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Kuruluş Ünvanı  

Merkez Adres  

Merkezden Farklı Adresler 
(şube, geçici sahalar ve 
personelin istihdam edildiği 
müşteri sahalarını 
belirtiniz)(1) 

 

Yönetim Temsilcisi  Telefon Numarası  

e-posta  Web adresi  

Firma Yetkiisi Adı & Soyadı  Ünvanı  

Vergi Dairesi & No  
Vergi dairesi ve numarası bilgisi Turkak resmi sitesine 
girişinizin yapılması için kullanılmak zorundadır.  

Belgelendirme Kapsamı 
*Belgelendirmenin kapsamı; 
EnYS ile ilgili faaliyetler, 
tesisler, prosesler ve kararlar 
dâhil EnYS’nin sınırlarını 
tanımlamalıdır. Kapsam; birden 
çok sahaya sahip bir kuruluşun 
tamamı, bir kuruluşun içindeki 
bir konum veya bina, tesis veya 
proses gibi sahanın alt 
bölümleri olabilir. Sınırlar 
tanımlanırken kuruluş, enerji 
kaynaklarını hariç tutmamalıdır 

Türkçe  

İngilizce  

(1): Merkezden farklı benzer işlerin ve faaliyetlerin yürütüldüğü şube adresleri var ise ayrıca Ek-3’ü de doldurunuz lütfen. Farklı 
sahalarınızda birbirinden farklı görev ve prosesler yürütülüyor ise faaliyet alanları ile birlikte yukarıdaki bölümde belirtmeniz yeterlidir. 

EnYS etkin personelinin sayısı 
Üretim endüstrisindeki bir organizasyonda, genellikle üretim hatları, süreçleri, bakım, ısıtma, soğutma, havalandırma, nakliye, aydınlatma vb. 
alanlarından sorumlu personel üyeleri düşünülür. Örneğin idare veya montaj personeli gibi diğer personel düşünülmemelidir. 
Bir hizmet sağlayıcı kuruluş söz konusu olduğunda, genellikle bakımdan (özellikle binalardan) sorumlu personel ve inşaat ve yenileme yönetimi ve 
satın alma gibi diğer teknik fonksiyonlardan sorumlu personel dikkate alınmalıdır. Binada calışan veya idari işlevleri destekleyen diğer personel 
dikkate alınmamalıdır. 

Üst Yönetim  
EYS enerji performansı iyileştirme faaliyetlerini 
geliştirmekten/ uygulamaktan/ sürdürmekten 
sorumlu kişi/kişiler/ 

 

Bölüm yöneticisi / bölüm 
müdürü / tesis yöneticisi (Enerji 
performansını etkileyen 
kişi/kişiler) 

 

Yönetim 
temsilcisi/temsilcileri ve 
Enerji yönetimi ekibi, 

 
Önemli enerji kullanımlarından sorumlu 
kişi/kişiler (Önemli Enerji kullanım türünü 
belirtiniz) 

 Toplam  

 

Yönetim Sistemleri İle İlgili Hususlar 

Eğer kullanıldıysa danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi veriniz (Danışman Adı ve 
Kuruluş) Danışmanlıktan kasıt; yönetim sistemleri kurulumu ve eğitimi, teknik 
danışmanlıkları kapsamaktadır 

 

Dış kaynaklı hale getirilmiş proses(ler) hakkında bilgi veriniz   

Firmanızdaki Proses / Departmanlarınız ile ilgili bilgi veriniz  

Varsa uymakla yükümlü olduğunuz yasal mevzuat ve düzenleyici şartlarla ilgili bilgi 
veriniz  

 

Daha büyük bir şirketle ilişkiniz varsa bilgi veriniz.  

Önemli Enerji Kullanımları sayısı ve bilgisi & Önemli enerji kullanımlarının toplam 
sayısı belirtilmelidir (orn. Üretim hatları, havalandırma, klima, ısıtma, soğutma, 
aydınlatma, nakliye, vb.). 

 

Enerji Kaynakları ile ilgili bilgi veriniz. (Elektrik, doğalgaz, benzin, dizel, propan gibi)  

 

S. 
No 

Tetkik Süresini Etkileyen Faktörler Evet / Var Hayır / Yok 
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1 Farklı lokasyonlarda ve/veya geniş çalışma alanlarında mı faaliyet gösteriyorsunuz?  +%5  

2 Denetim tercüman gerektirecek şekilde birçok yabancı dilde mi gerçekleştirilecek  +%5  

3 Sahanız içinde enerji üretimi gerçekleştiriliyor mu?   +%5  

4 
EnYS etkin personeli olarak bildirdiğiniz personellerinizden birden fazla göreve sahip olanlar var 
mı? 

 +%5  

5 EnYS sisteminizi etkileyen önemli değişiklikler var mı?  +%5  

6 EnYS Yönetim sistemleriniz 2 yıldan uzun süredir işletiliyor mu?  -%5  

7 
Mevcut sertifikasyon döngüsü içinde enerji performansının iyileştirilmesine ilişkin akredite 
doğrulama çalışmaları mevcut mu? 

 -%5  

 

Yıllık enerji kullanımı (TJ) 
Aşağıdaki linkten TJ dönüştürebilirsiniz 
http://www.onlineconversion.com/energy
.htm 

 ≤ 20 TJ (Terajul) 

 20 TJ ≤ 200 TJ 

 200 TJ ≤ 2000 TJ 

 > 2000 TJ 

Önemli enerji kullanımlarının sayısı 
(ÖEK’ler)  
(örn. Üretim hatları, havalandırma, 
klima, ısıtma, soğutma, aydınlatma, 
nakliye, vb.) 

 1- 3 ÖEK 

 4 ilâ 6 ÖEK 

 7 ilâ 10 ÖEK 

 11 ilâ 15 ÖEK 

 ≥ 16 ÖEK 

Enerji kaynaklarının 
Sayısı  
Üçüncü taraflar tarafından tedarik edilen 
tüm enerji kaynakları dikkate alınmalıdır. 
(örneğin elektrik, doğalgaz, dizel, 
propan, vb.). 

 1 ilâ 2 enerji kaynağı 

 3 enerji kaynağı 

 ≥ 4 enerji kaynağı 

Kuruluşunuz küçük veya orta ölçekli 
işletme (KOBİ) olarak mı 
değerlendiriliyor? 

 Evet 

 Hayır 

 
 

Yetkili Adı 
Soyadı 

 

İmza  

Tarih  

 

http://www.onlineconversion.com/energy.htm
http://www.onlineconversion.com/energy.htm

