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GİRİŞ  
 

0.1 Ümumi  
 

Bu tәlimatın hazırlanılmasında mәqsәd, enerji sәmәrәlililik, enerjidәn istifadә vә enerji sәrfi   daxil olmaqla   
davamlı şәkildә enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrini yaxşılaşdırmaq üçün zәruri olan sistem vә proseslәr 
qurmaqla müәssisәyә kömәklik göstәrmәkdәn ibarәtdir. Bu sәnәd bir müәssisә üçün enerji menecment 
sistemi üzrә tәlәblәri müәyyәn edir. Enerji menecment sisteminin uğurlu tәtbiqi, müәssisәdә xüsusilә 
rәhbәrlik başda olmaqla tәşkilatın bütün struktur sәviyyәlәrindә öhdәlik götürmәklә enerji istifadәsindә iş  
göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması әnәnәsini dәstәklәyir.    

Bu tәlimat müәssisәnin nәzarәtindә olan fәaliyyәtlәrә şamil olunur. Onun tәtbiqi, mәxsusi olaraq 
müәssisәnin xüsusi tәlәblәrinә, o cümlәdәn sistemlәrin mürәkәbliyinә, sәnәdlәşdirilәn informasiyanın 
dәrәcәsinә vә mövcud resurslara uyğunlaşdırıla bilәr. Bu tәlimat, enerji menecment sistemlәrinin iş 
hәcmindәn vә hüdudlarından kәnar son istifadәçilәr tәrәfindәn mәhsulun istifadәsinә vә  bina/qurğulardan, 
avadanlıqlardan, sistemlәrdәn yaxud enerjidәn istifadә proseslәrindәn kәnar mәhsulun layihәsinә şamil 
edilmir.  

Enerji menecment sistemlәrinin işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsinә, enerji sәmәrәlililiyi, 
enerjidәn istifadә vә enerji sәrfi ilә әlaqәdar  hazırlanılan  enerji siyasәti, enerji mәqsәdlәri, enerji hәdәflәri 
vә tәdbirlәr planları daxildir ki, bu zaman qüvvәdә olan hüquqi tәlәblәr vә digәr tәlәblәri ödәmәk  mütlәq 
zәruriyyәt hesab olunur. Enerji menecment sistemlәri (EMS),   müәssisәyә mәqsәdlәr vә enerji hәdәflәri 
qoymaqda vә onlara nail olmaqda, lazım gәldikdә isә enerji iş  göstәrcilәrindә yaxşılaşdırmaya nail olmaq 
üçün tәdbirlәr görmәkdә vә öz idarәetmә sistemini bu tәlimatın tәlәblәri ilә uyğunluq tәşkil etmәsini 
nümayiş etdirmәkdә kömәklik göstәrir.  

 

0.2 Enerjidәn istifadәdә iş göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması üzrә yanaşma  
 

Bu tәlimat, enerjidәn istifadәdә iş  göstәricilәrinin davamlı şәkildә yaxşılaşdırılmasına yönәlәn, sistematik, 
mәlumat (data) yönümlü vә faktlara әsaslanan proseslәr üzrә tәlәblәrin formalaşdırılmasını tәmin edir. 
Vaxtaşırı effektiv vә ölçülә bilәn nәticәlәrin alınmasını tәmin etmәk üçün enerjidәn istifadәdә iş  
göstәricilәrindә yaxşılaşdırma, bu tәlimatda tәqdim edilәn konsepsiyalar daxilindә inteqrә edilmiş әsas 
elementdir. Enerjidәn istifadәdә iş  göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması, enerji sәmәrәliliyi, enerjidәn istifadә 
yerlәri vә enerji sәrfi ilә әlaqәdar bir konsepsiyadır. Enerji istifadәsindә iş  göstәricilәri vә enerji baza xәtti, 
bu sәnәddә bir biri ilә qarşılıqlı әlaqәlәnәn elementlәrdir ki, bunlar müәssisәyә enerjidәn istifadә 
göstәricilәrinin yaxşılaşdırılmasını nümayiş etdirmәyә kömәklik göstәrir.        

 

0.3 Planlaşdır-Yerinә yetir – Yoxla-Uyğunsuzluqları aradan qaldır (PYYU)     
Bu tәlimatda tәsvir edilәn enerji menecment sistemi, PYYU konsepsiyası әsasında davamlı yaxşılaşdırmaya 
vә şәkil 1-dә tәsviri verildiyi kimi enerjinin idarәedilmәsini müәssisәnin gündәlik iş tәcrübәsini birlәşdirir.  

Enerji menecment mövzusunda PYYU yanaşması aşağıda göstәrilәnlәri ehtiva edir.  



İSO 50001:2018 (E) 
 

6 
 

-Planlaşdır: müәssisәnin iş mühitini başa düş, enerji siyasәti vә enerji menecment heyәtini formalaşdır, 
risklәri vә fürsәtlәri hesaba alacaq tәdbirlәri nәzәrә al, enerji qiymәtlәndirilmәsini apar, iri hәcmli enerjidәn 
istifadә yerlәrini müәyyәn et vә enerji istifadәsindә iş göstәricilәrini, enerji baza xәttini, enerji mәqsәdlәrini 
vә hәdәflәrini, vә müәsisәnin enerji siyasәtinә uyğun olaraq enerji istifadәsindә iş göstәricilәrini 
yaxşılaşdıracaq nәticәlәr vermәk üçün zәruri olan  tәdbirlәr planını formalaşdır. 

- İcra et. Tәdbirlәr planını, istismara vә texniki xidmәtә nәzarәti vә EMS haqqında ünsiyyәti hәyata keçirt, 
sәlahiyyәt vermәni tәmin et, layihәlәndirmә vә satınalma işlәrindә enerji istifadәsindә iş göstәricilәrini  
nәzәrә al.  

-Yoxla. Enerjidәn istifadәsindә iş  göstәricilәrinin vә enerji menecment sisteminin monitorinqini apar, ölç, 
tәhlil et, qiymәtlәndir, auditini apar vә rәhbәrliyin qiymәtlәndirilmәsinә nail ol.  

-Uyğunsuzuğu aradan qaldır. Uyğunsuzluqları aradan qaldırmaq üçün tәdbirlәr gör vә enerji  
istifadәsindә iş göstәricilәrini vә enerji menecment sistemini davamlı olaraq tәkmillәşdir.      

 

Şәkil 1- Planlaşdır-Yerinә yetir – Yoxla-Uyğunsuzqluları aradan qaldır 
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0.4 Digәr idarәetmә sistemlәri üzrә standartlar ilә uyğunluğu  
Bu sәnәd, yüksәk sәviyyәli strukturuna, oxşar baza mәtninә, ümumi terminlәr vә adlar  daxil olmaqla 
idarәetmә sistemlәri standartları üzrә İSO-nun tәlәblәrinә uyğundur, bununla da digәr idarәetmә sistemi 
standartları ilә yüksәk şәkildә uyğunluq tәşkil edir. Bu sәnәddәn müstәqil şәkildә istifadә edilә bilәr;  lakin 
müәssisә, öz enerji menecment sistemlәrini digәr menecment sistemlәri ilә birlәşdirmәk yaxud biznes, әtraf 
mühit yaxud sosial mәqsәdlәrә nail olmaq üçün  onları digәr enerji menecment sistemlәrinә inteqrә etmәk 
seçimini edә bilәr. Oxşar әmәliyyatlar yerinә yetirәn, lakin enerji istifadәsindә müxtәlif iş göstәriclәrinә 
malik  iki müәssisәnin hәr ikisi, İSO 50001-in tәlәblәri ilә uyğunluq tәşkil edә bilәr.   

Bu sәnәd, uyğunluğu qiymәtlәndirmәk üçün istifadә edilәn tәlәblәrdәn ibarәtdir. Bu sәnәd ilә uyğunluğu 
nümayiş etdirmәk arzusunda olan hәr bir müәsisә  bunu aşağıdakılar  vasitәsilә icra edә bilәr:  

- Qiymәtlәndirmә aparmaqla vә özü bәyan etmәk yolu ilә, yaxud       
- Müştәrilәr kimi maraqlı tәrәflәr tәrәfindәn onun uyğunluğunun tәsdiqinә yaxud onların bәyan 

etmәsinә nail olmaq, yaxud  
- Kәnar tәşkilatlar tәrәfindәn onun enerji menecment sisteminin  sertifikasiya olunmasına 

/qeydiyyata alınmasına nail olmaq.  

Bu sәnәddә, aşağıda qeyd edilmiş yazı qaydalarından  istifadә edilmişdir: 

- shall tәlәbi bildirir;  

- should tövsiyyә bildirir; 

- can mümkünlüyü yaxud imkanı bildirir 

-may icazә bildirir.  

 

“QEYD” kimi işarә edilәn mәlumatlar, bu tәimatın başa düşülmәsinә yaxud ondan istifadә edilmәsinә 
kömәklik mәqsәdi daşıyır. Maddә 3-dә istifadә edilәn  “giriş qeydlәri” terminaloji mәlumatlara әlavә 
mәlumatı bildirir vә hәr hansı bir terminin istifadәsi ilә bağlı  tәlәblәrdәn ibarәt ola bilәr.  

 

 

0.5 Tәlimatın faydaları  
 
Bu tәlimatın sәmәrәli şәkildә icra edilmәsi, bir müәssisәdә enerjini idarә etmәk tәrzini әsaslı şәkildә 
dәyişә bilәcәk şәkildә, enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin tәkmillәşdirilmәsinә sistematik yanaşma 
tәqdim edir. Enerji menecmenti biznes tәcrübәsinә inteqrasiya etmәk yolu ilә müәssisәlәr, enerji 
istifadәsindә iş  göstәricilәrinin davamlı yaxşılaşdırılması üçün bir proses formalaşdıra bilәr. Enerji  
istifadәsindә iş  göstәricilәri  vә әlaqәdar enerji xәrclәrini yaxşılaşdırmaqla müәssisәlәr daha rәqabәtli 
ola bilәrlәr. Bundan әlavә, bu tәlimatın icrası, enerji sәrfi ilә әlaqәdar yaranan istixana qaz 
tullantılarının azaldılması istiqamәtindә ümumi iqlim dәyişikliklәrinin azaldılması üçün qarşıya 
qoyulan hәdәflәrә çatmaqda müәssisәlәrә bәlәdçilik edir.           
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İstifadә Tәlimatı ilә birlikdә Tәlәblәr  

1. İş Hәcmi  
Bu sәnәd, enerji menecment sisteminin qurulması, icrası, saxlanması vә tәkmillәşdirilmәsi üçün tәlәblәri 
müәyyәn edir. Nәzәrdә tutulan nәticә, sistematik yanaşmaya әmәl etmәklә enerji iş  göstәricilәrinin vә 
enerji menecment sisteminin davamlı tәkmillәşdirilmәsinә nail olmaqda müәssisәlәrә kömәklik 
göstәrmәkdir.   

Bu sәnәd: 

a) Tipindәn, ölçüsündәn, müxtәlifliyindәn, coğrafi yerlәşmәsindәn, tәşkilati әnәnәsindәn 
(mәdәniyyәt) yaxud tәchiz etdiyi mәhsul yaxud xidmәtәrdәn asılı olmayaraq tәbiq olunur; 

b) Müәssisә tәrәfindәn idarә olunan vә nәzarәti yerinә yetirilәn enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinә 
tәsir edәn fәaliyyәtlәrә şamil olunur.    

c) Sәrf olunan enerjinin kәmiyyәtindәn, istifadәsindәn yaxud  tipindәn asılı olmayaraq şamil olunur  
d) Enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin davamlı tәkmillәşdirilmәsinin nümyiş olunmasını tәlәb edir, 

lakin buna nail olmaq üçün enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin tәkmillәşdirmәsindә hәr hansı 
sәviyyәni müәyyәn etmir. 

e) Müstәqil şәkildә istifadә oluna bilәr yaxud digәr idarәetmә /menecment sistemlәrinә birlәşdirilә 
yaxud onlara inteqrasiya edilә bilәr.  

Әlavә A-da bu sәnәdin istifadәsi üçün tәlimat verilmişdir. Әlavә B –dә әvvәlki nәşr ilә  bu nәşrin 
müqayisәsi verilmişdir.  

 

2. Normativ sәnәdlәr  
Bu sәnәddә normativ istinadlar yoxdur.  

 

3. Terminlәr vә adlar  
Bu sәnәddә aşağıda qeyd edilmiş terminlәr vә adlar istifadә edilir.  

İSO vә İEC -in aşağıda qeyd edilmiş linklәrdә  standartlaşdırılmada istifadә üçün terminoloji mәlumat 
bazası saxlayır. 

-İSO online axtraış platforması: https: //www .iso .org/obp 

- İEC Electropedia: https: //www .electropedia .org/ 

 



İSO 50001:2018 (E) 
 

9 
 

3.1 Müәssisә ilә әlaqәdar işlәnәn terminlәr  
3.1.1  
müәssisә  

Öz mәqsәdlәrinә (3.4.13) nail olmaq üçün mәsuliyyәtlәri, salahiyyәtlәri  vә әlaqәlәri olan öz funksiyalarını 
yerinә yetirәn şәxs yaxud bir qrup insan. 

Giriş Qeydi 1. Müәssisәnin  konsepsiyasına, heç dә bunlarla mәhdudlaşmayaraq, müstәqil ticarәtçi, şirkәt, 
korporasiya, firma, müәssisә, orqan, partnyorluq, xeyriyyә tәşkilatı yaxud institut, yaxud özәl yaxud dövlәt, hüquqi 
şәxs kimi tәşkil olunan yaxud olunmayan, bir hissәsi yaxud birgә hamısı daxildir.             

 

3.1.2 
Rәhbәrlik              

Müәssisәni (3.1.1) tәşkilatı strukturun әn yüksәk tәşkilatı sәviyyәsindә idarә edәn vә ona nәzarәt edәn  insan 
yaxud bir qrup insan      

Giriş qeydi  1. Rәhbәrlik müәssisә daxilindә sәlahiyyәt verir vә  lazım olan ehtiyatların ayrılmasına  sәrәncam verir.   

Giriş qeydi 2. Menecment (idarәetmә) sisteminin (3.2.1) iş hәcmi yalnız müәssisәnin bir hissәsini әhatә edirsә, onda 
rәhbәrlik müәssisәni hәmin hissәsini idarә edәn yaxud ora nәzarәt aparan şәxslәrә istinad edilir. 

Giriş qeydi 3. Enerji menecment sisteminin iş hәcmi (3.1.4) vә enerji menecment sisteminin  (3.2.2) hüdudları (3.1.3) 
daxilindә  müәyyәn olunduğu kimi rәhbәrlik müәssisәni idarә edir.   

   

3.1.3  
Hüdudlar  

Fiziki yaxud tәşkilatın sәrhәdlәri çәrçivәsi  

Mәsәl üçün. Proses (3.3.6); bir proseslәr qrupu demәkdir; sahә; müәssisәnin yaxud bütövlükdә müәssisәnin 
(3.1.1) nәzarәti altında olan çoxlu sayda iş sahәlәri. 

Giriş qeydi 1. Müәssisә, enerji menecment sisteminin hüdüdlarını müәyyәn edir.  

 

 3.1.4  
Enerji menecment sisteminin iş hәcmi  

EnMS iş hәcmi     
Enerji menecment sistemi (3.2.2) vasitәsilә müәssisәnin (3.1.1) müraciәt etdiyi bir sıra fәaliyyәtlәr  

Giriş qeydi 1. EnMS-nin iş hәcminә bir sıra sahәlәrin sәrhәdlәri  (3.1.3) vә nәqliyyat әmәliyyatları da daxil edilә bilәr.   

3.1.5  
Maraqlı tәrәflәr  (üstünlük verilәn termin)   

Tәrәfdaş (qәbul olunmuş termin)  

Qәbul olunan qәrar yaxud yerinә yetirilәn fәaliyyәtin nәticәsindә tәsirlәnә bilәn, tәsirlәnәn, yaxud 
tәsirlәnmәsi hesab olunan  şәxs yaxud müәssisә.  
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3.2 Menecment sistemi ilә әlaqәdar terminlәr  
 
3.2.1 
Menecment (idarәetmә) sistemi  

Menecment sistemi vә idarәetmә sistemi qarşılıqlı әvәz olunan şәkildә bu mәtndә istifadә edilmişdir.  

Siyasәt (3.2.3), mәqsәdlәr (3.4.13) vә bu mәqsәdlәrә çatmaq üçün proseslәri (3.3.6) formalaşdırmaq üçün 
müәssisәnin (3.1.1) bir-biri ilә qarşılıqlı әlaqәlәnәn yaxud qarşlılıqlı fәaliyyәt göstәrәn elementlәri    

Giriş qeydi 1. Menecment sistemi, vahid nizam qaydasını yaxud bir neçә nizam qaydasını әhatә eda bilәr.  

Giriş qeydi 2. Sistemin elementlәrinә tәşkilatın strukturu,  rol vә mәsuliyyәtlәri, planlaşdırması vә әmәliyyatları 
daxildir.  

Giriş qeydi 3. Bәzi menecment sistemlәrindә enerji menecment sisteminin iş hәcminә, müәssisә bütövlükdә, 
müәssisәnin xüsusi vә müәyyәn olunan funksiyaları, müәssisәnin xüsusi vә müәyyәn olunan bölmәlәri, yaxud bir 
qrup müәssisәdә bir vә ya daha çox funksiya daxil edilә bilәr.    EnMS-nin iş hәcminә (3.1.4) onun hüdudları (3.1.3) 
daxilindә bütün enerji növlәri daxildir.      

 

3.2.2 
Enerji menecment sistemi  

Mәqsәdlәrә   vә enerji hәdәflәrinә  çatmaq üçün enerji siyasәti (3.2.4), mәqsәdlәr (3.4.13), enerji hәdәflәri 
(3.4.15), tәdbirlәr planı vә proseslәr (3.3.6)  formalaşdıran bir idarәetmә sistemidir (3.2.1). 

3.2.3 
Siyasәt  

Rәhbәrlik (3.1.2) tәrәfindәn rәsmi şәkildә bәyan edilәn, müәssisәnin (3.1.1) niyyәt vә istiqamәtinini 
bildirir.    

 3.2.4  
enerji siyasәti  

Rәhbәrlik (3.1.2) tәrәfindәn rәsmi şәkildә ifadә olunan enerji istifadәsindә iş göstәricilәri ilә әlaqәdar 
ümumi niyyәt (lәr)i, istiqamәt(lәr)i vә tәşkilat tәrәfindәn üzәrinә götürdüyü öhdәliklәri haqqında 
müәssisәnin (3.1.1) bәyanatıdır.  

 

3.2.5  
Enerji menecment heyәti  

Enerji menecment sistemini (3.2.2) effektiv hәyata keçirtmәk vә enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin  
yaxşılaşdırılmasını tәmin etmәk üçün (3.4.6) mәsuliyyәti vә sәlahiyyәti olan şәxs(lәr) 

Giriş qeydi 1. Enerji menecment  heyәtinin ölçüsünü müәyyәn edәndә müәssisәnin (3.1.1) ölçüsü vә xarakteri vә 
mövcud resursları  nәzәrә alınmalıdır.  
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3.3 Enerjidәn istifadәdә iş  göstәricilәri ilә әlaqәdar terminlәr  
 
3.3.1 
Tәlәblәr  

Bәyan edilәn, ümumilikdә ehtiva edilәn yaxud mәcburi zәruriyyәtlәr (ehtiyaclar) yaxud gözlәntilәr nәzәrdә 
tutulur. 

Giriş qeydi 1: “Ümumilikdә ehtiva edilәn” dedikdә, nәzәrdә tutulan zәruriyyәt yaxud gözlәntilәrin  müәssisә (3.1.1) 
vә maraqlı tәrәflәr (3.1.5) üçün әnәnәvi yaxud ümumi tәcrübә olması başa düşülür.   

Giriş qeydi 2. Müәyyәn olunan tәlәb dedikdә bәyan edilәn, mәsәl üçün sәnәdlәşdirilәn informasiyada (3.3.5) verilmiş 
tәlәb  başa düşülür.  

 
3.3.2  
Uyğunuq  

Tәlәbin yerinә yetirilmәsi (3.3.1) 

3.3.3  
Qeyri-uyğunluq  

Tәlәbin yerinә yetirilmәmәsi (3.3.1) 

 

3.3.4  
düzәldici tәdbirlәr  

Qeyri-uyğunluğun (3.3.3) sәbәbini aradan qaldırmaq vә onun yenidәn baş vermәsinin qarşısını almaq üçün 
tәdbirlәr  

3.3.5 
sәnәdlәşdirilәn informasiya  

Müәssisә tәrәfindәn nәzarәt olunmalı vә saxlanılması tәlәb olunan informasiya vә onun saxlanıldığı şәrait  

Giriş qeydi 1. Sәnәdlәşdirilәn informasiya hәr hansı formatda vә şәraitdә vә hәr hansı mәnbәdәn ola bilәr.    

Giriş qeydi 2. Sәnәdlәşdirilәn informasiya dedikdә aşağıda qeyd edilәnlәr nәzәrdә tutula bilәr: 

- Әlaqәdar proseslәr (3.3.6) daxil olmaqla menecment sistemi (3.2.1)  
- Müәssisәnin istifadә edә bilmәsi (sәnәdlәşdirmәsi) üçün yaradılan informasiya  
- Әldә olunan nәticәlәrin sübütu (qeydlәr)  

   

3.3.6  
Proses  

ilkin verilәnlәri çıxış mәhsuluna  çevirәn  qarşılıqlı әlaqәlәnәn vә әlaqәlәndirilәn fәaliyyәtlәr nәzәrdә 
tutulur.  

Giriş qeydi 1. Müәssisәnin (3.1.1)  fәaliyyәtlәri ilә әlaqәdar  bir proses ola bilәr 
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-fiziki (mәsәl üçün, enerji istifadә edәn proseslәr, mәsәl üçün yanma) yaxud  

-biznes yaxud xidmәtlәr (mәsәl üçün, sifarişin yerinә yetirilmәsi)   

3.3.7  
Monitorinq  

Bir sistemin, prosesin (3.3.6), yaxud fәaliyyәtin  statusunu müәyәn edir,  

Giriş qeydi 1. Statusu müәyyәn etmәk üçün yoxlamağa, nәzarәt aparmağa yaxud tәnqidi şәkildә müşahidә aparmağa 
ehtiyac ola bilәr.  

Giriş qeydi 2. Enerji menecment sistemindә (3.2.2) monitorinq, enerji mәlumatının qiymәtlәndirilmәsi ola bilәr.  

 
3.3.8  
Audit  

audit dәlili әldә etmәk vә audit meyarının hansı dәrәcәdә  ödәmәsini әdalәtli şәkildә  müәyyәn etmәk 
mәqsәdi üçün onu qiymәtlәndirmәk üçün sistematik, müstәqil vә sәnәdlәşdirilmiş prosesdir.    

Giriş qeydi 1. Audit, daxili audit (birinci tәrәf)  yaxud xarici audit (ikinci yaxud üçüncü tәrәf) ola bilәr vә o birgә audit 
dә ola bilәr (iki yaxud daha çox  qaydanın birlәşmәsi).  

Giriş qeydi 2. Daxili audit müәssisәnin özü tәrәfindәn (3.1.1) yaxud kәnar tәrәf  tәrәfindәn müәsisәnin adından aparıla 
bilәr. 

Giriş qeydi 3. “Audit dәlili” vә “audit meyarı” İSO 19011-dә müәyyәn edilmişdir.  

Giriş qeydi 4. Burada müәyyәn edilәn vә bu sәnәddә istifadә edilәn ”audit” termini, enerji menecment sisteminin 
(3.2.2) daxili auditi demәkdir. Bu anlamda “audit dәlili” enerji menecment sisteminin daxili auditindәn dәlil 
mәnasında işlәnir, heç dә enerji auditdәn dәlil mәnasında deyil.  

3.3.9  
kәnar tәşkilatın işә cәlb edilmәsi  

Müәssisәnin funksiyasını yaxud proseslәrinin (3.3.6) bir qismini yerinә yetirәn kәnar tәşkilatın (3.1.1) 
razılaşma yolu ilә işә götürülmәsi 

Giriş qeydi 1. Kәnar tәşkilat, enerji menecment sisteminin (3.2.1) iş hәcmindәn kәnarda qaldığı halda, kәnar 
tәşkilatlara hәvalә edilәn funksiya yaxud proseslәr enerji menecment sistemin iş hәcminә daxildir.  

 

3.4 İstifadә ilә әlaqәdar terminlәr   
3.4.1  
Ölçmә  

Kәmiyyәti /Dәyәri müәyyәn etmәk üçün bir prosesdir (3.3.6) 

Giriş qeydi 1. Ölçmә ilә әlaqәdar konsepsiyalar üzrә әlavә mәlumat üçün İSO /İEC tәlimatı 99 –a baxın.  
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3.4.2  

İş göstәricilәri  
Ölçülә bilәn nәticә  

Giriş qeydi 1. İş göstәricilәri, ya kәmiyyәt ya da keyfiyyәt göstәricilәri ilә әlaqәdar ola bilәr.  

Giriş qeydi 2. İş göstәricilәri, fәaliyyәtlәr, proseslәr (3.3.6), mәhsullar (o cümlәdәn xidmәtlәr), sistemlәr  yaxud 
müәssisәlәr (3.1.1)   ilә әlaqәdar ola bilәr.  

 
 
3.4.3  
Enerji istifadәsindә  iş göstәricilәri  

Ölçülә bilәn nәticә (lәr), enerji sәmәrәliliyi (3.5.3), enerjidәn istifadә (3.5.4) vә enerji sәrfi (3.5.2) ilә 
әlaqәdardır.   

Giriş qeydi 1. Enerji istifadәsindә iş göstәricilәri, müәsisәnin (3.1.1) mәqsәdlәri (3.4.13), enerji hәdәflәri (3.4.15) vә 
digәr enerjidәn istifadә üzrә iş göstәricilәrinә qoyulan  tәlәblәrә qarşı ölçülә bilәr.  

Giriş qeydi 2. Enerji istifadәsindә iş göstәricilәri, enerji menecment sisteminin (3.2.2) iş göstәricilәrinin (3.4.2) bir 
komponentidir.  

      

  3.4.4  
enerji istifadәsindә iş göstәricisi  

Müәssisә (3.1.1) tәrәfindәn müәyyәn olunduğu kimi enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin ölçüsüdür yaxud 
vahididir.  

Giriş Qeydi 1. Enerji istifadәsindә iş göstәricisi, ölçülәn fәaliyyәtlәrin xarakterindәn asılı olaraq sadә ölçü vahidlәri, 
nisbәt yaxud modeldәn istifadә edilmәklә ifadә edilә bilәr.  

Giriş Qeydi 2. Enerji istifadәsindә iş  göstәricilәri üzrә әlavә mәlumat üçün  İSO 50006 –ya baxın.   

 

3.4.5  
Enerji istifadәsindә iş göstәricisinin kәmiyyәti  

Müәyyәn zaman anına yaxud müәyyәn olunan vaxt müddәtinә enerji istifadәsindә iş göstәricisinin 
kәmiyyәt ilә ifadәsidir.           

 

3.4.6  
enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması 

Enerji baza xәtti (3.4.7) ilә müqayisәdә enerjidәn istifadә ilә әlaqәdar enerji sәmәrәliliyinin (3.5.3)  yaxud 
enerji sәrfinin (3.5.2) ölçülә bilәn nәticәlәrindә yaxşılaşma       

 
3.4.7  
Enerji  sәrfindә baza xәtti  
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Enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin müqayisәsi üçün әsas yaradan vә kәmiyyәtlә ifadә olunan 
istinad/referans  

Giriş qeydi 1. Enerji baza xәtti, müәssisә (3.1.1) tәrәfindәn müәyyәn olunduğu kimi müәyyәn zaman müddәtinә vә 
yaxud şәraitinә toplanılan mәlumatlara әsaslanır.  

Giriş qeydi 2. Enerji istifadәsindә sәrfiyyyat göstәricilәrindә irәlilәyişin olub olmamasının müәyyәn olunması üçün 
bir yaxud daha çox baza xәttindәn istifadә edilir, istinad olaraq әvvәlki vә sonrakı vәziyyәtlәrә, yaxud enerji 
istifadәsindә iş  göstәricilәrinin tәkmillәşdirilmәsi tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsindәn әvvәlki vәziyyәtә vә sonrakı 
vәziyyәtә  

Giriş qeydi 3. Enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin ölçülmәsi vә yoxlanması üzrә әlavә mәlumat üçün İSO 50015 -
ә baxın.  

Giriş qeydi 4. Enerji istifadәsindә iş  göstәricilәri vә enerji baza xәtti üzrә әlavә mәlumat üçün İSO 50006 –ya baxa 
bilәrsiniz.  

 

3.4.8  
statik faktor  

Enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinә (3.4.3) әsaslı şәkildә tәsir göstәrәn vә heç dә müntәzәm şәkildә 
dәyişmәyәn, müәyyәn olunmuş faktor 

Giriş qeydi 1. Müәssisә (3.1.1) tәrәfindәn müәyyәn olunan әhәmiyyәtli meyar  

Mәsәl üçün. Qurğunun (binanın) ölçüsü, quraşdırılan avadanlığın dizaynı, hәftәlik növbәlәrin sayı, 
mәhsulların növlәri  

(Mәnbә. İSO 50015:2014, 3.22, düzәliş edilib –Giriş Qeydi 1  vә Misal 1-ә düzәliş verilmişdir vә Misal 2 
silinmişdir). 

 

3.4.9  
Uyğun dәyişәn  

Enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinә әhәmiyyәtli şәkildә tәsir edәn vә müntәzәm olaraq dәyişәn kәmiyyәt 
faktorları  

Giriş qeydi 1. Müәssisә tәrәfindәn müәyyәn olunan әhәmiyyәtli meyarlar.   

Mәsәl üçün. Hava şәraiti, istismar şәrtlәri (daxili hәrarәt, işığın sәviyyәsi), iş saatları, mәhsul çıxışı.  

(Mәnbә: İSO50015:2014-dә, 3.18, düşәliş verilib –giriş qeydi әlavә edilib vә misalın sözlәrinә düzәliş 
edilib)            

 

3.4.10  

normalaşdırmaq  
 

Ekvivalent şәraitlәrdә  enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin müqayisәsini apara bilmәk üçün 
mәlumatalarda nәzәrә  alınmalı olan düzәlişlәr  
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3.4.11  
Risk  

Qeyri-müәyyәnlik tәsiri   

Giriş qeydi 1. Tәsir, gözlәnilәn ya müsbәt yaxud da mәnfi nәticәdәn yayınma halıdır.              

Giriş qeydi 2. Qeyri –müәyyәnlik, bir hadisәni, onun aqibәtini/nәticәsini yaxud baş vermә ehtimalını başa düşmәk 
yaxud  haqqında bilgi vermәk ilә әlaqәsi olan  hәtta qismәn   olsa belә informasiya çatışmamazlığı yaranmış bir 
vәziyyәtdir.  

Giriş qeydi 3. Risk, tez-tez  potensial baş verә bilәcәk “hadisәlәr” vә “aqibәtlәr/nәticәlәr” yaxud hәr ikisinin baş 
verdiyi hala  istisnad kimi xarakterizә olunur.  

Giriş qeydi 4.  Risk, tez-tez hadisәnin (o cümlәdәn  vәziyyәtdә dәyişiklik daxil olmaqla) nәticәsi/aqibәti vә onun 
yenidәn baş vermә ehtimalı ilә birgә ifadә edilir.    

3.4.12  
Sәriştә  

Nәzәrdә tutulan nәticәlәrә nail olmaq üçün bilik vә qabiliyyәtlәri tәtbiq etmәk bacarığıdır.   

 

3.4.13  
mәqsәd  

әldә edilmәli olan nәticәlәr  

Giriş qeydi 1. Mәqsәd strateji, taktiki yaxud әmәliyyat xarakterli ola bilәr.  

Giriş qeydi 2. Mәqsәdlәr, müxtәlif qaydalar (maliyyә, sağlamlıq vә tәhlükәsizlik vә әtraf mühit ilә bağlı hәdәflәrә) ilә 
әlaqәdar ola bilәr vә müxtәlif sәviyyәlәrdә tәtbiq edilә bilәr (strateji, tәşkilat boyunca, layihә, mәhsul vә proseslәr 
(3.3.6) kimi). 

Giriş  qeydi 3. Mәqsәd digәr yollarla ifadә edilә bilәr, mәsәl üçün, nәzәrdә tutulan nәticә, mәqsәd, istismar meyarı 
kimi, enerji mәqsәdi kimi, yaxud oxşar mәnada digәr sözlәrin istifadәsi ilә.  

Giriş qeydi 4. Enerji menecment sistemlәri (3.2.2) mövzusunda mәqsәdlәr, xüsusi nәticәlәr әldә etmәk üçün  müәssisә  
(3.1.1) tәrәfindәn enerji siyasәtinә uyğun şәkildә qoyulur.  

3.4.14 
Effektivlik  

Planlaşdırılan fәaliyyәtlәri hәyata keçirtmә vә planlaşdırılan nәticәlәrә nail olma dәrәcәsidir.            

 

3.4.15  

Enerji hәdәfi  
Enerjidәn istifadәdә iş göstәricilәrindә dә yaxşılaşmanın olmasını kәmiyyәt ilә ifadә edәn  mәqsәddir.   

Giriş qeydi 1. Bir enerji hәdәfi mәqsәdә daxil edilә bilәr. 
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3.4.16 
Davamlı yaxşılaşma  

Iş  göstәricilәrini yaxşılaşdırmaq üçün tәkrarlanan fәaliyyәtlәrdir.  

Giriş qeydi 1. Enerji istifadәsi üzrә iş göstәricilәrinin (3.4.3) vә enerji menecment sisteminin (3.2.2) tәkmillәşdirilmәsi 
ilә әlaqdar konsepsiyadır.  

 

3.5 Enerji ilə əlaqədar terminlər 
 

3.5.1  
enerji  

Elektrik enerjisi, yanacaq, buxar, istilik, sıxılmış hava  vә digәr oxşar növlәri 

Giriş qeydi 1. Bu sәnәdin mәqsәdlәri üçün enerji dedikdә, müxtәlif enerji növlәri başa düşülür, o cümlәdәn satınalına, 
saxlanıla, emal oluna, avadanlıqda yaxud prosesdә istifadә oluna, yaxud bәrpa edilә bilәn bәrpa olunan  enerji.  

 

3.5.2  
enerji sәrfi  

Tәtbiq edilәn enerjinin miqdarı  

3.5.3        
Enerji sәmәrәliliyi  

Iş  göstәricilәrnin (3.4.2) nәticәsi, xidmәt, mallar, әmtәә, yaxud enerji (3.5.1) ilә  vә daxil olan enerji 
arasında kәmiyyәt ilә ifadә olunan  nisbәt 

Mәsәl üçün, çevrilmә sәmәrәliliyi, tәlәb olunan enerji/ sәrf olunan enerji  

Giriş qeydi 1. Hәm daxil olan, hәm dә çıxış, kәmiyyәt vә keyfiyyәt baxımdan aydın şәkildә müәyyәn olunmalıdır vә 
ölçülә bilәn olmalıdır.  

 
3.5.4  
enerjidәn istifadә  

Enerjinin (3.5.1) tәtbiqi 

Mәsәl üçün, ventilyasiya, işıqlandırma, isitmә, soyutma, daşınma, mәlumat saxlanması, istehsalat prosesi  

Giriş qeydi 1. Enerjidәn istifadә, bәzәn “enerjinin son istifadәsi” kimi nәzәrdә tutulur.        

     

3.5.5  
enerjinin qiymәtlәndirilmәsi   

İri hәcmdә enerjidәn istifadә (3.5.2) yerlәrinin vә enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin (3.4.6) 
tәkmillәşdirilmәsi üzrә fürsәtlәrin müәyyәn olunmasına gәtirib çıxardan mәlumat yaxud digәr informasiya 
әsasında enerji sәmәrәliliyi (3.5.3), enerjidәn istifadә (3.5.4), enerji sәrfinin (3.5.2) tәhlilidir.      
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3.5.6  
İri hәcmdә enerji istifadә yerlәri    

İri hәcmdә enerji sәrfini (3.5.2) hesaba alan vә ya enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin (3.4.6) 
yaxşılaşdırılması üzrә әhәmiyyәtli potensialın olmasını tәklif edәn  enerjidәn istifadә nәzәrdә tutulur. 

Giriş qeydi 1. İri hәcm meyarı müәssisә (3.1.1) tәrәfindәn müәyyәn edilir.  

Giriş qeydi 2. İri hәcmdә enerjidәn istifadә yerlәri, qurğular (binalarda), sistemlәr, proseslәr yaxud avadanlıqlar ola 
bilәr.      

 

 

4. Müәssisәnin iş mühiti  
4.1 Müәssisәnin vә onun iş mühitinin başa düşülmәsi  

Müәssisә,  onun mәqsәdinә aidiyyatı olan vә enerji menecment sistemi üzrә nәzәrdә tutduğu nәticәyә nail 
olmaqda vә enerji istifadәsindә iş göstәricilәrini tәkmillәşdirmәkdә müәssisәnin qabiliyyәtinә tәsir edәn  
xarici vә daxili mәsәlәllәri müәyyәn edәcәkdir.  

4.2 Maraqlı tәrәflәrin  ehtiyaclarının vә gözlәntilәrinin başa düşülmәsi  
Müәssisә aşağıdakıları müәyyәn edәcәkdir: 

a) Enerji istifadәsindә iş göstәricilәri vә enerji menecment sistemi ilә әlaqәdar maraqlı tәrәflәri  
b) Bu maraqlı tәrәflәrin labüd tәlәblәrini  
c) Ayırd edilәn ehtiyaclar vә gözlәntilәrdәn hansılarının enerji menecment sistemi vasitәsilә 

müәssisәnin әhatә edәcәyini   

Müәssisә:  

- Enerji sәmәrәliliyi, enerjidәn istifadә vә enerji sәrfi ilә әlaqәdar qüvvәdә olan hüquqi tәlәblәr vә 
digәr tәlәblәrdәn mәlumatlı olmasını tәmin edәcәkdir 

- Bu tәlәblәrin enerji sәmәrәliliyi, enerjidәn istifadә vә enerji sәrfi ilә bağlı necә tәtbiq olunmasını 
müәyyәn edәcәkdir.     

- Bu tәlәblәrin hesaba alınmasını tәmin edәcәkdir.  
- Müәyyәn olunan fasilәlәrdә öz hüquqi vә digәr tәlәblәrinin qiymәtlәndirilmәsini aparacaqdır.   

 

4.3 Enerji menecment sisteminin iş hәcmini müәyyәn etmәk  
 

Müәssisә, iş hәcmini formalaşdırmaq üçün enerji menecment sisteminin hüdudlarını vә tәtbiq oluna 
bilmәsini  müәyyәn edәcәkdir.  

 

Enerji menecment sisteminin iş hәcmini müәyyәn edәndә, müәssisә aşağıdakıları nәzәrә alacaqdır:  

a) Maddә 4.1-dә istinad edilәn xarici vә daxili mәsәlәlәri  
b) 4.2-dә istinad edilәn tәlәblәri  
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Müәssisә, iş hәcmi vә hüdudları daxilindә enerji sәmәrәliliyi, enerjidәn istifadә vә enerji sәrfinә nәzarәt 
etmәk sәlahiyyәtinin olmasını tәmin edәcәkdir. İş hәcmi vә onun hüdudları daxilindә hәr hansı enerji 
növünü istisna  etmәyәcәkdir.  

Enerji menecment sisteminin iş hәcmi vә hüdudları sәnәdlәşdirilmiş mәlumat (maddә 7.5-ә baxın) kimi 
saxlanılacaqdır.  

 

4.4 Enerji menecment sistemi  
 

Müәssisә, bu sәnәdin tәlәblәrinә uyğun olaraq zәruri proseslәr vә onların qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi vә 
enerji istifadәsindә iş göstәricilәrini davamlı olaraq yaxşılaşdırmaq da  daxil olmaqla enerji menecment 
sistemini quracaq, hәyata keçirdәcәk, saxlayacaq vә davamlı şәkildә yaxşılaşdıracaqdır.       

Qeyd. Zәruri proseslәr aşağıda qeyd olunan sәbәblәrә görә bir müәssisәdәn digәr müәssisәyә keçdikdә 
müxtәlif ola bilәr: 

-Müәssisәnin  ölçüsü  vә onun fәaliyyәtlәrinin, proseslәrinin, mәhsul vә xidmәtlәrinin növünә görә  
- Proseslәrin mürәkkәbliyinә vә onların qarşılıqlı әlaqәlәnmәsinә görә  
- İşçi heyәtin sәriştәsinә görә.       
 
 

5. Liderlik 
5.1 Liderlik vә Öhdәlik  
Rәhbәrlik, Enerji istifadәsindә iş göstәricilәrini davamlı yaxşılaşdırmaq  vә enerji menecment sisteminin 
effektivliyi baxımından liderliyi öz üzәrinә götürmәyini vә öhdәlik götürmәyini aşağıda qeyd olunanların  
tәmin edilmәsi ilә nümayiş etdirәcәkdir.  

a. Enerji menecment sisteminin iş hәcmini vә hüdudlarını formalaşdırılmasını tәmin etmәklә;    
b. Enerji siyasәtinin (bax 5.2), mәqsәdlәrinin vә enerji  hәdәflәrinin qurulması vә onların müәssisәnin 

strateji istiqamәtlәri ilә uyğunluqda olmasının tәmin edilmәsi yolu ilә   
c. Enerji menecment sisteminin tәlәblәrinin müәssisәnin biznes proseslәrinә inteqrasiya olunmasını  

tәmin etmәklә    

Qeyd: Bu sәnәddә “biznes” sözünә istinad, müәssisәnin mövcudluğunun mәqsәdi hesab edilәn әsas 
fәaliyyәtlәr mәnasında  geniş şәkildә şәrh oluna bilәr.   

d. Tәdbirlәr planının tәsdiq olunması vә hәyata keçirilmәsini tәmin etmәklә 
e. Enerji menecment sistemi  üçün zәruri ehtiyatların olması ilә  
f. Effektiv enerji menecmentin vә enerji menecment sisteminin tәlәblәri ilә uyğunluğun vacibliyini 

danışılması yolu ilә  
g. Enerji menecment sisteminin nәzәrdә tutulan nәticәlәrinә nail olmağının tәmin edilmәsi ilә     
h. Enerji istifadәsindә iş göstәricilәri vә enerji menecment sistemini davamlı yaxşılaşdırmağı tәşviq 

etmәklә 
i. Enerji menecment heyәtinin formalaşdırılmasını tәmin etmәklә  
j. Enerji menecment sisteminin effektivliyinә vә enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin 

tәkmillәşdirilmәsinә    yardım göstәrmәkdә işçi heyәtini yönәltmәk vә onları dәstәklәmәk  
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k. Onların mәsuliyyәt bölgüsünә şamil olunduğu halda liderlik nümayiş etdirmәklә digәr labüd 
menecment funksiyalarını dәstәklәmәklә  

l. Enerji istifadәsindә iş göstәricisinin müvafiq iş göstәricisinin tәqdim etdirmәsini tәmin etmәklә  
m. Proseslәrin, enerji menecment sisteminin iş hәcmi vә hüdudları  daxilindә enerji menecment 

sisteminә vә enerji istifadәsindә iş göstәricisinә tәsir edәn dәyişikliklәri müәyyәn edәcәk vә onlara 
müraciәt edәcәk şәkildә qurulmasını vә onların hәyata keçirilmәsini tәmin etmәklә.  

 

5.2 Enerji siyasәti  
Rәhbәrlik elә  enerji siyasәti formalaşdıracaqdır ki, o,  

a. Müәssisәnin mәqsәdinә uyğun olsun; 
b. Mәqsәdlәr vә enerji hәdәflәrini qoymaq vә onları qiymәtlәndirmәk üçün bir iş mexanimizmi 

formalaşdırılmasını tәmin edsin; 
c. Mәqsәdlәrә vә enerji hәdәflәrinә çatmaq üçün informasiyanın vә zәruri resursların olmasını tәmin 

etmәkdә zәruri  öhdәlik üzәrinә götürsün;  
d. Enerji sәmәrәliliyi, enerjidәn istifadә vә enerji sәrfi ilә әlaqdar  qüvvәdә olan hüquqi tәlәblәr vә 

digәr tәlәblәri ödәmәk üçün  üzәrinә öhdәlik götürsün;  
e. Enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin vә enerji menecment sisteminin davamlı yaxşılaşdırılmasına 

görә üzәrinә öhdәlik götürsün;  
f. Enerji istifadәsindә iş göstәricisinә tәsir edәn enerji sәmәrәli mәhsullar vә xidmәtlәrin 

satınalınmasını dәstәklәsin;  
g. Enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması nәzәrә alınmaqla layihәlәndirmә 

fәaliyyәtlәrini dәstәklәsin.   
 

Enerji siyasәti  

 sәnәdlәşdirilәn informasiya şәklindә olacaqdır 
 müәssisә daxilindә bәhs edilәcәk vә danışılacaqdır.  
 müvafiq olduğu halda maraqlı tәrәflәrә tәqdim edilәcәkdir    
 lazım olduğu tәqdirdә dövrü olaraq qiymәtlәndirilәcәk vә yenilәnәcәkdir.   

 

5.3 Tәşkilatı vәzifәlәr, mәsuliyyәtlәr vә sәlahiyyәtlәr  
 

Rәhbәrlik müvafiq rollara görә mәsuliyyәt vә sәlahiyyәtin verilmәsini vә müәssisә daxilindә danışılmasını 
tәmin edәcәkdir.  

Rәhbәrlik enerji menecment heyәtinә aşağıdakılar üzrә mәsuliyyәt vә sәlahiyyәt verәcәkdir: 

a. Enerji menecment sisteminin qurulmasını, icra edilmәsinı, saxlanılmasını vә davamlı 
yaxşılaşdırılmasını tәmin etmәk  

b. Enerji menecment sisteminin bu sәnәdin tәlәblәri ilә uyğunluq tәşkil etmәsini  
c. Enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin davamlı yaxşılaşdırılması üçün tәdbirlәr planının (bax maddә 

6.2-yә) hәyata keçirilmәsinә  
d. Müәyyәn olunan intervalda enerji menecment sisteminin iş göstәricilәrinin vә enerji istifadәsindә iş  

göstәricilәrinin yaxşılaşdırılmasını rәhbәrliyә mәruzә etmәkdә   
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e. Enerji menecment sisteminin istismarı vә nәzarәtininin effektiv olmasını tәmin etmәk üçün zәruri 
meyar vә metodların qurulmasına.     

 

6. Planlaşdırma  
6.1 Risklәrı vә imkanları әhatә edәn tәdbirlәr  

 

6.1.1 Enerji menecment sistemini planlaşdıranda, müәssisә  4.1-dә istinad edilәn mәsәlәllәri vә 4.2-dә 
istinad edilәn tәlәblәri nәzәrә alacaqdır vә müәssisәnin enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinә tәsir 
göstәrәn fәaliyyәtlәrini vә proseslәrini qiymәtlәndirәcәkdir. Planlaşdırma enerji siyasәti ilә uyğun 
olacaqdır vә enerji istifadәsindә iş göstәricilәrini davamlı yaxşılaşdırmaqla nәticәlәnәn fәaliyyәtlәrә 
gәtirib çıxardacaqdır. Müәssisә aşağıdakıları әhatә etmәli olan risklәri vә imkanları müәyyәn 
edәcәkdir.  

- әmin edәcәkdir ki, enerji menecment sistemi üçün nәzәrdә tutulan nәticәyә, o cümlәdәn enerji 
istifadәsindә iş göstәricilәrini yaxşılaşdırmağa nail ola bilmәsinә tәminat vermәyi.  

- Arzu olunayan tәsirlәrin qarşısını alan yaxud onları azaldan 
- Enerji menecment sisteminin vә enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin davamlı yaxşılaşdırılmasına 

nail olan.  

Qeyd. Enerjinin planlaşdırılma prosesinin konsepti ola bilәcәk sxem, Şәkil A.2-dә göstәrilmişdir.  

6.1.2 Müәssisә aşağıdakıları planlaşdıracaqdır.  
a) Bu risklәri vә imkanları әhatә edәn tәdbirlәri  
b)  Necә:  

1) tәdbirlәri enerji menecment sisteminә vә enerji istifadәsindә iş proseslәrinә  inteqrasiya etmәyini vә 
hәyata keçirdәcәyini  

2) bu tәdbirlәrin effektivliyinin qiymәtlәndirәcәyini  

6.2 Mәqsәdlәr, enerji hәdәflәri vә onlara çatmaq üçün planlaşdırma  
6.2.1 Müәssisә müvafiq vәzifә vә sәviyyәlәrdә mәqsәdlәr formalaşdıracaqdır. Müәssisә enerji 

hәdәflәrini formalaşdıracaqdır.  
6.2.2 Mәqsәdlәr vә enerji hәdәflәri aşağıdakı kimi olacaqdır:  

a) Enerji siyasәtinә uyğun  
b) Ölçülә bilәn (praktiki olmalı)  
c) Qüvvәdә olan tәlәblәr nәzәrә alınmalı  
d) İri hәcmdә enerji istifadәsi nәzәrә alınmalı  
e) Enerji istifadәsindә iş göstәricilәrini yaxşılaşdırmaq üçün imkanları nәzәrә almalı  
f) Monitorinqi aparılmalı  
g) Hamıya bu haqda bәhs edilmәsi vә danışılamlı  
h) Müvafiq olduğu halda yenilәnmәlidir  

Müәssisә, mәqsәdlәr vә enerji hәdәflәrini sәnәdlәşdirilәn informasiya kimi saxlayacaqdır.   

6.2.3 Mәqsәdlәrә vә enerji hәdәflәrinә necә çatmağı planlaşdıranda, müәssisә aşağıdakıları özünә daxil 
edәn tәdbirlәr planı formalaşdıracaqdır: 

- Nәlәr edilәcәkdir  
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- Hansı ehtiyatlar tәlәb olunacaqdır.  
- Kim mәsul olacaqdır  
- Nә vaxt tamamlanacaqdır  
- Enerji istifadәsindә iş göstәricilәrindә yaxşılaşmanın olmasını yoxlamaq üçün istifadә edilәn 

metodlar daxil olmaqla  nәticәlәr necә qiymәtlәndirilәcәkdir.  

Müәssisә, qarşısına qoyduğu mәqsәdlәrә vә enerji hәdәflәrinә çatması üçün lazım olan tәdbirlәrin necә 
müәssisәnin biznes proseslәrinә inteqrasiya olunacağını nәzәrdәn keçirdәcәkdir. Müәssisә tәdbirlәr planını 
(bax maddә 7.5-ә) sәnәdlәşdirilәn mәlumat kimi saxlayacaqdır.  

 

6.3 Enerjinin qiymәtlәndirilmәsi  
Müәssisә, enerji qiymәtlәndirilmәsi keçirtmәyi  formalaşdıracaq vә aparacaqdır .     

Enerji qiymәtlәndirilmәsi keçirtmәyi formalaşdırmaq üçün müәssisә aşağıdakıları icra edәcәkdir:  

a) Ölçmәlәr vә digәr mәlumatlar әsasında enerjidәn istifadәni vә sәrfi tәhlil edәcәkdir, yәni.  
1) Müәssisәdә istifadә olunan enerjinin cari növlәrini müәyyәn edәcәkdir  
2) Әvvәlki vә cari enerjidәn istifadәni vә iş göstәricilәrini qiymәtlәndirәcәkdir  

b) Tәhlil әsasında iri hәcmdә olan enerji istifadәsini müәyyәn edәcәkdir;  
c) Hәr bir iri hәcmli enerji istifadәsi üçün  

1) Müvafiq dәyişәnlәri müәyyәn edәcәk 
2) Cari enerji istifadәsindә iş göstәricilәrini müәyyәn edәcәk  
3) İri hәcmdә enerji istifadәsinә tәsiri olan yaxud ona mәnfi tәsiri olan şәxslәri müәyyәn edәcәk.     

d) Enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması üçün imkanları müәyyәn edәcәk vә 
prioritelәşdirәcәk.  

e) Gәlәcәk  enerji istifadәsi vә enerji sәrfinin qiymәtlәndirәcәkdir.   

Enerji qiymәtlәndirilmәsi, müәyyәn olunan intervalda, elәcә dә qurğularda (binalarda), avadanlıqlarda, 
sistemlәrdә yaxud enerji istifadә edәn proseslәrdә әsas dәyişikliklәrin edilmәsi ilә yenilәnәcәkdir.  

Müәssisә, enerji qiymәtlәndirilmәsinin formalaşdırılmasında istifadә etdiyi metod vә meyarları, enerji 
qiymәtlndirilmәsinin nәticәlәrini  sәnәdlәşdirilmiş informasiya kimi saxlayacaqdır.  

 

6.4 Enerji istifadәsindә iş göstәricilәri  
 

Müәssisә elә enerji istifadәsindә iş göstәricilәrini müәyyәn edәcәkdir ki, onlar  

a) enerjidәn istifadәnin ölçülmәsi vә onun monitorinqini aparmaq üçün müvafiq olsun  
b) enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin yaxşılaşdırılmasını nümayiş etdirmәyini müәssisәyә imkan 

versin.  

Enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin müәyyәn olunması vә onların yenilәnmәsi üçün metodlar 
sәnәdlәşdirilmiş informasiya kimi saxlanılacaqdır. Müvafiq dәyişәnlәrin әhәmiyyәtli şәkildә enerji 
istifadәsindә iş göstәricilәrinә tәsir göstәrmәsini bildirәn mәlumatların olduğu yerlәrdә müәssisә, müvafiq 
enerji istifadәsindә iş göstәricilәrini formalaşdırmaq üçün bu cür göstәricilәri nәzәrә alacaqdır.  
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Enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin kәmiyyәtlәri müvafiq şәkildә uyğun enerji baza xәttinә nәzәrәn 
qiymәtlәndirilәcәk vә müqayisә edilәcәkdir. Müәssisә, enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin dәyәrlәrini 
sәnәdlәşdirilmiş mәlumat kimi saxlayacaqdır.   

6.5 Enerji baza xәtti  
Müәssisә, uyğun vaxt müddәtini nәzәrә almaqla  enerji qiymәtlәndirilmәsindәn әldә edilәn informasiyadan 
istifadә etmәklә enerji baza xәttini formalaşdıracaqdır. Müәssisәdә enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinә 
әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrәn müvafiq dәyişәnlәri göstәrәn mәlumatın olması halında,  müәssisә  
enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin dәyәrlәrinin vә uyğun enerji baza xәttinin normallaşdırılmasını 
aparacaqdır.  

Qeyd. Fәaliyyәtlәrin xarakterindәn asılı olaraq, normalaşdırma sadә düzәliş  yaxud daha mürәkkәb 
prosedur ola bilәr.  

Enerji baza xәtti, aşağıda qeyd edilmiş hallardan biri olduğu halda düzәliş edilәcәkdir.       

a) Enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin, daha müәssisәnin enerji istismarını әks etdirmәdiyi 
halda  

b) Statik faktorlarda әsaslı dәyişikliklәrin olduğu halda  
c) Әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş üsula uyğun olaraq  

 

Müәssisә, enerji baza xәtti, müvafiq dәyişәnlәr vә enerji baza xәttinә düzәlişlәri sәnәdlәşdirilmiş 
informasiya kimi saxlayacaqdır.  

 
 

6.6 Enerji Mәlumatlarını toplamaq üçün planlaşdırma  
 

Müәssisә, onun enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinә tәsir göstәrәn әsas istismar göstәricilәrinin müәyyәn 
olunmasını, planlaşdırılan intervalda ölçülmәsini, monitorinqinin aparılmasını vә tәhlil olunmasını tәmin 
edәcәkdir. Müәssisә öz ölçüsünә, әmәliyyatların mürәkkәbliyinә, ehtiyatlarına, özünün ölçü vә monitorinq 
avadanlıqlarına uyğun olaraq enerji mәlumatlarının toplanmasının planlaşdırılmasını müәyyәn edәcәk vә 
hәyata keçirdәcәkdir. Bu plan әsas xarakteristikaların monitorinqini aparmaq üçün zәruri mәlumatı 
müәyyәn edәcәkdir vә onların necә vә hansı intervalda toplanacağını vә saxlanacağını göstәrәcәkdir.  

Toplanılmalı (yaxud şamil olduğu halda ölçmә yolu ilә әldә edilәn) vә sәnәdlәşdirilmiş mәlumat kimi 
saxlanılmalı olan  mәlumatlar aşağıdakılardır:  

a) İri hәmdә enerji istifadәlәri üzrә müvafiq dәyişәnlәr  
b) İris hәcmdә enerji istifadәlәri vә müәssisә ilә әlaqәdar  enerji sәrfi 
c) İri hәcmdә enerji istifadәlәri ilә әlaqәdar istismar meyarları  
d) Statik faktorlar, әgәr şamil olunarsa  
e) Tәdbirlәr planında müәyyәn edilәn mәlumatlar  

Enerji mәlumatının toplanması planı, müәyyәn olunan intervallarda baxılacaq vә müvafiq olduğu halda 
yenilәnәcәkdir.  
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Müәssisә, әsas göstәricilәrin ölçülmәsindә istifadә edilәn avadanlığın dәqiq vә tәkrar yoxlanıla bilәn 
mәlumatlar vermәyini tәmin edәcәkdir. Müәssisә, ölçmә, monitorinqinin aparılması, dәqiqliyini vә tәkrar 
olunmasını formalaşdıra bilәn digәr üsullar üzrә  sәnәdlәşdirilәn mәlumat saxlayacaqdır.   

 

7. Dәstәk  
    

7.1 Resurslar  
Müәssisә, enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin vә enerji menecment sisteminin formalaşdırılması, hәyata 
keçirilmәsi, saxlanılması vә davamlı tәkmillәşdirilmәsi üçün lazım olan resursları müәyyәn edәcәk vә 
onları tәmin edәcәkdir.  

 

7.2  Sәriştә  
Müәssisә tәmin edәcәkdir:  

a) Enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinә vә enerji menecment sisteminә tәsir göstәrәn, onun nәzarәti 
altında işlәri yerinә yetirәn lazımi sәriştәli şәxslәri müәyyәn edәcәkdir;  

b) Bu insanların müvafiq tәhsil, tәlim, bacarıq yaxud tәcrübәsi әsasında sәriştәli olmalarını tәmin 
edәcәkdir;  

c) Lazımi sәriştә әldә etmәk vә görülmüş tәdbirlәrin effektivliyini qiymәtlәndirmәk üçün lazım olduğu 
yerlәrdә tәdbirlәr görmәk;  

d) Sәriştәnin olmasının dәlili kimi sәnәdlәşdirilmiş informasiya saxlamaq.   

Qeyd. Şamil oluna bilәn tәdbirlәrә mәsәl üçün tәlimin keçirilmәsi, mentorluq edilmәsi yaxud işә cari olaraq 
cәlb edilmiş şәxslәrin başqa tәyinat almasına  yaxud sәriştәli insanların işә götürülmәsinә yaxud onlarla 
müqavilә bağlanması daxildir.   

 

7.3 Mәlumatlılıq  
Müәssisәnin nәzarәti altında iş görәn insanlar aşağıdakılardan mәlumatlı olmalıdırlar:  

a) Enerji siyasәtindәn (maddә 5.2-yә baxın) 
b) Enerji mәqsәdlәri vә enerji hәdәflәrinә nail olmaq daxil olmaqla enerji menecment sisteminin 

effektivliyinә onların tövfәlәri vә enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin tәkmillәdirilmәsinin 
bәhrәlәri haqqında 

c) Enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin ilә bağlı onların fәaliyyәtlәrinin vә davranışlarının tәsirindәn 
d) Enerji menecment sisteminin tәlәblәri ilә uyğun olmamağın tәsir vә nәticәlәri haqqında 

 

7.4 Bәhs etmә vә danışmaq (kommunikasiya)  
Müәssisә, enerji menecment sistemi ilә әlaqәdar daxili vә xarici kommunikasiya yollarını müyyәn 
edәcәkdir.     

a) Nә haqda danışmalı olduğunu 
b) Nә vaxt danışmalı olduğunu  
c) Kiminlә danışmalı olduğunu  
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d) Necә danışmalı olduğunu  
e) Kimә danışmalı olduğunu  

Öz kommunikasiya proseslәrini formalaşdıranda müәssisә, danışılan informasiyanın enerji menecment 
sistemi çәrçivәsindә formalaşan informasiya ilә uyğun olmasını vә ondan asılı olmasını tәmin edәcәkdir.    

Müәssisә, onun nәzarәtindә çalışan insanların enerji menecment sistemi vә enerji istifadәsindә iş 
göstәricilәri ilә әlaqәdar şәrhlәr vermәk yaxud yaxşılaşdırma tәkliflәri  irәli sürmәlәrinin mümkün olduğu 
bir proses formalaşdıracaq vә hәyata keçirdәcәkdir. Müәssisә, tәklif edilәn yaxılaşdırma tәdbirlәrini 
sәnәdlәşdirilmiş informasiya kimi saxlanılmasını nәzәrә alacaqdır.  

 

7.5  Sәnәdlәşdirilәn informasiya  
7.5.1 Ümumi  
Müәssisәnin enerji menecment sistemi aşağıdakıları özünә daxil edәcәkdir:  

a) Bu sәnәd ilә tәlәb olunan sәnәdlәşdirilmәli informasiyanı     
b) Enerji menecment sisteminin effektivliyi vә enerji istifadәsindә iş göstәricilәrindә tәkmillәşmәnin 

olmasını nümayiş etdirmәk üçün zәruri olan müәssisә tәrәfindәn müәyyәn olunan sәnәdlәşdirilmәli 
mәlumatları. 

Qeyd. Enerji menecment sistemi üçün sәnәdlәşdirilmәli olan informasiyanın hәddi bir müәssisәdәn digәr 
müәssisәyә aşağıdakılar nәzәrә almaqla dәyişәcәkdir:  

- Müәssisәnin ölçüsü, onun fәaliyyәt növü, proseslәri, mәhsulları vә xidmәtlәri nәzәrә alınmaqla  
- Proseslәrin mürәkkәbliyi vә onların qarşılıqlı әlaqәlәnmәsi  
- Şәxslәrin sәriştәsi  

7.5.2 Yaratmaq vә yenilәmәk  
Sәnәdlәşdirilmiş mәlumatları yaradanda vә yeniliyәndә, müәssisә aşağıdakıları müvafiq olaraq tәmin 
edәcәkdir:  

a) Müәyyәn olunması vә tәsviri (mәsәl üçün, başlığı, tarixi, müәllifi, yaxud istinad nömrәsi) 
b) Formatı (mәsәl üçün dili, proqram tәminatının versiyası, qrafiklәr) vә mediya (çap olunmuş 

şәkildә yaxud elektron formada) 
c) Uyğunluğunu vә adekvatlığını qiymәtlәndirmәk vә tәsdiq etmәk 

 

7.5.3 Sәnәdlәşdirilәn mәlumata nәzarәtin aparılması  
Enerji menecment sistemi vә bu sәnәd ilә tәlәb qoyulan sәnәdlәşdirilmәli informasiyalar aşağıda qeyd 
olunanları tәmin etmәlәri üçün nәzarәt olunacaqdır:  

a) Harada vә nә zaman lazım olduğu halda istifadә üçün mövcud olması vә uyğun olması  
b) Adekvat şәkildә mühafizә olunmasını (Mәsәl üçün, mәxfiliyin itirilmәsi, qeyri- müvafiq istifadә 

hallarından, bütövlüyünün itirilmәsindәn) 
 

Müәssisә,  şamil olduğu halda  sәnәdlәşdirilәn informasiyanın nәzarәtini aparmaq üçün aşağıdakı 
fәaliyyәtlәri tәmin edәcәkdir:  
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-paylanmasını, onlardan istifadәni, mәlumatın götürülmәsini vә ondan istifadәni 

- dәqiqliyinin qorunması daxil olmaqla  saxlanmasını vә qorunmasını 

-dәyişikliklәrә nәzarәtin edilmәsi  (Mәsәl üçün, versiyasina nәzarәt)     

- Saxlanması vә silinmәsi.   

Enerji menecment sisteminin planlaşdırılması vә fәaliyyәti üzrә zәruri olan müәssisә tәrәfindәn müәyyәn 
edilәn xarici mәnşәli sәnәdlәşdirilmәli olan informasiya, müvafiq şәkildә  müәyyәn edilәcәk vә nәzarәt 
olunacaqdır.  

Qeyd. İcazә, yalnız sәnәdlәşdirilәn informasiyaya baxmaq üçün icazәnin verilmәsi ilә әlaqәdar qәrarı 
bildirә bilәr yaxud da sәnәdlәşdirilәn mәlumata baxmaq vә onu dәyişdirmәyә icazә vә sәlahiyyәt kimi başa 
düşülә bilәr.  

 

8. Әmәliyyat  
8.1 Әmәliyyat planlaşdırılması vә nәzarәti  
Müәssisә, 6.2-dә müәyyәn edilәn tәlәblәri ödәmәk vә tәdbirlәri yerinә yetirmәk üçün zәruri olan, iri 
hәcmdә olan enerji istifadәsi ilә әlaqәdar proseslәri planlaşdıracaq, hәyata keçirdәcәk vә onlara nәzarәt 
edәcәkdir.  

a) Nәzәrdә tutulan enerji istifadәsi üzrә iş göstәricilәrindә әsaslı dәrәcәdә sapmaya gәtirib çıxardan 
yerlәrdә qurğuların (binaların), avadanlılıqların, sistemlәrin vә enerjidәn istifadә edәn proseslәrin 
sәmәrәli istismarı  vә texniki xidmәti daxil olmaqla proseslәr üçün meyarların qurulması. 
 
Әhәmiyyәtli sapma meyarları müәssisә tәrәfindәn müәyyәn edilir.  

b) Müәssisәnin nәzarәti altında işlәyәn müvafiq personala meyarlar haqqında danışmaq  
 

c) Qoyulmuş meyaralara uyğun olaraq istismar vә texniki xidmәt qurğuları, avadanlıqları, sistemlәri vә 
enerjidәn istifadә proseslәri daxil olmaqla proseslәrә nәzarәtin icra edilmәsi  
 

d) Proseslәrin planlaşdırıldığı kimi hәyata keçirilmәsinә lazımi etibarın yaradıldığı hәddә sәnәdlәşdirilmiş 
mәlumatların saxlanması  

 

Müәssisә, lazım olduqda planlaşdırılmış dәyişikliklәrә nәzarәt edәcәk vә hәr hansı mәnfi tәsirlәri azaltmaq 
üçün tәdbirlәr görәrәk nәzәrdә tutulmayan dәyişikliklәrin nәticәlәrini qiymәtlәndirәcәkdir.   

Müәssisә, kәnardan işә cәlb olunan tәşkilatların iri hәcmli enerji istifadәsi  yaxud iri hәcmli enerji istifadәsi 
ilә әlaqәdar proseslәrin nәzarәt olunmasını tәmin edәcәkdir. 

    

8.2 Layihәlәndirmә  
Müәssisә, planlaşdırılan yaxud gözlәnilәn istismar dövrü әrzindә enerji istifadәsindә iş göstәricilәrindә 
әhәmiyyәtli tәsiri olan  yeni, düzәliş edilәn vә yenidәnqurulan bina vә qurğuların, avadanlıqların, sistem vә 
enerjidәn  istifadә edәn proseslәrin layihәlәndirilmәsindә enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin 
yaxşılaşdırılması imkanlarını vә istismarına nәzarәti nәzәrә alacaqdır.   
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Şamil olduğu hallarda  enerji istifadәsindә iş göstәricilәri ilә әlaqәdar nәzәrә alınmalı qaydalar, texniki 
xüsusiyyәtlәrә, layihәlәndirmәyә vә satınalınma fәaliyyәtlәrinә birlәşdirilәcәkdir.   

Müәssisә, enerji istifadәsindә iş göstәricilәri ilә әlaqәdar layihәlәndirmә işlәrini sәnәdlәşdirilmiş mәlumat 
kimi saxlayacaqdır.  

 

8.3 Satınalınma  
Müәssisә, enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinә әhәmiyyәtli tәsirinin olması gözlәnilәn  enerji istifadә edәn 
mәhsullar, avadanlıqlarlar vә xidmәtlәri satınaldıqda  planlaşdırılmış yaxud gözlәnilәn istismar müddәti 
әrzindә enerji istifadәsindә iş göstәriciәrini qiymәtlәndirmәk üçün meyarlar formalaşdıracaq vә onları 
yerinә yetirәcәkdir. 

İri hәcmli enerji istifadәsinә tәsiri olan yaxud ola bilәn enerji istifadә edәn mәhsullar, avadanlıqlar vә 
xidmәtlәr satınalındıqda, müәssisә enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin satınalınma prosesi zamanı 
qiymәtlәndirmә meyarlarından biri  olmasını tәchizatçılara bildirәcәkdir.    

Şamil olduğu halda, müәssisә bunun üçün texniki xüsusiyyәtlәri müәyyәn edәcәk vә onlardan bәhs 
edәcәkdir.  

a) Satınalınan avadanlıq vә xidmәtlәrin enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrini nәzәrә almaq  
b) Enerjinin alışını 

 

9. İş  göstәricilәrinin qiymәtlәndirilmәsi  
9.1 Enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin vә enerji menecment sisteminin monitorinqi, 
ölçülmәsi, tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi    
9.1.1 Ümumi  
Müәssisә, enerji istifadәsindә iş göstәricilәri vә enerji menecment sistemi üzrә aşağıdakıları müәyyәn 
edәcәkdir.  

a) Minimum olaraq aşağıda qeyd olunan әsas xüsusiyyәtlәr daxil olmaqla monitorinq olunmalı vә 
ölçülmәli olan zәruriyyәtlәri   
 
1) Mәqsәdlәrinә vә enerji hәdәfәrinә nail olmaqda tәdbirlәr planının sәmәrәliliyi  
2) Enerji istifadәsindә iş göstәricilәri göstәricilәri  
3) İri hәcmli enerji istifadә yerlәrinin  istismarı  
4) Faktiki enerji sәrfinin, gözlәnilәn enerji sәrfinә qarşı  

b) Etibarlı nәticәlәrin alınmasını tәmin etmәk üçün şamil olduğu halda monitorinq, ölçmә, tәhlil vә 
qiymәtlәndirmә aparmaq üçün  metodlar, 

c) Monitorinq vә ölçmәlәrin nә vaxt aparılmasını  
d) Monitorinq vә ölçmәlәrdәn әldә olunan nәticәlәrinin nә vaxt  tәhlil edilәcәyini vә 

qiymәtlәndirilәcәyini.   

Müәssisә, özünün enerji istifadәsindә iş göstәricilәri vә enerji menecment sisteminin effektivliyini 
qiymәtlәndirәcәkdir.  
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Enerji istifadәsindә iş göstәricilәrindә yaxşılaşma, enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin uyğun baza xәttinә 
(bax 6.5-ә) qarşı müqayisәsinin aparılması yolu ilә qiymәtlәndirәcәkdir.  

Müәssisә, enerji istifadәsindә iş göstәricilәrindә әsaslı sapmaları tәdqiq edәcәk vә onlara qarşı cavab 
tәdbirlәri görәcәkdir. Müәssisә, tәdqiqatın nәticәlәri vә cavab tәdbirlәri  üzrә sәnәdlәşdirilmiş mәlumat 
saxlayacaqdır (bax maddә 7.5-ә).  

Müәssisә, monitorinq vә ölçmәlәrdәn әldә edilәn nәticәlәri müvafiq şәkildә sәnәdlәşdirilmiş mәlumat kimi 
saxlayacaqdır.          

   

9.1.2 Hüquqi tәlәblәr vә digәr tәlәblәr ilә uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsi  
 

Planlaşdırılan intervalda müәssisә, enerji sәmәrәliliyi, enerjidәn istifadә, enerji sәrfi vә enerji menecment 
sistemi ilә әlaqәdar  hüquqi vә digәr öhdәliklәr ilә uyğunluğu  qiymәtlәndirәcәkdir. Müәssisә, uyğunluğun 
qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәri vә görülmüş hәr hansı tәdbirlәr üzrә sәnәdlәşdirilmiş mәlumat 
saxlayacaqdır.  

  

9.2 Daxili audit  
9.2.1 Müәssisә, planlaşdırılmış intervalda enerji menecment sisteminin daxili auditini enerji menecment 
sisteminin aşağıda qeyd edilmiş şәrtlәri ödәmәsini yoxlamaq üçün aparacaqdır.  

a) Enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin yaxşılaşdırmağını 

b) aşağıdakılar ilә uyğunluğunu   

- enerji menecment sistemi üzrә müәssisәnin öz tәlәblәrini  

-müәssisә tәrәfindәn formalaşdırılan enerji siyasәtini (5.2-y bax), mәqsәdlәrini vә enerji hәdәflәrini (6.2-
yә bax) 

- bu sәnәdin tәlәbәrini  

c) effektiv şәkildә icra edilmәsini vә saxlanılmasını.  

 

9.2.2 Müәssisә  

a) Nәzәrdә tutulan proseslәrin vacibliyini vә әvvәlki auditin nәticlәrini nәzәrә almaqla tezlik, metodlar, 
mәsuliyyәtlәr, planlaşdırılan tәlәblәr vә hesabat vermә daxil olmaqla  audit proqramını planlaşdıracaq, 
hәyata keçirdәcәk vә mütәmadi keçirilmәsini tәmin edәcәkdir.  

b) audit meyarını vә hәr bir audit üçün iş hәcmini müәyyәn edәcәkdir.  

c) obyektivliyi vә audit prosesinin natamam olmamasını tәmin etmәk üçün auditorlar seçmәk  vә audit 
aparmaq  

d) audit nәticәlәrini müvafiq rәhbәrliyә çatdırılmasını tәmin etmәk  

e) 10.1 vә 10.2 –yә uyğun olaraq müvafiq tәdbirlәr görmәk  
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f) audit proqramının vә auditin nәticәlәrinin hәyata keçirilmәsinin tәsdiqi kimi sәnәdlәşdirilmiş mәlumatın  
saxlanılmasını      

 

 

9.3 Rәhbәrliyin qiymәtlәndirilmәsi  
9.3.1  Rәhbәrlik planlaşdırılmış intervalda davamlı uyğunluğunu, adekvatlığını, effektivliyini vә 
müәssisәnin strateji istiqamәtlәrinә birlәşdirilmәsini tәmin etmәk üçün  müәssisәnin  enerji menecment 
sistemini qiymәtlәndirәcәkdir.  

9.3.2 Menecmentin qiymәtlәndirilmәsi zamanı aşağıda qeyd edilәnlәr nәzәrә alınacaqdır:  

a) rәhbәrliyin әvvәlki qiymәtlәndirilmәsindәn görülmәli tәdbirlәrin vәziyyәti  

b) daxili vә xarici mәsәlәllәrdә dәyişikliklәr vә enerji menecment sisteminә xas olan әlaqәdar risklәri vә 
imkanları  

c) enerji menecment sisteminin iş göstәricilәri ilә bağlı trendlәr dә daxil olmaqla aşağıdakı mәlumatları: 

1) uyğunsuzluqlar vә düzәldici tәdbirlәri  

2) Monitorinq vә ölçmәlәrin nәticәlәrini   

3) Auditin nәticәlәrini 

4) Hüquqi tәlәblәr vә digәr tәlәblәr ilә uyğunluğun qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrini  

d) sәriştә  dә daxil olmaqla davamlı yaxşılaşdırma imkanlarıni  

e) enerji siyasәtini  

9.3.3 Rәhbәrliyin qiymәtlәndirilmәsinә enerji istifadәsindә iş göstәricilәri üzrә ilkin verilәnlәrә daxil 
olacaqdır:  

- Mәqsәdlәr vә enerji hәdәflәrinә nә qәdәr nail olunma    

- Enerji istifadәsindә iş göstәricilәri dә daxil olmaqla monitorinq vә ölçmәnin nәticәlәrinә әsaslanan enerji 
istifadәsindә iş göstәricilәri vә enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin tәkmillәşdirilmәsi   

- Tәdbirlәr planının vәziyyәti  

   

9.3. 4 Rәrbәrliyin qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinә davamlı yaxşılaşdırma ilә әlaqәdar qәrarlar vә enerji 
menecment sisteminә dәyişikliyin edilmәsi üzrә hәr hansı ehtiyaclar  daxil edilәcәkdir, o cümlәdәn  

a) enerji istifadәsindә iş göstәricilәrini yaxşılaşdırmaq imkanları  

b) enerji siyasәti  

c) enerji istismar göstәricilәri yaxud enerji üzrә baza xәtti   

d) enerji menecment sisteminin mәqsәdlәri, enerji hәdәflәri, tәdbirlәr planı yaxud digәr elementlәri vә 
onlara nail olunmadığı halda görülmәli tәdbirlәr  
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e) enerji menecment sisteminin biznes proseslәri ilә inteqrasiya olunmasını tәkmillәşdirmәk  

f) ehtiyatların paylanması  

g) sәriştәnin, mәlumatlılığın vә bu haqda da  kommunikasiyanın yaxşılaşdırılması  

Müәssisә, rәhbәrliyin qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin tәsdiqi kimi sәnәdlәşdirilmiş mәlumatlar 
saxlayacaqdır.  

 

10 Yaxşılaşdırma  
10.1 Uyğunsuzluq vә düzәldici tәdbirlәr  
Uyunsuzluq müәyyәn edildikdә, müәssisә  

a) Uyğunsuzluğa münasibәt bidirәcәkdir vә şamil olduğu tәqdirdә 
1) Ona nәzarәt etmәk vә düzәltmәk üçün tәdbirlәr görәcәkdir  
2) Nәticәlәrә baxacaqdır.  

b) Uyğunsuzluğun nәticәlәrini aradan qaldırmaq üçün vә onun yenidәn baş vermәmәsi üçün zәruri 
tәdbirlәri qiymәtlәndirәcәkdir   
1) Uyğunsuzluğun qiymәtlndirilmәsi  
2) Uyğunsuzluğun sәbәblәrinin müәyyәn olunması  
3) Oxşar uyğunsuzluğun olmasını vә potansial olaraq baş vermәsini müәyyәn edәcәkdir.  

c) Hәr hansı zәruri tәdbirlәri yerinә yetirәcәkdir  
d) Hәr hansı görülmüş düzәldici tәdbirlәrin  effektivliyini qiymәtlәndirәcәkdir  
e) Lazım olarsa, enerji menecment sisteminә dәyişikliklәr edәcәkdir.  

Düzәldici tәdbirlәr, üzlәşilәn uyğunsuzluğun aradan qaldırılmasına tәsir göstәrәcәk dәrәcәdә müvafiq 
olacaqdır.  

Müәssisә aşağıdakılar üzrә sәnәdlәşdirilmiş mәlumatı saxlayacaqdır:  

- Uyğunsuzluğun xarakteri vә ardıcıl olaraq görülәn tәdbirlәr  
- Hәr hansı düzәldici tdbirlәrin nәticәlәri.    

 

 10.2 Davamlı yaxşılaşdırma  
Müәssisә, enerji menecment sisteminin uyunluğu, adekvatlığı vә effektivliyini davamlı yaxşılaşdıracaqdır. 
Müәssisә, enerji istifadәsindә iş göstәricilәrindә davamlı yaxşılaşmanı nümayiş etdirәcәkdir.  
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Әlavә A 
(Mәlumat xarakteri daşıyır) 

İstifadә tәlimatı 

 

A.1 Ümumi  
Bu qoşmada verilmiş әlavә mәtn, mәlumat xarakteri daşıyır vә bu sәnәdin tәlәblәrini düzgün şәrh 
olunmaması riskinin qarşısını almaq üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Bu mәlumat müraciәt xarakteri 
daşıdığından vә tәlәblәr ilә uyğunluq tәşkil etdiyi halda o heç dә bu tәlblәri әlav deyil, yaxud ondan çıxarış 
etmir yaxud bu vә ya digәr formada ona düşliş verir.  

 

A.2 Enerji istifadәsindә iş göstәricilәri vә enerji menecment sistemi arasında Әlaqә  
Bu sәnәddә hәm enerji istifadәsindә iş göstәrcilәrini yaxşılaşdırmaq, hәm dә enerjinin idarә edilmәsi üçün  
menecment sistemi yanaşması tәqdim edilir.  Enerji menecment sistemindә enerjidәn istifadә ilә bağlı enerji 
sәmәrәliliyindә yaxud enerjidәn istifadәdә ölçülә bilәn yaxşılaşmanı nümayiş etdirmәyin bir vasitәsi olaraq  
enerji istifadәsindә iş göstәricilәri vә enerji üzrә baza xәtti kimi qarşılıqlı әlaqәlәnәn elementlәrdәn istifadә 
olunur (bax Şәki A.1).  

 

    Şәkil A.1 Enerjidәn istifadә vә enerji menecment sistemi arasında әlaqә  
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Bu sәnәdin tәlәblәrinә görә enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması nümayiş olunmalı 
olduğu halda, enerji istifadәsindә iş göstәricilәrini vә enerji hәdәflәrini müәyyәn etmәk, elәcә dә enerji 
istifadәsindә iş  göstәricilәrinin yaxşılaşdırılmasını necә nümayiş etdirmәk, müәsisәnin öz işi hesab olunur. 

 

A.3 Terminalogiyaya aydınlıq gәtirilmәsi  
Bu sәnәddә maddәnin strukturu vә terminalogiyanın bәzisi, digәr idarәetmә sistemlәri üzrә standartlar ilә 
uyğunluğu tәkmillәşdirmәk mәqsәdi ilә әvvәlki nәşrdә olduğundan dәyişdirilmişdir. Belә ki, maddәnin 
strukturunun yaxud terminalogiyanın  müәssisәnin enerji menecment sisteminin sәnәdlәşdirilmәsindә 
mütlәq tәtbiq olunması barәdә bu sәnәddә heç bir tәlәb yoxdur. Müәssisәdә istifadә edilәn terminlәrin, bu 
sәnәddә istifadә edilәn terminlәr ilә әvәz etmәyә tәlәb yoxdur. Müәssisә, öz bizneslәrinә vә ehtiyaclarına 
uyğun gәlәn  terminlәrdәn istifadә etmәyi yaxud bu sәnәddә ifadә edilәn terminlәrdәn istifadәni seçә bilәr.  

-Bu sәnәddә, “hәr hansı” sözü seçimin yaxud seçmә imkanının olması anlamında işlәnilir. 

- “Müvafiq” yaxud “şamil olunan” sözlәri qarşılıqlı bir –birini әvәz edәn şәkildә işlәnilә bilmәz. “Müvafiq” 
uyğun mәnasında vә bir qәdәr sәrbәstlik mәnasını bildirir, “şamil olunan” isә tәtbiq etmәk üçün uyğun 
yaxud mümkünlüyü bildirir vә görülә bilmәsini, görülmәk ehtiyacı olması anlamında işlәnir.  

-“Hesab etmәk” (consider), mövzu haqqında fikirlәşmәyin zәruri olmasını bildirir, lakin bu istifadәyә 
istisna verilә bilәr, halbuki  “hesaba almaq” (take into account) mövzu haqqında fikirlәşmәyin zәruri 
olduğunu bildirir, lakin buna istisna verilә bilmәz.     

-“Tәmin etmәk” sözü mәsuliyyәtin ötürülә bilmәsi  mәnasında işlәnir, lakin heç dә hesabatlılığı bildirmir.      

Bu sәnәddә istifadә edilәn “maraqlı tәrәflәr” termini, “tәrәfdaş” termini ilә eyni mәna ifadә etdiyindәn 
sinonim kimi işlәnir.  

Bu nәşrdә bәzi yeni terminalogiyadan istifadә edilmişdir. Qısa izahatı aşağıda verilmişdir.     

- “Sәnәdlәşdirilmiş mәlumat” ifadәsi әvvәlki nәşrdә istifadә olunan “sәnәdlәşmәlәr”, “sәnәdlәr” vә 
“qeydlәr” sözlәrini әvәz edir. “Sәnәdlәşdirilmiş mәlumat” ümumi terminin mәnasını fәrqlәndirmәk 
üçün “sәnәdlәşdirilmiş mәlumatı saxlamaq” söz birlәşmәsindәn istifadә edilir ki, bu da qeydlәri vә 
sәnәdlәşdirilmiş mәlumatı saxlamaq mәnasında işlәnilir vә heç dә qeydlәri  yenilәmәk  anlamını 
bildirmir.     

- “Nәzәrdә tutulan nәticә” ifadәsi, enerji menecment sistemini yerinә yetirmәklә vә enerji 
istifadәsinin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә iş görmәklә müәssisәnin nail olmaq niyyәtindә 
olduqları  nәzәrdә tutulur.          

- “Onun nәzarәti altında işlәyәn şәxslәr” ifadәsi müәssisә üçün işlәyәn vә müәssisә qarşısında 
mәsuliyyәti olan, lakin özü üçün işlәyәnlәr (mәsәl üçün podratçılar, xidmәt tәchizatçılatı) nәzәrdә 
tutulur. Bu ifadә, әvvәlki nәşrdә istifadә edilәn “onun üçün işlәyәn  yaxud onun adından işlәyәn 
şәxslәr” ifadәsini  vә “müәssisә üçün işlәyәn yaxud onun adından işlәyәn şәxslәr” ifadәlәrini әvәz 
edir.          
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A.4 Müәssisәnin İş mühiti  
 

Müәssisәnin iş mühitinin tәhlili, müәssisәnin enerjidәn istifadәdә iş  göstәricilәrininә vә enerji menecment 
sisteminә müsbәt yaxud mәnfi şәkildә tәsir göstәrә bilәn xarici vә daxili mәsәlәllәrin yüksәk sәviyyәdә 
konseptual başa düşülmәsini  tәmin edәcәkdir.  

Xarici mәsәlәllәrә daxildir:  

- Qarşıya qoyulan yerli yaxud sektorun qarşısında duran mәqsәdlәr, tәlәblәr yaxud standartlar kimi 
maraqlı tәrәflәr ilә bağlı mәsәlәllәr  

- Enerji tәchizatında, tәhlükәsizliyindә vә etibarlılığında mәhdudiyyәtlәr  
- Enerji xәrclәri yaxud enerjinin növünün olması  
- Havanın tәsiri  
- İqlim dәyişikliklәrinin tәsiri  
- İstixana qaz tullantılarının tәsiri  

Daxili mәsәlәllәrin nümunәlәrinә daxil ola bilәr:  

- Әsas biznes fәaliyyәtlәri vә strategiyası  
- Akivlәrin idarәolunması planı  
- Müәssisәyә tәsir göstәrәn maliyyә resursları (әmәk, maliyyә vә s)   
- Enerji menecmentinin  kamilliyi vә әnәnәsi  
- Dayanıqlılığın nәzәrdәn keçirilmәsi  
- Enerji tәchizatında fasilәlәr üzrә gözlәnilmәyәn hallara qarşı planlar 
- Mövcud texnologiyanın kamilliyi  
- İstismar risklәri vә öhdәliyin hesaba alınması  

Enerji menecment sisteminin iş hәcmi boyunca vә hüdudları daxilindә enerji istifadәsindә iş  
göstәricilәrinin davamlı tәkmillәşdirmәsinin nümayiş olunması, enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin 
yaxşılaşdırılması mәnasını bildirmir. Enerji istifadәsindә iş göstәricilәrinin bәzisindә irәlilәyiş olduğu 
halda bәzilәrindә olmur, lakin enerji menecment sisteminin iş hәcmi boyunca, müәssisә enerji 
istifadәsindә iş göstәricilәrinin tәkmillәşdirmәyi nümayiş etdirir.  

 

A.5 Rәhbәrlik   
A.5.1 Rәhbәrlik vә öhdәlik  

Rәhbәrlik bu sәnәdin tәlәblәrini ödәmәk üçün ümumi olaraq mәsuliyyәt  daşıyır. Hәtta әgәr o bәzi 
öhdәliklәrini kәnar şәxsә ötürәrsә, ümumi hesabat vermә rәhbәrliyin üzәrindә qalır.  

Bunları müәssisә daxilindә danışanda, rәhbәrlik sәlahiyyәt vermә, hәvәslәndirmәk, hamı qarşısında 
yüksәk әmәyini tanımaq, tәlim keçmәk, mükafatlar vә iştirakıb tәmin edilmәsi yolu ilә işçinin bu işә 
cәlb olunması  vasitәsilә enerji menecment sisteminin vacibliyini vurğulaya bilәr.   

A.5.2 Enerji siyasәti  
Enerji siyasәti, planlaşdırmanın, hәyata keçirtmәnin, istismarın, iş  göstәricilәrinin qiymәtlәndirilmәsi 
vә tәkmillәşdirmәsinin bütün mәrhәlәllәri vasitәsilә müәssisәnin enerji menecment sisteminin 
formalaşdırılmasının özülünü tәşkil edir.  Enerji siyasәti, müәsisәnin üzvlәrinin asantlıqla oxuyub başa 
düşә bilmәlәri vә onları öz iş fәaliyyәtlәrindә tәtbiq edә bilmәlәri  üçün qısa bәyanat ola bilәr.       
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A.5.3 Müәsisәnin rolu, mәsuliyyәtlәri vә sәlahiyyәtlәri  
Әlavә tәlimat yoxdur.  

 

A.6 Planlaşdırma  
A6.1 Risklәri vә imkanları әhatә edәn  tәdbirlәr  

Risklәrin vә imkanların nәzәrә alınması, müәssisәdә yüksәk sәviyyәli  strateji qәrar qәbul etmәnin bir 
hissәsidir. Enerji menecment sistemini planlaşdıranda risklәri vә fürsәtlәri müәyyәn etmәklә, müәssisә 
potensial sseneriya vә nәticәlәr üzrә hadisәlәrin baş vermәsini gözlәyә bilәr  ki, bununla da 
arzuolunmaz tәsirlәrin qarşısı onlar baş vermәzdәn qabaq alınmış olar.  Oxşar olaraq, bu zaman 
potensial üstünlüklәr qazandıra yaxud faydalı nәticәlәr verә bilәn әlverişli nәzәrәalmalar yaxud 
vәziyyәtlәr müәyyәn oluna bilәr vә irәli sürülә bilәr.    

Şәkil A.2 –dә enerji planlaşdırılma prosesinin başa düşülmәsini tәkmillәşdirmәk üçün konseptual 
diaqram verilmişdir. Şәkil A.2,  xüsusi bir müәssisәnin tәfәrrüatlarını tәmsil etmir. Şәkil A.2-dә 
verilmiş mәlumat, tәsviredici xarakter daşıyır, lakin heç dә bununla  bitmir vә  burada müәssisәyә xas 
olan yaxud onun xüsusi vәziyyәtinә xas olan digәr tәfәrrüatlar da  ola bilәr.     

 

 

Şәkil A.2 Enerji planlaşdırması prosesi 
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A.6.2  Mәqsәdlәr, enerji hәdәflәri vә onlara nail olmaq üçün planlaşdırma  
 
Mәqsәdlәrә, hәm enerji menecment sisteminin ümumi tәkmillәşdirilmәsi, hәm dә xüsusi, ölçülә bilәn enerji 
istifadәsindә  iş  göstәricilәrinin tәkmillәşdirilmәsi üçün hәdәflәr  daxil ola bilәr. Bәzi  mәqsәdlәrin  
kәmiyyәtlә ifadә oluna  bilәn vә enerjidәn istifadәnin tәkmillәşdirilmәsi üçün hәdәflәri olacaqdır (mәsәl 
üçün, ilin sonuna kimi elektrik sәrfini 3% azaltmaq, 4-cü kvartala qәdәr zavodun sәmәrәliliyinin 2% 
artırılması), digәr mәqsәdlәr keyfiyyәt göstәricilәri ilә ifadә oluna bilәr (mәsәl üçün, enerji ilә bağlı 
davranışın, әnәnәnin dәyişdirilmәsi). Sorğu yaxud digәr oxşar mexanizmlәr yolu ilә  keyfiyyәt 
mәqsәdlәrinә kәmiyyәt dәyәrlәri tәhkim etmәk tez-tez  mümkün olur.   
 

A.6.3 Enerjinin qiymәtlәndirilmәsi  
 
Enerji növlәrinin müәyyәn olunması, enerjidәn istifadәnin vә enerji sәrfinin qiymәtlәndirilmәsi prosesi, 
müәssisәnin iri hәcmli enerji istifadәsi yerlәrini vә enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin tәkmillәşdirilmәsi 
üçün fürsәtlәri müәyyәn etmәyә yol göstәrir. İri hәcmdә olan enerji istifadәsini müәyyәn edәndә, müәssisә 
enerji sәrfi üçün әsaslı olan meyarları yaxud enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin tәkmillәşdirilmәsi üçün 
әhәmiyyәtli potensialı  müәyyәn edir. İri hәcmdә olan enerji sәrfi  yerlәri, qurğu (mәsәl üçün, anbar, fabrik, 
ofis), proses, yaxud sistem (işıqlandırma, buxar, nәqliyyat, elektroliz, mühәrriklә hәrәkәtә gәlәn) yaxud 
avadanlıq (mühәrrik, qazan)  kimi müәssisәnin ehtiyaclarından asılı olaraq  müәyyәn edilә bilәr.  
Müәyyәn olunduğu halda, iri hәcmdә enerji istifadәsi yerlәrinin idarәedilmәsi vә onlara nәzarәt,  enerji 
menecment sisteminin tәrkib hissәsi olacaqdır.  
Müәssisәnin nәzarәti altında işlәyәn şәxs(lәr)ә,  xidmәt tәchizatçıları, yarım günlük heyәt vә müvәqqәti 
işçi heyәti dә daxil edilә bilәr.     
 
Enerji qiymәtlәndirilmәsinin tәkmillәşdirilmәsinә, enerjidәn istifadәnin vә enerji sәrfinin tәhlili, iri hәcmli 
enerji istifadә yerlәrinin müәyyәn olunması vә enerji istifadәsinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә imkanlar  ilә 
әlaqәdar mәlumat vә datanın yenilәnmәsi daxildir. Enerji qiymәtlәndirmәsinin heç dә bütün hissәlәrinin 
eyni zamanda yenilәnmәsinә  ehtiyac yoxdur. Rәsmi enerji auditdәn enerji istifadәsinin tәkmillәşdirilmәsi 
üzrә imkanları müәyyәn etmәk  üçün istifadә etmәk olar.  
 
Enerji auditi, enerji qiymәtlәndirmәsinin bir vә ya daha çox hissәsi üzrә mәlumat verә bilәr. Enerji auditinin 
iş hәcmi, müәssisәnin enerjidәn istifadәsinin tәfәrrüatlı qiymәtlәndirilmәsi, iri hәcmdә enerji istifadәsi, 
enerji istifadә edәn proseslәrin vә avadanlıqlarının  tәfәrrüatlı  qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir. O, enerji 
auditi üçün müәyyәn olunan iş hәcmi üzrә faktiki enerji istifadәsinin müvafiq ölçülmәsinә vә müşahidә 
olunmasına әsaslanır. Enerji auditinin nәticәlәrinә sәciyyәvi olaraq cari enerji sәrfi vә enerjidәn istifadә 
üzrә mәlumat daxildir vә onlar, sahә üzrә xüsusi sahә mәlumatlarına vә istismar şәraitinin tәhlili әsasında   
enerjidәn istifadәni tәkmillәşdirmәyә  yaxud sәrmayә üzrә maliyyә gәlirlәri üzrә prioriterlәşdirilәn xüsusi 
tövsiyyәlәr ardıcıllığı ilә müşayiәt edilә bilәr.   
 
Enerji istifadәsindә iş  göstәricilәrinin tәkmillәşdirilmәsi imkanlarını axtardıqda, müәssisә, xüsusi bir 
proses üçün tәlәb olunan istifadә hәddini yaxud enerjinin bәrpa edilә bilәn  hissәsi nәzәrә alınmalıdır. Elm 
qanunlarına әsaslanan enerji tәlәblәrinә görә hәtta kimyәvi reaksiya kimi proseslәrdә mәhdud 
tәkmillәşdirmә imkanlarının olduğu yerlәrdә, kömәkçi avadanlıqlarda enerji istifadәsindә  iş  
göstәricilәrinin tәkmillәşdirilmәsinә әhәmiyyәtli potensial ola bilәr, elәcә dә prosesә nәzarәt yaxud 
avadanlığın qrafik әsasında istismar olunması tәkmillәşdirilә bilәr. İstismar yüklәrinin yaxud 
parametrlәrinin dәyişdirilmәsinә, avadanlılığın paslanması vә mövcud texnologiya vә üsullarda 
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tәkmillәşmәlәrә görә dә vaxtaşırı fürsәtlәr yarana bilәr.  Bu  fürsәtlәr, avadanlıq vә sistemlәrin necә idarә 
olunması vә onara necә texniki xidmәtin göstәrilmәsindә dә elәcә müәyyәn edilә bilәr.  
 
Müәssisә tәrәfindәn müәyyәn olunduğu kimi enerji menecment sisteminin iş hәcmi vә hüdudları daxilindә 
bәrpa olunan enerji növlәri üzrә qurğuların quraşdırılması, enerji  istifadәsindә iş  göstәricilәrinin  
tәkmillәşdirilmәsini tәmsil etmir. Bu zaman enerji sәrfi hüdudlar boyunca azala bilәr, belә ki, bu 
dәyişikliyin nәticәsindә enerji istifadәsi ilә әlaqәdar enerji sәmәrәliliyi yaxud enerji sәrfindә ölçülә bilәn 
yaxşılaşma olmayacaqdır.   Bәrpa olunan enerji sәrfinin,  әtraf mühit baxımdan müsbәt tәsiri vә digәr 
faydaları ola bilәr vә müәssisә özünün bәrpa olunan enerji qurğularını artırmağı mәqsәd qoya bilәr. Bu cür 
hallarda, müәssisә bәrpa olunan enerji istehsalını ayrıca olaraq qiymәtlәndirmәk zәruriyyәtindәdir.  
 
Şamil olduğu halda, enerji qiymәtlәndirilmәsi çәrçivәsindә enerji tәchizatının tәhlükәsizliyi vә mövcudluğu 
da nәzәrә alına bilәr.            
 

A.6.4 Enerji istifadәsindә iş göstәricilәri  
 
Enerji istifadәsindә  iş göstәricilәri, tәdbirlәr planlarının vә digәr  tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsindәn әvvәlki 
(enerjidәn istifadә göstәricisinin istinad dәyәri) vә sonrakı (nәticә etibarı ilә yaxud cari enerjidәn istifadә 
kәmiyyәti) enerji istifadәsini müqayisә etmәk üçün istifadә edilәn ölçüdür (bax Şәkil A.3). Referans/istinad 
kәmiyyәt ilә tәdbirin görülmәsi nәticәsindә әldә edilәn kәmiyyәt arasında fәrq, enerji istifadәsindә iş  
göstәricilәrinin ölüçüsüdür.  
Biznes fәaliyyәtlәri yaxud enerji baza xәtti dәyişәndә, müәssisә, enerji  istifadәsindә iş göstәricilәrini labüd 
olduğu yerlәrdә yenilәyә bilәr.  
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Şәkil A.3. Enerjidәn istifadә göstәricilәri vә enerjidәn istifadә göstәricilәrinin kәmiyyәti  

A.6.5 Enerji baza xәtti  
 
Uyğun zaman müddәti dedikdә, enerji sәrfinә yaxud enerji sәmәrәliliyinә tәsir göstәrәn müәssisәnin 
әmәliyyat dövrünә, tәnzimlәmә tәlәblәrinә yaxud dәyişәnlәrә görә müәssisәnin hesabat verdiyi dövr 
nәzәrdә tutulur ki,  hәmin mәlumat vermә dövrü adekvat şәkildә iş göstәricilәrinin tam ardıcıllığını nümayiş 
etdirir. Müәssisәdә olan mәlumat, (ölçmәlәr yolu ilә) formalaşdırılan yaxud әldә etmәk icazәsi olan 
mәlumatlardır (mәsәl üçün hava haqqında).  
Normallaşdırmanın mәqsәdi etibarlı müqayisә aparmağı tәmin etmәk üçündür. Müvafiq dәyişәnlәrdә 
dәyişikliklәri nәzәrә alan enerjidәn istifadә göstәricilәrinin kәmiyyәtinin normallaşdırılması, enerjidәn 
istifadә göstәricisi kimi daha dәqiq mәlumat tәqdim edir.  
               
İri hәcmdә olan enerji istifadәsi yerlәrindә iri hәcmdә enerji sәrf olunursa, enerji menecment sisteminin iş 
hәcmi vә hüdudları daxilindәn çıxarılarsa, yaxud onun iş hәcminә yenidәn daxil edilәrsә, enerji baza xәttinә 
uyğun olaraq düzәliş edilәcәkdir.  
     

A.6.6 Enerji mәlumatlarının toplanmasının planlaşdırılması  
Enerji istifadәsinin monitorinqini aparmaq vә davamlı tәkmillәdirilmәsindә mәlumatlar olduqca vacibdir. 
Hansı mәlumatın toplanma, onları necә toplamağı vә hansı tezlikdә toplamağı planlaşdırmaq, enerji 
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qiymәtlәndirilmәsini, monitorinqini, ölçülmәsini, tәhlilini vә qiymәtlәndirilmәsi proseslәrini aparmaq üçün  
lazım olan mәlumatların mövcudluğunu  tәmin edir.  

Mәlumatlar, sadә rәqәmlәrdәn başlamış, birlәşdirilmiş mәlumatlar verә vә avtomatik tәhlillәr apara bilәn 
proqram tәminatına qoşulan  tam hәcmli monitorinq vә ölçmә sistemlәrindәn alınan mәlumatlara kimi  
müxtәlif ola bilәr.  

 

A.7 Dәstәk  
A.7.1 Ehtiyatlar  
Ehtiyatlara insan ehtiyatları, xüsusi bacarıqlar, texnologiya, mәlumatların toplanması infrastrukturu vә 
maliyyә  ehtiyatları daxildir.  

A.7.2 Sәriştә 
Sәriştә üzrә tәlәblәr, enerji istifadәsindә iş göstәricilәri vә enerji menecment sisteminә tәsiri olan işi görәn 
şәxsin yerinә yetirdiyi fuksiya, sәviyyә vә rola (rәhbәrlik daxil olmaqla) uyğun olacaqdır.  Sәriştә üzrә 
tәlәblәr müәssisә tәrәfindәn müәyyәn edilir.  

Tәlim, sәriştә qazanmaq üçün bir çox üsullardan biridir. Enerji menecment sistemi üzrә işçi heyәtlәri öz 
biliklәrini, qabiliyyәtlәrini vә bacarıqlarını davamlı inkişaf etdirmәk, saxlamaq vә tәkmillәşdirmәk üçün 
hәvәslәndirilmәldir. Müvafiq milli vә yerli  ixtisaslaşma mexanizmlәrinin (yaxud ekvivalenti) olduğu 
yerlәrdә, serifikatlaşmaya baxıla bilәr.  

A.7.3 Mәlumatlılıq  
Әlavә tәlimat verilmir.  

A.7.4 Komunikasiya  
 Әlavә tәlimat verilmir.  

 

A.7.5 Sәnәdlәşdirilmiş mәlumat  
Bu sәnәddә hansı sәnәdlәşdirilmiş mәlumatların saxlanılmalı olması haqqında tәfәrrüatlar verilmişdir. 
Enerji istifadәsindә iş göstәricilәri vә enerji menecment sistemini dәstәklәmәsini sәmәrәli şәkildә nümayiş 
etdirmәk üçün zәruri hesab edilәn әlavә mәlumatları formalaşdırıb saxlaya bilәr. Kәnar mәnşәli 
sәnәdlәşdirilmiş mәlumata   qanunlar, tәnzimlәmәlәr, standartlar, avadanlıqların tәlimatı, hava şәraiti 
haqqında mәlumat vә statik faktorlar vә labüd dәyişәnlәri dәstәklәyәn mәlumatlar daxil edilә bilәr.      

A.8. İstismar  
A.8.1 İstismarın planlaşdırılması vә nәzarәti  
Әlavә tәlimat verilmir.  

 

A.8.2 Layihәlәndirmә  
İstismar dövrü әrzindә enerji istifadәsindә iş göstәricilәri, dövrün tәhlilinin aparılmasını yaxud hәmin 
dövrün idarәedilmәsini tәlәb etmәdiyindәn,  bu sәnәd enerji menecment sisteminin iş hәcmi vә hüdudları 
daxilindә qurğulara/binalara, avadanlıqlara, sistemlәrә yaxud enerji sәrf edәn proseslәrә şamil edilir.  
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Yeni qurğular, tәkmillәşdirilmiş texnologiyalar vә üsullar üçün, bәrpa olunan enerji yaxud az çirklәndirici 
növdә olan enerji seçimlәri kimi alternativ enerji növlәri nәzәrә alınmalıdır.  

 

A.8.3 Satınalma  
Satınalma, daha sәmәrәli enerji istifadә edәn mәhsullar vә xidmәtlәrdәn istifadә  etmәklә enerji 
istifadәsindә iş göstәricilәrini tәkmillәşdirmәk üçün bir imkandır.  O, tәchizat zәnciri boyunca bu 
imkanlarla işlәmәyә vә enerji ilә bağlı davranışa tәsir etmәyә şәrait yaradır.   

Enerji alışının xüsusiyyәtlәrinin tәtbiqi, bir bazardan digәr bazara dәyişә bilәr. Enerji alışının 
xüsusiyyәtlәrinә  onu kәmiyyәti, keyfiyyәti, etibarlılığı, mövcudluğu, xәrc strukturu, әtraf mühitә tәsiri vә 
alternativ enerji növlәri daxildir. Müәssisә, enerji tәchizatçısı tәrәfindәn tәklif edilәn bu texniki 
xüsusiyyәtlәrdәn müvafiq olduğu kimi istifadә edә bilәr.  

Enerji menecment sisteminin iş hәcmindәn kәnar bәrpa olunan enerjinin satınalınmasında dәyişikliklәr, 
yaxud onun artırılması, enerji sәrfinә nә tәsir göstәrir nә dә enerjidәn istifadәni yaxşılaşdırır, lakin bunun 
әtraf mühit baxımdan müsbәt tәsiri vardır. Müәssisә, enerji satınalınması meyarının yaxud texniki 
xüsusiyyәtinin bir meyarı kimi bәrpa olunan enerjinin satınalınmasını daxil edә bilәr. 

 

A.9 İstifadәnin qiymәtlәndirilmәsi  
A.9.1 Enerjidәn istifadә vә enerji menecment sistemi üzrә monitorinq, ölçmә, tәhlil vә 
qiymәtlәndirmә  
Bu maddә, mәlumat toplanması planının (maddә 6.6-ya bax) hәyata keçirilmәsini vә hәm enerjidәn 
istifadәnin tәkmillәşdirilmәsini, hәm dә enerji menecment sisteminin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirmәyi 
özünә daxil edir.  

Enerji menecment sisteminin sәmәrәliliyi, enerjidәn istifadәnin vә digәr nәzәrdә tutulan nәticәnin 
tәkmillәdirilmәsi yolu ilә nümayiş oluna bilәr.  Enerjidәn istifadәnin tәkmillәşdirilmәsi, enerji baza xәttinә 
nisbәtәn   vaxtaşırı enerjidәn istifadә göstәricilәrinin kәmiyyәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi yolu ilә nümayiş 
oluna bilәr. Enerjidәn istifadәnin tәkmillәşdirilmәsinә, iri hәcmdә enerji istifadәsi yaxud әsas göstәricilәri 
ilә әlaqәsi olmayan  fәaliyyәtlәrdәn әldә etdiyi vәziyyәtlәr dә ola bilәr.  O zaman, enerjidәn istifadә 
göstәricilәri vә enerji baza xәtti, enerjidәn istifadәni tәkmillәşdirmәyi nümayiş etdirmәk üçün 
formalaşdırıla bilәr.      

Tәhlil apardıqda, mәlumatlar ilә (onların dәqiqliyi, ölçmәnin qeyri-müәyyәnliyi) bağlı olan mәhdudiyyәtlәr 
vә enerji üzrә hesabatlılığın uyğunluğu, yekun nәticәyә nail olmazdan qabaq nәzәrә alınmalıdır.       

 

 A.9.2 Daxili audit  
Enerji menecment sisteminin daxili auditi, müәssisәnin işçilәri yaxud müәssisә tәrәfindәn seçilәn kәnar 
şәxslәr tәrәfindәn onun adından yerinә yetirilә bilәr. Auditorun müstәqilliyi, auditi aparılan işә görә hәmin 
şәxsin mәsuliyyәtindәn azad olması ilә nümayiş etdirilә bilәr.  

Enerji auditi yaxud enerjinin qiymәtlәndirilmәsi, enerji menecment sisteminin daxili auditi ilә  eyni 
konsepsiya deyildir.          
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A.9.3 Rәhbәrliyin qiymәtlәndirilmәsi  
Enerji menecment sisteminin bütöv iş hәcmi, rәhbәrliyin qiymәtlәndirilmәsinә daxildir, lakin onun bütün 
elementlәrinә heç dә dәrhal baxılmaq zәruriyyәti yoxdur. Qiymәtlәndirmә prosesi müәyyәn müddәt apara 
bilәr.  

 

A.10 Tәkmillәşdirmә  
 

“Davamlı” fasilә intervalında olmaqla müәyyәn zaman müddәti әrzindә baş vermәk mәnasını daşıyır. 
Davamlı yaxşılaşma şәraitindә tәkmillәşmәnin dövrü olaraq vaxtaşırı baş vermәsi gözlәnilir. İş mühitinin, 
iqtisadi faktorların vә digәr vәziyyәtlәrin fonunda davamlı tәkmillәşdirmәni dәstәklәyәn  fәaliyyәtlәrin 
sürәti, hәddi vә tәdbirlәrin vaxt qrafiki müәssiә tәrәfindәn müәyyәn edilir. 

Enerjidәn istifadә göstәricilәrinin tәkmillәşdirilmәsi, bir neçә yolla nümayiş oluna bilәr, belә ki,  

a) Enerji menecment sisteminin iş hәcmi vә hüdudları üzrә normallaşdırılmış enerji sәrfinin  azalması  
b) Enerji hәdәflәri vә iri enerji istifadәlәrinin  idarәolunması istiqamәtindә irәlilәyişlәr 

Qәbul olunan odur ki, tәkmillәşdirilmәyә müәssisәnin qarşısına qoyduğu prioritetlәr әsasında nail olunur.          

Enerjidәn istifadәdә davamlı tәkmillәşdirmәnin nümunәlәrinә, lakin heç dә bunlarla mәhdudlaşmayaraq 
aşağıdakılar daxildir:  

 Oxşar vәziyyәtlәrdә vaxtaşırı ümumi enerji sәrfi azalır, mәsәl üçün, havanın hәrarәtinin әsaslı 
şәkildә dәyişmәdiyi rayonlarda yerlәşәn kommersiya binası 

 Ümumi enerji sәrfi artır, lakin müәssisә tәrәfindәn müәyyәn olunan enerjidәn istifadә tәdbiri 
tәkmillәşir. 

 Avadanlıq köhnәldikcә onun enerji istifadәsindә gözlәnilәn azalma baş verir. Müәsisәnin enerjidәn 
istifadә göstәricilәri ilә müәyyәn olunan müvafiq istismar vә texniki xidmәtin aparılmasına nәzarәt 
olunduğuna görә istismar dövrünün qısalması әyrisindә gecikmә, enerjidәn istifadәnin 
tәkmillәşdirimәsini nümayiş etdirә bilәr.  

 Ehtiyatların çıxarılması sәnayesindә ehtiyatların tükәnmәsi sәbәbindәn enerjidәn istifadә azalmağa 
meyillәnir, mәsәl üçün, mәdәn qurğusunda dәrinlik vә iş  göstәricilәrinin hәr ikisinin  müxtәlif 
olması, enerji baza xәttinә nәzәrәn azalma sürәtinin aşağı salınması, istifadәdә tәkmillәşdirmә 
hesab edilә bilәr.   

 Әksәr vәziyyәtlәrdә vә müәsissәlәrdә normallaşdırma tәlәb edәn çoxlu sayda labüd dәyişәnlәr 
vardır, mәsәl üçün, süd istehsalçısı üç müxtәlif mәhsul (süd, pendir, yoqurt) hazırlayır vә hava 
şәraitinin dәyişmәsi ilә tәsirlәnir.         
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Əlavə	B	(İnformasiya xarakterli) 

ISO	50001:2011	və	ISO	50001:2018	arasında	uyğunluq	 

Cədvəl	B.1	—ISO	50001:2011	və	ISO	50001:2018	arasında	uyğunluq 

ISO	50001:2011 ISO	50001:2018 

Giriş Giriş 

1 İş həcmi 1 İş həcmi 

2 Normativ istinadlar 2 Normativ istinadlar 

3 Terminlər və adlar  3 Terminlər və adlar 

4 Müəssisənin iş mühiti  

4.1 Müəssisənin və onun iş mühitinin başa düşülməsi  

4 Enerji menecment sistemi üzrə tələblər  

4.1 Ümumi tələblər  4.3 Enerji menecment sisteminin iş 
həcminin müəyyən olunması  
4.4 Enerji menecment sistemi 

4.2 Menecmentin məsuliyyətləri  5.1 Liderlik və öhdəlik  

4.2.1 Baş idarə heyəti   4.3 Enerji menecment sisteminin iş 
həcminin müəyyən olunması  
5.1 Liderlik və öhdəlik  
7.1 Resurslar 

4.2.2 Menecmentin nümayəndəsi  5.1 Liderlik v öhdəlik 
5.3 Təşkilatı rollar, məsuliyyətlər və səlahiyyətlər  

4.3 Enerji siyasəti  5.2 Enerji siyasəti  

4.4 Enerjinin planlaşdırılması  6 Planlaşdırma 

4.4.1 Ümumi 6.1 Risklərə və fürsətlərə yönələn fəaliyyətlər  
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4.4.2 Hüquqi tələblər və digər tələblər  4.2 Maraqlı tərəflərin ehtiyac və gözləntilərinin başa 
düşülməsi  

4.4.3 Enerjinin qiymətləndirilməsi  6.3 Enerjinin qiymətləndirilməsi   

6.1 Risklərə və imkanlara müraciət edən tədbirlər  

4.4.4 Enerjinin bazaxətti  6.5 Enerjinin bazaxətti 

4.4.5 Enerji istifadəsində iş göstəriciləri  6.4 Enerji istifadəsində iş göstəriciləri 

4.4.6 Enerji məqsədləri, enerji hədəfləri və enerji 
menecment üzrə fəaliyyət planı  

6.2 Məqsədlər, enerji hədəfləri və onlara nail 
olmaq üçün planlaşdırma  

4.5 Həyata keçirtmə və istismar  7 Dəstək 
8 İstismar 

4.5.1 Ümumi  

4.5.2 Səriştə, təlim və məlumatlılıq  7.2 Səriştə 
7.3 Məlumatlılıq 

4.5.3 Ünsiyyət  7.4 Ünsiyyət  

4.5.4 Sənədləşmə 7.5 Sənədləşdirilən məlumatlar  

7.5.1 Ümumi   

7.5.2 Yaratma və yeniləmək  

7.5.3 Sənədləşdirilən məlumata nəzarət   
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