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Hazırlayanlar 4  
 Ad Soyad  Sertifika No  

 
Tarih5  

  

                                                 
1 Raporu hazırlayan kuruluşun logosu yer alacaktır. 
2 Raporu hazırlayan kuruluşun adı veya ünvanı yazılacaktır. 
3 Bina sahibi kurum veya kuruluşun adı veya ünvanı veya binanın adı yazılacaktır 
4 Raporu hazırlayanların adı ve soyadı ve sertifika numaraları yazılacaktır. Fabrikalar tarafından hazırlanan raporlarda 
hazırlayanın enerji yöneticisi sertifikası numarası, EVD Şirketi tarafından hazırlanan raporlarda ise hazırlayanların 
eğitim-etüt-proje sertifikası numaraları yazılacaktır. 
5 Ay ve yıl olarak tarih yazılacaktır. (Örneğin; Ocak 2009) 
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<Bu rapor taslağı, “Avrupa Birliği (EU) / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Teknik 
Yardım Projesi, Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri (MENR IPA 12/CS04)” kapsamında 
binalarda normal ve detaylı enerji etüt hizmetlerini yürütecek olan EVD’lere rehberlik etmek 
amacıyla hazırlanmış genel bir enerji etüt rapor taslağıdır. Bina enerji etütleri, bina enerji sistemleri 
ve bina kabuğundaki enerji tasarruf fırsatlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bu 
etütlerin ana hedefi, ESCO sözleşmelerini de göz önünde bulundurarak Finansal Kurumlar 
tarafından ilgi çekebilecek, uygun maliyetli enerji verimliliği yatırımlarını analiz etmektir. Bu taslak, 
resmi “Örnek Bina Enerji Etüt Rapor Formatı” (Referans: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) 
esas alınarak ESCO-tipi etüt için uyarlanmıştır. Resmi etüt rapor formatında yer alan tüm bilgiler 
korunarak EVD’ler tarafından yürütülecek etüdün amacına hizmet edecek şekilde çeşitli 
düzenlemeler yapılmış ve ilave bilgiler mevcut rapor taslağına dahil edilmiştir. Etüt uzmanı, bu rapor 
taslağını her bir etüt için gereken şekilde uyarlayabilir. Son olarak, bu taslak, spesifik metodolojik 
konular ve etüt tekniklerinin katılımcı EVD’lere sunulacağı proje kapsamındaki eğitimler ile bir 
arada değerlendirilmelidir.> 
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İÇİNDEKİLER 
 

Bu bölümde,  bölüm başlıkları ve alt başlıklar ve verilecek ekler ilgili bölümlerdeki şekilde numaralandırılmak 
suretiyle ve sayfa numaraları ile birlikte ayrı bir sayfa halinde verilecektir. 
 
“Örnek 
İçindekiler   Sayfa No 
 
REFERANS DEĞERLER TABLOSU ve KISALTMALAR ..................................................  i 
 
1. ……………  ..........................................................................................................................  1 

1.1.………..  .......................................................................................................................  2 
1.2.…………..  ...................................................................................................................  3 

1.2.1. ................................  .................................................................................  3 
 
EKLER  ............................................................................................................................................  …… 
EK 1  ................................................................................................................................................  …… 
EK 2  ................................................................................................................................................  …” 
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KISALTMALAR 
  

  

TEP Ton Eşdeğer Petrol 
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REFERANS DEĞERLER 

Aşağıdaki tablo bu etüt raporunda yer alan elektrik ve yakıt için kullanılan referans değerleri 
göstermektedir. (1 MWh=0.08598 ToE or 1 TEP = 11.63 MWh) 
 

 
 

Enerji türü 
 

Orijinal Birim Alt Isıl 
Değer, 

(TEP/orijinal 
birim) 

Enerji 
maliyeti 

(TL/TEP) 

CO2 
emisyon 

faktörü (kg 
CO2/TEP) 

Elektrik 
E Satın alınan Elektrik kWh   Bakınız Not 1 
Epr Üretilen Elektrik kWh  Bakınız 

Not 2 
Bakınız Not 3 

Konvansiyonel Yakıtlar 
F1 Doğal gaz Nm3    
F2 Fuel oil ton    
F3 Kömür ton    
F4 LPG ton    
F5 Motorin lt    
 Diğer     
F Satın alınan ısıl enerji Gcal   Bakınız Not 4 
      

Yenilenebilir Enerji  
 RE1 Yenilenebilir Enerji (biyokütle, 

biyoyakıt, vb.) (lütfen belirtiniz) 
    

 RE2      

 
Notlar:  

1. “Satın alınan Elektrik” için CO2 emisyon faktörü tüketici sayacındaki son elektrik değerini referans alır.  
2. Çalışmanın, yakıt maliyetlerini “çift hesaplama” durumunu önlediğinden emin olunuz. (örneğin CHP 

(kojenerasyon) tarafından üretilen elektrik maliyeti ve bu elektriğin üretimi için kullanılan yakıtın maliyeti)  
3. Çalışmanın, CO2 emisyonlarını “çift hesaplama” durumunu önlediğinden emin olunuz. (örneğin CHP 

(kojenerasyon) tarafından üretilen elektrik ile ilgili emisyonlar ve bu elektriğin üretimi için kullanılan yakıt ile 
ilgili emisyonlar)  

4. “Satın alınan ısıl enerji” için CO2 emisyon faktörü, ısıl enerji üreticisi tarafından kullanılan yakıtların emisyon 
faktör değerleri esas alınarak hesaplanmaktadır (eğer yenilenebilir enerji tarafından üretildiyse emisyon faktörü 
0’dır.) ve üretim / dağıtım kayıpları binanın sayacına kadar değerlendirmeye alınacaktır. 
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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 
Bu bölümde; bina enerji tüketim bilgileri kısaca verilecek, özellikle tüketim ve maliyet bilgileri 
grafiklerle desteklenecektir. Ayrıca, çalışmanın amacı, kapsamı, hangi tarihler arasında yapıldığı, 
çalışma yapılan alanlar ve bu alanlardaki bulgular ve öneriler üst yönetimin bilgisine sunulacak 
şekilde gereken detayda ve olabildiğince kısa olarak verilecektir. 

 

1.1. BİNA BİLGİLERİ 
Tablo ... : Bina Bilgileri 

1. Binanın Adı : 
2. İnşaa Yılı : 
3. Kullanım Amacı : 
4. Kapalı Hacim : 
5. İnşaat Alanı : 
6. Kullanım Alanı : 
7. Yıllık Isıtma Derece Gün Sayısı : 
8. Yıllık Soğutma Derece Gün Sayısı : 
9. Isıtma/Soğutma Sistemi : 
10. Yalıtım Durumu : 
11. Çalışan Sayısı : 
12. İli : 
13. Bina Sahibi, Yöneticisi veya Sorumlusu : 
13.1. Posta Adresi : 
13.2. Telefon No : 
13.3. Faks No : 
13.4. Elektronik Posta Adresi : 
14. Görevlendirilen / Hizmet Alınan Enerji 

Yöneticisi 
: 

 14.1.  Sertifika No : 
 14.2.  Telefon No (İş / Gsm) : 
 14.3.  Faks No : 
 14.4.  Elektronik Posta Adresi : 

15. Toplam Yıllık Enerji Tüketimi (TEP) 6  
Yıllar  Tüketimler (TEP) 

20..  
20..  
20..  

Son 3 yılın ortalama yıllık enerji tüketimi  
 
  

                                                 
6 Son 3 yılın ortalama tüketimine ek olarak, son 3 yılın toplam enerji tüketimi belirtilir.  
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1.2. ÇALIŞMANIN AMACI 
Çalışmanın amacı ve hedefi detaylı olarak ifade edilecektir. 
 
1.3. ÇALIŞMANIN KAPSAMI 
Enerji etüdünün sınırları ve incelenecek sistemler vb., şirketin yönetimi ile mutabık kalınarak  bu 
bölümde kısaca verilecektir. 
 
Enerji etüdünün kapsamı ile ilgili kısaca bir açıklama yapınız. Eğer enerji etüdü tüm enerji 
sistemlerini kapsamazsa lütfen bu kararın kısa bir gerekçesini açıklayınız. 
 
Table ...: Çalışmanın Kapsamı 

Etüt Yapılacak 
Sistemler 

Analizin detay 
seviyesi 

(özet/normal/detaylı) 

Veri, ölçümler ve analizler7 

   
   
   
   
   
   

 
Ekte Ölçme ve Doğrulama için kullanılan ekipmanların kalibrasyon durumları gösterilecektir. 
   
1.4. ÇALIŞMANIN TARİHİ  
Çalışmanın hangi tarihler arasında yapıldığı belirtilecektir. 
  
1.5. ENERJİ TÜKETİMLERİ VE MALİYETLERİ 8  
Enerji etüdü yapılan yıldan bir önceki malî yıla ait enerji tüketim ve maliyet analizleri yapılacak, 
tabloda yer alan değerler ve hazırlanan grafikler yorumlanacaktır. 
 
Tablo …: 201.. yılı Enerji tüketimi ve maliyetleri    
ENERJİ TİPİ TÜKETİM MALİYET BİRİM 

MALİYET 

Adet Birim TEP % Toplam TL % Toplam TL/ TEP 

Elektrik (satın alınan)  kWh      
Elektrik (üretilen)  kWh      
Doğal Gaz   Nm3      
Fuel Oil  ton      
Kömür  ton      
LPG  ton      
Motorin  lt      
Diğer        
TOPLAM        
 

                                                 
7 Kullanılan verilerin kaynakları (şirket kayıtları/sürekli kurulan sayaçlar, etüt ölçümleri yapılan etüt ölçümlerinin kısa 
tanımlamaları, metodolojiler/ enerji analizi ve diğer gerekli bilgiler için kullanılan yazılımlar.) hakkında kısaca 
bilgilendirme yapınız.  
8 Bu bölümdeki bilgiler genel olarak  tablo ve grafiklerle verilecektir. 
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Not: Elektik üretimi olması durumunda, enerji ve elektrik üretim maliyetleri ile elektrik üretimine karşılık gelen yakıt 
tüketiminde “çift sayım” olmamasına dikkat edilmelidir. 
 
Enerji tüketimi dağılımları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. 
 
 Şekil …: Enerji tüketim ve maliyetlerinin dağılımı  

……. YILI 
ENERJİ TÜKETİM DAĞILIMI ENERJİ MALİYETİ DAĞILIMI 

  
 
1.6. GENEL BULGULAR VE ÖNERİLER 
 

1.6.1.  Enerji verimliliği yatırım projeleri  
Bu bölümde, genel bulgular ve önerilen önlemler; tasarruf edilecek enerji türü ve miktarı, önerilen 
ölçümlerle ilişkili diğer "enerji dışı" maliyet tasarrufları veya gelirler, geri ödeme süreleri, öngörülen 
yatırım  maliyetleri, CO2 azaltma miktarları, önerilen uygulama planı, finans kaynakları gibi bilgileri 
içerecek şekilde tablo halinde özet olarak verilecektir.  
 
Ayrıca aşağıdaki tablo, önerilen projelerin özet açıklamaları ile desteklenmelidir. Bu bölüme kadar 
verilenlerden tasarrufun boyutu, öncelikli ele alınması gereken alanlar gibi hususlara yöneticinin 
ilgisini çekecek şekilde değinilecektir.  
Enerji etüdü kapsamında belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin olarak bina yönetimi ile birlikte 
hazırlanacak olan uygulama planı kapsamında, önlemler önceliklendirilecek, uygulamaya ilişkin 
süreçler kısa, orta veya uzun vade şeklinde tanımlanacaktır. Önceliklendirmede dikkate alınan 
kriterler de açıklanacaktır. 
Ek olarak, beklenen finansman kaynaklarının ilk değerlendirmesi ve Enerji Performansı Sözleşmesi 
ya da diğer tip ESCO sözleşmesi üzerinden EVD’lerin potansiyel katılımı bina enerji yöneticisi ile 
ele alınacak ve kısaca sunulacaktır. 
 
 

   

Fuel Oil
87,18%

Elektrik
12,82%

   

Fuel Oil
55,24%

Elektrik
44,76%

Isı 
.... % 

Elektrik 
.... % 

Isı 
.... % 

 

 

Elektrik 
.... % 
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Tablo ... : Önerilen enerji tasarruf projeleri özeti 

No Proje Enerji türü 

Yıllık Enerji Tasarrufu Diğer 
maliyetler 
tasarruf 

gelirleri9 

Net Yıllık 
Gelirler 

CO2 
Azaltma 
Miktarı 

Yatırım 
Maliyeti 

Geri  
ödeme 
süresi 

Uygulama Planı10 

Miktar Orijinal 
Birim TEP/Yıl TL/Yıl TL/Yıl TL/Yıl Ton/Yıl TL/Yıl Yıl Tamamlanma 

tarihi 

1 <……..Proje 1>                

2 <……..Proje 2> ör. 
   elektrik 

          

ör. fuel oil            

Toplam Proje 2            

 Toplam                 

 
 
Enerji Verimliliği Projeleri Uygulamasından sonra beklenen Enerji Performans Sınıfı: 
 

                                                 
9 “Diğer maliyetlerden tasarruf gelirleri”, yakıt maliyet tasarruflarına (ör. Elektrik tarife maliyet tasarruf analizleri, O&M maliyet tasarrufları, vb.). herhangi ek yıllık yararlar ve 
maliyetleri (negatif sayı olabilir) işaret etmektedir. “Enerji maliyet tasarrufları” ve “diğer maliyet tasarrufları” toplamı “Net Yıllık Gelirler”i oluşturmaktadır. 
10 Önerinin uygulanması öngörülen vade belirtilecektir. 1 yıldan az olan süre için kısa vade (KV), 1-2 yıl için orta vade (OV), 2-5 yıl için uzun vade (UV) olarak belirtilecektir. 
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Tablo ...: Enerji tipine göre yıllık enerji ve maliyet tasarrufları özeti (önerilen yatırım 
projelerinin uygulanması ile) 
 
Yakıtlar  Enerji Tasarrufları11 Enerji 

Tasarruf 
Yüzdesi (%)  

Miktar  Orijinal 
birim 

Enerji 
(TEP /Yıl)  

Maliyet 
(TL/ Yıl)  

Elektrik   kWh    
Doğal Gaz   Nm3    
Fuel Oil  ton    
Kömür  ton    
LPG  ton    

 Motorin  lt    
 Diğer      
TOPLAM      

 
1.6.2. Diğer Enerji Verimliliği Fırsatları ve Öneriler 
Etüt uzmanı, enerji yönetimi gelişimi için enerji tasarruf fırsatları, enerji atık azaltımları vb. ek 
öneriler ve/veya insan kaynağı veya düşük miktarda  finansal öz kaynak kullanılarak bina tarafından 
kolayca uygulanabilecek sıfır veya az-maliyetli önlemler sunabilir.  
 
  

                                                 
11 Bu tabloda yakıt fiyatları ve yatırım maliyetlerinin alındığı tarih esas alınır.  
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2. BİNA BİLGİLERİ, FAALİYETLER, TÜKETİM VE ENERJİ YÖNETİMİ  
 
2.1.BİNA GENEL BİLGİLERİ 
2.1.1.  Şirket Bilgileri (Bina Sahibi) 
 
Şirket kurulum tarihi ve kısa tarihçesi:  
 
Ortaklık Yapısı: Hissedarların adı soyadı, hisse oranları vb. (Kadın ortak var mı? Varsa hissesi ve 
şirketteki görevini belirtiniz.) 
 
 Şirketin ana faaliyetlerinin özeti:  
 
Şirketin ana pazarları:  
 
2.1.2.  Bina Bilgileri 
 
Bina inşaa yılı ve kısa tarihçesi:  
 
En son onarım/yeniden inşa yılı – kısa tarihçesi: 
 
Binanın yeri:  
 
Binanın alanı: 
 
Binanın asıl kullanım amacı:  
 
Çalışma saatleri (saatler / gün, günler / yıl):  
 
Çalışan sayısı: 
 
Binanın kapasite ve bina faaliyetleri verisi:  
 
Not: Bu bölümde sağlanan bilgiler binanın türüne bağlıdır. Ör. oteller ve hastaneler için yatak 
sayıları/oteller için doluluk oranları, hastaneler  için yıllk hasta-gece sayıları, vb. 
 
Kullanılan ana enerji türü: 
 
Kullanılan mevcut enerji sistemleri teknolojisi (iyi, orta, zayıf): 
 
Yıllık bütçe veya ciro (son 3 yıl için ve son 3 yılın ortalaması): 
 
Diğer genel bilgiler/ açıklamalar:   
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2.2.ENERJİ TÜKETİM ANALİZİ  
 
Bu bölümde, binada kullanılan yakıtların tüketimleri aylık bazda ve ayrı ayrı tablolar ve grafikler 
halinde verilecek, kullanım amacına uygun göstergelerle detaylı analizler yapılacaktır. 
  
Not: Önceki benzer tablolarda olduğu gibi, elektik üretimi olması durumunda, enerji ve elektrik üretim 
maliyetleri ile elektrik üretimine karşılık gelen yakıt tüketiminde “çift sayım” olmamasına dikkat edilmelidir. 
 
Tablo ...: Aylık enerji tüketimi ve maliyetlerinin özeti …….. , Yıl 201..12 

Toplam Enerji Tüketimi 

Aylar Elektrik Sıvı 
Yakıtlar 

Katı 
Yakıtlar 

Gaz 
Yakıtlar Toplam Toplam 

Maliyet Alınan Üretilen 
TEP TEP TEP TEP TEP TEP TL 

Ocak        
Şubat        
Mart        
Nisan        
Mayıs        
Haziran        
Temmuz        
Ağustos        
Eylül        
Ekim        
Kasım        
Aralık        
Toplam        
 

                                                 
12 Her bir tablo için açıklamalar (elde edilen enerji ve maliyet verileri, vb.) verilecektir. 
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Şekil…: .………………..13 20... Yılı için Aylık Enerji Tüketimi 

 
2.2.1. Elektrik Tüketimi Analizi 
 
Elektrik faturaları veya varsa izleme sistemi vb. esas alınarak elektrik tüketimi tablo ve grafiklerle 
analiz edilecektir.  
 

 Tablo ... : Aylık enerji tüketimi ve maliyetleri …….. , Yıl 201..14 
Elektrik / Sıvı Yakıtlar / Gaz Yakıtlar / Katı Yakıtlar 15 

Aylar Tüketim Maliyet ( TL ) 
Satın Alınan Üretilen Satın 

Alınan Üretilen Toplam kWh TEP kWh TEP 
Ocak        
Şubat        
Mart        
Nisan        
Mayıs        
Haziran        
Temmuz        
Ağustos        
Eylül        
Ekim        
Kasım        
Aralık        
Toplam        

 
 
 

                                                 
13 Binanın adı veya ünvanı yazılacaktır.  
14. Her bir tablo için açıklamalar (elde edilen enerji ve maliyet verileri, vb.) verilecektir. 
15  Bu tablo binada kullanılan her türlü yakıt için ayrı ayrı hazırlanır. 
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Şekil ...: Bina Genelinde Örnek Elektrik Tüketim Dağılım Grafiği16 

 
 
Aşağıdaki konular incelenecektir. 
 
Satın Alınan Elektrik Enerjisi (Tarife, Fatura Analizi): 
Elektriksel tarife ve elektriksel talebin vb. maliyet azaltım müdahaleleri aracılığıyla fırsatların 
değerlendirmesinin açıklamaları.  
 
Elektriksel Dağıtım  Sistemleri (Elektrik Tesisatı): 
 
Transformatörler: 
 
2.2.2. Gaz Yakıtlar (Doğal Gaz, LPG vb.) Tüketim Analizi 
Gaz yakıt faturaları veya varsa sayaçlar vb. esas alınarak tüketim tablo ve grafiklerle analiz 
edilecektir.  
 
2.2.3. Sıvı Yakıtlar (Fuel oil, motorin vb.) Tüketim Analizi 
Tüketimler alınarak tüketim tablo ve grafiklerle analiz edilecektir.  
 
2.2.4. Katı Yakıtlar (Kömür vb.) Tüketim Analizi 
Katı yakıtların tüketimi tablo ve grafiklerle analiz edilecektir.  
 
2.3. DERECE GÜN SAYISI- BİNA ENERJİ TÜKETİM ANALİZLERİ 
Aylara Göre Toplam Isı Enerjisi Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği 
Aylara Göre Toplam Elektrik Enerjisi Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği 
Aylara Göre Toplam Enerji Tüketimi ve Derece Gün Sayısı Grafiği 
 

                                                 
16 Her bir yakıt için (mümkünse) ölçüm, fatura, sayaç veya izleme sistemi verileri sonuçlarına göre dağılım grafiği 
verilecektir. 

Kazan dairesi, 
15.00%

Mutfak, 15.00%

Soğutma Sistemi, 
30.00%

HVAC, 20.00%

Aydınlatma, 15.00%

Kazan dairesi Mutfak Soğutma Sistemi HVAC Aydınlatma
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Ek olarak diğer uygun enerji performans göstergeleri bina tipine göre sağlanabilir.  
 
2.4. ENERJİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMELERİ   
2.4.1. Mevcut Enerji Yönetim Sistemi Değerlendirmeleri 
Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere binada enerji tüketen 
ekipmanların verimliliklerinin ve kullanım amacına uygun göstergelerle özgül enerji tüketiminin 
izlenmesi; enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlanması; enerji etütlerinin ve 
VAP’ların hazırlanması ve uygulanması; tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve ısrafın önlenmesi 
ile ilgili önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi ve bunlarla ilgili  eğitim programlarının 
düzenlenmesi gibi yürütülmekte olan eğitim, enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama 
faaliyetleri hakkında açıklamalar yapılacaktır. 
 
2.4.2. Enerji Yönetim Önerileri 
Mevcut enerji yönetimi yöntemlerinde görülen eksiklikler, aksaklıklar ve bunların giderilmesi için 
öneriler getirilecek ve bu önerilerden beklenen sonuçların açıklamaları yapılacaktır. 
  
2.5. BİNA ENERJİ PERFORMANSI DURUMU 
Önemli enerji verimliliği potansiyelleri bulunan bina kabuğuna vurgu yapılacaktır. Bina kabuğunun 
diğer  kısımları kısaca tanımlanabilir veya Bölüm 1.3’te tanımlanan etüt kapsamında değilse 
çıkarılabilir. 
 
2.5.1. Bina Mevcut Durumu (Enerji Performans Sertifikası vb.)  
Enerji performans sertifikasında (mevcutsa) yer alan bilgileri göz önünde bulundurularak binanın 
mevcut durumunun kısa bir tanımı, enerji performans sınıfı vb.  
 
2.5.2. Mimari Yapı  
Binanın çizimleri/ planları /fotoğraflarının (burada veya Ekler’de) da yer aldığı mimari bilgilerin kısa 
tanımı. 
 
2.5.3. Bina Bileşenleri, Bina Kabuğu, Bina Malzemeleri, Konstrüksiyon Detayları 
- Her bir bina elemanının tanımı (duvarlar, çatılar, yerler) U değerinin tanımı(W/m²K), alan (m2), bina 
malzemeleri ve konstrüksiyon detayları. 
- Kısa açıklamalarla enerji verimliliğine ilişkin en iyi uygulamalara karşı, Her bir bina elemanının 
değerlendirmesi <iyi, orta, zayıf>.  
Enerji tasarrufuna yönelik müdahale kapsamında /  Projelerin Bölüm 3’te tahmini enerji verimliliği 
potansiyeli ve yatırımın çekiciliği esas alınarak analiz edilmek üzere tanımlanması.  
 
2.5.4. Pencere ve cam alanları 
- Pencere ve kapılar için malzeme tipi, çerçeve tipi, kaplama tipi, U değeri (W/m²K), alan (m2) 
tanımlanması. 
- Kısa açıklamalarla enerji verimliliğine ilişkin en iyi uygulamalara karşı, Her bir pencere/kapı tipinin 
değerlendirmesi <iyi, orta, zayıf>. Enerji tasarrufu müdahalesi kapsamında /  Projelerin Bölüm 3’te 
tahmini enerji verimliliği potansiyeli ve yatırımın çekiciliği esas alınarak analiz edilmek üzere 
tanımlanması. 
 
2.5.5. Enerji kullanımı ve CO2 miktarı 
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2.5.6. Diğer 
 
2.6. BİNA ENERJİ SİSTEMLERİ 
< Önemli enerji verimliliği potansiyelleri bulunan bina enerji sistemlerinin bu kısımlarına vurgu 
yapılacaktır. Bina enerji sistemlerinin diğer  kısımları kısaca tanımlanabilir veya Bölüm 1.3’te 
tanımlanan etüt kapsamında değilse çıkarılabilir. > 
 
2.6.1. Isıtma Sistemi (Kazan, Brülör, tesisat, yalıtım, radyatör, vb.) 
Genel tanım: 
Teknoloji / kapasite/ kullanılan yakıtlar / diğer verilerin kısa tanımları  
 
Teknoloji değerlendirmesi / enerji tasarruf fırsatları: 
Kısa açıklamalarla enerji verimliliğine ilişkin en iyi uygulamalara karşı, mevcut teknolojinin 
değerlendirmesi <iyi, orta, zayıf>. Enerji tasarrufu müdahalesi kapsamında /  Projelerin Bölüm 3’te 
tahmini enerji verimliliği potansiyeli ve yatırımın çekiciliği esas alınarak analiz edilmek üzere 
tanımlanması 

 
2.6.2. İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri 

 
2.6.3. Soğutma Sistemleri 

 
2.6.4. Tesisat (Soğutma tesisatı, Buhar, Kızgın su, kızgın yağ, sıcak su tesisatı vb.)  
 
2.6.5. Elektrik motorları– pompalar, fanlar vb.  

 
2.6.6. Aydınlatma 
 
2.6.7. Elektriksel cihazlar ve ofis ekipmanları 

 
2.6.8. Bina otomasyon sistemi 

 
2.6.9. Diğer Sistemler 
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3. POTANSİYEL ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIM PROJELERİ ANALİZLERİ 
Bu bölümde, Bölüm 2.5 ve 2.6’da tanımlanan (bina kabuğu, bina sistemleri )ve Bölüm 1.6.1’de 
özetlenen enerji verimliliği yatırım projeleri yer almaktadır. Her bir proje, finanse edilebilecek, 
uygulanabilecek, ölçülebilecek ve tek başına bir yatırım olarak ele alınabilecek bir veya daha fazla 
enerji verimliliği önlemlerini içerebilir.  
Analiz, yatırımın tüm durumlarını (enerji ve maliyet tasarrufları, CO2 emisyonlarını, yatırım 
maliyetlerini, uygulama planlarını vb.) yeterli gerekçelerle kapsamalıdır.  
 
3.1.   PROJE 1  
3.1.1. Mevcut durum 

Projenin sınırlarının tanımlanması: 
Mevcut durumun, teknoloji ve teknik özelliklerin tanımlanması. 
 
Mevcut Enerji Tüketimi ve Maliyeti: 
Enerji ve diğer verilerin kökeni, ölçümler, enerji tüketimi, yakıt ve işletme ve bakım (O&M)  
maliyetleri, verimlilikler/spesifik enerji tüketimi17, vb. 
 
Diğer detaylar, çizimler, ölçüm sonuçları ve diğer detaylı hesaplamalar Ekler bölümüne eklenebilir.  
 
3.1.2. Proje teknik tanımı 

Enerji verimliliği projesi tanımı: 
Kurulacak ekipmanlar, uygulamalar, genel teknik özellikler, adet. 
 
Önerilen Ölçme ve Doğrulama Sistemleri: 
Proje sonuçlarının ölçme ve doğrulanması, enerji yönetimini sağlamak için kurulacak ölçüm 
sistemleri. 
 
3.1.3. Enerji ve Maliyet Tasarruf Analizleri 

Genel Metodolojik Yaklaşım: 
Tasarrufların hesaplanması için kullanılan yöntemlerin, kullanılan yazılımların  genel tanımı vb. 
 
Enerji tasarruf analizi: 
 
Enerji maliyet tasarruf analizi: 
Yakıt maliyet tasarrufları.  
  
Diğer maliyet tasarrufları/gelir analizleri: 
Yakıt maliyet tasarruflarına eklenebilecek herhangi ek yıllık fayda ve maliyetlerin analizi (ör. elektrik 
fatura/tarife maliyet analizleri, işletme ve bakım (O&M) maliyet tasarrufları vb. üzerine etkiler.)  
 
Detaylı hesaplamalar, yazılım modelleri çıktıları vb. Ekler bölümüne eklenebilir. 
 

                                                 
17 Daha önceki bölümlerde verildiyse, bu bölüme ait  referanslar verilebilir.  
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3.1.4. Yatırım Maliyet Analizleri 

Proje uygulama maliyetlerinin dağılımı, eğer varsa uygulama sırasında hizmet kayıplarına bağlı 
olarak meydana gelebilecek olası maliyetler.   
 
3.1.5. Yatırımın Finansal Analizi 

Enerji maliyet tasarruf ve yatırım maliyet analizlerine bağlı olarak yatırımın finansal analizi . 
 
Bu analiz sonucu yatırımın geri ödeme süresi gibi finansal sonuçları belirtilecektir.  
 
3.1.6. Proje uygulama planı  

Yatırımın önceliklendirmesi, yatırım süresi , uygulamanın olası başlangıç-bitiş tarihi (bina yönetimi 
ile mutabık kalınacaktır). 
 
3.1.7. Çevresel Etki  

CO2 Emisyonlarına Etkisi: 
 
Diğer çevresel etkiler (eğer varsa): 
 
3.1.8.  Diğer görüşler/sonuçlar 

(Risklerden ve önleyici çözümlerden bahsedilebilir.)  
 
 
3.2. PROJE 2  
 
 
4. SONUÇLAR – ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINDAN 

SONRA BEKLENEN ENERJİ PERFORMANS SINIFI  
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ENERJİ NORMAL ETÜT/DETAYLI ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI İLE 
İLGİLİ  DİĞER VE GENEL HUSUSLAR 

 
1. Enerji Normal Etüt/Detaylı Etüt raporunun başında, raporda geçen kısaltmalar hakkında 

açıklamalar bulunacaktır. 
2. “Kısaltmalar”dan sonra raporda yer alan hesaplamalarda kullanılan yakıtlara ait kalorifik 

değerler, çevrim katsayıları, yakıt ve elektrik enerjisi birim fiyatları, yardımcı işletmeler ve 
üniteler bazında yıllık çalışma saatleri, döviz kurları gibi referans değerlerin yer aldığı 
“Referans Değerler Tablosu” bulunacaktır. 

3. Formatta enerji tüketimlerinin ve/veya üretimlerin izlenmesine dair verilen grafikler örnek 
olup  farklı türlerde de hazırlanabilir. 

4. Raporun Genel özellikleri: 
• Sayfa numarası alt ortaya konulacaktır. 
• Ana başlıklar büyük harf ve koyu olacak, altı çizgili olmayacaktır. 
• Alt Başlıklar  koyu olacak, altı çizgili olmayacaktır. 
• Raporda yer alan tablo, şekil ve grafikler numaralandırılacak, verilen numaralar tabloların üst 

kısmında, grafik , şekil, ve fotoğrafların alt kısmında olacaktır. 
• Yardımcı İşletmeler, Üniteler ve Elektrik bölümlerinde yer alan ünitelere verilen  

bölüm numaraları, işletmede yapılan çalışmaya göre rapor formatında belirtilenden 
farklı olabilir. 

5. Rapor formatında yer almayan ama endüstriyel işletmelerin faaliyet gösterdiği sektöre ve sahip 
olduğu şartlara bağlı olarak, yardımcı işletmeler, üretim üniteleri ve elektrik bölümlerindeki 
diğer sistemler ile binaların ısıtma, iklimlendirme, havalandırma ve soğutma sistemleri, bina 
yapısı ve yalıtım uygulamalarının incelenmesi ve elektrik bölümlerindeki diğer sistemlere 
yönelik enerji etüt çalışması yapılacak ve raporda yer alacaktır. Bu formatta yer almakla 
birlikte endüstriyel işletmede veya binada bulunmayan üniteler raporda yer almayabilir.. 

6. Her bir bölümde yapılan ölçümler, ölçüm cihazları ve kalibrasyon durumları, hesaplama 
yöntemleri ve hesaplamalar, çizim ve krokiler, raporun sonunda “Ekler” bölümünde ek 
olarak verilecektir. 
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EKLER 
 
Ek I: Gizlilik Anlaşması  
Ek II: Mevcut Enerji Sistemleri ile ilgili Ek dökümanlar (akış şemaları, çizimler vb.) 
Ek III:  Proje Ekipmanlarının Teknik Özelliklerini Gösteren Dökümanlar 
Ek IV: Ölçüm Ekipmanları ve Alınan Ölçümler, Kalibrasyon Sertifikaları 
Ek V: Hesaplama Detayları ve Yazılım Çıktıları (Enerji/Teknik)  
Ek VI: Hesaplama Detayları ve Yazılım Çıktıları (Finansal Analiz) 
Ek VII: Uygulama Teklifleri ve Operasyonlar (ESCO projeleri için)       

 
 
 

EK IV: ÖLÇÜM EKİPMANLARI VE ALINAN ÖLÇÜMLER 
Yapılan enerji etüdü çalışmalarında, akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından 
kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazlar kullanılacaktır. Enerji etütlerinde kullanılan cihazların 
kalibrasyon durumları ile ilgili akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlardan alınmış belgeler 
rapor eki olarak en az aşağıdaki formatta yer alan bilgileri içerecek şekilde verilecektir. Çalışma 
süresince yapılan ölçümlerin çeşitleri ve amaçları belirtilecektir. 
 
Cihaz adı Seri no Kalibrasyon Bilgileri Etüt sırasında 

Kullanıldığı yerler Tarihi Geçerlilik süresi Yapan 
Kurum/Kuruluş 

      
 
<Lütfen buraya ilgili dökümanı ekleyiniz.>    
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