Eğitim ve Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
SOM AKADEMİ
ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİM KURALLARI
Kimler Katılabilir:
27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin
Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Bölüm Madde 11
1. Fıkrası uyarınca; enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim
fakültelerinin makina, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az
lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.

Kayıt İşlemi:
Kursiyer adayları katılmak istedikleri eğitim döneminden en az bir hafta önce “Kayıt
Formu”nu doldurarak SOM AKADEMİ’ye ulaştırmaları neticesinde ön kayıtları yapılm ış
olacaktır.
Planlanan eğitim için SOM AKADEMİ tarafından yapılacak olan ön değerlendirmeden
sonra kesin liste oluşturulacak ve katılımcılara duyurulacaktır.

İstenen Belgeler:





1 adet vesikalık fotoğraf,
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Noter onaylı diploma veya e.devlet üzerinden alınabilir.
Enerji Yöneticisi Kayıt Formu

Kurs Ücreti:
SOM AKADEMİ tarafından eğitime kabul edildiği bildirilen kursiyerler kayıt ücretini, eğitimin
başlangıcından yedi (7) takvim günü öncesinden kayıt formunda belirtilen ödeme
koşullarında ilgili hesap numaralarına yatırır veya yatırılmasını sağlar (Ödemeyi gösterir
banka dekontunu eğitim başlamadan info@evdsqmart.com adresine gönderilmelidir).
İsteyen kursiyerler eğitim ücreti ödemesini, SOM AKADEMİ Merkez Ofisinde, banka kredi
kartları ile yapabilirler.
Kesin kayıt yapılan ve verdiği iletişim bilgilerine kesin kayıt yapıldığı bildirilen kursiyerler
herhangi bir sebeple eğitime katılımın olmaması halinde eğitim ücreti iade edilmez. Bu
durumda ya bildirilen kursiyerin bir başka dönemde düzenlenecek eğitime katılımı sağlanır
ya da aynı eğitime katılmak üzere ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından yeni bir kursiyer
ismi bildirilir.

Eğitim Yeri:
Teorik ve Uygulama Eğitimleri, SOM AKADEMİ’nin, Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No:9
Maltepe-İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
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Eğitim ve Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Eğitim Programı:
Eğitim Programı her yıl Ocak ayında www.evdsqmart.com üzerinden ilan edilir.

Enerji Yöneticisi Sertifikası:
Kursiyerlerin Enerji Yöneticisi Sertifikası alabilmesi için,
 Enerji Yöneticileri için katılım koşullarını yerine getirmiş olmaları,
 Eğitim programının %95’ine devam etmeleri,
 Enerji yöneticiliği sınavında başarı sağlamaları,
 Sertifika ücretini yatırmaları gerekmektedir.

Sınav:
Sınavlar merkezi olarak her yıl Nisan ve Eylül aylarında Genel Müdürlük tarafından internet
sayfası (www.etkb.gov.tr) üzerinden ilan edilmek suretiyle yapılır. Sınav soruları dört
seçenekli çoktan seçmeli testlerden oluşmaktadır.
Sınavlar, oluşturulan sınav komisyonu tarafından yapılır ve değerlendirilir. Sınavda başarılı
olunabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
Girdiği ilk sınavda başarılı olamayanlara, en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınır.
Yönetmelik kapsamında belirtilen şartları sağlamak suretiyle sınavlara katılmak isteyenler,
Genel Müdürlük tarafından internet üzerinden ilan edilen kurallara uygun olarak, sınav
kaydı yaptırır. Sınav kaydının yapılabilmesi için, Genel Müdürlük tarafından belirlenen
miktarda sınav giriş ücreti alınır.
Sınav sonuçları, sınavın yapılmasını müteakip yedi gün içinde EVÇED’in İnternet sayfası
üzerinden ilgilinin erişimine açılır ve sınav sonucunu EVÇED’in İnternet adresinden
öğrenebileceklerdir. Eğitimi tamamlayıp, sınavda başarılı olan katılımcılara "Enerji
Yöneticisi Sertifikası" verilir.

Ulaşım ve Konaklama:
Eğitim programı çerçevesinde eğitime geliş gidişler için ulaşım katılımcılar tarafından
karşılanacaktır. Konaklama yerinin seçimi ve ücreti katılımcılara aittir.

Yemek ve İkramlar:
Sabah başlayan eğitim programların da öğle yemekleri ve eğitim sırasındaki yiyecek,
içecek vb ikramları, eğitim ücretine dâhildir. Öğleden sonra başlayan eğitim programlarında
öğle yemeği verilmeyip eğitim sırasındaki yiyecek, içecek vb ikramları, eğitim ücretine
dâhildir.

Diğer Hususlar:
Katılımcıların yanlarında hesap makinası getirmeleri gereklidir. SOM AKADEMİ yıl içindeki
gelişmelere göre planladığı eğitimleri yeterli katılım sağlanmadığı takdirde iptal etmeye,
birleştirmeye veya yıl içinde ilave eğitim açmaya yetkilidir.
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