl�ğ�n artırılması, olab�ld�ğ�nce azam� kapas�tede yükleme yapılması, taşıyıcı olarak haf�f malzemeler�n kullanılması, atık ısıların değerlend�r�lmes� ve kes�kl� çalışan fırınlarda
yükleme ve boşaltma �ç�n fırın kapılarının açık tutulma süreler�n�n asgar� düzeyde olması,

7) Elektr�k s�stemler�nde; merkez� ve/veya lokal düzeyde güç kompanzasyonu yapılması, yükün değ�şken olduğu yerlerdek� elektr�k motorlarında değ�şken hız
sürücüler�n�n kullanılması, elektr�k motorlarının �ht�yaca uygun kapas�tede seç�lmes�, yen� alımlarda ver�ml�l�k sınıfı yüksek elektr�k motorlarının alımına öncel�k ver�lmes�,
kullanılmayan elektr�kl� ek�pmanların kullanılmadıkları zamanlarda kapalı tutulması, elektr�k tar�feler�n�n d�kkatl� �zlenmes� ve anlaşma gücünün aşılmaması, puant yük
durumunda devre dışı bırakılab�lecek elektr�kl� ek�pmanların bel�rlenmes�,

8) İkl�mlend�rme s�stemler�nde; ısıtıcı bataryalarının ve f�ltreler�n tem�z tutulması, kontrol dışı hava sızıntılarının azaltılması.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarına a�t b�na ve �şletmelerde enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılmasına yönel�k etütlerle bel�rlenen önlemler�n uygulanmasına �l�şk�n olarak, tasarruf

veya performans garant�l� proje uygulamaları �ç�n h�zmet alınacak veya sözleşme yapılacak tüzel k�ş�n�n 6 ncı madde kapsamında yetk�lend�r�lm�ş olması şarttır.
ONUNCU BÖLÜM

B�lg� Verme Yükümlülüğü ve İdar� Yaptırımlar
B�lg� verme yükümlülüğü
MADDE 32 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının ve t�caret ve sanay� odası, t�caret odası veya sanay� odasına bağlı olarak faal�yet gösteren, her türlü mal üret�m� yapan

�şletmeler �le yataklı konaklama ve sağlık tes�s�, okul, alışver�ş merkez�, yönet�m h�zmetler� amacıyla kullanılan t�car� ve h�zmet b�nalarının yönet�mler�, her beş yılda b�r, son üç
yıla a�t yıllık toplam enerj� tüket�m değerler�n�, 9 uncu madden�n altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde yer alan hükümlere göre hesaplamak suret�yle Genel Müdürlüğe gönder�r.
Genel Müdürlük tarafından yapılan tesp�tlere göre enerj� yönet�c�s� görevlend�rmekle yükümlü bulunan endüstr�yel �şletmeler�n ve b�naların yönet�mler�, enerj� tüket�m�ne ve enerj�
yönet�m� uygulamalarına �l�şk�n b�lg�ler�n�, Genel Müdürlüğün �nternet sayfasında yayınlanan formata uygun olarak, her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe b�ld�r�r.

(2) Bu b�lg�ler�n doğruluğunun tesp�t� amacıyla Genel Müdürlüğün yer�nde yapacağı denetleme ve �ncelemeler �ç�n talep ed�len her türlü b�lg� ve belgey� vermek ve
gereken şartları sağlamak zorunludur.

(3) Endüstr�yel alanda faal�yet gösteren �şletmeler �le Kanun ve bu Yönetmel�k kapsamına g�ren b�na ve tes�sler�n enerj� tüket�mler�n�n �zlenmes� ve performans
göstergeler�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n gerekl� ver� tabanı, gerekt�ğ�nde B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, val�l�kler ve beled�yeler �le �şb�rl�ğ� yapmak
suret�yle, Genel Müdürlük tarafından oluşturulur.

(4) Türk S�lahlı Kuvvetler�, M�ll� Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ve M�ll� İst�hbarat Teşk�latı Müsteşarlığı, 9 uncu madden�n beş�nc� fıkrası uyarınca yapacakları
b�ld�r�mler kapsamında, emn�yet ve güvenl�k açısından ver�lmes� uygun görülmeyen b�lg�ler� vermek zorunda değ�ld�r.

İdar� yaptırımlar
MADDE 33 – (1) Genel Müdürlük tarafından yapılan tesp�t ve/veya denet�mler sonucu gerçek veya tüzel k�ş�lere Kanunun 10 uncu maddes� kapsamındak� �dar�

yaptırımlar uygulanır.
ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Düzenleme yetk�s�
MADDE 34 – (1) Genel Müdürlük, bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemey� yapmaya yetk�l�d�r.
(2) 4, 5, 6, 11, 12, 16 ve 19 uncu maddeler�nde geçen etüt, enerj� yönet�c�s� ve etüt-proje sert�f�kaları, faal�yet raporu, yetk�lend�rme anlaşması, yetk� belges�, proje

desteklemeler� �le �lg�l� usul ve esaslar bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altmış gün �ç�nde Genel Müdürlükçe düzenlen�r.
Koord�nasyon
MADDE 35 – (1) Genel Müdürlük enerj� ver�ml�l�ğ� h�zmetler� �le �lg�l� gel�şmeler�, darboğazları ve çözüm öner�ler�n� değerlend�rmek üzere, yetk�lend�r�len

ün�vers�teler�n, meslek odalarının ve ş�rketler�n üst düzey tems�lc�ler�n�n katılımı �le yılda en az b�r kez koord�nasyon toplantısı düzenler.
İst�snalar
MADDE 36 – (1) M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı okullar �le Türk S�lahlı Kuvvetler�, M�ll� Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ve M�ll� İst�hbarat Teşk�latı

Müsteşarlığı, 9 uncu madden�n b�r�nc�, �k�nc�, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları hükümler�nden dolayı sorumlu tutulamazlar. Türk S�lahlı Kuvvetler�, M�ll� Savunma Bakanlığı
ve bağlı kuruluşları ve M�ll� İst�hbarat Teşk�latı Müsteşarlığı, 30 uncu madden�n �k�nc� fıkrası �le 32 nc� madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkrası hükümler�nden dolayı, m�ll� güvenl�k
açısından uygun görülmeyen b�na ve tes�slerle �lg�l� b�lg� ve belgeler� vermek zorunda değ�ld�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 37 – (1) 25/10/2008 tar�hl� ve 27035 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Enerj� Kaynaklarının ve Enerj�n�n Kullanımında Ver�ml�l�ğ�n Artırılmasına Da�r

Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Genel müdürlüğün ş�rketler� yetk�lend�rme görev�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde hükümler� çerçeves�nde Genel Müdürlüğün ş�rketler� yetk�lend�rme faal�yet� yetk�lend�r�lm�ş kurum sayısı on olana kadar devam

eder.
Mevcut yetk� belgeler�n�n ve enerj� yönet�c�s� sert�f�kalarının yen�lenmes�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla, yetk� belges� almış olan yetk�lend�r�lm�ş kurumların A ve B sınıfı olarak ver�len yetk�

belgeler� �le ş�rketler�n yetk� belgeler� süreler� tamamlanıncaya kadar, yetk�lend�rme anlaşmasındak� faal�yetler� yürütmek üzere geçerl�d�r. Yetk� belgeler�n�n ve yetk�lend�rme
anlaşmalarının süreler�n�n b�t�m�nde veya daha önce yen�leneb�lmes� �ç�n yetk�lend�r�lm�ş kurumların 5 �nc� madde hükümler�ne, ş�rketler�n �se 6 ncı madde hükümler�ne uygun
şek�lde başvuru yapması şarttır.

(2) Kanunun ve/veya bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce sanay� ve b�na sektörler�ne yönel�k düzenlenen enerj� yönet�c�s� eğ�t�mler�ne katılan ve yapılan
sınavlarda başarılı olduğunu belgeleyen veya enerj� yönet�c�s� sert�f�kası ver�lmes� �ç�n mevzuat �le bel�rlenen koşulları sağladığını belgeleyeb�len, en az l�sans eğ�t�m� almış
k�ş�lere, 1/1/2014 tar�h�ne kadar başvurmaları hal�nde, başkaca b�r koşul aranmaksızın enerj� yönet�c�s� sert�f�kası ver�l�r.

(3) Sanay� ve b�na sektörler� �ç�n ayrı ayrı düzenlenm�ş olan enerj� yönet�c�s� sert�f�kalarının en geç 1/1/2014 tar�h�ne kadar Genel Müdürlüğe başvurmak suret�yle
b�rleşt�r�lmes� şarttır. Bu tar�he kadar b�rleşt�rme yapılmayan sert�f�kalar, bu tar�hten �t�baren geçers�z sayılır. B�rleşt�rmede aşağıda bel�rt�len usul ve esaslara göre hareket ed�l�r.

a) Sanay� ve b�na sektörler� �ç�n enerj� yönet�c�s� sert�f�kası sah�b� k�ş�ler�n sert�f�kaları herhang� b�r şart aranmaksızın b�rleşt�r�lerek yen�len�r.
b) Sanay� veya b�na sektörler�nden sadece b�r�nde enerj� yönet�c�s� sert�f�kası almış olanlar �ç�n sert�f�ka sah�pler�ne yazılı duyuru yapmak ve �nternet üzer�nden �lan etmek

suret�yle Genel Müdürlük yılda en az b�r kez fark sınavları yapar. Bu sınavlarda yüz puan üzer�nden en az yetm�ş alanlar başarılı sayılır ve sert�f�kaları b�rleşt�r�lerek yen�len�r.
c) Yen�leme veya fark sınavları �ç�n sert�f�ka sah�b�nden herhang� b�r ücret alınmaz.
Devam eden destek uygulamaları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden önce, proje destekler� ve gönüllü anlaşma uygulamalarına �l�şk�n �mzalanan sözleşmeler ve anlaşmalar

süreler�n�n b�t�m�ne kadar aynen geçerl�d�r. Bunlara yapılacak destek ödemeler� sözleşmen�n veya anlaşmanın �mzalandığı tar�hte yürürlükte olan mevzuata göre hesaplanan
m�ktarlar üzer�nden yapılır.

Enerj� tüket�mler�n�n b�ld�r�lmes�

o
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GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 32 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� gereğ�nce, enerj� tüket�mler�ne �l�şk�n �lk b�lg�ler 31/3/2012 tar�h�ne kadar Genel Müdürlüğe
gönder�l�r.

İlk enerj� etütler�
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� ve 30 uncu madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamında yapılacak etütler�n �lk� 2013 yılı sonuna kadar,

10 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında yapılacak etütler�n �lk� �se 2015 yılında yapılır veya yaptırılır.
Kamu kes�m�nde yapılacak düzenlemeler
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 31 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamında bel�rlenen 2010 yılı b�r�m enerj� tüket�mler� 2012 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r.

Aynı madde kapsamında bel�rt�len �ç mevzuat düzenlemeler� �se 2012 yılı sonuna kadar yapılır.
İlk enerj� yönet�c�ler�n�n görevlend�r�lmes� ve b�ld�r�lmes�
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla faal durumda olan ve 9 uncu madden�n b�r�nc�, �k�nc�, üçüncü ve/veya dördüncü fıkraları

uyarınca enerj� yönet�c�s� görevlend�rmes� veya enerj� yönet�m b�r�m� kurması gereken endüstr�yel �şletmelerden, b�nalardan ve organ�ze sanay� bölgeler�nden henüz bu
yükümlülüğünü yer�ne get�rmem�ş olanlar, bu yükümlülükler�n� yer�ne get�r�r ve 9 uncu madden�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len b�lg�ler� 1/1/2012 tar�h�ne kadar Genel Müdürlüğe
b�ld�r�r.

Destek uygulamalarında TS ISO 50001 Enerj� Yönet�m S�stem�-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 15 �nc� madden�n üçüncü fıkrasının (b) bend� �le 18 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan TS ISO 50001 Enerj� Yönet�m

S�stem�-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belges�ne sah�p olma şartı 1/1/2014 tar�h�ne kadar aranmaz.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı yürütür.

 
 
 

Ek-1
 

ENERJİ YÖNETİCİSİ VE ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ
1. Enerj� yönet�c�s� sert�f�kası alan k�ş�lerden beklenen yetk�nl�kler
Enerj� yönet�c�s� sert�f�kası alacak k�ş�ler�n aşağıdak� yetk�nl�klere sah�p olması hedeflen�r.
a) Dünyadak� ve Türk�ye`dek� b�r�nc�l enerj� kaynakları, �k�nc�l enerj� türler� ve arz-talep gel�ş�mler� hakkında b�lg� sah�b� olmak,
b) Enerj� tasarrufu �le enerj� ver�ml�l�ğ� arasındak� farkı ayırdedeb�lmek,
c) Enerj� tasarruf potans�yel�n�n ne olduğunu ve nasıl tahm�n ed�leb�leceğ�n� b�lmek,
ç) Ülke genel�nde, sanay� sektörler�nde ve endüstr�yel �şletmelerde, enerj� yoğunluğu ve özgül enerj� tüket�m� kavramlarını, hesaplama yöntemler�n� ve trendler�n� b�lmek,
d) Enerj� yönet�m�ne �l�şk�n faal�yetler�n nasıl yürütüleceğ�n� ve nasıl raporlanacağını b�lmek,
e) Enerj� kullanan ek�pmanların ve s�stemler�n tekn�k özell�kler�ne, �şletme ve bakım usuller�ne vakıf olmak, bunlardak� enerj� kayıplarının ve ver�ms�zl�kler�n nasıl

oluşab�leceğ�n�, nasıl önleneb�leceğ�n�, nasıl ölçüleb�leceğ�n� ve ölçümler�n nasıl yorumlanacağını b�lmek,
f) Isının üret�ld�ğ�, depolandığı ve taşındığı s�stemlerde olab�lecek kayıpları, ölçüm yollarını ve yalıtım önlemler�n� b�lmek,
g) Bas�t önlemlerle tasarruf sağlayab�lecek �y� alışkanlıkları b�lmek,
ğ) Ver�ml� üret�m prosesler�n� ve p�yasadak� enerj� kullanan ver�ml� ürünler� tekn�k ve ekonom�k özell�kler� �le tanımak,
h) Enerj� tasarrufunu sağlayab�lecek veya enerj� ver�ml�l�ğ�n� artırab�lecek öneml� harcama gerekt�ren önlemler �ç�n ön f�z�b�l�teler hazırlayab�lmek,
ı) Etüt ve proje hazırlama metotları hakkında b�lg� sah�b� olmak.
2. Etüt-proje sert�f�kası alan k�ş�lerden beklenen yetk�nl�kler
Etüt-proje sert�f�kası alacak k�ş�ler�n enerj� yönet�c�ler�n�n yetk�nl�kler�ne �laveten etüt; proje hazırlama metotları; Türk�ye`dek� enerj� ver�ml�l�ğ� mevzuatı; deney�mler,

teknoloj�ler ve benzer� konularda d�ğer ülke uygulamaları; ölçme ve değerlend�rme konusundak� yöntemler, standartlar, c�hazlar, endüstr�yel prosesler g�b� konular hakkında da
ayrıntılı b�lg� sah�b� olması hedeflen�r.

3. Müfredat
Enerj� yönet�c�s� ve etüt-proje eğ�t�mler� Tablo 1`de yer alan müfredat konularına uygun olarak yapılır.
 

Tablo 1: Müfredat Konuları

KONULAR EĞİTİM TÜRÜ

ENERJİ
YÖNETİCİSİ

ETÜT-PROJE

SANAYİ BİNA

GENEL    

-   Alternat�f enerj� kaynakları; enerj�de arz ve
talep tarafındak� gel�şmeler,

Teor�k Teor�k Teor�k

-   Enerj� Ver�ml�l�ğ� mevzuatı,  Teor�k Teor�k Teor�k

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE    

-   Enerj� tasarrufunun ve ver�ml�l�ğ�n önem� Teor�k Teor�k Teor�k

-   Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları Teor�k Teor�k Teor�k

-   Enerj� tasarruf potans�yel�, enerj� yoğunluğu
ve özgül enerj� tüket�m� – kavramlar,
hesaplama metodları, trendler

Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

-   Enerj� ver�ml�l�ğ�n� artırıcı önlemler Teor�k Teor�k Teor�k
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KONULAR EĞİTİM TÜRÜ

ENERJİ
YÖNETİCİSİ

ETÜT-PROJE

SANAYİ BİNA

-   Enerj� ve çevre (Çevre mevzuatı, Enerj� –
Çevre İl�şk�s� , Yakıt Özell�kler�n�n Hava
Kal�tes�ne Etk�ler�, Hava K�rl�l�ğ�n�n
Önlenmes�ne Yönel�k Önlemler – Tekn�kler,
Em�syon Hesaplama Yöntemler�

Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

ENERJİ YÖNETİMİ    

-   Enerj� yönet�m� standartı Teor�k Teor�k Teor�k

-   Enerj� yönet�c�s�n�n görevler�  (Hedef
oluşturma, b�l�nçlend�rme, planlama, �zleme,
ver� toplama ve raporlama)

Teor�k Teor�k Teor�k

-   Etütler�n ve projeler�n asgar� standartı Teor�k Teor�k Teor�k

-   Ölçüm tekn�kler�, c�haz ve ek�pmanları Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

-   Ekonom�k anal�z yöntemler� Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

-   F�z�b�l�te etütler� Teor�k Uygulamalı Uygulamalı

ISI-MEKANİK    

-   Enerj� ve kütle denkl�kler�  (Temel kavramlar,
Sankey d�yagramı, formüller, ps�k�yometr�k
d�yagram, uygulamalı örnek)

Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

-   Yakma tes�sler�, yakıtlar ve yanma (Brülörler,
Bacalar, Kazanlar, Ver�m Hesapları, Yakıtlar,
Yakıtların Kalor�f�k Değerler�n�n
İy�leşt�r�lmes�, Yakıtların TEP Değer�ne
Çevr�lmes�, Baca Gazı Anal�zler�, Yanma
Formüller�, Yanma Kontrolu ve İy�leşt�r�lmes�)

Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

-   Buhar s�stemler� (Kavramlar, Buhar tes�satları,
Kondens ger� kazanımı, Flaş buhar, Buhar
kapanları, kayıp ve kaçaklar)

Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

-   Isı yalıtımı (Hesaplama formüller�, yalıtım
malzemeler�, uygun malzeme seç�m�,
endüstr�yel tes�slerde yalıtım, boru, vana ve
flanşların yalıtımı, b�nalarda yalıtım, pencere
ve camlar)

Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

-   Endüstr�yel fırınlar (Fırın t�pler�, Fırınlarda
enerj� ve/veya kütle balansı, İşletme ve
modern�zasyon, Enerj� ver�ml�l�ğ� önlemler�)

Uygulamalı Uygulamalı -

-   Isıtma, havalandırma ve �kl�mlend�rme
(Kavramlar, B�nalarda ısıtma ve soğutma yükü
hesabı ve projelend�rme, kontrol s�stemler�)

Uygulamalı Uygulamalı

 

Uygulamalı

-   Basınçlı hava s�stemler� (kompresörler,
Kontrol s�stemler�, dağıtım hatları,Basınçlı
hava kal�tes�, kayıp ve kaçaklar, atık ısı
kullanımı)

Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

-   Kurutma s�stemler�  (Kurutma Kavramı /
Kurutma Prosesler� ve Uygulama Alanları,
Ps�k�yometr�k hesaplamaları)

Teor�k Uygulamalı -

-   Atık ısı kullanımı (Atık Isı Kavramı, Atık Isı
Odakları, Atık Isı Ger� Kazanım ek�pmanları
ve S�stemler� �le Uygulama Alanları,
Formüller-hesaplamalar, Örnekler)

Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

-   Pompa ve fan s�stemler� (Pompa-fan eğr�s�,
c�haz ver�mler�, tes�sat eğ�r�s�, basınç kayıpları,
deb�-basınç control yöntemler�, h�droforlar)

Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

-   Soğutma Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

ELEKTRİK    

-   Elektr�k enerj�s� – kavramlar ve büyüklükler
(akım, ger�l�m, güç ve güç faktörü vb.)

Teor�k Teor�k Teor�k

-   Elektr�k enerj�s�nde ver�ml�l�k (üret�m, �let�m,
dağıtım, tüket�m) ve talep tarafı yönet�m�

Teor�k Teor�k Teor�k

-   Elektr�k enerj�s�n�n ölçümü ve �zlenmes�
(elektr�k, scada s�stemler� vb.)

Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

-   Güç transformatörler�n�n t�pler�, kayıpları ve
ver�ml�l�kler�

Teor�k Teor�k Teor�k
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KONULAR EĞİTİM TÜRÜ

ENERJİ
YÖNETİCİSİ

ETÜT-PROJE

SANAYİ BİNA

-   Reakt�f güç, güç faktörü ve kompansasyon
uygulamaları, harmon�kler ve f�ltreler

Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

-   Elektr�k motorlarının t�pler�, kayıpları,
ver�ml�l�kler� ve yaygın kullanım alanları (fan,
pompa, kompresör)

Teor�k Teor�k Teor�k

-   Değ�şken hız sürücüler�, soft starterler ve
uygulama alanları

Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

-   Aydınlatmada elektr�k enerj�s�n�n ver�ml�
kullanılması (ver�ml� armatür, kontrol
s�stemler� vb.)

Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı

-   B�rleş�k ısı- güç s�stemler� (Kojenerasyon,
tr�jenerasyon), t�pler� ve ver�ml�l�kler�

Teor�k Teor�k Teor�k

-   Ver�ml� elektr�kl� ev aletler� ve of�s
ek�pmanları

Teor�k Teor�k Teor�k

-   Otomasyon s�stemler� Teor�k Teor�k Teor�k

ENERJİ ETÜDÜ VE PROJE HAZIRLAMA    

-   Uygulamalı ölçüm tekn�kler�  Uygulamalı Uygulamalı

-   Etüt Usuller� ve Yöntemler�, (b�na ve/veya
enerj� yoğun sanay� sektörler�)

 Uygulamalı Uygulamalı

-   Proje hazırlama esasları (b�na, enerj� yoğun
sanay� sektörler�)

 Uygulamalı Uygulamalı

-   Endüstr�yel prosesler (Asgar� olarak;
dem�rçel�k; k�mya ve petrok�mya; taş, toprak
ve cam; tekst�l ve kağıt ve ulaşım araçları alt
sektörler�ndek� üret�m prosesler� ve proses
ek�pmanları �le �lg�l� Genel Müdürlük
tarafından yayımlanan Tebl�ğ �le bel�rlenen alt
konular)

 Teor�k -

 
 

4.       Eğ�t�m Tes�sler�
Enerj� yönet�c�s� ve etüt-proje eğ�t�mler�n�n yapılacağı eğ�t�m tes�sler�nde Tablo 2`de yer alan kr�terlere sah�p olma şartı aranır.

 
Tablo 2: Eğ�t�m Tes�sler� Kr�terler�

Mekan Açıklama

Yönet�m Odası : En az y�rm� metrekarel�k alan

Eğ�t�c� Odaları : Toplam olarak, en az ell� metrekarel�k alan

Toplantı Odası : En az y�rm� metrekarel�k alan

Kütüphane : Eğ�t�m konusu yayınların ve oturma gruplarının yer aldığı en az y�rm�
metrekarel�k alan

B�lg�sayar Odası : En az on metrekarel�k alan

Yemek Salonu : En az on k�ş�l�k kapas�te

Fuaye veya Serg� Alanı : Örnek uygulamaların veya protot�pler�n serg�lend�ğ� en az ell�
metrekarel�k alan

Tuvalet : Bay ve bayanlar �ç�n, her b�r� en az �k�şer kab�nl�

D�nlenme Salonu : En az otuz metrekarl�k alan

Dersl�kler : B�lg�sayar destekl� projeks�yon s�stem�

: Yazı tahtası

: Eğ�t�c� masası

: Doküman dolapları

: En az 30 k�ş�l�k kapas�te

: Standardına uygun konfor şartları (İç hava kal�tes�, sıcaklık, aydınlık
vb)

Laboratuvar (Her
b�r�nde farklı �şletme
koşullarında ölçüm ve
anal�z yapılab�lecek
n�tel�kte, gerekl� c�haz,

: Enerj� balansı eğ�t�m ün�tes�

: Yanma kontrolu eğ�t�m ün�tes�

: Buhar s�stemler� eğ�t�m ün�tes�

: Basınçlı hava s�stemler� eğ�t�m ün�tes�
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araç ve gereç �le tech�z
ed�lm�ş vaz�yette)

: Atık ısı ger� kazanımı eğ�t�m ün�tes�

: Elektr�k motorlarında hız kontrolu eğ�t�m ün�tes�

: Aydınlatma eğ�t�m ün�tes�

: Alan ısıtma, soğutma, havalandırma ve �kl�mlend�rme eğ�t�m ün�tes�

: Yalıtım eğ�t�m ün�tes�

: Akışkanlar mekan�ğ� eğ�t�m ün�tes�

: Ölçüm ve anal�z c�hazları

 
 

Ek-2
     Enerj� Kaynaklarının Alt Isıl Değerler� ve Petrol Eşdeğer�ne Çevr�m Katsayıları

M�ktar Enerj� Kaynağı Yoğunluk Alt Isıl Değer B�r�m TEP Çevr�m

Katsayısı

1 ton Taşkömürü  6.100.000 kCal 0.610

1 ton Kok Kömürü  7.200.000 kCal 0.720

1 ton Br�ket  5.000000 kCal 0.500

1 ton L�ny�t tesh�n ve
sanay�

 3.000.000 kCal 0.300

1 ton L�ny�t santral  2.000.000 kCal 0.200

1 ton Elb�stan L�ny�t�  1.100.000 kCal 0.110

1 ton Petrokok  7.600.000 kCal 0.760

1 ton Pr�na  4.300.000 kCal 0.430

1 ton Talaş  3.000.000 kCal 0.300

1 ton Kabuk  2.250.000 kCal 0.225

1 ton Graf�t  8.000.000 kCal 0.800

1 ton Kok tozu  6.000.000 kCal 0.600

1 ton Maden  5.500.000 kCal 0.550

1 ton Elb�stan L�ny�t�  1.100.000 kCal 0.110

1 ton Asfalt�t  4.300.000 kCal 0.430

1 ton Odun  3.000.000 kCal 0.300

1 ton Hayvan ve B�tk�
Artığı

 2.300.000 kCal 0.230

1 ton Ham Petrol  10.500.000 kCal 1.050

1 ton Fuel O�l No: 4  9.600.000 kCal 0.960

1 ton Fuel O�l No: 5 0.920 Kg/lt 10.025.000 kCal 1.003

1 ton Fuel O�l No: 6 0.940 Kg/lt 9.860.000 kCal 0.986

1 ton Motor�n 0.830 Kg/lt 10.200.000 kCal 1.020

1 ton Benz�n 0.735 Kg/lt 10.400.000 kCal 1.040

1 ton Gazyağı 0.780 Kg/lt 8.290.000 kCal 0.829

1 ton S�yah L�kör  3.000.000 kCal 0.300

1 ton Nafta  10.400.000 kCal 1.040

b�n m3 Doğal Gaz 0.670 Kg/m³ 8.250.000 kCal 0.825

1 ton Kok Gazı  8.220.000 kCal 0.820

b�n m3 Kok Gazı 0.490 Kg/m³ 4.028.000 kCal 0.403

1 ton Yüksek Fırın Gazı  535.000 kCal 0.054

b�n m3 Yüksek Fırın Gazı 1.290 Kg/m³ 690.000 kCal 0.069

b�n m3 Çel�khane Gazı  1.500.000 kCal 0,150

b�n m3 Raf�ner� Gazı  8.783.000 kCal 0.878

b�n m3 Aset�len  14.230.000 kCal 1.423

b�n m3 Propan  10.200.000 kCal 1.020

1 ton LPG  10.900.000 kCal 1.090

b�n m3 LPG 2.477 Kg/m³ 27.000.000 kCal 2.700

b�n kWh Elektr�k  860.000 kCal 0.086

b�n kWh H�drol�k  860.000 kCal 0.086
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b�n kWh Jeotermal  860.000 kCal 0.860

 
Sayfa 1

Ek-3
 

ŞİRKETLERDE ÖLÇÜM KONUSUNDA ARANACAK YETERLİLİKLER
 

Baca Gazı: Gen�ş bacalar da dah�l olmak üzere bacagazı anal�z� yapmak suret�yle bacagazında oks�jen, oluşab�lecek yüksek değerler de dah�l gerçek değerlerde
karbonmonoks�t, ıslak ve kuru hazne sıcaklıkları dah�l bacagazı sıcaklığı, hız,  part�kül ve CH4 g�b� parametreler� ölçeb�lme,

Isı/Sıcaklık Görüntüleme: Muhtel�f yüzey alanlarında oluşan ısı kayıplarını tesp�t etmek amacıyla, ısı/sıcaklık dağılımlarını görüntü olarak kaydedeb�lme,
Isıl Geç�rgenl�k: B�nalarda yapı elemanlarının ısıl geç�rgenl�k katsayısını (U) ölçeb�lme veya bel�rleyeb�lme; duvar yüzey�nde b�rden fazla noktadak� sıcaklık �le duvarın

d�ğer tarafındak� nem ve sıcaklığı ölçeb�lme
Sıvı İletkenl�kler�: Kazan bes� suyu, blöf, ham su g�b� muhtel�f sularda elektr�ksel �letkenl�ğ� µS/cm ve TDS ppm b�r�mler�nde �fade edecek şek�lde ölçeb�lme, sıcaklığı

ölçeb�lme
Buhar Kaçakları: Buhar s�stemler�nde mevcut bulunan muhtel�f t�plerdek� buhar kapanlarının kontrolünü yapab�lme, buhar kaçağı m�ktarını bel�rleyeb�lecek ölçümler� 

ve/veya kontrolları yapab�lme,
Sıcaklık: Sıfır (0) değer�n�n altındak� ve üstündek� sıcaklıklar dah�l olmak üzere, yüzey, akışkan (sıvı, hava vb) ortam, tanec�kl� malzeme ve benzer� konulardak� sıcaklıkları

temaslı c�hazlarla; ulaşılması zor olan ve döner fırın ve benzer� hareketl� yüzeyler�n, erg�tme fırını yüzey, erg�y�k malzeme ve benzer� yüksek sıcaklıkları temaslı ve/veya temassız
yöntem ve c�hazlarla ölçeb�lme,

Akış: Yüksek sıcaklıklardak� akışkanlar dah�l olmak üzere, katı tanec�kler, l�f benzer� k�rl�l�kler �ht�va eden akışkanların ve tem�z akışkanların akış m�ktarını, boru hatlarında
herhang� b�r kesme, ölçüm c�hazı takma ve benzer� müdahale gerekt�rmeks�z�n, boru dışından ve anlık ve/veya bel�rlenen b�r ölçüm süres�nce ölçeb�lme; p�tot tüpü g�b� ek�pmanlarla
b�rl�kte kullanılmak suret�yle �çer�s�nden hava ve düşük basınçlı gazların geçt�ğ� gen�ş kanallar da dah�l olmak üzere her türlü kapalı boru ve kanallarda akış m�ktarını ve/veya muhtel�f
basınç değerler�n� ölçeb�lme; �çer�s�nden yüksek sıcaklıktak� hava ve gazlar da dah�l olmak üzere hava ve düşük basınçlı gazların geçt�ğ� kanallarda akış m�ktarını ölçeb�lme; hava
fanlarının em�ş ağzında ve eksoz kanallarının çıkış ağzında hava veya gaz hızını veya akış m�ktarını ölçeb�lme,

Nem: Muhtel�f alanlarda ortam sıcaklığı ve bağıl nem değerler�n� ölçeb�lme,
Basınç: Fırın �ç� ve benzer� düşük basınç durumları dah�l olmak üzere yüksek ve düşük basınç değerler�n� ölçeb�lme,
Elektr�k Enerj�s�: Orta ger�l�m dah�l olmak üzere, muhtel�f alanlarda monofaze ve tr�faze s�stemlerde, ger�l�m (V), akım (A), güç faktörü (Cos j), güç (kW, kVA, kVAr), enerj�

tüket�m� (kWh, kVAh, kVArh), frekans (Hz), True RMS ve harmon�k g�b� elektr�kle �lg�l� parametreler� anlık ve/veya bel�rlenen b�r ölçüm süres�nce ölçeb�lme,
Hız ve Dev�r: Motor, fan ve benzer� dönel ek�pmanların dev�r sayılarını, yürüyen bant, konveyör, kumaş ve benzer� s�stemler�n �lerleme hızlarını ölçeb�lme,
Aydınlatma: Muhtel�f alanlarda aydınlık sev�yeler�n� ölçeb�lme,
Ses ve Gürültü: Muhtel�f alanlarda ses ve gürültü sev�yes�n� ölçeb�lme,
Kayıt: Uzun sürel� yapılab�lecek sıcaklık, nem, ışık akısı ve benzer� ölçümler� kaydedeb�lme ve bu ver�ler� gerekt�ğ�nde b�lg�sayar ve benzer� elektron�k ortamlara

aktarab�lme,
D�ğer: Genel Müdürlük tarafından tebl�ğ olarak yayımlanan d�ğer ölçüm konuları.
 
 

Ek-4
 

AYDINLATMA KRİTERLERİ
 
Değ�ş�k yol t�pler� �ç�n güvenl�k ve konfor açısından sağlanması gereken aydınlatma sınıfları ve kr�terler� aşağıdak� tablolarda ver�lmekted�r.
 

Tablo 1. Farklı yol t�pler� �ç�n aydınlatma sınıfları

Yolun Tanımı Aydınlatma Sınıfı

Bölünmüş yollar, ekspres yollar, otoyollar (otoyola g�r�ş ve çıkışlar,
bağlantı yolları, kavşaklar, ücret toplama alanları)
Traf�k yoğunluğu ve yolun karmaşıklık düzey�;
Yüksek………………………………………………
Orta………………………………………………….
Düşük………………………………………………..

 
 
 
M1
M2
M3

Devlet yolu ve �l yolları (tek yönlü veya �k� yönlü; kavşaklar ve bağlantı
noktaları �le şeh�r geç�şler� ve çevre yolları dah�l)
Traf�k kontrolü ve yol kullanıcılarının t�pler�ne göre ayrımı;
Zayıf…………………………………………………
İy�…………………………………………………….

 
 
 
M1
M2

Şeh�r �ç� ana güzergahlar (bulvarlar ve caddeler), r�ng yolları, dağıtıcı
yollar
Traf�k kontrolü ve yol kullanıcılarının t�pler�ne göre ayrımı;
Zayıf…………………………………………………
İy�…………………………………………………….

 
 
 
M2
M3

Şeh�r �ç� yollar (yerleş�m alanlarına g�r�ş çıkışın yapıldığı ana yollar ve
bağlantı yolları)
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Traf�k kontrolü ve yol kullanıcılarının t�pler�ne göre ayrımı;
Zayıf…………………………………………………
İy�…………………………………………………….

 
M4
M5

 
Ayrım; Her b�r traf�k c�ns�n�n kullanacağı şer�d�n kes�n olarak ayrıldığı otobüs yolu, b�s�klet yolu g�b� tahs�sl� yoldur.
Bağlantı Yolu; B�r kavşak yakınında, karayolu taşıt yollarının b�rb�r�ne bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve b�r yönlü traf�ğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır.
Bölünmüş Yol (Tek Yönlü Yol); Taşıt yolunun yalnız b�r yöndek� taşıt traf�ğ� �ç�n kullanıldığı karayoludur.
Ekspres Yol; Sınırlı er�şme kontrollü ve öneml� kes�şme noktalarının köprülü kavşak olarak teşk�l ed�ld�ğ� bölünmüş karayoludur.
Geometr�k Yapı; Yolun sınıfına göre tasarım şekl�d�r (yolun gen�şl�ğ�, şer�t sayısı, yatay ve düşey eğ�m, yolun proje hızı vb.).
İk� Yönlü Yol; Taşıt traf�ğ�n�n her �k� yönde kullanıldığı karayoludur.
Karmaşıklık; Yolun geometr�k yapısını, traf�k hareketler�n� ve görsel çevrey� �çer�r. Göz önünde bulundurulması gereken faktörler; şer�t sayısı, yolun eğ�m�, traf�k ışık ve
�şaretler�d�r.
Kavşak; İk� veya daha fazla yolun kes�şmes� veya b�rleşmes� �le oluşan ortak alandır.
Kullanıcılar; Kamyon, otobüs, otomob�l g�b� motorlu taşıtlar, motorsuz taşıtlar, yayalar ve hayvanlardır.
Otoyollar; Özell�kle trans�t traf�ğe tahs�s ed�len, bel�rl� yerler ve şartlar dışında geç�ş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların g�remed�ğ�, ancak �z�n ver�len
motorlu araçların yararlandığı ve traf�ğ�n özel kontrole tab� tutulduğu er�şme kontrollü karayoludur.
Traf�k Güvenl�ğ�; Karayolları Traf�k Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan �lg�l� mevzuat.
Traf�k Kontrolü; Yatay ve düşey �şaretlemeler ve s�nyal�zasyon �le traf�k mevzuatının varlığı anlamında kullanılmıştır. Bunların olmadığı yerlerde traf�k kontrolü zayıf olarak
adlandırılır.
Traf�k Yoğunluğu; Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzer�ndek� hareketler�d�r.
 

Tablo 2. Değ�ş�k aydınlatma sınıfları �ç�n uygulanacak yol aydınlatması kr�terler�
Aydınlatma sınıfı L (cd/m² ) Uo Ul TI (%) <

M1 2.0 0.4 0.7 10
M2 1.5 0.4 0.7 10
M3 1.0 0.4 0.5 10
M4 0.75 0.4 - 15
M5 0.5 0.4 - 15

 
Uo : Ortalama Düzgünlük : Yolun sağ kenarından yol gen�şl�ğ�n�n ¼ mesafes�nde bulunan b�r gözlemc�ye göre kısm� alanların m�n�mum parıltısının yolun ortalama parıltısına
oranıdır (Uo = Lm�n / Lort ).

 
Ul : Boyuna Düzgünlük : Her yol şer�d�n�n orta ç�zg�s� üzer�nde bulunan gözlemc� noktasına göre, bu orta ç�zg� boyunca uzanan kısm� alanlardak� m�n�mum parıltının maks�mum
parıltıya oranıdır (Ul= Lm�n / Lmax ).

 
TI : Bağıl Eş�k Artışı : F�zyoloj�k kamaşmanın neden olduğu görüleb�l�rl�k azalmasının ölçüsüdür. Kamaşma koşullarındak� parıltı eş�ğ� D LK �le kamaşma olmadığındak� D Le eş�k
farkının D Le`ye oranı olarak �fade ed�l�r ( TI = ( D LK - D Le ) / D Le ).

 
Tablo 3. Yaya alanlarındak� değ�ş�k yol t�pler� �ç�n aydınlatma sınıfları

Yolun Tanımı Aydınlatma Sınıfı
Sosyo-ekonom�k ve kültürel önem� yüksek olan kalabalık yaya yolları P1
Traf�ğ� yüksek yaya veya b�s�klet yolları P2
Traf�ğ� orta yaya veya b�s�klet yolları P3
Traf�ğ� az yaya veya b�s�klet yolları P4
Doğal çevren�n, tar�h� ve kültürel yapının korunması gereken alanlardak�
traf�ğ� az yaya veya b�s�klet yolları

P5

Doğal çevren�n, tar�h� ve kültürel yapının korunması gereken alanlardak�
traf�ğ� çok az yaya veya b�s�klet yolları

P6

 
Tablo 4. Yaya yolları �ç�n öner�len aydınlık düzey� değerler�

Aydınlatma Sınıfı Ortalama Aydınlık Düzey� (lux)
P1 20
P2 10
P3 7.5
P4 5
P5 3
P6 1.5

 
Ek-5

 
ŞİRKETLERİN UZMANI OLDUKLARI SEKTÖRLER, ALT SEKTÖRLER VE ASGARİ PERSONEL ALTYAPISI

 
                          Tablo 1: Uzmanlık Alanları

Yetk�l� Olunan
Sektör

Alt Sektör Alt Sektör Kapsamı
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Yetk�l� Olunan
Sektör

Alt Sektör Alt Sektör Kapsamı

Sanay� Dem�r ve Çel�k Ana dem�r ve çel�k ürünler� �malatı

Dem�r alaşımları �malatı

Dem�r dışı metaller�n �malatı

Metal döküm sanay��

K�mya ve Petrok�mya Temel k�myasal maddeler�n �malatı

K�myasal gübre ve azot b�leş�kler� �malatı

B�r�nc�l formda plast�k ve sentet�k kauçuk �malatı

Haşere �laçları ve d�ğer z�ra�-k�myasal ürünler�n
�malatı

Boya, vern�k ve benzer� kaplayıcı maddeler �malatı

Sabun ve deterjan, tem�zl�k ve parlatıcı maddeler
�malatı

Sun� veya sentet�k elyaf �malatı

Raf�ne ed�lm�ş petrol ürünler� �malatı

Kauçuk ürünler�n �malatı

Plast�k ürünler�n �malatı

Taş, Toprak ve
Madenc�l�k

Ç�mento ve kl�nker �malatı

Cam �malatı

Seram�k İmalatı

K�lden �nşaat malzemeler� �malatı

K�reç ve alçı �malatı

Kömür ve l�ny�t çıkartılması

Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı

Metal cevher� madenc�l�ğ�

Kağıt ve Tekst�l Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva �malatı

Kağıt ve mukavva ürünler� �malatı

Tekst�l elyafın hazırlanması ve bükülmes�,

Dokuma

Der�n�n tabaklanması ve �şlenmes�

Bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı �malatı
Ayakkabı, terl�k ve benzer� �malatı

Gıda Et�n �şlenmes� ve saklanması

Et ürünler�n�n �malatı,

Balık, kabuklu den�z hayvanları ve yumuşakçaların
�şlenmes� ve saklanması

Sebze ve meyveler�n �şlenmes� ve saklanması

B�tk�sel ve hayvansal sıvı ve katı yağların �malatı

Süt ve süt ürünler� �malatı

Öğütülmüş tahıl ürünler�, n�şasta ve n�şastalı
ürünler�n �malatı

Fırın ve unlu mamuller �malatı

İçecek �malatı

Tütün ve/veya çay ürünler� �malatı

Ulaşım Araçları Motorlu kara taşıtlarının �malatı

Motorlu kara taşıtları �ç�n parça ve aksesuar �malatı

Gem� ve tekne yapımı

Dem�ryolu lokomot�fler� ve vagonlarının �malatı

Hava ve uzay araçları ve �lg�l� mak�neler�n �malatı

Asker� savaş araçlarının �malatı

B�na Meskenler  

T�car� ve H�zmet
B�naları

 

 
                        Tablo 2: Asgar� personel altyapısı
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Sektör Uzmanlık (*) Uzman Personel
(Adet)

Sert�f�kalı Personel
(Adet)

Toplam Personel
(Adet)

Sektör Uzmanlık (*) Uzman Personel
(Adet)

Sert�f�kalı Personel
(Adet)

Toplam Personel
(Adet)

Sanay� Alt Sektör 1 Mühend�s (1) Mühend�s (3) Mühend�s (4)

Alt Sektör 2 Mühend�s (2) Mühend�s (5) Mühend�s (7)

Alt Sektör 3 Mühend�s (3) Mühend�s (7) Mühend�s (10)

Alt Sektör 4 Mühend�s (4) Mühend�s (9) Mühend�s (13)

Alt Sektör 5 Mühend�s (5) Mühend�s (11) Mühend�s (16)

Alt Sektör 6 Mühend�s (6) Mühend�s (13) Mühend�s (19)

B�na Alt Sektör 1 Mühend�s (1)

 

Mühend�s (2) Mühend�s (3)

Alt Sektör 2 Mühend�s (2) Mühend�s (4) Mühend�s (6)

(*): Bu kolondak� alt sektör numaraları Tablo 1`�n �k�nc� sütununda yer alanlardan, uzman olunan alt sektör aded�n� �fade eder.

 

 
 
 

  
Oda a�datlarınızı kred� kartınızla güvenl� b�r ortamda ödeyeb�l�rs�n�z. 

ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

COPYRIGHT © 2005-2019 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ 
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA 

TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18 
 

 
 

D�ğer b�r�mler�n �let�ş�m b�lg�ler� �ç�n tıklayınız

  
  

 
 

http://www.emo.org.tr/genel/rss_index.php
http://www.emo.org.tr/tuketici_haklari.php
http://www.emo.org.tr/genel/bize_ulasin_02.php
http://www.keyinternet.com.tr/

