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1 PROJEYE GENEL BAKIŞ 

1.1 Giriş 

Bu, "Enerji Sektörü Teknik Yardım projesi" nin dört bileşeninden biri olan "Enerji Verimliliği 

Bileşenleri İçin Danışmanlık Hizmetlerinin" (Proje) Nihai Raporudur. 

Enerji Sektörü Teknik Yardım projesi Türkiye için AB 2012 IPA programı altında finanse 

edilmektedir.  AB 2012 IPA'nın genel yönetimi ve denetimi, ETKB Bölüm Başkanlığı'nın başında yer 

alan ve ETKB, Avrupa Birliği Bakanlığı, Hazine, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Dünya 

Bankası temsilcilerinden oluşan bir Proje Yönlendirme Komitesi tarafından üstlenilmektedir. Projeyi 

ETKB uygulamakta ve Dünya Bankası yönetmektedir. 

Bu proje için kilit paydaşlar ETKB (EV, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün (YEGM) yetki 

alanındadır), ESCO’lar, UFK’lar ve endüstriyel işletme ve kuruluşlardır. 

Proje EXERGIA, Expertise Fransa ve ESCON ortak girişiminde MWH Türkiye (Lider) tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Projenin başlangıç tarihi 8 Ekim 2015’tir ve süresi ilk önce 18 ay iken daha 

sonra 24 aya uzatılmıştır. 

1.2 Arka plan 

Kıyaslanabilir bir kaç ülke ile karşılaştırıldığında Türk ekonomisi enerji yoğun olarak kabul 

edilmektedir ve bu, endüstriyel büyüme ve kentleşme ile daha da artacaktır.  Hükümetin 

güncellenmiş enerji stratejisi ve Türkiye'nin Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-13) hem ülkenin enerji 

arz güvenliğini sağlamayı, hem de çevresel etkileri asgariye indirmeyi hedeflemektedir.  Hükümet, 

özellikle sürdürülebilir enerji yatırımlarının, özellikle de Türkiye'nin sahip olduğu yenilenebilir enerji 

kaynaklarının geliştirilmesi ve ekonominin çeşitli yerlerinde - belediye tesisleri, kamu ve konut 

binaları, araç ve ekipman, aydınlatma vb. (endüstri toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ına 

karşılık gelmektedir) enerji verimliliği yatırımlarının artırılması üzerine odaklanmıştır  

Türkiye’nin, halen yüksek enerji yoğunluğunu, aşağıdakilere odaklanarak azaltması gerekmektedir: 

 CO2 emisyonlarının düşürme ve karbon ayak izini azaltma 

 Fosil yakıtları yenilenebilir enerji kaynakları ile değiştirme  

 Ulusal şebekede enerji iletim kayıplarını azaltma 

 İthal edilen enerji miktarını azaltma  

 Atıkları enerjiye yükseltme (Atıklarla ilgili olarak yalnızca kurtulunması gereken atıktan bir 

kaynak olma şeklinde paradigma değişikliği 

 Endüstriyel ve konut enerji verimliliğini arttırma. 

Enerji arzının ve özellikle de elektriğin güvenliği, mevcut hükümetin enerjiyle "kendi kendini 

sürdürülebilir/yeterli" bir ülke kurmakta karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. 

1.3 Amaçlar 

Projenin temel amaçları: 
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 Piyasa gelişiminin ve endüstri ve bina sektörlerinde EV için ölçek büyütmenin sağlanması;  

 Bu sektörlerde EV için ticari kredilerin desteklenmesi; 

 EV projelerinin tanıtılmasına, finanse edilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak için 

Türkiye’de bir ESCO (Enerji Hizmeti Şirketi) endüstrisinin kurulması ve 

 AB müktesebatına uygun olarak politika çerçevesi ve kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi. 

1.4 İş Kapsamı 

Bu proje, İş Tanımı ile tanımlandığı üzere aşağıdaki iki ana görev çerçevesinde yürütülmüştür: 

1. Endüstriyel ve Bina sektörlerinde Pazar Gelişmesi 

2. Ticari Enerji Verimliliği Kredilendirme Pazarı için Kapasite Geliştirme 

Bu iki ana görev altında uygulanan görevler şunlardır: 

Görev A. EV Stratejisinin Etkin Bir Şekilde Uygulanabilmesi İçin Politika Desteği. 

Görev B. Enerji Verimliliği Piyasa Araştırması  

Görev C. Bilgilendirme ve Farkındalık Faaliyetlerinin Hazırlanması ve Uygulanması 

Görev D. Eğitim Programlarının Geliştirilmesi (EVD’ler için) 

Görev E. ESCO Model Sözleşmelerinin Geliştirilmesi 

Görev F. Enerji Verimli Malzeme ve Ekipman (ENEVEL) Aracının Geliştirilmesi  

Görev G. Enerji Verimliliği Proje Oluşturma & Enerji Etüdü 

Görev H. Ticari Bankalar için Eğitim ve Kapasite Geliştirme 

Görev I. Paydaşlara Yönelik Kılavuzların Hazırlanması 

Görev J. Yeni Bankacılık Ürünlerinin Fizibilitesini Belirleme ve Değerlendirme 

Görev K. Proje Finansmanı için KOBİ'lerin Desteklenmesi 

Görev M. Enerji Verimliliği Farkındalık ve Görünürlük Eylemlerine yönelik Destek 

Görev N. Çevresel ve Sosyal Özet Notun Geliştirilmesi 

Görev O. Toplumsal Cinsiyet Kavramı 

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesiyle aşağıdaki sonuçlar beklenmiştir: 

 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde belirtilen önlemlerin etkili bir şekilde uygulanmasının 

desteklenmesi ve geliştirilmesi. 

 Enerji verimliliğinde proje hazırlama kapasitesinin iyileştirilmesi ve ticari enerji verimliliği 

borçlanma pazarı için kapasite geliştirilmesi 

 



  
 
 
 
 

 

 
 

 Sayfa - 7 - 

2 Faaliyet raporu 

Tüm Görevler için gerçekleştirilen çalışmalar, üretilen çıktılar ve katma değerleri ile göstergeler, karşılaşılan güçlükler/problemler ve genel 

değerlendirme ve tavsiyeler Tablo 2-2’te özetlenmiştir. 

Tablo 2-1: Proje Uygulama Özeti 

Görev Başlık Temel Çıktı Yürütülen 
çalışma 

Katma değer Göstergeler Engeller/Karşıl
aşılan 

sorunlar 

Genel değerlendirme ve 
öneriler 

A. 

EV Stratejisinin 
etkin bir şekilde 
uygulanabilmesi 
için politika 
desteği. 

D-2. Politika 
Desteği Raporu 

EV Stratejisi’nin 
efektif bir şekilde 
uygulanmasını 
sağlamak 
amacıyla, 
EED’nin her 
maddesi detaylı 
bir şekilde 
yotumlanarak 
EED’nin mevcut 
Türk mevzuat ve 
programları ile 
taslak UEVEP ile 
mukayesesi 
yapılmıştır. 

EED’nin 
dönüştürülmesi 
ve uygulanması 
için bir yol 
haritası 
hazırlanmıştır.  
Dönüşüme 
yardımcı olacak 
programları ile 
izleme ve 
değerlendirme 
süreçlerinin 
tasarlanmasına 
yardımcı olacak 
bina, ulaşım, 
tarım ve 
EED’nin spesifik 
maddeleri ile 
ilgili spesifik 
sorular 
yanıtlanmıştır. 

EED’nin 5 
maddesi 
hakkında detail 
destek 
sağlanmıştır. 

Uygulanacak 
önlemler ile 
alınacak 
kararların nasıl 
uygulanacağın
a dair detaylar 
UEVEP ile 
netlik 
kazancağından
, teknik 
şartnamenin 
orjinalinde yer 
aldığı şekliyle 
Görev A, 
YEGM’in ilgili 
ihtiyaçları ve 
gereksinimleri 
tespit edilerek 
önceliklendirilip
, karşılanıncaya 
ve UEVEP 
tamamlanıncay
a kadar efektif 
bir şekilde 
uygulanamayac
aktı. 

EED’nin maddeleri hakkında 
destek sağlanarak EED’nin 
dönüştürülmesi ve 
uygulanması için bir yol 
haritası hazırlandı. 
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Görev Başlık Temel Çıktı Yürütülen 
çalışma 

Katma değer Göstergeler Engeller/Karşıl
aşılan 

sorunlar 

Genel değerlendirme ve 
öneriler 

B. 
Enerji Verimliliği 
Piyasa 
Araştırması 

D-3. Enerji 
Verimliliği 
Piyasasının 
mevcut durumu 
hakkında Piyasa 
Değerlendirme 
Raporu 

Kapsamlı bir 
enerji verimliliği 
piyasası 
değerlendirme 
çalışması, bir 
kıyaslama 
çalışması ile 
birlikte 
yürütülmüştür. 

Türkiye'de enerji 
verimliliği 
piyasasının 
birçok yönü, en 
son 
veriler/bilgiler ile 
sunulmuştur.  
Ayrıca pratik bir 
kıyaslama aracı 
geliştirilmiştir. 

 Veri 
kullanılabilirliği 

Piyasa Değerlendirme 
Raporu ve kıyaslama raporu 
paydaşlar arasında 
dağıtılmalı ve gelecekteki 
piyasa değerlendirme 
çalışmaları, daha fazla ve 
güncel verilerle 
gerçekleştirildiğinde sunulan 
metodoloji dikkate 
alınmalıdır.  Ayrıca, eksik 
veri noktaları için kıyaslama 
aracı tamamlanmalı ve tüm 
piyasa oyuncuları tarafından 
kullanılmalıdır. D-4. Kıyaslama 

işlevleri hakkında 
rapor 

C. 

Bilgilendirme ve 
Farkındalık 
Faaliyetlerinin 
Hazırlanması ve 
Uygulanması 

D-5. 
Bilgilendirme ve 
bilinçlendirme 
materyalleri 
(broşürler, afişler, 
vs.) 

Enerji Verimliliği 
başarı 
hikayelerini 
sunan sektöre 
özel broşürler 
birçok sanayi ve 
ticaret sektör için 
hazırlanmıştır. 

Bu broşürler 
sadece KOBİ'ler 
arasında enerji 
verimliliği 
yatırımlarında 
farkındalık 
yaratmakla 
kalmayacak aynı 
zamanda en 
uygun enerji 
verimliliği 
yatırımları 
hakkında da 
bilgi verecektir. 

12 alt sektörü 
kapsayan 3 
broşür 
hazırlanmış ve 
dağıtılmak 
üzere 3.000 
kopya 
basılmıştır. 

 Basılı broşürler, ilgili sektör 
işletmelerinde dağıtılmalıdır. 

D-6. "ENEVEL" 
adı için Sicil 
Araştırması. 

"ENEVEL" adı 
için Sicil 
Araştırması 
gerçekleştirilmişti
r. 

Gerekirse 
"ENEVEL" adı 
artık tescil 
edilebilir. 

4 ayrı çevrimiçi 
veritabanı 
taranmıştır. 

 “ENEVEL" adı için Sicil 
Araştırması 
gerçekleştirilmiştir. 
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Görev Başlık Temel Çıktı Yürütülen 
çalışma 

Katma değer Göstergeler Engeller/Karşıl
aşılan 

sorunlar 

Genel değerlendirme ve 
öneriler 

D-7. Sanayi 
Odaları için 
seminerler/çalışta
ylar 

Sanayi odaları 
için bilgilendirici 
seminerler/çalışta
ylar 
gerçekleştirilmişti
r. 

Oda üyeleri için 
bilgi 
yaygınlaştırma 
ve bilinçlendirme 
faaliyetleri 
gerçekleştirilmişt
ir. 

9 Oda için 
seminerler/çalış
taylar 
gerçekleştirilmi
ştir. 

12 Odadan 3'ü 
işbirliği 
yapmamıştır. 

Genel olarak, katılımcılar 
etkinliklere ilgi göstermiş ve 
Odalardan enerji denetimleri 
için birçok başvuru 
alınmıştır. 

D-8. ETKB 
Çalışanları için 
Eğiticilerin Eğitimi 

YEGM personeli 
için eğitimler 
gerçekleştirilmişti
r. 

YEGM personeli 
için, Enerji 
Verimliliği 
Finansmanı ve 
ESCO Model 
Sözleşmeleri 
konularında 
kapasite 
geliştirme 
faaliyetleri 
gerçekleştirilmişt
ir. 

Toplam 5 gün 
boyunca 3 set 
eğitim 
düzenlenmiştir. 

 YEGM, eğitimlerin içeriği ve 
uygulanması konusunda 
memnun kalmıştır. 

D-9. Diğer 
paydaşlar için 
seminerler / 
çalıştaylar 

Çeşitli paydaşlar 
için bilgilendirici 
seminerler/çalışta
ylar 
gerçekleştirilmişti
r. 

Çeşitli 
paydaşların 
üyeleri için bilgi 
yaygınlaştırma 
ve bilinçlendirme 
faaliyetleri 
gerçekleştirilmişt
ir. 

Çeşitli OSB'ler 
ve sektör 
dernekleri de 
dahil olmak 
üzere 8 farklı 
kuruluş için 
seminerler/çalış
taylar 
gerçekleştirilmi
ştir. 

 Genel olarak, katılımcılar 
etkinliklere ilgi göstermiş ve 
paydaşlardan enerji 
denetimleri için birçok 
başvuru alınmıştır. 

D. 

Eğitim 
Programlarının 
Geliştirilmesi 
(ESCO'lar için) 

D-10. ESCO'lar 
için eğitim 
programları 

ESCO'lar için 
özel eğitim 
programları 
düzenlenmiştir. 

ESCO'lar, eğitim 
programlarını 
oldukça faydalı 
ve sonuç odaklı 
hale getiren 
ayrıntılı bir EİA 

Toplam 20 gün 
boyunca 6 set 
eğitim 
düzenlenmiştir. 

Eğitimler uzun 
bir sürede 
uygulanmış 
olsa da, 
ESCO'lar 
bazen 

Eğitimlerin kapsamı, ESCO 
konseptinin yanı sıra enerji 
verimliliği yatırımlarının 
teknik ve mali yönleri de 
dahil olmak üzere oldukça 
geniş olmuştur. 
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Görev Başlık Temel Çıktı Yürütülen 
çalışma 

Katma değer Göstergeler Engeller/Karşıl
aşılan 

sorunlar 

Genel değerlendirme ve 
öneriler 

aracılığıyla 
belirlenen 
konular 
hakkında 
eğitilmiştir. 

eğitimlere 
katılmak için 
programlarını 
ayarlamaları 
konusunda 
zorluklar 
yaşamışlardır. 

E. 
ESCO Model 
Sözleşmelerinin 
Geliştirilmesi 

D-11. ENEVEL 
ESCO Modeli ve 
Raporları 

ESCO Modeli 
Sözleşme 
Şablonları ve 
Raporları, 
Türkiye'de ESCO 
Piyasasının 
geliştirilmesi için 
bir Yol Haritası 
Raporu ile birlikte 
geliştirilmiştir. 

ESCO Model 
Sözleşme 
Şablonları, 
Türkiye'de 
ESCO Modelleri 
uygulamak 
isteyenler 
tarafından 
kullanılabilir.  
Yol Haritası 
Raporu 
Türkiye'de bir 
ESCO 
Piyasasının 
geliştirilmesi için 
gerekli tüm 
adımları 
sunmaktadır. 

4 ayrı ESCO 
Modeli 
Sözleşme 
şablonu ve 
Raporu 
geliştirilmiştir. 

 ESCO Modeil Sözleşme 
Şablonları, halihazırda 
geliştirilen şablonlara ve 
çeşitli paydaşlarla kapsamlı 
bir görüşmeye dayalı olarak 
geliştirilmiştir.  Yol Haritası, 
ayrıntılı bir şekilde 
incelenecek ve bir kılavuz 
belge olarak kullanılacak 
önemli bir Rapor olarak 
görülmektedir. 

D-12&14. 
Azaltılmış 
Finansal Risk 
ESCO Modeli 
(EPC Modeli) ve 
Raporlar 

D-13. Enerji 
Satın Alma 
Sözleşmesi 
(ESS) Modeli ve 
Raporları 

F. 

Enerji Verimli 
Malzeme ve 
Ekipman 
(ENEVEL) 
Aracının 
Geliştirilmesi 

D-15. Web 
Tabanlı ENEVEL 
Aracı 

Web tabanlı 
ENEVEL Aracı 
geliştirilmiştir. 

Araç, enerji 
açısından 
verimli 
malzemeler ve 
ekipmanın bir 
listesini 
içermektedir. 

  Araç, referans belge olarak 
kullanılmak üzere Proje Web 
Sitesine yüklenecektir. 

G. 
Enerji Verimliliği 
Proje Oluşturma 
ve Enerji 

D-16. Enerji 
Denetimlerini 
Yapma 

Proje 
kapsamında 
KOBİ'lerde Gidiş 

Enerji Verimliliği 
kavramı 
tanıtılmış ve 

Toplam 260 
Enerji Etüdü 
gerçekleştirilmi

Projenin 
başlangıcında 
böylesine 

Enerji Denetimlerinin 
sonuçları, katılımcıların 
Enerji Denetim Raporlarını 
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Görev Başlık Temel Çıktı Yürütülen 
çalışma 

Katma değer Göstergeler Engeller/Karşıl
aşılan 

sorunlar 

Genel değerlendirme ve 
öneriler 

Denetimi Yolu 
(Walkthrough), 
Normal ve 
Ayrıntılı Enerji 
Denetimleri 
gerçekleştirilmişti
r. 

Enerji Denetimi 
uygulamakla 
görevli olmayan 
KOBİ'ler için 
farkındalık 
artırılmıştır. 

ştir.  Toplam 
nihai enerji 
tasarrufu 
397.981.785 
kWh/yıl, yıllık 
maliyet 
tasarrufu 
87.204.883 TL 
ve toplam 
yatırım 
maliyetinin 
296.602.067 TL 
olarak tahmin 
edilmiştir. 

büyük 
kapsamda 
Enerji Denetimi 
yapmak ciddi 
zorluklar gibi 
görünse de, 
bunlar 
Danışman 
tarafından iyi 
tanımlanmış ve 
geliştirilmiş bir 
proje başlatma 
stratejisi ile 
aşılmıştır. 

aldıktan kısa bir süre sonra 
Enerji Verimliliğine yatırım 
yapmaya başlamış 
olduklarını ve tesislerinde 
Enerji Verimliliği 
iyileştirmelerinde büyük bir 
potansiyel olduğunu 
göstermiştir. 

D-17. Enerji 
Denetim Raporu, 
Fizibilite ve 
Bankacılık 
Raporlarının 
Standardizasyon
u 

Enerji Denetim 
Raporu 
şablonları, 
Projedeki Enerji 
Denetimleri 
başlamadan önce 
geliştirilmiştir.  
Uygulama oranını 
artırmak için bir 
Banka Kabul 
Edilirlik Raporu 
da sunulmuştur. 

Şablonlar, 
Raporları 
standartlaştırma
k için yardımcı 
olmuştur.  
Gelecekte 
uygulanması için 
referans 
belgeler olarak 
da 
kullanılabilirler. 

3 Enerji 
Denetim 
Raporu 
şablonları, 
Gidiş Yolu, 
Normal ve 
Ayrıntılı Enerji 
Denetimleri için 
hazırlanmıştır.  
1 Banka Kabul 
Edilirlik Raporu 
şablonu da 
geliştirilmiştir. 

 Enerji Denetimi ve Banka 
Kabul Edilirlik Raporu 
şablonlarının kullanımı, 
Projelerin uygulanması ile 
sınırlı olmalıdır.  Özellikle 
Banka Kabul Edilirlik 
Raporu, Enerji Denetimi 
sürecinin standart bir 
prosedürü olarak 
kullanılabilir. 

D-18. Web 
Tabanlı Proje 
Uygulama Aracı 

Bir Web Tabanlı 
Proje Uygulama 
Aracı 
geliştirilmiştir. 

Bu araç, Enerji 
Denetimi 
uygulamalarını 
çevrimiçi olarak 
almak için 
geliştirilmiştir. 

  Araç, Projede Enerji 
Denetimi uygulamalarını 
toplamanın yollarından biri 
olmuştur. 

D-19. Bir 
SharePoint 

Bir paylaşım 
(SharePoint) 

Site, proje 
uzmanları 

  Paylaşım sitesi, Proje 
uzmanlarının verimli ve 
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Görev Başlık Temel Çıktı Yürütülen 
çalışma 

Katma değer Göstergeler Engeller/Karşıl
aşılan 

sorunlar 

Genel değerlendirme ve 
öneriler 

sitesinin 
kurulması 

sitesi 
kurulmuştur. 

tarafından 
iletişim ve 
koordinasyon 
amacıyla 
kullanılmıştır. 

uyumlu bir şekilde 
çalışmasına yardımcı 
olmuştur. 

D-20. Enerji 
Verimliliği Araç 
Kutusu 

Bir Enerji 
Verimliliği Araç 
Kutusu 
geliştirilmiştir. 

Araç Kutusu, 
Projede 
kullanılan ve 
daha sonra da 
kullanılabilen 
çeşitli Enerji 
Verimliliği 
Araçları 
sağlamaktadır. 

9 adet mali ve 
teknik araç 
geliştirilmiştir. 

 Enerji Verimliliği Araç 
Kutusu, uygulanması kolay 
mali ve teknik araçlar 
sağlamaktadır ve 
sürdürülebilir bir şekilde 
yaygınlaştırılması ve 
kullanılması gerekir. 

H. 

Ticari Bankalar 
için Eğitim ve 
Kapasite 
Geliştirme 

D-21. Ticari 
bankalar için 
eğitim 
programları 

Ticari bankalar 
için Eğitim 
Programları 
geliştirilmiş ve 
uygulanmıştır. 

Ticari bankaların 
Enerji 
Verimliliği'nde 
kapasite 
oluşturmaları 
için eğitimler 
düzenlenmiştir. 

Birçok farklı 
kitleyi hedef 
alan 3 farklı 
ticaret bankası 
için 10 grup 
eğitim 
düzenlenmiştir. 

 Ticari bankalar için 
düzenlenen eğitimler, Enerji 
Verimliliği'nde bankalar 
bünyesinde kapasite 
oluşturulmasında çok yararlı 
olmuş, Enerji Denetimlerinin 
uygulanması sırasında 
somut sonuçlar elde 
edilmiştir. 

I. 

Paydaşlara 
Yönelik 
Kılavuzların 
Hazırlanması 

D-22. Bankalar 
ve ESCO'lara 
Yönelik Kılavuz 
İlkeler 

Bankalar ve 
ESCO'lara 
Yönelik Kılavuz 
İlkeler 
geliştirilmiştir. 

Bankalar ve 
ESCO'lar için 
geliştirilen 
kılavuzlar, Enerji 
Verimliliği 
Finansmanına, 
özellikle de 
çeşitli vaka 
incelemeleri de 
dahil olmak 
üzere ESCO 
Modeli 

ESCO'lar, 
bankalar ve 
leasing 
şirketleri için 3 
grup Kılavuz 
geliştirilmiştir. 

 Kılavuzlar, Projenin Temel 
Çıktılarından biridir ve 
Projenin çıktıları ile birlikte 
daha çok sayıda tarafa 
ulaşmak için ilgili paydaşlar 
arasında etkin bir şekilde 
dağıtılmalıdır. 



  
 
 
 
 

 

 
 

 Sayfa - 13 - 

Görev Başlık Temel Çıktı Yürütülen 
çalışma 

Katma değer Göstergeler Engeller/Karşıl
aşılan 

sorunlar 

Genel değerlendirme ve 
öneriler 

sözleşmelerine 
odaklanmıştır. 

J. 

Yeni Bankacılık 
Ürünlerinin 
Fizibilitesini 
Belirlemek ve 
Değerlendirmek 

D-23. Yeni 
Bankacılık 
Ürünleri ve 
Finansal 
Yöntemler 
Raporu 

Yeni bir 
Bankacılık 
Ürünleri ve 
Finansal 
Yöntemler 
Raporu 
geliştirilmiştir. 

Rapor, çeşitli 
çıkar sahipleri ile 
çok sayıda 
görüşmeyi ve 
ulusal ve 
uluslararası 
uzmanların 
güçlü işbirliğini 
içeren ayrıntılı 
bir çalışmanın 
ardından 
geliştirilmiştir.  
Türkiye'de 
uygulanabilir 
olduğu 
düşünülen Enerji 
Verimliliği 
Finansman 
mekanizmasını 
sunmaktadır. 

  Raporun, Projenin En önemli 
çıktılarından biri olduğu 
tespit edilmekte ve raporun 
Türkiye'nin, Enerji Verimliliği 
Finansmanı ile ilgili tüm 
paydaşlar arasında 
dağıtılması şiddetle tavsiye 
edilmektedir.  Raporun 
ayrıca, Enerji Verimliliği 
Finansmanı kapsamında 
alınması gereken daha 
başka eylemler için ilgili 
hükümet organları tarafından 
gözden geçirilmesi 
önerilmektedir. 

K. 

Proje 
Finansmanı için 
KOBİ'lerin 
Desteklenmesi 

D-24. Proje Hattı 
Aracı 

Bir Proje Hattı 
Aracı 
geliştirilmiştir. 

Araç, Proje 
kapsamında 
gerçekleştirilen 
Enerji 
Denetimlerinin 
sonuçları için bir 
izleme aracı 
olarak 
kullanılmıştır. 

Bu Araç, 766 
Enerji Denetim 
başvurusundan 
onaylanan 
260'ında 
tanımlı 1,119 
Enerji 
Verimliliği 
önlemi 
hakkındaki 
izleme 
bilgilerini 
içermektedir. 

 Aracın sonuçları, çeşitli alt 
sektörler için tanımlanan ve / 
veya uygulanan tedbirlerin 
türleri, tasarruf potansiyeli, 
yatırım maliyetleri ve 
önlemlerin neden 
uygulanmamasına karar 
verildiğine ilişkin tipik 
sebepleri içeren fakat 
bunlarla sınırlı olmayan her 
tür istatistiksel analiz için 
esastır. 
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Görev Başlık Temel Çıktı Yürütülen 
çalışma 

Katma değer Göstergeler Engeller/Karşıl
aşılan 

sorunlar 

Genel değerlendirme ve 
öneriler 

M. 

Enerji Verimliliği 
Farkındalık ve 
Görünürlük 
Eylemlerine 
yönelik Destek 

D-25. Proje Web 
Sitesi 

Bir Proje Web 
Sitesi 
geliştirilmiştir. 

Web sitesi, 
şablonlar, 
araçlar ve 
çıktılar da dahil 
olmak üzere 
Projenin kilit 
unsurlarını 
içermektedir. 

  Web sitesinin, Projenin 
uygulanmasını takiben Enerji 
Verimliliği için bir kaynak 
olması beklenmektedir. 

N. 

Çevresel ve 
Sosyal Özet 
Notun 
Geliştirilmesi 

D-27. Çevresel 
ve Sosyal Etki 
Değerlendirmesi 
Özet Notu 

Çevresel ve 
Sosyal Etki 
Değerlendirmesi 
Özet Notu 
hazırlandı. 

Enerji 
Denetimlerinde 
tanımlanan 
Enerji Verimliliği 
önlemlerinin 
çevresel ve 
sosyal etkilerini 
değerlendirmek 
için bir ÇSED 
Özet Not 
geliştirilmiştir. 

138 Enerji 
Denetimi için 
ÇSED 
gerçekleştirilmi
ştir. 

 ÇSED Kısa Notunun 
KOBİ'lere, özellikle de 
UFK'lar (Uluslararası 
Finansal Kuruluşlar) 
aracılığıyla kredi başvurusu 
yapmayı düşünenlere 
yardımcı olması 
beklenmektedir. 

O. 
Toplumsal 
Cinsiyet 
Kavramı 

D-28. Cinsiyete 
Duyarlı Anket ve 
Kısa Not 

Bir Cinsiyete 
Duyarlı Anket ve 
Kısa Not 
geliştirilmiştir.  

Projedeki Enerji 
Denetimlerinin 
cinsiyet eksenini 
değerlendirmek 
için Cinsiyete 
Duyarlı Kısa Not 
hazırlanmıştır. 

  Cinsiyete Duyarlı Kısa Not, 
Enerji Verimliliği 
yatırımlarında cinsiyetin 
etkisinin anlaşılmasında 
yardımcı olmuştur. 

 

Her Görevde gerçekleştirilen başlıca faaliyetler aşağıdaki Tablolar'da özetlenmiştir.  Tablolarda ayrıca her Görevde üretilen çıktılar da yer 

almaktadır. 

Tablo 2-2, Görev 0 Başlangıç Aşamasındaki başlıca faaliyetleri / Çıktıları özetlemektedir. 
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Tablo 2-2: Görev 0'daki Ana Faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

0 
 

Başlangıç 
aşaması 

0.1 Başlangıç Raporu  Proje uygulama ekibi üyeleri arasındaki toplantılar 

o Her ekip üyesinin rollerini ve sorumluluklarını belirlemek ve bir proje uygulama planı 

başlatmak için 2 ve 3 Kasım  2015'de Atina'da Proje uygulama ekibi üyeleri arasında 

bir toplantı düzenlenmiştir. 

o Her Görevin daha ayrıntılı olarak nasıl uygulanacağını ve ertesi gün düzenlenen 

Başlangıç toplantısı için nasıl hazırlık yapılacağını görüşmek üzere 25 ve 26 Kasım 

2015’de Ankara'da Proje uygulama ekibi üyeleri arasında başka bir toplantı 

düzenlenmiştir. 

 ESCO'lar ile giriş toplantısı 

o Çeşitli sanayi sektörlerinde KOBİ'ler için enerji denetimleri başarıyla yürütmek ve 

taahhüt edilen sayıda enerji denetimini teslim etmek için bir strateji oluşturmak 

amacıyla detayları planlamak üzere 10 Kasım 2015 tarihinde Ankara'da ESCO'lar ile 

bir tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. 

 Proje başlangıç toplantısı 

o ETKB, YEGM, Dünya Bankası, MWH ve OG üyelerinin katılımıyla 27 Kasım 2015 

tarihinde YEGM’de proje başlangıç toplantısı yapılmıştır 

o Toplantı sırasında proje görevlerini yerine getirmek için çözüm bekleyen sorunlar ele 

alınmıştır 

 

Tablo 2-3 Görev A. EV Stratejisinin Etkin Bir Şekilde Uygulanabilmesi İçin Politika Desteği’nde temel faaliyetleri/Çıktıları özetler. 

Tablo 2-3: Görev A'daki Ana faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

A  EV Stratejisinin Etkin Bir Şekilde Uygulanabilmesi İçin Politika Desteği. 

A.1 
 

Yeni AB Enerji 
Verimliliği 
Direktifinin 
(2012/27/EU) ve 
diğer ilgili 
müktesebatın 
Türkiye için 
geliştirilmesi ve 

A.1 Politika desteği raporu  Enerji Verimliliği Direktifi (EVD)'nin Türkiye'deki mevcut durumu ile Enerji Verimliliği Ulusal 

Eylem Planı (EVUEP) taslağı kıyaslanmıştır 

 EVD'nin tüm makaleleri incelenmiştir 

 AB üyesi ülkeler tarafından kullanılan AB Komisyonu rehber dokümanları açıklanmıştır. 

 YEGM tarafından talep edilen karmaşık Makalelerin birçoğunda, kısmen Komisyon rehber 

dokümanlarına dayanan detaylı rehberlik notları ve AB ülkelerindeki tecrübeler 

sunulmuştur. Temmuz 2017'de YEGM yetkilileri ile görüşülen bir ara rapor vardır. 

 EVD'in uygulanması için yol haritası geliştirilmiştir. YEGM yetkilileri ile görüşülen geçici bir 
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Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

A  EV Stratejisinin Etkin Bir Şekilde Uygulanabilmesi İçin Politika Desteği. 

iç hukuka 
aktarılması ve 
Kılavuz İlkeler 
ile gerekli 
Rehberlik 
Notlarının 
geliştirilmesi ve 
uygulanması 

yol haritası vardır 

 Taslak EVUEP'de özetlenen 55 önlem üzerinde inceleme yapılmış ve yorumlanmıştır 

 Uygulamanın bir sonraki adımları için öneriler belirtilmiştir 

A.2 
 

Strateji 
dahilindeki 
hükümler için 
uygulama 
desteği 

 YEGM'nin talep ettiği alanlar için detaylı destek sağlanmıştır. Bunlar, tarım ve taşımacılık, 

doğrudan EVD'nin dışında kalan, ancak genel enerji verimliliği stratejisi için önemli olan 

potansiyel projelerin geliştirilmesiyle ilgilidir. 

 Temmuz 2017'de YEGM yetkilileri ile görüşülen bir ara rapor vardır. 

A.3 
 

EV Stratejisinin 
uygulanmasının, 
EV 
programlarının 
İzleme ve 
Değerlendirmesi 
(İ ve D) 
vasıtasıyla 
desteklenmesi 
(Buna, program 
İ ve D verisi 
toplanması ve 
analizi üzerine 
kurulmuş olan İ 
ve D 
metodolojilerinin 
ve planlarının 
hazırlanması da 
dahildir) 

 Politika Boşluk Analizi Çalışması'nda (C02) yapılan araştırma ve inceleme çalışmalarının 

temelini atarak, metodolojiyi gözden geçirilmiştir 

 EVD'deki belirli maddeler için, gelecekteki İ ve D ve uyumluluk konusunda rehberlik 

verilmiştir. 
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Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

A  EV Stratejisinin Etkin Bir Şekilde Uygulanabilmesi İçin Politika Desteği. 

A.4 
 

Politika 
Diyaloğu 
Programının 
Geliştirilmesi 

 YEGM, EVUEP hazırlanırken bir istişare süreci geliştirmiştir. 

 Eylül 2015'te, enerji verimliliği üzerine Konsorsiyum uzmanının konuştuğu bir sempozyum 

gerçekleştirilmiştir. Bu, genel istişare sürecinin bir unsuru olmuştur. 

    Görev A altında geliştirilen yol haritası, YEGM tarafından EVUEP uygulanırken kılavuz 

belge olarak kullanılacaktır. 

 Görev A kapsamında sağlanan EV program tasarımı şablonu, yeni EV programları 

geliştirirken YEGM tarafından kullanılabilir. 

 Son olarak, Görev A'da geliştirilen ve teslim edilen çalışmalar YEGM'nin EVD'yi 

değiştirmesine yardımcı olacaktır. 

 

Tablo 2-4, Görev B, Enerji Verimliliği Piyasası Çalışması'ndaki ana faaliyetleri / Çıktıları özetlemektedir. 

Tablo 2-4: Görev B'deki Ana Faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri 

B Enerji Verimliliği Piyasa Araştırması 

B.1 
 

Araştırma 
probleminin 
tanımı 

B.1 Enerji verimliliği 
piyasasının mevcut 
durumu hakkında piyasa 
değerlendirme raporu 
 
B.2 Kıyaslama işlevleri 
hakkında rapor 

Danışman ilk olarak, İş Tanımı çalışmasının kapsamını ve sınırlarını, İş Tanımı'na göre analiz 
etmiştir ve bunlara aşağıdakiler dahildir: 
1. Sanayi ve inşaat sektörlerinde Türkiye'de uygulanabilir enerji verimliliği teknolojilerinin 

değerlendirilmesi; 

2. Sanayi ve inşaat sektörlerinde mevcut olan en uygun maliyetli teknikleri ve teknolojilerini 

kullanarak daha derin enerji tasarrufu potansiyelinin araştırılması.  

3. Enerji tüketimi, enerji verimliliği potansiyelleri ve yatırımları ile ilgili tahminler ve tanımlanan 

her sektör için enerji verimliliği iyileştirmelerinin potansiyel yararları ve etkileri ile ilgili olarak 

sanayi ve inşaat sektörlerinde tesis envanterinin tanımlanması. 

4. Olası telafi edici önlemler için yüksek / düşük performans gösterenlerin belirlenmesi için 

sanayi ve inşaat sektörleri için kıyaslama işlevlerinin oluşturulması. 

5. Dağıtım ve gelecekteki Enerji Verimliliği Programlaması için model kıyaslama sağlamak 

üzere kılavuz ilkelerin tanımlanması 

Danışman öncelikle, sanayi ve hizmet sektörleri için hedef alt sektörleri belirleyen çalışmanın 
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Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri 

B Enerji Verimliliği Piyasa Araştırması 

B.2 Çalışma 
tasarımının 
seçimi ve 
oluşturulması 

içerik tablosunu tanımlamıştır. İçerik tablosu tanımlandıktan sonra, Danışman, ilgili sektörler ve 
bölümler için gerekli tüm kilit uzmanları faaliyet alanına dahil etmiş ve faaliyetleri organize 
etmiş, planlamış ve koordine etmiştir. 

B.3 Enerji verimliliği 
piyasa 
araştırmasının 
yapısının 
tanımlanması 

Danışman, enerji verimliliği politikasının kısmi bir yeniden değerlendirmesini kapsayan enerji 
verimliliği piyasasının yapısını, potansiyel enerji ve maliyet tasarrufunu tahmin ederek anahtar 
piyasa aktörlerini, Türkiye'de hem sanayi hem de ticari inşaat sektörlerine genel bir bakışı 
belirlemek için tanımlamıştır. Bu tasarrufların sağlanması için beklenen yatırımlar, hem sanayi 
hem de ticari binalarda Türkiye'de uygulanması beklenen BAT'ların ayrıntılı bir analizi, Türkiye 
için belirlenen her sektörün özel incelemesini içermektedir. Danışman ayrıca, özel olarak bu 
teknolojilerin yerel piyasası üzerinde odaklanarak, tüm sektörlerde uygulanabilen yatay 
teknolojilerin ayrıntılı bir değerlendirmesini hazırlamıştır. Derinlemesine analiz, EV piyasa 
araştırmasının Ek I'inde yer almaktadır. Çalışmanın bir parçası olarak, Danışman ayrıca, 
Görevlendirme için hazırlanan kıyaslama aracını ayrıntılarıyla sunan Karşılaştırma Kılavuzu'nu 
hazırlamıştır. 

B.4 Bilgi türlerinin 
ve kaynakların 
tanımlanması 

Danışman, genel analize yönelik veri toplamak için çeşitli resmi kaynaklardan faydalanmıştır. 
Özellikle, Danışman, sektördeki Danışman tecrübelerinden elde edilen bilgilere ve bir dizi 
başka amaçla toplanan ve halihazırda var olan resmi bilgilere atıf yapan ikincil verilere 
dayanan birincil verilere dayanmıştır. Birincil verilerin ana kaynakları, Türkiye'deki enerji 
verimliliği programları için hazırlanan resmi enerji denetim raporları ve yatırım planı raporlarını 
(örneğin, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı (TurSEFF), sanayi ve hizmet sektörlerinde 
enerji denetimi faaliyetleri vb.) içermektedir. 
İkincil verilerin ana kaynakları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA), EPDK, İGDAŞ, TÜİK, sanayi ve hizmet sektörleri için sektörel Dernekler, ticaret 
ve sanayi odaları, OSBUK, TOBB , KOSGEB, DOSİDER, DEİK ve BREF dokümanları 
bulunmaktadır. Danışman hem resmi raporlama ve web sitelerinden gelen bilgileri toplamış 
hem de gerekli olduğunda paydaşlarla temas kurmuştur. 

B. 5 Bulguların 
formüle 
edilmesi 

Danışman, enerji verimliliği piyasasının derinlemesine değerlendirilmesinin ardından, 
aşağıdakilerin de dahil olduğu çalışma sonuçlarını ana hatlarıyla özetlemiştir: 

 Türkiye'de kendi kendini sürdürebilir piyasa durumunun analizi 

 Türkiye'de sanayi sektöründe toplam yatırım potansiyelinin tahmini, geri ödeme süreleri, 

enerji ve maliyet tasarrufları 

 Türkiye'de hizmet sektöründe toplam yatırım potansiyelinin tahmini, geri ödeme süreleri, 

enerji ve maliyet tasarrufları 
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Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri 

B Enerji Verimliliği Piyasa Araştırması 

 KOBİ'ler için zamanla veri toplama ve analizini kurumsallaştırma ve geliştirme önerileri 

    Görev B'de geliştirilen çalışmalar ve sunumlar YEGM'ye sunulmuş ve kapsamlı bir şekilde 

tartışılmıştır.  YEGM artık veri toplama ve analizine daha duyarlı olduğundan, sonuçlar, 

ilgili çabaları destekleyecek bir yapı sağlayacaktır. 

 Piyasa değerlendirme çalışmasının sonuçları, Proje kapsamında düzenlenen birçok etkinlik 

ile dağıtılmıştır. 

 

 

Tablo 2-5, Görev C'de Hazırlanan ve Bilgi ve Farkındalık Faaliyetlerinin Hazırlanması ve Gerçekleştirilmesi başlıklı ana faaliyetleri / 

Çıktıları özetlemektedir. 

Tablo 2-5: Görev C'deki Ana Faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

C Bilgilendirme ve Farkındalık Faaliyetlerinin Hazırlanması ve Uygulanması 

C.1 
 

Bilginin hazırlanması 
ve bilinçlendirme 
materyalleri 

C.1 Bilgilendirme ve 
bilinçlendirme 
materyalleri (broşürler, 
afişler, vs.) 

 Genel AB IPA/12 broşürü 

o CS01 Yüklenicisine Projeyle ilgili tanıtım materyalleri sağlanmıştır 

o 2016 ve 2017 yıllarında Enerji Verimliliği Haftalarına Katılım sağlanmış ve broşür 

dağıtılmıştır 

 Sektörel broşürler 

o Geliştirilecek olan broşürlerin içeriği konusunda Bakanlıkla görüş birliğine varılmıştır. 

o Sanayi ve ticaret binaları sektörlerinde çeşitli alt sektörler belirlenmiş ve enerji 

verimliliği vaka çalışmalarıyla sektörel broşürler geliştirilmiştir. 

 Bu broşürler ilerideki etkinliklerde bilgilendirme ve farkındalık yaratma amacıyla 

Bakanlık tarafından dağıtılacaktır. 

 İnfografikler 

o Geliştirilecek olan infografiklerin konsepti konusunda Bakanlıkla görüş birliğine 

varılmıştır. 

o Projenin niceliksel başarılarını gösteren bir infografik geliştirilmiştir. 

C.2 “ENEVEL" adı için 
Sicil Araştırması 

C.2 "ENEVEL" adı için 
Sicil Araştırması. 

 Sicil araştırması 

o Projenin ana çıktılarından biri olan "ENEVEL" (Enerji Verimli Ekipman Listesi) adına 

bir sicil araştırması yapılmıştır. 

o "ENEVEL" isminin kayıt edilmediğinden ve buna göre bir Rapor hazırlandığından 
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Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

C Bilgilendirme ve Farkındalık Faaliyetlerinin Hazırlanması ve Uygulanması 

emin olunmuştur. 

C.3 Sanayi Odaları için 
seminerler/çalıştaylar 
düzenlenmesi 

C.3 Sanayi Odaları için 
seminerler/çalıştaylar  

 Sanayi Odalarına ziyaretler 

o Projeyi tanıtmak ve Proje ile Odalar arasında bir işbirliği oluşturmak için 12 Sanayi 

Odası ziyaret edilmiştir. 

o Proje kapsamında yapılacak olan ücretsiz Enerji Denetimine başvuruları toplamak 

için Odalara Proje Başvuru Formları verilmiştir 

o Kendi tesislerinde seminerlere / çalıştaylara katılmak isteyen Odalar belirlenmiştir 

o İlgili Odaların etkinliklerinin içeriğini belirlemek için Odaların ihtiyaçları ve şartları 

değerlendirilmiştir 

 Sanayi Odaları için seminerler/çalıştaylar 

o Etkinliklerin ana içeriği olarak Enerji Verimliliğinin Tanıtımı ve Enerji Verimliliğinin 

Finansmanı ve Hedef Kitle olarak KOBİ sahipleri belirlenmiştir 

o 9 Sanayi Odası için seminerler/çalıştaylar düzenlenmiştir 

 Ankara Sanayi Odası - 16 Haziran 2016 (13 katılımcı) 

 Eskişehir Sanayi Odası - 17 Haziran 2016 Cuma (29 katılımcı) 

 Adana Sanayi Odası - 23 Haziran 2016 Perşembe (27 katılımcı) 

 Ege Bölgesi (İzmir) Sanayi Odası - 3 Ağustos 2016 (27 katılımcı) 

 İstanbul Sanayi Odası - 27 Eylül 2016 Salı (35 katılımcı) 

 Kocaeli Sanayi Odası - 29 Eylül 2016 Perşembe (18 katılımcı) 

 Konya Sanayi Odası - 19 Ekim 2016 Çarşamba (3 katılımcı) 

 Gaziantep Sanayi Odası - 25 Ekim 2016 Salı (36 katılımcı) 

 Denizli Sanayi Odası - 24 Kasım 2016 Perşembe (15 katılımcı) 

o "Sanayi Odaları için Seminerler / Çalıştaylar" Raporu hazırlanmıştır 

C.4 İlgili paydaşlar için 
seminerler/çalıştaylar 
düzenlenmesi 

C.4 ETKB Çalışanları 
için Eğiticilerin Eğitimi 

 ETKB Çalışanları için Eğiticilerin Eğitimi için Eğitim İhtiyaç Analizi 

o 24 Ağustos 2016'da ETKB (YEGM) çalışanları için Eğiticilerin Eğitimi 

gerçekleştirilmiştir 

o Enerji Verimliliği Finansmanı ve ESCO Model Sözleşmeleri (özellikle kamu 

sektöründe) Eğiticilerin Eğitiminin ana içeriği olarak belirlenmiştir. 

 ETKB (YEGM) Çalışanları için Eğiticilerin Eğitimi 

o Aşağıda belirtilen 3 eğitim oturumu (toplam 5 gün) gerçekleştirilmiştir: 

 Enerji Verimliliği Finansmanı - 26-27 Ocak 2017 (25 katılımcı) 

 ESCO Model Sözleşmeleri - 3-4 Nisan 2017 (17 katılımcı) 
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Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

C Bilgilendirme ve Farkındalık Faaliyetlerinin Hazırlanması ve Uygulanması 

 Kamu Sektöründe EPC Sözleşmeleri - 8 Eylül 2017 (10 katılımcı) 

C.5 Diğer paydaşlar 
için seminerler / 
çalıştaylar 

 Diğer paydaşlar için seminerler / çalıştaylar 

o Seminer / çalıştaylar için çeşitli Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve çeşitli sektörel 

dernekler belirleniştir  

o Etkinliklerin ana içeriği olarak Enerji Verimliliğinin Tanıtımı ve Enerji Verimliliğinin 

Finansmanı belirlenmiştir 

o Aşağıdaki paydaşlar için seminerler / çalıştaylar düzenlenmiştir: 

 İkitelli OSB - 4 Mayıs 2017 Perşembe (7 katılımcı) 

 OSTİM OSB - 23 Mayıs 2017 Salı (7 katılımcı) 

 İzmir Atatürk OSB - 25 Mayıs 2017 Perşembe (84 katılımcı) 

 Mersin Tarsus OSB - 25 Mayıs 2017 Perşembe (12 katılımcı) 

 Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) - 9 Haziran 2017 (20 

katılımcı) 

 Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) - 19 Temmuz 

2017 (21 katılımcı) 

 Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) - 21 Temmuz 2017 (18 

katılımcı) 

 Veliköy OSB - 16 Ağustos 2017 Çarşamba (8 katılımcı) 

o “Diğer Paydaşlar için Seminerler / Çalıştaylar" Raporu hazırlanmıştır 

 

Tablo 2-6, Görev D, Eğitim Programlarının Geliştirilmesi (ESCO'lar için) içindeki temel faaliyetleri / Teklifleri özetlemektedir. 

Tablo 2-6: Görev D'deki Ana Faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Temel 
Çıktı 

Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

D Eğitim Programlarının Geliştirilmesi (ESCO'lar için) 

D.1 
 

Eğitim 
İhtiyaçları 
Analizi 

D.1 
ESCO'lar 
için eğitim 
programları 

 Etkili ESCO eğitim kursları tasarlamak için ESCO (EVD) ve ilgili şirketlerin eğitim ihtiyaçlarını 

değerlendirmek üzere bir Eğitim İhtiyaç Analizi (EİA) anketinin hazırlanması 

 ESCO eğitim konfigürasyonunu ve içeriğini tartışmak için bir EİA çalıştayının düzenlenmesi (tarih: 2 Mart 

2016).  

 Eğitim kurslarının, ESCO personelinin sertifikasyon için zorunlu bir gereklilik olarak yerine getirmesi 

gereken eğitimden farklı olmasını sağlama 
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Görev Başlık Temel 
Çıktı 

Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

D Eğitim Programlarının Geliştirilmesi (ESCO'lar için) 

 Eğitim kurslarının içeriği, beklenen zamanlaması, yeri ve süresinin kesinleştirilmesi. Aşağıdaki konularda 

20 günlük bir eğitim verilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır: 

o Bölüm A: Giriş bölümü - temel kavramlar  

o Bölüm B: Enerji yönetimi 

o Bölüm C: Yatırım değerleme 

o Bölüm D: Enerji denetimi 

o Bölüm E: İşlem teknolojileri 

o Bölüm F: ESCO proje geliştirme ve taahhüt 

ESCO'lara yönelik eğitim faaliyetlerine ek olarak, Bakanlık görevlilerine 4 günlük eğitimler verilmiştir (yapı ve 
içerik Görev C'de açıklanmıştır).  

D.2 Eğitim 
Programının 
Uygulanması 

 Gündemlerin ve tüm Bölümlerin eğitim materyallerinin hazırlanması 

 Eğitim programlarının ESCO'lara aşağıdaki çizelgelere göre uygulanması: 

o 1. eğitim kursu - Bölüm A: Giriş bölümü - temel kavramlar (4 gün - Ankara'da 2 gün, İstanbul'da 2 

gün). 25-26 Nisan 2016'da İstanbul'da ve 28-29 Nisan 2016'da Ankara'da (84 katılımcı) 

gerçekleştirilmiştir 

o 2. eğitim kursu - Bölüm B: Enerji yönetimi (2 gün). 13-14 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul'da (30 

katılımcı) gerçekleştirilmiştir 

o 3. eğitim kursu - Bölüm C: Yatırım değerlemesi (2 gün). 5-6 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenmiştir (21 

katılımcı) gerçekleştirilmiştir 

o 4. eğitim kursu - Bölüm D: Enerji denetimi (2 gün). 25-26 Mart 2017 tarihlerinde (47 katılımcı) 

gerçekleştirilmiştir 

o 5. eğitim kursu - Bölüm E: Cam, çimento, kimya, gıda, demir ve çelik, makine, demir dışı metaller, 

plastik, kağıt hamuru ve kağıt, tekstil, ahşap işleme, seramik, tarım ve ağır nakliye sektörlerinde (8 

gün) işlem teknolojileri. 20-22 Haziran (52 katılımcı) 12-14 Temmuz (39 katılımcı) ve 17-18 Ağustos (8 

katılımcı) tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

o 6. eğitim kursu - Bölüm F: ESCO proje geliştirme ve taahhüt (2 gün). 6-7 Eylül tarihlerinde (19 

katılımcı) gerçekleştirilmiştir 

D.3 ESCO'lar için 
Eğitim 
Programı 

 

Tablo 2-7, Görev E, Eğitim Programlarının Geliştirilmesi (ESCO Model Sözleşmeleri için) içindeki temel faaliyetleri / Çıktıları 

özetlemektedir. 
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Tablo 2-7: Görev E'deki Ana Faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Çıktılar Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

E ESCO Model Sözleşmelerinin Geliştirilmesi 

E.1 
 

ESCO 
gelişimi için 
mevcut 
durumun 
analizi ve 
AB'deki en 
iyi uygulama 
ESCO 
modellerinin 
gözden 
geçirilmesi 

E.1a AB’deki 
ESCO 
modelleri 
 
E.1b Mevcut 
Türk ESCO 
piyasası 

E.1a AB’deki EHŞ modelleri 
 Gelişmiş ESCO piyasalarına sahip AB ülkelerinin seçimi. Seçim kriterleri şunlardır: 

o ESCO faaliyet seviyesi;  

o iyi hazırlanmış ESCO sözleşmeleri;  

o Türk enerji piyasasıyla benzerlikler ve  

o Türkiye’ye aktarılırken öğrenilen dersler.  

 Seçilen AB ülkelerinin ESCO pazarını tanımlayan son çalışmaların ve raporların gözden geçirilmesi. 

 Mevcut ESCO model sözleşmelerinin kapsamlı analizi. 

 Aşağıdakileri içeren alt görev raporunun (8 Şubat 2017'de ETKB'ye sunulmuştur) hazırlanması: 

o temel sözleşme türleri (garantili tasarruf EPC, ortak tasarruf EPC, enerji arz sözleşmesi, EV kiralama, 

tedarikçi finansmanı, BOOT ve azalan finansal risk ESCO modeli); 

o gelişmiş ESCO piyasaları olarak kabul edilen Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere ve 

Fransa gibi AB'deki başarılı ESCO piyasalarının temel özellikleri; 

o Avrupa'da ESCO / EPC'nin geliştirilmesinin ünündeki engeller; 

o ESCO sektörünün gelişme seviyesi ve seçilen AB ülkelerinde kullanılan çeşitli ESCO sözleşmeleri;  

o ESCO modellerinin karşılaştırmalı analizi. 

 

E.1b Mevcut Türk ESCO Piyasası 
 Türk ESCO piyasasını tanımlayan son çalışmaların ve raporların gözden geçirilmesi 

 Mevcut Enerji Verimliliği piyasasının kapsamlı analizi 

 Alt-görev raporunun ayrıntılı olarak incelenmesi 

o Türkiye’deki yasal çerçeveye; 

o engeller, mevcut finansman mekanizmaları, ESCO'lar için imkan sağlayan faktörler ve fırsatlara genel 

bir bakışı içermektedir. 

Raporda Türk ESCO piyasasının erken bir aşamada olduğu ve geliştirilmesi ve başarılı olması için yasal, mali 
ve teknik konularda çeşitli eylemlere ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Görev Başlık Çıktılar Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

E ESCO Model Sözleşmelerinin Geliştirilmesi 

E.2  ESCO 
sözleşmesi 
ve model 
sözleşmeler 
için akış 
çizelgelerinin 
geliştirilmesi 

E.2 
Azaltılmış 
Finansal 
Risk ESCO 
modeli ile 
ilgili rapor 
 
E.3 Enerji 
Satın Alım 
Sözleşmesi 
Hakkında 
Rapor 
 
E.4 ESCO 
sözleşme 
şablonları 
 
E.5 
Türkiye’de 
ESCO 
piyasasının 
gelişimine 
yönelik bir 
yol haritası 

ETKB ile yapılan istişare toplantısında Danışman'dan, "ESCO'lar için EPC Rehberinin Hazırlanması ve Vaka 
Çalışması Geliştirme" projesinin koordinatörü Econoler ile görüşmesi ve her ikisinin de ESCO piyasasıyla ilgili 
ortak görevlerinde sinerjileri belirlemek ESCO model sözleşmelerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık 
yapması önerilmiştir. Çakışmalar çözülmüş ve kabul edilmitir. Bu düzenlemeden sonra Danışman, ETKB 
tarafından aşağıdaki konularda yönlendirilmiştir: 
 Türkiye'de geçerli olan ESCO modellerinin hazırlanmaı; 

 Gerçek ESCO tipi sözleşmeleri uygulamak için uygun Enerji Verimliliği projelerinin belirlenmesi; 

Mevcut enerji verimliliği projelerinin belirlenmesine ilişkin olarak: 
 Danışman, fiili ESCO sözleşmelerinin uygulanması için dikkate alınması gereken 1 basit ve 1 karmaşık 

Enerji Verimliliği projesini tespit etmiş ve nasıl devam etmek gerektiği konusunda ön araştırma yapmıştır. 

Bununla birlikte, gerçek ESCO sözleşmelerinin uygulanmasında bazı kısıtlamalar nedeniyle, WB, ESCO 

model sözleşmelerinin uygulanmasına odaklanmayı önermiştir. 

 Danışman, mevcut enerji verimliliği piyasasının durumuyla ilgili deneyim kazanmak için Türkiye'de çeşitli 

paydaşlarla bir dizi toplantı yapmıştır:  

o Bankalar: TSKB Bankası, VakıfBank; 

o ESCO'lar: ESCON; 

o Potansiyel müşteriler: Siemens; 

o Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Derneği;  

o WB’nin Temsilcileri 

 14 Temmuz 2017'de ETKB ile istişare toplantısı 

Yukarıdaki eylemlerin ardından Danışman aşağıdakileri üretmiş ve teslim etmiştir: 
1. Azaltılmış Finansal Risk ESCO modeli ile ilgili rapor: Rapor, bu modelin temel özelliklerini, uygulanması 

için karşılaşılan zorlukları, enerji verimliliği finansman seçenekleri ile ilgili spesifik varyasyonları ve 

nihayetinde Türkiye'deki ESCO pazarındaki potansiyel uygulamalarını sunmaktadır. Sonuç olarak: 

o Model sofistike bir üçüncü taraf enerji verimliliği finansmanı mekanizmasıdır 

o Uygulaması, ESCO, ilgili müşteri, EV ekipmanı tedarikçileri, ticari bankalar ve hatta vergi uzmanları 

arasında karmaşık ve pahalı sözleşmeye dayalı düzenlemelerin müzakere edilmesi ve 

sonuçlandırılmasını gerektirmektedir 

o İyi gelişmiş bir finans/bankacılık sektörüne ve hem Enerji Verimliliği (EV) yatırımları hem de proje 

finansmanı planları konusunda yüksek bir farkındalığı olan güçlü bir enerji verimliliği piyasasına sahip 

ülkelerde başarıyla uygulanabilir 

o Bu modelin Türkiye'de uygulanması bugün için erken görünmektedir. 

2. Enerji Satın Alım Sözleşmesi (ESS) Hakkında Rapor, bu modelin temel özelliklerini, uygulanması için 

karşılaşılan zorlukları, enerji verimliliği finansman seçenekleri ile ilgili spesifik varyasyonları ve nihayetinde 

Türkiye'deki ESCO pazarındaki potansiyel uygulamalarını sunmaktadır. Sonuç olarak: 

o EPA modeli, halihazırda müşterileri ile halen sürmekte olan bir iş ilişkisine sahipken, enerji verimliliği 

hizmeti sağlayan ve proje geliştirme için gerekli kaynaklara ve maddi imkânlara sahip olan enerji 

şirketleri tarafından Türkiye'de kullanılabilir;  

o Uygulama için adaylar, süpermarket zincirleri veya alışveriş merkezleri sahipleri gibi ticari binalar 
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Görev Başlık Çıktılar Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

E ESCO Model Sözleşmelerinin Geliştirilmesi 

E.3  İşbirliği ve 
İzleme 
Rehberi 

 Model sözleşmeleri ve yol haritasının tam bir sunumunun yanı sıra, enerji tasarrufları ile ilgili İşbirliği ve İzleme  
kılavuzu Görev D'de sunulmuştur: Eğitim Programlarının Geliştirilmesi (ESCO'lar için) 

 

Tablo 2-8 Görev F, Türkiye Enerji Verimli Malzeme ve Ekipmanlarının Geliştirilmesi (ENEVEL) Aracındaki başlıca faaliyetleri / Çıktıları 

özetlemektedir. 

Tablo 2-8: Görev F'deki Ana Faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

F 
 

Enerji Verimli 
Malzeme ve 
Ekipman 
(ENEVEL) 
Aracının 
Geliştirilmesi 

F.1 Web Tabanlı 
ENEVEL aracı 

 Danışman'ın dahil olduğu önceki çeşitli projelerin uygulanması sırasında geliştirilen, beyaz 

bir listeye dayanan Türkiye Enerji Verimli Ekipman ve Malzemelerinin bir listesi 

hazırlanmıştır. 

 Proje Web sitesinde yayınlanacak Araç yapılandırılmış ve Web tabanlı ENEVEL Aracı 

olarak başlatılmıştır. 

 

Tablo 2-9, Görev G, Enerji Verimliliği Piyasası Çalışması'ndaki ana faaliyetleri / Çıktıları özetlemektedir. 

Tablo 2-9: Görev G'deki Ana Faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

G Enerji Verimliliği Proje Oluşturma ve Enerji Denetimi 

G.1 
 

KOBİ 
veritabanının 
geliştirilmesi 

  Projede aşağıda açıklandığı gibi yatırıma dönüşecek olan Enerji Denetimi sayısını en üst 

düzeye çıkarmak için bir KOBİ veritabanı oluşturma stratejisi geliştirilmiştir: 

o bazı Türk bankalarına ulaşılmış ve Bankalar gerekli bilgilere sahip olduklarından belirli 

bir süre için taahhütlerini ve krediye uygunluklarını teyit etmek üzere Enerji Denetimi 

için önceden taranan KOBİ listesi talep edilmiştir. 

o Sanayi Odası'ndan Enerji Denetimleri de dahil olmak üzere çeşitli paydaşlara bilgi 

verilmiş ve üye KOBİ'lerden Enerji Denetimi başvuruları toplamaları sağlanmıştır 

o önceki / mevcut projelerin uygulanması sırasında geliştirilen veri tabanını kullanmış ve 

enerji verimliliği yatırımları için yaptıkları harcamalarla taahhüdünü ve kredi itibarını 

zaten kanıtlayan KOBİ'leri içermektedir 

o müşteri portföylerini kullanma amacıyla Enerji Denetimi yapacak olan ESCO'lardan 
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Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

G Enerji Verimliliği Proje Oluşturma ve Enerji Denetimi 

KOBİ listeleri alınmıştır 

G.2 Alt Projenin 
oluşturulması 
ve uygulama 
modeli 

  Veritabanında tarama yapılarak, özellikle de yapılacak denetimin türünü belirlerken, enerji 

tasarrufu fırsatlarının yoğun olarak araştırıldığı enerji yoğun sektörlere odaklanılmıştır. 

 Geliştirilen KOBİ veritabanında tanımlanan KOBİ'leri hem sanayi hem de ticaret binaları 

için alt sektörel bir dağılıma göre piyasa araştırmasında tanımlanan ve Enerji Denetimleri 

için uygun KOBİ'leri belirleyen değerlendirmeler yapılmıştır 

 KOBİ'lerin doldurduğu anketlerden elde edilen bilgilere dayanarak, seçilen her KOBİ için 

Enerji Denetim türü belirlenmiştir. 

 Her onaylı Enerji Denetimi, hizmet alanını, uzmanlığını (sanayi ya da bina ya da belirli alt 

sektörler) ve KOBİ mekanıyla ilgili coğrafi konumunu göz önüne alarak bir ESCO'ya 

devredilmiştir. 

 ESCO'lar tarafından hazırlanan her bir Enerji Denetim Raporu incelenmiş ve uygulanabilir 

olanlar için, bir Banka Kredisine Uygunluk Raporu ve bir ÇSEDAK kısa notu hazırlanmıştır 

G.3 Raporların ve 
Yardımcı 
Araçların 
Oluşturulması 

G.1 Enerji Denetimlerinin 
Yapılması 

 Yapılan Enerji Denetimlerinin Sayısı: 260 

 Geliştirilen Banka Kredisi Uygunluk Raporlarının Sayısı: 251 

 Geliştirilen ÇSEDA Kısa Notlarının Sayısı: 138 

 Beklenen toplam nihai enerji tasarrufu (kWh/yıl): 397.981.785 

o Termal (kWh/yıl): 129.713.264 

o Elektrik (kWh/yıl): 268.268.521 

 Beklenen birincil enerji tasarrufu (MWh/yıl): 914.486 

 CO2 emisyonlarında beklenen azalma (Ton CO2/yıl): 209.018 

 Yıllık maliyet tasarrufları (TL): 87.204.883 

 Toplam Yatırım Maliyeti (TL): 296.602.067 

G.2 Enerji denetim 
raporu, fizibilite ve banka 
kredi uygunluk 
raporlarının 
standardizasyonu 

 Mevcut YEGM rapor şablonlarına uygun olarak her Enerji Denetimi türü için 

standartlaştırılmış şablonlar hazırlanmıştır. 

 Teknik Enerji Denetim Raporlarını, Bankacılar ve KOBİ'lerin tanımlanan Projeleri basit ve 

etkili bir şekilde değerlendirmek için yaptıkları yatırımların finansal değerlendirmesine 

aktarmak amacıyla standart bir Banka Kredisi Uygunluk Raporu şablonu geliştirilmiştir. 

 Standart bir ÇSEDA kısa not şablonu geliştirilmiştir 

G.3 Web tabanlı proje 
uygulama aracı 

 KOBİ'lerden enerji denetimi başvurularını çevrimiçi toplamak için web tabanlı bir proje 

uygulama aracı geliştirilmiştir 



  
 
 
 
 

 

 
 

 Sayfa - 27 - 

Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

G Enerji Verimliliği Proje Oluşturma ve Enerji Denetimi 

G.4 Bir SharePoint 
sitesinin kurulması 

 Bir paylaşım sitesi oluşturulmuş ve verileri etkili bir şekilde toplamak ve analiz etmek ve 

bilgileri taraflar arasında zamanında dağıtmak için kullanılmıştır. 

G.5 Enerji verimliliği araç 
kutusu 

 Enerji Denetimleri, fizibilite çalışmaları ve enerji yönetimi sistemleri geliştirmek için enerji 

ve finansal hesaplamalarda ESCO'lara (EVD) yardımcı olmak üzere MS excel'de 

geliştirilen çeşitli hesaplama araçlarını içeren bir Enerji Verimliliği Araç Kutusu 

hazırlanmıştır. 

 Enerji Verimliliği Araç Kutusu aşağıdaki Araçları içermektedir; 

o Enerji ve Çevre Hesaplamaları Aracı (ön fizibilite analizi dahil) 

o Enerji Yönetim Aracı - İzleme ve Hedefleme 

o Yatırım Değerleme Araçları 

o Risk Analizi - Monte Carlo Simülasyon Aracı 

o Kazan Yanma Verimliliği Hesaplama Aracı 

o Biyokütle Kalorifik Değer Hesaplama Aracı 

o Yapı Kılı Aracında U Değerinin İyileştirilmesi 

 

 

Tablo 2-10 Görev H’deki ana faaliyetleri / Çıktıları, Ticari Bankalar için Eğitim ve Kapasite Geliştirmeyi özetlemektedir. 

Tablo 2-10: Görev H'deki Ana Faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

H 
 

Ticari 
Bankalar için 
Eğitim ve 
Kapasite 
Geliştirme 

H.1 Ticari bankalar için 
eğitim programları 

 Ticari bankalara ziyaretler 

o Projeyi tanıtmak ve Proje ile ticari bankalar arasında bir işbirliği kurmak için 3 kamu 

bankası ziyaret edilmiş ve diğer bazı özel ticari bankalarla temasa geçilmiştir. 

o Proje kapsamında yapılacak olan ücretsiz Enerji Denetimine başvuruları toplamak için 

Bankalara Proje Başvuru Formları verilmiştir 

o Personelleri için eğitim programları ile ilgilenen Bankalar belirlenmiştir 

o İlgili Bankaların eğitim programları içeriğini belirlemek için Bankaların ihtiyaçları ve 

şartları değerlendirilmiştir 

 Ticari bankalar için eğitim programları 

o Etkinliklerin ana içeriği olarak Enerji Verimliliğinin Tanıtımı ve Enerji Verimliliğinin 

Finansmanı ve Hedef Kitle olarak aşağıda özetlenen farklı banka personeli 

belirlenmiştir 
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Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

o Ticari bankalar için aşağıdaki gibi 10 grupta eğitim programı düzenlenmiştir: 

 Halkbank Genel Müdürlük Personeli - 2 Haziran 2016 (25 katılımcı) 

 Halkbank Genel Müdürlük Personeli - 8 Haziran 2016 (32 katılımcı) 

 VakıfBank Genel Müdürlük Personeli - 11 Ekim 2016 (78 katılımcı) 

 Vakıfbank Şube ve Bölge Müdürlüğü Personeli I - 28 Kasım 2016 (29 katılımcı) 

 Vakıfbank Şube ve Bölge Müdürlüğü Personeli II - 30 Kasım 2016 (29 katılımcı) 

 Vakıfbank Şube ve Bölge Müdürlüğü Personeli III - 2 Aralık 2016 Cuma (30 

katılımcı) 

 Vakıfbank Şube ve Bölge Müdürlüğü Personeli IV - 5 Aralık 2016 (32 katılımcı) 

 Vakıfbank Şube ve Bölge Müdürlüğü Personeli V - 9 Aralık 2016 (28 katılımcı) 

 Vakıfbank Şube ve Bölge Müdürlüğü Personeli VI - 12 Aralık 2016 (41 katılımcı) 

 İş Bankası Bölge Müdürlüğü Personeli  - 23 Ocak 2017 (13 katılımcı) 

o "Ticari bankalar için eğitim programları" Raporu hazırlanmıştır 

 

Tablo 2-11, Görev I, Paydaşlar için Rehber Hazırlanması’nda temel faaliyetleri / Çıktıları özetlemektedir. 

Tablo 2-11: Görev I'daki Ana Faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

I 
 

Paydaşlara 
Yönelik 
Kılavuzların 
Hazırlanması 

I.1 Bankalar 
ve ESCO'lara 
Yönelik 
Kılavuz İlkeler 

 Diğer görevler çerçevesinde halihazırda geliştirilmiş olan materyal ve raporların kullanılması; 

 EV projesinin geliştirilmesi sürecinin ESCO'lar, bankalar ve finansal kiralama şirketleri açısından zayıf 

noktalarına değinmek amacıyla kılavuz ilkelerin sentezi. 

Yukarıdaki faaliyetlerin ardından Danışman, ESCO'lar, bankalar ve finansal kiralama şirketleri için üç 
rehber teslim etmiştir. 
1. ESCO'lar için rehber. Rapor aşağıdakiler için kılavuz ilkeler sunmaktadır: 

 Teknik değerlendirme, finansal değerlendirme, finansmana erişim yolları ve ESCO model 

sözleşmesinin seçilmesi üzerine odaklanan bir ESCO tipi proje hazırlama; 

 Finansal kurumlarla iyi bir iş ilişkisi kurma`; 

 ESCO sözleşmesinin nihai taslağının hazırlanması ve imzalanması; 

 Projenin uygulanması ve işletilmesi. 

 
2. Bankalar ve leasing şirketleri için rehber. Bu raporlar aşağıdakilerle ilgili kılavuz ilkeleri/ tavsiyeleri 

sunmaktadır: 

 Mevcut piyasa şartlarının analizi ve incelenmesi, 
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Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

 Yeni bir enerji verimliliği piyasasında konumlandırma için dahili bir iç strateji geliştirme 

 Kurumsal yapı içinde yeni bir girişimin oluşturulması, 

 Sistemlerin ve süreçlerin (prosedürlerin, kılavuzlar, vb.) kurulması 

 Proje Uygulama Birimi’nin kurulması, 

 Kredi vermeye değer ESCO’lar ile ilişki kurulması, 

 EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) projelerinin finansmanına ilişkin parametrelerin incelenmesi, 

 Tedarikçilerle işbirliği 

 Fon oluşturma 

Rehberler 22 Eylül 2017'de teslim edilmiştir. 

 

Tablo 2-12, Görev J'de Yeni Bankacılık Ürünlerinin Fizibilitesini Belirleme ve Değerlendirme başlıklı ana faaliyetleri / Çıktılar 

özetlenmektedir. 

Tablo 2-12: Görev J'deki Ana Faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Temel 
Çıktı 

Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

J Yeni Bankacılık Ürünlerinin Fizibilitesini Belirlemek ve Değerlendirmek 

J.1 
 

Finansal yöntemler 
ve ilgili kredi 
ürünlerine göre 
Türkiye'de enerji 
verimliliği için durum 
analizi 

J.1 Yeni 
bankacılık 
ürünleri 
ve 
finansal 
yöntemler 
raporu 

 Türkiye'de enerji verimliliği finans piyasasının kapsamlı analizi: 

o bankacılık sektörüne genel bakış ve kredi piyasası; 

o finansal kiralama sektörünün genel görünümü; 

o mevcut finansman mekanizmaları;  

o ESCO finansmanının durumu.  

 Özel sektöre enerji verimliliği finansmanının harekete geçirilmesi için en etkili ve uygun finansman 

araçlarının analizi 

 Seçilen başarı durumları hakkında küresel olarak anket ve analiz. Seçim kriterleri: 

o Piyasa gelişimi; 

o Enerji Verimliliği politikalarının etkinliği; 

o Bankacılık sektöründen sunulan çözümler. 

 24 Mayıs 2016'de WB ve ETKB ile istişare toplantısı; 

J.2 
 

EV finansman 
mekanizmaları, 
Avrupa'daki en iyi 
uygulamaların / 
başarı hikayelerinin 
incelenmesi 
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Görev Başlık Temel 
Çıktı 

Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

J Yeni Bankacılık Ürünlerinin Fizibilitesini Belirlemek ve Değerlendirmek 

J.3 
 

Türkiye'de EV kredi 
ürünlerinin 
geliştirilmesi, teknik 
bilgi aktarımı ve en 
iyi 
uygulamaların/başarı 
öykülerinin 
Türkiye'ye 
uygulanabilirliği 

 Enerji verimliliği finansmanı mekanizmaları, bankacılık ve finansal kiralama sektörleri ile ESCO'lar ve 

bankalar arasındaki engelleri de içeren mevcut finansman ortamını daha iyi anlamak için önemli 

paydaşlarla istişare toplantıları. Toplantılar aşağıdaki kurumlarla gerçekleştirilmiştir: 

o Bankalar: Vakıfbank, Yapı Kredi, Vakıf Katılım, 20-22 Haziran 2016; 

o Siemens, 20-22 Haziran 2016; 

o Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (IMSAD) 20-22 Haziran 2016; 

o İstanbul Sanayi Odası, 20-22 Haziran 2016; 

o İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) 20-22 Haziran 2016. 

 Raporun sonuçlandırılması ve 21 Haziran 2017'de sunulması. 

Raporda üç ana bölüm yer almaktadır: 
 Türkiye'de enerji verimliliği finans piyasasının analizi; 

 Küresel düzeyde en iyi uygulamaların / başarı hikayelerinin gözden geçirilmesi; 

 En iyi uygulamaların ve tekliflerin Türk piyasasındaki uygun finansman yöntemlerine uyarlanması. 

Rapor şu sonuçlara varmıştır: 
 Yatırım piyasası henüz gerçek potansiyelini göstermemiştir; 

 Kısıtlı farkındalık, yüksek maliyetler ve belirsizlik sebebiyle ortalama yatırımcının EV projelerine ilgisiz 

olduğu gözlemlenmektedir. 

 Yerel bankalar, kendileri inisiyatif almaksızın UFK'lara güvenmektedir; 

 Mevcut olan özel kredi hatları ve yeşil bonolar likidite sağlamaya devam etmek için kullanılabilir; 

 Daha iyi fiyatlandırma sağlamak ve süreyi uzatmak ancak aynı zamanda yeni banka ve müşterileri 

çekmek için bir Kısmi Kredi Garanti Fonu uygulamaya konabilir; 

 Odalar ve sanayi bölgesi işletmecileri, grup kredisi faaliyetlerinde ilgili tarafları bir araya getiren önemli 

piyasa oyuncularıdır; şebeke hizmeti veren şirketler küçük enerji verimliliği tadilat projeleri için bu rolü 

oynayabilir. 

 Teşvik programlarının etkililiğinin incelenmesi ve yeni teşviklerin uygulamaya konması gerekmektedir. 

J.4 
 

Kapasite geliştirme 
faaliyetleri çıktısı 

  Raporun çıktısı ve içerdiği analiz, Görev H kapsamında sunulan eğitim etkinliklerine girdi olarak 

kullanılmıştır: Ticari Bankalar için Eğitim ve Kapasite Geliştirme 

 

Tablo 2-13, Görev K, KOBİ’lerin Proje Finansman desteğinde temel faaliyetleri / Çıktıları özetlemektedir. 
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Tablo 2-13: Görev K'daki Ana Faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

K 
 

Proje 
Finansmanı 
için KOBİ'lerin 
Desteklenmesi  

K.1 Proje hattı aracı  Proje kapsamındaki çeşitli görevler vasıtasıyla proje finansmanında desteklenen KOBİ'ler: 

o Görev C'de, Türkiye’de enerji verimliliği finansmanı fırsatları hakkında üye KOBİ'lere 

bilgi verilen Sanayi Odaları ve diğer paydaşlar için seminerler/çalıştaylar yoluyla bilgi 

yayma ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir 

o Görev E'de, Türkiye’de uygulanabilir ESCO Modeli Sözleşmeleri geliştirilmiş olup, 

bunlar daha sonra ticari bankalar ve diğer ilgili paydaşlar ile KOBİ'lerin alternatif bir 

finansman mekanizması olarak ele alınması için paylaşılacaktır. 

o Görev G'de,  

- Teknik Enerji Denetim Raporlarını, Bankacılar ve KOBİ'lerin tanımlanan 

Projeleri basit ve etkili bir şekilde değerlendirmeleri için yaptıkları yatırımların 

finansal değerlendirmesine aktarmaları amacıyla standart bir Banka Kredisi 

Uygunluk Raporu şablonu geliştirilmiştir. 

- KOBİ'lerde 262 Enerji Denetimi gerçekleştirilmiş ve her Denetim için bir banka 

raporu hazırlanmış ve KOBİ ve KOBİ tarafından tercih edilen ön tanımlı Banka 

ile paylaşılmıştır   

o Görev H'de ticari bankaların personeli, ESCO Modelleri de dahil olmak üzere enerji 

verimliliği ve enerji verimliliği finansmanı konusunda eğitilmiş ve böylece konuyu 

portföylerindeki müşterilerine anlatabilecek duruma gelmiştlerdir. 

o Görev J'de, yeni bankacılık ürünleri ve finansal yöntemler raporu hazırlanmış ve yeni 

enerji verimliliği finansman mekanizmalarına yönlendirmek amacıyla ticaret bankaları 

ve diğer ilgili paydaşlarla paylaşılmıştır. 

 Görev G kapsamında yapılan Enerji Denetimlerinin tüm ayrıntılarının izlendiği ve 

kaydedildiği bir proje hattı aracı geliştirilmiştir 

 Bir Enerji Denetiminin yapıldığı her KOBİ ile iletişime geçilmiş, onlarla birlikte belirlenen 

enerji verimliliği önlemleri gözden geçirilmiş, kendilerine Türkiye'de halihazırda bulunan 

enerji verimliliği finansman seçenekleri hakkında bilgi verilmiş ve tespit edilen her önlem 

için yatırım kararı araştırılmıştır 

 Her bir önlemin proje hattı aracındaki her bir KOBİ için ön yatırım kararları alınmış, 

sonucun niceliksel bir analizi gerçekleştirilmiş ve Enerji Denetimlerinin uygulama 

senaryolarının nicel ve nitel olarak özetlendiği bir Rapor hazırlanmıştır. 

 260 etütte tespit edilen 1.119  25’i uygulanmış, 6’sı uygulanmakta, ve 7’si planlanmış, 91’i 

değerlendirilmektedir ve 99’u dikkate alınmamıştır. Dikkate alınmayan 99 için temel 

nedenler enerji verimliliği projelerinin öncelikli olmaması ve işletmelerin finansmana erişim 
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Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

konusunda karar verme sorunları ve zorluklar yaşaması olmuştur.   

 Banka kredisi uygunluk raporlarının, yatırımcıların ve bankaların enerji verimliliği 

yatırımlarının mali yönlerinde daha iyi bir anlayışa sahip olmaları için oldukça yararlı 

olduğuna inanılmaktadır.  Bu kesinlikle yatırımcıların yatırım kararları vermesinde yardımcı 

olacaktır.  Bununla birlikte, bankaların esnek olmayan finansman prosedürlerine sahip 

olmaları nedeniyle, Raporun faydalarının bankalar tarafında sınırlı olduğu düşünülmektedir.   

 Yatırımcıların nispeten daha düşük yatırım tutarı ve daha kısa geri dönüş süresi olan 

tedbirler için yatırım kararlarında hızlı oldukları sonucuna varılmıştır.  Bu yatırımların, 

yatırımcıların enerji verimliliği önlemlerinin tesislerindeki yararlarını daha iyi anlamasına 

yardımcı olacağı ve orta vadede banka kredileri yoluyla daha büyük önlemler almayı 

düşünmelerini sağlayacağı düşünülmektedir. 

 Halihazırda uygulanan Enerji Verimliliği önlemlerinin toplam yıllık tasarruf potansiyeli 4.492 

MWh olarak tahmin edilmiştir.  En yaygın uygulanan Projeler aydınlatmanın değiştirilmesi 

ve izolasyondur.  Bu projeler daha çok tekstil, demir çelik, çimento, ahşabın işlenmesi, otel 

ve alışveriş merkezi sektörlerinde uygulanmıştır. 

Tablo 2-14, Görev M Enerji Verimliliği Bilinci ve Görünürlük Eylemleri için Destek 'teki Ana Faaliyetler / Çıktıları özetlemektedir. 

Tablo 2-14: Görev M'deki Ana Faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

M Enerji Verimliliği Farkındalık ve Görünürlük Eylemlerine yönelik Destek 

M.1 
 

Tesis Web 
Sitesinin 
Desteklenmesi 
ve Bakımı 

M.1 Proje web sitesi  Başlangıçta CS01 Yüklenicisinin Proje Web Sitesinin geliştirilmesinden sorumlu olacağı 

planlandığı için CS01 Yüklenicisine Proje Web Sitesinin içeriğine erişim sağlanmıştır. 

 Proje Web Sitesi genel Proje bilgileri ve diğer tüm web tabanlı çıktılarla birlikte 

geliştirilmiştir. 

M.2 Proje Başlatma 
Etkinliği 

M.2 Proje Başlatma 
Etkinliği 

 Sanayi Odaları dahil olmak üzere çeşitli ilgili paydaşların davet edildiği proje başlatma 

etkinliği 4 Mart 2016'da düzenlenmiştir 

 

Tablo 2-15 Görev N, Çevresel ve Sosyal Özet Notu Oluşturulmasında temel faaliyetleri / Çıktıları özetlemektedir. 
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Tablo 2-15: Görev N'deki Ana Faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

N 
 

Çevresel ve 
Sosyal Özet 
Notun 
Geliştirilmesi 

N.1 Çevresel ve Sosyal 
Etki Değerlendirmesi 
Özet Notu  

 Projedeki Enerji Denetimleri için Kullanılacak Görev G kapsamında bir Çevresel ve Sosyal 

Değerlendirme Özet Notu hazırlanmıştır. 

 Projedeki Normal ve Ayrıntılı Enerji Denetimleri için ÇSEDA Özet Notu hazırlanmış ve ilgili 

KOBİ'lerle paylaşılmıştır. 

 Enerji Denetimlerinde tanımlanan Enerji Verimliliği önlemlerinin çevresel ve sosyal 

değerlendirmesini özetleyen bir Rapor hazırlanmıştır. 

 

Tablo 2-16, Görev O, Toplumsal Cinsiyet Kavramındaki başlıca faaliyetleri / Çıktıları özetlemektedir. 

Tablo 2-16: Görev O'daki Ana Faaliyetlerin / Çıktıların Özeti 

Görev Başlık Temel Çıktı Gerçekleştirilen temel faaliyetleri   

O 
 

Toplumsal 
Cinsiyet 
Kavramı  

0.1 Cinsiyete Duyarlılık 
anketi ve özet notu  

 Proje Başvuru Formları ile Projedeki Enerji Denetimleri'ne katılan KOBİ'ler için bir anket 

gerçekleştirilmiştir 

 Enerji Denetimlerine katılan, kadınlar ve erkekler tarafından işletilen KOBİ'lerin enerji 

kullanımı ve verimliliklerinin cinsiyet boyutlarını analiz eden kısa bir not oluşturulmuştur 
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3 Projenin başlıca kazanımları 

Daha önce de belirtildiği üzere, Projenin temel amaçları şunlardır: 

 Piyasa gelişiminin ve endüstri ve bina sektörlerinde EV için ölçek büyütmenin sağlanması; 

 Bu sektörlerde EV için ticari kredilerin desteklenmesi; 

 EV projelerinin tanıtılmasına, finanse edilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak için 

Türkiye’de bir ESCO (Enerji Hizmeti Şirketi) endüstrisinin kurulması ve 

 AB müktesebatına uygun olarak politika çerçevesi ve kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi. 

Hedefleri yerine getirmek için Danışman, her bir Görev'i özenle gerçekleştirmiş ve kısıtlı bir süre 

içinde Projeyi tamamlamıştır.  Projedeki Görevlerin yakın işbirliği içinde uygulanması gerekmiştir.  

Bu nedenle, Danışman alt ekipleri ve etkinlikleri etkili bir şekilde koordine etmiştir.  Projenin 

uygulanması sırasında, yerel ve uluslararası uzmanlar bir araya getirilerek birlikte çalışmış ve yerel 

ve uluslararası bilgi ve tecrübelerini Projenin Hizmetlerine verimli bir şekilde aktarmışlardır. 

Projenin başlıca kazanımları, Projenin dört hedefi altında sınıflandırılmış olarak aşağıda 

özetlenmiştir. 

Piyasa gelişiminin ve endüstri ve bina sektörlerinde EV için ölçek büyütmenin sağlanması 

Görev B - Enerji Verimliliği Piyasası Çalışması kapsamında, Danışman, Türkiye'deki Enerji 

Verimliliği piyasasının değerlendirilmesine ilişkin kapsamlı bir rapor oluşturmuştur.  Rapor, sanayi ve 

inşaat sektörlerinde Enerji Verimliliği için piyasa geliştirme ve ölçeklendirme için temel olan mevcut 

durumu tanımlamaktadır.  Ayrıca, Danışman, Türkiye'de Enerji Verimliliği göstergelerini MET 

(Mevcut En İyi Teknikler) /MET Referansları ile karşılaştırmak amacıyla bir kıyaslama Raporu ve bir 

kıyaslama aracı geliştirmiştir. 

Görev C - Bilgi ve Farkındalık Faaliyetlerinin Hazırlanması ve Uygulanması bölümünde, Sanayi 

Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve sektör dernekleri de dahil olmak üzere çeşitli 

paydaşlar için bir dizi seminer / çalıştay düzenlenmiştir.  Bu etkinlikler sırasında çeşitli sektörler ve 

bölgelerdeki KOBİ sahiplerine ve personele Enerji Verimliliği konusu tanıtılmış ve daha kazançlı ve 

çevre dostu bir işletme için Enerji Verimliliğinin önemi vurgulanmıştır.  Türkiye'de halihazırda yer 

alan Enerji Verimliliği finansman seçenekleri de sunulmuş ve potansiyel finansman mekanizmaları 

katılımcılar ile görüşülmüştür.  Ayrıca, çeşitli sektörlerde Enerji Verimliliği vaka analizlerini içeren 

bilgilendirme broşürleri geliştirilmiştir.  

Görev D - ESCO'lar için Eğitim Programlarının Geliştirilmesi'nde, EVD'ler için sürdürülebilir bir Enerji 

Verimliliği pazarının geliştirilmesine yardımcı olacak detaylı teknik eğitim programları geliştirilmiş ve 

uygulanmıştır.  ESCO'lar için Eğitim Programlarının içeriğine, Enerji Yönetimi, Yatırım 

Değerlendirmesi, Enerji Denetimi, ESCO Model Sözleşmeleri ve Süreç Teknolojileri dahil ancak 

bunlarla sınırlı değildir.  Benzer şekilde, Görev H - Ticari Bankalar için Eğitim ve Kapasite 

Geliştirme’de eğitim modelleri geliştirilmiş ve birkaç ticari banka için uygulanmıştır, çünkü Enerji 

Verimliliği finansmanı gelişmiş bir Enerji Verimliliği pazarında önemli bir husustur. 

Görev E - ESCO Modeli Sözleşmelerinin Geliştirilmesi ve Görev J - Yeni Bankacılık Ürünlerinin 

Fizibilitesinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi görevlerinin kazanımları aşağıda daha ayrıntılı 

olarak ele alınsa da, ESCO Model Sözleşmeleri, önerilen ve geliştirilen yeni Bankacılık ürünleri ve 
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Enerji Verimliliği finansman mekanizmaları ile birlikte Projenin kapsamı, Enerji Verimliliği piyasasının 

geliştirilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. 

Görev G - Enerji Verimliliği Projesi Oluşturma ve Enerji Denetimi kapsamında, KOBİ'ler için 262 

Enerji Denetimi gerçekleştirilmiştir ki bu Projenin en önemli başarılarından biridir.  Enerji 

Denetimleri, özellikle mevcut yasalar kapsamında Enerji Denetimi yapmak zorunda olmayan 

KOBİ'ler arasında piyasanın geliştirilmesine yardımcı olmuştur.  Ayrıca, Enerji Denetim Raporları ve 

Banka Kredisi Uygunluk Raporları için standartlaştırılmış şablonlar geliştirilmiştir.  Banka Kredisi 

Uygunluk Raporları özellikle yatırımcıları finansal kuruluşlara bağlayacak ve sonuç olarak Enerji 

Verimliliği piyasasının önündeki en büyük engel olan "Enerji Verimliliği finansmanına erişim” 

güçlüğünün aşılmasına yardımcı olacaktır. 

Görev I - Paydaşlara Yönelik Kılavuzların Hazırlanması kapsamında, ESCO'lar ile bankalar ve 

finansal kiralama şirketleri için rehberler geliştirilmiştir. 

Bu sektörlerde EV için ticari kredilerin desteklenmesi 

Görev H - Ticari Bankalar için Eğitim ve Kapasite Geliştirme'de çeşitli ticari bankalar için eğitim 

programları geliştirilmiş ve uygulanmıştır.  Eğitimler sırasında banka personeline Enerji Verimliliği 

hakkında bilgi verilmiş ve çeşitli sektörlerde tipik Enerji Verimliliği yatırımları sunumları yapılmıştır.  

Danışman, banka personeli arasında Enerji Verimliliği konusunda farkındalık yaratmıştır ve böylece 

müşterilerine yaklaşırken Enerji Verimliliği'ni dikkate alacaklardır.  Eğitim materyalleri, Görev I 

kapsamındaki Rehber'e dönüştürülmüş ve bu sayede daha fazla banka personelinin 

yararlanabilmesine imkan sağlanmıştır. 

Görev J - Yeni Bankacılık Ürünlerinin Fizibilitesinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi başlıklı 

çalışmada Türkiye'de geçerli olan Enerji Verimliliği finansman mekanizmalarının belirlenmesi için 

kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.  Bu Görev kapsamında geliştirilen raporda, önce Enerji Verimliliği 

finansmanının mevcut durumu analiz edilmiştir.  Daha sonra, çeşitli ülkelerde uygulanan Enerji 

Verimliliği finansman mekanizmaları tartışılmıştır.  Son olarak, Türkiye'de uygulanabilen yeni 

bankacılık ürünleri ve finansal yöntemleri içeren Enerji Verimliliği mekanizmaları sunulmuştur.  Tüm 

Sonuçlar, yerel ve uluslararası finansal kurumlar ve finansal kiralama şirketleri de dahil olmak üzere 

pek çok paydaşla yapılan ayrıntılı tartışmalarla desteklenen kapsamlı bir çalışmanın ardından elde 

edilmiştir. 

Görev K - KOBİ'lerin Proje Finansmanında Desteklenmesinde,  Görev G kapsamında Enerji 

Denetimlerinin yapıldığı tüm KOBİ'lerle Enerji Denetim Raporları hazırlandıktan ve kendileriyle 

paylaşıldıktan sonra irtibat kurulmuş ve Raporda yer alan tedbirlerin nasıl uygulanabileceği ve bu 

tedbirleri finanse etmek için Türkiye'de hangi finansman seçeneklerinin kullanılabileceği konusunda 

danışmanlık verilmiştir. 

EV projelerinin tanıtılmasına, finanse edilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak için Türkiye’de 

bir ESCO (Enerji Hizmeti Şirketi) endüstrisinin kurulması 

Görev E - ESCO Model Sözleşmelerinin Geliştirilmesi'nde, daha önce geliştirilmiş ESCO Model 

Sözleşmesi şablonları ve çeşitli paydaşlarla yapılan uzun tartışmalar temel alınarak Türkiye'de 

kullanılabilecek birçok ESCO Model Sözleşmesi şablonu geliştirilmiştir.  ESCO Model Sözleşmesi 

şablonlarının geliştirilmesinden önce görüşülen paydaşlar arasında yerel ve uluslararası finansal 
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kurumlar, finansal kiralama şirketleri ve birçoğu ESCO iş modelleri ile çalışan birçok EVD 

bulunmaktadır  ancak bunlarla sınırlı değildir.  Buna ek olarak, yukarıda değinilen projenin amacına 

uygun olarak Türkiye'de bir ESCO endüstrisinin geliştirilmesi için bir yol haritası Raporu 

oluşturulmuştur.  Görev E'nin sonuçları, Görev D'nin kapsamındaki ESCO'lara yönelik eğitimlere 

dahil edilmiştir. Bu sonuçlar, Görev I'de geliştirilen Rehber'de de yer almıştır. Böylece ESCO'lar, 

finansal kurumlar ve finansal kiralama şirketleri de dahil olmak üzere tüm piyasa oyuncularına 

iletilmiş olmaktadır.  Kilit piyasa oyuncuları içerisindeki bu kapasite geliştirme işlemi, Türkiye'de bir 

ESCO sektörünü geliştirmenin ilk adımı olarak görülmektedir. 

AB müktesebatına uygun olarak politika çerçevesi ve kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi 

Görev A - EV Stratejisinin Etkili Uygulamasını Sağlamak için Politika Desteği'nde, yeni AB Enerji 

Verimliliği Direktifinin (2012/27/AB) Maddelerinin analizi gerçekleştirilmiş ve bu analizde EVD 

mevcut Türk politikaları ve programları ve taslak  EVUEP ile karşılaştırılmıştır.  EED'nin karmaşık 

maddeleri de açıklanmış ve EED'nin iç hukuka aktarılması ve uygulanması için bir yol haritası 

geliştirilmiştir. 
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4 Sonuç ve Öneriler 

4.1 Sonuçlar 

14 Görev ve 28 Çıktıdan oluşan Proje iki yılda başarıyla uygulanmıştır.  Danışman, Projenin başlıca 

yararlanıcısı olan YEGM ile, özellikle de YEGM'nin politika ile ilgili konularına değinmesine yardımcı 

olmak amacıyla projenin ikinci yarısında işbirliği yapmıştır.  YEGM, EVUEP'ın geliştirilmesi ve 

uygulanmasında ve EVD'deki bazı maddelerin anlaşılmasında daha fazla destek talep etmiştir.  Bu 

kapsamda uygulanan tüm çalışmalar, Enerji Verimliliği Stratejisinin etkin bir şekilde uygulanmasını 

sağlamak amacıyla yapılmıştır. 

Enerji Verimliliği Piyasası Araştırması sağlam bir temel oluşturmuş ve kıyaslama çalışmaları 

gelecekte birçok kıyaslama çalışmasında uygulanabilecek iyi bir metodoloji sunmuştur. 

ESCO'lar, ticari bankalar, Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, sektörel dernekler ve Bakanlık 

personeli dahil olmak üzere projenin çeşitli paydaşları için birçok etkinlik başarıyla düzenlenmiştir.  

Genel olarak, katılımcılar memnuniyetlerini ve takdirlerini ifade etmişlerdir.  Danışman, bilgi yayma 

ve bilinçlendirme seminerleri / atölye çalışmaları ve eğitimler gibi tüm etkinliklerin bu 

organizasyonların hedeflerine ulaştığına kuvvetle inanmaktadır. 

Türkiye'de Enerji Verimliliği finansmanının geliştirilmesi için büyük çaba gösterilmiştir.  Çeşitli 

paydaşlarla birçok görüşme yapılmış ve Projenin yerel ve uluslararası uzmanları ile yakın işbirliği 

içerisinde kapsamlı Raporlar geliştirilmiştir.  Ayrıca, Türkiye'de bir ESCO sektörünün oluşturulması 

için daha fazla girişim başlatılmış ve birkaç ESCO Model Sözleşmesi şablonu hazırlanmıştır.  

Danışman, tüm bu çabaların Türkiye'de Enerji Verimliliği projeleri için ticari kredileri desteklemede 

büyük bir etkisi olduğuna inanmaktadır. 

Son olarak, hem sanayi hem de inşaat alt sektörlerinden KOBİ'lerde yapılan 262 Enerji Denetimi, 

Enerji Verimliliği önlemlerini belirlemek, finanse etmek ve uygulamak için KOBİ'ler, Sanayi Odaları, 

Organize Sanayi Bölgeleri ve çeşitli ticaret bankaları arasında büyük bir sinerji yaratmıştır.  

Danışman, KOBİ'lerin, EVD'lerin ve ticari bankaların hepsini kapsayan pratik uygulamalar şeklinde 

böylesi bir kapasite geliştirme kazanımının benzersiz ve çok önemli olduğunu düşünmektedir.  Son 

olarak, Enerji Denetimleri'nde tanımlanan önlemlerin uygulanmasının izlenmesi, sadece özgün 

istatistikler oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda, KOBİ'lerin proje finansmanında 

desteklenmesinde önemli bir rol oynamıştır. 

Sonuç olarak, Danışman, Projenin Danışmanın uzmanlığı ve deneyimi, sözleşme Makamının 

yönetimi ve faydalanıcının işbirliğiyle başarılı bir şekilde uygulandığına inanmaktadır. 

4.2 Öneriler 

Danışman, gelecekteki Projeleri geliştirirken ve uygulamakta ve Enerji Verimliliği kapsamındaki 

diğer adımları atarken dikkate alınması gereken aşağıdaki önerileri sunmaktadır; 

 Verilerin kullanılabilirliği, Piyasa Değerlendirmesi Çalışması yürütülürken ciddi bir sorun 

oluşturmuştur.  Yapılması gereken yararlı ve anlamlı çalışmalar için enerji ile ilgili verilerin 
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tanımlanması ve toplanması kesinlikle önerilmektedir.  Bunu yapmak için önce bir veri 

toplama ve analiz metodolojisi geliştirilmelidir. 

 Enerji Verimliliği finansmanı, Türkiye'de geliştirilecek Enerji Verimliliği projelerinde ticari 

krediler için özel dikkat gerektirmektedir.  Sonuç olarak, Enerji Verimliliği finansmanının 

Türkiye'de gelişmeye açık büyük bir boşluğu olduğu ve enerji verimliliği yatırımlarının proje 

finansmanı olduğu göz önününe alındığında, bankacılık düzenlemelerinin revize edilmesi 

önerilmektedir. 

 ESCO Model Sözleşmelerinin Enerji Verimliliği projeleri için kilit finansman araçları olduğuna 

inanılmaktadır.  Türkiye'de ESCO piyasasının geliştirilmesine yönelik bir Yol Haritası 

geliştirilmiştir ve Yol Haritası'nın ilgili taraflarca dikkate alınması önerilmektedir. 

 Enerji Denetim Raporlarının teknik dilinin tanımlanan önlemlerin mali değerlendirmesi için 

tercüme amacıyla bir Banka Kredisine Uygunluk Raporu şablonu Projede hazırlanmıştır.  Bu 

Rapor'un her bir Enerji Denetim Raporu için standartlaştırılması ve kullanılması 

önerilmektedir.  Yatırımcı ve finansal kuruluşlarla paylaşıldıktan sonra, Rapor önlemlerin 

finansmanı için bir araç olacaktır. 

 Proje kapsamında bir dizi Enerji Denetimi yapılmıştır.  Zaman sınırlamaları nedeniyle, Enerji 

Denetiminin yapıldığı KOBİ'lerin tümü ile iletişime geçilememiştir.  İletişime geçilen 

KOBİ'lerden toplanan verilere dayanılarak bir analiz yapılmıştır ancak bu çabanın her Enerji 

Denetimi için her yıl periyodik olarak devam ettirilmesi ve sonucunun son derece değerli 

olması beklenen eksiksiz bir analiz yapılması kuvvetle önerilmektedir. 

 ESCO Model Sözleşmesi şablonları ve Araç Kutusu da dahil olmak üzere birçok Hizmet, 

Proje ömrü boyunca YEGM'den faydalanmış olsa da, Raporlar, standart sözleşmeler, 

şablonlar, yönergeler, araç setleri vb. dahil olmak üzere Projenin tüm Çıktılarının her türlü 

kapasite geliştirme amacı için YEGM tarafından yaygınlaştırılması ve kullanılması önerilir.  

Ayrıca, tüm paydaşların indirip yararlanabilmesi için YEGM'nin web sitesinde tüm ilgili 

Çıktıların hazır bulundurulması önerilir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Bu yayının içeriğinden yalnızca MWH Ortak Girişimi sorumlu olup, hiçbir şekilde   
Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır” 


