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1 Giriş 

Bu raporda, Enerji Hizmet Şirketlerinin (ESCO’ların) Türkiye Enerji Verimliliği (EV) piyasasının 

büyümesine başarılı bir şekilde katkıda bulunmasını sağlamaya yönelik bir yol haritasına ilişkin 

aşamalar sunulmakta ve açıklanmaktadır. Raporun amacı, aşağıdaki hedefler doğrultusunda 

bulunulabilecek girişimleri belirleyerek, ulusal ESCO piyasasının gelişim hızına göre düzenli olarak 

güncellenmesi gereken bir referans çalışma ortaya koymaktır: 

 ESCO gelişiminin önündeki mevcut engellerin aşılması,  

 bir ESCO’nun faaliyetlerine ilişkin uygun bir çerçevenin belirlenmesi,  

 ulusal EV piyasasında ESCO’ların faaliyet göstermesine ilişkin uygun koşulların oluşturulması,  

 finans erişiminin geliştirilmesi; ve  

 varlığını sürdürebilen bir ESCO piyasasının oluşturulması için gereken tüm ek destekleme 

çalışmalarının uygulamaya konması.  

Rapor, Türk ESCO endüstrisinin mevcut durumunun kısa bir incelemesi ve analizi ile başlamakta ve 

ilk olarak enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin (EVD’ler), yurt içi EV piyasasında oynadıkları rol 

üzerinde durmaktadır. Sonrasında, kullanılan sözleşme türlerinin ve ESCO’ların sunduğu hizmetlerle 

ilgilenen yerel müşteri tiplerinin kısa bir özeti verilmektedir. Daha sonra, EV yatırımlarını finanse etmek 

amacıyla kurulmuş olan fonlama mekanizmaları kısaca açıklanmaktadır. Bölüm 2’nin son kısmında, 

Türk ESCO piyasasının daha fazla gelişmesine mani olan başlıca engellerden söz edilmektedir.  

Bölüm 3’te, Almanya, Çin ve Güney Kore’nin deneyimleri üzerine odaklanmak suretiyle, EPC bazlı 

hizmetlerin kullanımının desteklenmesi konusundaki uluslararası iyi uygulama örnekleri 

sunulmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu ülkelerin kendi ESCO endüstrilerini kurmak için attıkları 

kendine özgü çeşitli adımlara özel önem verilmiş olup, bu adımlar, Türk ESCO piyasasının 

genişlemesine katkıda bulunacak yol gösterici birer referans olarak kullanılabilecektir.  

Son olarak, Rapor’un son bölümünde, Türkiye’deki EPC bazlı hizmetlerin kullanımının önündeki 

mevcut engelleri aşmak için atılabilecek spesifik adımlar sıralanmaktadır. Bu bölümde, yurt içi ESCO 

endüstrisinin kalkışa geçerek önümüzdeki yıllarda genişlemesini sağlayacak bir dizi somut önlem 

önerilmektedir. Süreç, mevcut piyasa koşullarının geliştirilmesi, finansmana erişimin iyileştirilmesi ve 

ayrıca gereken ilave fiili desteğin sağlanması amacıyla, işlevsel bir yasal çerçevenin ve kurumsal 

yapılanmanın oluşturulması yolunda atılacak adımları detaylandırmaktadır. 
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2 Türk ESCO Piyasasının Mevcut Durumu 

2.1 EVD’ler ve ESCO’lar 

Yasama tarafında, Türkiye’de ESCO konseptinin uygulanması, EV hizmetlerinin sunulması için genel 

yasal çerçeveyi çizen Enerji Verimliliği Kanununun 2007’de yasalaşması ile başlamıştır. Söz konusu 

birincil mevzuat uyarınca, EV hizmeti veren şirketlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 

tarafından yetkilendirilmesi ve devlet düzenlemeleri altında faaliyet göstermesi gerekmektedir. Bu 

şirketler, EVD’ler olarak da bilinen Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri olarak adlandırılırlar.  

EVD’ler, Enerji Verimliliği Kanununun ve onun tebliğlerinin gerekliliklerini yerine getirmek 

durumundadırlar. Bu şirketler, sanayi sektöründe, inşaat sektöründe ya da her ikisinde birden faaliyet 

göstermek üzere ruhsatlandırılabilirler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan 

“Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023”e göre, hedef, sadece sanayi sektöründe faaliyet 

gösteren 50 EVD’ye sahip olmaktır (inşaat sektörü için herhangi bir hedef belirlenmemiştir). Bununla 

birlikte, bugün itibariyle Türkiye’de 44 EVD faaldir ve bunlardan 7 tanesi yalnızca sanayi sektörü 

için çalışmakta, 29 tanesi inşaat sektörü için çalışmakta ve 8 tanesi her iki sektör için 

çalışmaktadır. Bu şirketlerin çoğu İstanbul ve diğer büyük şehirlerde bulunmakta olup, ülke çapındaki 

müşterilere hizmet vermektedir. 

Bununla birlikte, devlet tarafından ruhsatlandırılan EVD’lerin büyük çoğunluğu fiiliyatta, EPC bazlı 

projeleri geliştirmek, tasarlamak, inşa etmek ve fonlamak suretiyle ESCO tipi hizmetleri sunacak 

uzmanlığa sahip değildir; hemen hemen tamamı müşterilerine sadece denetim ve danışmanlık 

hizmetleri sunabilecek yeterliliktedir zira tecrübeli personele sahip değildirler, uygulama bilgi 

birikimleri kısıtlıdır ve finansal altyapıları yetersizdir.  

Daha detaylı olarak, EVD’ler aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: 

 Enerji denetimleri, 

 Enerji yönetimi danışmanlığı, 

 Enerji verimliliği iyileştirme projesi danışmanlığı, 

 Enerji yöneticisi eğitimi (EVD’lerden yalnızca birkaçı). 

Bir EVD ve bir ESCO tarafından sunulan hizmetler arasındaki fark, Tablo 2-1‘de gösterilmektedir. 

Tablo 2-1: Bir EVD ve bir ESCO tarafından sunulan farklı hizmetler  

 EVD ESCO 

Denetim  
Ön / detaylı 

 
Yatırım kategorisi 

Proje geliştirme  
Fizibilite 

 
Detaylı 

Tedbirlerin 
  

Finans 
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 EVD ESCO 

Risk Yönetimi 
  

 

Her ne kadar Türkiye’de devlete ait ESCO bulunmasa da, yabancı sağlayıcılar ya da çok uluslu enerji 

ekipmanlarının yerel distribütörleri tarafından kurulmuş ESCO’ya benzeyen birkaç EVD 

bulunmaktadır. Söz konusu şirketler diğer ülkelerde ESCO iş modellerini zaten geliştirdiklerinden, 

EPC bazlı taahhüt uygulamaları yapma konusunda gerekli tecrübeye sahiptirler. 

Türkiye’de ESCO iş kolunun gelişmesi için, EYODER adında yalnızca tek bir ESCO derneği 

bulunmaktadır. Halihazırda, devlet tarafından ruhsatlandırılan EVD’lerin neredeyse yarısı bu derneğe 

üyedir. Sektör lideri EVD şirketlerinden üyelerin de içinde bulunduğu yeni seçilmiş yönetim kurulu, 

derneğe yeni bir vizyon getirmiştir. 

2.2 Sözleşme çeşitleri 

ESCO’ların (EVD’lerin) sunduğu başlıca enerji hizmeti türleri genellikle, enerji denetimleri, 

danışmanlık hizmetleri, binaların enerji sertifikasyonlar ve EV projeleri geliştirilmesinden 

oluşmaktadır. Ayrıca, çok az sayıda EPC, ESCO (ya da EVD) aynı zamanda, bir banka teminat 

mektubu ile desteklenen performans garantisi yoluyla doğrudan enerji iyileştirmesi ekipmanı 

sunmaktadır. Sıkça görülen EV projeleri arasında aşağıdakiler yer alır: 

 Mevcut motorların daha verimli olanlarla değiştirilmesi 

 İç ve dış aydınlatmanın tadilatı 

 Bina kabuğunun ya da termal enerji dağıtım hatlarının yalıtımı  

 Atık ısı geri kazanımı  

 Tesisatın tadilatı (kazanlar, soğutucular, basınçlı hava kompresörleri, pompalar vb.) 

Genel olarak, müşterinin çeşidine ve büyüklüğüne göre, 2 yıl ya da daha az basit geri ödemeli enerji 

verimli ekipman ya da EV projeleri kabul edilebilir olarak nitelendirilir. Daha büyük ya da çok uluslu 

müşterilerin bazıları, 5 yıla kadar basit geri ödeme periyodu olan EV projelerine yatırım yapma 

imkanına ve isteğine sahiptir. 

ESCO’lar tarafından sunulan sözleşmeler genelde, tasarruf ya da kazanç garantisini değil, 

ekipmanın ya da projenin performans garantisini içerir, zira uygulama öncesinde ve sonrasında 

gerçekleştirilecek uygun bir enerji ölçümü/izlemesi olmaksızın, hem finansal hem de operasyonel 

riskleri üstlenmek kolay değildir. ESCO tipi projelerin çoğu, yatırım yapılabilir kategorideki enerji 

denetimlerine dayanmamaktadır. Maalesef bu tip denetimler çok maliyetli olarak görülür ve hiçbir 

müşteri tarafından kabul edilmez. 

Yetkili EVD’lerin dahil olduğu bazı pilot projeler, aşağıda sunulmaktadır. 

İstanbul’da Hastane  

Bir ESCO ile bir hastane arasında, enerji ihtiyacının piyasadaki enerji tarifelerinden daha düşük 

tarifelerle karşılanması amacıyla Enerji Satın Alma Anlaşması (PPA) imzalanmıştır. Uygulanan teknik 
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çözüm, halihazırda mevcut olan trijenerasyon sistemine paralel olarak çalışacak bir trijenerasyon 

sistemidir. 

Mevcut trijenerasyon sistemi, yeni binaya sıcak su ile soğutulmuş su sağlamakta ve buna ek olarak 

hem eski hem de yeni binanın elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. TurSEFF 

kapsamında finanse edilen yeni trijenerasyon sistemi, eski binaya sıcak su ve soğutulmuş su 

sağlayacak ve ayrıca yeni ve eski binaların ihtiyaç duyduğu elektriğin kalanı tedarik edecektir. ESCO, 

bütünleşik üretim ünitesinin sahibi ve işleticisi olacak; hastanenin teknik personeli ise bina ısıtma ve 

soğutma ihtiyaçlarını buna göre karşılamak için valfi ayarlayacaktır. 

ESCO müşteri gelirlerinden faydalanacak, müşteri de enerji faturasına uygulanan düşük enerji 

tarifelerinden yararlanacaktır. 

Süt işleme şirketi 

ESCON ve süt işleme şirketi arasında, soğutma ünitelerinin değiştirilerek, belli miktarda yıllık elektrik 

tasarrufu sağlanmasının garanti edilmesi (kapasite kullanım oranı aynı seviyede kaldığı sürece) için 

bir anlaşma imzalanmıştır. Gerçekleşen tasarrufların %5’ten fazla düşmesi durumunda ESCON bir 

ceza ödeyecektir. Proje, Vakıfbank tarafından Dünya Bankası Türkiye SME Enerji Verimliliği Fonu 

vasıtasıyla finanse edilmiştir. 

Ankara’da bir Hastane 

ESCON, Ankara’daki bir özel hastanede bir EV projesi geliştirdi. Proje, tesisin elektrik tüketimini 

düşürmek amacıyla soğutma sistemi üzerine yoğunlaştı. Eski ve verimsiz olan 900 kW kapasiteli su 

soğutmalı vidalı soğutucu, aynı kapasitedeki ve Değişken Frekanslı Sürücüye sahip yüksek 

verimlilikteki su soğutmalı santrifüjlü soğutucu ile değiştirilmiştir. 

İmzalanan anlaşma, iki yıllık bir süre boyunca tasarrufları garanti eden bir EPC idi. Proje, bir banka 

tarafından finanse edilmişti. 

Müşteriye bir Ölçüm ve Doğrulama (Ö&D) planı sunulmuştu; ancak bilinen herhangi bir protokole 

uymuyordu. Soğutma sistemi varyasyonu genelde, göz önünde bulundurulmuş olan hava durumu 

değişikliklerine dayanır. Tasarrufları değerlendirmek için, ESCON çeşitli parametreleri ölçtü ve veriler 

bir Bina Yönetim Sistemi tarafından kaydedildi.  

Lüleburgaz’da bir Mandıra 

ESCON tarafından, beyaz/kaşar/krem ve parmesan tipi peynir ile tereyağ üreten bir mandıra tesisinde 

bir EV projesi geliştirildi. 

ESCON, proje boyunca uygulanan termal sistemlere odaklanan üç enerji tasarrufu önlemi tasarladı:  

 3 buhar kazanının atık gazından atık ısı geri kazanımı  

 Gaz motorunun atık gazından atık ısı geri kazanımı  

 3 buhar kazanı için kazan otomatik blöf kontrolü  

İmzalanan anlaşma, paylaşımlı tasarruf ve garanti tasarruf modelinin bir karışımı şeklindeki bir EPC 

modeli idi. ESCON yıllık 110,000 Dolarlık tasarrufu garantiledi. Bu limite ulaşılmaması durumunda, 

performans eksikliği, %75’i ESCON ve %25’i mandıra tarafından üstlenilmek üzere yüklenici ve 

müşteri arasında paylaşılmaktadır. Bu nedenle, herhangi bir performans eksikliği doğrudan 
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yükleniciye yansıyacaktır. Yıllık tasarrufların 110,000 Doları geçmesi durumunda, ESCON’a 110,000 

Dolar üzerinden ödeme yapılacak ve geri kalan miktar müşteriye kalacaktır.   

ESCON, projeyi kendi kaynaklarından finanse etmiştir. Bu projeye banka ya da herhangi bir finansal 

kuruluş dahil olmamıştır. 

2.3 Müşteri türleri 

Daha önce de belirtildiği gibi, devlet tarafından ruhsatlandırılan ESCO’lar (EVD’ler), sanayi 

sektöründe, inşaat sektöründe ya da her iki sektörde hizmet sunmak üzere ruhsat almıştır. Bu 

nedenle, müşteri türleri, ilgili ESCO’nun, hangi piyasa segmentinde faaliyet göstermek üzere 

ruhsatlandırıldığına bağlıdır.  

Endüstriyel sektörde faaliyet gösteren ESCO’lar normalde daha büyük endüstriyel şirketlerle 

çalışırlar, zira bu şirketler daha enerji-yoğundur ve enerji verimli ekipman ya da EV projelerinin 

uygulanması için önemli büyüklükte fonlar ayırabilirler. Her ne kadar KOBİ’lerin enerji verimli 

faaliyetlere odaklanmalarını teşvik etme amaçlı bir çok farklı uluslararası proje ve finansal mekanizma 

bulunsa da, bu şirketler hâlâ enerji tüketimlerini düşürmekten çok üretimlerini iyileştirmeye 

odaklanmaktadırlar. EV iyileştirmelerini finanse etmek için kısıtlı bütçeye sahip olduklarından, 

gerçekten çalışan EPC’leri başarılı bir şekilde geliştirmeden EV yatırımlarına ilgilerini çekmek 

mümkün değildir. 

Endüstriyel sektöre ek olarak, diğer bir ana müşteri grubu da, doğrudan kar marjlarını etkilemesi 

sebebiyle enerji maliyetlerinin kritik önem taşıdığı, oteller, hastaneler, ofis binaları ve alışveriş 

merkezleri gibi ticari binalar piyasasıdır. Enerji iyileştirmeleri için bu piyasadaki başlıca motivasyon, 

maliyet azaltımı ve bazı durumlarda CO2 azaltımıdır. Okullar, kamu binaları ve mesken binaları, bina 

kabuğu yalıtımı haricinde bir talep olmadığından, ESCO’ların kapsamına girmemektedir. 

2.4 ESCO projelerinin mevcut finansmanı. 

Türkiye’de, özel olarak EPC bazlı taahhüt işleri için ayrılmış EV fonları bulunmamaktadır. Bununla 

birlikte, EV projeleri için fonlamaya, ya ticari bankalar kanalıyla ya da devlet bütçesinden finanse 

edilen teşvikler yoluyla erişilebilmektedir. 

Şayet proje ticari bir banka vasıtasıyla finanse ediliyorsa, ilgili finansman kaynağı bir kredi ya da kira 

sözleşmesi olabilir. Ancak her iki enstrüman da, projenin basit geri ödeme süresini uzatan  ve 

müşterinin faiz kaybına yol açan yüksek faiz oranları ile işlemektedir. 

Diğer bir seçenek, teşvikler yoluyla devlet bütçesidir. Hâlihazırda endüstri sektörünün kullanabileceği 

iki tür teşvik bulunmaktadır. 

 Enerji Verimliliği İyileştirme Projesi Teşviği - 1 milyon TL’nin altındaki yatırımların %30’una 

kadar verilir ve basit geri ödeme süresi 5 yıldan daha kısadır. 

 Sanayiye Yönelik Gönüllü Anlaşmalar Vasıtasıyla Enerji Verimliliği İyileştirmesi - 200.000 

TL’ye kadar teşvik primi almak için birbirini izleyen 3 yıllık sözleşmede enerji yoğunluğunda en 

az ortalama %10’luk azalma. 

Teşvikler ETKB tarafından karara bağlanır ve elektrik ve ısı tasarruflarına bağlıdır. 
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2.5 ESCO’ların ve EPC’lerin önündeki engeller 

Bu bölümde, Türkiye’de ESCO’ların piyasa penetrasyonunu kısıtlamakta olan farklı engellere genel 

bir bakış sunulmaktadır. Bu engeller tartışmanın salahiyeti açısından ayrı ayrı ele alınmış olmakla 

birlikte, aslında büyük oranda ilişkilidirler. Bunlar kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

İyi işleyen ve kendi kendine yetebilen bir ESCO piyasası için eksik kalan yasal ve düzenleyici 

çerçeve 

Mevcut mevzuatta, yurt içi ESCO piyasasının gelişimini engelleyen birtakım önemli boşluklar 

bulunmaktadır. Bilhassa, enerji performansı sözleşmeleri ya da ESCO’ların açık bir tanımı 

olmadığından, ESCO kavramı yetkililer tarafından başlı başına bir iş modeli olarak tanınmamaktadır. 

Ayrıca, ESCO’lar ve EVD’ler arasında mevcut net bir farklılaştırma bulunmamakta olup, ESCO’lar için 

ayrı bir akreditasyon düzenlemesi oluşturulmamıştır.  

Diğer yandan, mevcut mevzuatta, kamu sektörüne ESCO’lar tarafından sunulan entegre enerji 

hizmetlerinin seçimi, kontrolü ve geri ödemesi için uygun ihale ve idare prosedürleri bulunmamaktadır; 

sonuç olarak da, her ne kadar önümüzdeki birkaç ay içinde EPC tipi hizmetlerin sunulmasını 

kolaylaştıracak yeni bir kamu ihalesi kanununun Türk Meclisinde kabul edilmesi planlanıyor olsa da, 

henüz kamu sektöründe herhangi bir EPC bazlı proje uygulaması yapılmamıştır. 

Buna ilaveten, ESCO’ların projelerinin teminatlandırılmasına ilişkin uygun düzenlemeler 

bulunmamakta olup, henüz EPC bazlı taahhüt işleri için özel muhasebe ve vergi kuralları da 

getirilmemiştir: örneğin, ESCO’ların bir ekipman satış faaliyeti mi, finansman faaliyeti mi yoksa hizmet 

faaliyeti mi olarak görüleceği net değildir ve bu durum başlangıç aşamasında büyük zorluklara yol 

açabilecektir.  

İşleri daha fazla karıştıran bir başka durum ise, mevcut mevzuatın, herhangi bir anlaşmazlık 

durumunda şikayetlerle ilgilenme ve karar alma konularında yetersiz olması ve gecikmelere yol 

açmasıdır. 

ESCO’ları hedefleyen özel devlet destekli teşvik programlarının bulunmaması  

Diğer AB ülkeleri ve üçüncü ülkelerin aksine, döner sermaye, hibe, vergi indirimi/muafiyeti, doğrudan 

ya da dolaylı sübvansiyon, borçlanma imkanı ya da özel kredi kolaylığı şeklinde finansal destek 

sağlamak suretiyle, özel yatırımcılar için EPC bazlı taahhüt işlerinin çekiciliğini artırmak amacıyla bir 

başlangıç teşviki görevi yapabilecek yeterli ve koordine Hükümet destek mekanizmaları 

bulunmamaktadır. Bu bağlamda, çoğu EPC taahhüt işinde belli miktarda tasarrufun garanti edildiği ve 

ESCO’ların projenin performans riskini üstlendiği düşünülecek olursa, özellikle ESCO endüstrisinin 

gelişiminin ilk aşamalarında ESCO’lar ve müşterilerinin üstlendiği riskleri azaltmaya yarayacak, 

performans projeleri için sigorta koruması şeklinde çalışan ve devlet tarafından fonlanan herhangi bir 

kısmi kredi garantisi düzenlemesi bulunmamaktadır. 

Değişken enerji fiyatları 

Türk enerji piyasası son dönemde piyasa bazlı mekanizmalar doğrultusunda gelişmektedir, ancak 

enerji fiyatlarının ve enflasyon oranlarının aşırı dalgalanması, ESCO’lar tarafından başarıyla 

uygulanabilecek olan spesifik maliyet etkin EV projelerinin belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bununla 

bağlantılı olarak, her ne kadar sübvansiyonlar kademeli olarak kaldırılsa da, enerji fiyatları, yurt içi 
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ürünlerin rekabetçi fiyatlarını korumak amacıyla, EV yatırımları yapmayı caydıracak şekilde düşük 

seyretmektedir. 

Teknik olarak tecrübeli ve finansal açıdan güçlü ESCO’ların azlığı 

Hâlihazırda Türkiye’de EV hizmeti veren şirketlerin öz sermayeleri çok düşük ve varlık tabanları, eğer 

var ise, çok zayıftır; bunun sonucunda, genelde birkaç yıllık bir geri ödeme süresine ihtiyaç duyan EV 

yatırımlarını finanse etmeye yarayacak dış borca erişim sağlamada güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. 

Buna ilaveten bir çok akredite EVD, farklı teknolojilerin ve endüstriyel süreçlerin uygulanması 

konusundaki sorunları bir yana bırakın, EV önlemlerinin teknik yönleri, yatırım kategorisinde denetim 

ve proje taahhüdü, finansman ve yönetim gibi konularda önemli bilgi gerektiren EPC tipi hizmetlerin 

tümünü verebilecek insan kaynağı ve teknik kapasite ile uzmanlıktan yoksundur. Enerji hizmet 

şirketleri aynı zamanda, hizmetlerini potansiyel müşterilere satabilmeleri için gereken satış ve 

pazarlama teknolojisinden de yoksundur. Daha da dikkat çekici olarak, piyasada bir yetenek açığı 

bulunmaktadır, zira muhtemel EPC bazlı yatırımları tespit edebilecek, ilgili projeyi tasarlayacak ve 

bunu başarıyla uygulayacak enerji denetçisi ya da EV mühendisi gibi üst düzey profesyonel personel 

sayısı yetersizdir. Böylesi eğitimli profesyoneller dahi genelde kısıtlı finansal ekspertize ve finansal 

kuruluşlardan fonlama bulma yaklaşımları konusunda asgari düzeyde anlayışa sahiptirler. 

Standart EPC sözleşmelerinin ve metodolojilerinin eksikliği 

Enerji hizmetleri sağlayan şirketler, sözleşmesel yaklaşımlarını benzersiz ve kendilerine ait olarak 

görüp gizli tuttuklarından, standart sözleşmelerin geliştirilmesi zor bir iştir. Bununla bağlantılı olarak 

ve hukuk ya da hükümet tarafından tanınan bir Ö&D protokolü bulunmadığından, EVD’ler Ö&D 

protokolleri için kendilerine özel modelleri geliştirip kullanmakta ve bunları kendilerine 

saklamaktadırlar; bunun sonucunda EPC taahhüt işlerinin teknik özelliklerine ilişkin bilgilerin 

anlaşılması genele yayılamamaktadır. Tüm bu zorluklar, EV geliştirmelerini ölçecek uygun 

göstergeleri geliştirmek için gereken ölçümlerin ve güvenilir verilerin kısıtlı olması ve Ö&D prosedürleri 

de dahil olmak üzere, tüm bileşenleri ve araçları ile birlikte genel olarak kabul edilebilir değerleme 

süreçlerinin bulunmaması nedeniyle katlanarak artmaktadır.  

EVD’ler ve piyasa paydaşları arasında güvensizlik 

Bazı EVD’ler tarafından verilen hizmetlerin yetersiz olması ya da müşterilerin gerçekte ulaşılması 

mümkün olmayan enerji tasarrufu beklentileri nedeniyle, müşterilerin ESCO hizmetlerine olan 

güvenleri hâlâ sınırlıdır; diğer taraftan akredite EVD’ler de, potansiyel müşterilerin, üretilen tasarruflar 

bir yana, verilen hizmet karşılığında bile kendilerine ödeme yapacağına güvenememektedir. 

Bankacılık sektörünün EPC taahhüt işlerine yabancı olması 

Türkiye sofistike ve gelişmiş bir bankacılık sektörüne sahip olsa da, yerel bankalar EV projelerinin 

benzersiz özelliklerini bilmemektedir ve EV projelerinin risklerini ve faydalarını doğru bir şekilde 

değerlendirebilmek için sınırlı kapasiteye sahiptir. Hatalı olarak, EPC bazlı yatırımların, geleneksel 

kredi faaliyetlerine göre daha karmaşık olduğunu ve daha yüksek işlem maliyeti getirdiğini düşünürler 

ve bunu da söz konusu yatırımları belirleme ve uygulamanın ciddi bir uzmanlık, çaba ve maliyet 

gerektirmesine dayandırırlar. Ayrıca, EPC bazlı taahhüt işleri kapsamında finanse edilen varlıkların 

artık değeri azdır ya da hiç yoktur çünkü EV önlemlerinin uygulaması, genellikle enerji tasarrufu 

sağlayacağını garanti edemeyen bir entegre mühendislik projesidir, bu da varlıklarının banka 
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kredisine karşı teminat olarak kullanılamayacağı anlamına gelir. Tüm bunlara ek olarak, Türkiye’deki 

bankacıların borç vermeye olan yaklaşımı geleneksel ve risk sevmeyen tarzdadır ve müşterinin kredi 

değerliliğine ve teminata alınan varlıkların parasal değerine odaklanırlar; ayrıca kültürel olarak da, 

varlık bazlı finansmanı, proje bazlı nakit akışı finansmanına tercih edecek şekilde eğitilmişlerdir: 

durum böyle olunca, teknik bileşenlerin ilgili yatırımın fizibilitesinde ve kârlılığında önemli bir rol 

oynadığı maliyet optimizasyonu projelerini dikkate almak yerine, bir proje geliştiricinin “büyümesini 

desteklemeyi” tercih ederler. Sonuç olarak, bilgi ve anlayış eksikliğinden ve böylesi projeleri yüksek 

riskli olarak görmelerinden dolayı, oldukça kârlı EV projeleri için bile kredi sağlamaya genelde 

isteksizdirler. Bir EV projesini finanse etmeye karar verdiklerinde dahi, sınırlı kredi geçmişine ve zayıf 

proje referanslarına sahip, yetersiz sermayeli ve zayıf kaynaklı EVD’ler tarafından verilen hizmetleri 

finanse etmek yerine, güçlü finansal geçmişe ve daha iyi kredi derecelendirmesine sahip olan büyük 

enerji ve endüstri müşterileri ile doğrudan iş yapmayı tercih ederler. 

ESCO kavramına yönelik düşük farkındalık ve ilgi 

EPC taahhüt işlerinin düşük işlem hacmi nedeniyle ESCO kavramı potansiyel müşteriler tarafından 

genellikle bilinmemekte olup, EVD’lerin çoğunluğu aslında denetim hizmeti sağlayıcısı olduğundan, 

ESCO’lar da yaygın olarak sadece enerji denetimi şirketi olarak görülürler. Ayrıca, sadece enerji 

tasarrufuyla kalmayıp aynı zamanda tasarrufları garanti altına da alabilecek daha iyi EV projeleri 

geliştirmeye yarayan yatırım kategorisindeki denetimler, müşteriler tarafından maliyet artırıcı faaliyet 

olarak görülmektedir. Özellikle KOBİ’ler uzun vadeli EV sözleşmeleri imzalamak konusunda 

isteksizdirler, zira kısa vadeli kazançlara odaklanırlar, yeni ve maliyet etkin EV teknolojileri 

konusundaki bilgileri kısıtlıdır ve böyle teknolojileri kullanmanın faydaları konusunda bilgilendirilmeye 

hiç ilgi duymazlar. Öte yandan, büyük enerji ve endüstri müşterileri, ilgili EV önlemlerinin 

uygulanmasını enerji hizmet şirketlerine bırakmak yerine, EV projelerini bağımsız şekilde planlama 

ve uygulama kabiliyetine sahiptirler. Bu zorluklar, EVD’lerin (ESCO’ların), hizmetlerini müşterilere 

satacak ve onların endişeleri hafifletecek deneyimli pazarlama ve satış personeline sahip olmaması 

nedeniyle artmaktadır. 

ESCO kavramının tanıtılmasındaki yetersizlik 

ESCO tarafından verilen hizmetler hakkında yaygın bir bilgilendirme ve iletişim kampanyası 

bulunmamaktadır ve enerji yöneticilerini temsil eden dernek olan EYODER dışında herhangi bir 

organizasyon, ESCO ile ilgili faaliyetleri paydaşlar seviyesinde aktif olarak tanıtmamaktadır. Başarıyla 

uygulanmış olan tanıtım projelerinin, ESCO kavramının piyasada daha fazla tanınmasını sağlayacak 

şekilde yaygın olarak gösterilememesi, bu sorunu daha da derinleştirmektedir.  

 

  



  
 
 
 
 

 

 Sayfa - 15 - 

3 Diğer piyasalardaki ESCO gelişimine dair vaka 

çalışmalarının kısa anlatımı 

Bu bölümde, kendi ESCO endüstrilerini kurmak amacıyla EPC bazlı taahhüt işlerini başarıyla popüler 

hale getiren farklı ülkelerde ortaya konan somut en iyi uygulama örnekleri kısaca sunulmaktadır. Bu 

egzersizin altında yatan amaç, söz konusu ülkelerdeki programların ve faaliyetlerin Türkiye ortamına 

başarıyla uygulanabilirliğini değerlendirebilmek için, bu ülkelerin ESCO tipi hizmetleri teşvik etmek 

amacıyla gerçekleştirdikleri program ve faaliyetleri kısaca açıklamaktır. Bununla birlikte, her türlü 

önlem ve çözümün gerçekten ülkeye özel olması ve Türkiye’deki düzenleyici, kurumsal ve 

sözleşmesel çerçevelere ve uygulamalara dayanması gerektiğini kabul etmekteyiz. Öte yandan, 

önerilen önlemlerin ve faaliyetlerin mutlaka o ülkede yaratılmış olması gerekmemektedir; diğer 

ülkelerde kazanılan tecrübelerden dersler çıkartılabilecek ve Türkiye’deki ESCO piyasasının mevcut 

durumuna uygulanabilecektir. 

Bu amaçla, Almanya, Çin ve Güney Kore’de EPC hizmetlerinin kullanımını desteklemek ve yurt içi 

ESCO’ların sayısını artırmak için uygulanan önlemlere ve faaliyetlere odaklanacağız: görüleceği gibi, 

bu ülkelerin her biri, ESCO kavramının kademeli olarak tanıtılmasını programlı bir şekilde sağlamak 

amacıyla bir dizi farklı yaklaşım benimsemiştir. 

3.1 Almanya 

Gelişimi 1990’ların başında başlayan en geniş ve en olgun ESCO piyasasına sahip olan Almanya, 

Avrupa’da enerji performansı taahhüt işleri konusunda lider konumdadır. Hâlen Almanya piyasasında 

500’ün üstünde ESCO faal durumdadır ve bunların yıllık cirosu yaklaşık 3 milyar Avrodur. ESCO’ların 

yaklaşık %50’si ana faaliyet alanı olarak enerji hizmetleri sunarken (pazar payının %10-15’lik bölümü 

EPC bazlı taahhüt işlerinden oluşmaktadır), diğerleri enerji tedariki faaliyetine ek olarak enerji 

hizmetleri veren kamu enerji şirketleridir. ESCO projelerine finansal ve teknik destek, hükümet dışı 

programlar (örneğin eco-bankalar tarafından kredi programları, enerji ajansları tarafından verimlilik 

kontrolleri ve enerji kamu şirketleri tarafından kazan yenilemesi) ve hükümet programları (örneğin 

kredi/fonlama planları, AR-GE programları ve yenilenebilir enerji için teşvik programları) arasında 

paylaşılmaktadır. 

Alman ESCO piyasasının erken dönem gelişimi, çoğunlukla farklı bölgelerdeki çeşitli piyasa 

oyuncuları tarafından gerçekleştirilmişti; herhangi bir taahhüt planı için merkezi bir federal aksiyon ya 

da koordine bir federal destek planı bulunmamaktaydı. Daha spesifik olarak söylemek gerekirse, 

ESCO piyasası arz tarafında, başlıca iki grup paydaş tarafından harekete geçirilmişti. Bir yanda, bir 

kaç dikey bütünleşik belediye şirketi, en düşük maliyet planlaması ve talep tarafı yönetimi stratejileri 

uygulamaya mecbur kaldılar ve sonunda bu işi başlı başına bir faaliyet alanına çevirdiler. Diğer yanda 

ise, bina teknolojileri, otomasyon ve kontrol ekipmanı üretimi ile uğraşan çeşitli büyük üreticilere 

ilaveten bir dizi fabrika mühendislik ve inşaat firması, kendi fonlarıyla finanse ettikleri EPC bazlı 

taahhüt işi aranjmanları sunarak, katma değer zincirlerini ve hizmet kapsamlarını genişletmeye karar 

verdiler. 

Talep tarafında, ESCO piyasasının genişlemesi konusunda önemli bir etken, 1990ların ortalarından 

itibaren bağımsız aracıların (piyasa ya da proje kolaylaştırıcılar olarak da bilinirler) ortaya 
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çıkması olmuştur. Bunlar çoğunlukla, EPC’nin faydalarını anlatan ve özellikle de ESCO piyasasının 

(potansiyel) talep tarafında yardımcı olan enerji ajanslarıydı. Süreç, somut projeler üretmekten, ihale 

dokümanları hazırlamaktan (ihale çağrıları ve örnek sözleşmeler dahil) oluşmaktaydı ve akredite 

ESCO’lar tarafından sunulan ihaleler için özellikle kamu sektörü amaçlı olmak üzere EPC projelerini 

piyasaya sürdü. Eyalet çapında bu şekildeki ilk büyük EPS programı olan "Enerji Tasarrufu Ortaklığı 

(Energiesparpartnerschaft)", Berlin Eyaleti tarafından başlatılmış ve yüzden fazla kamu binasını iki 

bina grubu altında toplamıştır. Bu fikir başarılı olmuş ve sonraki yıllarda yirmiden fazla büyük EPS 

ihalesi başlatılmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, bu ihalelerin uygulanması, Berlin Enerji Ajansı, EA-

Northrine-Westphalia, KEA – Klimaschutz – und Energieagentur Baden-Württemberg, Hessia, e.g.f 

ve Bremer Energiekonsens gibi bölgesel enerji ajansları ile, 2000’lerden bu yana, federal, devlet ve 

belediye binalarında EPC bazlı taahhüt işlerinin temellerini atan kılavuz ilkeleri ve örnek kontratları ilk 

defa uygulamaya koyan Alman Enerji Ajansı DENA tarafından kolaylaştırılmıştır. 

3.2 Çin  

Çin EV piyasasına geç giriş yapmış olsa da, ülke, -hızla artmakta olan- toplam yatırımlar açısından 

günümüzde dünyadaki en büyük ESCO endüstrilerinden birine sahiptir. Profesyonel enerji hizmet 

şirketlerinin sayısı sürekli şekilde artmış olup, hizmet kapsamları da, aralarında endüstri, ticaret, konut 

ve nakliye sektörlerin de bulunduğu çok sayıda sektöre yayılmıştır.  

Çin’de ESCO piyasasının doğuşu, Çin Hükümeti tarafından enerji tasarrufu ve emisyon azaltma 

önlemlerinin teşvik edilmesini amaçlayan bilinçli bir planla başlatılmış olup, söz konusu plan Küresel 

Çevre Fonu (GEF) vasıtasıyla Dünya Bankası ve diğer çeşitli donörler tarafından finansal olarak 

desteklenmiştir. Buna somut bir örnek olarak, enerji performansı taahhüt işlerini ve yerel ESCO 

endüstrisinin gelişimini desteklemek amacıyla Mart 1998’de, Dünya Bankası GEF Çin Enerji Tasarruf 

Projesi onaylanmıştır. GEF hibeleri ve Dünya Bankası kredi fonları tarafından finanse edilen bu proje, 

iki aşamadan oluşmaktaydı. 

Birinci aşamada, Çinli yatırımcılar tarafından, üç pilot ESCO ve bir ulusal enerji tasarrufu bilgi yayma 

merkezi kuruldu. Söz konusu üç ESCO, çeşitli endüstriyel ve bina uygulamaları ile ülkenin ilk basit 

EPC projelerini geliştirdiler. İlk etapta, bu pilot ESCO’ların faaliyetlerini zorlaştıran bir çok yasal, 

mevzuatsal, muhasebesel ve vergilendirmeye ilişkin sorunu çözme konusunda Hükümet desteği 

özellikle önem arz etmekteydi. Bununla bağlantılı olarak, Dünya Bankasının açtığı kredi, fonlama 

kaynağının hazır olması sayesinde bu şirketlere, ilk yıllarda işin başarılı olmasına odaklanma ve EPC 

konseptini başarılı bir şekilde sergileme fırsatını verdi. Üç pilot ESCO’nun başarısı, 2001 sonu 

itibarıyla altı küçük yeni özel ESCO’nun ortaya çıkmasına ve diğer şirketlerin de EPC taahhüt işleri ile 

ilgili denemeler yapmaya başlamasına yol açtı. 

Enerji Tasarrufu Projesinin 2003’te başlayan ikinci aşamasında, GEF, yeni ve potansiyel ESCO’ların 

genişlemesi ve büyümesi amacıyla, Çin ESCO Kısmi Kredi Garantisi Programını - National 

Investment & Guarantee Co. Ltd. adındaki yurt içi bir kalkınma bankası vasıtasıyla - fonladı. 2004 yılı 

başında işbaşı yapan Program, çoğu özel mülkiyete ait kırk iki ESCO’ya verdikleri krediler için on iki 

ticari bankaya kısmi risk teminatı sağladı. Bu kredi garantisi teşviği, yeni ESCO’ların ticari banka 

finansmanı ile ilk kez tanıştırılması ve bankalarla bir kredi geçmişi ve borç alma ilişkisi başlatması 

açısından son derece önemliydi; bundan sonra çoğu tanınmış borçlanıcı olabilecek ve artık programa 
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ihtiyaç duymayacaklardı. 

Enerji Tasarrufu Projesinin ikinci aşamasının bir diğer önemli bileşeni de, Nisan 2004’te 59 kurucu 

üye şirket ile kurulmuş olan ve genelde Çin Enerji Yönetimi Şirketler Birliği (EMCA) olarak bilinen, Çin 

Enerji Tasarrufu Birliği ESCO Komitesi adında bir ulusal ESCO birliğinin kurulmasıydı. EMCA, Enerji 

Tasarrufu Projesinin ESCO bileşeninin uygulayıcı ajansı olarak hareket etti ve kuruluşundan bu yana, 

EPC modelinin daha geniş kitlelere tanıtılması yoluyla yurt içi ESCO endüstrisinin sürdürülebilir 

büyümesinin sağlanması, ESCO’ların tescil edilmesi, eğitim, iletişim ve erişim sağlanması, politika 

çalışmaları yapılması, üyeleri için endüstri standartlarının belirlenmesi  ve diğer ülkelerle ESCO 

gelişimi üzerine teatiler yapılması hususlarında, -Çin Hükümeti’nin de yardımıyla- bir odak noktası 

haline geldi. 

Dünya Bankası 2007’de, Çin Enerji Verimliliği Finansman Programına, büyük ve orta ölçekli 

endüstrilere EV borç verme projeleri için finansman sunmak üzere 200 milyon Dolarlık bir kredi limitini 

daha onayladı. Finansman yerel bankalar yoluyla yapılacak ve bu krediyi kullandıran  bankalar da 

kendi kaynaklarından belli oranda kredi verecekti. Bu program uyarınca yerel bankalar, proje 

değerlendirme ve kredi şartlarının hazırlanması da dahil olmak üzere EPC projelerinin 

uygulanmasından sorumlu iken, Dünya Bankası fonları, finansmanın bir bölümü için kredi limiti olarak 

her bir bankanın kullanımına sunulmuştu. Bu program başarılı olduğundan, 2010’da 200 milyon 

Dolarlık ilave kredi limiti oluşturuldu. 

Bununla birlikte, Dünya Bankası ve diğer donörler tarafından sağlanan finansal yardımlar bir yana, 

Çin ESCO endüstrisinin hızlı büyümesinin arkasındaki en önemli neden, Hükümet’in, 

piyasanın gelişiminin ilk adımlarından bu güne dek sürmekte olan stratejik ve sürekli 

desteğidir. Daha önce de belirtildiği üzere, ilk dönemlerde Hükümet, pilot ESCO projelerinin 

gerçekleştirilmesini teşvik etti, gerekli noktalarda destek için uluslararası donörlerle işbirliğini 

destekledi ve karşılaşılan çeşitli yasal, mevzuatsal ve vergisel sorunları süratle çözdü. Ayrıca, 

toplumun tüm kesimlerine EPC konseptinin ulusal enerji tasarrufu projesi yatırımı çerçevesindeki 

önemini gösterdi ve böylece ESCO endüstrisinin toplum nezdinde, EV yatırımlarından verim almak 

için etkili bir piyasa bazlı mekanizma olarak  görülmesini sağladı. 

Tüm bunlara ek olarak, 12. Beş Yıllık Planla (2011-2015) belirlenmiş olan yüksek seviyedeki ve 

zorunlu ulusal enerji yoğunluğu hedeflerini tutturabilmek amacıyla bu inisiyatifler, 2010 yılında, 

avantajlı vergi muameleleri ve enerji performansı taahhüt projeleri için teşvikler sunan yeni politikalarla 

desteklendi. Bu teşviklerden bazıları şunlardır: 

 EV tadilat projeleri için hibeler; 

 yüksek EV ürünlerin yaygınlaştırılması için finansal sübvansiyonlar; 

 eskimiş ve enerji açısından verimli olmayan endüstriyel yöntemlerin ortadan kaldırılması için 

merkezi finansal teşvik fonları; 

 verimliliği yüksek aydınlatma ürünlerinin yaygınlaştırılması için finansal sübvansiyonlar; 

 başlıca EV projelerinin ve örnek projelerin uygulanmasını desteklemek amacıyla özel ulusal 

bono fonları; 

 Çin’in kuzey ısıtma bölgelerindeki mevcut konut binalarının ısı ölçümü ve EV tadilatı için teşvik 

fonları; 

 hükümet teşkilatı binaları ile büyük boyutlu kamu binaları için enerji tasarrufu teşvikleri; ve  



  
 
 
 
 

 

 Sayfa - 18 - 

 EPC projeleri için, enerji tasarrufu ve verimlilik geliştirmede uygulanmak üzere toplamı 101.6 

milyar Yuan’a varan finansal teşvik fonları. 

Son olarak, Çin’deki ESCO piyasasının başarısındaki diğer bir önemli faktör de, uygulanan 

projelerin çoğunun göreceli olarak basit olmasıdır: ESCO’lar genellikle basit yapıları olan (örn. 

yıllık enerji maliyeti tasarruflarının toplam yatırım maliyetine bölünmesi) ve kısa geri ödeme 

dönemlerine sahip (2-4 yıl) anlaşılır projeleri üstlenirler ve çoğunlukla, karmaşık olmayan enerji 

tasarrufu izleme ve doğrulama prosedürleri gerektiren tek bir teknolojinin uygulanması üzerine 

odaklanırlar. Her ne kadar ESCO’lar artık giderek artan bir şekilde hizmetlerini ticari binalara, ısı 

tedarik şirketlerine ve konut binası ısı hizmeti şirketlerine sunmaya başlasalar da, EPC bazlı projelerin 

bir çoğu endüstriyel sektörde gerçekleştirilmektedir. 

3.3 Güney Kore 

Güney Kore, yurt içi ESCO piyasasının gelişiminin desteklenmesi konusunda en büyük başarı 

hikayelerinden biri olup, bu piyasanın gelişimi büyük oranda Kore Hükümeti tarafından hem finansal 

açıdan hem de politika ve kurumsal boyutlarda sağlanan önemli desteğe dayanmaktadır. Söz konusu 

destek esasen, Güney Kore Ticaret Endüstri ve Girişim Bakanlığına karşı sorumlu bir bağımsız 

oluşum olan Kore Enerji Yönetimi Şirketi (KEMCO) ile bağlantılıdır. KEMCO’nun rolü, iklim değişikliği, 

EV ve yeni yenilenebilir enerji hedefleri karşısında enerji kullanımını akılcı hale getirmeyi amaçlayan 

hükümet politikalarının uygulanmasını içerir;  aynı zamanda, enerji üretkenliğini ve teknoloji gelişimini 

iyileştiren programları, hem kamu hem de özel sektör tekniklerini kullanarak, tasarlar ve oluşturur. 

Güney Kore’de uygulanan ilk önlemlerden biri, Akılcı Enerji Kullanımı Kanunu’nda, ESCO’ların 

finansal olarak desteklenmesi için uygun hukuki altyapının oluşturulması amacıyla değişiklik 

yapılması olmuştur; söz konusu Kanun aynı zamanda, EV önlemlerinin daha geniş kullanımı için itici 

güç sağlayan bir enerji hizmet şirketi talep tarafı yönetimi Yatırım Planının geliştirilmesini de 

sağlamıştır. 

Bunlara ek olarak, başlangıçtan itibaren her ESCO, EPC bazlı hizmet verebilme hakkına sahip 

olabilmek için KEMCO’ya kayıtlı olmak zorundadır. 

Ayrıca, Kore Hükümeti, EE projeleri yürüten yüklenicilere borç vermek için bir Enerji Tasarrufu Fonu 

kurmuş olup bu fon, petrol ve bazı petrol ürünlerinin ithalatı ve/veya satışına yüklenen vergilerin 

yatırıldığı özel bir hesaptan finanse edilmekteydi1. Söz konusu fon, sermaye kısıtlarını çözmek için 

kolayca erişilebilir bir mekanizma sağlamakta ve aşağıdaki hususları içeren avantajlı bir vergi rejiminin 

kuruluşunu daha da kolaylaştırmaktaydı: 

 ESCO projeleri için cömert vergi kredilerinin mevcudiyeti2;  

 kayıtlı ESCO’lar için uzun vadeli ve düşük faizli kredilere erişim3;  

 kredilerin KEMCO kanalıyla ve finansal kuruluşlar kanalıyla sunulması.  

Bu vergi kredilerinin ve kredi olanaklarının sunulması, KEMCO’nun aktif bir şekilde dahil olduğu şeffaf 

ve aşamalı bir prosedüre dayandırılmıştır. Somut olarak bakılacak olursa, bir ESCO ya da enerji 

                                                      
1 Ancak belirtilmesi gerekir ki, bir ESCO’nun bu hesaptan kredi alabilmesi için teminata uygun özkaynağının bulunması 
gerekmektedir 
2 Vergi kredileri, EV yatırımı için gelir vergisi ya da kurumlar vergisinden %3-10 indirimi içermekteydi. 
3 Genelde, 8-10 yıllık krediler düşük faiz oranıyla (%1.5-%3.7) sunulabilmektedir. 
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kullanıcısının öncelikle, bir ESCO projesi için ilgili başvuruyu çevrimiçi olarak KEMCO’ya iletmesi 

gerekir; KEMCO, başvuruyu gözden geçirir ve önerilen proje hakkında uzman incelemesi yapar; 

sonuç olarak, başvurunun kabul edilmesi halinde KEMCO, ESCO veya enerji kullanıcısının finansman 

bulmakta kullanacağı bir kredi tavsiye mektubu düzenler; sonraki aşamada, ESCO ya da enerji 

kullanıcısı, finansal kuruluşlarla kredi ve geri ödeme koşulları üzerinde anlaşır ve böylece söz konusu 

kuruluşlar KEMCO’dan düşük faizli bir kredi almak için başvuruda bulunabilirler. 

Finansal tarafta, ulusal EV piyasasına yatırım yapmayla ilgilenebilecek uluslararası finansman 

kuruluşları ile hem uluslararası hem de yurt içi bankacılık kuruluşlarının ilgisini çekmek için de başarılı 

girişimlerde bulunulmuştur. 

Finansal destek programlarına ek olarak, 1998’de getirilen çok önemli bir diğer önlem, satın alma, 

bütçe ve muhasebe kanunlarında, kamu kurumlarının ESCO’larla çok yıllı performans sözleşmeleri 

imzalayabilmelerine imkan verecek şekilde değişiklikler yapılmasıydı4.  

Girişimler, geniş çapta tanıtımı yapılan ve Hükümetin liderlik ettiği pilot EV projeleri ile desteklendi. 

Bu bağlamda, 1998’de bir hükümet tesisinde sadece aydınlatmayla ilgili olarak gerçekleştirilen küçük 

bir örnek proje büyük önem arz etmektedir: toplam yatırımı 180,000 Dolar olan bu proje yıllık 100,000 

Dolar tutarında tasarruf sağlamıştır (daha iyi bir çalışma ortamı ve daha düşük bakım maliyetleri gibi 

yan faydalara ek olarak) ve yerel hükümetler, askeri üsler ve kamu kurumları da dahil olmak üzere 

kamu sektöründe ve aynı zamanda özel sektörde daha fazla ilgi yaratma konusunda çok önemli bir 

vasıta olmuştur. Bu şekildeki pilot projeler yeni EV alanlarında uygulanmış ve EPC’nin faydaları 

konusunda genel farkındalığı artırmıştır.  

Ayrıca KEMCO, ulusal EV piyasasının farklı bölümlerinin büyümesini sağlamak ve ESCO’ların ve 

diğer EV profesyonellerinin yeteneklerini artırmak amacıyla, bir çok farklı kapasite geliştirme ve eğitim 

programlarını formüle ederek uygulamıştır. Söz konusu programlar, diğer hususların yanı sıra, 

aşağıdakileri amaçlamaktadır. 

 izleme ve doğrulama prosedürleri konusunda standardize edilmiş EPC sözleşme modellerinin 

ve kılavuzların geliştirilmesi; 

 ESCO’lar tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması. Bu bağlamda, bu hedefe 

ulaşmak için kullanılan başlıca mekanizmalardan biri, örnek projelerde kolaylaştırıcı 

“çöpçatanlık” yapmak şeklindedir: başka bir deyişle, bir ESCO için uygun olabilecek spesifik 

projeler belirlenmekte, daha sonra ise ABD ya da diğer uluslararası ESCO’lardan uzmanların, 

Koreli ESCO müşteri ekibi ile bir araya getirilmesi için teşebbüste bulunulmaktaydı;   

 enerji denetçilerinin yeterliliklerini iyileştirecek bir eğitim ve sertifikalandırma programı 

geliştirilerek teknik uzmanlara eğitim verilmesi; 

 yerel enerji-yoğun endüstrilerde (örn. elektrik, gaz ve bölgesel ısıtma ve soğutma), binalarda 

ve nakliye şirketlerinde talep taraflı yönetim kontrolünün özendirilmesi: İlgili destek, iki ana 

alan üzerine odaklanmıştır: müşterileri, kullanımı azaltmaları için ikna etmek; ve enerji verimli 

ekipmanı finanse etme, enerji verimli ekipman satın alma konusunda teşvikler verme ve enerji 

denetimlerini, teknik yardımı ve kurulum sonrası yönetim hizmetlerini erişilir kılma yoluyla EV’yi 

teşvik edecek “fiyat dışı” faaliyetler uygulamak; 

                                                      
4 Bunun öncesinde, enerji verimliliği ekipmanı, yalnızca gerekli bütçe ayrıldığında dikkate alınıyordu ve enerji satın alma bütçeleri 
enerji masrafı bütçelerinden ayrı yönetilmekteydi. 
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 enerji tasarrufu amacıyla, enerji üreten, tedarik eden ya da tüketen işletmelerle, enerji 

verimliliği iyileştirmelerini uygulama amaçlı düşük faizli kredileri ve vergi istisnalarını içeren 

gönüllü anlaşmalar yapmak; 

 bölgesel teşkilatlara ve belediye idari teşkilatlarına, enerji tasarrufu planlaması ve EV 

projelerinin uygulanması konusunda hibeler ile teknik destek, bilgi ve eğitim şeklinde ücretsiz 

yardımlar sağlanması;  

 EV teknolojilerinin, yeni ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin, temiz fosil yakıt teknolojilerinin 

ve kaynak teknolojilerinin araştırılmasının, geliştirilmesinin ve dağıtımının planlanması, 

finanse edilmesi ve yönetilmesini de içerecek şekilde, EV yatırımlarının proje yönetiminin 

gerçekleştirilmesi; ve 

 halkla ilişkiler, eğitim ve öğretim faaliyetleri, yayınlar, enerji bilgi hizmetlerinin sunulması ve 

ESCO’lar ile potansiyel müşteriler arasında diyaloğu geliştirecek yıllık bazda bir Enerji 

Panayırı düzenlenmesi gibi çok çeşitli mecraları kullanacak, iyi hedeflenmiş iletişim ve 

farkındalık kampanyaları düzenlenmesi. 
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4 Önerilen yol haritası ve ilişkili faaliyetler 

4.1 Giriş 

Yukarıdaki analizin doğal sonucu, Türkiye’deki EV endüstrisinin çok büyük bir gelişme potansiyeline 

sahip olduğuna ancak bunun halen büyük ölçüde değerlendirilmediğine işaret etmektedir. Daha olgun 

ve sürdürülebilir bir yerel ESCO piyasasının oluşturulmasına yönelik aşamalı süreçte ilerlemenin bir 

yolu olarak, uygulanmasının EPC bazlı hizmetlere olan talebin artmasına süratle etki etmesi beklenen 

somut adımlar ve faaliyetlerden oluşan bir yol haritası geliştirdik. 

Bu yol haritasını oluştururken, Türk EV piyasasının mevcut gelişmişlik seviyesini ve yerel enerji 

hizmeti şirketlerinin şu anki kabiliyetlerini göz önünde bulundurduk; bu bağlamda, Raporumuzda 

belirlenmiş olan engellerden bir ya da birkaçının ağırlığını etkili şekilde azaltacak ya da bunları ortadan 

kaldıracak spesifik eylemler tasarlamaya çalıştık. Aynı zamanda ECONOLER tarafından 

gerçekleştirilmiş olan ilgili çalışmalar ve geçmişteki diğer görevler üzerinden gittik ve mevcut proje 

çerçevesinde yapılmış faaliyetler ve kazanılan ve özümsenen içgörüleri temel aldık (ülkedeki ilgili 

paydaşlar ile gerçekleştirilen toplantılar ve danışmalar yoluyla). Tüm bunlara ilave olarak, 

tavsiyelerimiz, ESCO piyasasının geliştirilmesi konusundaki başarılı uluslararası tecrübeler 

arasından, Türk ESCO endüstrisini başarıyla ileri taşıma yolunda sorunsuz şekilde uygulanabilecek 

ve -en iyi uygulamalar yoluyla- pozitif bir etki yaratacak olanlarına dayanmaktadır. 

Teklif edilen yol haritası, 2018-2023 dönemine ilişkin olarak beş yıllık bir süreyi kapsamakta olup, aktif 

bir yerel ESCO endüstrisine kademeli olarak geçişin sağlanması için on yedi (17) farklı eylem esas 

alınmıştır. Bu eylemler aciliyet ve önceliklerine bağlı olarak, kısa vadeli (1. ve 2. Yıl), orta vadeli (3. 

Yıl - 5. Yıl) ve uzun vadeli (5 Yıl ve sonrası) eylemler olarak gruplandırılmıştır. 

4.2  Kısa vadeli eylemler (1. ve 2. yıl) 

Eylem 1: ESCO’lar için hukuki ve düzenleyici bir çerçeve oluşturmak 

Türk ESCO endüstrisinin büyümesini önleyen tespit ettiğimiz temel engellerden biri, mevcut yasal 

çerçevenin ESCO konseptini ayrı bir standart iş modeli olarak açıkça tanımamasında yatmaktadır. 

Ayrıca, Enerji Verimliliği Kanunu, enerji hizmet firmalarının EV projelerini tasarlama, geliştirme ve 

uygulama kapasitelerinden ziyade, teknik uzmanlıklarına vurgu yapmaktadır. Bunun sonucu olarak 

mevcut Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD’ler), ESCO’lardan çok, denetim/danışmanlık 

şirketlerine ve binalar için sertifikalar veren şirketlere benzemektedir. 

Bu yüzden, ESCO’ların iş kapsamının EVD’lerinkinden görünür bir şekilde ayırt edilmesi 

önemlidir: ESCO’lar enerji performansına dayalı sözleşmelere odaklanacak, EVD’ler ise özel denetim 

ve bina sertifikalandırma hizmetleri sunacaktır (ayrıca bazıları EV piyasasının geliştirilmesinin sonraki 

aşamalarında Kolaylaştırıcılar olarak da faaliyet gösterebilir - lütfen aşağıya bakınız). Bu, diğer 

hususlara ilaveten, hâlen yürürlükte olan ilgili mevzuatın (5627 sayılı Kanun) değiştirilmesini 

gerektirecek ve böylece ESCO’lar, sadece “verimli ekipman tedarikçileri” olarak değil, açık bir şekilde 

“garantili tasarruf sağlayıcıları” olarak belirlenecektir. Ayrıca, şeffaflık sağlamak ve ESCO’ların, 

EVD’lere ilişkin planlardan tamamen farklı olan faaliyet ve performanslarına güven duyulmasına 
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önayak olmak amacıyla, sadece ESCO’lara özel ayrı bir tescil ve akreditasyon prosedürü ihdas 

edilmelidir. 

 

Eylem 2: Enerji hizmetleri piyasasındaki becerileri geliştirmek 

ETKB - uluslararası finansal kuruluşlar ve donörlerle işbirliği içinde ve onların yardımlarıyla-, yurt içi 

ESCO endüstrisinin büyümesine yardımcı olmak amacıyla bir takım kapasite oluşturma faaliyetleri 

yürütmüştür. Bununla birlikte, tüm bu faaliyetlerin uygulanması, kısmen, EPC tedarik zincirinin spesifik 

sorunlarına odaklanmış oldukları için gerekli kapsam ve soluğa sahip olmamaları nedeniyle, sadece 

ortalama düzeyde başarılı olabilmiştir. 

EVD’lerin büyük çoğunluğunun hâlihazırda, EV analizinden ekipman bakımına kadar uzanan ESCO 

tipi hizmetlerin tamamını sunabilecek kabiliyete sahip olmaması nedeniyle, en güçlü EVD’lerin 

kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla uygun kapasite oluşturma programlarının, ETKB tarafından, 

uluslararası kuruluşlar ve donörler, uluslararası ortaklıklar, eğitim faaliyetleri, atölye çalışmaları ve 

kullanım kılavuzları oluşturulması yoluyla tasarlanması ve uygulanması elzemdir; böylelikle söz 

konusu EVD’ler, başlangıç ESCO’ları olarak görev yapabilir ve ileride bir çok EPC bazlı taahhüt işi 

türünü üstlenmeyi ve teslim etmeyi başarabilirler. Bu programlar, teknik metodolojilerden (ön ve 

yatırım kategorisi enerji denetimi), Ö&D tekniklerinden ve değer biçme yöntemlerinden, farklı 

teknolojilerin teknik bilgisinin dağıtımına, EPC taahhüt işlerine, finansal değerleme ve bütçe 

planlamasına, kalite kontrolü ve kapasite yönetimine uzanan bir kapasite oluşturma, eğitim ve bilgi 

yayımı menüsünün oluşturulmasını içermelidir.  

Bununla bağlantılı olarak, potansiyel ESCO’ların ve müşterilen yetişmiş personeli işe alıp muhafaza 

edebilmesi amacıyla, öğretim enstitüleri ve diğer eğitim programları yoluyla, EV, denetim ve Ö&D 

standartları ile uygulamaları konularında güçlü donanıma sahip olan yeterli sayıda uzmanın eğitilmesi 

gerekmektedir. Diğer ülkelerde bu amaçla uygulanmış başarılı yaklaşımların arasında şunlar 

bulunmaktadır:  

 bireysel enerji yöneticileri için EV sertifikaları düzenlenmesi; 

 ESCO’ların, müşterilerini, kurdukları ekipmanın işletmesi ve bakımı konusunda eğitmekte aktif 

rol üstlenmeleri ve bunu hizmet sözleşmelerine eklemeleri; 

 personel eğitimi konusunda uluslararası değişimin desteklenmesi  

 lise sonrası kurumlarda EV programları yaratılması  

ESCO’ların beceri ve teknik bilgilerinin, çok daha geniş bir EV uzmanı havuzunun varlığıyla 

desteklenerek artırılması, yerel ESCO endüstrisinin gelişimini teşvik edecek, nihai olarak tüm EV 

piyasasında daha iyi koordinasyon sağlanmasına yönelik ilerlemeyi kolaylaştıracak ve aynı zamanda 

daha çeşitli bir enerji hizmetleri ve finansal çözümleri portföyünü potansiyel müşterilerin kullanımına 

sunacaktır.  

Masanın diğer tarafında, potansiyel EV ve ESCO müşterilerinin farkındalığını ve anlayışını daha da 

artırmak önem arz etmektedir. Bu, aşağıdaki hususlarla ilgili bilgileri de içeren sürekli ve sürdürülebilir 

bilgi aktarımının çeşitli taraflarca ve çok farklı konular üzerine yapılabilmesiyle gerçekleştirilebilecektir: 

 sektöre özel spesifik EV iyileştirmeleri;  

 pilot projeler hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere, ESCO’ların hizmetleri ve rolleri;  



  
 
 
 
 

 

 Sayfa - 23 - 

 tesis yöneticileri için ESCO kılavuzları; ve  

 ESCO’ların proje ve hizmetlerinin bir tanımını da içerecek şekilde, ülkedeki aktif ESCO’ların 

geniş bir listesi.  

Bilgi yayımı ve genel EV farkındalığı kampanyaları, ETKB ve çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından 

zaten gerçekleştirilmektedir; ancak bunların sürdürülmesi ve aşağıdaki örnekler gibi farklı kanallar da 

kullanılarak devamlı hale getirilmesi gerekmektedir:  

 atölye çalışmaları, eğitim kursları ve sergiler yoluyla, ESCO’lar ve ESCO projeleri ile ilgili 

endüstriler ve bu endüstrilerdeki enerji yöneticileri için kapasite oluşturma faaliyetleri 

gerçekleştirilmesi;  

 endüstriyle sürekli ilişki içinde olmak ve onları ESCO projelerinin güvenilirliğine ikna etmek 

için, EV konusunda küçük, odaklanmış endüstri grupları kurulması;  

 internet bazlı EV bilgi portalları kurulması;  

 EPC bazlı taahhüt işleri ve ESCO’lar konusunda bilgi verebilmek amacıyla mevcut sanayi 

birlikleriyle uzun vadeli ilişkiler kurulması; ve/veya 

 yeni ortaya çıkabilecek engellerin aşılması üzerine çalışmalar yapmak amacıyla hükümet, 

sanayi birlikleri ve akademik kuruluşlarla birlikte yurt içi düşünce kuruluşları kurulması. 

Daha da önemlisi, söz konusu kapasite oluşturma faaliyetlerinden edinilen teorik bilgiyi geliştirmek ve 

derinleştirmek için, bu bilgilerin uygulanmasının, hedeflenmiş ilgili küçük pilot projelerle 

desteklenmesini, böylelikle piyasa katılımcılarının enerji performansı taahhüt işleri konusunda somut 

fiili tecrübe kazanmalarını şiddetle tavsiye etmekteyiz (bakınız Eylem 4). 

 

Eylem 3: Enerji performansı model sözleşmelerini ve EPC belgelerini daha ileri 

seviyede standartlaştırıp yaygın hale getirmek 

ETKB, daha önceki bir teknik yardım programı çerçevesinde ECONOLER tarafından son dönemde 

geliştirilmiş olan çeşitli enerji performans taahhüt işleri için örnek kontratları zaten sunmuş ve 

yayımlamış durumdadır. Bununla birlikte bu kontratlar yerel EV piyasasınca uygulanmamıştır. Bunun 

sebebi kısmen, söz konusu kontratların, piyasa katılımcıları tarafından çok uzun ve karmaşık 

bulunmasıdır. Buna ek olarak, yerel işletme kültürü uzun kontratları sevmez ve ilgili işleme dair temel 

bilgileri içeren basit düzenlemeleri tercih eder. 

Bu nedenle, mevcut EPC sözleşmesi kalıplarının daha da basitleştirilmesi ve başlangıç 

aşamasında karmaşık olmayan ve anlaşılır tek teknolojili projelere yönelik olması son derece 

önemlidir. Mevcut proje kapsamında aşağıdakilerin basit versiyonları tasarlanmıştır: 

 ekipmanlara ilişkin kiralama sözleşmesi;  

 tasarruf garantili bir EPS;  

 tasarrufların doğrulandığı bir EPS; 

 EPS kapsamında tasarrufların doğrulandığı bir modele dayalı olarak tek bir teknolojinin 

kullanımına yönelik bir sözleşme ve  

 bir enerji tedarik/satın alma sözleşmesi.  

ESCO konseptinin gelişiminin ilk aşamalarında ESCO’lar ve müşterileri arasında yapılandırılacak bir 

EV anlaşmasının temelini oluşturmaları açısından, bu kontratlar kamunun kullanımına açılabilir. Şu 

açıktır ki yerel EV piyasası giderek daha sofistike bir hal aldıkça, belirli EPS projelerinin çeşitli 
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risklerinin ESCO, ilgili müşteri ve tüm katılımcı kredi kuruluşları arasında dağıtılmasını daha iyi bir 

şekilde sağlayacak daha detaylı model sözleşmelerin oluşturulması gerekecektir. 

Standart EPC bazlı kontrat şablonlarının farklı türlerinin dağıtımının yanı sıra, ETKB tarafından, yerel 

ESCO endüstrisi içinde kademeli olarak geniş kabul görecek enerji tasarrufu değerleme 

süreçlerinin ve araçlarının geliştirilmesi de son derece önemli bir husus olup, böylelikle 

müşterilerin (ve finansal kurumların) ESCO’nun yaptığı işlere dair algıları daha iyi anlaşılabilecektir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, Türk piyasasında faaliyet gösteren enerji hizmet şirketleri, EPC bazlı 

hizmetlerin sağlanması için kendilerine has ölçüm ve doğrulama (Ö&V) protokolleri geliştirmişlerdir; 

ancak bunlar nadiren kamunun erişimine açıktır zira bu planlar ve raporlar ağırlıklı olarak spesifik 

projelerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır ve genellikle EVD’lerin (ESCO’ların), rakiplerine vermek 

istemedikleri gizli bilgileri içerirler. 

EPC tipi hizmetlerin sağlanması konusunda ESCO’ların müşterilerine yönelik şüphelerini 

gidermelerine yardımcı olmak amacıyla, Ö&D protokollerinin geliştirilmesinde belli oranda 

standartlaşmayı özendirmenin ilk adımı olarak, ETKB’nin ilk etapta Uluslararası Performans Ölçüm 

ve Doğrulama Protokolünü (UPÖDP) onaylaması ve desteklemesi önerilmektedir. Söz konusu 

Protokol, Verimlilik Değerleme Kurumu tarafından geliştirilmiş olup, Ö&D değer biçme süreçlerinin ve 

planlarının geliştirilmesinde dünya çapında en yaygın olarak kullanılan temel yapı ve prosedürdür. 

UPÖDP, enerji tasarruflarını ölçme konusundaki standart yaklaşımları tanımlar ve bunların 

uygulanması için kılavuzlar sunar. Ticari ve endüstriyel tesislerde EV projelerinin sonuçlarının 

doğrulanmasına yönelik olarak mevcut en iyi uygulama tekniklerinin genel bir değerlendirmesine 

dayanmaktadır, ancak tesis operatörleri tarafından tesis performansını değerlendirmek ve geliştirmek 

için de uygulanabilir. Bu itibarla, Türkiye bağlamındaki kullanımı, Ö&D sürecinin pratikte ne kadar iyi 

işlediğine dair referansların geçmiş kaydının tutulmasına da uygulanabilecektir. UPÖDP, Efficiency 

Valuation Organization’ın5 İnternet sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir, Türkçeye çevrilebilir ve 

kullanılan teknolojilerden, proje boyutundan veya ilgili EV yatırımının hedef aldığı piyasa 

sektörlerinden bağımsız olarak her tür EV projesi için kullanılabilir. 

UPÖDP’de belirtilen uyarlanabilir kılavuzların kullanımı temelinde, ileride özel teknolojiler kullanılarak 

spesifik değer biçme planları geliştirilebilecektir. Örnek vermek gerekirse, ticari aydınlatma projeleri 

için belli standardizasyonda bir Ö&D protokolü üretilebilecektir, zira dünyanın her tarafında böyle 

projeler son derece benzer özelliklere sahiptir. 

 

Eylem 4: Pilot projeleri uygulayıp tanıtmak 

ETKB ve bir takım uluslararası finansal kuruluşlar, özellikle de Dünya Bankası, EPC bazlı 

sözleşmelerin sağlanmasına odaklanan bazı örnek projeleri zaten hayata geçirmiştir. Bununla birlikte 

bu projeler enerji hizmetleri piyasasında iyi bir kıvılcım etkisi yaratamamış olup bunun ana sebebi, 

başarılı sonuçlarının geniş bir şekilde tanıtılmaması ve hayata geçirilmelerinin, hedef odaklı hükümet 

desteği ile tamamlanmak yerine, bölük pörçük bir şekilde gerçekleştirilmiş olmasıdır. 

Uluslararası tecrübeler göstermiştir ki, iyi tanıtılan pilot projelerin uygulanması, EPC taahhüt işleri 

konusunda farkındalık yaratma, ESCO’lara uzmanlıklarını göstermeleri ve uygulama tecrübesi 

                                                      
5http://evo-world.org/en/products-services-mainmenu-en/products-ipmvp-mainmenu-en. 

http://evo-world.org/en/products-services-mainmenu-en/products-ipmvp-mainmenu-en
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kazanmaları konusunda yardımcı olma ve müşterilerin ESCO’ların faaliyetlerine güven duymaları 

konularında bir endüstri referansı olarak rol alabilecektir. Türkiye örneğinde, ESCO tipi projelerin 

gösterim uygulamalarının devam etmesi ve fonlamalarının, Devlet hibeleri ya da hükümet garantileri 

ve donörlerden finansal yardımlar sağlanması yoluyla teminat altına alınması önemlidir; bununla 

birlikte, bunların icrasında özellikle bilgi yayımına odaklanan daha koordine bir yaklaşım 

benimsenmelidir. Böylesi projelerin ilk etapta, ESCO’lara dönüşmeyi planlayan yüksek kalifikasyonlu 

EVD’lerin de katılımıyla, uluslararası donörlerle yakın işbirliği içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Güney Kore örneğinin de gösterdiği üzere, böylesi projeler, Türk EVD’lerin, EPC proje gelişimi, 

finansman ve yönetim konularındaki üstün tecrübe ve bilgi birikimlerini yerel enerji hizmet şirketleriyle 

paylaşabilecek olan diğer ülkelerdeki daha tecrübeli ve mali açıdan güçlü ESCO’larla bir takım 

oluşturacakları işbirliği ortaklıkları çerçevesinde de gerçekleştirilebilecektir. 

Böyle bir pilot projenin başarısındaki önemli bileşenlerden biri de, uygun hedef müşteri tabanının 

seçilmesini içermektedir: örneğin, ETKB bir endüstriyel müşteri belirleyerek, müşteriden taahhüt 

alınması, sözleşme ve finansman şartlarının belirlenmesi, enerji maliyetleri ve tüketim ve kullanım 

özellikleri konusundaki temel bilgiler çerçevesindeki ilk adımların bazılarını gerçekleştirebilir ve 

böylece ESCO tipi hizmetler veren güçlü bir EVD’ye, kalifiye ve olumlu karar vermeye hazır bir müşteri 

gönderebilir. Daha da önemlisi, böylesi bir projeden elde edilen enerji tasarruflarının, farklı iletişim 

kanalları kullanılarak geniş kapsamlı olarak tanıtılması ve böylece, toplumun başarı hikayelerine dair 

farkındalığının daha geniş bir kitleye ve sivil toplum geneline yayılması gerekmektedir. 

Ayrıca, sanayi ve ticaret sektörlerindeki tek teknolojili projelere odaklanılmasının ötesinde, Türk 

Hükümeti kamu sektöründe pilot yaklaşımlarla denemeler de yapabilir. Her ne kadar Türkiye’deki 

yasal çerçeve EPC tipi hizmetlerin verilmesi için avantajlı olmasa da, Almanya ve Kore’deki ESCO 

endüstrisinin başarısı, kamu sektöründeki iyi odaklanmış erken dönem örnek projelerin, özel 

müşterilere enerji performansı taahhüt işlerinin ne olduğunun gösterilmesi ve onların EV projelerinin 

öngörülen yararlarına güvenmeye ikna edilmesi konusunda etkili referanslar olarak 

kullanılabileceğini göstermiştir. 

Öte yandan, böylesi örnek projelerin başarılı olabilmesi için iki konuda çok dikkatli olunması 

gerekmektedir. İlk olarak, bu projelerin icrası sadece yurt dışındaki en iyi uygulamaların transferinden 

ibaret olmamalı, şartlara ve Türk EV piyasasının gerekliliklerine göre uyarlanmalıdır; başka bir deyişle, 

yurt içi EVD’lerin, borç verme kurumlarının ve son kullanıcının tüm süreç boyunca “yaparken 

öğrenebilmesi” için, her pilot proje yerel gerçeklere göre şekillendirilmelidir. İkinci olarak, böylesi örnek 

projelerden elde edilen etki, geri bildirim ve tecrübelerin, bu yol haritasındaki diğer önerilen eylemler 

ve ETKB’nin ilgili planları bağlamında kıyaslanması ve objektif olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir; böylelikle gerekli düzeltici önlemler süratle uygulanabilir. 

 

Eylem 5: Küçük ölçekli ESCO projelerine odaklanmak 

Farklı ülkelerden çok sayıda örnek, nispeten hızlı bir şekilde tasarlanan ve gerçekleştirilen basit ve 

düşük maliyetli projelerin, hem ESCO'lar hem de potansiyel müşteriler arasında bilgi eksikliğini 

gidererek bir ESCO endüstrisinin erken gelişimi üzerinde çok olumlu bir etkisi olabileceğini 

göstermektedir.  
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Bu yüzden başlangıçta, tek bir teknoloji (örneğin kazan değişimi, aydınlatma sisteminin yükseltilmesi 

vb.) içeren projeler gibi basit ve anlaşılır nitelikteki EV projelerinin uygulanmasına odaklanmak 

kritik öneme sahiptir. Bu projeler, başlangıçta az yatırım gerektirir, düşük işlem maliyetleri içerir, 

sınırlı teknik ve finansal risklere tabidir ve ilgili ÖD şartları fazla değildir; bu yüzden deneyimsiz bir 

ESCO bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve performansı hemen ölçülüp değerlendirilebilir. 

Küçük projeler ayrıca yapılan işlerin sayısının artırılmasını teşvik eder çünkü hem müşteriler hem de 

ESCO’lar risklerini çeşitlendirmek için portföylerinde birçok farklı küçük ölçekli EV yatırımının olmasını 

tercih edecektir. 

 

Eylem 6: Kredi kuruluşlarının ESCO sözleşmelerini anlamasına ve uygulamasına 

yardımcı olmak için eğitim ve kapasite geliştirme programlarının uygulamaya 

konulması 

Türk ESCO endüstrisinin gelişimini önleyen tespit ettiğimiz en önemli engellerden biri, yerel bankalar 

tarafından enerji hizmet şirketlerine sağlanan çok sınırlı finansal destek etrafında şekillenmektedir. 

Bankacılık sektörünün EV finansmanına aşina olmaması sorunu daha da kötüleştirmektedir. Bu 

nedenle, dış finansmana iyileştirilmiş erişim, ESCO’ların hizmetlerini sunmaları ve tüm EV piyasasının 

kademeli olarak genişleme sürecine girmesini sağlamak açısından son derece önemlidir.  

Dolayısıyla, çeşitli tipteki EPC taahhüt işlerinin belirli özelliklerini anlamalarını ve ESCO projelerinin 

orta ve uzun vadede bankalarca kabul edilebilirliğini kurum içinde değerlendirebilecek kabiliyete sahip 

olmalarını sağlamak için, bankaların ve kredi kuruluşlarının personeline yönelik kapasite 

geliştirme ve finansal eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi önemle tavsiye edilmektedir. Bu tür 

kapasite geliştirme çalışmalarının başlıca unsurlarından birisi ile bir EV projesinin sağladığı maliyet 

tasarruflarından kaynaklanan geleneksel olmayan gelir akışlarının değerlendirilmesi ve bunların ticari 

bankaların prosedürlerine nasıl dahil edileceği üzerine odaklanılmalıdır. Bankalar özellikle, enerji fiyatı 

gelişmeleriyle ilişkili risklerin ve bir ESCO’nun garanti ettiği enerji tasarruflarından kaynaklanan 

faydaların nasıl nicelleştirilmesi gerektiğini anlamalıdır. Örnek olarak, bir müşterinin enerji tasarrufları, 

teminat olarak gösterilen varlıkların değerini artırabilir ve bu yüzden bankaların ilgili kredi portföylerini 

düşük riskli yatırımlarla çeşitlendirmesine yardımcı olabilir. EV kredilerinin bu özelliği, bankaların 

değerlendirme süreçlerinde dikkate alınmalı ve parasal olarak karşılığı belirlenmelidir; ancak 

bulgulara göre Türkiye’de bu nadir rastlanan bir durumdur. Bu yüzden bankalar, kurum içinde veya 

değerlendirme prosedürüne destek verebilecek dışarıdan uzmanlarla işbirliği yaparak çeşitli türlerde 

ESCO projelerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak konuya özgü teknik uzmanlık kazanmalıdır. 

Kapasite oluşturma faaliyetlerinin bir parçası olarak, Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilmiş 

olanlara ilave örnek projeler, Eylem 4’te (Pilot projeleri uygulayıp tanıtmak) belirtilen kılavuz ilkeler 

doğrultusunda, uluslararası kuruluşların ve Türk Hükümeti’nin katkılarıyla gerçekleştirilebilir. İlk 

etapta, sadece EV kredilerinde tecrübesi olan bir ya da iki bankanın katılımına odaklanılması 

önerilmektedir. Çin örneğinde de görüldüğü üzere, böyle projelerin başarısı büyük ihtimalle, diğer 

Yerel Finansman Kuruluşlarının (YFK) da ESCO piyasasına girmesine yol açacak ve daha fazla 

sayıda enerji hizmet şirketinin dış finansmana erişim kazanmasını sağlayacaktır. 

Daha sonraki bir aşamada, ESCO piyasası daha ileri düzey olgunluğa eriştikçe, kapasite 

oluşturulması faaliyetleri nihai olarak, bir ESCO’nun hizmetlerine özel geliştirilmiş olan ve kredi tipi, 
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faiz oranı ve vade açısından hem bankaların hem de ESCO’ların ihtiyaçlarını karşılayabilecek finansal 

ürünlerin geliştirilmesine odaklanacaktır. Tabii ki, bu hizmetlerin sağlanmasının uygulamada birçok 

farklı endüstriyi kapsayabileceği göz önünde bulundurulduğunda ilgili finansal ürünler, başlangıçta 

belirli piyasa sektörlerini hedef almalı ve kademeli olarak bir ESCO’nun tüm hizmetlerini kapsayacak 

duruma gelmelidir. 

 

Eylem 7: Mevcut destek programlarını daha da geliştirmek 

Uluslararası tecrübeler göstermiştir ki, Türkiye’de EPC taahhüt işlerinin talep tarafını canlandırmak 

için hâlihazırda yürürlükte olan destek yapısı -en azından ESCO piyasasının gelişiminin erken 

dönemlerinde-, önerilen EV yatırımlarını daha cazip kılabilecek ilave merkezi müdahale yöntemleriyle 

güçlendirilebilecektir.  Söz konusu müdahaleler, ESCO’lara, son kullanıcılara ve finansal kuruluşlara 

finansal ve diğer teşvikler sağlayacak özel odaklı mekanizmalardan oluşabilir. Örneğin, bu tip teşvikler 

aşağıdakileri içerebilir: 

 iyi hedeflenmiş hibe programlarının uygulanması; 

 vergi indirimi ya da iadeleri sağlanması; 

 sübvansiyonlar sağlanması (örn. KDV indirimi ya da muafiyeti ya da hızlandırılmış amortisman 

ya da spesifik ESCO projesi ve EV denetim sübvansiyonları şeklinde6), 

 EV iyileştirmelerini teşvik etmek için vergi tedbirlerinin kullanılması7, 

 ve/veya diğer çeşitli dolaylı destek programları (örn. düşük faizli ya da faizsiz krediler, EV 

iyileştirmelerinin hazırlığı, organizasyonu ve icrasına ilişkin maliyetler için finansal destek 

verilmesi, KOBİ’ler için EV hizmetlerinde indirim 8). 

Bu şekildeki teşvikler, Türkiye’de faaliyet gösteren mevcut kalkınma kuruluşları (örn. KOSGEB, 

YEGM, TTGV) yoluyla ya da ayrı tahsisli kredi imkanları şeklinde yapılandırılabilir. 

Devlet bütçesi üzerinde oluşabilecek finansal kısıtlara bağlı olarak, hükümetin, UFK'lerin ve ESCO 

tipi hizmetlerin sunulması için makul faiz oranlarıyla uzun vadeli finansman sağlayabilecek yerel 

bankaların katılımıyla bir “Türk Enerji Verimliliği Fonu” oluşturulabilecektir. Buna ek olarak, ESCO 

projeleri için Hükümet destekli kısmi kredi ve/veya sigorta garantileri sağlama amaçlı bir kamu fonu 

kurulması, ESCO’ların ilk finansmanı bulmalarına ve bir kredi geçmişi oluşturmalarına yardımcı olma 

ve özel finansal kuruluşlarını böyle projeleri fonlama konusunda cesaretlendirme açısından faydalı 

olacaktır. 

Diğer bir alternatif de, EV yatırımlarının finansmanı için bir döner sermaye kurulmasıdır: bu seçenekte, 

ESCO ve kredi olanağı arasında bir ana sözleşme standardize edilerek uygulanacaktır. Finansman 

                                                      
6Örneğin Avusturya, Avusturya Enerji Ajansı tarafından yönetilen ‘Klima:Activ’ programı kapsamında, potansiyel enerji tasarruflarının 
değerlendirilmesini isteyen konut sahiplerine ve KOBİ’lere sübvansiyonlar vermektedir. Güçlü kapasite oluşturma ve iletişim 
bileşenlerine sahip bu şemsiye program için ilgili web sitesine bakınız: Hata! Köprü başvurusu geçerli değil.Sadeleştirilmiş İngilizce 
versiyonu için: https://www.klimaaktiv.at/english. 
7Bu tedbirler genellikle belirlenmiş olan EV hedeflerini tutturan son kullanıcı veya firmalara enerji vergilerinde, CO2 ücretlerinde vb. 
indirim talep etme hakkı (ve enerji tüketimleri daha yüksekse daha fazla vergi ödeme zorunluluğu) verir. Örneğin Danimarka, enerji 
kullanımı için özellikle yüksek bir vergi uygular; bu, enerji fiyatlarının genellikle kirlilik ve enerji bağımlılığı açısından toplumun uzun 
vadeli ve stratejik maliyetlerini yansıtmamasını telafi eder. 
8Örneğin Hollanda’da ESCOLIMBURG 2020 Projesinin bir parçası olarak Limburg’da yerel Konsey ve Ticaret Odası 
“Bespaarenverdien!” tarafından uygulanan“Bespaarenverdien!” (Tasarruf Et ve Kazan!) programı, KOBİ’lere şirketlerinde enerji 
tasarrufu tedbirlerinin uygulanmasında destek vermektedir. Dokümanlar bir şirketin enerji faturasının toplam miktarına göre dağıtılır; 
her bir makbuz bir ESCO veya başka bir onaylı şirket tarafından gerçekleştirilecek bir enerji denetimini finanse etmek için ve ESCO 
tarafından tavsiye edilen fiili tedbirlerin maliyetini %33’e kadar finanse etmek için kullanılır; Limburg Eyaletinin ilgili web sitesi için: 
http://www.escolimburg2020.be/en. 

https://www.klimaaktiv.at/english
http://www.escolimburg2020.be/en
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bakiyesi, ESCO’dan, müşteriden ya da diğer bir öz sermaye yatırımcısından karşılanacaktır. Alternatif 

olarak, kredi olanağı, proje maliyetlerinin %100’ünü karşılayabilir, ancak kredi olanağına ödenecek 

miktar, daha yüksek riski yansıtacağından, daha yüksek olacaktır. 

 

Eylem 8: Kamu sektöründe EPC sözleşmelerinin uygulamaya konulması 

Kamu sektörünün, enerji kazançları açısından yüksek miktarda faydalanılmamış potansiyele sahip 

büyük bir enerji kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, kamu sektörü projeleri ESCO’lar için bir 

çekirdek piyasa yaratılmasında önemli rol oynayabilir. Bunun nedeni kısmen, kamu sektörünün 

normalde, özel işletmelerin aksine, en düşük maliyetli teklifler yerine “en iyi değer” tekliflerinin 

uygulanmasını desteklemesidir. Buna ilaveten, normalde iflas etme olasılığı düşük olan “daha 

güvenli”  müşterilere sahip olduğu düşünülür. Kamu kuruluşları bu nedenle, örnek teşkil ederek, 

garanti edilen EV iyileştirmelerinin etkinliğini diğer müşterilere etkili bir şekilde gösterebilir ve ayrıca 

ESCO’lar için teknik risklerin ve ödeme risklerinin nasıl ortadan kaldırıldığını örneklerle açıklayabilir. 

Elbette yerel ESCO’lar tarafından kamu sektörüne EPS hizmetlerinin sağlanması ve bunların 

uygulamada başarılı olduğunun gösterilmesi için birçok farklı girişimin ve politika aracının 

uygulanması gerekecektir. İlk olarak, mevzuat açısından, kamu sektöründe ESCO’ların katılımını 

kolaylaştıracak uygun tedarik kurallarının uygulamaya konması şarttır; bu bakımdan bina tadilatlarıyla 

ilgili belediye ihale süreçlerine EPC’nin entegre edilmesi büyük önem taşımaktadır. Türk Hükümeti, 

kamu ve belediye yetkililerinin/kuruluşlarının, uzun dönem anlaşma altında ESCO’lar ile iş 

yapmalarına, kamu ihaleleri, teklif değerlendirmesi, kontrat izlemesi ve geri ödeme konularında EPC 

ile ilgili şartnameler hazırlamalarına ve ilgili EPC sözleşmelerinin imzalanması öncesinde müzakere 

yapmalarına izin vermesi beklenen yeni bir Kamu İhale Kanunu çıkarma sürecindedir. 

Bununla birlikte, birincil mevzuat çıkarılması kadar önemli diğer bir konu da, yapı yönetmelikleri de 

dahil olmak üzere, kamu binalarında enerji tasarrufu zorunluluğu getirecek gerekli uygulama 

düzenlemelerinin getirilmesidir. İlgili mevzuat, yürürlükteki yükümlülüklerin ve tedbirlerin 

uygulanmasının hukuki veya finansal veya hem hukuki hem de finansal bakımdan ciddi sonuçlarının 

olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

Bu mevzuat girişimleri, ÖD protokollerinin (bkz. Eylem 3) standartlaştırılmasıyla tamamlanmalı ve 

özellikle ESCO işleri ve EPC taahhüt işleri ile ilgili akdi ve operasyonel düzenlemelerine ilişkin olarak 

yerel kuruluşların temsilcilerine yönelik olarak eğitim ve kapasite geliştirme programlarının 

sağlanmasıyla desteklenmelidir. Son olarak yeni ESCO’lar, EPS’nin uygulamada nasıl işe yaradığını 

göstermek için kamu sektöründe/belediyelerde çeşitli tanıtım projeleri gerçekleştirebilir (bkz. Eylem 

4). 

4.3 Orta vadeli eylemler (3. yıl - 5. yıl) 

Eylem 9: Bir Piyasa Geliştiricisi Belirlemek 

Hâlihazırda, EPC bazlı faaliyetler konusunda bilgi yayımı ve farkındalık yaratılması, örnek projeler 

gerçekleştirilmesi, ESCO proje gelişiminin desteklenmesi ve ESCO’lar, finansal kuruluşlar ve son 

kullanıcıların kapasite ve uzmanlıklarının geliştirilmesi konularından sorumlu merkezi hükümet 
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kurumu, ETKB’dir. Öte yandan, ESCO endüstrisi geliştikçe, bir çok ülkedeki politika tecrübeleri, EV’ye 

yatırımı canlandıracak ve ESCO tipi hizmetlere olan talebi artıracak bir merkezi kurumun Piyasa 

Geliştirici olarak belirlenmesinin faydalı olduğunu göstermektedir. Böyle bir kurum, ESCO 

endüstrisinin gelişim sürecini kolaylaştıracak ve önerilen yol haritasının çeşitli uygulama süreç ve 

adımlarını yakından idare edebilecek yetkiye sahip, özel olarak atanmış bir ulusal Enerji Verimliliği 

Ajansı ya da benzer bir kamu kurumu olabilir.  

Bu kurumun rolünün ve sorumluluk sınırlarının ETKB tarafından çizilmesi gerekmekle birlikte, yeterlilik 

kapsamı, diğer hususlara ilaveten, aşağıdakileri içerebilecektir: 

 ESCO’ların, enerji denetçilerinin, YFK’ların ve müşterilerin, ESCO hizmetlerinin verilmesi, 

finansman yaklaşımları ve sözleşme sistemleri konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı dahil 

olmak üzere, EPC tipi projelerin doğru şekilde çalışılması, hazırlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesi konularında eğitilmeleri; 

 pilot projelerin başlatılması; 

 önerilen EV yatırımları için proje değerlendirmesi yapmak suretiyle bağımsız danışman olarak 

hareket edilmesi; 

 ESCO’lar ve YFK’lar arasında aracı danışman olarak hareket etmek suretiyle ESCO’ların 

finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması; 

 yeni kredi mekanizmalarının geliştirilmesi konusunda YFK’lara detaylı teknik yardım verilmesi; 

 EV kredilendirmesi ile ilgilenen finansal kuruluşlarla ortaklıklar kurulması; 

 ESCO’lar, hükümet kurumları ve uluslararası donörler, YFK’lar, aydınlatma ve ekipman 

üreticileri ve kamu hizmeti şirketleri arasında, piyasa katılımcıları arasındaki işbirliği ve 

faaliyetlerinin koordinasyonu yoluyla yatırımların hızlandırılması amacıyla, EPC bazlı taahhüt 

işleri hakkındaki bilgilerin yayılımına yardımcı olacak iletişim ağları kurulması;  

 uygulanan projelerin izlenmesi ve bu projelerde gerçekleşen ilerlemenin hedefler/sonuçlar 

bağlamında doğrulanması; ve 

 ESCO’lar için davranış kılavuzları ve standartları belirlenmesi. 

 

Eylem 10: Piyasa kolaylaştırıcılarının kullanımını başlatmak ve desteklemek 

Başarılı bir ESCO piyasasının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, müşterinin tarafında (özellikle kamu 

sektörü) enerji tasarruflarına yönelik talep oluşturulmasına dayanmalıdır. Aslında bu süreçler, 

ESCO’lar ve (potansiyel) müşterileri arasında bağımsız aracılar olarak işlev gören 

“kolaylaştırıcılar” tarafından sıklıkla teşvik edilmektedir; EPS’lerde yer alan çok çeşitli teknik, finansal 

ve hukuki konu göz önünde bulundurulduğunda, kolaylaştırıcılar müşterilerine aşağıdakiler için gerekli 

teknik bilgi, süreç ve becerileri sağlayabilir: 

 ESCO’larin sunması gereken hizmetlerin anlaşılması ve doğrulanması; 

 ilgili tedarik sürecinin tüm hususlarında yardımcı olunması; 

 kaynak tedarikçilerine yardım ederek ve teklifler arasında karar vererek söz konusu projenin 

gerçekleştirilmesine yardımcı olunması; ve 

 proje uygulamasının izlenmesi, fiili olarak sağlanan enerji tasarruflarıyla ilgili sonuçların 

incelenmesi ve değerlendirilmesi ve kalite güvence hizmetlerinin ifa edilmesi. 

Kolaylaştırıcıların önemi, Üye Devletlerin “bağımsız piyasa aracılarının talep ve arz taraflarında piyasa 

gelişiminin teşvik edilmesinde bir rol oynamasını sağlayarak” enerji hizmetleri piyasasının düzgün bir 
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şekilde işleyişini desteklemesi gerektiğinin belirtildiği AB Enerji Verimliliği Direktifinde (Direktif 

2012/27/EU) de vurgulanmaktadır.  

Mevcut bağlamda ETKB’nin kolaylaştırıcılar olarak hizmet verebilecek danışmanların, özel enerji 

denetim firmalarının, hukuki ve EPS tedarik danışmanlarının ve/veya ulusal veya yerel kuruluşların 

eğitimini desteklemesi önerilmektedir. Bu bakımdan, mühendislik geçmişine sahip ve Türk EV 

mevzuatına hakim EVD’lerden çoğunun kolaylaştırıcı rolünü üstlenmesi teşvik edilebilir çünkü böyle 

bir rol, tek tek bireyler tarafından gerçekleştirilemeyecek birçok farklı yetkinlik ve beceri gerektirir 

(örneğin farklı teknolojilere ilişkin teknik bilgi, proje yapılandırma, ekonomik ve finansal analizler, 

hukuki uzmanlık, ÖD, kalite güvence ve izleme hizmetleri).  

Şu açıktır ki potansiyel adaylar, görevlerini ifa etmek ve ayrı bir sertifikasyon programı kapsamında 

kolaylaştırıcılar olarak sertifikalandırılmak üzere donanım kazanmak için kapsamlı eğitimlerden ve 

titizlikle yapılan testlerden geçmelidir9. 

 

Eylem 11: Bağlayıcı anlaşmazlık çözüm mekanizmalarının uygulamaya konulması 

Türkiye’de anlaşmazlıkların çözümüne yönelik mahkeme işlemlerinin uzun sürdüğü ve yargı 

sistemine yönelik geniş çaplı bir güvensizlik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bir EPC’nin ifası 

sırasında müşteri ile ESCO arasında meydana gelebilecek herhangi bir anlaşmazlığın hızlı bir şekilde 

çözülmesine yardımcı olabilecek alternatif süreçlerin uygulamaya konması uygun olabilir. Bu 

süreçlerin hızı ve resmiyetten uzak olması ile birlikte hukuk davalarına kıyasla düşük maliyet sunması, 

özellikle küçük ölçekli EV projeleri için çok uygun olacaktır. Bunun gerekçelerinin bir kısmı, bir 

ESCO’nun ücretinin genellikle sağlanan enerji tasarruflarına bağlı olması ve bunun da taraflar 

arasında anlaşmazlık yaşanma riskini artırması ile ilgilidir. Bu sorun, stratejik bilgiler ve gizli nitelikli 

veriler de içerebilen bir EPS’nin beraberinde gelen son derece teknik hususlar ile daha da kötü bir hal 

alır. Bu yüzden, mahkeme dışı bir çözüm sistemi, tarafların düzenlemelerinde gizliliği korumalarına 

ve herhangi bir olası anlaşmazlığın sonucunu gizli tutmalarına yardımcı olur.    

Türkiye, iyi niyet tazminatının ve açık ve belirli şartlarla hesaplama yönteminin yasalaştırıldığı Ticaret 

Kanununun Ekim 2011’de çıkarılmasının ardından bir tahkim programını uygulamaya koymuştur. Bu 

noktada, ESCO piyasası harekete geçtiğinde bu programın, EPS sözleşmelerinin hususlarına 

kolaylıkla uyarlanıp uyarlanamayacağı belirsizdir. ETKB, bunların müşteriler ve ESCO’lar arasındaki 

anlaşmazlıkların ele alınmasına ne derece uyarlanabildiğini değerlendirmek için, tahkim davalarında 

ve ülkede yaygın olarak kullanılan diğer türlerdeki alternatif uyuşmazlık çözümlerinde yer alan tüm 

paydaşlarla istişarelerde bulunmalıdır. Nihai olarak, ETKB’nin EPS ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü 

için mahkeme dışı özel bir mekanizma oluşturması, uzman ve hakemlerin kapasitelerini geliştirmeye 

yönelik gerekli eğitimleri vermesi ve yerel EV piyasasında bu mekanizmanın işletilmesi için farkındalık 

oluşturması gerekebilir. 

 

Eylem 12: ESCO’lar için kalite kontrol mekanizmalarının oluşturulması 

                                                      
9 Bu konuda ek bilgi için bkz. ECONOLER’in raporu, “Preparation of Guidelines for EPC Contracting for ESCOs and Case Study 
Development”; ss. 31-33 ve Ek X. 
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Uygun ESCO’larin tescili ve akreditasyonuna ek olarak, ETKB’nin, ESCO’ların 

sertifikalandırılmasına ilişkin kesin kriterleri belirlemesi ve sundukları enerji hizmetleri için 

açık ve net kalite standartlarını uygulamaya koyması önemle tavsiye edilir. Bunun bir nedeni, etkili 

sertifikalandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve kalite standartlarının uygulanmasının, her 

seviyedeki ESCO’nun projeleri yönetmek için aynı prosedürleri anlamasını, paylaşmasını ve 

uygulamasını ve bir EPS’yi gerçekleştirme kabiliyetine sahip olmasını temin edecek olmasıdır. 

ESCO’ların sertifikalandırılması şeffaflık sağlayacak ve ESCO’ların çalışma ve performansına herkes 

tarafından güven duyulmasını temin edecektir. 

ESCO tipi hizmetlerin verilmesi konusunda bazı tavsiye edilen uluslararası sertifikalandırma 

standartları geliştirilmiş olup bunlardan bazıları: 

 enerji denetimleri için EN 16247 ve ISO 50002; 

 enerji verimliliği hizmetleri için EN 15900; 

 enerji hizmet sağlayıcıları (ESCO’lar) için UNI CEI 11352; 

 enerji yönetim sistemleri için ISO 50001; ve 

 EV ölçümleri üzerine gelecek ISO 5000x standartları serisi. 

Tüm bu standartların uygulanması, ya da Türk ESCO endüstrisinin özel ulusal ihtiyaçlarına göre 

özelleştirilmesi gerekmektedir. 

İlgili akreditasyon ve sertifikalandırma mekanizması da, akredite ESCO’ları şeffaf bir şekilde 

listelemeli, kabul sürecini açıkça göstermeli ve potansiyel müşteriler ve genel olarak tüm halkın 

erişimine açık olmalıdır. Ayrıca nihai olarak, halihazırda gerçekleştirilmiş olan projelere, ESCO’ların 

kapasitesine ve örnekleyici vaka çalışmalarına dair açıklamalar da içerebilir. Böyle bir programın 

faydası iki yönlü olacaktır: program öncelikle, müşteriler arasında güven tesis eder ve ikinci olarak, 

ESCO’lar için etkili bir pazarlama aracı olarak işlev görür. ETKB ayrıca listenin kalitesini ve 

doğruluğunu sağlamak için rastgele kalite kontrolleri de gerçekleştirmelidir.  

ESCO piyasası gitgide daha sofistike bir hale geldikçe, ulusal ESCO Birliği konumundaki EYODER -

Piyasa Geliştiricisi ile işbirliği halinde-, EPC bazlı taahhüt işlerinin tanıtılması konusunda yol 

göstericilik rolü üstlenebilecektir. Örneğin, kamuya açılma ve bilgi yayma faaliyetlerine ilave olarak 

EYODER, üyelerine teknik, hukuki ya da diğer şekillerde destek verebilir ve onların EV yatırımlarında 

işbirliği yapmalarına ve çeşitli yetenek seviyeleri gerektiren ya da daha büyük projelere soyunmalarına 

yardımcı olarak aralarında yeni ağlar ve ortaklıklar oluşmasını kolaylaştırabilir. Aynı zamanda, 

müşterileri kurdukları ekipmanın işletme ve bakımı konusunda eğitme ve en iyi uygulamaları 

destekleyerek ESCO sektöründe iyi yönetişimi sağlama hususlarında aktif bir rol oynayabilir. Bu 

amaçla EYODER’in, bir çok Avrupa ülkesinde uygulanmakta olan ve ESCO’lar ile müşterileri 

arasındaki ilişkileri düzenlemesi gereken önemli kuralları belirleyen Enerji Performansı Sözleşmesine 

Yönelik Avrupa Kuralları’nı kabul edip uygulaması şiddetle tavsiye edilmektedir10. Buna ek olarak, bu 

Kurallar EPC sözleşmelerinin temel gerekliliklerini ortaya koyar ve müşterileri, müzakere 

prosedüründe karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgilendirir.  

EYODER, konferanslar düzenlemek ve bilgi teatisinde bulunarak ağ oluşturma fırsatları yaratmak 

amacıyla diğer ülkelerdeki ESCO birlikleriyle de işbirliği halinde çalışabilir. Bu bağlamda EYODER, 

                                                      
10 ESCO’lar için Avrupa Kurallar, Akıllı Enerji Verimliliği Hizmetleri Avrupa Federasyonu web sitesinde bulunmaktadır; bkz. 
www.efiees.eu/code-of-conduct/. 

http://www.efiees.eu/code-of-conduct/
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Çin, Güney Kore, Brezilya ve ABD gibi diğer ülkelerdeki yurt içi ESCO endüstrisinin büyümesinde 

ESCO birlikleri tarafından oynanan öncü rolleri ve sunulan hizmetleri örnek alabilir. Özellikle, ABD’de 

faaliyet gösteren, ulusal EV piyasasında ESCO endüstrisinin sesi olan ve üyelerinin stratejik 

çıkarlarını koruyup geliştiren Ulusal Enerji Hizmeti Şirketleri Birliği (NAESCO), böylesi bir birliğin en 

başarılı örneği olarak gösterilmektedir. 

Şekil 4-1’de ABD piyasasında NAESCO’nun rolü gösterilmektedir. 

 ESCO investment 

in EE retrofit 

project currently 

runs circa USD 5 

billion a year 

 Since 1990: USD 

45 billion in 

projects, USD 50 

billion in verified 

savings

 Supports national policy initiatives 

and the extension of federal tax 

deductions and credits that will 

boost EE and EPC contacting.

 Offers 3 categories of 

accreditation for EE firms: Energy 

Service Company (ESCO), 

Energy Service Provider (ESP) 

and Energy Efficiency Contractor 

(EEC)

 Supports several programmes of 

the U.S. Department of Energy 

designed to promote EPC at the 

State and local level

 Conducts research and analysis 

on barriers of EPC projects in 

federal agencies and makes 

recommendations to the US 

Government

 Manages enquiries from ESCOs 

located in other countries, 

broadcasts these requests to its 

members and refers interesting 

companies to foreign ESCOs.

Scope of 

Work

Results

Members

National trade asso-

ciation representing 

the ESCO industry 

in the EE market, 

the media and the 

federal and local 

Government

Engineers, financial/ 

legal/insurance 

providers, 

consultants, 

government agencies, 

and thought leaders 

from academia and 

NGOs

 

Şekil 4-1: ABD piyasasında NAESCO’nun rolü11 

 

Eylem 13: Sanayiye yönelik enerji verimliliği ağları geliştirmek 

Uluslararası tecrübeler göstermiştir ki, endüstrideki önemli EV girişimlerine özel sektörün katılımını 

artırmanın ve genelde uzun geri ödeme sürelerine sahip olan EPC bazlı yatırımları yapma konusunda 

endüstriyel müşterileri ikna etmenin bir yolu olarak, şirketleri, tecrübe teatisinde bulunmak ve 

tesislerindeki EV’yi iyileştirmek amacıyla adımlar atmak için bir araya getirecek gönüllü endüstri 

gruplarının ve ağlarının kurulması da son derece yapıcı olacaktır. Böyle ağlar kurmanın en önemli 

avantajlarından biri, Türkiye piyasasının şartlarına hemen uygulanabilecek derecede basit ve esnek 

olan yapıları, hedefleri, kapsamları ve politika bağlamlarıdır. Endüstri EV ağları sıklıkla, hem bilgi 

paylaşımı ve EV tecrübelerinin teatisine, hem de endüstriyel işletmedeki enerji tasarrufu potansiyelini 

belirleme konularına odaklanırlar; ki bunlar genelde uygun tasarruf programlarının uygulanması 

                                                      
11 http://www.naesco.org. 

http://www.naesco.org/
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süreciyle desteklenmektedir. Bazıları enerji yöneticilerinin ve danışmanlarının eğitim ve 

sertifikasyonuna konsantre olurken, diğerleri savunuculuk rolü de oynayarak hükümet kurumlarıyla 

EV politika tasarımlarının iyileştirilmesi konusunda ilişkiye geçerler. 

Ağ oluşturma süreci, kuruluş sürecinin uzunluğuna ve fonlanmasına göre büyük değişiklikler 

gösterebilir, ancak, aşağıdaki şekillerde de görüleceği gibi, temel yapı çoğunlukla şu adımları içerir: 

bir ağ başlatmadan önce, yeterli sayıda ilgili şirket bir araya gelmelidir - bu sayı genelde sekiz ve on 

beş şirket arasındadır. Bir kez başlatıldıktan sonra, katılımcı şirketler, enerji tasarrufu potansiyelini 

tespit edecek bir enerji etüdü yapması için bir enerji danışmanıyla iletişime geçerler. Sonuçlar 

alındıktan sonra, şirketler bir araya gelerek, hem bireysel hem de ağ genelindeki, bağlayıcı olmayan 

EV hedefleri üzerinde anlaşırlar. Şirketler, üzerinde anlaşılan hedef ve önlemler temelinde, bunları 

uygulamaya başlarlar ve aynı zamanda fikir teatisinde bulunmak, yerinde incelemeler yapmak ve 

gelişimi izlemek amacıyla düzenli olarak buluşurlar. Ağa katılımın maliyeti, katılımcı her şirketin 

büyüklüğüne ve faaliyet gösterdikleri ülkeye göre değişir. 

Example of the EE Network process

Energy 
audit: taking 
stock of EE 
potential

Target agreement: for 
each company and 

group EE target taking 
stock of EE potential

Monitoring

Network meetings and site 
visits

1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter

Energy 
audit: taking 
stock of EE 
potential

First meeting 
with EE 

consultant

Workshops (e.g. on cross-cutting 
technologies, introduction of ISO50001, 

organisational measures, etc)

 

Şekil 4-2: Enerji Verimliliği Ağı sürecinin şekille anlatımı 

 

Böyle bir ağın kuruluğunun başarılı bir örneği olan İrlanda, Büyük Endüstri Enerji Ağı (LIEN) olarak 

bilinen ve ülkedeki büyük endüstriyel enerji kullanıcılarının 192’sini içeren isteğe bağlı bir program 

oluşturmuştur. Bu program, düzenli etkinliklerle (çalıştaylar, seminerler ve saha ziyaretleri, yıllık 

performans raporlama ve EV’ye dair uzman yardımı) ağ oluşturma fırsatları sunar12.  

Bu tür bir çalışma, Türk sanayi ve işletme sektörleri için bir öncelik olarak EV’nin kabul edilmesi için 

gereken kamuoyunun yeterli çoğunluğunun sağlanmasına yardımcı olabilir. Katılan firmalar aynı 

                                                      
12LIEN programına ilişkin daha fazla bilgi için İrlanda Sürdürülebilir Enerji Kurumunun web sitesine bakınız: 
http://www.seai.ie/Your_Business/Large_Energy_Users/LIEN. 

http://www.seai.ie/Your_Business/Large_Energy_Users/LIEN
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zamanda önemli EV iyileştirmelerinden ve dolayısıyla düşen enerji maliyetlerinden ve gelişmiş ürün 

kalitesi sayesinde üretkenliğin ve rekabetçiliğin artmasından da yararlanabilirler  Ayrıca, kaliteli enerji 

denetimlerine, teknik uzmanlığa ve yıllık izleme hizmetlerine talep artacağından, ESCO piyasası da 

büyüyecektir. Tüm bunlara ilaveten, belirli endüstriyel alt pazarlardaki EV potansiyeline ve enerji 

kullanımına ilişkin giderek artan şeffaf veriler derlenebilir ve ileride kullanılmak üzere saklanabilir. 

Daha da önemlisi, bu tür bir programın maliyeti, tamamen Türk hükümeti tarafından 

karşılanmayacaktır çünkü finansal destek ve uygulama desteği çoğunlukla özel sektör tarafından 

sağlanacaktır. 

4.4 Uzun vadeli eylemler (5. yıl ve sonrası) 

Eylem 14: Özel sektörde ESCO hizmetlerine yönelik talebi artırmak için piyasa bazlı 

teşvikler oluşturmak 

Hükümet tarafından gerçekleştirilen destek programlarının, yerel ESCO endüstrisinin uzun dönemli 

uygulanabilirliğini tek başına sağlaması çok da mümkün olmadığından, ETKB ve Türk Hükümeti’nin 

nihai olarak, özel sektörün ESCO hizmetlerine başvurmasına yardımcı olmak amacıyla, spesifik 

piyasa bazlı enerji politikası inisiyatiflerinin kullanılmasını desteklemesi gerekecektir. Avrupa’da böyle 

inisiyatifler, EV iyileştirmesi için Hükümet tarafından empoze edilen önlemleri içerir ve bunların en iyi 

örneği alınıp satılabilir beyaz sertifikalardır (aynı zamanda Enerji Tasarrufu Sertifikaları ya da Enerji 

Verimliliği Kredileri olarak da bilinir): yani, belirli bağlayıcı enerji tasarrufu hedeflerini gerçekleştirmekle 

yükümlü bir tarafça belirli bir miktarda EV iyileştirmesinin elde edildiğini doğrulamak için kullanılan 

dokümanlar. Bu planlar çerçevesinde, enerji üreticileri, tedarikçileri ya da dağıtıcıları, son kullanıcıya, 

belirlenmiş hedeflere eşit miktarda tasarruflar sağlamak zorundadır. Bu gerçekleşmezse, ceza 

ödemek durumunda kalırlar. Beyaz sertifikalar, enerji tasarrufunu kanıtlayanlara verilmektedir. Bu 

sertifikalar saklanabilir ya da kendi hedeflerini tutturamayan üreticilere, tedarikçilere veya dağıtıcılara 

satılabilirler. Yükümlü taraflar daha sonra son kullanıcı seviyesinde EV tedbirlerini uygulayıp 

uygulamamaya veya beyaz sertifikalar alıp almamaya karar verebilirler. Sertifikaların fiyatı spot 

piyasada veya ikili ticaret yoluyla belirlenir. Bu tür bir programın en iyi örneklerinden biri, 2006’da 

uygulamaya konmuş olan ve şu an ülkenin Enerji Verimliliği Direktifinde belirlenmiş olan EV hedefine 

ulaşmaya yönelik stratejisinin ana aracını teşkil eden İtalyan Beyaz Sertifika sistemidir13 (bkz. Ek 

II). Bu program türünün gelişimine öncülük etmiş olan İtalya’ya ek olarak Fransa, Birleşik Krallık, 

Danimarka ve Belçika’nın Flandre bölgesi de dahil olmak üzere birkaç diğer AB ülkesi, beyaz sertifika 

sistemini başarılı bir şekilde uygulamaktadır14. 

Türkiye ileride alınıp satılabilir bir beyaz sertifika planını deneyebilir ve bu, -ülkenin yüksek enerji 

yoğunluğu düşünülecek olursa-, büyük elektrik ve gaz dağıtım şebeke şirketlerini bağlayıcı birincil 

enerji tasarrufu hedeflerinin konulmasıyla desteklenebilir: hedeflenmiş tasarruflara, ya enerji 

dağıtıcının kendi faaliyetleri yoluyla ya da, daha önce yetkili Devlet kuruluşu tarafından onaylanmış 

                                                      
13 Programın, 2014 ve 2020 arasında gerçekleştirilecek İtalya’nın EV hedefinin (25,83 Mtep) %62’sini oluşturan 16,03 milyon ton 
eşdeğer petrol (Mtep) enerji tasarrufu sağladığı tahmin edilmektedir. 
14 Fransız, İngiliz, Danimarka ve İtalyan Beyaz Sertifika sistemlerinin kısa bir karşılaştırmalı açıklaması için bakınız: EEA energy 
Analyses, “Design of White Certificates – Comparing U.K., Italy France and Denmark”, (2007), http://www.ea-
energianalyse.dk/reports/710_White_certificates_report_19_Nov_07.pdf. Ayrıca bakınız, AB Komisyonu’nun Akıllı Enerji Programı 
için hazırlanmış olan: EuroWhiteCert Project, “White Certificate Schemes and (National) Green Certificate Scheme” (2012),  
http://www.ewc.polimi.it/dl.php?file=15)%20White%20Certificate%20Schemes%20and%20Green%20Certificate%20Schemesdl.php.
pdf. 

http://www.ea-energianalyse.dk/reports/710_White_certificates_report_19_Nov_07.pdf
http://www.ea-energianalyse.dk/reports/710_White_certificates_report_19_Nov_07.pdf
http://www.ewc.polimi.it/dl.php?file=15)%20White%20Certificate%20Schemes%20and%20Green%20Certificate%20Schemesdl.php.pdf
http://www.ewc.polimi.it/dl.php?file=15)%20White%20Certificate%20Schemes%20and%20Green%20Certificate%20Schemesdl.php.pdf
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son kullanıcılara yönelik projeler sonucunda Beyaz Sertifikaları almış olan ESCO’lardan bu 

Sertifikaların satın alınması yoluyla ulaşılabilir. 

Ancak bu noktada vurgulanması gerekir ki, bir beyaz sertifika planı her ne kadar EV’yi hemen hemen 

her sektör ve faaliyet alanında artırabilecek olsa da, Türk bağlamına monte edilmesi pratikte çok zor 

bir iş olacaktır. Bunun nedeni kısmen, spesifik şartlara ve yurt içi enerji piyasasının ihtiyaçlarına göre 

şekillendirilebilmesi amacıyla tasarımı üzerinde çok iyi düşünülmesinin gerekmesinden 

kaynaklanmalıdır; şu halde, uygulanması için önemli bir süre -üç ila beş yıl- gerekecektir. 

 

Eylem 15: Meskenlerin ESCO hizmetleri almasını desteklemek 

Kamu sektörü ve endüstriyel ve ticari sektörlerde EPS uygulamalarının desteklenmesine ek olarak 

ETKB, mülk sahiplerinin uzun vadeli enerji tasarrufu yatırımları yapmalarını olumlu bir şekilde 

etkileyen tedbirler de uygulayabilir. Bu, meskenlerin enerji tasarrufu tedbirlerinin uygulanmasına 

yönelik peşin ödeme yapmaktan kaçınmalarını ve onlara ilgili EV projesi için borç alınan fonları 

gerçekleştirilen enerji tasarruflarından geri ödeme fırsatı sağlar. Bununla birlikte, Türk emlak 

sektöründeki bina çeşitliliğinin çok yüksek olduğu düşünülürse, ESCO tipi hizmetlerin yurt içi konut 

sektörüne uyarlanması daha karmaşık bir durum arz etmektedir.  

İlk adım olarak, konut EV’sinin iyileştirilmesi için gereken düzenleyici şartları yaratacak uygun bir 

kanuni çerçeve oluşturulmalıdır. Bu amaçla, ev sahiplerini ve kiracılar EV iyileştirmelerine zorlamak 

için mevcut bina yönetmeliklerinde uygun değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bunlar, yeni 

inşaatlar ve mevcut binalar için, teknolojik gelişmeleri yansıtacak şekilde sürekli kontrol edilmesi 

gereken en iyi uygulamalara dayalı olarak getirilecek bağlayıcı teknik norm ve standartlarla 

desteklenebilecektir. AB tecrübesinin gösterdiği üzere, diğer bir etkili önlem de, binalar ve evler için 

standart EV derecelendirmelerinin geliştirilerek empoze edilmesi ve aynı zamanda bu bilgilerin ev 

sahipleri tarafından potansiyel müşteri ve kiracılarla paylaşılma zorunluluğu getirilmesidir. 

Bu şekildeki kanuni inisiyatiflerin, özel mülkiyetteki binalardaki enerji arz ve tüketim kalıpları ile EV 

yatırımının faydaları konusunda bilgi yayacak geniş kapsamlı kamu iletişimi ve farkındalık yaratma 

kampanyaları ile desteklenmesi gerekecektir. Konutlardaki pilot projelerin, aynı zamanda, teknik, 

organizasyonel ve finansal fırsatları ve birden fazla ailenin barındığı binaların tadilatının 

uygulanabilirliğini göstermesi de gerekecektir; böylelikle konut sakinleri EV’yi geliştirmeye ve yaşam 

kalitelerini artırmaya ikna edilebilecektir. 

Bununla birlikte, dünyanın her yerindeki konut sektörlerinde EV önlemlerinin uygulanması için en 

büyük destekçi Hükümet destekli finansal yardım olduğundan, ETKB’nin, ESCO tipi hizmetlerin konut 

sektöründe kullanılmasını teşvik edecek, yurt içi konut piyasasının koşullarına uygun bir destek planı 

tasarlaması gerekecektir. Farklı ülkelerde başarıyla uygulanmış, ev sahiplerine apartman 

binalarındaki onarım ve yenilemeleri kısmen fonlama imkanı veren ve Türkiye şartlarına hemen 

uygulanabilecek çok sayıda farklı program ve mekanizma bulunmaktadır: bunların arasında, 

diğerlerine ilaveten, devlet ya da belediye bütçelerinden hibe ve sübvansiyonlar verilmesi, düşük faizli 

krediler, ödenekler ve/veya vergi indirimleri yer almaktadır. Böyle bir programın başarılı bir örneğini 

teşkil eden Birleşik Krallık’taki Yeşil Anlaşma programı, hane halklarının evlerindeki enerji 

tasarrufu iyileştirmelerine (örneğin yalıtım, ısıtma, hava akımı koruması) dair kolaylıkla bilgi almasına 

olanak tanımaktadır. Bu program uyarınca ESCO’lar “Yeşil Anlaşma Sağlayıcıları” olarak tescil 
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edilebilir ve meskenlere yönelik enerji tasarrufu tedbirlerine ilişkin hem değerlendirme hem de 

uygulama hizmeti sunabilir. Daha sonra Yeşil Anlaşma Finans programı aracılığıyla geri ödemeler 

uygun rakamlarla otomatik olarak elektrik faturasına eklenmektedir. Bu şekilde hanehalkları, evlerinin 

enerji verimliliğini artırmak için finansal ve prosedürel destek almış olurlar (Ek III)15.  

Bu konuda nihai olarak ele alınabilecek başka bir olasılık, ESCO’lar ve potansiyel müşteriler arasında 

görüşmeler yapılmasını sağlamak için potansiyel bir daire sakinleri/ev sahipleri birliğinin ya da 

ortaklığının kurulmasıyla ilgilidir. Örneğin Danimarka’da konut birlikleri (Ulusal Konut Birlikleri 

Federasyonu), konutların modernize edilmesinde, ESCO’lar için bir referans noktası olarak hareket 

edilmesinde ve daire sakinleri arasında bir fikir birliğinin oluşturulmasında kilit bir rol oynamaktadır16. 

 

Eylem 16: Önceki ESCO projelerinin detaylarını ve ülkedeki deneyimleri içeren, 

ücretsiz ve hemen erişilebilen ulusal bir veri tabanı oluşturmak 

ETKB, Türkiye’de gerçekleştirilmiş olan ESCO projelerine dair kapsamlı bilgiler içeren ulusal bir veri 

tabanının oluşturulmasını da düşünebilir. Bu veri tabanında sunulan bilgiler, gerçekleştirilen 

tasarruflara dair verileri, ilgili projenin süresini, sözleşmenin yapısını, ESCO’ların isimleri ve irtibat 

bilgilerini, müşterileri ve kredi kuruluşlarını içermelidir. Gizli nitelikli olmamaları kaydıyla finansal 

bilgiler (örneğin yatırımın iç verim oranı, yatırımın geri ödeme süresi) de sunulabilir. Bu, ilgili tüm 

tarafların (kamu, işletme veya konut sakini) çeşitli verilere erişimini sağlar ve böylelikle ESCO 

modelinde yer alan fırsatları belirlemelerinde ve bunu uygulamak için uygun yollar ve ortaklar 

bulmalarına yardımcı olur.  

Örneğin ABD’de NAESCO, Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı (LBNL) ile birlikte dünyanın en 

büyük İnternet tabanlı ESCO veri tabanını oluşturmuştur. Bu veri tabanı, ülkede uygulanan ESCO 

projelerine dair çeşitli kapsamlı bilgileri halka sunar ve 4.000’in üzerinde işletme projesiyle mevcut 

faaliyeti yansıtır. Toplam on (10) milyar dolarlık yatırım teşkil eden 49 Eyaletten 4.100 projeyi 

içermektedir17. Veri tabanı, ESCO endüstrisi ile Devlet Kurumları arasında gönüllü anlaşmayla ve AB 

Enerji Bakanlığının finansal desteğiyle kurulmuştur. 

Table 4-1’de bu projenin temel özellikleri kısaca değerlendirilmektedir. 

Table 4-1:NAESCO/LBNL ESCO Veri Tabanı Projesi 

Projenin Genel Özellikleri 

 NAESCO ve LBNL arasında 12 yıllık ortaklık; 
 Her bir ESCO projesi için veri sağlamak üzere ESCO endüstrisi ve Devlet 

Kurumları arasında gönüllü düzenleme; 
 Proje ağırlıklı olarak Enerji Bakanlığınca finanse edilmektedir. 

Veri tabanı yapısı 

 49 Eyalette 10 milyar doları aşkın toplam yatırımla 4.100’ün üzerinde proje 
(1990’dan beri toplam endüstri faaliyetinin yaklaşık %20’si); 

 Veri tabanının yaklaşık %15’i genel erişime açık kaynaklardan alınmıştır; 

                                                      
15 Bakınız Birleşik Krallık Hükümeti’nin Yeşil Anlaşma web sitesi: https://www.gov.uk/green-deal-energy-saving-measures/overview. 
 Acak şunun belirtilmesi gerekir ki Muhafazakar Hükümetin seçilmesinin ardından Temmuz 2015’te program durdurulmuştur. 
16Bilginin kaynağı: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/reporting_to_article10_denamrk.pdf. 
17Berkely Laboratuvarı’nın ilgili web sitesine bakınız: https://emp.lbl.gov/projects/eproject-builder 

https://www.gov.uk/green-deal-energy-saving-measures/overview
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/reporting_to_article10_denamrk.pdf
https://emp.lbl.gov/projects/eproject-builder
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Projenin Genel Özellikleri 

 NAESCO akreditasyon programı (veri tabanının yaklaşık %85’i) 
kapsamında her bir üyenin her bir ESCO projesi hakkında yirmi dörtten 
fazla bilgi türünü bildirmesi şart koşulmaktadır. 

Proje Hedefleri 

 ESCO endüstrisinin ve piyasa trendlerinin takip edilmesi; 
 Proje faaliyetinin ve her bir ESCO’nun performansının izlenmesi; 
 Tasarruflar, yatırım düzeyleri, müşteri tercihleri ve EV teknolojilerinin 

etkilerine ilişkin trendlerin analiz edilmesi; 
 EPS ve ESCO endüstrisine dair objektif bilgi kaynaklarının sağlanması. 

 

Eylem 17: Yol haritasının uygulanışını izlemek 

Teklif edilen yol haritasındaki her bir eylemin uygulanması, sürekli planlama ve kararlılık gerektirir. 

Ayrıca takip gerektirir: tavsiye edilen tüm eylemlerin etkisini doğru bir şekilde değerlendirmek ve daha 

iyi sonuçlar elde etmek için hangi müdahalelerin uygulanabileceğini ve uygulanması gerektiğini 

belirlemek amacıyla eylemlerin başarısının, başından itibaren ve yıllık bazda izlenmesi, tartılması ve 

nicelleştirilmesi gerekmektedir. 

Yol haritasının icra sürecinin doğru bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için, yol haritasının 

yaşam döngüsünün tamamında her bir spesifik eylemin uygulamasında ne ölçüde başarılı 

olunduğunu takdir edebilmek için,  izleme ve değerlendirme amaçlı bir ölçüm mekanizmasını 

benimsemek  Bu amaçla, ETKB’nin EV dengeli puan kartı adlı sistemi kullanmasını önemle tavsiye 

ediyoruz. Aşağıdaki dört şekilde gösterildiği gibi, bu ölçüm sistemi, Türkiye’nin ESCO piyasasının 

gelişimindeki ana başarı faktörlerini kapsamaktadır: 

 hem sayı hem de değer olarak ESCO tedbirleri ve projelerinin finanse edilmesi; 

 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlarında (UEVEP’ler) belirlenen EV hedeflerinin (tep/y) 

gerçekleştirilmesi; 

 enerji hizmetleri sunan kişi ve şirketlerin vasfı ve sertifikalandırılması; ve 

 EV piyasasındaki tüm aktörlerin bilgi, beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik 

farkındalık ve eğitim faaliyetleri. 
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Şekil 4-3: Dengeli puan kartının grafiksel gösterimi - Finansman 
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Şekil 4-4: Dengeli puan kartının grafiksel gösterimi – UEVEP Hedefleri 
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Şekil 4-5: Dengeli puan kartının grafiksel gösterimi – Kalifikasyon/Sertifikalandırma 

 

Year 20___ Actual Plan To Date 2023 
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Şekil 4-6: Dengeli puan kartının grafiksel gösterimi – Farkındalık/Eğitim 
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Puan kartında, bu izleme sisteminin etkili bir şekilde uygulanması için toplanması gereken veriler 

belirtilir. Temel verilerin sunulması için piyasa oyuncularına uygulanan şartlar, ilgili Türk mevzuatı 

kapsamında açık bir şekilde uygulanabilir. Puan kartının sonuçlarının analizi, katedilen ilerlemeyi 

gösterecektir ve ek olarak eylem veya iyileştirme gerçekleştirilmesini gerektiren tüm alanlara dikkat 

çekmelidir. 
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5 Sonuçlar 

Bu yol haritasında Türk ESCO piyasasını harekete geçirmek için önerilen eylemler, mevcut 

kazanımlarla, enerji performansı hizmetlerine talebi artırması beklenen yeni önlemlerin iyi 

dengelenmiş bir kombinasyonunu oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Bu eylemleri önerirken temel 

hedefimiz, EPC bazlı projelerin sayısını hızla ve yüzeysel olarak artırmak değildir. Daha ziyade, nihai 

olarak ESCO’nun sürekli Hükümet destekli fonlama katkısı olmaksızın faaliyet gösterebileceği bir Türk 

EV piyasasına sıkıca yerleştirilebilecek dengeli sözleşmelere dayanan, uygun şekilde tasarlanmış 

EPC projelerinin uygulanmasını sağlamaya çalışmaktayız. 

Geçmiş yıllarda bir çok hazırlık çalışması yapılmış olmakla birlikte bunlar, ESCO modeline dair 

farkındalığı ve anlayışı güçlendirmeyi başaramamıştır. Teorik analizler ve yabancı tecrübeler ile en iyi 

uygulamaların teatisiyle devam etmek yerine, Türk ESCO marketinin gelişimini harekete 

geçirecek pratik önlemler üzerinden gitme ihtiyacının güçlü savunucularıyız. Bu nedenle, acilen, 

artan sayıda örnek projenin başarılı şekilde uygulanması gerektiğine inanmaktayız: böyle 

projeler başarıyla icra edildikten ve sonuçları değerlendirilip yayımlandıktan sonra, artan sayıda 

müşterinin (ve bankanın) EPC hakkında daha çok bilgi edinecekleri ve ESCO tipi hizmetlerin 

faydalarına ikna olacakları beklenmektedir. 

ESCO’ların kredibilitesini artırmanın bir yolu olarak, yol haritamızda, basit EPC projelerinden 

başlanmasını da önermekteyiz; zira böylelikle mevcut enerji hizmet şirketleri hızla teknik tecrübe 

kazanacak ve -bir mühendislik yaklaşımı geliştirmenin yanı sıra- ekipman tedarikçilerinin ve 

bankacılık/finans kuruluşlarının yetenek ve bilgi birikimlerinden faydalanacaklardır. Hâlihazırda 

EVD’lerin (ESCO’ların) finansal durumlarının ve varlık tabanlarının zayıf olması nedeniyle, zaman 

içinde (Piyasa Geliştiricinin yardım ve kılavuzluğuyla) bankalarla doğrudan müzakerelerde bulunarak 

ve nihayetinde Hükümet destekli fonlama yardımına ihtiyaç duymaksızın kendi kredi 

derecelendirmelerini inşa ederek, nakit akışı zorluklarını aşmak için şirket içi yetenekler 

geliştirebileceklerdir  

Birkaç büyük projenin geliştirilmesinin ardından, müşteriler ve bankalar, ulaşılan tasarrufların doğru 

şekilde izlenmesi ve doğrulanmasına ihtiyaç duyacak, böylelikle de güvenilir Ö&D prosedürlerine ve 

yüksek kaliteli enerji denetimleri ile yatırım kategorisindeki denetimlere ilgi artacaktır. Sonuç olarak 

müşterilerin ve bankaların güvenilir (ve sertifikalı) enerji denetçilerine talebi büyüyecektir: bu 

denetçiler, sonuç olarak daha karmaşık EV projelerini belirleyebilecek yetenekler geliştirebilir, böylece 

EV piyasasının kapsamını genişletebilirler. 

Bu bağamda pilot projeler, Türk EV piyasasının şartlarına en uygun  ve müşteriler, ESCO’lar ve 

bankalar için en elverişli örnek sözleşme şablonlarını ve Ö&D metodolojilerini geliştirmek ve 

uygulamak için en uygun yol olabilirler. Piyasa daha yüksek seviyede bir olgunluğa eriştikçe, bu 

basit modeldeki sözleşmelerin bazıları daha da düzeltilerek, büyük ve daha karmaşık EPC bazlı 

projelerin uygulanmasına ilişkin gerekliliklere uygun hale getirilecektir. 

Doğal olarak, bir çok başka ülkedeki tecrübelerin gösterdiği üzere, yukarıda açıklanan sürecin, -

piyasanın gelişiminin erken aşamalarında-  çok sayıda farklı Hükümet liderliğindeki destekleme 

mekanizmaları, araçları ve teşvikleri ile tamamlanması gerekecek olup, tavsiyelerimizde bunların 

en önemlilerini belirttik. Ancak, her türlü devlet desteği müdahalesinin sınırlı olması gerektiğini 
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düşünüyoruz. Böylece piyasa aktörleri tatbikat projelerinden alınan geri bildirimlere ağırlıklı olarak 

güvenip onlardan öğrenirken, Devlet yalnızca gerçekten gerekli addolunan durumlarda müdahale 

edebilecektir. 
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Ek I - ESCO projelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin 
eylem planı 

Teklif edilen yol haritasına göre, beş yıllık bir süreyle planlanan bu Eylem Planı’nı önermek isteriz. 

Tablo 1’de gösterildiği gibi bu süre zarfında, ETKB’nin finansman kapasitesine bağlı olarak birkaç (5 

ila 20) tanıtım projesi desteklenmelidir; bu projeler, çeşitli kriterlere (yer, tesis türü, kullanılan teknoloji 

türü vb.) göre seçilmelidir. Ayrıca, bu projenin potansiyel alıcılarının piyasada tanınma düzeyi de bir 

seçim kriteri olarak değerlendirilerek piyasa üzerindeki etki en üst düzeye çıkarılabilir. Burada, her 

koşulda gerçekçi olması için az sayıda öngördük. Ancak, teklif edilen tüm projelerin başarılı bir şekilde 

uygulanması ve etkilerinin geniş kitleler tarafından bilinir hale gelmesi halinde ESCO piyasasının daha 

da hızlı bir şekilde büyümesini bekliyoruz; bu durumda beş yıllık süre içinde uygulanacak ESCO 

projelerinin sayısının artacağı öngörülmektedir. 

Tablo 1: ESCO Projelerine İlişkin 5 Yıllık Eylem Planı 

Yıl Faaliyetler 

1. Yıl 

 Kiralama veya banka kredisi yoluyla finanse edilecek 3 tane tek teknolojili EV 

projesinin (Enerji Satın Alma Anlaşması veya Doğrulanan tasarruflar modeline göre) 

geliştirilmesinin ve uygulanmasının desteklenmesi. ESCO hizmetleri de 

sağlayabilecek güçlü ve deneyimli EVD’ler dahil edilmelidir. 

 Enerji hizmetlerinin avantajlarına ve temel şartlara ilişkin bilgilerin yayımlanması. 

Özellikle müşterilere odaklanılması.  

 Başlangıçta bir grup potansiyel EV projesi üretilmesi (Piyasa Geliştiricisi sıfatıyla 

ETKB’nin sorumluluğu). 

2. Yıl 

 Talep tarafı teknolojileri de dahil olmak üzere Doğrulanan Tasarruflara yol açan en 

az 2 pilot projenin geliştirilmesi. Sözleşme imzalanması ve uygulama aşamasına 

geçilmesi. 

 1. Yılda uygulanan başarılı pilot projelerin tekrarı olarak en az 1 projenin 

geliştirilmesi ve uygulanması (ESCO’nun deneyimli bir ESCO olması gerekmez). 

 Müşterilerin talebini geliştirmeye devam edilmesi. 

 Pilot projelerin uygulanışının analiz edilmesi ve gerekirse model sözleşmelerin 

geliştirilmesi. 

3. Yıl 

 Doğrulanan Tasarruflar sözleşmesi kullanılarak 5 tane daha pilot projenin 

geliştirilmesi ve uygulanması. En az 1 pilot proje, Müşterilerin binalarındaki enerji 

sisteminin kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasını içermelidir. En az 2 pilot 

proje, ihale usulüyle verilmelidir ve ESCO, rekabetçi bir teklifle ihaleyi alacaktır. 

 1. ve 2. Yıldan örnekleri kullanarak en az 5 ek projenin uygulanması (tek bir 
teknoloji veya birkaç teknolojiyi birlikte kullanarak). 

 Somut projeler uygulanarak kazanılan deneyimlere göre, uygulamalı çalıştaylar 

düzenleyerek ve iyi uygulama dokümanları sağlayarak Kolaylaştırıcıların teknik 

bilgilerinin artırılması (ETKB’nin/Piyasa Geliştiricisinin sorumluluğu). 

4. Yıl 

 Bankalarla görüşülmesi ve uzun vadeli finansman sağlayabilecek bir ortak bulunması 

(örneğin proje finansman yaklaşımı olarak).  

 Son yıllarda uygulanan başarılı projelerden faydalanılması (Piyasa Geliştiricisinin 

sorumluluğu). 

 Garantili Tasarruflar sözleşmesi kullanılarak 3 pilot projenin geliştirilmesi.  

 Önceki 3 yıldaki örneklerden faydalanılan en az 10 projenin uygulanması (tercihen 

enerji sisteminin kapsamlı olarak yeniden yapılandırılması). 
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Yıl Faaliyetler 

 Tüm ÖD raporlarının incelenmesi ve proje sonuçlarının değerlendirilmesinde en iyi 

uygulamanın belirlenmesi. Piyasa Geliştiricisi, Kolaylaştırıcıların ÖD prosedürlerine 

daha çok aşina olmasını sağlamak için ÖD raporlarının incelenmesinden elde edilen 

sonuçları Kolaylaştırıcılara sunmalıdır. 

5. Yıl 

 Sonuçların genel bir incelemesinin yapılması ve Türkiye’de ESCO piyasasının 

gelişimine ilişkin uzun vadeli bir stratejinin tavsiye edilmesi. Güçlü özelliklerden 

faydalanılması ve zayıf noktaların telafi edilmesine yönelik stratejiler bulunması.  

 Model sözleşmelerin ve proje geliştirme ve uygulama prosedürlerinin daha fazla 

iyileştirilmesinin teklif edilmesi.  

 Ülkede EPS piyasasının etkili bir şekilde büyümesine olanak tanımak için gerekirse 

mevzuat değişikliklerinin teklif edilmesi. 

 Diğer pilot projelerin uygulanması yerine ülkedeki tüm ESCO projelerinin izlenmesine 

yönelik bir platformun (birlik) oluşturulmasının desteklenmesi. 

 Sürekli olarak engellerin belirlenmesi ve iyileştirmelerin teklif edilmesi.  

 EPS’ye ilişkin Avrupa Davranış Kuralları ilkelerinin teşvik edilmesi ve bu temel ilkelere 

uymamaları halinde piyasa oyuncularına geri bildirimde bulunulması. Davranış 

Kurallarına uymak için ESCO’ların kamu sektöründe projeler uygulaması 

gerekecektir. 

Teklif edilen stratejinin başarılı olması halinde 5. Yıldan sonra en az 5 yeni projenin 
doğal olarak, yani Piyasa Geliştiricisinin desteği olmadan geliştirilmesi ve uygulanması 
beklenebilir. 
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Ek II - İtalyan Beyaz Sertifika Sistemi 

İtalya’da enerji düzenleyici kurum olan Autorità per l’EnergiaElettricaedil Gas (AEEG), aşağıda 

açıklanan Satılabilir Beyaz Sertifikalar (SBS) programıyla büyük elektrik ve/veya gaz perakendecileri 

veya dağıtımcılarına (50.000’den fazla müşteri) yıllık nicel birincil enerji tasarrufu hedeflerini 

gerçekleştirmelerini şart koşmaktadır. 

Elektrik piyasasını organize etmek ve yönetmek için kurulmuş bir şirket olan GestoreServiziEnergetici 

(GSE), kabul edilen veya ölçülen enerji tasarruflarına göre SBS’leri doğrular ve verir. Yükümlü taraflar, 

son kullanıcı düzeyinde EV tedbirlerini uygulayıp uygulamamaya veya piyasada SBS satan 

ESCO’lardan ya da diğer yükümlü taraflardan SBS’ler satın alıp almamaya karar verebilir. Sertifikalar, 

Enerji Piyasası Operatörü (GME) tarafından organize edilen ve yönetilen bir platformda alınıp 

satılmaktadır. SBS’lerin toplam miktarı, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı tarafından 

belirlenirken enerji düzenleyici kurum (AEEG) yıllık olarak programın ekonomik etkisini ölçer. Katılımcı 

şirketleri tazmin etmeye yönelik bir maliyet karşılama sistemi dolaylı olarak elektrik ve gaz 

tarifelerinden finanse edilmektedir. 

EV iyileştirmelerini sağlamak için bu tür bir sistemde ESCO’lar da kullanılabilir. 

Şekil 1’de programın grafiksel bir gösterimi sunulmaktadır. 
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Şekil 1: İtalyan Satılabilir Beyaz Sertifika Programı 
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Ek III - Büyük Britanya’daki “Yeşil Anlaşma” Programı 

Bu program, Büyük Britanya’daki binalarda EV iyileştirmeleri yapılmasına ilişkin olarak kredi 

sağlanması için 2012’de Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılmıştır. Program, BK 

Hükümetinin kurduğu Yeşil Anlaşma Ev İyileştirme Fonu tarafından finanse edilmiştir ve 

hanehalklarının EV iyileştirmelerine ilişkin olarak yaptıkları yatırımların 1250 Sterline kadar olan 

kısmını geri almalarına olanak tanımıştır. Bu iyileştirmeler, çift cam, çatı yalıtımı, kazan değişimi, 

güneş panellerinin kurulumu, duvar yalıtımı vb. gibi uygulamaları içeriyordu. Geri ödemeler, bir evin 

enerji faturasında aylık kesintiler şeklinde yapılmaktaydı ve 10 ile 25 yıl arası gibi uzun bir süreye 

yayılmıştır. 

ESCO’lar, genellikle enerji tasarruflarına dair bir garanti veren Yeşil Anlaşma Sağlayıcısı olarak tescil 

edilip bu şekilde faaliyet gösterebilirler (gerçekleştirilen enerji tasarruflarının geri ödeme maliyetini 

geçmesi amacıyla). 

Programın bir görünümü Şekil 2’de verilmektedir. 

 

Şekil 2: Yeşil Anlaşma” Programı 
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