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Özet
• Döküm sektöründe iş sağlığı güvenliği-çevre-enerji yönetim
sistemleri ve uygulamaları, standartlar ve mevzuatlar kapsamında
planlanan faaliyetlere ve mevcut faaliyetlerin uyumlaştırılma
süreçlerinde ön plana çıkmaktadır.
• Sürdürülebilir kaklıma ilkesi çerçevesinde uzun dönemli
değerlendirme yapılması ve her türlü faaliyet sırasında
multidisipliner olarak iş güvenliği esaslarına uygun, doğal kaynakları
ve enerjiyi verimli bir şekilde kullanan, atık oluşumunu kaynağında
azaltan ve atıkların gazi kazanılmasını sağlayan teknolojiler ve
sistemler kullanılması temel esastır.
• Bu kapsamda Döküm Sektöründe gerek ulusal mevzuat gerekse
uluslar arası sözleşmeler dahilinde iş sağlığı güvenliği-çevre –enerji
yönetim sistemleri gerekleri, yapılması gerekenler ve birbiri ile
etkileşimleri uygulamalara temel teşkil etmektedir.
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Yönetim Sistemlerinin Temel Taşı Kalite ve Kalite Yönetimi

Bir yaşam felsefesidir
Bir yönetim tarzıdır
Rekabet gücünün yükseltilmesidir

İsrafın önlenmesidir
Kullanıma , beklentiye ve
gereksinime uygunluktur
Müşterilerin bekledikleri ile
buldukları arasındaki uçurumu
kapatmaktır
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Yönetim Sistemlerinin Temel Taşı Kalite ve Kalite Yönetimi

Kalite yönetiminin ne olduğunu anlayabilmek için öncelikli olarak ne
olmadığının da bilinmesi gerekmektedir.
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Yönetim Sistemlerinin Temel Taşı Kalite ve Kalite Yönetimi
Kalite yönetimi ne değildir?
Çağdaş bir yönetim türü moda (geçici) değildir.
Japon’lara özgü bir sistem değildir.
Felsefesi Türk toplumuna ters değildir.

Türk kamu yönetimine uygulanamazlığı sözkonusu değildir.
ISO 9000, ISO 14000 demek değildir.
Üst yönetim tarafından alt kademelere delege edilebilecek bir olgu değildir.

Tepeden verilen kararlarla kökten bir değişim yapmak demek değildir.
Kalite çemberleri ya da balık kılçığı tekniği değildir.
Temeli 1950 lere dayanan eskimiş bir anlayış değildir.
Örgütlerde oluşturulacak kalite koordinatörlüğüne yada kalite komitesine
bırakılacak bir iş değildir.
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Yönetim Sistemlerinin Temel Taşı Kalite ve Kalite Yönetimi
Kalite yönetimi nedir?
Kalite
yönetimi, çalışanlara gösterilen saygı ve değerlerle, insanın
yücelmesini, yaşam standartlarının yükseltilmesini ve mutluluğunu esas alır.
Kalite yönetimi demokrasidir. Herkes fikrini ve önerilerini açıkça
söyleyebilmeli ve herkes yönetime ve kararlara bir şekilde katılabilmelidir.
Kalite yönetimi, birçok unsurlarıyla hiç de yeni olmayan bir yönetim anlayışı,
bir strateji oluşturma, sürekli gelişme ile kurum ve kuruluşların
vazgeçilmezliği, ayakta kalmak için uygulanan bir yönetim felsefesidir; sürekli
gelişme ve geliştirmedir.
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Yönetim Sistemlerinin Temel Taşı Kalite ve Kalite Yönetimi

Yönetimin bilimsel yönünü “nedenler”, sanatsal yönünü “nasıllar” oluşturur.
Bu yüzden, bilimsel ve sanatsal olarak yönetim ve yöneticilik, ancak lider
yöneticilik anlayışı ile sürdürülebilmektedir. Buna dayalı olarak
kalite
yönetimi sürekli gelişmeye bir yolculuktur.
Kalite yönetimine geçmeyi amaçlamak veya hedeflemek yanlıştır. Çünkü
kalite yönetimi bir ekip işidir ve her insanın işidir. Bu yüzden kalite yönetimi
birlikte yaşanılır. Günümüzde kalite yönetimi şansa bırakılmayacak kadar
önemli hale gelmiştir.
Kalitenin tayin edilmesinde tek karar verici müşterilerdir. Müşteriler
günümüzde giderek bilinçlenmekte ve daha fazla talep edici olmaktadırlar.
Kalite yönetimi, kurumdaki tüm çalışanların faaliyetlerini; süreçlerin,
ürünlerin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi yoluyla, müşteri memnuniyeti
ortak hedefine odaklayan bir yönetim şeklidir.
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Yönetim Sistemlerinin Temel Taşı Kalite ve Kalite Yönetimi

Bu nedenle kalite şu
alanlarda söz
konusudur
* Sistem kalitesi
* Kurum kalitesi
* Hedeflerin kalitesi
* İş kalitesi
* Hizmet kalitesi
* İletişim kalitesi
* Süreç kalitesi
* Yöntem kalitesi
* İnsan kalitesi

Kalite yönetim uygulamalarının temeli, üst yönetimin ve
diğer orta ve alt yönetim kademelerinin kalite anlayışına
gerçekten inanmaları ve bunlarla ilgili faaliyetlerde aktif
olmalarıdır.
Bu
bağlamda
bir
kuruluşta
kalite
politikasının
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, üst yöneticiden
tüm
çalışanların işin içine sokulmasıyla mümkün olmaktadır.
Zira bir kuruluşta kalite yönetiminin uygulanabilmesi için,
herşeyden önce, kaliteyi güvence altına alacak tüm
faaliyetler sistematik biçimde planlanmalı ve bu
uygulamada kuruluşun tüm çalışanları yer almalı ve kalite
yönetimini
benimsemeli,
kabullenmeli
ve
sahiplenmelidirler.

Çünkü kuruluşlarda kalite yönetiminin başarısı, öncelikle
çalışanların bunu benimsemesine ve yaşatmasına bağlıdır.
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Dünyada ve Türkiye de kalite
yönetiminin gelişimi
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Kalite Yönetim Sistemlerinde Temel
Kavramlar
Kalite Kontrol
Kalite kontrol, ürün veya hizmetlerin belirlenen standartlara ve gerekliliklere
uygunluğunu denetlemek amacıyla gerçekleştirilen doğrulama faaliyetleri ile bu
faaliyetler sırasında kullanılan yöntem ve araçların bütünüdür.
Kalite Güvence

Kalite güvencesi, toplam kalite uygulamalarının önemli bir parçasıdır. Kalite
güvencesi, müşteri beklentilerini tam olarak karşılayacak kalitedeki ürün veya
hizmetlerin üretilmesini sağlamaya yönelik olarak bir sistem dâhilinde kalite
planlaması, organizasyonu ve kontrolünü içeren planlı faaliyetler bütünüdür.
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Kalite Yönetim Sistemlerinde Temel
Kavramlar

Kalite İyileştirme
Endüstri Devrimi zamanında, artan üretim miktarları ve rekabet şartları
ürünlerin ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesine ve özellikle üretim sektöründe
hızlı gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler, sürekli
iyileştirme yaklaşımlarının şekillenmeye başlamasında önemli bir rol
oynamıştır. Örneğin, dönemin önemli ürünlerinden biri olan buharlı motor
tasarımının sürekli geliştirilmesi ile bu motorların verimliliğinde 1718-1906
yıları arasında % 20’nin üzerinde artış sağlanmıştır. Mucitler ve girişimciler
sayesinde dünyanın pek çok ülkesinde teknoloji ve endüstri alanında önemli
aşamalar kaydedilmiştir.
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Üst yönetimin önderliği
Misyonun ve vizyonun belirlenmesi
Kurum kültürünün hissedilmesi ve benimsenmesi
Müşteri odaklılık
Çalışanların eğitimi
Tam katılım ve çalışanların işbirliği
Kalite ekiplerinin kurulması
Süreçlerin iyileştirilmesi
Bireysel motivasyondan grup motivasyonuna geçiş
Verimlilik
Dışsal motivasyondan, içsel motivasyona geçiş
Etkinlik artışı
Sıfır hata hedefi
Önlemeye dönük yaklaşım
Bu süreç de yol gösterici ilkeler de sürekli gelişme
Öğrenme
“İnsan”a dönüklük
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Yönetim sistemine geçiş adımları
Geleneksel yönetim anlayışı ile yönetim sistemi anlayışının karşılaştırılması

Geleneksel yönetim anlayışı

Yönetim sistemi anlayışı

• Çok kademeli
• Otokratik
• Emredici karar alma
• Rekabetçi
• Bana ne yapacağım söylensin
• Yapılması gereken iş
• Bir konuda uzmanlaşma
• Yeniliğe kapalı
• Değişime karşı direnç
• Statükocu
• Kurallara bağlı ve yavaş
• İşleri doğru yapmak
• Örgüt odaklı
• Kırılmadıkça tamir edilmez
• Nezaretçi denetimi
• Kabul edilebilir hata oranı
• Önce teknoloji

• Yatay kademeli
• İnsiyatif sağlayıcı
• Fikir birliği
• İşbirliği
• Daha iyiyi nasıl yapacağımızı biliriz
• Bu benim işim
• Çeşitli konularda uzmanlaşma
• Yenilikçi
• Fırsatları yakalama anlayışı
• Değişime açık
• Esnek ve hızlı
• Doğru işleri yapmak
• Müşteri odaklı
• Sürekli iyileştirme
• Otokontrol
• Sıfır hata
• Önce insan
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Neden Yönetim Sistemleri?
İÇ NEDENLER
Müşteri gereklerini anlamak ve sağlamak
Ürün ve Hizmet Kalitemizi Artırmak

Prosesleri tanımlamak, anlamak ve aralarında iletişimi sağlamak
Üretim Verimini Artırmak
Daha Karlı ve verimli bir dökümhane oluşturarak büyümeyi sağlamak ve daha rekabetçi
olmak
Girdi , Proses ve Ürün Kontrolü sağlamak

Müşteri güvenini ve memnuniyetini artırmak ve böylece yeni müşteriler kazanmak

Neden Yönetim Sistemleri?
İÇ NEDENLER
Dünya devi üreticilere ürün satmak
İhracat Yapmak
Dünyanın / Avrupanın sayılı dökümhanelerinden birisi olmak
Müşteri memnuniyetini artırmak
Profesyonel kültür geliştirmek ve çalışan memnuniyetini arttırmak
Tüm proses ve süreçleri geliştirmek
Uluslar arası standartlara ulaşmak
HES ve Sosyal Sorumlulukta Dünya standartlarını yakalamak

Neden Yönetim Sistemleri?

DIŞ NEDENLER

Müşterilerimiz Yönetim
Sistem Belgelendirme
Talepleri

Üretimden Bağımsız Kalite
Grubu Talebi

Profesyonel kültür için
müşteri talepleri

Yönetim Sistemleri Ne Getirdi?

Verimlilik

Üretim Artışı

Tutarlılık

İhracat

İşgücü kaybında azalma

Atık ve kaynak
minimizasyonu

Yönetim Sistemleri Hedefleri
Yönetim Sistemi oluştururken gerçekleştirmesi gereken dört hedef
vardır:
•Sistem bütün
anlaşılmalıdır.

çalışanlar

tarafından

bilinmeli

ve

kolayca

•Sistem gerçek hayatta çalışmalı ve sürekli olarak iyileştirilmelidir.
•Sistem ilk önce dış müşterinin, daha sonra da firma içindeki çeşitli
birimlerin veya kişilerin tek tek ihtiyaçlarına odaklanmalıdır.
•Sistem, kusurların ortaya çıktıktan sonra tespitini değil, önlenmesi
(Kalite güvencesi/sürekli iyileştirme) amaçlamalıdır.

Etkin Yönetim Sistemleri Yararları

•Ulusal ve Uluslararası tanınan standarda uygun çalışıldığı belgelenerek yeni iş
olanaklarının kazanılması
•Etkin uygulama sayesinde müşteri memnuniyeti ile müşterilerden gelebilecek
şikâyetlerde azalma sağlanması

•Ürün ve hizmet kalitesi geliştirilerek maliyetleri hataların azaltılması
•Zaman ve malzeme kaybının azaltılması
•Üretim, planlama ve problem çözme çalışmalarının etkinliklerinin arttırılması
•Çalışanların motivasyonunda ve firma içi iletişimde iyileşme sağlanması

Yönetim Sistemi Araçları
Kalite Çemberi
İş hayatına her düzeyde dâhil olan çalışanlarca gönüllülük esasıyla bir araya
gelen, kendi çalışma ortamlarında her zaman gelişme, iyileşme faaliyetlerini
yürüten ve belli aralıklarla bir araya gelen gruplar genel olarak kalite çemberi
olarak tanımlanırlar.
Kaizen

Japon orijinli olan kaizen firmadaki tüm çalışanları içeren (işçi ve yönetici)
sürekli geliştirme ve iyileştirmelerdir.

Yönetim Sistemi Araçları
Altı Sigma
Altı Sigma; organizasyonun temel süreçlerini, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde, değerlendirmek ve iyileştirmek için, şimdi ve gelecekte, tüm çalışanların
bilgilerinin ve kantitatif metotların etkin olarak kullanılmasıdır. Altı Sigma’yı
diğer müşteri odaklı yaklaşımlardan ayıran nokta ise kendisinden önceki pek çok
yaklaşımın en başarılı yönlerini bünyesinde toplaması ve sahip olduğu çok güçlü
araçlarla bu yaklaşımların vaat ettiklerini gerçeğe dönüştürebilmesidir. Altı
Sigma nın en önemli özelliği problemi yönetmeye çalışmaması, ortadan
kaldırmayı denemesidir.
Standardizasyon
Birçok örgüt günümüzde yaşanan ekonomik gelişmeler ve yoğun rekabet neden
ile örgütsel süreçlerini ve ürünlerini yeniden gözden geçirmektedir. Bu yeniden
gözden geçirme sürecinde öne çıkan eğilimlerden biri de hiç kuşkusuz kalite
konusudur. Küreselleşmenin, örgütlerin kalite potansiyellerini geliştirmeleri
yönünde önemli bir baskı unsuru olduğu oldukça açıktır. Bu durum kalite
konusunda uluslar arası kabul gören standartların önemini ve geçerliliğini
arttırmaktadır.

Neden EN ISO 9001

Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
• Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
• Maliyetin azalmasını,
• Çalışanların tatminini,
• Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
• Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
• İadelerin azalmasını,
• Müşteri şikâyetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,
Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli
olduğu için bu sistem uygulanmalıdır.

Çevre Yönetim Sistemi

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının
yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı
gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.
Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında
tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini
sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya
çıkarmıştır.

Nede EN ISO 14001?
Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası
kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.
ÇYS’nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;
• Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
• Çevresel performansın artırılması
• Market Stratejileri
• Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması
• İtibar ve Pazar payını artırması
• Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin
artırılması
• Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan
kaza vb. olayların azaltılması
• Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
• Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
• İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
• ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global
pazarda kabul edilirliğin sağlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi

Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı
ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.
TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO 14001 gibi kalite ve çevre yönetimleri üzerine
yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve
sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim
duyulmuştur.

Neden OHSAS 18001

• Kârlılığı artırmak,
• İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını
sağlamak,
• Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,
• Motivasyon ve katılımı artırmak,
• Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
• Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti artırmak,
• Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik
olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

Enerji Yönetim sistemi
Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli
kullanılması esasına dayanan EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her
sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına
olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek
bir Yönetim Sistemidir.
Dünyanın yenilenmez kaynakları kullanıldıkça, rezervlerimizin azalmasına
bağlı olarak enerji fiyatları da giderek pahalılaşmaktadır. Enerji tüketimini
azaltmak sadece masrafları ve dolayısı ile maliyetleri düşürmez, bunun yanı
sıra karbon ayak izini küçültmeye ve doğal çevreyi korumamıza da olanak
sağlar. Aynı zamanda, ihtiyacımız olan enerjiyi sağlarken başkalarına
bağımlılığımızı azaltır.
Enerji yönetimi, birçok iş sektörünün temel odak noktalarından biri olmaya
başlamıştır.
Yeni uluslararası enerji yönetimi standardı olan ISO 50001, 15 Haziran 2011
tarihinde yayınlanmıştır. Diğer ISO standartları gibi, PUKÖ (planla-uygulakontrol et-önlem al) döngüsüne dayandırılmıştır ve mevcut sistemlere
entegrasyonu kolaylaştırmaktadır.

Neden EN ISO 50001?

ISO 50001 ile belgelendirilen enerji yönetim sistemini uygulamak enerji
tüketimini, kullanılan enerjiyi takip ederek, iyileştirme alanlarını tanımlayarak
ve aksiyon alarak azaltmaya ve beraberinde enerji performansını iyileştirmeye
yardımcı olacaktır. Çalışanları da kapsayacak şekilde hissedarların yapacakları
taahhüt, sistemin etkinliğinin devamlılığını sağlayan kilit konulardan biridir.

Neden EN ISO 50001?

ISO 50001 belgelendirilmesi, enerji performansını iyileştirmek ve çevre
üzerindeki etkiyi azaltmak için kuruluşların taahhüdünü gösterecektir.
Diğer yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da enerjide verimliği
artırmak için yeni bir yönetmelik yayınlamıştır. 27 Ekim 2011’de Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin
Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ile yılda 1000 TEP
miktarında enerji tüketen sanayiciler, Enerji Bakanlığı’na başvurarak anlaşma
imzalamaktalar.
Anlaşma çerçevesinde işletme, üç yıl içinde yıllık tükettiği enerji miktarını
minimum yüzde 10 azaltmayı taahhüt ediyor. 3 yıl sonunda başarılı olan şirket,
hem fatura giderlerini düşürüyor hem de en yüksek enerji tüketim faturasının
yüzde 20’sini Enerji Bakanlığı’na ödetiyor. Yönetmelik gereğince Bakanlığın bu
desteğinden yararlanmak isteyen işetmeler için 01.01.2014 tarihinden itibaren
ISO 50001 Standardı belgesine sahip olma şartı aranmaktadır.

Neden EN ISO 50001?

Düzenlemeyle enerji verimliğini arttırmaya yönelik projelere de büyük destek
veriliyor. Bu kapsamda proje geliştiren şirketlere 300 bin liraya kadar teşvik
veriliyor. Bu destek, işletmelerin kendi enerjisini kendisi üretmek için
kurdukları sistemler ile yenilenebilir enerji projelerinin hazırlanmasında
danışmanlık şirketlerinden alınacak hizmet bedellerine de uygulanıyor.

Neden EN ISO 50001?

Enerji Yönetim Sistemi’nin kuruluşlarda geliştirilmesi sonucunda;

•Enerji politikasının resmiyet kazanması
•Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji
masrafında düşüş
•Çevrenin korunması
•Kaynakların etkin kullanımı
•Sera gazı emisyonunun azaltılması
•Mevzuata uyumun sağlanması
•Başta Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile kolayca
entegre olabilmesi.

Zaten ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimiz var neden
ISO 50001?

Organizasyonların büyük bir çoğunluğunda ISO 14001 çevre yönetim
sistemlerinde enerji, bir boyut olarak ele alınmasına rağmen belirgin bir
önem verilmemektedir. Kuruluşlar daha ziyade açık bir şekilde dikkati çeken
kimyasallar ve atıklara odaklanmaktadırlar.
ISO 50001 ise sadece enerji yönetimi için tasarlanmıştır ve ISO 14001’in
kapsamadığı gereklilikleri içerir.
ISO 50001 enerji yönetim sistemi uygulaması, enerji tüketimi ve enerji
performans göstergelerini oluşturarak çevre yönetim sistemi içindeki amaç
ve hedefler için gereken yapıyı oluşturmaya yarar sağlayacaktır.

Zaten ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimiz var neden
ISO 50001?

Etkin bir şekilde kullanılan enerjinin özelliklerini dikkate almak sadece
enerjinin nereden geldiğini, etkilerini ve riskleri belirlemekle kalmaz aynı
zamanda kendi iç kaynaklarımızda yenilenebilir olanları da ortaya çıkarmayı
sağlar.
Her ne kadar enerjinin belirgin bir maliyeti olduğu ve iyileştirme
çalışmalarının yapılabileceği bilinse de genelde ilk satınalma ve tasarım
sırasında bu konular ihmal edilir ve enerji verimliliği ve finansal tasarruf
fırsatları kaçırılır. ISO 50001 spesifik olarak bu tür noktaların altını çizerek
enerji yönetim sistemi sayesinde fırsatların araştırılmasını ve iyileşmelerin
yapılmasını garanti altına alır.

ISO 50001 Nereden ve Nasıl Başlamalıyız?
Enerji Yönetim Sistemi kurmaya karar verdiğimizde enerji kullanımı ve
tüketim hakkında arka planda bize gerekli olacak bilgileri toplamalıyız ki esas
alınan enerji dayanak noktamıza karar verelim. Bu bilgileri toplamadan
enerji yönetim sisteminin gereklerini yerine getiremeyiz.
Temel dayanak noktası oluşturulurken bazen tedarikçi kanallardan bilgiler
alınır; örneğin elektrik bazen de elektrik ve gaz sayaçlarının haftalık veya
aylık takibiyle kullanım seviyeleri belirlenir. Mazot ve yakıt kullanımlarına
ilişkin bilgiler de benzer şekilde tedarikçilerden elde edilebilir.
4.1 Genel Gerekler
Enerji Yönetim Sistemi standardın gerektirdiği yerlerde dokümante
edilmelidir. İlk olarak enerji yönetim sisteminin kapsamı ve sınırları
tanımlanmalıdır. Kapsam ve sınırlar ne kadar net çizilirse ilgili tarafların
sistemin kapsamını anlamaları o kadar rahat olacaktır.
Sistemin planlaması proje yönetimi, akış şemaları veya toplantılar bazında
faaliyetlerin takip edilmesi şeklinde yapılabilir.

ISO 50001 Nereden ve Nasıl Başlamalıyız?

4.2 Yönetimin Sorumluluğu
Yönetimin sorumluluğu diğer iki standartta (ISO
9001 ve 14001) olduğundan daha fazla detaya
girmektedir. Kararlı ve tutarlı bir yaklaşımın
sağlanması için etkin bir sistemde ilgili alanlarda
taahhütler yapılmalıdır.
Üst Yönetim tarafından yetkinliği ve konu hakkında becerileri olan bir Yönetim Temsilcisi atanmalı
ve enerji yönetim ekibi tanımlanmalıdır.

ISO 50001 Nereden ve Nasıl Başlamalıyız?

4.3 Enerji Politikası
Diğer tüm yönetim sistemlerinde olduğu gibi ISO 50001’de de üst yönetim
tarafından tanımlanmış enerji politikasının oluşturulması gerekmektedir.
Belirlenen politika kuruluşun yapısına, ölçeğine enerji kullanımına ve
tüketimine uygun bir yapıda olmalıdır.
Keza diğer politikalara benzer şekilde üst yönetim, enerji performansının
sürekli iyileştirilmesini, amaç ve hedeflere ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan
kaynakların ve bilginin sağlanmasını ve enerji konusundaki yasal ve diğer
gereklerin uygulanacağını taahhüt etmelidir.
Bahis konusu taahhütler enerji yönünden verimli ürün ve hizmetlerin
alınmasını ve enerji performansının iyileştirilmesi için tasarımını da
desteklemek durumundadır.
Diğer politikaların tersine enerji politikasının dışarıyla paylaşıp
paylaşılmayacağına yönetim tarafından karar verilebilmektedir.

ISO 50001 Nereden ve Nasıl Başlamalıyız?
4.4 Enerji Planlama
Sistemin temel noktası oluşturulduktan sonra artık sıra standardın ana
gerekliliklerini planlamaya gelmiştir. Bu noktada çevre boyutları değerlendirmesine benzer şekilde faaliyetler gözden geçirilerek enerji planlama süreci
yapılmalı ve dokümante edilmelidir.
Enerji konusunda ilgili yasal ve diğer gerekler mevcut çevre yönetim
sisteminin bir parçası olabilir. Yasal ve diğer gerekler listelendikten sonra
kuruluş yaptığı uygulamalarla bahis konusu gereklilikler ile uygunluk içinde
olduğunu gösterecektir .
Enerji kullanımının ölçümlerle takip edilmesi ve enerji konusundaki diğer
bilgiler, örneğin mevcut enerji kaynakları, geçmiş ve gelecek enerji
tüketimlerinin değerlendirilmesi, enerjinin analiz edilmesine temel
oluşturacaktır.
Analiz tamamlandıktan sonra enerji tüketimlerinin belirgin olduğu yerler
(tesisler, ekipman, sistem ve süreçler) tanımlanmalıdır.
Sonuç olarak kuruluş, enerji performansının iyileştirilmesi için belirlenen
fırsatları önceliklendirmeli, enerji performans göstergelerini ve hedeflerini
belirlemelidir.
Baz alınan enerji başlangıç noktası ilk değerlendirme sonucunda belirlenmiş
olmalıdır.

ISO 50001 Nereden ve Nasıl Başlamalıyız?

4.5 Uygulama
Planlama çalışmalarının sonucu olarak aksiyon planları hayata geçirilmelidir.
Diğer standartlarda olduğu gibi enerji performansını ilgilendiren konularda
görev yapanların sorumlulukları tanımlanmış yetkin kişiler olmalıdırlar. İç
iletişim kanallarıyla kuruluş adına çalışanların enerji performansı hakkında
bilinç düzeyi geliştirilmelidir.
Doküman kontrolü ve operasyonel kontrol, ISO 14001 standardının
gerekleriyle örtüşmekle beraber tasarım, üzerinde önemle durulan maddelerden biridir. Acil durumlar 50001’de ayrı bir başlık halinde kapsanmamış
olmakla birlikte operasyonel kontrollerin içinde kısmi olarak yer almaktadır.

ISO 50001 Nereden ve Nasıl Başlamalıyız?

4.6 Kontrol
Faaliyetlerin kilit noktaları izlenmeli, enerji performansının etkinliği takip
edilmelidir. İzleme ve ölçme seviyesi her kuruluşun sayaçlarına, yazılım
programlarına ve kapasitesine göre değişebilecektir. Ölçüm aletleri kalibre
edilmeli ve izleme sonuçlarındaki sapmalar araştırılmalıdır.
ISO 14001’de ve OHSAS 18001’de olduğu gibi yasal ve diğer gereklerle
uygunluk durumu özellikle enerji konusuna odaklanarak değerlendirilmeli ve
keza diğer standartların gerektirdiği gibi iç denetimler yapılmalı,
uygunsuzluklar tespit edilerek düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenmelidir.

ISO 50001 Nereden ve Nasıl Başlamalıyız?

4.7 Yönetimin Gözden Geçirmesi
Diğer yönetim sistemi standartlarına benzer şekilde yönetimin gözden
geçirmesi gerçekleştirilmelidir. YGG, etkin bir sistemin önemli gereklerinden
biri olup sistemin, üst yönetimin beklentilerini karşılayıp karşılamadığını
görebilmesi için bir araçtır. YGG sıklığı kuruluştan kuruluşa farklılık
gösterecektir. Sistemin ilk kurulduğu sıralarda daha sık gözden geçirme
olması, sistem olgunlaştıkça aralıkların uzaması beklenen bir durumdur.
Elbette bu temel gerekler üzerinden kurulacak enerji yönetim sistemleri,
kuruluşun kendine özgü olacaktır ve ancak kurum kültürünün gereklerine
uygun olarak tasarlanırsa etkin sonuçlar verecektir.

ISO 14001/OHSAS18001/ EN ISO 50001
KALİTE POLİTİKASI, ÇEVRE POLİTİKASI, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ
POLİTİKASI, ENERJİ POLİTİKASI
KALİTE HEDEFLERİ, ÇEVRE HEDEFLERİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HEDEFLERİ, ENERJİ HEDEFLERİ
DOKÜMANLARIN KONTROLÜ
KAYITLARIN KONTROLÜ
İÇ TETKİK
UYGUNSUZLUKLARIN KONTROLÜ
DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETLERİ
EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

ISO 14001/OHSAS18001/ EN ISO 50001

ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 50001 belgelerinde risk analizi yöntemi,
acil durum planları, isg, çevre ve enerji programları ve performans izleme ve
ölçme gibi ortak oluşturulabilecek maddeler
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2.http://tr.wikipedia.org
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Mahmut DEDE
Enerji Verimliliği Danışmanı

Schneider Electric EVD

EVD olarak hizmetlerimiz...
Enerji Verimliliği
Hizmetlerimiz

Enerji
İzleme

Servis
Büro

Enerji
Etüdü

ISO50001
VAP
Danışmanlığı Danışmanlığı

Enerji
Yöneticiliği
Hizmeti

Deneyim ve Referanslar Türkiye
 Tüpraş
 Petkim
 Halkbank
 TRT, Ankara
● Novartis, İstanbul
● Goodyear, İzmit
● Nestle, Bursa
● Unilever, İstanbul
● Coca Cola, İzmir
● Coca Cola, Çorlu
● Gübretaş
● BAT
● Türk Traktör
● Betareks Tekstil
● Gürgenler A.Ş.
● Hisar Tekstil
● İpek Bulgur
● Omtaş Otomotiv
● Hyosung

● Bekaert
● Yücel Boru
● AkçanSA
● TAI
● Nortel NETAŞ
● IMKB
● Carousel
● Carrefour
● Ford Otosan, Eskişehir
● ASD Orman Ürünleri
● Batıçim Batı Anadolu Çimento
● Batısöke Çimento
● Efe Cam
● Konmak Konyalılar Makina
● Modasan Tekstil
● Vig Metal
● Serban Tekstil
● Perlitaş
● Sasa Polyester

● Kastamonu Entegre
● Kardemir
● Kordsa
● Eriş Un
● Shell & Turcas
● Aygaz
● Betek Boya
● Ulus Devlet Hastanesi
● ...
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Neden Enerji Yönetimi?

Enerji ve Karbon Yönetimi İçin
3 Temel İtici Güç
FİNANSAL NEDENLER

Sanayi Sektörü, Verimlilik Potansiyeli

Enerjinin Toplam Maliyet İçerisindeki Oranı

Enerji ve Karbon Yönetimi İçin
3 Temel İtici Güç

YASAL
YÜKÜMLÜLÜKLER

Yasal Düzenlemeler
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu



TBMM’de Kabul Tarihi : 18 Nisan 2007
Resmî Gazete Tarihi : 2 Mayıs 2007

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin
Artırılmasına Dair Yönetmelik

Resmî Gazete Tarihi : 25 Ekim 2008

Resmî Gazete Tarihi : 27 Ekim 2011
Diğer Yönetmelikler


Sürekli takip edilmesi gerek

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023

Resmî Gazete Tarihi : 25 Şubat 2012
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2023 Hedeflerimiz

Yasal
Zorunluluklar

2011 yılı değerine göre

20

2023

Enerji Yoğunluğu
2010 yılı değerine göre

25

2023

Sürdürülebilir Yapı Stoğu

2011 yılı değerine göre

20

2023

Kamu bina ve tesislerinin enerji tüketimi

Enerji Kimlik
Belgesi

2017
Enerji
Yöneticisi
Görevlendirme
Zorunluluğu
ISO 50001
Enerji
Yönetimi
Standardı

Enerji Kalitesi
(Kompanzasyon
& Harmonik)
Değerleri Takibi

Demir Çelik Sektörü ile ilgili...
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012 - 2023

No

Stratejik Amaç

Hedef

Uygulama
Tarihi

Eylem
Her sektörden belirlenecek en az
Belge’nin yayım tarihi beş (5) işletmede, YEGM
finansmanıyla dört (4) yıllık
itibarıyla 10 yıl
2013-2014
Sanayi ve
periyotlarda
enerji
etütlerinin
içerisinde, her bir
hizmetler
sanayi alt sektöründeki yapılması
sektörlerinde
indirgenmiş enerji
enerji
SA-01
yoğunlukların, her bir
yoğunluğunu ve
alt sektör için %10’dan Yılda 5.000 TEP üzerinde enerji
enerji
tüketen işletmelerde ve kullanım
az olmamak üzere
kayıplarını
alanı 20.000 m2 üzerinde olan ticari
sektör işbirlikleriyle
2016-2017
azaltmak
ve
hizmet
amaçlı
kullanılan
belirlenecek oranlarda
binalarda enerji etütlerinin dört (4)
azaltılması
yılda bir yapılması
59

Teşvikler
Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)

Teşvikler
Gönüllü Anlaşmalar

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ

SERA GAZI
EMİSYONLARININ
TAKİBİ HAKKINDA
YÖNETMELİK VE SERA
GAZI EMİSYONLARININ
İZLENMESİ VE
RAPORLANMASI
HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji ve Karbon Yönetimi İçin
3 Temel İtici Güç
SOSYAL SORUMLULUK
VE “YEŞİL” İMAJI

Enerji Ve Karbon Yönetimi
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Uluslararası Yönetim Standartları
Uluslararası
Yönetim Standartları

Yeni
Kalite
ISO 9001

Çevre
ISO 14001

İş Sağlığı &
Güvenliği
OHSAS 18001

Enerji
Yönetimi
ISO 50001

ISO 50001,
EN 16001 Enerji Yönetim Standardı’nın
uluslararası versiyonudur.
(TS EN ISO 50001)

ISO 50001 ve Diğer Yönetim Sistemleri

ISO 50001 ve Diğer Yönetim Sistemleri

ISO 50001 – Olmazsa Olmazlar
- Üst yönetim desteği,
- En az bir sorumlu kişinin tayin edilmesi,
- Her düzeyde, sürekli iletişimin sağlanması,

- Detaylı bir enerji politikasına sahip olunması,
- Enerji planlaması, uygulanması, takibi ve ölçümlerin
yapılması,
- Sürekli iyileştirme sürecinin işletilmesi.

Ülkeler arası dağılım

Ülkelerin ISO 50001 ile ilgili teşvikleri ve
zorunlulukları

Ülkelerin ISO 50001 ile ilgili teşvikleri ve
zorunlulukları

ISO 50001 Faydaları
Uygulamaya koyulan projeler yardımıyla enerji tüketimi azaltılır, enerji
tüketiminin azaltılması ile birlikte enerjiden kaynaklanan masraflar kontrol
altında tutulur ve azalır.
Cihaz ve ekipman kullanımı kontrol altında tutulur ve enerji tüketiminin
izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilir.

Verimsiz enerji kullanımından kaynaklanan olumsuz çevre etkisi azaltılır,
emisyon izleme ve raporlama için sistem hazırlanır ve uygulanır.

Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı artırır.

ISO 50001 Sertifikasyonunun Kapsamı?
●Enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten tüm kurum ve
kuruluşlar için ISO 50001 temelli bir enerji yönetim
sisteminin uygulanması önemlidir.
●Enerji Yönetim Standardı kapsamı ve sınırları müşteri
talebine göre belirlenir:
● Kurumun/şirketin tüm işletmeleri,
● Kurum/şirket işletmelerinin bir kısmı,

● Kurumun/şirketin tek bir işletmesi,
● İşletmenin bir bölümü.

Enerji Yönetim Sistemi Genel Gereksinimleri
Enerji Politikası

Yasal Yükümlülükler ve Koşullar
Enerji Değerlendirmesi (Enerji Etüdü)
Önceliklerin Belirlenmesi
Hedefler & Enerji Aksiyon Planı
Planlama, Uygulama, Kontrol Etme & Gözden Geçirme

PUKO Çevrimi
Sürekli İyileştirme

Enerji Politikası
Planlama
Gözden geçirme

İç denetim

Uygulama & İşletme

Kontrol

Önleyici Aksiyon

İzleme & Ölçme

Enerji Yönetimi Aşamaları
Taahhüt

Sürekli İyileştirme
Performansın
değerlendirilmesi &
hedeflerin set edilemesi

Yeniden
değerlendirme

Aksiyon
planlarının
hazırlanması

Başarıların
paylaşımı

Aksiyon
planlarının
uygulanması

İlerlemenin
takibi

Aşama 0. Ön Hazırlık ve Eğitim
• ISO 50001 Farkındalık Eğitimi
• ISO 50001 Uygulama Eğitimi
• ISO 50001 İç Tetkikçi Eğitimi

Aşama 1. Sürekli İyileştirme için Taahhüt
• Enerji Yönetim Sorumlusunun Tayini
• Enerji Yönetim Ekibinin oluşturulması
• Enerji Politikasının Oluşturulması
AKDAŞ DÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Enerji Politikası
Bu politikanın kapsamı AKDAŞ DÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'nin üretim faaliyeti
gerçekleştirdiği tüm bina ve tesisleri içermektedir. AKDAŞ DÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş., Enerji
Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, faaliyetleri ve hizmetleri süresince , enerji
performansını sürekli iyileştirmeyi , çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı
hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla AKDAŞ DÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
olarak;
Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde
kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlamak ve
“Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi,
Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara , düzenlemelere ve zorunlu standartlara
uymayı,
En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmak,
uygulamak ve devamlılığını sağlamayı,
Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve altyüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda
ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamak,
sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmeyi,
Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, enerji verimliliğinin arttırılması
ve sürdürülebilir kılınması, kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında
gerekli kaynakları sağlayarak aktif rol oynamayı,
Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satınalmasında ve enerji performansının
iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin
yapılmasını güvence altına almayı
taahhüt ederiz.
Ad-Soyad
Genel Müdür
Eylül 2014

Aşama 2. Performansın Değerlendirilmesi
•
•
•
•
•

Verilerin toplanması ve izlenmesi
Baseline oluşturulması
Kıyaslama ile mevcut durumun tespiti
Enerji Kullanım şeklinin analizi
Teknik analizler ve enerji etütleri

Aşama 3. Hedeflerin Belirlenmesi
• Kapsamın belirlenmesi
• İyileştirme Potansiyelinin belirlenmesi
• Hedeflerin set edilmesi
Proje
Önerisi

Tasarruf

Enerji
Türü

Önlemler

Miktar

Birim TEP/Yıl

TL/Yıl

CO2
Azalma
Miktarı
Ton/yıl

Geri
Ödeme
Süresi
Yıl

Yatırım
Miktarı
TL

Uygulama
Planı
Vade*

1

Akdaş-1 INDUCTOTHERM indüksiyon ocağı

Elektrik

551.956,18 kWh

47,47

103.007,72

368,16

-

-

-

2

Akdaş-1 EGES indüksiyon ocağı

Elektrik 1.082.160,00 kWh

93,07

201.955,95

721,8

-

-

-

3

Akdaş-6 EGES F1 indüksiyon ocağı

Elektrik

38.625,87 kWh

3,32

7.208,48

25,76

-

-

-

4

Akdaş-6 EGES F2 indüksiyon ocağı

Elektrik

16.043,50 kWh

1,38

2.994,09

10,7

-

-

-

5

Kesme bölümü toz toplama fanı klapesinin açılması

Elektrik

241.335,00 kWh

20,75

45.038,66

160,97

-

-

-

6

Toz toplama fanlarında %20 enerji tasarrufu sağlanması

Elektrik

432.405,00 kWh

37,19

80.696,72

288,41

-

-

-

7

CVS pota ocağı işletme sorunlarının ortadan kaldırılması

Elektrik

20.986,08 kWh

1,8

3.916,49

13,99

-

-

-

8

Akdaş-1, Akdaş-6 ve Akdaş-3 Fabrikası basınçlı hava

Elektrik

388.631,00 kWh

33,42

73.087,42

259,22

5.000,00

0,07

Kısa Vade

Elektrik 1.179.980,69 kWh

9

Enerji izleme sistemi

101,48

220.211,54

151,74

143.550,00

0,65

Kısa Vade

10

Akdaş-6 küçük fırın fazla havanın azaltılması

Doğalgaz

197.358,47 kWh

16,97

20.644

131,64

15.803,00

0,77

Kısa Vade

11

Akdaş-6 Büyük fırın fazla havanın azaltılması

Doğalgaz

276.436,88 kWh

23,77

16.507

184,38

15.803,00

0,96

Kısa Vade

12

Akdaş-6 Büyük fırın reküperatör uygulaması

Doğalgaz

266.387,44 kWh

22,91

15.907

177,68

16.350,00

1,03

Kısa Vade

13

Akdaş-1 4 nolu fırın fazla havanın azaltılması

Doğalgaz

165.038,69 kWh

14,19

13.044

110,08

15.803,00

1,21

Kısa Vade

14

Kestirimci bakım

Elektrik

197.826,82 kWh

17,01

49.067

131,95

60.000,00

1,22

Kısa Vade

15

Akdaş-6 küçük fırın reküperatör uygulaması

Doğalgaz

96.607,63 kWh

8,31

10.105

64,44

17.900,00

1,77

Kısa Vade

16

Akdaş-1, 1 nolu fırın reküperatör uygulaması

Doğalgaz

78.816,10 kWh

6,78

6.229

52,57

13.150,00

2,11

Orta Vade

17

Akdaş-1 3 nolu fırın fazla havanın azaltılması

Doğalgaz

71.447,03 kWh

6,14

5.647

47,66

15.803,00

2,80

Orta Vade

18

Aydınlatma değişimi

Elektrik

208.595,28 kWh

17,94

38.928,68

259,22

78.621,60

2,02

Orta Vade

19

Akdaş-6 NEO kompresör

Elektrik

419.549,36 kWh

36,08

78.297,56

279,84

253.471,03

3,24

Orta Vade

20

Akdaş-3 NEO kompresör

Elektrik

98.675,04 kWh

8,49

18.415,03

65,82

61.129,46

3,32

Orta Vade

21

Akdaş-1 2 nolu fırın fazla havanın azaltılması

Doğalgaz

56.138,82 kWh

4,83

4.437

37,45

15.803,00

3,56

Orta Vade

22

Akdaş-1, 2 nolu fırın reküperatör uygulaması

Doğalgaz

46.499,93 kWh

4

3.675

31,02

13.150,00

3,58

Orta Vade

23

Akdaş-1 1 nolu fırın fazla havanın azaltılması

Doğalgaz

53.727,79 kWh

4,62

4.246

35,84

15.803,00

3,72

Orta Vade

24

Akdaş-1, 3 nolu fırın reküperatör uygulaması

Doğalgaz

44.779,26 kWh

3,85

3.539

29,87

13.150,00

3,72

Orta Vade

25

Akdaş-1, 4 nolu fırın reküperatör uygulaması

Doğalgaz

41.912,17 kWh

3,6

3.312

27,96

17.480,00

5,28

Uzun Vade

26

Akdaş-1 VORTEX Kompresör

Elektrik

227.489,25 kWh

151,74

253.471,03

5,97

Uzun Vade

0,97

Kısa Vade

Toplam

19,56

42.454,73

558,93

1.072.572,38

3.819,91 1.041.241,12

Aşama 4. Aksiyon Planının Oluşturulması
• Teknik aşamaların ve hedeflerinin belirlenmesi
• Kaynakların ve rollerin tanımlanması

Aşama 5. Aksiyon Planının Uygulanması
•
•
•
•
•

İletişim planının oluşturulması
Farkındalığın arttırılması
Kapasite arttırımı
Motivasyon sağlama
İlerlemenin izlenmesi ve takibi

Aşama 6. İlerlemenin Değerlendirilmesi
• Sonuçların ölçülmesi
• Aksiyon planının gözden geçirilmesi

Aşama 7. Başarıların Paylaşılması
• Dahili paylaşım
• Harici paylaşım

Örnek Program & Fuar & Organizasyon
 Ankiros
 Karbon Saydamlık Projesi (CDP)
 UEVF
 ICCI
 Yeşil İş Konferansı
vb.

Sorularınız
Yorumlarınız

