
BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM
SİSTEMİ BELGESİ WHİTE PAPER

HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

BS EN 16001 STANDARDİZASYONU

‘‘ 1999’dan beri Bilgilendiriyoruz,
Belgelendiriyoruz ’’



ISO 16001 Nedir?

‘‘ ISO 16001, Enerji
yönetimi standardı,
maliyetlerinizi ve sera gazı
emisyonlarınızı indirgeme
temelli, etkili bir enerji
yönetimi adına sistemleri ve
prosedürleri tespit ederek
sistemi oluşturmanıza
yardımcı olan ülkeler arası bir
yönetim sistem standardına

denir. ’’

ISO 16001 bilinen, ülkeler arası standartların ve
uygulamalarına uyarlanan en yeni ve en iyi
faaliyetleri temsil eder. Standart, Çevre Yönetim
Sistemi (ÇYS ) adına ihtiyaç duyulanların tanımını

yapar. Bu standart, organizasyonunuzun enerji
politikasında ilerleme kaydetmesinde ve faaliyetlere
yardımda bulunurken enerji harcamasında yer alan
önemli yerleri belirlemek ile birlikte enerji yönetimi
araç-gereçlerini, amaçlarını ve programlarını
belirler.

EN 16001 organizasyonlar tümüne uygun bulunur.
Organizasyonun sektörü, büyüklüğü ve coğrafi
yerinin önemi yoktur. Yalnızca enerji ile direk
alakalı olan bir sektörde faaliyette bulunuyorsanız
ve seragazı emisyonu hususunda uyum
göstermeniz gereken birtakım sorumluluklarını
bulunuyor ise bu standartla yakından ilginiz
bulunabilir.

ISO 16001 Sistemi Adına İhtiyaç Duyulanlar Nelerdir?

 Organizasyonun gereksinimlerinin tespit
edilmesi,

 Enerji politikasının oluşturulması ve enerji
hedeflerinin tespit edilmesi,

 Başlangıç adına enerji ile alakalı hususların
gözden geçirilmesi,

 Gerekli aşamaların ve yetkinliklerinin tespit
edilmesi,

 Enerji hedeflerini direk olarak ilgisi olan
kaynakların gösterilmesi,

 Enerjiyi izleyebilecek ve analizini yapabilecek
yöntemlerin oluşturulması,

 Verimli enerji ve enerji performansı
göstergelerinin tanımının yapılması,

 Operasyonel kontrol adına etkili araçların
oluşturulması,

 Verimli enerji faaliyetinin gelişmesinin
devamlı incelenmesi ve kontrol edilmesi.

BS EN 16001 Belgesi Faydaları Nelerdir?

 Üst yönetimin katılmasına destek verir.
 Enerji yönetim sistemi işlemleri işletme

bünyesinde bulunan diğer sistemleri ile
birbirini tamamlar.

 Tüm enerji maliyetleri kontrol edilir ve enerji
envanteri meydana konarak en yüksek
seviyede tasarruf elde edilecek enerji
faktörlerine odaklanmayı temin eder.

 Daha verimli bir aşamaya götüren enerji
aşama haritalarının oluşturulması sağlanır.

 Personeller eğitimli, verimli ve görev ve
sorumluluklarının bilmektedir ve o sebep ile
uyumun oluşturulmasına daha çok katkı verir.

 Enerji harcamasında sapmalara neden
olabilecek hallerin meydana çıkma
ihtimallerini minimize eder.

 Enerji harcamasında tahmin edilebilir duruma
gelir. Gizli kalmış atıklar ve sapmalar meydana
çıkar ve ilgili işlemler başlatılır Karar almayı
kolay duruma getirerek net bilgilere ulaşılır.

 Eğilimler meydana çıkar.



 Geliştirmeye açık yerler ve zayıf taraflar tespit
edilir ve işlemler başlatılır.

 Üst yönetimin devamlı olarak iyileştirmeye
yönelik odaklanması devam eder.

ISO 16001 Sistemi Nasıl Organize Edilir?

 Çevre ile uygunlu olmasını temin edin
 Enerji politikası ile uyumlu olduğundan emin

olun
 Bir enerji yönetim sistemi tasarlayarak

faaliyete geçirin

 Enerji performansını geliştirecek sistematik
şekilde iyileştirin

 BS 16001 Standart değerlendirme ve uygunluk
bildirimin yayınını yapı

 Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuzdan bs 16001 enerji
yönetim sistemi ile belgelenin

ISO 16001 Belgesi Nedir?

‘‘ ISO 16001 belgesi, sera
gazı emisyonlarınızı ve
işletme masraflarınızı
indirgeme bazlı,
verimli bir enerji
yönetimi adına
sistemleri ve
prosedürleri saptayarak
alınan ülkeler arası

belgedir. ’’

EN 16001 kuruluşların tümüne uygun bulun bir
belgedir. Kuruluşların yer aldığı sektörü, kuruluşun
büyüklüğü ve bulunduğu coğrafi yerinin önemi
yoktur. Yalnızca enerji konusu ile direk şekilde
alakalı olan bir sektörde işlemde bulunmanız
durumunda ve sera gazı emisyonu hususunda
uyum göstermeniz gereken birtakım yetkinlikleriniz
bulunuyor ise bu sistem belgesi ile yakından ilginiz
bulunabilir.

EN 16001 Belgesini Hangi Kuruluşlar İçin Uygundur?

BS EN 16001 belgesi kuruluşların tümü için uygun
bulunur. Kuruluşun büyüklüğü, yer aldığı sektörü
ve bulunduğu coğrafi konumu önem teşkil etmez.
Fakat enerji ile direk alakası olan bir sektörde

hizmet veriyorsa iseniz ve sera gazı emisyonu
hakkında uymanız gereken birtakım
sorumluluklarınız mevcut ise bu standart ile
yakından ilginiz olabilir.

EN 16001 Belgesini Kimler Alabilir?

 Finans Direktörleri
 Enerji Mühendisleri
 Enerji Danışmanları
 Sörveyörler ve Mimarlar

 Enerji Değerlendirmeciler
 Enerji ve Tesis Yöneticileri
 Çevre Ofisleri ve Çevre Yöneticileri
 Politika Geliştirici ve Politika Yöneticileri



EN 16001 Belgesi Nasıl Alınır?

Bir işletmenin yada kuruluşun BS 16001 Belgesi
alabilmesi için

Bir BS 16001 danışmanlık ve Eğitim kuruluşu
olarak Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuzdan BS 16000
Danışmanlık Hizmeti alarak ve bire bir uygulamalı
şekilde BS EN 16001 Standardının maddelerine
uygun olarak sistem oluşturma çalışmalarında
bulunurlar.

işletmeler BS EN 16001 Standardına uygun şekilde
sistemi oluşturup dokümante etmelerinin ardından
uygulamalılar.

Sistem oluşturulup uygulanmalar ile alakalı olarak
kayıtlar oluşmasının ardından akreditasyonlu onaylı
Sistem Kalite BS 16001 belgelendirme
kuruluşlarına başvuruda bulunmalısınız.

Kurum yada işletme BS 16000 standardına uygun
şekilde oluşturdukları Enerji Yönetim Sisteminin
işletildiğini belgelendirme kuruluşlarına ispat
etmeleri durumunda; belgelendirme
kuruluşumuzun uzman denetçilerimiz, oluşturulan
sistemin standart ve koşullara uygun yeterli
düzeyde olduğunu ve kurum tüm bileşenlerince
işletildiği belirlemeleri durumunda, kuruluşuna BS
16001 belgesinin temin edilmesini yönünde rapor
verirler.

BS EN 16001 Standardı Nedir?

BS EN 16001 standardı işletmelerin masraflarını ve
seragazı emisyonlarınızı indirme temelli, etkili olan
bir enerji yönetimi adına sistemleri ve prosedürleri
tespit ederek sistematiği oluşturmanıza yardımcı
olan bir standarttır.

BS 16001 belgesi bilinen, ülkeler arası standartların
ve kullanımlar üzerine uygulanana en yeni ve en iyi

işlemlerin temsilcisidir. BS 16001 Standardı, Çevre
Yönetim Sistemi (ÇYS ) adına ihtiyaç duyulanların
tanımını yapar. ISO 16001 standardı,
organizasyonunuzun enerji politikasında gelişme
kaydedilmesine ve uygulamaya konmasına destek
verirken enerji kullanımda önem teşkil eden yerleri
tespit ederek enerji yönetimi gereçlerini, hedeflerini
ve programlarını belirler.

BS 16001 ile ISO 50001 Standartlarının Arasındaki Farklar
Nelerdir?
BS 16001

 İşletme enerji kalemlerini belirleyerek,
dokümante edip değerlendirme uygun olarak
önem sırasına koymayı belirtir.

 İşletmenin enerji kullanımdaki masraflarını
indirgenmesini hedefler.

 İşletmenin sera gazı salınımlarının minimize
edilmesini hedeflemektedir.



İrtibat

İç denetim

Uygulama kontrolü

Uygunluğun analizi

Hukuki yükümlülükler

Gözlemleme ve ölçme

Dokümanların kontrolü

 Dokumantasyon, dokümantasyonların
kontrol edilmesi üst yönetimin
değerlendirmesi, irtibatı sağlar.

 Enerji politikası genel bakımından
değinmektedir,

ISO 50001

 İşletme enerji kalemlerini belirleyerek,
dokümante edip değerlendirme uygun olarak
önem sırasına koymayı belirtir.

 İşletmenin enerji kullanımdaki masraflarını
indirgenmesini hedefler.

 işletmenin sera gazı salınımlarının minimize
edilmesini hedeflemektedir.

 Dokumantasyon, dokümantasyonların
kontrol edilmesi üst yönetimin
değerlendirmesi, irtibatı sağlar

 Son ve en iyi uygulamaları tanımını yapar.
 Enerji arzı, ölçülmesi, dokümantasyonu, enerji

tüketimi raporu, enerji tüketen cihazlar,

sistemler, prosesler adına tedarik ve tasarım
işlemleri hususlarını geniş olarak ifade eder.

 ArGe ve yatırım faaliyetlerine daha çok ağırlık
veren bir standarttır.

 İki Standartta masrafların indirgenmesini, sera
gazı salınımlarının minimize edilmesini
hedeflemektedir.

 Enerji tüketimini baz alarak enerji tüketimini
gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

 Yönetime daha fazla sorumluluk vermekte,
üst yönetim enerji yönetim sistemine
bağlılığını garanti etmeli ve verdiği desteğini
devamlı şekilde arttırdığını belirtmelidir.

 Enerji politikası daha ayrıntıya anlatılmakta,
hatta ve hatta enerji verimli ürün ve servis
alımı gibi hususlar hakkında bilgi vermektedir.

 Enerji profilinin oluşturulması, bu profile
uygun bir referans değer tespiti ve enerji
performansının göstergelerin analizi
bulunmaktadır.

 Tasarım başlığı bulunmaktadır. Kuruluş,
önemli enerji tüketen tesis, ekipman, sistem ve
proseslerin, tasarım, modifikasyon, ve
yenilenmesi konularını dikkate almalıdır.

 Enerji servisinin yapılması, ürün ve enerji
alınmasıdır. İşletme, önemli enerji kullanana
tesis, cihaz, sistem ve yöntemlerin, verimliliğin
yükseltmek adına ilgili satın alımları dikkate
alarak öncelik vermelidir. Enerji kalitesine,
hacmine, tutarına ve çevreye olan etkisini
dikkate alarak enerji alımını göz önünde
almalıdır.

EN 16001 Standardın maddeleri



Sistem dokümantasyonu

Kayıtların kontrol edilmesi

Farkındalık, eğitim ve yeterlilik

Kaynak, görev yetkinlikleri ve yetkiler,

Acil durum hazırlığı ve müdahalede bulunma,

EN 16001 sürekliliğe odaklı olan bir standarttır.

Uygunsuz durumların, düzeltici uygulamalar ve engelleyici işlemler

ISO 16001 Sisteminin Kurulum Şartlar Nelerdir?

 Kuruluşun ihtiyaç duyduklarının tespit
edilmesi

 Enerji politikasının meydana çıkarılması ve
enerji amaçlarının tespit edilmesi

 Başlangıç adına enerji ile alakalı olan
durumların gözden geçirilmesi,

 Gerek görülen aşamaların ve sorumlulukların
tespit edilmesi,

 Enerji amaçlarını direk olarak ilgilendiren
kaynakların tespit edilmesi,

 Enerjiyi gözlemleyerek ve analiz işleminde
bulunabilecek usullerin oluşturulması,

 Kaliteli enerji ve enerji performansı
göstergelerinin tanımının yapılması,

 Operasyonel analiz adına verimli araçların inşa
edilmesi,

 Kaliteli enerji tüketiminin gelişiminin sürekli
olarak analiz edilmesi ve ele alınması.

EN 16001 Sistemleri Temel Eğitimleri

 Enerji yönetim standardı ve işletme adına
önemi

 Enerji yönetiminin koordine edilmesi, etkileri
ve yasal düzenlemeler

 Enerji yönetim politikası hazırlanması
 Hedeflerin ve amaçların hazırlanması

 Uygulamaların kontrol edilmesi ve analiz
edilmesi

 Kuruluş bünyesinde enerji yönetimi bilincinin
hazırlanması

 Enerji Yönetim Sistemi testleri
 Enerji Yönetim Sistemi ile devamlı olarak

gelişmesinin temin edilmesi
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