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Amaç 
 
Enerji kullanımınızı izlemek ve raporlamak adına bütün kaynaklardan olan enerji tüketiminizi kaydediniz. Biz, karbon 

emisyonunu hesaplarken düzenli olarak veri kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. 

 

 

1: İşletmenizin kullandığı bütün enerji türlerin l istesini hazırlayın   
Kullandığınız bütün farklı enerji tiplerini takip etmelisiniz. Listeniz, ne tip enerjinin kullanıldığı ve ne için 

kullanıldığını içermelidir. Aşağıdakilerin hepsini kapsamalıdır: 

 

Elektrik  |  Gaz  |  Benzin ve dizel  |  Odun, Kömür ve gazyağı gibi diğer tip yakıtlar 

 

 

2: Kullanılan her tip yakıt için tüketiminizi nasıl ölçeceğinizi belirleyin   
Her tip enerji kaynağınızı ölçebilmenin en iyi yolunu bulun. Örneğin, elektrik faturanız tükettiğiniz 

kilovatsaat’i (kWh) belirtecektir veya satın alma kayıtlarınız kaç litre veya galon petrol satın aldığınızı 

gösterecektir. Bütün bu kaynakları kaydetmeden önce doğru hesaplamalar kullanarak kWh’ya çevirmeniz 

gerecektir. 

 

 

3: Bütün enerji kullanımınızı düzenli olarak kayıt etmek için bir sistem 

uygulayın   
İlgili personelinize, bütün kaynaklardan enerji tüketiminin, ne zaman ve nasıl kaydedileceğini öğretin (kWh 

nasıl dönüştürüleceği de dahil) ve bu bilgilerin düzenli olarak kaydedildiği bir hesap tablosu oluşturun. 

Hesap tablonuz aşağıda belirtilen başlıkları içermelidir ve Member Zone’da (Üye Alanı) bir şablon 

bulunmaktadır: 

 

– Her bir enerji kaynağının adı 

– Tedarikçinin adı 

– Eğer mümkünse, operasyonun hangi bölümünde kullanıldığı 

– Verilmiş zaman arağında kWh cinsinden kullanılma miktarı  

– Raporlama periyodunda son olarak karbon eşdeğer emisyonu eklemek en iyisidir. 

 

Denetleme sırasında bu belgeyi göstermeniz istenebilir, bu yüzden belgenin bütün ilgili şahıslara 

ulaşılabilir olduğundan emin olunuz. 

 

 

4: Enerji kullanımınızı düzenli hazırlanan dahili raporlarınıza ekleyin   
Dahili sürdürülebilirlik raporunu, enerji tüketimini ve bunun önceki raporla ve geçen yıllardaki periyotlarla 

kıyaslamasını içermelidir.   

 

 

5: Performansınızı gözden geçirin ve geliştirebileceğiniz alanlar bulun   
Bu bilgiyi aşağıdakileri değerlendirme için kullanınız ve dahili işleyiş raporunuza kendi sonuçlarınızı yazınız: 

 

– Kullandığımız enerji miktarını azaltıyor muyuz?  

– Operasyonumuzun hangi kısımları en çok enerji tüketiyor? 

– Enerji tüketimimizi azaltmak için ne tip değişiklikler yapmalıyız? 
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