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BiRİNci BöLiiM
Amaç, Kİpsam, Dayınak, Tanümlar vc ilkelcr

Amıç|
MADDE l- Bıı yönergenin amacı] enerji yönetimi uygulamalarınln düzenlenmesi, enerjinin etkin ve lerimli
kullanllması. enerji israfınln önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılmasl.

çevrenin korunmasl için enerji kullantmında verimliliğin arıırılmas| amaclyla il genelindeki kurumlarda

Valilik Ene.ji Yönetim Birimine bağlı çaltşacak Kurum Eneİji Ydnetim Biriminin kurulmasını ve Enerji

Yöneticilerinin görevlendirilmesi ile ilgili u§ul ve esaslan düzenlemektir.

Kapsam:
MADDE 2- Bu yönerge; l8/04/2007 tafih ve 5627 saylll Enerji Verimliliği Kanunu ve 27ll0/20l l tarih ve

26097 saylll Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Kaynaklarlnln ve Enerjinin Kullanımlnda Verimliliğin
Artlİllİİaslna Dair Yönetmelik ve 05/l2l200E tarih ve 27075 sayllI Resmi cazete'de yayımlanan Binalarda

Enerji Performansl Yönetmeliği kapsamındaki kamu kurum binalarında, enerji verimliliğine yöne|ik hizmetler

ile çallşmaların yönlendirilmesine ve yayglnlaşt,nlmasına, enerji yöneticileİi jle enerji yönetim birimlerinin
görev ve sorumluluklarlna, enerji verimliliği ile il8ili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine, etiit ve projelere.

yenilenebjlir enerji kaynakları gibi alıematif enerji kullanımınln özendirilmesine ilişkin usul ve esasları

kapsar.

Dıy.nsk:
MADDE 3- Bu yönergei 5542 say|l| il idaresi Kanunu, 5627 say,lı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci

maddesinin birinci fıkası'nın (a) tendinin 2 numaral| alt bendi.27ll0/20ll tarih ve 28097 sayılı Resmi

Cazete'de yayım]anan Enerji Kaynaklarlnln ve Enerjinin Kullan|m,nda Verimliliğin Artırılmaslna Dair

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinjn ikinci fıkrasına, 5ll2l2008 t^rih ve 27075 saylll Resmi Gazete'de

yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 6 ncI maddesi, içişleri Bakanlığınün 2008/55 sayıll

Genetgesi. 2ol9/]8 saytll Cumhurbaşkanlığl'nın Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Konulu Cenelgesi.

Kuruın Bjnalarında TasarTuf Hedefi ve Uygulama Rehberi, 20l2_ 202] Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve

20 l7-202] Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na dayanllarak h^z,rlanmıştlr.

Tanrmlır ve kısıltmalaf :

MADDE 4 - (l ) Bu yönergede geçen;

a) Bakınlık: Kültiir ve Turizm Bakanllğı
b) ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

c) Binı: Konut, hizmet ve ticari amaçll kullanıma yarayan yapı veya yapl ıopluluğunu,

d) Bin. sıhibi: Bina üzerinde mütkiyet hakkına sahip olan ge.çek veya tüzel kişiyi veya varsa inıifa

hakk| §ahibini, eğer her ikiside yoksa binaya malik gibi tasa,rufedeni,

e) Binı ydnetici§i: 634 saylh Kat Mülkiyeıi Kanununa göre atanmlş olan ve bina yönetimini sağlayan

kişiyi, binanün işletmesinden ve/veya yönetiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Birim: EnerjiYönetim Birimini.

g) Birim Amiri: Biriminin yönetim ve organizasyonıından sorumlu birinci deİece yetkili kişiyi,

h) Birim Yöneıicisi: Elekrrik. su. Mekanik Tes;sat, Bina Yönetim si§temleri ile ihtiyaca göre farklı

amaçlar için kurulan, birim yönetimi ve organizasyonundan sorumlu enerji yöneticisi, mühendis,

mimar, teknik öğİetmeni,

i) Diğer Personel: Büro ve bölümlerde görevli memuİ, daktilograf ve_diğer personel araslnda,

keidilerine verilen işl€ri zamantnda ve kusursuz olarak yerine 8etirmek, işlerini usulüne uYgun



olarak yapmak. ihtiyaç duyulan durumlarda diğer büro hizmetlerinin yerine getirilmesine yardtm

etmek ve amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlü personeli,
j) f,nerji Kimlik Belgesi: Asgari olarak binanın enerji ihtiyacl ve enerji tük€tim sınıflandırİnast. sem

gazı salınımı seviyesi, yalttlm özellikleri ve ısütma ve/veya soğutma sistemlerinin Veİimi ile ilgili
bilgileri içeren belg€yi.
k) Enerji Verimliliği: Binalaİda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde

ise üretim ka]itesi ve miktarlntn düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarü başına eneii
tiik€timinin azaltllmasınü_

l) Enerji verirntiliği Yazllmr: Enefji verimliliği çalıŞmalan yapan tüm kurum ve kuruluşlann
faydalanacağl. süreçlerin elektronik ortamda yürütülüp veri loplama, değerlend;rne, analiz ve paylaşım

işIem]erinin yap,labileceği entegre bi]işim sisıemjdir (EveP16, ENVf,Ri/Enerji verim]iliği Portaıı,

KABEv gibi).
m) trnerji Verimliliği Uygulama Planli Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıntn

kaılımcl bir yaklaşımla ve işbirliği çerçevesinde hareket etmesini sağlamak, sonuç odakll ve somut

hedefler]e desteklenmiş bir politika seti belirlemek. bu hedeflere ulaşmak için yapılması zorunlu

eylemleri tespit etmek, ayrıca süreç içinde kuruluşlarln yüklenecekleri sorumluluklan tanlmlamak

amaclyla VaIilik Enerji Yönetim Birimi koordinesinde hazırlanan planl,

n) f,nerji Yöneticisi ve sertifika§ı: Kanun kapsamına giren binalarda enerji yönetimi ile il8ili
faaliyetl€riyerine getirmekle sorumlu ve enerj i yöneticisi sertifikasına sahip kişi ile ETKB

tarafından enerji yöneticileri için düzenlenen belgeyi.

o) Enerji Yönetimi: Enerjikaynaklarının ve enerjinin verimli ku!lanülmasınt sağlamak iizere

yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerini,

p) Eneİji Yönetim Biİimi: Enerji yönetimi uygutamala nı gerçekleştirmek üzere enerji yöneticisinin

sorumiultığunda; binalarda enerji kimlik belgesinin hazırlanması, bina kontrolleri, deneİim faa]iyetleri.

enerji ihtiyacünın tespiti, bina envanlerlerinin oluşturulması ve güncel tutulması, enerjinin uzaktan takibi

ve otomi§yonu, enedi yönetimi, enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi amaclyIa kurum

yöneticisine karşı sorumlu olacak şekilde oluşturulan yapüyı,

q) Etütt Enerji verimliliğinin artürllmaslna yönelik imk6nların ortaya çükarılmasl için yapülan, bilgi

toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan; eneİji tasarruf potansiyellerini

ve bu potansiyelleİin geri kazanılmaslna yönelik ön]emleri ölçüm, hesap v€ piyasa araştırmaları ile

be]irleyen ve ETKB tarafından yaylmlanan usul ve esas]ara uygun şekilde yapılan çalışmaları,

r) f,ylem Planı: 20l7-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem PIanlnl

s) Hizmet Amıçh Bina: Kurum binaları, okullar, ibadethaneIer, hastaneleİ, sağlük merkezleri ve benzeri

amaçlara tahsis edilmiş binaları, sığınma veya yaşlı veya çocukların baklmı için tahsis edilmiş sosyal

hizmet binalan ve benzeri amaçlar için tahsis edilmiş binalarl. sinema ve tiyatro, toplantl salonları,

sergiler, müzeler, kütüphaneler. kültürel binalar ve sportif faaliyetlere tahsis edilen binalar ve benzeri

amaçtara tahsis edilmiş binalaİt,

t) il trnerji Yöneticisi: Valilik Enerji Yöneticisini.

u) Kurum: Bufsa Vaküflar Bölge Müdürlüğü'nü

v) Kurum Yöneticisi: Bursa Vaklflar Bölge Müdürü'nü

w) Kurum [nerji YöDetim Birimi: Kamu kurum ve kııruluşlara ait binalarda; 5627 sayılı Enerji

Verimliliği Kanunu kapsamında görevleri yerine getiren, Enerji Yöneticisi, Kurum Bina Enerji

Verimlitiği Sorumlusu, Proje Uzmanl, Teknik Personel, Şef, Tahakkuk Memuru ve diğer

personellerden oluşan birimi,
x) Ku.um EDerji Yönetim Biİimi Yönergesi: Valilik Enerji Yönetim Birimi Yönergesine göre faaliyet

gösterecek kamu kurum ve kurııluşlarca, enerjinin etkin ve verimli kullanılması. ene4i israflnln

önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltülması. çevrenin korunmast.



enerji kullanım,nda verimliliğin artır|lmast amacıyla yapılacak çalışmalarln usul ve esaslarlnI kapsayan

ve ETKB 'ndan uy8un görüş alınarak hazırlanan yönergeyi,
y) Kurum Enerji Ydneticisi: Enerji Yöneıicisi se(ifikasına sahip, 5627 say,l, Enerji Verimliliği

Kanununa gö.e enerji yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren ve yönerge kapsamlndaki tüm çallşmaların
koordinas},onunu sağlayan, Kurum Yöneticisine karşı sorumlu olan birim amirini,

z) Kuİum hçe Enerji Yoneaim Birimi: Bu yöner8e hükümlerine göre ihtiyaca göfe kurulacak olan. kamu

binalannda 5627 sayllt Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında 8örevleri yerjne geıiren. İlçe Eııerji
Yöneticisi, Kurum Bina Enerji Verimliliği sorümlusu, Proje Uzmanl. Teknik Personel, Şef. Tahakkuk
Memuru \e djğer p€rsonellerden o!uşan birjmi.

aa) Kuİum İrcĞ Ene.ji Y6Deıicisi: Enerji Yöneticisi sertifikasüna sahip, 5627 sayllı Eneİji Verimliliği
Kanununa göre enerji yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren ve yönerge kapsamındaki tüm çal|şmaların
koordjnasyonunu sağlayan. llçe Kurum Yöneticisine karşı sorumIu olan ilçe enerji

yönetim birimi amirini.

bb) Kurum Bin, Enerji verimliliği sorumlu§u: Mühendislik, mimaİhk veya teknik eğitim faküllelerinde eğiıim

alm,ş, bunun da mümkün olmamas, halinde diğer alanlarda lisans veya meslek yüksekokul

eğitimi almlş. kurumu adlna görevlendirilen personeli,

cc) Proje Uzmanl: Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan mühendis, mimar, teknik öğretmen,

öğreımen. lel*n jk eleman veya enerji yöneıicisini.

dd)Proje: Enerji verimli tak|m ve sistem kullanımı, onarlm, yalıtım, modifikasyon, iyileştirme ve proses

düzenleme gibi yollarla gereksiz enerji kullanımının, attk enefjinin, enerji kayıp ve kaçaklarln|n önlenmesi
veya en aza indirilmesi ile birlikte attk enerjinin geri kazanılması gibi

konulafdaki çözümleri içine alan enerji verimliliği önlemlerini,
ee)slftr Atlk Uygulımı Rehbcril Çevre ve Şehircilik Bakanlığl tarafündan slfır atlk projesi kapsamında

enerji verimliliği ve çevre yöneıimi konularlnI kapsayan idarive Ticari Binalar Slflf
Atık Uy8ulama Rehbeİini.

ff)Şef: 65? saylll Devleı Memurları Kanunu Genel idare Hizmetleri s|ntfına göfe 8örev yapan. büroya ait

işlerin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini, yazışmaların zamanında yapllmasını ve dosyalanmasını.

demirbaş eşyanın korunmaslnl. dairenin çalışma düzeni hakktnda allnan kamrlar|n büro içinde uygulanmasını

sağlamak, memurlar amslnda ahenkli biİ çal|şma

düzenini kurmak ve amirler taİaf|ndan verilen diğer görevleri yapmakla yükümlü kişiyi.
gg) Şirket: ETKB veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yapt!kları yetıilendirme anlaşması çerçevesinde, enerji

verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi alan enerji verimIiliği dan,şmanllk (EvD)

şirkeıIerini,
hh) Tıhİkkuk Mernuİü| ilgili kamu kurumlarlnln fatu.alannln (elektrilq su, doğal8az) ödeme

işlemlerini gerçekleştiren ve takip eden p€rsoneli,

ii) Teknik Personell Meslek lisesi. ön lisans veya lisans eğitimi almüş, Enerji Yöneticisi

Sertifikaslna sahip veya alantnda uznan personeli,

jj) TS EN t§o 5000ı: Ulusal veya Uluslararasl Enerji Yönetim sistemi-Kullanım Kılavuzıı ve

Şartlar standafdlnl,

kk) Vılilik Enerji Yönetim Birimi: Kamu kurum ve kuruluşlanna ait binalarda enerji kimlik belgesinin

hazırlanmasl. bina kontrolleri, denetim faaliyetleri, enerji ihtiyacının tespiti, bina envanterlerinin

oluşturulmasl ve 8üncel tııtulmas|, enerjinin uzaktan takibi ve otomasyonu, enerjiyönetimi. enerji küllürü

ve verimlilik bilincinin 8eliştirilmesi amacıyla Valilik bünyesinde oluşturulan yapıyı,

ll) vaıilik Enerji Yöııetim Birimi Yöneİgesii Valiliğe bağll kamu kurum ve kuruluşlarca. enerjinin eıkin ve

verimli kullanılmasl. enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün

azaltı|ması, çevrenin korünması, enerji kullanımında verimliliğin aİİırülması amaclyla yapllacak çal|şmaların
usul ve esastannı kapsayan ve ETKB'dan uygun 8örüş alınarak h^zürlanan yönefgeyi,

,r1"1



mm) Y6neıim sistemleri Biriınlerii ih(iyaç durumunda farklı amaçlaı için kurulan, yöner8e hükümlerine
göre lerimli bir şekilde çallşmasını sağlayan ekibi.

ifade eder.

(2) Aksi bu yönergede açtkça belirtilmedikçe. bu yönergede yer alan terim, kavlam ve kısaltmalar|n.

enerji verimliliğine ilişkin mevzuatta tan|mlanan anlamları €sas allnır.

lıkcler:
MADDf, 5 - Bu yönergenin ilkesi, enerji yönetimi faaliyeılerinin bir plan ve program dahilinde yürütülmesini

sağlamakt,r.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve organizısyon Yİpr§r

(2) Ku.um Enerji Yöıetimi Biriminin GörevleriI
a) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna göİe çlkarıIan yönetmelik. genelge, tebliğler ile

20]9/t8 sa!ılt Cumhurbaşkanlığının Kamu Binalarında Enerji Tasanufu konulu Genelgesi. Kurum

Binalannda Tasamıf Hedeli ve Uygulama Rehberi ile bunlara bağl| çıkaılacak mevzuat haricinde

başka görev ve sorıümluluk verilmeden enerji yöneticisi olarak görevlendirilir.

b) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olmayan veya henüz enerji yöneticisi görevlendirmesi

yaparnamış olan kurum ve kuruluşlar, içişleri Bakanlığınln 200E/55 saytlı Genelgesine göre Bina

Enerji Verimliliği Sorum]usu görevlendirir.

c) Valilik Enerji Yönetim Birimi yönergesi kapsamında. Kurum Enerji Yöneticileri. Kurum ilçe Enerji

Yöneticiteri ve Kurum Bina Enerji Verimliliği So.umluları il Enerji Yönetim Birimi koordinesi

kapsamında çalışır.
d) Enerji yönetimi ve verimliliği kapsamında toplantılafln yapılmasü, enerji verimliliği çallşmalarınln

planlanması. denetlenmesi. raporların hazlrlanmas|. Enerji Verimliljgi Yazı]ımIna bilgilerin gifilmesi.

kontrol edi!mesi iş ve iştemlerini ValiIik Enerji Yönetim Birimi ile koordineli biçimde yapar.

e) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimtiliğin Artır!lmasIna Dair Yönetmeliğin 30

uncu maddesi kapsamtnda, ETKB taraflndan kamu kesimine ait enerji yöneıicisi görevlendirmek]e

yükümlü binalarda. enerji verimliliğinin artlnlmaslna yönelik tedbirlerin ve bunlar|n fayda ve

Kurum f,nerji Yönet im Birimiİio Kuruluşu, G6revleri ve oİganizısyoD Yıpısl:
MADDE 6 - (1) Kurum Enefii YöDetim Biriminin Kuruluşu:

a) l8/4/2007 tarih ve 5627 saytlt Enerji Venmliliği Kanununun 7 nci maddesi'nin birinci fikasınln (a)

bendinin 2 numaralı atı bendine dayanılarak; 27l10l20ll, rai.h ve 28097 say|lt Resmi Gazete'de

yaylmlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımünda Verimliliğin Artlrılmasına Dair

Yönetmelikte belirti]en 8örevleri yapmak, hizmet ve uygulamaları takip, kontrol, denetim ve koordine

or8anl olamk faaliyette bulunmak üzeae Kurum Enerji Yönetim Birimi kurulur.

b) Kurum Enerji Yönetim Biriminde Ene.ji Yönelicisi, Yönetim Sistemleri Birim Yönelicisi. Kurum Bina

Enerii Verimliliği Sorumlusu, Proje Uzmanl. Teknik Per§onel, Şef, Tahakkuk Memuru. Destek ve idari

ve Mali Hizmetlerde görevli personel ve diğer peGonellelden oluşur. Hizmetin işleyişi straslnda ihli!aç
düyulmas, halinde diğer kadlo ve unvanlaIdan Küırum Enerji Yönelicisinin inhası. Kurum Yöneticisinin

teklifi ve Bölge Müdürü onayı ile görevlendirilirler
c) Cörevlendirilenler Milli Eğitim Bakanllğl'ndaki görevi uhdesinde kalacak şekilde devam eden görevli

öğretmen ise ücretleri. Milli Eğitim Bakanl|ğı Yönetici ve Öpetmenlerinin Ders ve Ek Ders

saatlerine ilişkin Karar hükümlerine, diğer personellerin ödemeleri ise tabi oldukları mevzuat

hükümlerine göre gerçekleştirilir.



' maliyetlerini belirlemek üzere etü( yapılacak kurumların tıelirlenmesi. sürecin takip edilerek ETKB ile

işbirliğiyapllmasü,

D 05/l212008 tarih ve 27075 saylll Resmi Gazete'de yaylmlanan Binalarda Enerji Perfiormansı

Yönetmeliği gereği kamu kurumlarına ait binalaıda ETKB ile işbirliğinde Enerji Kimlik Bel8esi'nin
alInmaslnln sağlanmasl,

g) Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanlmlayan bir enerji politikaslnın oluşturıılmasl.

enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin görev. yetki ve

sorumluluklarının tanımlanmasl, bunları yazllı kurallar halinde yay|mlamak suretiyle tüm çalışanlarln
ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi,

h) Valilik Enerji Yönetim Birimi v€ Kurum Enerji Yöneticileri ile enerji politikalarının oluşturulmas| !e
süleç yönetimi amaclyla 6 (ett) ıyda bir Enerji verimliliği Uygulama Planl toplantısl yapılması,

i) Enerji kullan,mına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çallşmalara ilişkin yılhk bilgilerin her yIl mart

ayI sonuna kadaİ ETKB'na gönderilmesi, ETKB bünyesinde bulunan Enerji Verimliliği
Ponalına veri girişlerinin yapIlmasI veya yapılmastnln sağlanması,

j) Kurum bünyesindeki binalarda enerji yönetim faaliyetleİinin b€l8elendirmeye esas olan yürürlükteki

ulusal veya uluslaramst TS EN lso 5000l Enerji Yönetim sistemi-Kullanım

Kılavuzu ve Şartlar standardlna uy8un şekilde yürütülmesi veya yorüıülmesinin sağlanması,

l k) Görevlendjrilen enerji yöneticilerinin kimlik, özgeçmiş, adres ve iletişim bilgileri ile

değişikliklerin ETKB taİaflndan belirlenen fo.matta ETKB'na bildirilmesi,

l) Yapı kullanma imialınan ve toplam inşaat alanı onbin metrekarenin üzerinde olan kamu kurum

binalarlnln 1apl kullanma izni allnmasI ve takip eden bir !,ll içinde ETKB'na bildirilmesi,

m) Enerji yönelicisi değişikliklerinde. görevde bulunanın ayrılmastnı takiP eden altmış takvim günü

içinde yeni enerji yöneticisinin görevlendirilerek ETKB'na bildirilmesi,

n) Elektrik ve/veya doğal 8az satlşl yapan tiizeI kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarlna ail
aboneliklerin, bir önceki ma]i ylltn tüketim miktan ve bu miktara karşıllk gelen tüketim bedelini

içeren bilgilerin Enerji VerimIiliği Yaztllmt ortamında erişilmesinin sağlanması,

o) Kurumuna ait binaların abone bilgileri (elektrik, §u, doğalgaz), fatura bilgileri ve ödeme

islemlerinin Enerii Verimli]iği Yazlllml ile takip edilmesi.

p) Kamuda enerji tüketiminin azaltllması için kamu çalışanlarlnı bilinçlendirmek amacüyla hizmeıiçi

eğitim §emine.leri düzenlenmesi.

q) Kamu kurumlannda yapllan veya yaptırılan etiitlere ilişkin raporlar ve etütler ile b€lirlenen

önlemlerin uygulanmastna ilişkin pro.jelerin bi.er suretinin ETKB'na gönderilmesi,

r) Kamu Binalarında TasamıfHedefi ve Uygulama Rehberine göre as8ari enerji tasarrufiı sağlanabilmesi

amacıyla kuıum ve kuruIuş faaliyellerine uygun şekitde, birim-alan, kişi-birim, mal-birim, hizmeÇbirim 8ibi
kriter başlna tükettikleri birim enerjilerin belirlenmesi ve ETKB taraf|ndan beljrlenen formatta ETKB'na
bildirilmesi.

s) Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği gereği Bakanlık denetçilerinin, Valilik Enerji Yönetim Birimi

Yönergesi gereği enerji yöneticisi, çallşanlar| ve proje uzmanlarlnln yerinde yapacağı denetlem€ ve

incelemeler için talep edilen her türlü bil8i ve belgenin verilmesi ve gereken şanların sağlanmasl,

t) Kamu kurumlarlna ait bina ve eklentilerde enerji ve.imliliğinin artırılmasına yönelik etüdlerle

belirlenen önlemlerin uygulanmastna ilişkin olarak, tasa..ufveya performans garantili proje u!,gulamalar|.

periyodik bak|m, onarlm ve kurulumda hizmeı alınacak veya sözleşme yapılacak gerçek yada tüzel

kişilerin yetkilendirilmiş olmasl şartlna uyulması.

u) serbest tüketici kapsamlnda olan kamu kurumlarınca indirimli elektrik, doğalgaz ve su anlaşmaları

için altyapı oluşturulması ve sözleşme hazlrlanması,
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v) ETKB taraftndan yapılacak veya şirketlere yapt|r|lacak eıüt çalışmaları için gerek|i koşullann
sağlanmas|.

§) Kamu binalarlnln tasanm aşamasındaki enerji p€rformanstnln altına inmeyecek şekilde işletilmesi için
gerekli baklm ve onarım ve tadilatlann yapllmaslndan bina sahibi, yöneıicisi, yönetim kurulu velve;,a enerji

}-öneticisi ile müteselsilen sorumludur.

x) 12/0112019 IArih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yay|mlanan sıfır Attk Yöoetmeliği kapsamündaki

çalüşmalartn tanlmlandlğl İdıİi ve Ticari Binılır sıfif Atlk Uygulama Rehberine göre hizmet verdikleri
binala.da enerji verimliliği çalışmaların,n yap|lmasl. raporlama ve resmi kurumlara yapı!ması gereken yasal

bildiİimlerin takip edilmesi.

y) Her yül ocak aylnln ikinci haftasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamlnda.

ETKB ile koordineli olarak tanltım ve bilinçlendirme etkinliklerinin düzenlenmesi veya ETKB tarafından

organize edilen etkinliklere katkıda bulunulması,

8örevleriniyapar.

(3) Kurum Enerji Yöneıim Birimi oİgınizsyon Yaplsl: Ek-I'de verilen organizasyon şemaslndaki

hiyera§iye göre faaliyetlerini yürütii..

Kurum E.erji Yönelim Birimi biıny6indeki birimleİ şunlırdlr:
6) Kurum Enerji Yöneticisi
b) Yönetim sisıemleri Birimleri,
c) Kurum ilçe tnerji Yöneıim Birimi

Kurum Enerji Ydneticisinin Göİevlendiİilmesi ve Görevlefi:
MADDE 7 - (| ) Kurum Enerji Yöneti(isi:

a) Enerji Yöneticisi sertifikası sahibi. tercihen u]usal veya uluslararasl Iso 50001 Eneıji
Yönetim sistemi ile ilgili iç tetkik veya baş tetkikçi eğitimi alm|ş olanlardan Böl8e Müdürünün onay, ile

temsile. ilzama !e talebe iliŞkin belgeleri imzalamaya yetki]i Birim Amiri olarak görevlendirilif.

b) cörev]endirilenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nda gör€vi uhdesinde kalacak Şekilde devam eden görevli

öğretmen ise ücretleri, "Milli Eğiıim Balanllğı Yönelici \e Ögretmenlerinin Ders ve Ek Ders

saatlerine ilişkin Karar" hükümlerine göre, diğer görevlendirmelerin ödemeleri ise baglı kurumlarının

mevzıratına gÖre karşılanlr.

(2) Enerii yöneıimi vc verimliliği kapsımındı Kurum Eoefji Ydıeticisinin görevleri şuDlardür|

a) Dayanak ve bu Yönerge hükümleri kapsamlndaki görevleriyürütür, Kurum Yöneticisine bağll

çalış|r !e uhdesine başka görev verilmez.

b) Valilik Enerji Yönetim Birimi Yönergesi hükümlefi kapsamünda il Enerji Yönetici§ine bağll çalüŞır,

c) Bu Yöner8e ile kendisine verilen y€tki ve 8örevleri. Birim Yöneticilerine devretmeyi düşündüğü

kısımlar için iç Yönerge hazırlayarak ilgililere devreder.

d) 05/l212008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binalarda Enerji Performansı

Yönetmeligi kapsamında binanın enerji performansını etkileyen mimari, mekanik, elektrik ve

aydınlaıma gibi sistemlerin verimlilikleri ile ilgili konularda yapllması gerekli baklmlarln. testlerin

zamanlnda ve uygun şekilde yapılmaslndan ve binanln tasarım aşamasündaki enerji performansınln

altlna inmeyecek şekilde işletilmesi için gerekli bakım. onarım ve tadilatlann yapılmaslndan bina

sahibi. yöneticisi, yönetim kurulu ile müteselsilen sorumludur.

e) TS EN lSo 5000l Enerji Yönetim sistemi standard|na göre ve.i toplam4 değerlendirme ve

planlama. u}gulama, raporlama, enerjiyönetim ve verimlilikte devamlIlığı sağlama çallşmalannt

yapar. sonuçlaflna 8öre kararlar allı uygulanmasl için Kurum Yöneticisinin onaylna sunar.
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fl 5627 sayıtı Enerji Verimliliği Kanununa ve bu kanuna dayanllarak çıkarılan yönetmelik, genelge ve

teb|iğ hükümlerine göre emirleri yerine getirmek için denetimlerini yapaI veya yaptırlr,

eksiklik'eri belir]er. tutanak ve rapo. haz|rlayarak Kurum Yöneticisinin onaylna sunar.

g) Kurum Enerii Yönetim Biriminin, ilçe EnerjiYöneticileri. EnerjiYöneticileri ve Kurum Bina Enerji

Verimliliği sorumlulan aİasında yönetim ve koordinasyonu sağlar.

h) Kurum Enerji Yönetim Birimi toplantIlarını ihtiyaç duyulmasl durumlarında Kurum Yöneticisi

adına yöneıim 8öre!ini yürütür, sonuç raporunu hazırlar ve Kurum Yöneticisine sunar.

i) Görev a]anındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak için Kurum
yöneticisine teklifte bulunur.

j) Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaşt|r|lmaslnl §ağlar.

k) Kunrm Enerji Yönetim Biriminde görevli MEB per§oneli öğretmen varsa ek ders ücreı puantajlarlnı

hazlrlar. onaylaf ve okul/kurumlarına gönderir.

1) GeIişme ve u}8ulamalarla ilgili hususları Kurıjm Yöneıicisine bildiİiİ.

m) Kunıma aiı binalarda enerji p€rformansını etkileyen mimari. mekanik, elektrik ve ayd|nlatma gibi

sistemlerin verimlilikleri ile itgili konularda yapılması gerekliyıtlık periyodik bakım ve periyodik

kontrol yapmaya yetkilendirilmiş kuruluş ve kişilefin koordinasyonu ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

n) f,TKB'nln ve bağlI olduğu Bakanlığtn düzenleyeceğifaaliyellere kurumu adına katlllr.

o) Enerji verimliliği ile ilgili il bünyesinde yapılacak hizmetiçi eğitim faaIiyetlerini planlar ve kurum

yöneticisinin onayIna sunar.

p) Enerji Velimliliği Denetim Yönetmeliği gereği Bakanlık denetçilerinin. Valilik Eneai Yönetim
Birimi Yönergesi gereği enerji yöneticisi, çalışanları ve proje uzmanlarınln yerinde yapacağl

denetl€me ve incelemele. için talep edilen her tiirlü bil8i ve belgenin ve.ilmesi ve gereken şart]arl
sağlar.

q) l2l7l20|9 tarih ve 30829 saylll Resmi Gazetede yaylmlanan slflr Attk Yöneımeliği kapsamlnda

çıkarılan ve idıİi ve Ticıri Bin.lıİ slfir Aırk Uygulıma Rehb€rine göre kamu kurum ve

kuruluşlarına ait binalarda enerji verimliliği çal|şmalarını. mporlama ve re§mi kurumlam yapllması

gereken yasa] bildirimleri takip eder.

r) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge. 8enelge. p6n, program dahilinde amirlerinin kendi§ine verdiği

görevleri yapar.

Yönetim sisıemleİi Binmlerinin Kuİülmı§l, Birim YönGtici3inin GöİGvlendirilmesi ve YönCtim

sistemleri Birimlcrinia Gör€vleri:
MADDE 8 - (l) Yönetim sisteml€ri Birimlcrinin Kurulmasl ve Görcvlefi:

a) Bu Yönerge hükümlerini gerçekleşlirmek amaclyla Kurum Enerji Yönelim Birimi altında ihtiyaca

göre Elektrik, Su, Mekanik Tesisat, Bina Yönetim sistemleri ile farkll amaçlar için oluşturulan birimler.

Kurum Enerj i Yöneticisin in inhası, Kurum Yönetici 'sinin teklifi, Bölge Müdürünün onayt ile kurulur.

b) Kurulan Yönetim Sistemleri Birimleri dayanakıaki mevzual ve Kurum Enerji Yönetim Birimi

Yöner8esi hükümlerine göre iş ve işlemleri yürütür.

c) ihtiyaca göre Yönetim sistemleri Biriminde çallşmak üzere Enerji Yöneıicisi,^/öneticileri. Kurum

Bina Enerji verimliliği sorumlusu, Teknik personel ve diğer personelter; kurum Enerji yönelicisinin teklifi.

Böl8e Müdürünün onayı ile görevlendirilir,
(2) Yönetitn sistemleri Birim YöneticilĞrinin Gör€vlendif ilmesi:

a) Birim Yöneticisi olarak Mühendis, Mimar ve Teknik Öğretmen veya alanında lisan§ eğitimi alm,ş

olanlar arasIndanl ıercihen Enerji Yöneticisi senifikasl sahibi veya tercihen TS EN ISo 5000l



Ene.ji Yönelim Sistemi ile ilgili iç tetkik veya baş tetkikçi eğitimi almış olanlardan Kurum Enerji

Yöneticisinin (eklifi, Bö|8e Müdürünün onayl ile görellendirme yaplhr, Birim Yöneticisi, Kurum Enerji

Yöneıicisine bağlı, birimi ile il8ili faaliyet|erin yerine geıirilmesinden yönetim adına sorumlu, temsi|e. ilzaına
ve talebe i]işkin belgeleri imzalamaya yetkili kişidir.

b) Görevtendirilen birim yöneticilerinin Milli Eğitim Bakanllğındaki görevi uhdesinde kalacak şekilde
devam eden 8örevli öğretmen olması durumunda ek ders ücretleri; ''Milli Eğitim Bakanl|ğ| Yönetici
ve Ögretmenlerinin Ders ve Ek Der§ saatlerine ilişkin «arar" hükümlerine göre. diğer

görevlendirmelerin ödemeleri ise bağll kurumlarının mevzuatlna göre kafşılantr.

(3) Y6netim sisıcrnleİi Birim Yöneticilcrinio Gör€vleri:

a) Birim yöneticileri Kurum Enerji Yöneticisine bağlı olaİak, Dayanak(aki mevzuat ve Kurıüm Enerji

Yönetim Birimi Yönergesi hükümlerinde beli.tilen iş ve işl€mleri yürütüİ.

b) Enerji yöneıimi ve verimtiliği kapsamında; sorumlu olduğu yönetim sistemleri birimine ait veri]eri

toptar. değerlendirir, raporlar, diğer yönetim birimleri ile iletişimi kurar, verilerin Enerji Verimliliği
Yazıtlmlna girilmesini sağlar, kontrol eder ve birimi ile ilgili Kurum Enerji Yöneticisini bilgilendirir.

Kurum ilçe f,ncrji Yiin€tim Biriminin Kurulmİ§ı, ilçe Inerji Yönetici§inin Görevlendirilmcai ve

G6revii
MADDE 9 - (ı) Kufum İbe Enerji Yönetim Biriminin Kuİulma§l ve G6revi:

a) l8/4/2007 tarih ve 5627 sayllı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesi'nin birinci flkrasınln
(a) bendinin 2 numarall alt bendine dayanllarak 27/10l20ll tarih ve 28097 saylll Resmi Gazetede

yayımlanan Enerji Kaynaklarlnın ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair

Yönetmetikte belirtilen 8örevleri yapmak, hizmet ve uygulamalarl takip, kontrol. denetim ve

koordine organl olarak faaliyetıe bulunmak üzere §orumluluklaİ ve özellikleri belirlilen: ihtjyaca

göre Kurum Enerji Yönetjcisinin teklifi. Bölge Müdürünün onayı ile ilçe Müdürlükleri

bünyesinde Kuİum İıçe Enerji YöDctim Birimi kurulur.

b) Kurum ilçe Enerji Yönetim Biriminde 5627 saylll Enerji verimliliği Kanun ve bu kanuna göre

çlkar|lan yönetmelik, 8eneıge. tebliğler ile 20l9/lE sayılı Cumhurbaşkanlığl'nIn Kamu

Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Cenelgesi, Kurum Binalaflnda TasanufHedefi ve Uygulama

Rehberine 8öre eaerji y6neticisi görevlendirilir.

c) Kurumda ilçe bünyesinde görevtendirilecek enerji yöneticisi bulunaınaması durumunda. içişleri

Bakanllğ|nln 2008/55 saylll Genelgesine göre her bina için l(bir) BiDı Enerji vcrimliliği
Sorumlusu görevlendirilir,
d) ihtiyaca göre Kurum ilçe Enerji Yönetim Biriminde çahşmak üzere Teknik Personel. Destek.

idari ve Mali Hizmetlerde göre!lendirilecek personeller Kurum Eneıji Yöneticisinin ıeklifi. Bölge

Müdürünün onayI ile görevlendirilir.

e) Kurum ilçe Enerji Yönetim Birimi, Dayanaktaki mevzuat ve Kurum Enerji Yönetim Birimi
Yönergesi hükümlerine göre gerekli iş ve işlemleri yürütür.

(2) Kürum ilçe f,neİji YöneticisiDin Görevlendirilm€si:

a) Kurum ilçe Enerji Yöneticisi olarak Mühendis, Mimar ve Teknik Öğretmenler veya alanında

lisans eğitimi almlş olanlar arasından, bulunması durumıünda tercihen Enerji Yöneticisi sertifikası

sahibi veya rercihen TS EN ISo 5000l Enerji Yönetim Sistemi ile il8ili iç tetkik veya baş tetkikçi

egitimi atmış olanlar arasından Kurum Enerji Yöneticisinin teklifi. Böl8e Müdürünün onayl ile

görevleodiriljr.

b) Kurum İlçe Eneai Yöneticisi, Kurum Yöneticisine bağlı. birimi ile itgili faaliyetlerin yerine

getirilmesinden yöneıim adına sorumlıı, temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili

kişidir.



a)

b)

c)

d)

c) Görevlendirilen Kurum ilçe Enerji Yöneticisi. Milli Eğitim Bakanllğ|ndaki 8örevi uhdesinde

kalacak şekilde devam eden görevli öğreımen olması durumunda ek ders ücrederi 'Milli Eğitim

Bakanlığı Yönetici ve Ögretmenlerinin Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin Karar'^ hükümlerine göre.

diğer gö.evlendirmelerin ijdemeleri ise bağlı kuru,İlar|nın mevzuatl a 8öre karŞılanlr,

(2) Kurum İlçc Encrji Yöneticisinin Görevlefi:

Bu Yönerge ve Dayanak hükümleri kapsamlndaki görevleri yürütür.

Kururn ilçe Yöneticisine bağl| çallşır ve uhdesine başka görev verilmez,

Kurum ilçe Enerji Yönetim Biİiminin yiinetim ve koordinasyonundan sorumludur.

Enerji yönetimi ve verimliliği kapsamındal sorumlu olduğu ilçesine ait verileri toplar. değerlendirir.

raporlar, kamu kurumları ile iletişimi kurar. verilerin Enerji Verimliligi Yazılımına girilmesini sağlar.

kontrol eder ve enerji yöıetimi ile ilgili ilçesindeki kamu kurumlarını bilgilendirir.

soİumlululç konıİol ve rıpor verme esıslen :

MADDE 10 - (l) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmaslndan tüm kurum ve kuruıuşlarda görevlendirilen
*Enerji Yöneticileri'' ve "Kurum Bina Enerji Verimliliği sorumlulan" sorumluduİ.

(2) Yöne.ge hükümlerinin gereğince uygulanlp uy8ulanmad|ğl Kurum Enerji Yönetim Birimi'nde
görevlendirilen Enerji Yöneticileri ıaraflndan denetleniı gerektiğinde Kurum Yöneıicisine sunulmak üzeİe

rapor düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Değişiklik ve Dağütlm Esa§lın

Değişiklik esaslan:
MADDf, lı (l) Bu yönergede, mevzuattaki değjşik]ikler ve ihtiyaçlar göz önüne alınaİak Kurum Enerji

Yöneticisinin teklifi üzerine, Kurum Enerji Yönetim Birjmi'nin koordinesinde hazlflanan değişiklik teklifleri.
ETKB'nın onayınI takiben uy8ulamaya konulur.

Dığıtlm €§aslan:
MADDE ı2 - ( l ) Bu }önerge gizli olmal ıp. ıüın birimlcrc dağıtılIr

DöRDÜNcÜ BöLÜM verimlilik Artlncl Öntemler
f, nerji verimlitiğinin artınlmısı için ıİnabilecek öncelikli tĞdbirler:

MADDE lJ (l) Kamu kurumlarının enerji kullanımlarlnl 5627 sayll| Enerji Verimliliği Kanunu ve bu

Kanuna göre çükarılan yönetmelik, genelge, tebliğler ile içişleri Bakanl|ğ|'nın 2008/55 saylll Genel8esi.

20l9118 sayılI Cumhurbaşkanlığı'nln Kamu Binalar|nda Enerji Tasarrufu konulu Genelgesi, Kamu

Binatarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehb€ri, 20l2-202] Enerji Verimliliği sırateji Belgesi ve Eylem

Planına göİe öncelikli tedbirler alınır,

(2' 5ll2l2008 taih ve 27075 sayılı Resmi Cazetede yay,mlanan Binalarda Enerji Performansl
yönetmeliği kapsarnlnda binanın enerji performans,nI etkileyen mimari, mekanik. elektrik ve aydlnlatma gibi

sislemlerin verimlilikleri ile ilgili konularda yap|lmasl 8erekli bak,mlar. testlerin zamanında ve uygun şekilde
yapılması ve binanın tasarım aşama§ındaki enerji performanslnln altIna inmeyecek şekilde işletilmesi için

gerekli bakım, onarlm ve taditatların yapIlmasI amac|yla bina sahibj. yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerij

yöneticisi verimlilik artlnc| önlemleri allr,
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BEŞiNcİ BÖLÜM Bilgi verme Yiikümlülüğü ve idıri Yapİınmlır
Bilgi verEe yükiimlülüğlı|

MADDE 14 (I) Enerji Verimliliği Yazıllmlna izin verilen her türlü bil8i ve belgelerin girilmesi.

güncellenmesi ve bilgilerin izinsiz paylaşımı sonucu doğacak olumsuzluklardan kamu kurum ve kuruluş

yöneticisi sorumludur.

(2) Enerji yöneticisi 8örcvlendirmekle yiikümlü olan Kaymakamllklaı Yeİel Ybnetimler. il
Genel idare Kuruluş|arlBirimleri gibikamu kurum ve kuruluşlan, Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu lledefi

kapsam|nda enerji tükeıimine ve enerji yönetimi uy8ulamalarlna ilişkin bilgilerini, ETKB'nın intemet

sayfas|nda yay|nlanan forınaıa uygun şekilde hazlrlayarak Valilik Enerji Yönetim Birimi'ne ve ETKB'nı
resmi yaz| ile gönderir.

(]) Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan Kaymakamlıklar, Yerel Yöneıimler. il
cenel idare Kuruluşları/Birimleri gibi kamu kurum ve kuruluşları, enerji tüketimine ve enerji yönetimi

uygularnalarına ilişkin bilgilerini ETKB'na ait enerji verimliliği yaz Il|ml olan f,NvER Portelını kaydeder.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarl, bıı bilgilerin doğruluğunun tespiti amaclyla ETKB, vslilik
f,nerji Yönetim Birimi ve Kufum Eneİji Yönetim Biriminin yerinde yapacağl denetleme ve incelemeler

için talep edilen her türlü bil8i ve belgeyi vermek ve gereken şartları sağlamak zorundadtr,

(5) ETKB ıaraflndan bildirilen kişi/kişilerin Enerj i Verimliliği YazlIlmIna erişimi sağlanır.

(6) Valilik Enerji Yönetim Birimi ve Kurum Enerji Yönetim Birimi kamu kurumlarından bilgi ve

belge isıemeye. Enerji Verimliliği Yazlllmına giri]en bilgileri kontrol etmeye yeıkilidir-

İdııi yıptınmIır:
MADDE l5 - ( l ) f,TKB taraflndan yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu ge4ek veya iüzel kişilere 5627

saylll Enerji Verimliliği Kanununun l0 uncu maddesi kapsamtndaki idari yaptınmlar uygulanlr.

(2\ ETKB'nca 6/72018 tarih ve ]0470 sayülı Resmi Gazetede yaylmlanan Encrji verimliliği
Denetim
yönetmcliği gereği gerçek veya tüzeI kişiIerin kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin ve sorumluluklarınln

denetimi işlemi yapılır.

(3) Kurum denetleme ve teftişi; Dayanaktaki mevzuat kapsamında müfettişler, kurum yöneticileri

veya Kurum Enerji Yönelim Bifimi enerji yöneticilerine de yaptrabilir.

ALTINC! BÖLÜM

Eğitim ve sertilikılandırmıla,
Eneİji Yöneticisi Eğitimler i ve SeıİiliJıılındırılmısı:
MADDE ı6 - (l\ 27l|0l20ll tarihli ve 28097 say|lı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Kaynaklar|nın ve

Enerjinin Kullanlmtnda verimliliğin Artırılmaslna Dair Yönetmeliğin ll inci maddesine uygun olarak

düze-nlenen uygulamalı enefji yöneticisi eğitimlerine katılan v€ ITKB tarafından yapılan sınavda başarllt

olan. en az lisans eğitimi almış kişilere ETKB tarafından Enerji YoDeticisi seİıifikı§ü veri!ir,

(2)Enerjiyöneıicisieğitimlerinemühendislikalanlndaveyateknikeği!imfakültelerininmakine.elektrik.
meı<aironir veya eıektrik-etktronik b,irlümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almtş kişiler kabul edilir,

;



Kurum Binı fnerji Verimliliği sorumlusu Eğitimleri v€ sertifikılındrnlmısli

MADDE 17 (l) Kamu kurum ve kuruluşlarl. bünyesinde görevlendirecek enerji yönelicisi bulamamasl

durumunda Kurum Bina Eneİji verimliliği sorumlusu 8örevlendireceklefdir,

(2) Valilik Enerji Yöneıim Birimi laraflndan kamu kurumlarının ihtiyacınü kaİş|lamak amacıyla düzenIene§ek

Kurum Bina Enerji verimliliği Sorumlusu hizmetiçi eğitimine; mühendislik, mimarlIk veya teknik egitirn

fakültelerinde eğilim almış. bunun da mümkün olmamasl halinde diğer alanlarda lisans veya meslek

yüksekokulu eğitimi almış, kurumu adlna görevlendirilen personel katılır.

Yf,DiNci BöLüM
yürürlük ve yürütme

Yürütme:
MADDE l8-(l) Bı] Yönerge hüküml€rini Bursa Vaklflar Bölge Müdürü yürütür

Yüİürlük:
MADDf, l9 ( 1) Bu Yönerge yayıml tarihinde yürürlüğe girer

,Zl. l e.?/ 202l

Müdürü

Ek_1: Kurum L]ne.j i Yönetim Birimi organizas}on Şeması
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Ek- l

KURUM ENERJi YÖNETİM BiRiMİ
ORGANiZASYON ŞEMASİ

KURUM ENERli YöNET|M BiRiMi

l(URuM ilçE E toıYöı{EriM 8lRiMi
(İttırac. dre l(Urulu4

l(urum Eİerlı Yönetlcisi

xu.uİn ain. Eİraril varimllliğı
sorumlusu

xu.um €nerji Yöneti.isi

KURUM YöNETici5i

KURUM EN ERJİ YöN€Ticisi

yönetam sistemlef i Birimleri
{İhtiyaca G6re Küruluı

xurum aina tnerii v€.lmlil|ğ|
so.umlu§u


