
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25.01.20120 tarihinde ENERJİ KAYNAKLARININ 

VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınlandı. 
 

Öncelikle Bu Yönetmelik Kapsamına Hangi 
Kurumlar/Kuruluşlar Girmektedir? 

Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim 
tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi 

bölgeleri ile endüstriyel işletmeler 

Sektör Enerji Yöneticisi Görevlendirmekle 
Yükümlü Olanlar 

Enerji Yönetim Birimi Kurmakla 
Yükümlü Olanlar 

   
Endüstriyel İşletmeler ≥ 1000 TEP* Enerji Tüketimi ≥ 50.000 TEP* Enerji Tüketimi 

Elektrik Üretim Tesisleri ≥ Kurulu Gücü 100 MW - 

Organize Sanayi Bölgeleri  - ≥ Faal Endüstriyel İşletme Sayısı 50 

Kamu Binaları ≥ 10.000 m2 Alana Sahip Olan veya     
≥ 250 TEP Enerji Tüketimi 

- 

Ticari ve Hizmet Binaları ≥ 20.000 m2 Alana Sahip Olan veya     
≥ 500 TEP Enerji Tüketimi 

- 

*TEP: Ton Eşdeğer Petrol. Kurum/Kuruluş Tep hesabınızı info@a1cert.com E-posta adresinden veya 
+90 (216) 640 11 01 telefonundan bize ulaşarak verdiğiniz bilgiler doğrultusunda A1 Belgelendirme 
olarak biz yapabiliriz. 

 

Yönetmelikle ilgili Kurumları/Kuruluşları yakından 
ilgilendiren başlıklar nelerdir? 

1. Kapsam Madde 2’de belirtilen Atık ısı tanımı genişletilmiştir. 
Eski: Elektrik enerjisi üretiminde, iletiminde, dağıtımında ve tüketiminde enerji verimliliğinin 
artırılmasına, termik santrallerin atık ısılarından yararlanılmasına, açık alan 
aydınlatmalarına, biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesine ve 
idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar. 
Yeni: Elektrik enerjisi üretiminde, iletiminde, dağıtımında ve tüketiminde enerji verimliliğinin 
artırılmasına, atık ısılardan yararlanılmasına, açık alan aydınlatmalarına, biyoyakıt ve 
hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesine ve idari yaptırımlara ilişkin usul ve 
esasları kapsar. 



2. Tanımlar ve kısaltmalar Madde 4’de Endüstriyel İşletmeler 
VAP(Verimlilik Artırıcı Proje) başvurularını elektronik olarak da 
sunulabileceklerdir. 
Eski: Başvuru dosyası: Proje dosyası ile birlikte başvuru yazısı ve bu yazının ekindeki 
belgelerden oluşan ve Genel Müdürlüğe kapalı zarf içinde sunulan dosyayı, 
Yeni: Başvuru dosyası: Proje dosyası ile birlikte başvuru yazısı ve bu yazının ekindeki 
belgelerden oluşan, Bakanlığa yazılı ve/veya elektronik ortamda sunulan ve ortaya çıkan 
ihtiyaçlar doğrultusunda Bakanlıkça içeriği güncellenen dosyayı, 
 

3. Enerji yönetimi Madde 8’de Enerji yöneticisi görevlendirmekle 
yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik 
üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim 
birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile 
endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Belge alma zorunluluğu gelmiştir. 
Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik 
üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize 
sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak 
belgelendirecektir. Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve 
işletmeler sorumludur. 
 

4. Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi 
kurulması Madde 9 Endüstriyel İşletmeler, kendi bünyesinde 
enerji yöneticisi görevlendirmediyse EVD şirketlerinden enerji 
yöneticisi hizmeti alabileceklerdir 
Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 
inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her 
bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini 
enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün 
olmadığı hallerde, şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır. 

 
5. Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi 

kurulması Madde 9 Kamu ve Özel Binalar için inşaat alanının 
belirlenmesinde ortak enerji yönetimi yerine, Bir bina grubu 
veya yerleşke içerisinde, birden fazla bağımsız binanın 
bulunması halinde, bağımsız binaların ayrı ayrı inşaat 
alanlarının toplamı, inşaat toplam alanı olarak kabul 



edilirmiştir. Kamu binaları bakanlığın görüşü alınarak merkezi 
enerji yönetim birimi oluşturabilir. 
 
Toplam inşaat alanı, en az yirmi bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz TEP 
ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı, en az on bin metrekare 
veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının 
yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin 
yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi 
sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından 
görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme 
yapılmak suretiyle hizmet alınır. Bu şekilde enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından 
verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır. Bir bina grubu veya yerleşke içerisinde, birden fazla 
bağımsız binanın bulunması halinde, bağımsız binaların ayrı ayrı inşaat alanlarının toplamı, 
inşaat toplam alanı olarak kabul edilir. Kamu kurum ve kuruluşları enerji yöneticisi 
hizmetlerini daha efektif yürütmek üzere kurumsal yapılanmalarına uygun olarak 
bünyelerinde merkezi enerji yönetim birimi oluşturarak kapsama giren binalarda ilgili 
faaliyetleri yürütür. Enerji yönetim birimi kuruluşuna ve işleyişine ilişkin düzenleme 
Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılır. 

6. Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi 
kurulması Madde 9 Organize Sanayi Bölgeleri dışarıdan enerji 
yöneticisi hizmet alımı yapabilir. Kamu binaları, ticari ve hizmet 
binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler, 
organize sanayi bölgelerinde çalışan enerji yöneticisi kendi 
çalışanı ise başka yerde enerji yöneticisi olamaz. 
Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP’ten az olan endüstriyel işletmelerde, 8 inci maddede 
belirtilen enerji yönetimi uygulamalarının yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla 
bilgilendirme, bilinçlendirme ve örnek uygulama gibi çalışmalar yapmak ve organize sanayi 
bölgesi tarafından veya onun adına yürütülen enerji üretim, iletim veya dağıtım faaliyetleri 
kapsamında, 8 inci maddede belirtilen çalışmaları yapmak üzere, bölgesinde faal durumda en 
az elli işletme bulunan organize sanayi bölgelerinde enerji yönetim birimi kurulur. Enerji 
yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından sözleşme yapılmak suretiyle verilebilecek enerji 
yöneticisi hizmeti, üç bina ile sınırlıdır. Şirketler bünyesinde çalışan her bir enerji yöneticisi 
veya etüt proje uzmanı için toplamda en fazla üç bina veya endüstriyel işletmeye enerji 
yöneticisi hizmeti verebilir. Çalışanları arasından görevlendirilen enerji yöneticisi, sorumlu 
olduğu bina veya endüstriyel işletme haricinde enerji yöneticisi hizmeti veremez. 

 
7. Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi 

kurulması Madde 9 Fıkra 8 yürürlükten kaldırıldı. Enerji 
yöneticisinin meslek odası zorunluluğu kaldırıldı 
 



8. Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler Madde 10 Endüstriyel 
İşletmelerde ve ticari ve hizmet binalarında, Etütlerle belirlenen 
önlemlerden (projelerden) geri ödeme süresi 3 yıl ve altı 
olanlar için uygulama projeleri ve planı hazırlamak ve 
bakanlığa bildirmek. Ve bu projeleri 4 yıl içinde uygulamak ve 
uygulama sonuçlarını bakanlığa bildirmek. 
 
Bakanlık, gerek görmesi halinde şirketlere sektör veya alt sektörlerde tasarruf potansiyeli ile 
enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri, bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek 
üzere etütler yaptırabilir. Bu etütler ile belirlenen önlemlerden geri ödeme süresi üç yılın 
altında olanlara ilişkin uygulama projeleri, etüdü yapılan kurum, kuruluş veya işletmeler 
tarafından hazırlanır, bu projelere ilişkin uygulama planları Bakanlığa gönderilir. Etüdün 
tamamlanmasını takip eden dört yıl içerisinde uygulanarak uygulama sonuçları Bakanlığa 
gönderilir ve istenen veriler ENVER portalına girilir. 
 

9. Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler Madde 10 Endüstriyel 
İşletmelerde zorunlu etüt yaptırma sınırı 5.000 TEP’den, etüt 
yaptırma sınırı 1.000 TEP'e düşürülmüştür. Endüstriyel 
İşletmelerde etütleri, eğer etüt-proje sertifikalı çalışanı varsa 
kendisi yapabilir.  
Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, şirketlere etüt 
yaptırır veya çalışanları arasında sanayi etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması 
durumunda etüdü kendi yapar. 
 

10. Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler Madde 10 İlave bent 
Toplam inşaat alanı 20.000 m2 veya yıllık toplam enerji 
tüketimi 500 TEP’in üzerinde olan ticari binalar etüt yaptırmak 
zorundadır. Ticari binalar ve hizmet binalarında etütleri, eğer 
etüt-proje sertifikalı çalışanı varsa kendisi yapabilir.  
Toplam inşaat alanı yirmi bin metrekarenin veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz TEP’in 
üzerinde olan ticari binalar ve hizmet binalarının yönetimi, bina yönetimi bulunmaması 
durumunda bina sahibi, söz konusu binalar için şirketlere etüt yaptırır veya çalışanları 
arasında bina etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi 
yapar. 

 
11. Enerji verimliliğini arttırıcı önlemler Madde 10 İlave bent 

Endüstriyel İşletmeler, 4 yılda bir Ticari binalar ve hizmet 
binalarında, 7 yılda bir etütlerini yenilemeleri gereklidir. 



Birinci fıkranın (b) bentinde belirtilen etütler her dört yılda bir ve (c) bentinde belirtilen 
etütler her yedi yılda bir yenilenir. Etüt raporları ve belirlenen önlemlere ilişkin uygulama 
planlarının birer sureti Bakanlığa gönderilir ve istenen veriler ENVER portalına girilir. 
Hazırlanan nihai etüt raporları etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar 
Bakanlığa iletilir. 

 
12. Eğitim programlarının izlenmesi ve denetimi, sınavlar, eğitim 

tesisi gereksinimleri, kurs grupları ve müfredat Madde 13 Enerji 
yöneticisi sınavları Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 
2 kere yapılacaktır. 

Bakanlık, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez 
merkezi sınav yapar veya kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere yaptırır 
 

13. VAP (Verimlilik Artırıcı Proje(- Başvuru ve şartları Madde 15 VAP 
başvuruları artık yılın herhangi bir zamanı sunulabilecek  
Verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanmak isteyen endüstriyel işletmeler, başvuru, 
değerlendirme ve desteklerin uygulanmasına dair detayları kapsayan ve uygulama usul ve 
esaslara uygun olarak şirketlere hazırlattıkları proje başvurularını herhangi bir döneme tabi 
olmaksızın Bakanlığa sunar. 
 

14. VAP - Başvuru ve şartları Madde 15 ilave bent VAP Başvurusu 
yapan Endüstriyel İşletmeler, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi Belgesini Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından akredite Belgelendirme Şirketlerinden almalıdır. 
Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına 
göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu 
tarafından kabul edilen kurumlarca akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca 
verilmiş belgeye sahip olunması veya belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru 
yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunulması. 
 

15. VAP - Başvuru ve şartları Madde 15 ilave bent Başvurular aynı 
endüstriyel işletme için azami beş proje ile sınırlıdır 
Başvurular aynı endüstriyel işletme için azami beş proje ile sınırlıdır. Endüstriyel işletmelerin 
daha önce destekleme kararı alınmış ve uygulaması devam eden projeleri bu sayıya dahildir. 
Ancak, uygulamasının tamamlandığı Bakanlığa bildirilen projeler bu sayıya dahil değildir. 
 

16. VAP- Ön inceleme ve değerlendirme Madde 16 ilave bent -VAP 
yerinde inceleme ve değerlendirmeleri bakanlık, gerçek veya 
tüzel kişilere yaptırılabilecek ve inceleme bedelini de başvuru 
yapan firma karşılayacaktır. 



Komisyonun uygun bulduğu proje bileşenleri üzerinde gerek görülmesi halinde uygulama usul 
ve esaslarına göre yerinde ön inceleme yapılır. Ön inceleme, Bakanlık personeli veya hizmet 
alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır. 
Yerinde ön incelemenin gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılması durumunda hizmet 
bedelleri endüstriyel işletmeler tarafından karşılanır. 

 
17. VAP- Ön inceleme ve değerlendirme Madde 16 ilave bent 

Endüstriyel İşletmeler için eskiden VAP Sözleşme tarihi, 
başlangıç tarihiyken şimdi VAP başlangıç tarihi başvuru 
onayının yayınlandığı tarihi olacaktır. 2 yıllık uygulama süresi 
bu tarih itibariyle başlamaktadır. 
Bakan onayı ile desteklenme kararı verilen projeler, başvuru sahibine bildirilir ve Bakanlığın 
internet sayfası üzerinden ilan edilir. Bu ilan tarihi projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. 
 

18. VAP- Desteklerin uygulanması Madde 17 ilave bent Endüstriyel 
İşletmeler için VAP ödemelerinde TCMB kuru veya fatura 
üzerindeki varsa kurdan daha düşük olanı dikkate alınır  
Desteklenen endüstriyel işletmelere yapılacak ödemelerde, döviz cinsinden yapılan 
harcamaların Türk Lirası karşılığı, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz 
satış kuru veya daha düşük ise fatura üzerinde yer alan kur üzerinden hesaplanır 
 

19. VAP- Desteklerin uygulanması Madde 17 ilave bent Endüstriyel 
İşletmeler, VAP başvurular ve bu kapsamdaki belgeler 
elektronik ortamda iletilebilecekler.  
VAP Başvurusu kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi 
kararlaştırılmış olsa dahi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi Belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından akredite Belgelendirme Şirketlerinden alınmadığı 
sürece destek ödemesi yapılmaz 
VAP Başvuru konusu Kojenerasyon olduğu durumda verimlilik 
belgesi şartı bulunmaktadır. 
 
Tüm bildirimler ve başvurular yazılı yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. 
Verimlilik artırıcı proje destekleri kapsamındaki tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamda da 
alınabilir. 
Yerinde incelemelerde endüstriyel işletme yetkilisi veya enerji yöneticisi ile projeyi hazırlayan 
şirket temsilcileri, kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş ölçüm cihazları ve yerinde inceleme 
heyeti tarafından talep edilecek diğer hususlar ile birlikte hazır bulunur. 



Yerinde inceleme sırasında yetkililerce talep edilen her türlü bilgi ve belge ilgililerce ibraz 
edilir ve gerekli kolaylık sağlanır. Yerinde inceleme için gerekli ekipman, ölçüm şartları, 
uygulama alanına erişim ve benzeri koşulları sağlamayan ve bu nedenle inceleme faaliyetinin 
tamamlanamadığı durumlarda endüstriyel işletmelerin projeleri destek kapsamına alınmaz. 
Başvuruların değerlendirme ve yerinde inceleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi 
ve belgeler, işin mahiyeti haricinde kullanılmaz, üçüncü kişilerle paylaşılamaz. 
Proje süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği 
durumunda, bu husus Bakanlıkça değerlendirilerek, projenin devamına veya 
sonlandırılmasına karar verilir. 
Başvurusu kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi, TS EN 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 
akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite 
olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olunmadıkça destek 
ödemesi yapılmaz. Destek ödemesi yapılmayan endüstriyel işletme herhangi bir hak ve alacak 
talebinde bulunamaz. 
Desteklerin uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallerin ortaya 
çıkması durumunda, bu mücbir sebep hallerinin sona erinceye kadar destek sürecinin 
durdurulması, devamı veya iptaline Bakanlık tarafından karar verilir 
Kojenerasyon sistemlerine yönelik proje başvurularında 18/9/2014 tarihli ve 29123 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin 
Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2014/3) ile belirlenen asgari 
verimlilik gereksinimlerini sağlayan verimlilik belgesi almış olma şartı aranır. 
 

20. Gönüllü Anlaşma - Başvuru ve değerlendirme Madde 17 Gönüllü 
Anlaşma Başvurusu yapan Endüstriyel İşletmeler, TS EN ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite Belgelendirme 
Şirketlerinden almalıdır. 
Başvurusu kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi, TS EN 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 
akredite olmuş veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından kabul edilen kurumlarca akredite 
olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş belgeye sahip olunmadıkça destek 
ödemesi yapılmaz. Destek ödemesi yapılmayan endüstriyel işletme herhangi bir hak ve alacak 
talebinde bulunamaz.  
Anlaşma dönemi içinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği 
durumunda, bu husus Bakanlıkça değerlendirilerek, gönüllü anlaşmanın devamına veya 
sonlandırılmasına karar verilir. 
Gönüllü anlaşma kapsamındaki başvurular ve tüm bildirimler yazılı yapılabileceği gibi 
elektronik ortamda da yapılabilir. Tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamda da alınabilir. 
 

21. Elektrik enerjisi üretim tesislerinde enerji yönetimi Madde 25 
Otoprodüktör lisansı olanlar da çalışanları arasından bir Enerji 
Yöneticisi görevlendirecek, dışarıdan hizmet alamayacaklardır. 



Kurulu gücü yüz megavat ve üzeri olan elektrik üretim tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen 
enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yönetim adına yürütmek üzere, çalışanları arasından birisi 
enerji yöneticisi olarak görevlendirilir. 
 

22. Enerji etütler Madde 30 Kamu Binalarında, Toplam inşaat alanı 
en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve 
üzeri olanlar, etüt yaptırmak zorundadır, etüt-proje sertifikalı 
personeli bulunuyorsa kendi yapabilir. Bu etütlerin yapılması 10 
yıldan 7 yıla indirilmiş. 
Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarında etüt yaptırılması zorunludur. Bu 
etütler kamu binasının bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından şirketlere yaptırılır veya 
çalışanları arasında bina etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda kurum 
ve kuruluşların kendisi yapar. Bu etütler her yedi yılda bir yenilenir. Etüt raporları ve 
belirlenen önlemlere ilişkin uygulama planlarının birer sureti kurum ve kuruluş tarafından 
Bakanlığa gönderilir ve istenen veriler ENVER portalına girilir. Hazırlanan nihai etüt raporları 
etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir. 
 

23. Enerji etütler Madde 30 Endüstriyel İşletmelerde ve ticari ve 
hizmet binalarında, Etütlerle belirlenen önlemlerden 
(projelerden) geri ödeme süresi 3 yıl ve altı olanlar için 
uygulama projeleri ve planı hazırlamak ve bakanlığa bildirmek. 
Ve bu projeleri 4 yıl içinde uygulamak ve uygulama sonuçlarını 
bakanlığa bildirmek. 
Birinci ve ikinci fıkralarda ifade edilen etütler ile belirlenen önlemlerden geri ödeme süresi üç 
yılın altında olanlara ilişkin uygulama projeleri, etüdü yapılan kurum ve kuruluş tarafından 
hazırlanır, bu projelere ilişkin uygulama planları Bakanlığa gönderilir, etüdün tamamlanmasını 
takip eden en geç dört yıl içerisinde uygulanır ve uygulama sonuçları Bakanlığa gönderilir. 

 
24. Kamu kesimine ait bina ve işletmelerde enerji verimliliğinin 

artırılması için alınabilecek öncelikli tedbirler Madde 30 Kamu 
binalarında alınabilecek tedibirler için uygulama rehberine atıf 
yapılmıştır. 
Kamu kesimine ait bina ve işletmelerde enerji verimliliğini artırmak amacıyla Bakanlık 
tarafından belirlenen Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberinde yer alan 
tedbirler uygulanır. Ancak, anılan uygulama rehberinde belirtilen uygulamalardan Milli 
Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile bağlı 
ve ilgili kuruluşlarının ve Bakanlığın uygun göreceği diğer kurum ve kuruluşlar bu maddede 
tanımlanan yükümlülüklerden muaf tutulur. 
 



25.  Enerji yöneticisi sertifikalarının yenilenmesi GEÇİCİ MADDE 11- 
Sanayi enerji yöneticisi sertifikası ve/veya bina enerji 
yöneticisi sertifikası sahibi olan kişiler, , eski sertifika veya 
sertifikaları geri alınmak suretiyle, enerji yöneticisi sertifikası 
verilir 
Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce sanayi ve/veya bina sektörlerine yönelik 
düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine katılarak sanayi enerji yöneticisi sertifikası ve/veya 
bina enerji yöneticisi sertifikası sahibi olan kişilere, Bakanlığa başvurmaları halinde, eski 
sertifika veya sertifikaları geri alınmak suretiyle, başkaca bir koşul aranmaksızın enerji 
yöneticisi sertifikası verilir 
 

26. GEÇİCİ MADDE 13 Etüt-proje ödevinde başarısız olan mevcut 
kişilere hak verilmesi etüt ve proje ödevini tamamlayamadığını 
veya başarısız olduğunu belgeleyen kişilere en fazla altı ay 
içerisinde, eğitici kişilerin rehberliğinde etüt-proje ödevlerini 
yapmaları için bir defaya mahsus hak verilir 
Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce, etüt ve proje ödevini tamamlayamadığını veya 
başarısız olduğunu belgeleyen kişilere, 2020 yılı sonuna kadar eğitim aldığı kuruma 
başvurmaları durumunda, başvuru tarihini takip eden en fazla altı ay içerisinde, eğitici 
kişilerin rehberliğinde etütproje ödevlerini yapmaları için bir defaya mahsus hak verilir. 
Verilen bu hakta etüt ve proje ödevini tamamlayamayan veya başarılı olamayanların, merkezi 
sınava girebilmeleri hususunda gerekli şart olan etüt ve proje ödevini yeniden yapabilmeleri 
için bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen etüt-proje eğitimlerine yeniden 
katılmaları gerekir. 

GEÇİCİ MADDE 14-TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
belgelendirilmesi zorunluluğu için süreler  
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan 
hüküm en geç 2023 yılı sonuna kadar yerine getirilir. 

GEÇİCİ MADDE 15- Zorunlu etütlere ilişkin muafiyet 
tanımlanması Bir defalığına zorunlu etütler 2020 sonuna kadar 
uzatıldı. Daha önce zorunlu olmayan tesisler (1000-5000 TEP 
arası tüketimi olan sanayi tesisleri) 3 yıl içinde etüt yaptırmak 
zorundadır. 
2019 yılında tamamlanması gereken zorunlu etütler bir defaya mahsus olmak üzere en geç 
2020 yılı sonuna kadar tamamlanır. 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla etüt zorunluluğu getirilen endüstriyel işletmeler 
en geç üç yıl içerisinde etütlerini tamamlar. 
 

Kaynak: Resmi gazete, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eyoder 


