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ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

Kanun No  
Kabul Tar�h�  
Resm� Gazete Tar�h�  
Resm� Gazete No

: 5627 
: 18.04.2007  
: 02 Mayıs 1985  
: 26510

                                                                            

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; enerj�n�n etk�n kullanılması, �srafının önlenmes�, enerj� mal�yetler�n�n ekonom� üzer�ndek� yükünün haf��et�lmes� ve çevren�n
korunması �ç�n enerj� kaynaklarının ve enerj�n�n kullanımında ver�ml�l�ğ�n artırılmasıdır.

             Kapsam

             MADDE 2 - (1) Bu Kanun; enerj�n�n üret�m, �let�m, dağıtım ve tüket�m aşamalarında, endüstr�yel �şletmelerde, b�nalarda, elektr�k enerj�s� üret�m tes�sler�nde, �let�m ve
dağıtım şebekeler� �le ulaşımda enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılmasına ve desteklenmes�ne, toplum genel�nde enerj� b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes�ne, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından
yararlanılmasına yönel�k uygulanacak usûl ve esasları kapsar.

             (2) Enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılmasına yönel�k önlemler�n uygulanması �le özell�k veya görünümler� kabul ed�lemez derecede değ�şecek olan sanay� alanlarında �şletme ve
üret�m faal�yetler� yürütülen, �badet yer� olarak kullanılan, planlanan kullanım süres� �k� yıldan az olan, yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı ell�
metrekaren�n altında olan b�nalar, koruma altındak� b�na veya anıtlar,  tarımsal b�nalar ve atölyeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

             Tanımlar

             MADDE 3 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

             a) Bakanlık: Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığını,

             b) Genel Müdürlük: Elektr�k İşler� Etüt İdares� Genel Müdürlüğünü,

             c) Kurul: Enerj� Ver�ml�l�ğ� Koord�nasyon Kurulunu,

             ç) Kamu kes�m�: Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları, ün�vers�teler ve mahallî �dareler�,

             d) Meslek odaları: Elektr�k ve mak�na mühend�sler� odalarını,

             e) 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�,

             f ) 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 odaları ve ün�vers�teler�,

             g) TEP: Ton Eşdeğer Petrolü,

             ğ) Atık: Kullanılmış last�kler, boya çamurları, solventler, plast�kler, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yakıt olarak kullanılması uygun görülen atık yağlar ve d�ğer
atıkları,

             h) B�na sah�b�: B�nanın mal�k�, varsa �nt�fa hakkı sah�b�, �k�s� de yoksa b�naya mal�k g�b� tasarruf eden�,

             ı) 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�,

             �) Enerj� k�ml�k belges�: Asgarî olarak b�nanın enerj� �ht�yacı ve enerj� tüket�m sını�andırması, yalıtım özell�kler� ve ısıtma ve/veya soğutma s�stemler�n�n ver�m� �le �lg�l�
b�lg�ler� �çeren belgey�,

             j) 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 enerj� tüket�m�n�n
azaltılmasını,

             k) Etüt: Enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılmasına yönel�k �mkânların ortaya çıkarılması �ç�n yapılan ve b�lg� toplama, ölçüm, değerlend�rme ve raporlama aşamalarından oluşan
çalışmaları,

             l) Enerj� ver�ml�l�ğ� h�zmetler�: Enerj� ver�ml�l�ğ� konusunda danışmanlık, eğ�t�m, etüt ve uygulama h�zmetler�n�,

             m) Enerj� yoğunluğu: B�r b�r�m hasıla üreteb�lmek �ç�n tüket�len enerj� m�ktarını,
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             n) Enerj� yönet�c�s� ve sert�f�kası: Bu Kanun kapsamına g�ren endüstr�yel �şletmelerde ve b�nalarda enerj� yönet�m� �le �lg�l� faal�yetler� yer�ne get�rmekle sorumlu ve enerj�
yönet�c�s� sert�f�kasına sah�p k�ş� �le Genel Müdürlük, yetk�lend�r�lm�ş kurumlar veya enerj� ver�ml�l�ğ� danışmanlık ş�rketler� tarafından enerj� yönet�c�ler� �ç�n düzenlenen
belgey�,

             o) 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�,

             ö) Ger� ödeme süres�: Endüstr�yel �şletmeler�n mevcut s�stemler�nde enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılması amacıyla hazırladıkları veya ş�rketlere hazırlattıkları projelerde �ht�yaç
duyulan yatırım harcamalarının projede öngörülen tasarru�arla ger� kazanılmasını sağlayan sürey�,

             p) Kojenerasyon: Isı ve elektr�k ve/veya mekan�k enerj�n�n aynı tes�ste eş zamanlı olarak üret�m�n�,

             r) Uygulama anlaşması: Etüt çalışmaları �le bel�rlenen önlemler�n uygulanmasını gerçekleşt�rmek amacıyla ş�rketler�n yaptıkları anlaşmayı,

             s) Yakma tes�sler�: Yakıtın yandığı yer �le bu yere bağlı parçalar ve atık gaz tert�batlarının dâh�l olduğu ısı elde ed�len tes�sler�,

             ş) 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 uygulama faal�yetler�n� yürütmek üzere Genel Müdürlük, meslek odaları veya ün�vers�teler
tarafından ver�len belgey�,

             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurul ve Yetk�lend�rmeler

             Enerj� Ver�ml�l�ğ� Koord�nasyon Kurulu

             MADDE 4 - (1) Enerj� ver�ml�l�ğ� çalışmalarının ülke genel�nde tüm �lg�l� kuruluşlar nezd�nde etk�n olarak yürütülmes�, sonuçlarının �zlenmes� ve koord�nasyonu amacıyla
Enerj� Ver�ml�l�ğ� Koord�nasyon Kurulu oluşturulur. Kurulca alınan kararların uygulanmasının tak�b� ve sekreterl�k h�zmetler� Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

             (2) Kurul; Bakanlığın Genel Müdürlüğün �lg�lend�r�ld�ğ� müsteşar yardımcısı başkanlığında, İç�şler� Bakanlığı, Mal�ye Bakanlığı, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanay� ve T�caret Bakanlığı, Bakanlık, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Planlama Teşk�latı Müsteşarlığı, Haz�ne Müsteşarlığı, Enerj� P�yasası
Düzenleme Kurumu, Türk Standartları Enst�tüsü, Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�, Türk�ye Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�
ve Türk�ye Beled�yeler B�rl�ğ�n�n b�rer üst düzey tems�lc�s�nden oluşur.

             (3) Kurulun görev, yetk� ve sorumlulukları şunlardır:

             a) Ulusal düzeyde enerj� ver�ml�l�ğ� stratej�ler�, planları ve programları hazırlamak, bunların etk�nl�ğ�n� değerlend�rmek, gerekt�ğ�nde rev�ze ed�lmeler�n�, yen� önlemler�n
alınmasını ve uygulanmasını koord�ne etmek.

             b) Genel Müdürlük tarafından yürütülen enerj� ver�ml�l�ğ� çalışmalarını yönlend�rmek ve enerj� ver�ml�l�ğ� h�zmetler�n�n yaygınlaştırılmasında, Genel Müdürlük
tarafından meslek odalarına ve ün�vers�telere ver�len yetk� belgeler�n� onaylamak.

             c) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� ve 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamındak� uygulamalardan yararlanmak �steyen endüstr�yel
�şletmeler�n yaptıkları veya ş�rketlere hazırlattıkları uygulama projeler�n�, 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamındak� gönüllü anlaşmaları onaylamak ve
uygulamanın sonuçlarını �zlemek.

             ç) Kurula ver�len görevler kapsamında ve gerekl� gördüğü hallerde, g�derler� Genel Müdürlük bütçes�nden karşılanmak üzere, �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının,
ün�vers�teler�n, özel sektörün ve s�v�l toplum kuruluşlarının katılımı �le geç�c� �ht�sas kom�syonları oluşturmak.

             d) Yetk�lend�r�lm�ş kurumların, ş�rketler�n, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının ve s�v�l toplum kuruluşlarının katılımı �le her yıl Kasım ayında Genel
Müdürlük tarafından düzenlenecek danışma kurulu toplantılarının gündem�n� ve toplantıya katılacak kuruluşları bel�rlemek, toplantı sonuç değerlend�rmeler�n� ve önlem
öner�ler�n� onaylamak.

             e) Her yıl Ocak ayı �ç�nde yetk� belges� ve enerj� yönet�c�s� sert�f�kası bedeller�n� bel�rlemek ve yayımlamak.

             (4) Kurul her yıl Mart, Haz�ran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere, dört kez olağan olarak toplanır. Ayrıca, Kurul Başkanının gerekl� görmes� hal�nde, yapılan çağrı
üzer�ne olağanüstü olarak da toplanır. Toplantı yeter sayısı �ç�n üçte �k� çoğunluk aranır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu �le alınır. Oyların eş�t olması hal�nde
Başkanın oyu �k� oy sayılır.

             (5) Genel Müdürlük bütçes�nden karşılanmak üzere, her toplantı günü �ç�n, Kurul Başkanı ve üyeler�ne, yılda dörtten fazla olmamak üzere uhdes�nde kamu görev�
bulunanlara (2.000), uhdes�nde herhang� b�r kamu görev� bulunmayanlara �se (3.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı �le çarpımı sonucunda bulunacak m�ktarda
huzur hakkı öden�r.

             Yetk�lend�rmeler

             MADDE 5 - (1) Enerj� ver�ml�l�ğ� h�zmetler�n�n yürütülmes�ne yönel�k yetk�lend�rmeler ve bu kapsamdak� faal�yetler aşağıdak� esaslar çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.

             a) Yetk�lend�rmeler ve yetk� belges�ne �l�şk�n �şlemler şunlardır:

             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. Bu belgeler bu Kanun ve �lg�l� yönetmel�klerde bel�rlenen usûl ve esaslara aykırı b�r durum olmadıkça her beş yılda b�r yen�len�r. Yetk� belges� yen�lenmeyen kurumların
ş�rketlere verd�kler� yetk� belgeler� �le �lg�l� �şlemler, süreler� doluncaya kadar Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

             2) Ş�rketlere  eğ�t�m, etüt, danışmanlık ve uygulama faal�yetler�n� yürütmek üzere Genel Müdürlük ve/veya yetk�lend�r�lm�ş kurumlar tarafından yetk� belges� ver�l�r. Bu
belgeler bu Kanun ve �lg�l� yönetmel�klerde bel�rlenen usûl ve esaslara aykırı b�r durum olmadıkça her üç yılda b�r yen�len�r. Ş�rketler, yetk� belges� bedel�n�n tamamını 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 kurum veya kuruluşa öder.

             b) Yetk�lend�r�lm�ş kurumlar ve ş�rketler, Genel Müdürlük tarafından kamuoyuna duyurulur.
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             c) Genel Müdürlük, yetk�lend�r�lm�ş kurumlar ve ş�rketler �le bunlar adına hareket eden görevl�ler�, enerj� ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� çalışmaları sırasında elde ett�kler� ve
müşter�ler�n�n t�carî �l�şk�ler�ne zarar verecek t�carî sırları g�zl� tutmakla yükümlüdür. Bu sırları g�zl� tutmakla yükümlü olanlar, görevler�nden ayrılmış olsalar dah� bu sırları kend�
menfaatler�ne ve başkalarının leh�ne kullanamaz.

             ç) Genel Müdürlük ve yetk�lend�r�lm�ş kurumlar tarafından yürütülecek faal�yetler şunlardır:

             1) Genel Müdürlük veya yetk�lend�r�lm�ş kurumlar, ş�rketlere yetk� belges� ver�r, enerj� yönet�c�s� eğ�t�m� ve sert�f�kalandırma faal�yetler�n� yürütür.

             2) Yetk�lend�r�lm�ş kurumlar yetk� belges� verd�kler� ş�rketler�n faal�yetler�n� �zler, bu Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına yönel�k olarak Bakanlık tarafından yürürlüğe
konulacak yönetmel�k hükümler�ne aykırılık teşk�l eden hususları otuz gün �çer�s�nde Genel Müdürlüğe b�ld�r�r.

             3) Genel Müdürlük, telev�zyon ve radyo kanallarında yayınlanmak üzere b�l�nçlend�rme ve b�lg�lend�rme amaçlı eğ�t�m programları, yarışmalar, kısa sürel� f�lm ve/veya
ç�zg� f�lmler hazırlar veya hazırlattırır.

             4) Yetk�lend�r�lm�ş kurumlar Genel Müdürlüğe her yıl faal�yet raporu sunar.

             d) Ş�rketler�n görevler� şunlardır:

             1) Eğ�t�m, sert�f�kalandırma, endüstr�yel �şletmeler, b�na sah�pler� veya yönet�mler� �le  aralarında yapılan h�zmet anlaşmaları çerçeves�nde, etüt ve danışmanlık
faal�yetler� yürütmek.

             2) Enerj� ver�ml�l�ğ� etüt çalışması �le bel�rled�kler� önlemler�n uygulanmasına yönel�k projey� hazırlamak.

             3) Uygulama anlaşması kapsamındak� tad�latları proje doğrultusunda gerçekleşt�rmek ve enerj� tasarruf m�ktarını garant� etmek.

             4) Yetk� aldıkları kuruma her yıl faal�yet raporu sunmak.

             e) Enerj� tasarruf m�ktarı �le �lg�l� olarak yapılan uygulama anlaşması kapsamında garant� ett�ğ� taahhüdünü, uygulama önces� ve sonrası yapacağı ölçümlerle endüstr�yel
�şletmen�n ve yetk�lend�r�ld�ğ� kurumun tems�lc�ler� huzurunda kanıtlayamayan ş�rket, yetk�lend�r�ld�ğ� kurum tarafından �nternet üzer�nden �lan ed�l�r. En fazla üç uygulama
anlaşmasındak� taahhüdünü yer�ne get�remeyen ş�rket�n yetk� belges�, b�r yıl sonra yen�leneb�lmek üzere �ptal ed�l�r.

             f ) Ş�rketler�n uygulama anlaşmaları kapsamında ölçümlerle kanıtladıkları tasarruf m�ktarl    arı, yetk�lend�r�ld�kler� kurumlar tarafından �nternet üzer�nden �lan ed�l�r.

             (2) Yetk� belges�n�n ver�lmes�ne, yetk�lend�r�lecek kurumlarda ve ş�rketlerde aranacak n�tel�klere, yetk� belges� ve enerj� yönet�c�s� sert�f�kasına �l�şk�n hususlar �le bu
madde kapsamındak� yetk�lend�rmelere, faal�yetlere ve görevlere �l�şk�n usûl ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmel�kle düzenlen�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğ�t�m, B�l�nçlend�rme ve Uygulamalar

             Eğ�t�m ve b�l�nçlend�rme

             MADDE 6 - (1) Enerj� ver�ml�l�ğ� h�zmetler�n�n etk�nl�ğ�n� ve enerj� b�l�nc�n� artırmak amacıyla aşağıdak� esaslar çerçeves�nde eğ�t�m ve b�l�nçlend�rme faal�yetler�
gerçekleşt�r�l�r.

             a) Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmel�kte tanımlanan usûl ve esaslar çerçeves�nde;

             1) Ş�rketler �ç�n Genel Müdürlük ve/veya yetk�lend�r�lm�ş kurumlar tarafından, enerj� yönet�c�ler� �ç�n Genel Müdürlük, yetk�lend�r�lm�ş kurumlar ve ş�rketler tarafından
teor�k ve uygulamalı eğ�t�m programları düzenlen�r.

             2) Genel Müdürlük veya yetk�lend�r�lm�ş kurumlar, yetk�lend�rme anlaşması yaptıkları ş�rketler�n eğ�t�m programlarına laboratuvar kullanım desteğ� sağlar.

             b) 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 �le �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, M�ll� Savunma Bakanlığı tarafından,
asker� l�seler �le er-erbaş eğ�t�m merkezler�nde ders ve eğ�t�m programları yürütülür; örgün ve yaygın eğ�t�m kurumlarının ders programlarında M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı
tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarının h�zmet �ç� eğ�t�mler�nde �lg�l� kurum ve kuruluşlar tarafından gerekl� düzenlemeler yapılır.

             c) Enerj�n�n ver�ml� kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kamuoyunun b�l�nçlend�r�lmes�ne yönel�k yapılacak faal�yetler şunlardır:

             1) Ulusal ve/veya bölgesel yayın yapan telev�zyon ve radyo kanalları, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan enerj�n�n ver�ml� kullanılması �le �lg�l�
eğ�t�m programlarını, yarışmaları, kısa sürel� f�lm ve/veya ç�zg� f�lmler�,  13/4/1994 tar�hl� ve 3984 sayılı Radyo ve Telev�zyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 31 �nc�
maddes� gereğ�nce b�l�nçlend�rme ve b�lg�lend�rme amaçlı eğ�t�m programları kapsamında, toplam yayın süres� ayda asgarî otuz dak�kadan az olmamak üzere 07:00 �la 23:00
saatler� arasında yayınlar.

             2) L�sansları kapsamında elektr�k ve/veya doğal gaz satışı yapan tüzel k�ş�ler b�r öncek� malî yıla a�t tüket�m m�ktarı ve bu m�ktara karşılık gelen tüket�m bedel�n� �çeren
aylık bazdak� b�lg�ler� �nternet ortamında müşter�ler�n�n b�lg�s�ne sunar.

             3) Üret�c�ler ve �thalatçılar, Sanay� ve T�caret Bakanlığı tarafından tesp�t ve �lan ed�len Türkçe kullanım ve tanıtma kılavuzu �le satılmak zorunda olan enerj� tüketen
malların kullanım kılavuzlarında, malın enerj� tüket�m� açısından ver�ml� kullanımı �le �lg�l� b�lg�lere ayrı b�r bölümde yer ver�r. Bu hükmün uygulanması Sanay� ve T�caret
Bakanlığı tarafından denetlen�r.

             4) M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu, meslek odaları ve Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �şb�rl�ğ� �le Genel Müdürlük tarafından her
yıl Ocak ayının �k�nc� haftasında Enerj� Ver�ml�l�ğ� Haftası etk�nl�kler� düzenlen�r. Bu kapsamdak� etk�nl�kler�n n�tel�kler� Kurul tarafından bel�rlen�r.

             Uygulamalar

             MADDE 7 - (1) Enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılması amacıyla aşağıdak� uygulamalar gerçekleşt�r�l�r.

             a) Enerj� yönet�m� �le �lg�l� olarak yürütülecek faal�yetler şunlardır:
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             1) Endüstr�yel �şletmeler, çalışanları arasından enerj� yönet�c�s� görevlend�r�r. Organ�ze sanay� bölgeler�nde, bölgedek� b�n TEP‘ten daha az enerj� tüket�m� bulunan
endüstr�yel �şletmelere h�zmet vermek üzere enerj� yönet�m b�r�m� kurulur.

             2) Toplam �nşaat alanı en az y�rm�b�n metrekare veya yıllık enerj� tüket�m� beşyüz TEP ve üzer� olan t�carî b�naların, h�zmet b�nalarının ve kamu kes�m� b�nalarının
yönet�mler�, yönet�mler�n bulunmadığı hallerde b�na sah�pler�, enerj� yönet�c�s� görevlend�r�r veya enerj� yönet�c�ler�nden h�zmet alır.

             3) Kamu kes�m� dışında kalan ve yıllık toplam enerj� tüket�mler� ell�b�n TEP ve üzer� olan endüstr�yel �şletmelerde, enerj� yönet�c�s�n�n sorumluluğunda enerj� yönet�m
b�r�m� kurulur. Organ�zasyonlarında 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.

             4) Enerj� yönet�c�ler� �le  enerj� yönet�m b�r�mler�n�n görev ve sorumluluklarına �l�şk�n usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmel�kle bel�rlen�r.
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı okullarda �se enerj� yönet�c�s� görevlend�r�lmes�ne �l�şk�n usûl ve esaslar, Bakanlık �le müştereken hazırlanarak M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından
yürürlüğe konulacak b�r yönetmel�kle düzenlen�r.

             b) İzleme, anal�z ve projeks�yon çalışmalarına yönel�k olarak aşağıdak� faal�yetler yürütülür:

             1) Ülke genel�nde, endüstr�yel �şletmelerde ve b�nalardak� enerj� ver�ml�l�ğ�n�n gel�ş�m�n� bölge ve sektör bazında ortaya koyan envanter ve geleceğe yönel�k
projeks�yonlar yetk�lend�r�lm�ş kurumların �şb�rl�ğ� �le Genel Müdürlük tarafından, kamu kes�m� �le �lg�l� olarak kend� tesp�t ve değerlend�rmeler�n� �çeren yıllık raporlar �se Genel
Müdürlük tarafından hazırlanır ve yayımlanır.

             2) Endüstr�yel �şletmeler ve enerj� yönet�c�s� çalıştırmakla yükümlü olan b�na sah�pler� ve/veya yönet�mler� �stenen b�lg�ler�, kamu kes�m�nde enerj� yönet�c�s�
çalıştırmakla yükümlü olan kurum ve kuruluşlar �se formatı Genel Müdürlük tarafından bel�rlenen enerj� tüket�m b�lg�ler� ve kend� tesp�tler�n� �çeren  raporları her yıl Mart ayı
sonuna kadar Genel Müdürlüğe ver�r. Endüstr�yel �şletmeler, Genel Müdürlüğün yer�nde yapacağı �ncelemelere �mkân tanır.

             c) Merkezî ısıtma s�stem�ne sah�p b�nalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol c�hazları �le ısınma mal�yetler�n�n ısı kullanım m�ktarına bağlı olarak paylaşımını
sağlayan s�stemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler �lg�l� merc�lerce onaylanmaz.

             ç) Toplam �nşaat alanı yönetmel�kte bel�rlenen mesken amaçlı kullanılan b�nalarda, t�carî b�nalarda ve h�zmet b�nalarında uygulanmak üzere m�marî tasarım, ısıtma,
soğutma, ısı yalıtımı, sıcak su, elektr�k tes�satı ve aydınlatma konularındak� normları, standartları, asgarî performans kr�terler�n�, b�lg� toplama ve kontrol prosedürler�n�
kapsayan b�nalarda enerj� performansına �l�şk�n usûl ve esaslar,  Türk Standartları Enst�tüsü ve Genel Müdürlük �le müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından yürürlüğe konulacak b�r yönetmel�kle düzenlen�r. Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket ed�lmes� hal�nde �lg�l� �dare tarafından yapı kullanma �zn� ver�lmez.

             d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmel�ğe göre hazırlanan yapı projeler� kapsamında enerj� k�ml�k belges� düzenlen�r. Enerj� k�ml�k
belges�nde b�nanın enerj� �ht�yacı, yalıtım özell�kler�, ısıtma ve/veya soğutma s�stemler�n�n ver�m� ve b�nanın enerj� tüket�m sını�andırması �le �lg�l� b�lg�ler asgarî olarak
bulundurulur. Belgede bulundurulması gereken d�ğer b�lg�ler �le belgen�n yen�lenmes�ne ve mevcut b�nalar da dâh�l olmak üzere uygulamaya �l�şk�n usûl ve esaslar, Bakanlık
�le müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmel�kle bel�rlen�r. Mücav�r alan dışında kalan ve toplam �nşaat alanı b�n metrekareden
az olan b�nalar �ç�n enerj� k�ml�k belges� düzenlenmes� zorunlu değ�ld�r.

             e) Elektr�k enerj�s� üret�m tes�sler� �le �let�m ve dağıtım şebekeler�nde enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılmasına, talep tarafı yönet�m�ne, 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 �l�şk�n usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe
konulacak yönetmel�kle bel�rlen�r.

             f ) Ulaşımda enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılması �le �lg�l� olarak; yurt �ç�nde üret�len araçların b�r�m yakıt tüket�mler�n�n düşürülmes�ne, araçlarda ver�ml�l�k standartlarının
yükselt�lmes�ne, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, gel�şm�ş traf�k s�nyal�zasyon s�stemler�n�n kurulmasına �l�şk�n usûl ve esaslar, Sanay� ve T�caret Bakanlığı �le
müştereken hazırlanarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmel�kle düzenlen�r.

             g) Endüstr�yel �şletmelerde ve b�nalarda yapılan etüt çalışmaları sırasında, akred�te olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kal�brasyonu yapılmış ve
et�ketlenm�ş c�hazların kullanılması zorunludur.

             ğ) Yakma tes�sler�nde yer alan kazanlardan, brülörlerden, kat kalor�fer� ve komb�lerden Genel Müdürlük �le müştereken hazırlanarak Sanay� ve T�caret Bakanlığı
tarafından yürürlüğe konulacak yönetmel�kte bel�rlenen asgarî ver�ml�l�k değerler�n� sağlamayanların satışına �z�n ver�lmez.

             h) Elektr�k motorlarının, kl�maların, elektr�kl� ev aletler�n�n ve ampuller�n sını�andırılmasına ve asgarî ver�mler�n�n bel�rlenmes�ne �l�şk�n usûl ve esaslar Genel Müdürlük
�le müştereken hazırlanarak Sanay� ve T�caret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmel�kle düzenlen�r ve asgarî sınırları sağlamayanların satışına �z�n ver�lmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Destekler ve D�ğer Uygulamalar

             Destekler

             MADDE 8 - (1) Enerj� ver�ml�l�ğ� uygulama projeler�n�n desteklenmes�, enerj� yoğunluğunun azaltılması, araştırma ve gel�şt�rme projeler� �le �lg�l� uygulamalar aşağıdak�
usûl ve esaslara göre yürütülür.

             a) Enerj� ver�ml�l�ğ� uygulama projeler� aşağıdak� esaslara göre desteklen�r:

             1) Endüstr�yel �şletmeler tarafından Genel Müdürlüğe sunulan, Genel Müdürlüğün uygun görüşü �le Kurul tarafından onaylanan, ger� ödeme süres� en fazla beş yıl ve
projes�nde bel�rlenm�ş bedeller� en fazla beşyüzb�n Türk L�rası olan uygulama projeler� bedeller�n�n en fazla yüzde y�rm�s� oranında desteklen�r.

             2) Ver�ml�l�k artırıcı projeler� desteklenen tüzel k�ş�ler, bu projeler�n� �şletmeler�nde �k� yıl �ç�nde uygular. Bu sürey� aşan veya projes�nden farklı yapılan uygulamalar
desteklenmez. Uygulama önces� ve sonrası b�lg� ve görüntüler� �ht�va eden uygulama raporları Genel Müdürlüğe gönder�l�r. Uygulama sonuçları Genel Müdürlük tarafından
yer�nde kontrol ed�l�r.

             3) Enerj� ver�ml�l�ğ�n� artırıcı uygulama projeler�n�n desteklenmes� �le �lg�l� usûl ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmel�kle düzenlen�r.

             b) Enerj� yoğunluğunun azaltılmasına yönel�k aşağıdak� uygulamalar gerçekleşt�r�l�r:

             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 yapan ve taahhüdünü yer�ne get�ren gerçek veya tüzel k�ş�ler�n �lg�l� endüstr�yel �şletmes�n�n, ödenek �mkânları gözönüne alınmak ve yüzb�n Türk L�rasını
geçmemek kaydıyla, anlaşmanın yapıldığı yıla a�t enerj� g�der�n�n yüzde y�rm�s� karşılanır.
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             2) Bu bend�n (1) numaralı alt bend� kapsamında taahhütler�n yer�ne get�r�ld�ğ� endüstr�yel �şletmelerde, daha sonrak� yıllarda enerj� yoğunluklarını artıran gerçek veya
tüzel k�ş�ler Genel Müdürlük �le �k�nc� defa anlaşma yapamaz.

             3) Gönüllü anlaşma yapan gerçek veya 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, 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde tanımlanan ve yurt �ç�nde �mal ed�len kojenerasyon tes�sler�nde veya h�drol�k, rüzgâr, jeotermal,
güneş ve b�yokütle kaynaklarını kullanarak ürett�kler� enerj�, enerj� yoğunluğu hesabına dâh�l ed�lmez.

             4) Bünyes�nde b�rden fazla endüstr�yel �şletme bulunan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n gönüllü anlaşma yapmadıkları endüstr�yel �şletmeler�ndek� enerj� yoğunluğu
değ�ş�mler�, Genel Müdürlük tarafından ayrıca �ncelen�r.

             5) Gönüllü anlaşma yapılacak endüstr�yel �şletmelerde aranacak n�tel�kler, enerj� yoğunluğu hesaplama yöntemler� ve mücb�r sebep haller� de dâh�l olmak üzere
gönüllü anlaşmalarda bulunması gereken d�ğer esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmel�kle bel�rlen�r.

             c) Enerj� ver�ml�l�ğ� uygulama projeler�n�n desteklenmes� ve enerj� yoğunluğunun azaltılması uygulamalarına yönel�k olarak Genel Müdürlük bütçes�ne gerekl� ödenek
konulur. Destekler �ç�n ayrılan ve kullanılan ödenekler, desteklenen projeler, gönüllü anlaşmalar, enerj� yoğunluklarını azaltan ve artıran endüstr�yel �şletmeler, eğ�t�m ve
b�l�nçlend�rme etk�nl�kler� Genel Müdürlüğün �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

             ç) Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu, enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılması �le yen� ve yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından yararlanılmasına yönel�k araştırma ve
gel�şt�rme projeler�n� öncel�kle destekler; bu projeler�n yönlend�r�lmes�nde ve değerlend�r�lmes�nde Genel Müdürlüğün görüşünü alır.

             D�ğer uygulamalar

             MADDE 9 - (1) Enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılması amacıyla aşağıdak� uygulamalar gerçekleşt�r�l�r:

             a) Endüstr�yel �şletmeler�n mevcut s�stemler�nde enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılmasına yönel�k olarak hazırlanan, Kurul tarafından onaylanan ve asgarî yatırım büyüklükler�
Bakanlar Kurulu tarafından bel�rlenen m�ktarın üzer�nde olan projeler �le kullandıkları yakıt türler� ve teknoloj�ler�ne bağlı olarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak
yönetmel�kte tanımlanan yıllık ortalama ver�m değerler�n� sağlayan kojenerasyon yatırımları, Haz�ne Müsteşarlığınca yatırım teşv�kler�nden yararlandırılır.

             b) Küçük ve orta ölçekl� �şletmelere yönel�k olarak, 12/4/1990 tar�hl� ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekl� Sanay� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Başkanlığı Kurulması
Hakkında Kanunda tanımlanan �şletmeler�n enerj� ver�ml�l�ğ�ne yönel�k alacakları eğ�t�m, etüt ve danışmanlık h�zmetler�, Küçük ve Orta Ölçekl� Sanay� Gel�şt�rme ve
Destekleme İdares� Başkanlığı tarafından desteklen�r. Bu uygulama �le �lg�l� usûl ve esaslar, Bakanlık �le müştereken hazırlanarak Sanay� ve T�caret Bakanlığı tarafından
yürürlüğe konulacak yönetmel�kle düzenlen�r.

             c) Vakı�ar tarafından kurulan ş�rketlerden yetk� belges� ve enerj� yönet�c�s� sert�f�kasına �l�şk�n herhang� b�r bedel alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdarî Yaptırımlar ve Çeş�tl� Hükümler

             İdarî yaptırımlar ve uygulama

             MADDE 10 - (1) Bu Kanun kapsamında, �darî para cezası vermeye yetk�l� olanlar tarafından yapılan tesp�t ve/veya denet�mler sonucu gerçek veya tüzel k�ş�lere aşağıdak�
esaslar çerçeves�nde �darî yaptırımlar uygulanır.

             a) İdarî yaptırım gerekt�ren haller şunlardır:

             1) 5 �nc� madde kapsamında yetk�lend�rmelerle �lg�l� yürürlüğe konulacak yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket ed�lmes� hal�nde, yetk�lend�rme anlaşmalarında
tanımlanan usûl ve esaslara göre yetk�lend�r�lm�ş kurumların yetk� belges� Kurul onayı �le Genel Müdürlük tarafından, ş�rketler�n yetk� belgeler� �se anlaşma yaptıkları kurum
tarafından �ptal ed�l�r. Yetk� belges� �ptal ed�len yetk�lend�r�lm�ş kurumlara veya ş�rketlere en az beş yıl süre �le yetk� belges� ver�lmez. Yetk� belges� �ptal ed�len yetk�lend�r�lm�ş
kurumlar tarafından ş�rketler �le yapılan yetk�lend�rme anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından �ncelemeye alınır ve yönetmel�kte tanımlanan şartları ha�z olmayanlar �ptal
ed�l�r. Gerekl� şartları ha�z olanların anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından yen�len�r.

             2) 5 �nc�, 7 nc�, 8 �nc� ve 9 uncu maddeler kapsamında �stenen b�lg�ler�n ve �nceleme yapma �mkânının ver�lmemes� hal�nde �stenen b�lg� ve/veya �zn�n ver�lmes� �ç�n otuz
günlük süre tanınır. Ver�len süre sonunda �stenen b�lg�ler�n yanlış veya noksan ver�lmes� hal�nde onb�n Türk L�rası, h�çb�r b�lg� ver�lmemes� ve/veya yer�nde �nceleme �mkânının
tanınmaması hal�nde ell�b�n Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r.

             3) Bu bend�n (2) numaralı alt bend� dışında bu Kanun ve �lg�l� yönetmel�kler kapsamında �stenen gerekl� d�ğer b�lg�ler�n otuz gün �ç�nde, doğru olarak ve gerekt�ğ�
şek�lde ver�lmemes� hal�nde beşyüz Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r.

             4) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�ndek� t�carî sırları kend�ler�n�n veya başkalarının yararına kullananların bu Kanun kapsamına g�ren kuruluşlarda görev
yapmaları �k� yıldan aşağı olmamak üzere yasaklanır.

             5) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�n�n (2) numaralı alt bend� kapsamında bu Kanun ve çıkarılan yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�lerek
Genel Müdürlüğe b�ld�r�len ş�rketlere bu bend�n (1) numaralı alt bend� hükümler� uygulanır.

             6) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde yer alan yayın yükümlülüğünü yer�ne get�rmeyenler hakkında 3984 sayılı Kanun hükümler�
uygulanır.

             7) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le �lg�l� hükümler�n yer�ne get�r�lmemes� hal�nde, �lg�l� tüzel k�ş�lere beşb�n Türk L�rası �darî para
cezası ver�l�r.

             8) Endüstr�yel �şletmeler ve b�naların sah�pler� veya yönet�mler�, 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� ve �lg�l� yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket ed�lmes�
hal�nde, aykırılığın g�der�lmes� �ç�n �htar ed�l�r. Aykırılığın otuz gün �çer�s�nde g�der�lmemes� hal�nde; endüstr�yel �şletmeye, b�na sah�b�ne veya b�na yönet�m�ne y�rm�b�n Türk
L�rası �darî para cezası ver�l�r.

             9) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ğ) ve (h) bentler�ne aykırı olarak satış yapan gerçek ve tüzel k�ş�lere, Sanay� ve T�caret Bakanlığı tarafından y�rm�b�n Türk L�rası �darî
para cezası ver�l�r.

             b) Bu fıkranın (a) bend�n�n (9) numaralı alt bend� har�ç olmak üzere, �darî para cezası uygulanmasını tak�p eden b�r yıl �ç�nde aynı f��l�n tekrarlanması hal�nde �darî para
cezaları �k� kat artırılarak uygulanır.
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             c) Bu fıkranın (a) bend�n�n (2), (3) ve (8) numaralı alt bentler� gereğ�nce endüstr�yel �şletmelere, b�na sah�b�ne veya b�na yönet�m�ne ver�lm�ş olan ceza m�ktarlarının,
cezaya muhatap gerçek veya tüzel k�ş�n�n b�r öncek� malî yıla �l�şk�n toplam enerj� harcamalarının yüzde y�rm�s�n� veya tüzel k�ş�n�n b�r öncek� malî yılına �l�şk�n b�lançosunda
yer alan gel�rler�n�n yüzde beş�n� geçmes� hal�nde, otuz gün �çer�s�nde b�lanço ve enerj� harcamalarına �l�şk�n belgeler�n �braz ed�lmes� şartıyla, her �k� sınıra göre hesaplanan
tutarlardan düşük olanı ceza m�ktarı olarak hesaplanır.

             ç) Bu Kanuna göre, b�r başka kamu kurum veya kuruluşu tarafından uygulanması öngörülmeyen �darî yaptırımlar Genel Müdürlük tarafından uygulanır.

             d) İdarî para cezalarında tüzel k�ş�ler�n sorumluluğu, 29/6/1956 tar�hl� ve 6762 sayılı Türk T�caret Kanununun 65 �nc� maddes�ne göre tay�n olunur.

             Bakanlığın yetk�ler�

             MADDE 11 - (1) Bakanlık, d�ğer maddelerde sayılan yetk�ler�n�n dışında:

             a) Kurul vasıtası �le bu Kanun kapsamındak� yükümlülükler�n uygulanmasını, yönlend�r�lmes�n�, �zlenmes�n�, değerlend�r�lmes�n�, alınacak tedb�rler�n planlanmasını ve
uygulanmasında koord�nasyonu sağlar.

             b) 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında enerj� yönet�c�s� görevlend�r�lmes�ne ve enerj� yönet�m b�r�m� kurulmasına �l�şk�n olarak tanımlanan rakamsal
sınır değerler�n� yarısına kadar azaltmaya ve �k� katına kadar artırmaya yetk�l�d�r.

             c) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (1) numaralı alt bend� kapsamında bel�rt�len proje bedel� m�ktarını ve projelere ver�leb�lecek destekleme oranını
yarısına kadar azaltmaya ve �k� katına kadar artırmaya, 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (1) numaralı alt bend� kapsamında bel�rt�len enerj� yoğunluğu azaltma
oranını ve destekleme m�ktarını yarısına kadar azaltmaya ve �k� katına kadar artırmaya yetk�l�d�r.

             İst�snalar

             MADDE 12 - (1) Türk S�lahlı Kuvvetler�, M�llî Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları �le M�llî İst�hbarat Teşk�latı Müsteşarlığı, 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n
(2) numaralı alt bend� ve (d) bend� hükümler�nden muaftır. Aynı madden�n (a) bend� kapsamındak� hükümlere �l�şk�n uygulama usûl ve esasları �se bu kurumlar tarafından
bel�rlen�r.

             MADDE 13 - 14/6/1935 tar�hl� ve 2819 sayılı Elektr�k İşler� Etüd İdares� Teşk�l�ne Da�r Kanunun 2 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

             "MADDE 2- E.İ.E. İdares�n�n görevler� şunlardır:

             a) Ülken�n h�drol�k, rüzgâr, jeotermal, güneş, b�yokütle ve d�ğer yen�leneb�l�r enerj� kaynakları öncel�kl� olmak üzere tüm enerj� kaynaklarının değerlend�r�lmes�ne
yönel�k ölçümler yapmak, f�z�b�l�te ve örnek uygulama projeler� hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönet�mler ve s�v�l toplum kuruluşları �le �şb�rl�ğ� yaparak p�lot s�stemler
gel�şt�rmek, tanıtım ve danışmanlık faal�yetler� yürütmek.

             b) Sanay�de ve b�nalarda enerj�n�n rasyonel kullanımı �le �lg�l� olarak, b�l�nçlend�rme ve eğ�t�m h�zmetler� vermek, ün�vers�teler�, meslek odalarını ve tüzel k�ş�ler� aynı
h�zmetler� vereb�lmeler� �ç�n yetk�lend�rmek ve denetlemek, Enerj� Ver�ml�l�ğ� Koord�nasyon Kurulunun sekretaryasını yürütmek.

             c) Ulaşımda, elektr�k enerj�s� üret�m tes�sler�nde, �let�m ve dağıtım s�stemler�nde enerj�n�n etk�n ve ver�ml� kullanılması yönünde �lg�l� bakanlık ve kuruluşlar tarafından
yürütülen çalışmaları �zlemek, değerlend�rmek, önlem ve/veya proje öner�ler� gel�şt�rmek.

             ç) Enerj� Ver�ml�l�ğ� Koord�nasyon Kurulu tarafından onaylanan enerj� ver�ml�l�ğ� uygulama projeler�n� ve araştırma ve gel�şt�rme projeler�n� �zlemek ve denetlemek.

             d) Enerj� tüket�m noktalarında çevrey� �lg�lend�ren zararlı atık ve em�syonların gel�ş�m�n� �zlemek, değerlend�rmek, projeks�yonlar üretmek ve önlem öner�ler� hazırlamak.

             e) Ülkede ve dünyada enerj� alanındak� çalışmaları ve gel�şmeler� �zlemek ve değerlend�rmek, ülken�n �ht�yaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve gel�şt�rme hedef ve
öncel�kler�n� bel�rlemek, bu doğrultuda araştırma ve gel�şt�rme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonom�k anal�zler� �le b�rl�kte kamuoyuna sunmak.

             f ) Enerj� �le �lg�l� tüm paydaşların, doğru ve güncel b�lg�ye hızla er�şeb�lmeler�n� sağlamak; ulusal enerj� envanter�n� oluşturmak ve güncel tutmak; planlama, projeks�yon,
�zleme ve değerlend�rme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerj� b�lg� yönet�m merkez� kurmak ve �şletmek.

             g) Yerl� ve yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının değerlend�r�lmes�ne ve enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılmasına yönel�k projeks�yonlar ve öner�ler gel�şt�rmek.

             ğ) Toplum genel�nde enerj� b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� ve yen� enerj� teknoloj�ler�nden yararlanılması amacıyla faal�yette bulunmak.

             h) Enerj� ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� olarak kamu kurum ve kuruluşları, ün�vers�teler, özel sektör ve s�v�l toplum örgütler� arasında etk�l� ve ver�ml� �şb�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�
yönünde koord�nasyonu sağlamak.

             ı) Enerj� �le �lg�l� konularda kamuoyunu b�lg�lend�rmek ve b�l�nçlend�rmek amacıyla faal�yetlerde bulunmak.

             �) D�ğer ülkelerdek� benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak ve b�lg� alışver�ş�nde bulunmak.

             j) 20/2/2001 tar�hl� ve 4628 sayılı Elektr�k P�yasası Kanunu ve bu Kanuna �st�naden çıkarılmış olan Elektr�k P�yasası L�sans Yönetmel�ğ�ne göre rüzgâr enerj�s�ne dayalı
l�sans almak maksadı �le yapılan başvurulara �l�şk�n olarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�k çerçeves�nde görüş oluşturmak.

             E.İ.E. İdares�n�n görevler� aşağıdak� esaslar çerçeves�nde yer�ne get�r�l�r:

             a) E.İ.E. İdares� görevler� kapsamında, gerekl� gördüğü her türlü b�lg�y� gerçek ve tüzel k�ş�lerden �stemeye yetk�l�d�r. B�lg� �stenen gerçek ve tüzel k�ş�ler gereken b�lg�ler�
vermekle yükümlüdürler. E.İ.E. İdares�, sağladığı b�lg�lerden ülken�n emn�yet�ne, güvenl�ğ�ne ve ekonom�k çıkarlarına, gerçek ve tüzel k�ş�ler�n t�carî �l�şk�ler�ne zarar verecek
b�lg� ve belgeler�n g�zl�l�ğ�ne r�ayet eder.

             b) E.İ.E. İdares�nde projeler�n hazırlanması faal�yetler� �le İdaren�n görev alanına g�ren konularda ve uzmanlık �steyen �şlerde, bakanlıklar �le bağlı ve �lg�l� kuruluşlardan,
ün�vers�telerden ve d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarından proje ve araştırmaların gerekt�rd�ğ� n�tel�klere sah�p yeterl� sayıda personel, süre ve çalışma konusu bel�rt�lmek
şartıyla geç�c� olarak kurumlarının ve �lg�l� personel�n muvafakat� ve Bakan onayı �le görevlend�r�leb�l�r. Ancak bu şek�lde görevlend�r�len personel�n çalışma süres� �k� yılı ve her
halde proje süres�n� aşamaz. Proje süres�n�n �k� yılı aşması hal�nde, �lg�l� kurumun ve personel�n muvafakat� kaydıyla çalışma süres� Bakan onayı �le b�r katına kadar uzatılab�l�r.
Bu şek�lde görevlend�r�len personel kurumlarından �z�nl� sayılır ve görevlend�r�len personel�n aylık, ödenek, her türlü zam ve tazm�natları �le d�ğer malî ve sosyal hak ve
yardımları kurumlarınca öden�r.
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             c) E.İ.E. İdares� Genel Müdürlüğü bu görevler�n� yer�ne get�r�rken H�drometr�k Ölçüm İstasyonları kurar, �şlet�r ve sondajlar yapar. Merkezde Stratej� Gel�şt�rme Da�re
Başkanlığı �hdas ed�l�r. Bu Da�re Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddes�nde sayılan görevler� yürütür.

             ç) E.İ.E. İdares�ne a�t mallar �le her çeş�t mevcutları aleyh�ne �şlenen suçlara 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 247 �la 266 ncı maddeler�nde yer alan
cezalar uygulanır."

             MADDE 14 - 20/2/2001 tar�hl� ve 4628 sayılı Elektr�k P�yasası Kanununun 1 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasına aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

             "51. Kojenerasyon: Isı ve elektr�k ve/veya mekan�k enerj�n�n aynı tes�ste eş zamanlı olarak üret�m�n�,

             52. M�kro kojenerasyon tes�s�: Elektr�k enerj�s�ne dayalı kurulu gücü 50 k�lovat ve altında olan kojenerasyon tes�s�n�,"

             MADDE 15 - 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n sonuna aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

             "Yalnızca kend� �ht�yaçlarını karşılamak amacıyla, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmel�kte tanımlanan değer�n üzer�nde ver�m� olan kojenerasyon tes�s�
kuran gerçek ve tüzel k�ş�lerden l�sans alma ve ş�rket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar, �lg�l� yönetmel�kte düzenlen�r.

             Yalnızca kend� �ht�yaçlarını karşılamak amacıyla; yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azam� �k�yüz k�lovatlık üret�m tes�s� �le m�kro kojenerasyon tes�s�
kuran gerçek ve tüzel k�ş�ler, l�sans alma ve ş�rket kurma yükümlülüğünden muaftır.

             Kurum, mevcut üret�m l�sanslarında ve l�sans başvurularında tem�nat �ster. Tem�nat alınması ve �rat kayded�lmes�ne �l�şk�n hususlar �lg�l� yönetmel�kle düzenlen�r."

             MADDE 16 - 23/6/1965 tar�hl� ve 634 sayılı Kat Mülk�yet� Kanununun 42 nc� maddes�n�n dördüncü ve beş�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

             "Kat mal�kler�nden b�r�n�n �steğ� üzer�ne ısı yalıtımı, ısıtma s�stem�n�n yakıt dönüşümü ve ısıtma s�stem�n�n merkez� s�stemden ferd� s�steme veya ferd� s�stemden merkez�
s�steme dönüştürülmes�, kat mal�kler�n�n sayı ve arsa payı çoğunluğu �le verecekler� karar üzer�ne yapılır. Ancak toplam �nşaat alanı �k�b�n metrekare ve üzer� olan b�nalarda
merkez� ısıtma s�stem�n�n ferd� ısıtma s�stem�ne dönüştürülmes�, kat mal�kler�n�n sayı ve arsa payı olarak oyb�rl�ğ� �le verecekler� karar üzer�ne yapılır. Bu konuda yapılacak ortak
�şler�n g�derler� arsa payı oranına göre öden�r. Merkez� ısıtma s�stemler�nde ısınma g�derler�n�n paylaştırılmasına �l�şk�n usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından
yürürlüğe konulacak yönetmel�kle düzenlen�r.

             Isıtma s�stem�n�n merkez� s�stemden ferd� s�steme veya ferd� s�stemden merkez� s�steme dönüştürülmes�ne karar ver�lmes� hal�nde, yönet�m planının bu karara aykırı
hükümler� değ�şt�r�lm�ş sayılır."

             MADDE 17 - 10/5/2005 tar�hl� ve 5346 sayılı Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarının Elektr�k Enerj�s� Üret�m� Amaçlı Kullanımına İl�şk�n Kanunun 6 ncı maddes� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

             "MADDE 6- Bu Kanun kapsamındak� yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından elektr�k enerj�s� üret�m ve t�caret�nde, l�sans sah�b� tüzel k�ş�ler aşağıdak� uygulama esaslarına
tâb�d�rler:

             a) Perakende satış l�sansı sah�b� tüzel k�ş�ler, bu Kanun kapsamındak� yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından elektr�k enerj�s� üreten YEK Belgel� tes�sler�n �şletmede on yılını
tamamlamamış olanlarından, bu maddede bel�rlenen esaslara göre elektr�k enerj�s� satın alırlar.

             b) Bu Kanun kapsamındak� uygulamalardan yararlanab�lecek YEK Belgel� elektr�k enerj�s� m�ktarına �l�şk�n b�lg�ler her yıl EPDK tarafından yayınlanır. Perakende satış
l�sansı  sah�b� tüzel k�ş�ler�n her b�r�, b�r öncek� takv�m yılında sattıkları elektr�k enerj�s� m�ktarının ülkede sattıkları toplam elektr�k enerj�s� m�ktarına oranı kadar, YEK Belgel�
elektr�k enerj�s�nden satın alırlar.

             c) Bu Kanun kapsamında satın alınacak elektr�k enerj�s� �ç�n uygulanacak f�yat; her yıl �ç�n, EPDK‘nın bel�rled�ğ� b�r öncek� yıla a�t Türk�ye ortalama elektr�k toptan satış
f�yatıdır. Ancak uygulanacak bu f�yat 5 Euro Cent/kWh karşılığı Türk L�rasından az, 5,5 Euro Cent/kWh karşılığı Türk L�rasından fazla olamaz. Ancak 5,5 Euro Cent/kWh sınırının
üzer�nde serbest p�yasada satış �mkânı bulan yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı l�sans sah�b� tüzel k�ş�ler bu �mkândan yararlanırlar.

             Bu madde kapsamındak� uygulamalar 31/12/2011 tar�h�nden önce �şletmeye g�ren tes�sler� kapsar. Ancak Bakanlar Kurulu uygulamanın sona ereceğ� tar�h�, 31/12/2009
tar�h�ne kadar Resmî Gazetede yayımlanmak şartıyla en fazla 2 yıl süreyle uzatab�l�r."

             MADDE 18 - 5346 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

             "MADDE 8- Orman veya Haz�nen�n özel mülk�yet�nde ya da Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan her türlü taşınmazın bu Kanun kapsamındak� yen�leneb�l�r
enerj� kaynaklarından elektr�k enerj�s� üret�m� yapmak amacıyla kullanılması hal�nde tes�s, ulaşım yolları ve şebekeye bağlantı noktasına kadark� enerj� nak�l hattı �ç�n
kullanılacak araz�lere �l�şk�n olarak Çevre ve Orman Bakanlığı veya Mal�ye Bakanlığı tarafından bedel� karşılığında �z�n ver�l�r, k�ralama yapılır, �rt�fak hakkı tes�s ed�l�r veya
kullanma �zn� ver�l�r. 2011 yılı sonuna kadar devreye alınacak bu tes�slerden ulaşım yollarından ve şebekeye bağlantı noktasına kadark� enerj� nak�l hatlarından yatırım ve
�şletme dönemler�n�n �lk on yılında �z�n, k�ra, �rt�fak hakkı ve kullanma �zn� bedeller�ne yüzde seksenbeş �nd�r�m uygulanır. Orman araz�ler�nde ORKÖY ve Ağaçlandırma Özel
Ödenek Gel�rler� alınmaz."

             Yönetmel�kler�n düzenlenmes�

             GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Kanunda yürürlüğe konulması öngörülen yönetmel�kler, bu Kanunun yayımı tar�h�nden �t�baren b�r yıl, 7 nc� madden�n (ç) ve (d) bentler�
kapsamında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulması öngörülen yönetmel�kler �se �k� yıl �ç�nde çıkarılır. Anılan yönetmel�kler yürürlüğe g�r�nceye kadar,
mevcut yönetmel�kler�n bu Kanuna aykırı olmayan hükümler�n�n uygulanmasına devam ed�l�r.

             Mevcut yetk� belgeler� ve enerj� yönet�c�s� sert�f�kalarının geçerl�l�ğ�

             GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Genel Müdürlük tarafından ver�lm�ş olan mevcut yetk� belgeler�, süreler� doluncaya kadar geçerl�l�kler�n� korur. Bu Kanunun yayımı tar�h�nde
mevcut olan enerj� yönet�c�s� sert�f�kaları b�r yıl �çer�s�nde ücrets�z olarak yen�len�r.

             Yükümlülüklere �l�şk�n �lk b�lg�ler�n ver�lmes�

             GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Endüstr�yel alanda faal�yet gösteren tüm �şletmeler ve yapım aşamasında hazırlanmış uygulama projeler�nde veya tad�lat projeler�nde toplam
�nşaat alanı onb�n metrekare ve üzer� olan b�naların sah�pler� veya yönet�mler�, Genel Müdürlük tarafından bu Kanunun yayımı tar�h�nden �t�baren �k� ay �çer�s�nde Genel
Müdürlüğün �nternet sayfasında yayınlanan formatta �stenen b�lg�ler� bu Kanunun yayımı tar�h�nden �t�baren üç ay �çer�s�nde Genel Müdürlüğe b�ld�r�r.

             Genel Müdürlüğün yetk�lend�rme görev�
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             GEÇİCİ MADDE 4 - (1) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (2) numaralı alt bend� kapsamında, Genel Müdürlüğün ş�rketler� yetk�lend�rme faal�yet�, bu
Kanunun yayımlandığı tar�hten �t�baren �k� yıl sonra yetk�lend�r�lm�ş kurum sayısının onu aşması hal�nde sona erer. İk� yıl �ç�nde yetk�lend�r�lm�ş kurum sayısı onu bulmazsa,
Genel Müdürlüğün yetk�lend�rme faal�yet� toplam sayı on olana kadar devam eder.

             Eğ�t�m ve b�l�nçlend�rme uygulamaları

             GEÇİCİ MADDE 5 - (1) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde öngörülen gerekl� düzenlemeler bu Kanunun yayımı tar�h�nden �t�baren �k� yıl �ç�nde �lg�l� kurumlar
tarafından yapılır.

              (2) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�n�n (2) ve (3) numaralı alt bentler�nde yer alan hükümler bu Kanunun yayımı tar�h�n� tak�p eden b�r�nc� yılın sonundan
�t�baren uygulanır.

             Mevcut b�nalar ve endüstr�yel �şletmeler, �nşaatı devam eden b�nalar ve asgarî sınırları sağlama

             GEÇİCİ MADDE 6 - (1) Bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce mevcut olan b�nalar �le �nşaatı devam ed�p henüz yapı kullanım �zn� alınmamış olan b�nalar �ç�n, bu Kanunun
7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�, bu Kanunun yayımı tar�h�nden �t�baren beş yıl süreyle  uygulanmaz.

             (2) Bu Kanunun yayımı tar�h�nde mevcut olan veya yapı ruhsatı alınmış b�nalar hakkında 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� hükmü, bu Kanunun yayımı
tar�h�nden �t�baren on yıl süreyle uygulanmaz.

             (3) Bu Kanunun yayımı tar�h�nden �t�baren üç yıl süreyle 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ğ) ve (h) bentler�nde yer alan asgarî sınırları sağlama şartı aranmaz.

             GEÇİCİ MADDE 7 - (1) Bu Kanunda geçen Türk L�rası �bares� karşılığında, uygulamada 28/01/2004 tar�hl� ve 5083 sayılı Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n�n Para B�r�m�
Hakkında Kanun hükümler� gereğ�nce ülkede tedavülde bulunan para Yen� Türk L�rası olarak adlandırıldığı sürece bu �bare kullanılır.

             Yürürlük

             MADDE 19 - (1) Bu Kanunun;

             a) 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (8) numaralı alt bend� yayımı tar�h�nden �k� yıl sonra,

             b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,

             yürürlüğe g�rer.

             Yürütme

             MADDE 20 - (1) Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.

1/5/2007
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