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Enerji
Verimliliğini
Artırıcı
Önlemler

Yönetmelik
Madde-10

Mevcut Tesislerin İşletilmesinde / Yeni Tesislerin Kurulmasında / 
Kapasite Artırımında / Modernizasyon Çalışmalarında 

Öncelikli Enerji Verimliliği Önlemleri (EVÖ):

Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyonu ile yakıtların
verimli yakılması,

Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en yüksek verimin elde
edilmesi,

Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak
yapılması, ve ısı kayıplarının veya kazançlarının en aza indirilmesi,

Atık ısı geri kazanımı,

Isının işe dönüştürülmesinde verimliliğin arttırılması,



Enerji
Verimliliğini
Artırıcı
Önlemler

Yönetmelik
Madde-10

Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi,

Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin
artırılması,

Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi,

Kesintisiz enerji arzı sağlayacak girdilerin seçimine dikkat edilmesi,

Makinaların enerji verimliliği yüksek olanların, standardizasyon ve kalite
güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edilerek seçilmesi,

İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeyde olacak şekilde
projelendirilmesi ve uygulaması



Enerji
Verimliliğini
Artırıcı
Önlemler

Yönetmelik
Madde-10

İnşaa ve montaj aşamasında enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının
temin ve monte edilmesi,

Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz
edilmesi,

Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambaların, elektronik balastların,
kontrol sistemlerinin kullanılması ve gün ışığından yararlanılması,

Enerji tüketen veya dönüştüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında
tanımlanan asgari verimlilik kriterlerinin sağlanması,

Camlamada düşük yayınımlı ısı kontrol kaplamalı çift cam sistemlerinin
kullanılması.

Bakanlık tarafından şirketlere yaptırılacak etüt çalışmaları için gerekli
koşulların sağlanması zorunludur



Ölçme 
Değerlendirme 
Faaliyetleri

Bakanlık, enerji yöneticisi / enerji yönetim birimi görevlendirmekle
yükümlü endüstriyel işletmeler, binalar, elektrik üretim tesisleri ve
organize sanayi bölgelerinden alınan bilgileri derlemek,
değerlendirmek, arşivlemek ve raporlamak ile sorumludur.

Sektörel bazda enerji tasarruf potansiyellerini,

Geri kazandırıcı önlemlerini,

Yatırım ihtiyaçlarını belirlemek

Kıyaslama (Benchmarking) Raporları, enerji yoğun sektörlerde
yürütülen enerji yönetimi, izleme, analiz ve projeksiyon çalışmaları
kapsamında hazırlanmaktadır



Ölçme 
Değerlendirme 
Faaliyetleri

Tüketim Bilgi 
Formu

ve

Sektörel
Kıyaslama 
Formu

Endüstriyel İşletmenin / Binanın Genel Bilgileri

Enerji Yöneticisi / Enerji Yönetim Birimi Genel Bilgileri

Yakıt Tüketimi ve Elektrik Tüketimi

Kullanım Alanlarına Göre Enerji Tüketim Dağılımı (Sayaç / Teorik)

Sıcak Su Tüketimi

Buhar Tüketimi

Atık Isı Tüketimi

Enerji Üretimi (YEK, Kojenerasyon vs.)

Enerji Yönetim Faaliyetleri

Enerji Kalitesi

Üretim Bilgileri

Ekipmanlar



Ölçme 
Değerlendirme 
Faaliyetleri

Tüketim Bilgi 
Formu

ve

Sektörel
Kıyaslama 
Formu

Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan bina
sahipleri ve/veya yönetimleri, kamu kesiminde enerji yöneticisi çalıştırmakla
yükümlü olan kurum ve kuruluşlar; formatı Bakanlık tarafından belirlenen
enerji tüketim bilgileri ve kendi tespitlerini içeren raporları her yıl Mart ayı
sonuna kadar Bakanlığa verir.

EY / EYB Görevlendirme Bildirimi

EY / EYB Görevden Alma Bildirimi

Tüketim Bilgi Formu

Sektörel Kıyaslama Formu

https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-verimliligi-olcme-degerlendirme

https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-verimliligi-olcme-degerlendirme


Enerji

Performans

Sözleşmeleri

(EPS)

EPS

Kamu Binalarında Enerji Tasarruf Hedefi

- EPS Uygulama Usul ve Esasları

- Cumhurbaşkanlığı Genelgesi



Enerji 

Performans 

Sözleşmeleri

(EPS)

5627 Sayılı EV 
Kanundaki 
Değişiklikler

ve 

CB Kararı

Enerji Performans Sözleşmesi

(Ek: 21/3/2018-7103/76 md.):

Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve
yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına
dayanan sözleşmedir.

(Ek: 21/3/2018-7103/77 md.)

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları,
enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere enerji performans
sözleşmeleri yapabilir ve on beş yılı aşmayan yıllara yaygın yüklenmeye girişebilirler.
Bu kapsamda gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve
yasaklama hükümleri hariç, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
hükümlerine tabi değildir.

20.08.2020 tarih ve 2850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı :

Genel çerçevenin tanımlanması ve detaylar için ETKB’ye tebliğ düzenleme yetkisi
verilmesi



Enerji 

Performans 

Sözleşmeleri

(EPS)

EPS Sözleşme Dönemi
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Sözleşmede Kabul Edilen 

Tasarruf Tedbirlerinin 

Uygulamaya Koyulmasıyla 

Elde Edilecek Maliyet 

Azaltımı

Şirkete Ödeme, EPS 

Dönemi içerisinde 

sağlanacak tasarrufların 

tamamı ile veya Sözleşmede 

belirtilen oranda yapılır.

Sözleşme sonrasında elde 

edilecek kazanımlar Kamu 

kurumunda kalır.



Enerji 

Performans 

Sözleşmeleri

(EPS)



Enerji 

Performans 

Sözleşmeleri

(EPS)

Kamuda Enerji 
Performans 
Sözleşmelerinin 
Uygulanmasına 
İlişkin Tebliğ

İstekli olabilecekler:

Bünyesinde ölçme doğrulama uzmanı bulunduran tüzel kişiliğe haiz
istekliler İhalelere teklif verebilir. Ya da ÖD uzmanı olan EVD’ler ile iş
ortaklığı veya alt yüklenici ilişkisi kurarak İhalelere teklif verebilir.

Etütler:

İdareler, etüt raporlarını etüt-proje sertifikalı personele sahip olması
durumunda kendileri de hazırlayabilir veya Enerji Verimliliği Danışmanlık
Şirketlerine hazırlatabilir. Binalar için etüt raporu formatı tebliğ eki olarak
düzenlenmiştir.

Temel İlkeler:

Yatırım bedeli en az 2.000.000 TL’dir. Binalarda toplam tüketimde %10 veya herhangi
bir alanda % 20 tasarruf şartı vardır. Bina dışı tesislerde idareye ilk yıldan itibaren
tasarruftan % 10 pay vermesi gerekmektedir.

Basit geri ödemesi iki yıldan uzun önlemler uygulanır. (Bakanlık bu değerleri
değiştirebilir)



Enerji 

Performans 

Sözleşmeleri

(EPS)

Kamuda Enerji 
Performans 
Sözleşmelerinin 
Uygulanmasına 
İlişkin Tebliğ

İzleme Dönemi:

İzleme döneminin başladığı tarihten itibaren tamamlanan her 12 aylık
dönemin sonunda yıllık tasarruf doğrulama raporu hazırlanır. Rapor formatı
şartname ekinde verilmektedir.

Tasarruf Garantisi:

Yüklenici, izleme döneminin başladığı 12 aylık dönemin sonunda taahhüt
ettiği tasarruf garantisinin en az % 70’ini sağlamak zorundadır. Yüklenici
bedelsiz revizyon yapabilir. İzleme dönemi boyunca; birbirini takip eden 12
aylık dönemlere ait doğrulanan tasarruf miktarının 3 dönem boyunca
tasarruf garantisinin % 70’inin altında kalması durumunda; Enerji
performans sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilir.

Uyuşmazlık:

Tasarruf doğrulama raporu uygulama kontrol komisyonu tarafından uygun
görülmez ise ödeme yapılmaz. Bağımsız bir ölçme doğrulama uzmanından
görüş alınır. Uzlaşılamazsa hukuki süreç başlatılabilir. (Tahkim)



Kamu 
Binalarında 
Enerji 
Tasarruf 
Hedefi

2019/18 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi

2020 - 2024

2016, 2017 ve 2018 

yıllarına ait TEP 

cinsinden enerji 

tüketimlerinin aritmetik 

ortalaması alınarak 

referans tüketim 

hesaplanır. 

Referans Tüketim miktarı 

ve hesabı en geç 2020 yılı 

Mart ayı sonuna kadar 

Bakanlığa sunulur. 

Uygulanacak önlemler 

bütçe onayına 2020 yılı 

içerisinde sunulur. 

Kamu kurum ve 

kuruluşları kendi 

imkanları dahilinde 

yapamadıkları yatırımlar 

için ÇŞB YİGM’ye 

başvurabilir. 

2021 yılı içerisinde 

tedarik, uygulama ve 

izleme sürecine 

geçilmesi esastır 

2020 yılına ait, 

yıllık gerçekleşen 

enerji tüketim 

verileri, varsa 

uygulanan enerji 

verimliliği önlemleri 

ve sağlanan 

tasarrufların hesabı 

2021 Mart ayı 

sonuna kadar 

Bakanlığa bildirilir. 

Geçmiş yıllarda 

uygulaması 

tamamlanamayan 

projeler bu yıl 

içerisinde de 

uygulanabilir. 

2021 yılına ait, 

yıllık gerçekleşen 

enerji tüketim 

verileri, 

uygulanan enerji 

verimliliği 

önlemleri ve 

sağlanan 

tasarrufların 

hesabı 2022 Mart 

ayı sonuna kadar 

Bakanlığa 

bildirilir. 

Geçmiş yıllarda 

uygulaması 

tamamlanamayan 

projeler bu yıl 

içerisinde de 

uygulanabilir. 

2022 yılına ait, 

yıllık gerçekleşen 

enerji tüketim 

verileri, uygulanan 

enerji verimliliği 

önlemleri ve 

sağlanan 

tasarrufların 

hesabı 2023 Mart 

ayı sonuna kadar 

Bakanlığa 

bildirilir. 

Enerji tasarruf hedeflerinin 

gerçekleşme oranları Bakanlık 

tarafından 2024 yılının ilk 

yarısında Cumhurbaşkanlığına arz 

edilir. % 14 altı “başarısız”, % 14 

ile % 16 arası “başarılı”, % 16 

üzeri “üstün başarılı” olarak 

sınıflandırılır. 

Başarısız olanlar 2024 yılı sonuna 

kadar gerekçeli raporlarını 

Bakanlığa iletir. Gerekçeleri 

uygun görülen kurum ve 

kuruluşlar için 2026 yılı sonuna 

kadar referans tüketimi 

değiştirilmeden % 18 enerji 

tasarruf hedefini 

gerçekleştirmeleri yönünde izleme 

yapılır. 

2023 yılına ait, yıllık gerçekleşen 

enerji tüketim verileri, uygulanan 

enerji verimliliği önlemleri ve 

sağlanan tasarrufların hesabı 2024 

Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa 

bildirilir. 



Enerji

Verimliliği

Destekleri

Destek Mekanizmaları

- Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri

- Gönüllü Anlaşma Destekleri

- 5. Bölge Destekleri

- Verim Belgesi



Enerji 

Verimliliği

Destekleri



Enerji
Verimliliği
Destekleri

Verimlilik
Artırıcı
Projeler

(VAP)

395 milyon TL yatırım

109 milyon TL destek

210 milyon TL/yıl tasarruf

Son 3 yıllık ortalama enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan işletmeler başvurabilir

Sanayi sektöründe yetkili EVD Şirketinin hazırladığı dosya ile yıl içerisinde sürekli
müracaat yapılabilir

Bakanlık veri tabanına kayıtlı olma, enerji yöneticisi atama ve TSE EN ISO 50001
Belgesine sahip olma (vaya başvuruda bulunma) başvuru şartıdır

Proje uygulama bedeli en fazla 5 milyona kadar olan projeler desteklenir, başvurular
beş proje ile sınırlıdır

Proje uygulama süresi en fazla 2 yıldır

Destek miktarı proje uygulama bedelinin %30’udur ve ödeme uygulama sonrası
yapılır

https://evdes.enerji.gov.tr/

https://evdes.enerji.gov.tr/


Enerji
Verimliliği
Destekleri

Gönüllü
Anlaşmalar

163 milyon TL yatırım

30 milyon TL destek

48 milyon TL/yıl tasarruf

Son 3 yıllık ortalama enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan işletmeler başvurabilir

Müracaatlar her yıl Mayıs ayında yapılır ve son beş yıllık enerji yoğunluğu yüksek olan
endüstriyel işletmeler önceliklidir

Bakanlık veri tabanına kayıtlı olma, enerji yöneticisi atama ve TSE EN ISO 50001
Belgesine sahip olma (vaya başvuruda bulunma) başvuru şartıdır

3 yıl içerisinde enerji yoğunluğunu en az %10 azaltma taahhüdü alınır ve anlaşmanın
imzalanmasını takip eden ilk yıl yürürlüğe girer

Üç yıl sonunda taahhüdün yerine getirilmesi durumunda destek ödemesi yapılır

Anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %30’una ve en fazla 1 Milyon TL’ye
kadar destek verilir

https://evdes.enerji.gov.tr/

https://evdes.enerji.gov.tr/


Enerji
Verimliliği
Destekleri

5. Bölge
Teşvikleri

152 milyon TL yatırım

22 milyon TL/yıl tasarruf

Son 3 yıllık ortalama enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan imalat sanayi tesisleri
başvurabilir

Mevcut duruma göre en az yüzde on beş enerji tasarrufu sağlama destekleme
şartıdır

Bakanlık veri tabanına kayıtlı olma, enerji yöneticisi atama ve TSE EN ISO 50001
Belgesine sahip olma başvuru şartıdır

Proje dosyası “Öncelikli Yatırım Konuları Kapsamında Enerji Verimliliği Yatırım
Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz” hükümlerine göre
hazırlanır

Başvuru Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılır ve teknik değerlendirme EVÇED
tarafından yapılır

Faiz desteği, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi,
sigorta primi işveren hissesi desteği teşvik kapsamına girer

https://enerji.gov.tr/enerji-verimliligi-ve-cevre-dairesi-baskanligi-destekler

https://enerji.gov.tr/enerji-verimliligi-ve-cevre-dairesi-baskanligi-destekler


Birleşik
Isı-Güç
Sistemleri
Kojenerasyon Ve 
Mikrokojenerasyon
Tesislerinin 
Verimliliğinin 
Hesaplanmasına 
İlişkin Usul Ve 
Esaslar Hakkında 
Tebliğ

Amaç:

İhtiyaç duyulan ısı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş
zamanlı üretimi için kullanılan sistemlerin desteklenmesinde aranacak
asgari verimlilik gereksinimlerinin belirlenmesidir.

Verim Belgesi:

Tasarım aşamasında tahmin edilen veya öngörülen değerlere göre yapılan
değerlendirmeler neticesinde verim değeri sınır değerlerin üzerinde olduğu
tespit edilen kojenerasyon tesisleri için Bakanlık tarafından verim belgesi
düzenlenir.

Kriterler sağlanması durumun verim belgesi düzenlenir;

- Verim Oranı

- Elektrik-Mekanik Güç/Isı Oranı

https://enerji.gov.tr/enerji-verimliligi-ve-cevre-dairesi-baskanligi-destekler

https://enerji.gov.tr/enerji-verimliligi-ve-cevre-dairesi-baskanligi-destekler


Mevzuat 
Kapsamında

Denetimler       
ve          
Diğer 
Uygulamalar

İdari Yaptırımlar

Mevzuat Uygulamaları 

- Denetim Usul ve Esasları

- İdari Para Cezaları

- Uygulamalar ve Diğer İkincil Mevzuat

- İstisnalar

- Stratejik Belgeler



Denetim

ve

İdari 
Yaptırımlar

Enerji 
Verimliliği 
Denetim 
Yönetmeliği

6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği

Bina, endüstriyel işletme, OSB, EVD ve EÜT’ler; kontrol listeleri, ENVER
portalı bilgileri ve yükümlüler tarafından gönderilen bilgi ve belgeler ile
yerinde yapılan incelenme kapsamında denetlenir.

Kontrol Listesi:

https://enerji.gov.tr/evced-enerji-verimliligi-denetim

Yönetimin, enerji yöneticisi görevlendirmesi / hizmet alınması yükümlülüğü 

Yönetimin, bünyesindeki enerji yönetim sistemi ile ilgili uygulamaları

Enerji yöneticisinin enerji tüketim bildirimleri ile ilgili yükümlülükleri

Yönetimin etüt yaptırılmasına yönelik yükümlülüğü

Yönetimin enerji verimliliği faaliyetleri ile ilgili sorumlulukları

Enerji yöneticisinin enerji verimliliği faaliyetleri ile ilgili sorumlulukları

Enerji Verimliliği veri giriş yükümlülüğü

https://enerji.gov.tr/evced-enerji-verimliligi-denetim


Denetim

ve

İdari 
Yaptırımlar

İdari Para 
Cezalarına 
İlişkin Tebliğ

ETKB 2022/2 Sıra Numaralı, 31/12/2021 tarihli ve 31706 (7.Mükerrer) sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliği kapsamında denetim ve idari yaptırım
usul esasları düzenlenmiştir.

Denetim sonrasında:

Aykırılıkların Giderilmesi için İhtar Verilir

Aykırılığın 30 Gün İçerisinde Giderilmesi İstenir

Giderilmemesi Durumunda İdari Para Cezası Uygulanır



Denetim

ve

İdari 
Yaptırımlar

İdari Para 
Cezalarına 
İlişkin Tebliğ

Kanunun; Madde-5 (Yetkilendirme), Madde-7 (Uygulamalar), Madde-8
(Destekler), Madde-9 (Diğer Uygulamalar) kapsamındaki yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi durumunda,

Enerji Yöneticisi Görevlendirmek veya Enerji Yönetim Birimi Oluşturmakla
Yükümlü Endüstriyel İşletmeler, Binalar ve Elektrik Üretim Tesisleri ile
Organize Sanayi Bölgeleri yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda,

Kanun ve İlgili Yönetmeliklerin Diğer Maddeleri kapsamındaki
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda,

İdari Para Cezası Uygulanabilir



Denetim

ve

İdari 
Yaptırımlar

İdari Para 
Cezalarına 
İlişkin Tebliğ

‘’Lisansları kapsamında elektrik ve/veya doğal gaz satışı yapan tüzel kişiler
bir önceki malî yıla ait tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim
bedelini içeren aylık bazdaki bilgileri internet ortamında müşterilerinin
bilgisine sunar.’’ yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda,

‘’Yakma tesislerinde yer alan kazanların, brülörlerin, kat kaloriferi ve
kombilerin, elektrik motorlarının, klimaların, elektrikli ev aletlerinin ve
ampullerin sınıflandırılmasına ve asgarî verimlerinin belirlenmesine ilişkin
usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir ve asgarî
sınırları sağlamayanların satışına izin verilmez.’’ yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi durumunda,

İdari Para Cezası Uygulanabilir



Enerji 
Verimliliği 
Mevzuatı

Enerji 
Verimliliği 
Kanunu 

Uygulamalar

Madde-7       
Ek Madde-1

Kapsama giren endüstriyel işletmeler, organize sanayi bölgeleri, binalar, enerji yöneticisi
görevlendirir veya enerji yönetim birimi kurar.

Ülke genelinde, endüstriyel işletmelerde, binalarda ve kamu kesiminde enerji verimliliğinin
gelişimini bölge ve sektör bazında ortaya koyan envanter ve geleceğe yönelik projeksiyonlar
Bakanlık tarafından hazırlanır ve yayımlanır.

Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan bina sahipleri ve/veya
yönetimleri istenen enerji tüketim bilgileri ve kendi tespitlerini içeren raporları her yıl Mart ayı
sonuna kadar Bakanlığa gönderir.

Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile 
ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır.

(Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik)

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, enerji
tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere enerji performans sözleşmeleri yapabilir.

(Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ)



Enerji 
Verimliliği 
Mevzuatı

Enerji 
Verimliliği 
Kanunu 
Uygulamalar

ÇŞB tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji 
kimlik belgesi düzenlenir.

(Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği)

Elektrik enerjisi üretim tesisleri ile iletim ve dağıtım şebekelerinde enerji verimliliğinin
artırılmasına, talep tarafı yönetimine, termik santrallerin atık ısılarından yararlanılmasına, açık
alan aydınlatmalarına, biyoyakıt ve hidrojen gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesine
ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

(Genel Aydınlatma Yönetmeliği)

(Kojenerasyon Ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul Ve
Esaslar Hakkında Tebliğ)

Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili olarak; yurt içinde üretilen araçların birim yakıt
tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesine, toplu
taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulmasına ilişkin usûl
ve esaslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile müştereken hazırlanarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

(Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)



Enerji 
Verimliliği 
Mevzuatı

Enerji 
Verimliliği 
Kanunu 
Uygulamalar

Endüstriyel işletmelerde ve binalarda yapılan etüt çalışmaları sırasında, akredite olmuş ulusal veya 
uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazların kullanılması 
zorunludur.

(Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında 
Uygulama Usul ve Esasları)

Yakma tesislerinde yer alan kazanların, brülörlerin, kat kaloriferi ve kombilerin, elektrik
motorlarının, klimaların, elektrikli ev aletlerinin ve ampullerin sınıflandırılmasına ve asgarî
verimlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
belirlenir ve asgarî sınırları sağlamayanların satışına izin verilmez.

(Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği)

Enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esaslar,
Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
okullarda ise enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken
hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.

(Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik)



Enerji 
Verimliliği 
Mevzuatı

Binalarda 
Enerji 
Performans 
Yönetmeliği

Amaç:

Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına,
enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB):

Asgari olarak binanın enerji
ihtiyacı ve enerji tüketim
sınıflandırması, yalıtım özellikleri
ve ısıtma ve/veya soğutma
sistemlerinin verimi ile ilgili
bilgileri içeren belgedir.



Enerji 
Verimliliği 
Mevzuatı

Binalarda 
Enerji 
Performans 
Yönetmeliği

EKB

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım
süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında
olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve
ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye,
ahır, ağıl gibi binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

TSK, MSB ve bağlı kuruluşları, MİT binaları ile mücavir alan dışında kalan ve
toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar için Enerji Kimlik Belgesi
düzenlenmesi zorunlu değildir.



Enerji
Verimliliği
Mevzuatı

Binalarda
Enerji
Performans
Yönetmeliği

EKB

EKB, düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. Bu belge, yeni binalar için yapı
kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulur.

Yeni binalar için; serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile enerji kimlik belgesi
düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere
Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir.

Mevcut binalar için; enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel
bulunduran 5627 sayılı Kanun kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan enerji
verimliliği danışmanlık şirketlerine Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir.

Ayrıca mevcut binalar için; belirlenen şartları sağlayan gerçek veya tüzel hukuk kişileri de
Bakanlıkça enerji kimlik belgesi vermeye yetkilendirilir. Bu şartlar arasında; bünyesinde Bina Etüt-
Proje uzmanı bulundurması ile ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazına sahip olması yer almaktadır.

Yapı ruhsatına esas olan kullanım alanı 2000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar gibi
konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerinde güneş enerjisi ile
desteklenen merkezi sıhhi sıcak su sisteminin planlanması şarttır.



Enerji 
Verimliliği 
Mevzuatı

Merkezi Isıtma ve 
Sıhhi Sıcak Su 
Giderlerinin 
Paylaştırılmasına 
İlişkin Yönetmelik

Amaç:

Mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya
bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî
sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin
usûl ve esasları belirlemektir.

Zorunluluk:

Merkezi veya bölgesel ısıtma sistemli binalarda; ısıtma ve sıhhî sıcak su
tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır ve
tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için termostatik radyatör
vanası kullanılır.

Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi,
yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri, ısı
veya sıhhî sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçer ve
bağımsız bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım belgelerini düzenler.



Enerji 
Verimliliği 
Mevzuatı

Enerji 
Etiketlemesi 
Çerçeve 
Yönetmeliği

Amaç:

Piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünler için bir çerçeve oluşturarak, bu
ürünlerin etiketlenmesi ve enerji verimliliğine, kullanım sırasında enerji ve diğer kaynakların
tüketimine ilişkin standart ürün bilgilerinin ve bu ürünlere ilişkin tamamlayıcı bilgilerin sağlanması
yoluyla, müşterilerin enerji tüketimini azaltması için daha verimli ürünler seçmelerini sağlamaktır.

Enerji Etiketi:

Müşterileri enerji verimliliği ve enerji tüketimi hakkında bilgilendirmek
amacıyla enerji tasarrufuna karşılık gelen, koyu yeşilden kırmızıya doğru
giden, yedi farklı renkte, sadece A’dan G’ye kadar olan harfleri kullanan,
kapalı bir skala da dahil grafik bir şekli ifade eder.

Tebliğler:

Avrupa Birliğine uyum kapsamında ürünlere ait enerji etiketlemesi ve
çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini düzenleyen 14 adet Tebliğ Resmî
Gazete’de yayımlanmıştır.



Enerji 
Verimliliği 
Mevzuatı

Tanıtma ve 
Kullanma 
KIlavuzu 
Yönetmeliği

Amaç:

Tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım
ve basit onarımına yönelik hazırlanan tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Enerji tüketen mallarda, bu Yönetmelikte belirtilen bilgilere ek olarak, malın
enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgilerin yer alması
zorunludur.



Enerji 
Verimliliği 
Mevzuatı

Ulaşımda 
Enerji 
Verimliliğinin 
Artırılmasına 
İlişkin Usul ve 
Esaslar 
Hakkında 
Yönetmelik

Amaç:

Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla; motorlu araçların birim yakıt
tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesine, çevreci
alternatif yakıt kullanımının teşvik edilmesine, hava kirleticileri ve sera gazı emisyonlarının
azaltılmasına, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, akıllı ulaşım sistemlerinin etkin
uygulanmasına, sürdürülebilir şekilde ulaşım altyapılarının iyileştirilmesine ve kentsel
ulaşım planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesi, araç filosunun enerji verimliliği
yüksek ve egzoz gazı emisyon değeri düşük olan yeni teknoloji araçlarla yenilenmesi,

Ulaşım planlarında, enerji verimliliğinin artırılması ve yakıt tüketiminin düşürülmesi,

Tüketicinin bilgilendirilmesi, akıllı ulaşım sistemlerinin ve toplu taşımanın teşvik edilmesi,

Enerji verimliliğinin artırılması ve yakıt tüketiminin düşürülmesi için kentsel ulaşım
planlaması yapılması hedeflenmiştir.



Enerji 
Verimliliği 
Mevzuatı

Enerji 
Verimliliği 
Kanunu

İstisnalar

MADDE 12 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı
kuruluşları ile Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, 7 nci maddenin birinci
fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (d) bendi hükümlerinden
muaftır. Aynı maddenin (a) bendi kapsamındaki hükümlere ilişkin uygulama
usûl ve esasları ise bu kurumlar tarafından belirlenir.

Bilgi Verme Yükümlülüğü Muafiyeti:

MSB ve Bağlı Kuruluşları

TSK

MİT

Enerji Yöneticisi Görevlendirmesi Özel Usul Esaslara Tabi:

MEB’e Bağlı Okullar



Stratejik 
Belgeler

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023

İklim Değişikliği Strateji Belgesi 2010-2023

Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018

Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı 2017-2023

Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı 2017-2023



Ulusal 
Enerji 
Verimliliği 
Eylem  
Planı

2017-2023

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu
7 Aralık 2019 tarihli 2019/27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile
kurulmuştur.

Sektörler (Toplam 55 Eylem):

Yatay Konular Sanayi ve Teknoloji

Bina ve Hizmetler Enerji

Ulaşım Tarım

%14 Birincil Enerji Tüketim Azaltımı Hedeflenmiştir

Yatırım Tutarı : 10,9 Milyar $

Enerji Tasarrufu : 23,9 MTEP



Enerji

Yönetim

Sistemi

TS EN ISO 50001

- Temel Prensipler

- Mevzuat Kapsamında Yükümlülükler



Enerji 
Yönetim 
Sistemi

(EnYS)

Bir kuruluşta/şirkette amaçlara ve enerji hedeflerine ulaşmak için enerji
politikası hedeflerinin, enerji hedeflerinin, eylem planlarının ve süreçlerin
oluşturulmasına yönelik bir yönetim sistemidir.

Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi ile ilgili enerji politikası,
amaçlar, enerji hedefleri ve eylem planlarını içerir ve geçerli yasal
gereklilikleri ve diğer gereklilikleri yerine getirir.

Temel hedefi, enerji performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Aynı
zamanda enerji performansı yönetim sistemi olarak; verimliliği
arttırma, üretim maliyetini düşürme ve çevresel süreçlere yardımcı
olma amacındadır.



Enerji 
Yönetim 
Sistemi

(EnYS)

TS EN ISO 50.001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Yönetim Standardı

PLANLA – UYGULA - KONTROL ET - ÖNLEM AL döngüsü azami elde edilebilir
tasarruf potansiyeline ulaşılıncaya kadar tekrarlanabilir. Bu sayede sürekli
olarak performans iyileşmesi sağlanmaktadır.



Enerji 
Yönetim 
Sistemi

(EnYS)

TS EN ISO 50.001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Yönetim Standardı

Etkin Bir EnYS Kurulması Sonucunda, Büyük Çaplı Bir Yatırım Yapmadan,
Sadece Oluşturulacak Farkındalık Sonucunda %10 Oranında Enerji Verimliliği
Sağlanabilir



Enerji 
Yönetim 
Sistemi

(EnYS)

Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları,
elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler,

Enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel
işletmeler,

TS EN ISO 50.001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak belgelendirecektir.

Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler
sorumludur.

Yükümlülük en geç 2023 yılı sonuna kadar yerine getirilmesi gerekmektedir.



KAYNAKÇA

https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-verimliligi-
egitimler
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