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Kuruluş Unvanı
Şubeli firma yapısına uygunluk değerlendirmesi
Tüm şubelerde aynı faaliyet gerçekleştiriliyor mu?

Evet

Hayır

Tüm şubeler aynı ülkede bulunuyor mu?

Evet

Hayır

Bütün şubeler tek merkezden kontrol ediliyor mu?

Evet

Hayır

Merkezi ofis tarafından aşağıdaki konularda sahalardan veri
toplanabiliyor mu? (**)







Tutarlı enerji planlama süreci,
Taban seviyesinin, ilgili değişenlerin ve enerji performans
göstergelerinin (EnPG’ler) belirlenmesi ve ayarlanmasına
yönelik tutarlı kriterler,
Amaç ve hedeflerin ve saha eylem planlarının belirlenmesine
yönelik tutarlı kriterler,
Eylem planlarının ve EnPG’lerin uygulanabilirliğinin ve
etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik merkezileştirilmiş
süreçler,
Uygun olduğu durumlarda, kuruluş genelindeki enerji
performansının gösterilebilmesi için merkezi olarak toplanmış
enerji performans verileri.

Tüm şubelerde iç tetkik ve YGG gerçekleştirildi
mi?
Merkez ofis YS’ nin tanımlanması, oluşturulması
ve sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin
organizasyonel yetkiye sahip mi?
Tüm şubelerde enerji kullanımı ve tüketimi ile ilgili
prosesler benzer midir? (**)

Şube Türü
(Kalıcı&Geçici)

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Merkez ofis aşağıda tanımlanan hususlar göz
önünde bulundurularak gerekli durumlarda
organizasyonel değişiklik yapma yetkisine sahip
mi?
Evet

Sistem dokümantasyonu ve sistemle ilgili
değişiklikler, YGG aksiyonları
Şikayetler
Düzeltici faaliyetler
İç tetkikler
Uygulanabilir standartlar ile ilgili yasal ve
düzenleyici kuruluşlardan gelen şartlar.



Hayır






Saha örneklemesi yerine %100 tüm sahaların denetiminin yapılmasını istiyor musunuz?

Şube Sıra
No

Evet

Şube Çalışan
Sayısı/

Şube adresi

(vardiyalı
çalışmalarda
belirtiniz)

Faaliyet Konusu
(vardiyalarda farklı faaliyetler
gerçekleştiriliyor ise vardiya ve faaliyet
dağılımını belirtiniz)

Ana üretim / hizmet harici
merkez tarafından
yürütülen ve şubenin dahil
olduğu süreçlerin bilgisi

Şb. 1
Şb.2
Şb.3
Şb.4
Şb.5
Şb.6
Şb.7
Şb.8
Şb.9
Şb.10

Şube Seçim Kriterleri
S.
No
1
2
3

Kriter
İç tetkik veya diğer denetimlerde uygunsuzluk sayısı ortalamalarının
üzerinde saha varsa belirtiniz.
Şikayetler ve düzeltici faaliyetler açısından ortalamanın üzerinde saha
varsa belirtiniz.
Son gerçekleştirilen belgelendirme tetkikinden itibaren yönetim,
uygulama ve yapısal değişiklikler gerçekleştirilen şubelerinizi
işaretleyiniz.

4

Sahaların boyutları arasında belirgin farklar varsa belirtiniz.

5

Kültür, dil ve yasal şartlarda belirgin farklılıklar varsa belirtiniz.

6

Sahaların coğrafi dağılımında belirgin farklar varsa belirtiniz.

7

Sahalarınız içinde hassas çevre yapısına sahip olan varsa belirtiniz.

Şb.1

Şb.2

Şb.3

Şb.4

Şb.5

Şb.6

Şb.7

Şb.8

Şb.9

Şb.10
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Şube Seçim Kriterleri
S.
No

Şb.1

Kriter

8

Yönetim Gözden Geçirme Sonucu Alınan kararlarda fazla Uygulama
Gerektiren Faaliyetlere sahip şubelerinizi belirtiniz. *

9

Firmanızın belirlemiş olduğu hassas veya kritik bilgilere erişim oranı
diğerlerinden farklı olan şubeniz var ise belirtiniz *

10

Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşanan şubeniz var ise olay sayısı ile birlikte
belirtiniz *

11

Bilgi güvenliği ve kontrolleri açısından farklılık gösteren şubelerinizi
belirtiniz. *

12

Aynı iş yapılıyor olsa dahi diğer şubelerden farklı kullanılan çalışma
uygulamaları / teknolojik alanlara sahip şubeniz var ise belirtiniz *

13

Enerji kullanım ve tüketimleri daha fazla olan şubelerinizi belirtiniz. (**)

14
15
16

Şb.2

Şb.3

Şb.4

Şb.5

Şb.6

Şb.7

Yönetim sistem karmaşıklığı ve/veya bilgi sistemleri karmaşıklığı
açısından farklılık gösteriyor ise karmaşıklığı fazla olan şubelerinizi
belirtiniz.
Şubeler arasında yönetim sistemi kapsamına sonradan dahil edilenler
var ise işaretleyiniz. (**)
Enerji kaynaklarının, enerji kullanımlarının ve enerji tüketiminin
karmaşıklığı fazla olan şubelerinizi belirtiniz. (**)

(*) ile işaretli sorular bilgi güvenliği (27001, 27701, 20000-1 gibi) kapsamında başvuran firmalar tarafından doldurulacaktır.
(**) ile işaretlenmiş sorular 50001 firmaları için doldurulacaktır.

Yetkili Adı Soyadı
İmza
Tarih

Şb.8

Şb.9

Şb.10

