ISO 50001 ENERJÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ

Günümüzde bir çok kuruluþ çalýþmakta olduklarý iþ ortaklarýna çevreye karþý olan sorumluluklarýný sormakta ve enerji
verimliliklerini nasýl gerçekleþtirdiklerini sorgulamaktadýr. Bununla beraber ülkeler enerji tüketimini azaltmak için ve
enerji temininin sürekliliðini saðlamak için ticari kuruluþlara çeþitli zorunlu uygulamalar koymaktadýrlar.
Bu gibi beklentiler karþýsýnda uygulanan enerji verimliliði sistemi, firmalarý potansiyel bir rekabet ortamýnda ön plana
çýkartacaktýr.
Kuruluþlar için enerji kayýplarýný ve artan maliyetleri azaltmanýn en
etkin yolu enerji tüketimini azaltmaktan geçmektedir. Enerji tüketiminin
azaltýlmasý, ayný zamanda kuruluþlarýn Sera Gazý Emisyonlarý (GHG)
ile iliþkili ulusal yükümlülüklere uyumunu da kolaylaþtýracaktýr.
Bunlarý baþarmak için en iyi yol; enerji yönetimine sistematik bir
yaklaþým saðlayan Enerji Yönetim Sistemidir (EYS).
ISO 50001 enerji yönetimindeki mevcut ulusal ve yerel standartlarýn
üzerine inþa edilmiþ ve en iyi uygulamalarý temsil etmektedir. Bu
standart uzun yýllar zarfýnda, 60tan fazla ülkeden enerji yönetimi
konusundaki uzmanlarýn bir araya gelerek oluþturduklarý bir çerçevedir.
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ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluþlarýn aksiyon planlarýný oluþturmalarýný saðlar, enerji tüketimini azaltmak
için hedef belirlenmesini ve enerji performans göstergelerini oluþturulmasýný; enerji performansýný geliþtirmek için ise
iyileþtirme fýrsatlarýný belirlenmesini, önceliklendirilmesini ve kayýt altýna alýnmasýný saðlamaktadýr.
Bununla beraber enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi þeklinde sürekli iyileþtirme
için gereklilikler üzerine kurallarý koymaktadýr.
ISO 50001:2011 standardý, Haziran 2011de ISO Uluslararasý Standardizasyon Organizasyonu tarafýndan
yayýnlanmýþtýr ve ülkemizde TS EN ISO 50001 olarak Aralýk 2011 de yürürlüðe girmiþtir.
Standart; teminden baþlayarak tasarým ve tadilat yapýlan, enerji performansýna önemli etkisi olan ekipman, ürün ve
hizmetlerin enerji tüketimi ve verimliliðinin faydalý ömrü hesaba katýlarak deðerlendirilmesi, enerji performansý ilk
gözden geçirmesi ve performansýn izlenmesi için baseline belirlenmesi, enerji politikasýnýn, enerji verimli ürün ve
hizmetlerin alýmýný ve enerji performansýný geliþtiren tasarýmlarý destekleyici olmasý, üst yönetimin yönetim temsilcisi
yanýnda bir enerji ekibi oluþturmasý, ölçme ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi ve kalibrasyon gibi konular dahil edilmiþtir.
Standart, organizasyonlarýn, ticari ve endüstriyel binalarýn enerji performanslarýný sürekli geliþtirmelerine, kullanýmlarýný
optimize etmelerine ve iþletme maliyetini düþürmelerine yardýmcý olmak ve dolaylý da olsa sera gazý emisyonlarýnýn
azaltýlmasýna katkýda bulunmak için tasarlanmýþtýr.

ISO 50001 standardý belgesine sahip olmayan kuruluþlar, Verimlilik Arttýrýcý Projeleri (VAP)
için baþvuramayacak.
Avrupa birliði mevzuatlarýna uyum çerçevesinde, son dönemde çevre ve enerji konularýnda oldukça yoðun çalýþmalar
yapýlarak birçok yeni kanun ve yönetmelik yayýnlanmýþtýr.
Türkiye'de Temmuz 2011de yayýmlanan Enerji Kaynaklarýnýn ve Enerjinin Kullanýmýna Verimliliðin Arttýrýlmasýna Dair
Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Yönetmelik Taslaðý Madde 15 ve 18 de 2014 yýlýndan itibaren ISO
50001 standardý belgesine sahip olmayan endüstriyel iþletmelerin devlet desteði amaçlý hazýrladýklarý/hazýrlattýklarý
Verimlilik Arttýrýcý Projeleri (VAP) için yaptýklarý baþvurularýn kabul edilmeyeceði hususu yer almaktadýr.
Bununla birlikte devlet tarafýndan ve ayrýca AB tarafýndan ve dünya bankalarý aracýlýðýyla temin edilen çeþitli krediler
ve hibelerden faydalanýlarak enerji verimliliði ve yönetimine iliþkin çalýþmalarýn kolaylýkla yürütülmesinin önü açýlmaktadýr.
ISO 50001 EYS, enerji verimliliðiyle baðlantýlý sürekli iyileþtirme taahhüdünü zorunlu kýlmaktadýr ve bunu yerine
getirmek uygulayýcý kuruluþun yükümlülüðündedir. ISO 50001 EYS standardý kuruluþtan enerji tükettiði önemli noktalarý
(kazanlar, brülörler, kompresörler vs.) ve iyileþtirme potansiyeli olan noktalarý geçmiþteki ve gelecekte beklenen enerji
tüketimlerine baðlý olarak belirleyip tanýmlamasýný talep etmektedir.

ISO 50001 Hangi Kuruluþlarda Uygulanabilir?
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Enerji Yönetimi Ýçin Hedef Gruplar
ISO 50001 büyüklüðü ya da coðrafik konumu ne olursa olsun, özel veya kamu, üretim veya hizmet sektöründe faaliyet
gösteren her kuruluþ için uygundur.
Enerji baðlantýlý çalýþmalarý yoðun olan ya da Sera Gazý Emisyonlarýna iliþkin herhangi bir yasal yükümlülük ile karþý
karþýya kalabilecek kuruluþlarý ise doðrudan ilgilendirmektedir.
Ülke ekonomilerindeki tüm ticaret ve sanayi sektörü kuruluþlarýnda uygulanmasý halinde dünyada kullanýlan enerjinin
%60 'ný kapsayacaðý tahmin edilmektedir.
Kuruluþlar enerji fiyatlarýný, devlet enerji politikalarýný veya küresel ekonomiyi kontrol edemezler, fakat yeni
yöntemler geliþtirerek enerji kullanýmýný kontrol altýna alma yoluna gidebilirler.
Kuruluþlarýn enerji kaynaklarýný ve varlýklarýný etkin kullanýlmasýyla enerji verimliliðin iyileþtirilmesi, hýzlý bir þekilde
kazanç saðlayacaktýr, böylece enerji maliyet ve tüketimini azalacaktýr.
ISO 50001 EYS standardý 'enerji tüketiminin azaltýlmasý', 'elektrik tüketiminin azaltýlmasý', 'buhar tüketiminin
azaltýlmasý' gibi hep 'ton üretim' ya da 'çalýþma saati baþýna' veya 'adet üretim' gibi üretimle baðdaþtýrýlmýþ
ölçülebilir enerji hedeflerinin konulmasýný amaçlamaktadýr.
ISO 50001 EYS standardý, Enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi
þeklinde sürekli iyileþtirme için gereklilikler üzerine kurallarý koymaktadýr.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydalarý
Kuruluþlarýn enerji tüketimlerini yönetmek ve azaltmak için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kullanmalarý þu
faydalarý saðlayacaktýr;
 Maliyetleri azaltýr. Enerji tüketimini belirlemek, ölçmek ve yönetmek için yapýsal bir yaklaþým kullanarak maliyetleri
azaltmaya yardýmcý olur.
 Sera Gazý Emisyonlarýný azaltarak yasal yükümlülüklere uyumunuzu kolaylaþtýrýr. Mevcut ya da gelecekte
gönüllü ya da zorunlu olabilecek enerji hedeflerine ya da sera gazý emisyonu kanunlarýna ve paydaþlarýnýzýn mevcut
veya gelecekteki beklentilerine uyumu kolaylaþtýrýr.
 Enerji temininde güveni artýrýr. Enerji risklerinize dair açýklarýnýzý anlamanýza ve kuruluþunuzun risk altýnda olduðu
alanlarý görmenize yardýmcý olur.
 Ýþ performansýný geliþtirir. Davranýþsal deðiþiklikler yaratmak ve maliyet etkin teknik çözümleri sistematik olarak
belirlemek ve önceliklendirmek suretiyle enerji tüketiminizi en aza indirerek; üretkenliðinizi artýrmanýza katkýda bulunur
 Enerji hedeflerini ve politikalarýný resmileþtirir. Kuruluþunuzda Enerji Yönetimi Politikasýna itibarý geliþtirir ve
enerji verimli düþünce yapýsýný yerleþtirir
 Mevcut yönetim sistemlerinizle entegre edilebilir. Enerji Yönetim sisteminizi mevcut yönetim sistemlerinizle
entegre ederek maksimum fayda saðlayabilirsiniz.

Az Enerji Tüketin, Az Ödeyin, Çevreyi Koruyun
Süregelen Enerji Maliyetlerinize katlanabiliyor musunuz?

Maliyetlerinizi azaltýp, sera gazý emisyonlarýnýzý düþürmenizin yaný sýra, üçüncü taraf bir kuruluþtan belgelendirdiðiniz
EYS, sürdürülebilir çevre katýlýmýnýzý göstermenize yardýmcý olarak itibarýnýzý artýracaktýr.

3. taraf bir sertifikasyon kuruluþu olan Standart BM Tradadan almaya hak kazandýðýnýz ISO 50001 sertifikasý,
kuruluþunuzun Enerji Yönetim Sistemini etkin bir þekilde uyguladýðýný, müþterilerinize, iþ ortaklarýnýza, paydaþlarýnýza
göstermenizi saðlayacak dolayýsýyla Enerji Yönetiminde en iyi uygulamalara uyumunuzu belgeleyecektir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Belgelendirilmesi
Kuruluþlarýn belgelendirilmesi, Enerji Yönetiminde en iyi uygulamalara sahip olduðunu müþterilerine, iþ ortaklarýna
ve paydaþlarýna göstermesini saðlayacaktýr.

Yönetim sistemleri konusunda akredite bir sertifikasyon kuruluþu olan Standart BM Trada,
sisteminizi tarafsýz ve baðýmsýz þekilde denetlenmesini güvence altýna almýþtýr.
Standart BM Trada en üst seviyede eðitimli ve deneyimli tetkikçileri ile, sahip olduklarý endüstriyel tecrübeleri kullanarak,
kuruluþlarýn ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulamasýndan maksimum faydalanmalarýný saðlar.

Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasyon Süreci
Tetkikler, diðer yönetim sistemlerinde olduðu gibi 2 aþamada
gerçekleþtirilir. Sertifikasyon tetkikinin ilk kýsmýný teþkil eden
1. Aþama tetkikinde, üst yönetim politikasýna, dokümantasyon,
süreçlere ve enerji tüketimini yönetmek için kullanýlan prosedürlere
bakýlýr.
Tetkikte, eðer varsa giderilmesi gereken zayýf yönleri belirler.
Bu tetkik esnasýnda, kuruluþ ve saha hakkýnda yeterli bilgiyi
edinilmiþ olacak ve 2. Aþama tetkik planý hazýrlanýrken göz
önünde bulunduracaktýr.
Sertifikasyon tetkikin 2. Aþamasýnda, politika, dokümantasyon,
süreç ve prosedürlerinizin etkin uygulamasýnýn gerçekleþtirilip
gerçekleþtirilmediðine bakýlýr ve bunun için kuruluþun her
seviyesindeki çalýþanlar ile mülakatlar gerçekleþtirilir.
Baþarý ile sonuçlanacak EYS tetkikin ardýndan, kuruluþun faaliyet
kapsamý, sisteme dahil olan lokasyonlarý ve tetkik edilen
standarda iliþkin referansý içeren bir sertifikaya sahip olacaktýr.

Enerji Politikasý

Planlama

Yönetim
Gözden Geçirme

Uygulama ve
Operasyon

Ýç Denetim

Kontrol ve Düzeltme
Hareketi

Gözlem ve
Ölçümleme

Düzeltme ve
Koruma Hareketi

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi

ISO 50001 sertifikasý, 3 yýl sure ile geçerli olacak ve kuruluþun EYSne uygunluðunu devamlýlýðýndan emin olmak
ve sistemin sürekli iyileþmesine katkýda bulunmak için yýllýk gözetim tetkikleri gerçekleþtirilecektir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Sertifikasyonun Faydalarý
Standart BM Trada tarafýndan ISO 50001 Enerji Yönetimi ile sertifikalandýrmaya hak kazanmak; kuruluþlarýn EYS
konusunda en iyi uygulamalarý hayata geçirdiklerinin bir göstergesidir ve müþterilerine, iþ ortaklarýna ve paydaþlarýna
u l u s l a r a r a s ý k a b u l g ö r m ü þ b i r E n e r j i Y ö n e t i m S i s t e m i n e s a h i p o l d u ð u n u g ö s t e r m e k t e d i r.
 Ýtibarýnýzý güçlendirir, marka imajýnýzý artýrýr
3. taraf bir sertifikasyon, paydaþlarýnýza, müþterilerinize ve çalýþanlarýnýza kuruluþunuzun enerji tüketiminizi ve Sera
gazý etkilerini azaltmaya yönelik taahhüdünü garanti eder.
 Sürekli iyileþtirme durumu
Sürekliliði saðlanmýþ bir EYS sertifikasyonu kuruluþunuzun enerji yönetimini maliyetlerin azalmasý, verimliliðin artmasý
ve enerji performansýnýn iyileþmesini tetikleyen bir temel unsur kabul etmesini saðlar.
 Rakiplerinizden farklý olmanýzý saðlar
Belgelendirilmiþ olmanýz, kuruluþunuzun çevresel etkilerini ciddiyetle ele aldýðýný kanýtlar ve tedarik zincirindeki
rekabette farkýnýzý ortaya koyar
 Yenilikçi olmanýza, rekabette üstünlük saðlamýnýza yardým eder
Belgelendirilmiþ olmanýz bir çok yeni iþ kolunda fýrsatlar yaratýrken, müþterilerinizin sözleþme þartlarýný ve tedarik
zinciri taleplerini karþýlamanýzý da kolaylaþtýrýr.

