
AÇIKLAMALAR 

1) İdari olarak Valiliğe bağlı olmayan Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı, Bilecik 

Cumhuriyet Başsavcılığı en üst yöneticisinin imzasıyla enerji birim yönetimi kurabilecektir. Enerji 

Yönetim Birimi kurulması ve enerji yöneticisi görevlendirmeleri en üst yöneticinin imzasıyla yapılacaktır. 

Müteakiben kurum enerji yönetimi yönergesi en üst yöneticinin imzasıyla imzalandıktan sonra Valiliğimize 

gönderilecektir. Valiliğimizce toplu olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına onay için gönderilecektir.  

 

2) Belediyeler, Üniversiteler bünyelerinde en üst yöneticisinin imzasıyla enerji birim yönetimi kurarak enerji 

yöneticisi görevlendirecektir. Üniversitede birim kurulması ve enerji yöneticisi görevlendirmesi Rektör 

onayıyla olacaktır. Belediyelerde  birim kurulması Belediye meclis kararıyla, enerji yöneticisi 

görevlendirmesi Belediye Başkanı onayıyla olacaktır. Belediyeler ekte gönderilen “belediye enerji birim 

yönergesini” Belediye Başkanı imzasıyla, üniversiteler “üniversite birim yönergesini”  Rektör imzasıyla 

imzalandıktan sonra Valiliğimize gönderecektir. Valiliğimizce toplu olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığına onay için gönderilecektir.  

 

3) Bina sayısı fazla olan(ilçe teşkilatı dahil) elektrik, doğalgaz ve su tüketimi çok olan kurumlar 

bünyelerinde mutlaka Enerji Yönetim Birimi oluşturarak Enerji Yöneticisi görevlendirecektir. Birim 

kurulması ve enerji yöneticisi görevlendirmeleri kurum amirinin teklifi üzerine Vali onayıyla olacaktır. 

Müteakiben ekte gönderilen kurum enerji birim yönergesini doldurarak kurum amirinin imzasıyla 

imzalandıktan sonra Valiliğimize gönderecektir. Valiliğimizce toplu olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığına onay için gönderilecektir. İlimizde; 

a) Bilecik İl Jandarma Komutanlığı 

b) Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü 

c) Bilecik İl Özel İdaresi 

d) Bilecik Defterdarlığı 

e) Bilecik İl Müftülüğü 

f) Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

g) Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü 

h) Bilecik İl Tarım Müdürlüğü 

i) Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

j) Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

k) Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

l) Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 

m) Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

n) Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince  

Enerji Yönetim Birimi kurulması gerekmekte olup diğer kurumlarda da kurum amirinin Sayın Valimizle 

görüşmeleri sonucunda bina sayısı, bina büyüklüğü ve enerji tüketimleri değerlendirilerek 

kurulabilecektir. 

 

4) Kaymakamlıklarımızda Enerji Yönetim Birimi kurulmayacaktır. Vali onayıyla Valiliğimiz Enerji Yönetim 

Birimine bağlı “Yönetim Sistemleri Birimi” kurulacaktır. 

 

5) Bir bina içinde 2 veya daha fazla kurum bulunması halinde sadece bina sorumlusu(Elektrik, doğalgaz 

ve su faturalarını ödeyen) kurum enerji yöneticisi görevlendirmesi yapacaktır. Görevlendirme kurum 

amirinin teklifi üzerine Vali onayıyla olacaktır. Müteakiben kurum enerji yönergesi kurum müdürü imzasıyla 

Valiliğimize gönderilecektir. 

 

Görevlendirilecek enerji yöneticilerinin enerji yöneticisi sertifikasına sahip olması, sertifika olmaması 

durumunda enerji yöneticisi sertifika eğitimini alabilmesi için gerekli “üniversitelerin mühendislik 

fakültelerinden ya da teknik eğitim fakültelerinin elektrik, elektrik-elektronik, makine ve mekatronik 

bölümlerinden mezun olması” şartını taşıması gerekmektedir. Kurum bünyesinde görevlendirecek enerji 

yöneticisi bulamaması durumunda Kurum Bina   Enerji Verimliliği Sorumlusu görevlendirilecektir.   

Bilecik Valiliği Enerji Yönetim Birimi tarafından kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak amacıyla 
düzenlenecek Kurum Bina Enerji Verimliliği Sorumlusu hizmet içi eğitimlerine; öncelikle mühendislik alanında 
eğitim almış olanlar, bunun mümkün olmaması halinde teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya 
elektrik-elektronik, mekatronik bölümlerinde eğitim almış olanlar, bunun da mümkün olmaması halinde diğer 



alanlarda lisans eğitimi almış olanlar veya meslek yüksekokulu eğitimi almış, kurumu adına görevlendirilen 
personel kabul edilir.   


