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ISI VE SICAK SU HİZMETLERİNİN VERİLMESİNE 
YÖNELİK ENERJİ SATIN ALMA ANLAŞMASI 

 

Anlaşma Tarihi:  _____________________ 

Anlaşma No.:              ____________ 

Taraflar:    _________________________ 

_____________________ (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) 

    ________________________ 

_____________________ (bundan sonra “ESCO” olarak anılacaktır) 

Her biri münhasıran “Taraf” ya da müştereken “Taraflar” olarak anılmaktadır,  
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1  TANIMLAR 

Aşağıda belirtilen ifadeler, şu anlamları taşımaktadır: 

“ESCO Donanımı”, bütün ilaveler, tadilatlar, ekler, değiştirilenler ve parçaları dahil olmak üzere 

burada belirtilen ısı ve sıcak su hizmetlerinin verilmesi için ESCO tarafından Tesis’e bağlanmış olan 

malzemeler ve mallar anlamını taşımaktadır. 

“Sabit Bedel” Madde 3.1.’de belirtilen anlamı taşımaktadır. 

“Teslimat Noktası” Tesis’te ısıyı tüketen bağımsız ve kalıcı olarak birbirine bağlı bir birim oluşturan 

bir tesis anlamını taşımaktadır. 

“İmza Tarihi”, işbu Anlaşmanın imzalandığı tarih anlamına gelmektedir. 

“Tesis” ısı ve sıcak su hizmetlerinin ESCO tarafından verileceği edileceği Müşteri’nin binaları anlamını 

taşımaktadır. 

“Aktarım İstasyonu” ve “Aktarım Noktası”, Madde 2.6.’da belirtilen anlamı taşımaktadır. 

“Değişken Bedel,” Madde 3.1’de belirtilen anlamı taşımaktadır. 
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2  KONU MALZEMELER, VERİLECEK HİZMETLERİN 
MİKTARI VE KALİTESİ 

2.1 İşbu Anlaşma’nın konusu, işbu Anlaşma’nın 1. Ekinde belirtildiği şekilde ESCO tarafından ısı ve 

sıcak su hizmetlerinin Tesis’te Teslimat Noktalarında verilmesini kapsar. Isıtılacak Tesis’in toplam 

ısıtılan alanı __________ metre karedir [m2 olarak alanı yazın]. 

2.2 Müşteri, bu Maddenin 1. Bendinde belirtilen amaçlar için ısıyı, münhasır olarak ESCO’dan ve işbu 

Anlaşma’da belirtilen kayıt ve şartlara göre satın alma taahhüdünde bulunmaktadır. 

2.3 Müşteri tarafından Tesis’te tüketilen ısının tahmin edilen yıllık miktarı, bütün Teslimat Noktaları 

için _________ GJ’dir [GJ cinsinden miktarı yazın] Müşteri, bütün Teslimat Noktaları ile ilgili olarak 

talep edilen girdisini _________ kW [kW cinsinden miktarı yazın] olarak belirtmiştir. İlk fiyat 

hesaplamasında, Müşteri tarafından belirtilen miktar esas alınmıştır. 

2.4. Müşteri’nin ısıtma sisteminin usule uygun olarak düzenlenmesi koşulu ile ısı, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin mevcut genel olarak bağlayıcı mevzuatına uygun olarak temin edilecektir. 

2.5 Isı temini sınırları, temin edilen ısının yöneltileceği Temin Noktalarına ait tesislerde bulunan 

Aktarım Noktaları ile gösterilmektedir.  

2.6 Isı temini, önceden kararlaştırılmış durdurmalar hariç olmak üzere Madde 8’de belirtildiği şekilde 

ESCO tarafından işbu Anlaşma’nın yürürlük süresi boyunca gerçekleştirilecektir. 

Tesis, ESCO Donanımı’nın bir parçasını oluşturan bir ısı Aktarım İstasyonu ile ısıtılacaktır. Müşteri’nin 

Temin Noktalarının ısıtılması için gerekli ısı, Aktarım İstasyonu’nun ikincil devresi üzerinden iletilen 

ısıtma suyu ile sağlanacaktır. Bu ısıtma suyunun sıcaklığı, tasarım parametrelerine uygun şekilde 

sürekli akmasına bağlı olarak ısıtma için ısı temininin belirlenmesi konusunda temel değeri 

oluşturmaktadır. Isıtma suyunun sıcaklığı, harici sıcaklığa doğrusal bir şekilde bağlı olacaktır. 

Sıcak kullanma suyu, bir Aktarım İstasyonu üzerinden üretilecek ve Müşteri’nin boru sistemine 

pompalanacaktır. Sıcak kullanma suyu olarak ısıtılacak soğuk su, Tesis’ten çekilecektir. Akışının 

tasarlanan miktarda ve 45-60 derece sıcaklığında olması koşulu ile sıcak kullanma suyu teminini 

belirleyen temel değer, Aktarım Noktasındaki sıcaklık ile gösterilmektedir. 

2.7 Teminin, Aktarım Noktasına ısı iletiminin tamamlanması ile uygun şekilde gerçekleştiği kabul 

edilecektir. ESCO, temin ettiği ısı konusundaki bütün ölçülmüş değerleri aynı anda kaydedecektir. Bu 

kayıtlarla birlikte ilgili döküm, Müşteriye verilecektir. 

2.8 ESCO, aşağıdaki nedenlerle ısı teminini gerektiği ölçüde kesebilir veya durdurabilir: 

a) kişilerin yaşamı, sağlığı veya malvarlığına yönelik önemli bir tehdit ve bu koşulların 

düzeltilmesi için alınması gerekli önlemler nedeniyle; 

b) doğal olaylar, askeri hazırlık için gereken Devlet makamlarının önlemleri, elektrik üretim ve 

dağıtım tesislerindeki kazalar, enerji kaynaklarının uzun dönemde mevcut olmaması veya 

terör eylemleri ya da Devlet makamlarının enerji kaynaklarını zorunlu düzenlemeye tabi 

tuttuğu başka bir olay nedeniyle meydana gelen bir olağanüstü durum sırasında; 
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c) Müşteri’ye bu konuda en az on beş (15) gün önceden bildirimde bulunulması koşulu ile 

onarımlar, yeniden inşa, rutin bakım ve gözden geçirmeler sırasında; 

d) dağıtım tesislerinde kusurların ortaya çıkması ve giderilmesi nedeniyle; 

e) gerekli elleçleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle; 

f) yetkili bir Devlet veya kamu makamının bulgularına göre Tesis’in belirli hukuki veya işyeri 

güvenliği ya da teknik standartlara uygun olmaması halinde; 

g) ESCO’nun kendi sözleşmeli tedarikçileri tarafından sağlanan hizmetlerin derhal ve önceden 

bildirilmeden durdurulması veya kısıtlanması (birincil şebeke ısısı, elektrik, su). Bu tür 

durumlarda ESCO ve Müşteri, alternatif ısı temini konusunda anlaşmaya varacak; veya 

h) ısı temini ile ilgili olarak otuz (30) iş gününden daha uzun bir süre ödemelerin yapılmaması. 

2.9 Genel olarak bağlayıcı mevzuat kapsamındaki bildirim yükümlülüğüne ilave olarak aşağıdaki 

bildirim yükümlülüğü kararlaştırılmıştır: 

a) ESCO, işbu Anlaşma’da veya Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatında yer alan nedenlerle 

ısı temininin bu şekilde kısıtlanması veya durdurulması hakkında Müşteri’ye gecikme olmadan 

bildirimde bulunacaktır; 

b) ESCO, işbu Anlaşma’nın Müşteri tarafından esaslı ihlal edilmesi nedeniyle ısı temininin bu 

şekilde kısıtlanması veya durdurulmasını, en az iki (2) gün önceden bildirecektir; 

c) ESCO, ölçüm donanımı veya bunların yerini alan donanımın ayarındaki her türlü değişikliği, 

Müşteri’ye bir (1) ay içinde yazılı olarak bildirecektir; 

d) Müşteri, kendi ısı dağıtım tesislerinde meydana gelen ve ESCO’nun Donanımında su 

sızıntısına neden olan her türlü kusuru gecikme olmadan ESCO’ya bildirecek ve bu sızıntıların 

önlenmesi veya mümkün olduğu ölçüde kısıtlanması için acil önlemler alacaktır; 

e) Müşteri, zemin alanındaki her türlü değişikliği ve/veya Temin Noktaları üzerindeki mülkiyetin 

devrini en geç bir (1) ay içinde ESCO’ya bildirecektir; 

f) Müşteri, ESCO’ya makul bir süre öncesinden ve yazılı olarak, Tesiste bulunan dağıtım 

şebekesinde yapmayı planladığı her türlü tadilat ile ilgili olarak bildirimde bulunacaktır. Söz 

konusu tesiste anında ya da daha sonraki bir süreçte ölçüm sonuçları bakımından 

etkilenebilecek ölçüm donanımları kuruludur. 

 



  
 
 
 
 

 

 Sayfa - 8 - 

3  ISI TEMİNİ BEDELLERİ 

3.1 Isı temini konusunda ödenecek bedel, Ek 2’de öngörüldüğü şekilde bir fiyatlandırma formülüne 

tabi olacaktır. Isı teminine ilişkin nihai bedel, önceden belirlenmiş aylık ödemelerle Müşteri’nin bağlantı 

elektrik girdisi için ödenecek Sabit Bedelden ve temin edilen her 1 GJ başına Değişken Bedelden 

oluşmaktadır. 

3.2 Her iki Taraf, _____________ [parasal tutarı yazın] tutarında aylık Sabit Bedelin ödenmesi 

konusunda anlaşmaya varmışlardır (temin edilen ısının miktarından bağımsız olarak). 
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4  ÜÇÜNCÜ TARAFLARA ISI DAĞITIMI 

4.1 Müşteri, ESCO’nun yazılı muvafakati olmadan ESCO tarafından bir üçüncü tarafa temin edilen 

ısının dağıtımını yapma hakkına sahip olmayacaktır. Ancak bu muvafakat, Müşteri’nin Tesis’teki kendi 

kiracılarına ısı dağıtımı yapması durumunda gerekli olmayacaktır. 
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5  ISI TEMİNİNİN ÖLÇÜMÜ VE FATURALANDIRILMASI 
VE ÖDEME DÜZENLEMELERİ 

5.1 Muhasebe ve faturalandırma dönemi, her iki Tarafın yazılı olarak başka şekilde kararlaştırmaları 

dışında her zaman bir (1) takvim yılı uzayarak devam edecektir. 

5.2 Tarafların başka şekilde anlaşmaya varmaları dışında ısı temini, ESCO’ya ait olan sayaçla 

ölçülecektir. Ölçüm donanımı, ilgili yetkili Devlet makamı tarafından onaylanacaktır.  

5.3 Temin edilen ısı, Aktarım Noktasında yapılan ölçümle belirlenen miktara göre fatura edilecektir. 

Ölçüm donanımının bir elektrik kesintisi veya ESCO’nun neden olduğu başka bir kusur nedeniyle 

çalışmaması halinde bu ölçülmemiş ısı tüketimi için, bu kusurdan on dört (14) gün önceki ve on dört 

(14) gün sonraki dönem içinde ortalama günlük ısı tüketiminin ortalama değeri esas alınarak ücret 

tahsil edilecektir. 

5.4 Müşteri’nin ESCO’nun ısı okuma donanımının doğru okuma yapması konusunda bir kuşkusu 

olması halinde Müşteri, ESCO’dan bir denetim incelemesi yapmasını yazılı olarak talep edebilir.  

5.5 Bu denetimde ölçüm donanımının gösterdiği değerlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut teknik 

standartlarına göre doğruluk aralığında olduğunun belirlenmesi halinde Müşteri, bu denetimle ilgili 

bütün giderleri ödeyecektir. 

5.6 Bu denetimde ölçüm donanımının gösterdiği değerlerin, söz konusu teknik standartlarda 

öngörülen değerlerden farklı olduğunun belirlenmesi durumunda ESCO bunun gibi her denetimlerin 

giderleri ve masrafları kendisine ait olmak üzere karşılayacaktır ve bu ölçüm donanımının 

değiştirilmesini zorunlu kılacaktır. Bu tür durumlarda Müşteri, belirlenen bu farka göre azaltılan veya 

artırılan kusurlu ölçüm donanımının gösterdiği miktardaki gerçekten tükettiği ısının bedelini 

ödeyecektir. 

5.7 Müşteri, Satın Alma Bedeli ile ilgili olarak Müşteri’nin planlanan yıllık tüketimi konusunda ESCO 

tarafından belirlenen miktarda bir avansı, her zaman her takvim ayının beşinci gününde veya 

öncesinde ESCO’ya ödemeyi taahhüt etmektedir. Müşteri, bu avansı ESCO tarafından belirlenen bir 

banka hesabına ödeyecektir. 

5.8 Isı teminine ilişkin toplam bedel, faturalandırma döneminde her Temin Noktasında ölçülen ısı 

tüketimine ve toplam bağlantı gücüne (kapasite) ilişkin yıllık Sabit Bedele göre belirlenecektir. Ancak 

bu, ısıtma için ısı tüketiminden, sıcak kullanma suyu üretimine ilişkin ısıdan, sıcak kullanma suyunun 

üretilmesi için gerekli su miktarından (teknik olarak mümkün olması halinde) ve ısı teminine ilişkin 

bedelin belirlenmesinden (her Temin Noktası için) oluşan tüketim dökümünü kapsayacaktır. 

Faturalandırma dönemi, bir (1) takvim yılını kapsar. ESCO, avans ödemelerini her yıl 31 Ocak tarihine 

kadar yapacaktır. Her türlü fark, ESCO tarafından düzenlenen faturalar karşılığında ödenecektir. 

5.9 Bir gecikme olması halinde geciken Taraf, diğer Tarafa vadesi gelmiş ve ödenmemiş meblağlar 

için Müşteri’nin bulunduğu yerdeki bankalar tarafından uygulanan olağan faiz oranına yüzde 

_________ (___)(yüzdeyi yazın: örneğin %2] eklenmesi ile belirlenen oranda gecikme faizi 

ödeyecektir.  
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6  ISI İLETİM/DAĞITIM DONANIMI 

6.1 ESCO, Aktarım Noktasına kadar ısı ve sıcak su hizmetlerini ileten teknolojik donanımın sahibidir. 

ESCO’nun Donanımı, ayrıca ölçüm donanımını, Müşteri’nin elektrik devresine bağlı elektrik dağıtım 

hattını ve ölçüm noktasına kadar olan ısı dağıtım şebekesini, göstergeleri, detektörleri, bağlantı 

hatlarını ve Müşteri’nin tesislerine yerleştirilmiş, sabitlenmiş veya kurulmuş olan ancak ESCO’nun 

Donanımının ayrılmaz bir bölümünü oluşturan diğer gerekli teknolojik cihazları içerir. Müşteri, ESCO 

tarafından Tesis’e bağlanmış olan bütün bu donanımı korumayı ve ESCO ve personeline bu donanımı 

denetlemek, tadil etmek veya onarmak için Tesis’e girme hakkını tanıyacağını taahhüt etmektedir. 

6.2 ESCO, malvarlığına bir zarar gelmesini önlemek ve Tesis’in kesintisiz faaliyette bulunması için 

faaliyetlerini dikkatli bir şekilde gerçekleştirmeyi ve kendi yetkili personelinin neden olduğu her türlü 

zararı tazmin etmeyi taahhüt etmektedir. 

6.3 İşbu Anlaşma’nın feshedilmesi halinde Müşteri, ESCO’nun, bu fesih tarihinden itibaren en geç 

doksan (90) gün içinde ESCO donanımını almasına izin verecektir. 
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7  DONANIMA ERİŞİM 

7.1 Müşteri, ESCO’nun yetkili personeline, onların ihtiyaçlarına göre ESCO’ya ait ısıtma sisteminin 

teknik donanımı ve parçaları dahil olmak üzere ESCO’nun Donanımına ve branşman donanımına, 

onarımların başlatılması ve gerçekleştirilmesi ve ayrıca göstergelerin okunması veya fiyatlandırma 

değerlendirmelerinin belirlenmesi için erişim imkanı sağlayacaktır. 

7.2 ESCO’nun görüşüne göre kendi hakları ve görevlerinin ifa edilmesinin sağlanması amacıyla 

Müşteri’ye veya bir üçüncü tarafa ait bir tesise girmesinin gerekmesi halinde Müşteri, ESCO’ya bu 

erişim imkanını vermeyi veya sağlamayı taahhüt etmektedir. 
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8  SÜRE VE FESİH 

8.1 İşbu Anlaşma, İmza Tarihinde yürürlüğe girecek ve projenin kullanım için onaylandığı tarihte 

ve/veya ESCO Donanımının deneme işletimi için devreye alındığı tarihte geçerli olacaktır. Taraflar, 

buna uygun olarak ısı temininin _________ tarihinde[tarihi yazın] devreye gireceğini varsaymaktadır. 

8.2 Anlaşma, sınırlı bir süre için imzalanacak ve işbu Anlaşma’nın yürürlük tarihinden itibaren 

_________ (___) yıl [yılları yazın] dolduğunda sona erecektir. Bu hüküm, işbu Anlaşma’nın esaslı 

ihlali nedeniyle bir fesih bildiriminde bulunulması seçeneğini etkilemeyecektir. 

8.3 Aşağıdaki durumlar, işbu Anlaşma’nın esaslı ihlallerini oluşturacaktır: 

a) Müşteri’nin tesislerinin kasıtlı bir şekilde aksaması ve bu nedenle ESCO’nun sistemi iki (2) gün 

normal bir şekilde işletememesi veya sistemin düzenli bir şekilde işletilmesini engelleyen 

kusurlar; 

b)  bir takvim ayında beş (5) gün ya da daha uzun bir süre boyunca ısının işbu Anlaşma kayıt ve 

şartlarına göre kararlaştırılmış parametrelerden farklı parametrelerde temin edilmesi;  

c) ısı temininin, bir takvim ayında iki (2) gün veya daha uzun bir süre gerekçesiz bir şekilde 

durdurulması;  

d)  Müşteri’ye teslim edilen ısının üzerindeki ısı için kasıtlı fatura düzenlenmesi;  

e)  bir (1) ayı aşkın bir süre boyunca ölçüm donanımının yardımı olmadan başka bir şekilde 

Temin Noktasında ısı tüketiminin belirlenmesi; 

f)  Müşteri tarafından izinsiz çekiş; 

g)  Müşteri’nin ESCO Donanımının mülkiyetine izinsiz müdahalesi; ve/veya 

h) ESCO tarafından düzenlenen faturaların ödenmesinde üç (3) ayı aşan bir süre gecikilmesi. 
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9  HUKUKİ HALEFİYET 

9.1 Tarafların işbu Anlaşma kapsamındaki hakları ve görevleri, kendiliğinden kendi yasal haleflerine 

ve ilerideki diğer yasal haleflerine geçecektir. Mevcut amaçlar göz önüne alındığında yasal halefler, 

işbu Anlaşma kapsamında ısı temin edilecek Tesis’i (veya bir bölümünü) iktisap edecek olan bütün 

kişileri de içerecektir. 

9.2 İşbu Anlaşma kapsamındaki hakların ve görevlerin yasal haleflere (Tesis’i veya bir bölümünü 

iktisap edecek kişileri de içerecektir) devredilmesi, işbu Anlaşma’da otomatik değişiklik yoluyla teminat 

altına alınacaktır. 
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10  GENEL HÜKÜMLER 

10.1 Müşteri, ESCO’nun muvafakati olmadan onaylanmış tasarıma göre ısıtma sisteminin 

parametrelerini etkileyecek onarımları, müdahaleleri veya tadilatları gerçekleştirmeyecektir. 

10.2 Tesis’te ısıtma sisteminin temin standartlarının performansını ve bunlara uyulmasını etkileyen 

işletilebilirliğinden Müşteri sorumludur. Müşteri, ısı temin sistemini etkileyebilecek kendi donanımı 

üzerinde gerçekleştirilen her türlü çalışmayı gecikmeksizin ESCO’ya bildirecektir. 

10.3 ESCO, ısı temininin durdurulmasına neden olabilecek veya gerçekleştirilmeleri için ESCO’nun 

Müşteri’nin mülküne girmesi gereken planlanmış onarımlar, incelemeler ve planlanan bakımın 

gerçekleştirilmesi konusunda Müşteri’ye en az on beş (15) gün önceden bildirimde bulunacaktır. 

10.4 Müşteri, ESCO’nun haberi olmadan ısıtma devresinden gelen arıtılmış suyu tüketmeyecektir. 

Müşteri tarafından profesyonel bir şekilde yapılmayan bir müdahale ve/veya suyun izinsiz kullanımı 

nedeniyle sistemin yeniden dolumu (ikmali) ve/veya eski haline getirilmesi ile ilgili olası giderler, 

Müşteri tarafından ödenecektir. ESCO, ısıtma sisteminden arıtılmış suyun bildirimsiz olarak 

alınmasından kaynaklanan bütün giderleri Müşteri’den talep edecektir. 

10.5 İşbu Anlaşma’nın yürürlük süresi içinde genel ekonomik veya teknik koşullarda, temin ve 

karşılıklı hizmetlerin artık birbirleri ile makul ölçüde orantılı olmamalarına neden olacak kadar önemli 

değişiklikler meydana gelmesi halinde Taraflar, değişen koşulları yansıtmaları için işbu Anlaşma’da 

veya herhangi bir bölümünde buna uygun tadilat/değişiklik yapılması konusunda anlaşmaya 

varacaklardır. 

10.6 İmza Tarihi’nde geçerli olan çevre koruma mevzuatında önemli ölçüde değişiklik olması veya 

ilave destekleyici bir belge veya yürürlükteki mevzuatta önemli bir değişiklik nedeniyle ilave bir 

donanımın gerekmesi durumunda ESCO, ısı teminine ilişkin fiyatında bu değişen koşulları yansıtacak 

şekilde ayarlama yapabilir. 

10.7 Kararlaştırılan bağlantı güç girdisi, ESCO’nun muvafakati olmadan aşılmayacaktır. Bu konudaki 

her türlü muhtemel artış, ısı teminine ilişkin bedelde bir ayarlama yapılmasına neden olacak ve bu 

talep edilen güç girdisinin sağlanması için uygun şekilde yapılan bütün giderlerin geri ödenmesi 

gerekecektir. 

10.8 İşbu Anlaşma’da sadece her iki Tarafın yazılı olarak yapılması gereken mutabakatı ile değişiklik 

yapılabilir. 

10.9 Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır. Taraflar, doğrudan bu 

anlaşma ile ya da bu anlaşma ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıkları dostane bir 

şekilde çözmek için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir. Dostane yollarla çözülemeyen 

anlaşmazlıklar, yetkili Türk mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. 

10.10 Tüm Ekleri ile birlikte işbu Anlaşma, bütün mutabakatı oluşturmaktadır ve her iki tarafın da 

yazılı muvafakati olmaksızın iptal edilemez, değiştirilemez veya feshedilemez. Herhangi bir hükmün, 

yasal olarak uygulanamaz olması halinde bu uygulanamama durumu, diğer hükümlerin geçerliliğini 
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etkilemeyecektir. Ancak Taraflar, bu tür durumlarda bu tür uygulanması mümkün olmayan hükümleri, 

ilk hükümlere ekonomik ve sonuçla ilgili açılardan en yakın olan başka hükümlerle değiştirilecektir. 

 

Bu Anlaşma, her bir Tarafça, kendi usule uygun olarak yetkilendirilmiş yetkilileri aracılığı ile iki nüsha 

olarak ________  [tarih giriniz] tarihinde imzalanmıştır. 

 

[MÜŞTERİ’Yİ TEMSİL EDEN YETKİLİNİN ADI]  [ESCO’ YU TEMSİL EDEN YETKİLİNİN ADI] 

____________________________   ____________________________ 

 

İmza:        İmza: 

____________________________   ____________________________ 
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Ek 1 

Temin Noktalarının Özelliği 

 

No Adres 
Kurulu girdi 
/kW/ 

Planlanan tüketim 
/GJ/yıl/ 

1 Temin Noktası 1 ________ kW  ________ GJ 

2 Temin Noktası 2 ________ kW  ________ GJ  

3 Temin Noktası 3 ________ kW  ________ GJ  

4 Temin Noktası 4 ________ kW  ________ GJ  

Toplam  ________ kW ________ GJ  
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Ek 2 

Fiyatlandırma 

 

1. FİYAT 

1.1 Isı bedeli, Değişken Bedel ve Sabit Bedelden oluşmaktadır.  Değişken Bedel, tüketilen gaz için 

ödenecek bedele ve donanımın çalıştırılması için gerekli elektrik için ödenecek bedele dayalıdır. Bu, 

aşağıdaki miktardaki mevcut tekliften elde edilmiştir: ____________ (_____) TL/GJ [parasal tutarı 

yazın], azami tutarı ____________ (_____) GJ [GJ olarak miktarı yazın] /yıl. Bu fiyat, gaz ve elektrik 

için ödenecek fiyatın gerçek tutarına göre her zaman ayarlamaya tabi olacaktır. 

1.2 Sabit Fiyat, gerçek ısı tüketimine bakılmaksızın ilgili takvim ayında Müşteri tarafından ESCO’ya 

ödenecek asgari bedeli temsil etmektedir ve _________ TL’ye [parasal tutarı yazın] eşit olacaktır. 

Sabit Bedele ilave olarak Müşteri, gerçek ısı tüketimini yansıtacak Değişken Bedeli ödeyecektir. 

1.3 ........... kW [kW olarak girdiyi yazın] tutarında gerekli girdi gücü ve ....... GJ [GJ cinsinden tutarı 

yazın] planlanan yıllık ısı tüketimi dikkate alınarak yıllık giderler şöyle olacaktır: 

- Sabit Bedel:    ...................... TL/yıl [bu Ek’in 1.2 bendinde belirtilenle aynı 

olması gereken parasal tutarı yazın] 

- Değişken Bedel:   ..................... TL [MJ cinsinden planlanan yıllık tüketimin MJ 

cinsinden mevcut teklifle çarpılması ile bulunan tutarı temsil eden parasal tutarı yazın] 

- Toplam    ....................... TL/yıl [Sabit Bedeli ve Değişken Bedeli temsil 

eden parasal tutarı yazın] 

Birim fiyat: ............... TL/GJ [parasal tutarı yazın] 

Aylık avans ödemeleri: 

- Sabit Bedel:    ................... TL [parasal tutarı yazın] 

- Değişken Bedel:   ................... TL [parasal tutarı yazın] 

Toplam aylık avans ödemeleri: ................... TL [parasal tutarı yazın] 

Birim fiyat:       ............... TL/GJ [parasal tutarı yazın] 

 

2. KATMA DEĞER VERGİSİ 

2.1 Bentte belirtilen bedeller, ‘net’ bedelleri temsil etmektedir. Bu bedellere, yürürlükteki yasal tutara 

uygun olarak katma değer vergisi eklenecektir. 
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3. FİYAT AYARLAMALARI 

3.1 ESCO, sadece aşağıda belirtilen durumlarda işbu Anlaşma’nın süresi içinde ısının toplam satın 

alma  bedelinde ayarlama yapma hakkına sahip olacaktır: 

- Hükümet tarafından belirlenmiş olan ısı fiyatlandırma kurallarında değişiklik olması; 

- ısıtma ortamının girdi bedellerinde veya ekonomik olarak gerekçelendirilmiş giderlerde önemli bir 

değişiklik olması (enflasyon oranı ve/veya yakıt fiyatlarındaki değişiklikler) 

Bütün değişiklikler, aşağıdaki formüllerin uygulanmasına tabidir: 

 (a) Yıllık Sabit Bedel için aşağıdaki formül uygulanacaktır: 

PGn = PG0 (0.7 + 0.3 * Idn/Id0) 

Verilen formülde:  

PGn  = ilgili n yılında yeni Sabit bedel 

PG0 = İmza Tarihinin ilk yılında ilk Sabit bedel 

Idn = ilgili n yılında Türkiye İstatistik Kurumunun enflasyon endeksi 

Id0 = İmza Tarihinin yılında Türkiye İstatistik Kurumunun enflasyon endeksi 

n = ilgili yıl değişimine ilişkin endeks 

 

(b) Akdi Değişken Bedel için aşağıdaki formül uygulanacaktır: 

PAn = PA0 * (C1 * Gn/G0 + C2 * En/E0) 

Verilen formülde:  

PAn = ilgili n yılında yeni Değişken bedel 

PA0 = İmza Tarihinin ilk yılında ilk Değişken bedel 

Gn = ilgili n yılında gaz bedeli 

G0 = İmza Tarihi yılında gaz bedeli 

En = ilgili n yılında elektrik bedeli 

E0 = İmza Tarihi yılında elektrik bedeli 

C1 = sabit = 0.95 

C2 = sabit = 0.05 

Yukarıda belirtilen fiyat düzenlemesi, aşağıdaki temel parametrelere dayalıdır:  

Tesis’te ısı tüketiminin yıllık sınırı:  __________ GJ/yıl [GJ cinsinden miktarı yazın] 

Doğal gaz ısıl kalorifik değeri:  __________ MJ/m3 [MJ/cm cinsinden miktarı yazın] 

Doğal gaz satın alma bedeli:   __________ TL/ m3 [parasal tutarı yazın] 
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Elektrik satın alma bedeli:   __________ TL/kWh [parasal tutarı yazın] 

Sistem verimlilik oranı:  0.90 

Anlaşmanın süresi   ____ yıl [yıl sayısını yazın] 

Yıllık ısı tüketiminin artması durumunda birim maliyet azalacaktır. Örneğin temin edilen ısı miktarının 

yüzde ...... (%..) [yüzdeyi yazın: örneğin % 10] artması halinde birim fiyat, şu şekilde azaltılacaktır: 

Sabit Bedel:    __________ TL [bu Ek’in 1.2 bendinde belirtilenle aynı olması 

gereken parasal tutarı yazın] 

Değişken Fiyat:   _____________  TL/yıl [işbu Anlaşma’nın 2.1 Maddesinde 

belirtilen azami miktarın ........... işbu Anlaşma’nın 2.1 Maddesinde de belirtilen TL/GJ düzeyindeki 

mevcut teklifle çarpılması ile belirlenen meblağ olması gereken parasal tutarı yazın] 

Toplam:    __________ TL/kWh [parasal tutarı yazın] 

Bu durumda belirlenen birim ısı bedeli şöyledir:  _______ TL/GJ [parasal tutarı yazın]. 
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Ek 3 

Tesise ve Aktarım Noktalarına bağlı dağıtım boru hatlarını gösteren 
Konum Planı 

 

 

[Konum Planını yazın] 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

“Bu yayının içeriğinden, yalnızca MWH Konsorsiyumu sorumludur ve dokümanın hiçbir şekilde  
Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıttığı varsayılamaz.” 


