Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25.01.2020 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

Endüstriyel İşletmeler

≥ 1000 TEP* Enerji Tüketimi

Enerji Yönetim Birimi Kurmakla
Yükümlü Olanlar
≥ 50.000 TEP* Enerji Tüketimi

Elektrik Üretim Tesisleri ≥ Kurulu Gücü 100 MW
Organize Sanayi Bölgeleri
Kamu Binaları

-

≥ Faal Endüstriyel İşletme Sayısı 50

≥ 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

Yönetmelikle ilgili Kurumları/Kuruluşları
yakından ilgilendiren başlıklar
nelerdir?
1. Kapsam M
Maddde 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 MMadde 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 M
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 MMadde 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 MMadde 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

