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Konu : Merkezi Enerji Yönetim Birimi Kurulması
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
2010-2023 yılları arasını kapsayan Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi, 2012-2023 yılları
arasını kapsayan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, 2019-2023 dönemini kapsayan Onbirinci Kalkınma
Planı ve 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında
enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik hedefler tanımlanmıştır. Ayrıca, Kamu Binalarında Tasarruf
Hedefi ve Uygulama Rehberi gereği kamu kurum kuruluşların, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin
hizmet ve ticari amaçlı binalarında 2023 yılı sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufu sağlanması
amaçlanmaktadır.
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunun 7. Maddesi hükmü uyarınca belirtilen enerji verimliliğinin
artırılması amacıyla enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yürütecek enerji yöneticileri ile enerji yönetim
birimlerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından yürürlüğe konulan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına
Dair Yönetmelikle belirlenmiştir. İlgili Yönetmeliğin 9. maddesi enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve
enerji yönetim birimi kurulmasını tanımlamaktadır. Yönetmeliğin 2. fıkrası da "…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" hükmü yer almaktadır. Valilikler bünyesinde enerji yönetim hizmetlerini daha efektif
yürütmek üzere kurumsal yapılanmalarına uygun olarak bünyelerinde Valiye bağlı enerji yönetim birimi
oluşturmak, enerji yönetimi faaliyetlerini yürütmek amacıyla birimin kuruluş ve işleyişi ile ilgili usul ve
esaslara ilişkin yönerge hazırlanarak Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlıktan uygun görüş
alınması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama
Rehberi kapsamında tanımlanan hedefleri sağlamak amacıyla enerji yönetim faaliyetlerini, enerji
verimliliği önlemlerini ve etüt çalışmalarını enerji yönetim birimleri koordinatörlüğünde
gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait enerji yönetim faaliyetlerinin Valilik Enerji
Yönetim Birimi koordinatörlüğünde yürütülmesi amacıyla 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunun 7.
maddesi gereği Valilikler bünyesinde enerji yönetim birimlerinin kurulması ve enerji yöneticilerinin
görevlendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Dr. Oğuz CAN
Bakan a.
Daire Başkanı V.
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