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Taner YILDIZ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  
 
Sayın Bakanım,  
 
Bilindiği üzere, “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair 
Yönetmelik” uyarınca; yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzerinde olan endüstriyel 
işletmelerin çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirmesi, kamu kesimi dışında kalan 
ve yıllık toplam enerji tüketimleri 50.000 TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmelerin enerji 
yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurması ve bu birimlerde enerji yöneticisi 
dışında en az bir makine ve bir elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi çalıştırması 
gerekmektedir.  
 
Organize Sanayi Bölgeleri’nde de eneri yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi 
kurulması ve bu birimlerde enerji yöneticisi dışında en az iki teknik elemanın çalıştırılması 
zorunluluğu getirilmektedir. 
  
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (EİE), 2 Mayıs 2009 tarihine kadar bildirilmeyen 
görevlendirmelerin sonrasında yaptırım uygulanacağı belirtilmektedir. Şu anda enerji yöneticisi 
sertifikası, yadsınamayacak bir ücret karşılığında sadece EİE tarafından açılan kurslarla 
verilmektedir. Her şeye rağmen bu kurslara katılım söz konusu olduğunda ise kursların Aralık 
2009’a kadar kontenjanlarının dolu olduğu ile karşılaşılmaktadır. EİE, çalışmalarını başlatmış 
olsa da henüz üniversite vb. başka kurumlara eğitim için yetkilendirmede bulunmamıştır. 
 
Reel sektörümüzde, özellikle 2008 yılının son çeyreğinde etkisi iyice belirginleşen küresel kriz 
nedeniyle ciddi sıkıntı yaşandığı malumlarınızdır. Bu sıkıntıların temel noktası finansman 
teminine dayanmaktadır. Sanayicilerimiz talebin daralması sebebiyle üretimlerini düşürerek, 
üretimlerine ara vererek ücretsiz izin yöntemine başvurmuşlar ve eleman çıkarmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Oluşan olumsuz tablo, son zamanlara dair üretim, istihdam, 
ihracat rakamlarından açıkça okunabilmektedir. 
  
Böylesine finansal sıkıntılar ile mücadele ederken, bu tür uygulamalarla hedeflediğimiz üretim, 
istihdam ve ihracat rakamlarımıza ulaşamayacağımız çok açıktır. Ekonomik darboğazdan 
geçtiğimiz şu günlerde bu uygulamaların kaldırılması veya ertelenmesi yönünde verdiğimiz 
demokratik mücadelemizde, destek ve yardımlarınızı esirgemeyeceğinize olan inancımız tamdır. 
Denizlili Sanayici sizlerden bu ilgiyi beklemektedir.  
 
Saygılarımla, 
 
 
 
 
Müjdat KEÇECİ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 


