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Yönetici Özeti 

Giriş 

Avrupa Birliği Bakanlığı (Türkiye hükümeti adına) ve Avrupa Komisyonu, enerji sektörüne ilişkin bir 
teknik destek Projesine yönelik olarak bir Finansman Anlaşması formu imzalamıştır. Enerji verimliliği 
(EV) bileşeni (CS-04) kapsamındaki proje dahilinde iki taraf, Türkiye’deki EV piyasasının finansman 
meseleleriyle ve özellikle de “Yeni bankacılık ürünlerinin ve finansman yöntemlerinin fizibilitesinin 
tanımlanması ve değerlendirilmesi” başlıklı Görev J ile ilgili bir çalışmanın hazırlanmasını 
öngörmüştür. 

Amaçlar 

Çalışmanın amaçları şunlardır: 

• 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; 

Yapı 

Çalışmanın amaçları şunlardır: 

Bölüm 1’de piyasa dinamikleri, ESCO’lar ve EV ile ilgili kredi ürünlerine ilişkin durum açıklanmakta ve 
analiz edilmektedir; 

Bölüm 2’de Avrupa ve yurt dışındaki en iyi uygulamalar ve başarı hikayeleri değerlendirilmektedir; 

Bölüm 3’te ise Türkiye piyasasının ihtiyaçlarına göre benimsenebilecek ve değiştirilebilecek en iyi 
uygulamalar tespit edilmektedir. 

Çalışmanın bir kısmı masa başı araştırması, görüşmeler ve veri toplama faaliyetleriyle 
gerçekleştirilmiştir.  

Mevcut koşulları, engelleri ve yatırımcı duyarlılığını daha iyi bir şekilde anlamak ve teklif edilen yeni 
araçlara dair geri bildirimler almak için Görevin oluşturulduğu dönem boyunca en önemli paydaşlarla 
bir dizi toplantı düzenlenmiştir.  

İlk aşamalarda, bilgi ve ilk elden deneyim edinmek için Enerji Hizmet Şirketleri (EVD’ler/ESCO'lar) ve 
bazı bankacılık görevlileri ile görüşmeler yapılmıştır. İlk iki bölümün tamamlanmasının ardından, ilk 
bulguları sunmak ve konuyla ilgili görüşlerini ve rehberliklerini almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı (ETKB) ve Dünya Bankası yetkilileri ile bir toplantı düzenlenmiştir. Son olarak, tekliflerin 
hazırlanmasının ardından yerel bankalar, odalar ve birlikler, sanayi bölgeleri ve bazı finansal kiralama 
(leasing) şirketleri ve satıcı firmalar gibi en önemli tarafların başlıca temsilcileriyle birçok toplantı 
yapılmıştır. 

Bölüm 1 - Yerel Pazar, Temel Bulgular 

Bölüm 1’de Türkiye’deki mevcut koşulların bir resmi verilmektedir. Bu resim şunları içerir:  

• Enerji kullanımının azaltılması, ilgili hedefler ve ilgili mevzuata ilişkin mevcut Strateji Planına 
dair bir açıklama. 
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• Bankacılık sisteminin ve mevcut finansman şartları, faiz oranları, vadeler, takipteki kredilerin 
yüzdesi olarak ifade edilen riskle ilgili temel verilerin kapsamlı bir değerlendirmesi. 

• EV ile ilgili çeşitli finansman kaynakları ve teşvik programlarına dair bilgiler. 
• ESCO’ların ve ESCO piyasasının mevcut durumu ve tarifi. 

Özet olarak, Türk piyasasında finansman açısından şu durumlar gözlemlenmiş ve değerlendirilmiştir: 

İş çerçevesi ve düzenleyici çerçeve  

• Devlet, EV’yi desteklemekte ve teşvik etmektedir.  
• Bankacılık sektörünün denetim organı olan BDDK, başarıyla takip edilen sağduyulu 

uygulamaları zorunlu kılmaktadır. 

Piyasa ortamı 

• Türk ekonomisi, dünyadaki ekonomik durgunluğa rağmen gücünü korumaktadır. 
• EV Yatırım piyasasının büyüklüğü kayda değerdir: endüstri ve bina sektörleri için yaklaşık 11-

14 milyar USD 
• Faiz oranları ve genel finansman maliyeti diğer ülkelere göre yüksektir.  
• Vade uyumsuzluğu söz konusudur; yerel mevduatlar kısa vadelidir ve uzun vadeli yatırımlara 

hizmet vermek için uygun değildir.  
• Uluslararası finans kuruluşlarının (UFK) fonlarıyla finansman, yerli işbirlikçi bankalar 

aracılığıyla sağlanan özel kredi limitleri şeklinde mevcuttur. 
•  Bankalar EV yatırımlarını finanse etmek için UFK fonlarına ihtiyaç duymaktadır.  
• Kredi limitleri aracılığıyla veya diğer şekillerde döviz finansmanı, döviz kuru riskini beraberinde 

getirmektedir. 
• Takipteki kredilerin oranı artmaktadır. 
• Kredi riski değerlendirmeleri, kredi geri ödeme dönemlerinin kısa tutulmasına sebep 

olmaktadır. 
• Kredi başvuru ve onay prosedürleri uzun ve zorludur. 
• Teşvik programları etkisizdir. 

Arz, finansman seçenekleri 

• Son yıllardaki büyük yeniden yapılanmaların ardından Türkiye'deki bankalar güçlü ve modern 
bir yapıya kavuşmuştur ve EV yatırımlarını destekleyecek boyut ve ağ yapısı ile finansman 
sağlayacak likiditeye sahiplerdir. 

• Bu bankaların sadece bir kısmı, EV finansmanı ile aktif bir şekilde ilgilenmektedir. 
• Varlık bazlı kredi verme uygulamaları neredeyse münhasır olarak uygulanmaktadır.  
• EV ile ilgili kredi veya performans riskleri için garanti araçları mevcut değildir.  
• Finansal kiralama uygulanabilir bir seçenektir. Mevzuat KDV ile ilgili yardımların 

finansmanında finansal kiralama imkanı sunar.  
• Satıcılar çok kısa vadeli ve sınırlı finansman sunmaktadır. 
• ESCO’lar (veya EVD’ler) sermaye tabanı zayıf ve faaliyetleri sınırlı olan küçük ölçekli 

şirketlerdir. 
• ESCO finansmanı, az sayıdaki mevcut uygulama örnekleri ile henüz başlangıç 

aşamasındadır. 

Kredi talebi  

• Yatırımcı duyarlılığı düşük seviyededir ve yatırımcılar uzun vadeli yatırımlardan 
kaçınmaktadır.  
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• Ortalama yatırımcı, EV ile ilgili yapılan tanıtımlara rağmen EV uygulamalarından haberdar 
değildir ve bunlara yatırım yapmaktan kaçınmaktadır. 

Bölüm 2 - EV Finansman Mekanizmaları, En İyi Uygulamaların / Başarı 
Hikayelerinin İncelenmesi 

Bu bölümde finansmanın enerji verimliliği yatırımları üzerindeki etkisine odaklanılmakta ve daha iyi 
görmek ve çeşitli piyasalara hizmet vermek için geliştirilen yenilikçi ve destekleyici araçlar 
sunulmaktadır.  

İlk olarak, bir yatırımı (bu örnekte bir enerji verimliliği yatırımı) başarılı bir şekilde uygulamak için bu 
yatırıma yönelik talebin belirlenen şartlara ve anlaşmalara (iş çerçevesi) uygun olarak gelişmiş bir 
ortamda (pazar) hizmet, malzeme ve finansman arzı ile birleştirildiğini ve denetleyici kurumların 
öngördüğü kurallara (düzenleyici çerçeve) uyması gerektiğini daha iyi bir şekilde anlamak için tipik bir 
finansman modeli tanıtılmaktadır; bu parametrelerin her biri sonucu etkileyebilir ve bunlar birbirleriyle 
ilişkili oldukları için birbirlerini dinamik olarak etkileyebilirler. 

Daha sonra EV projelerinin finanse edilmesinde görev alan ana paydaşlar ve EV Yatırımlarınına 
yönelik talebi etkileyen temel etkenler sunulmaktadır.  

Ardından, sıklıkla karşılaşılan ve piyasanın düzgün bir şekilde işlemesini önleyen çeşitli engellerden 
bahsedilmekte ve özellikle finansman engelleri ve bunların başarılı EV uygulamaları üzerindeki etkileri 
ele alınmaktadır.  

Finansman yöntemleri 

Bu kısmın ana odak noktası, EV ile birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiş finansman araçlarının 
sunulmasıdır. Etkili bir EV politikası için nihai tüketicilerin yatırım yapması gerekir. Finansman 
eksikliği, bu piyasanın gelişimindeki en büyük engellerden biridir. Araçlardan bazıları halihazırda 
Türkiye’de özel kredi limitleri gibi EV’ye ilişkin olarak veya Teminat Fonları gibi diğer amaçlarla 
kullanılmaktayken bazıları hiç kullanılmamaktadır.  

Çalışmada yer alan finansal araçları şunlardır: 

• Özel Kredi Limitleri 
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• Döner Sermayeler 
• Yeşil Tahviller 
• Kısmi Kredi Garanti Fonları 
• Performans Garantileri 
• Performans Sigortası 
• Proje Finansmanı 
• Özel Amaçlı Araçlar 
• Katılım Finansmanı 
• Ara Finansman 
• ESCO Finansmanı 
• Finansal Kiralama 
• Fatura Üzerinden Finansman 
• Küme Kredisi 

Her bir yöntem için temel özelliklerin kısa bir açıklaması verilmekte, başarılı bir şekilde uygulanmış 
olduğu yerler ve durumlardan bahsedilmekte ve üstesinden gelmeye çalışılan pazar verimsizlikleri ve 
ana avantaj ve kısıtlamalar açıklanmaktadır.  

Avrupa ve dünyadaki başarı örneklerinin araştırılması ve analizi 

EV alanında gelişmiş piyasalara ve etkili EV politikalarına sahip ülkeler arasından seçilen ülkelere 
dair genel bir bakış sunulmaktadır. Bu ülkeler, EV’nin finanse edilmesi ve teşvik edilmesi bakımından 
en başarılı ülkeler arasındadır ve örnek teşkil etmelerinden dolayı bir kılavuz olarak kullanılabilirler. 
Çoğu ülkede bir veya daha fazla sayıda devlet kurumu uygun şartlarla EV finansmanını koordine 
etme, teşvik etme ve sağlama görevini üstlenmektedir ve bu, EV projelerinin başarısı için çok 
önemlidir. Ayrıca, Avrupa ülkeleri ve dünyadaki diğer gelişmiş ülkeler, EV’nin gelişimini özendirmek 
için teşvikler ve finansal destek sağlayan birçok EV programı oluşturmuş ve uygulamaktadır. 

Finansman yöntemlerinin karşılaştırılması 

Her bir yatırımcı grubu için en uygulanabilir yöntemlerin seçilmesini kolaylaştırma amacıyla aşağıdaki 
tablo oluşturulmuştur:  

Müdahale türü/yöntem Özel 
meskenler 

KOBİ'ler Endüstriyel 
Şirketler 

Kamu/Devlet ESCO’lar 

Teşvikler, hibeler *** *** ***  *** 

Finansman yöntemleri      

Kredi limitleri  *** *** **  *** 
Yeşil tahviller   *** ***  
Döner Sermayeler *** *** *** *** *** 
 Risk paylaşım 
yöntemleri 

     

Kısmi kredi risk 
garantileri 

*** *** ***  *** 

Performans garantileri *** ** *** *** - 
Performans Sigortası     *** 
Sigorta *** * *** *** *** 
 Üçüncü taraf finansman 
yöntemleri 

     

ESCO finansmanı *** *** *** ***  
Finansal Kiralama ***  ***   
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Fatura Üzerinden 
Finansman (FÜF) 

*** ***    

Mudaraba Finansmanı *** *** ***   
 Diğer yöntemler      
Proje (veya nakit akışı) 
finansmanı 

  ***   

Özel Amaçlı Araçlar 
(ÖAA’lar) 

  *** ***  

Küme Kredisi  ***    
Ara Finansman   ***   
Karbon Finansmanı   *** ***  

 

Alınan Dersler 

Son olarak, EV yararına yeni yöntemler oluşturmak ve var olanları aktarmak için önceki çalışmaların 
yayımlanmış deneyimlerinden alınan dersleri içeren bir liste oluşturulmuştur ve aşağıdaki şekilde 
sunulmaktadır: 

• Farklı ülkeler, ele alınacak sektörler (binalar, sanayi vb.) ve ulaşılması gereken nüfuz oranına 
ilişkin olarak çeşitli öncelik ve hedefler belirlemiş ve farklı çözüm ve yaklaşımlar bulmaya 
çalışmıştır. 

• EV seferberliğinde teşvikler önemli bir rol oynamaktadır. Almanya ve Çin gibi olgun ekonomiler 
bile, iddialı EV hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü teşvik programları uygulamıştır. 

• EV uygulamaları hemen hemen tüm durumlarda nihai tüketicileri yatırım yapmaya ikna etmeyi 
amaçlayan bazı teşvikleri de beraberinde getirir. Bunlar doğrudan sübvansiyonlar, imtiyazlı 
kredi limitleri, döner sermaye vb.'dir. 

• Yerel Finansal Kurumlar, projeleri kendi başına değerlendirmek için gereken tecrübe ve 
uzmanlığa sahip olmadığı için, faaliyetlerini EV'yi de kapsayacak şekilde genişletme 
konusunda temkinli davranmaktadır. Geleneksel varlık destekli finansman tercihleri, nakit 
akışıyla ilgili olan EV projelerini daha az cazip hale getirmektedir.   

• Döner sermaye, doğrudan kredi limitleri ve risk aktarma mekanizmaları gibi yenilikçi finansman 
yöntemlerinin kullanılması, engellerin üstesinden gelinip kamuya açık finansmanın etkin bir 
şekilde kullanılması suretiyle önemli bir rol oynayabilir. Bunlar, EV’nin ilk aşamalarında ve 
gelişmekte olan ülkeler için daha uygundur. 

• Finansman yöntemleri ve teşvikleri tek başına yeterli değildir. Başarı için engellerin 
kaldırılmasına yönetmeliğin uygulanmasına ve genel yatırım ortamına ilişkin politika 
önlemlerinin iyileştirilmesi şarttır.  

• Teminatlar, kredi verenlerin kredi vermeye başlaması veya kredileri hedeflenen bir segmente 
yükseltebilmeleri için risklerini kredi sağlayıcıları ile paylaşabilir. Güvenilir olmayan müşterileri 
cazip hale getiremezler (ve getirmemelidirler) ya da kredi verenlerin gereksiz riskler almalarını 
sağlayamazlar veya sağlamamalıdırlar.  

• ESCO'lar EV piyasasının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Başarıları, dikkatli 
piyasa hazırlığı, eğitim ve destek, yeterli finansman imkanları, hizmetlere güvenilir bir şekilde 
müdahale edilmesi ve hizmetlerin değerlemesi için uygun bir düzenleyici çerçevenin (kabul 
edilebilir ölçüm ve doğrulama usulleri, performans garantileri) bulunmasına bağlıdır. 

• Kamu sektörünün EV projeleri (kamu binaları, sokak aydınlatması, şebeke hizmetleri) ESCO 
geliştirilmesine destek olabilecek önemli bir proje havuzudur. 
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Bölüm 3 - Yeni Finansman Yöntemlerinin Geliştirilmesi 

Bölüm 3'te, farklılıkları ve eksiklikleri belirlemek ve Türk piyasasında kolayca uygulanabilecek ve en 
güçlü etkiyi yaratabilecek uygun yöntemleri önermek amacıyla yerel bulgular uluslararası 
deneyimlerle bir araya getirilmiştir. 

Şu anda Türkiye’de enerji verimliliği yatırımlarına ilişkin koşullar çok umut verici değildir. Sermayenin 
maliyeti diğer ülkelere kıyasla yüksektir ve enerji tasarruflarının büyük bir kısmını tüketmektedir; 
piyasa koşulları oynaktır, yatırımcılar EV yatırımlarından kaçınmaktadır ve EV yardımları konusunda 
ikna olmuş değildir; bankalar EV kredi sektöründe büyüme potansiyeli görmemektedir ve ürünler 
geliştirmekle ve kaynaklara “yatırım” yapmakla pek ilgilenmemektedir; EV’nin amaçlandığı ve 
uluslararası kredilerin kullanıldığı programlar başarılıdır ancak soğurma hızı yavaştır; banka 
düzenlemeleri ihtiyatlıdır ancak katıdır ve alternatif finansman yollarının denenmesini pek mümkün 
kılmamaktadır; ESCO’lar çok az iş fırsatı bulabilmekte ve etkisiz kalmaktadır. 

İzlenmesi gereken genel strateji, Türkiye’deki finansal koşulları iyileştirecek yeni finansman 
yöntemlerinin uygulamaya konması ve aynı zamanda enerji verimliliği yatırımlarına yönelik talebi 
doğrudan artırmaya ve düzenleyici çerçeveyi ve iş çerçevesini iyileştirmeye ilişkin destekleyici 
tedbirlerin alınmasıdır. 

Bilgi birikimi ve deneyimleri kullanmak için aşağıdaki tabloda Türkiye’deki bulgular ve benzer 
durumlardaki diğer ülkelerde / bölgelerdeki bulgular ve Türkiye için teklif edilen eylem planı birlikte 
sunulmaktadır. 

Türkiye’de EV’nin iyileştirilmesine yönelik kılavuz ilkeler 

Müdahale alanı 
Türkiye’de tespit edilen 
EV’ye ilişkin düzenleyici ve 
finansal engeller 

Bu engellerin uluslararası 
düzeyde ele alındığı 
uygulamalar 

Türkiye için tavsiye edilen 
eylemler 

 
 
 
 
Devlet politikası 
 

Diğer AB ülkeleri ve üçüncü 
ülkelerde olduğu gibi EV 
yatırımlarına ilişkin olarak 
Devletin yeterli teşvik 
sağlamaması  

AB ülkeleri vergi indirimi, faizsiz 
krediler vb. gibi “hibe ve kredilerin 
bir karışımının” sunulduğu 
platformda birçok teşvik 
programıyla EV’yi teşvik 
etmektedir. 

Devletin vergi ve KDV 
indirimi, sübvansiyonlar, 
düşük faizli kredi vb. gibi 
teşvik programları EV 
projeleri için çok büyük bir 
talep oluşturabilir. 

Eksik hukuki ve düzenleyici 
çerçeve; mevcut olanlar kötü 
bir şekilde uygulanmaktadır. 
EV piyasası yeni gelişen bir 
piyasadır ancak çok büyük 
potansiyele sahiptir.  

Sürdürülebilir düzenleyici çerçeve 
ve mevzuatın uygulanması, 
gerçek EV piyasası tarafından bu 
standart mühendislik uygulaması 
(ölçüm ve doğrulama yönetim 
sistemleri) olarak kabul 
edildiğinde görünür hale gelmiştir. 

Düzenleyici çerçevenin 
iyileştirilmesi ve revize edilmiş 
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı aracılığıyla katı 
uygulama kurallarının 
benimsenmesi Ülke, AB’nin 
deneyimlerinden, gelişmiş 
teknolojilerden, tekniklerden 
ve standartlardan 
faydalanabilir. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 Teşvik politikalarının yetersiz, 
EV’ye dair farkındalık, ilgi ve 
teknik bilgilerin sınırlı olması 

EV’ye dair ilgiyi ve teknik bilgileri 
artırmak için farkındalık 
kampanyalarıyla beraber birçok 
teşvik politikasının olması; 
örneğin Fransa’da şu slogan 
kullanılmıştır: “Enerji 
geleceğimizdir, tasarruf edelim” 

Türkiye’deki kurumlar, 
danışmanlar ve mühendisler, 
bankalar, tedarikçiler ve diğer 
piyasa aktörleri katılım 
sağlamalıdır. 
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Piyasa 
aktörlerinin 
EV’ye 
katılımının 
teşvik edilmesi 
 
 

Merkezi kurumlar ve yerel 
kuruluşlar, mühendisler, 
finans kuruluşları, inşaatçılar, 
teknisyenler, sanayi çevreleri 
ve vatandaşlar da katılımda 
bulunmalıdır. 

 Neredeyse tüm piyasada EV 
farkındalığının hiç olmaması 

AB’de yüksek farkındalık düzeyi, 
hem endüstri hem de bina 
sektörlerinde küçük, orta ve 
büyük ölçekli projelerde EV 
yatırımlarını sorunsuz bir şekilde 
artırmaktadır. 
 

ESCO'ların ve EV projelerinin 
iş potansiyelinin teşvik 
edilmesi için tüm paydaşlara 
yönelik olarak bilinçlendirme 
faaliyetleri yapılmalı ve bu 
faaliyetler teşvik edilmelidir. 

Finansal 
kurumların 
katılımı 

Finansal kurumlarda EV’ye 
ilişkin olarak hiçbir finansman 
yöntemi yoktur. KOBİ'ler için 
kredi riski, şirketin puanlama 
sistemine dayanmaktadır, 
ancak teminat talep 
edilmektedir. 

AB ülkelerinde ve uluslararası 
düzeyde birçok finansman 
yöntemi mevcuttur. 

Finansal kurumlar, Devletin 
teşvik programlarının, EV 
projelerine olan talebi oldukça 
artıracağına güçlü bir şekilde 
inanmaktadır. 

Risk alma ve diğer engellerle 
ilgili olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme 
Kurumundan (BDDK) 
kaynaklanan kısıtlamalar 
mevcuttur. 

Riskle ilgili birçok araç mevcuttur; 
örneğin kısmi kredi garantisi vb. 

Riskle ilgili araçlar kabul 
edilmelidir. 

Kapasite 
geliştirme için 
kurumsal 
güçlendirme  

EV’ye ilişkin genel tedbirlerin 
koordine edilmesi ve 
kolaylaştırılması için merkezi 
bir EV kurumunun olmaması 

Neredeyse tüm AB ülkelerinde 
EV’ye ilişkin genel tedbirleri 
koordine etmek ve kolaylaştırmak 
için bölgesel kuruluşlarla birlikte 
enerji kuruluşları mevcuttur. 

EV konularında tam 
sorumluluğu olan bir Enerji 
Kuruluşu kurulmalıdır. 

ESCO’ların 
geliştirilmesi 

ESCO’ların işlevine dair 
kılavuz ilkeler ve 
uygulamaların olmaması 
sebebiyle piyasada bunların 
güvenilirliği sorgulanmaktadır. 

AB’deki yeterli sistemler, kılavuz 
ilkeler sunmakta, ölçüm ve 
doğrulama yapmakta ve 
anlaşmazlıkları çözmektedir.  
EV’ye gönüllü katılımın yanı sıra 
ISO 50015 standardı aracılığıyla 
ölçüm ve doğrulamaya dair 
düzenleyici uygunluk 
sağlanmaktadır ve Uluslararası 
Performans Ölçüm ve Doğrulama 
Protokolü (UPÖDP) mevcuttur. 

Şüphesiz bir şekilde rehberlik 
sağlayabilecek, ölçüm ve 
doğrulama yapabilecek ve 
anlaşmazlıkları çözebilecek 
güvenilir ve saygın bir araç 
oluşturulması 

ESCO kapasitesinin 
geliştirilmesi kurumların bir 
görevi olarak mevcut değildir 
ve kalan paydaşlar da 
yeterlilikleri hakkında şüphe ve 
belirsizlikler yaratmaktadır.     

AB’nin on yıllardır süren 
çalışmaları ve yaptığı büyük 
yatırımlar EV piyasasının 
gelişmesini sağlamıştır. ESCO’lar 
ve fayda modellerinin 
paylaşılması bu amaçla kullanılan 
temel araçlardır. 

Teknik, finansal ve pazarlama 
ile ilgili konularda kapsamlı 
eğitimler ile ESCO’nun 
kapasite gelişiminin 
iyileştirilmesi 

Yeni finansman yöntemlerinin uygulamaya konması ve mevcut olanların iyileştirilmesine dair özel 
strateji şunları gerektirir: 

Yerli banka borç alma seçeneklerinin iyileştirilmesi 

Türkiye’nin bankacılık sektörünün oldukça yüksek likiditeye sahip olmasına ve kayda değer büyüme 
göstermesine rağmen EV finansmanı neredeyse tamamen döviz olarak UFK’lerden alınan Özel Kredi 
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Limitlerine dayanmaktadır. Bunun sebepleri uzun vadeler ve teklif edilen nispeten düşük faiz 
oranlarıdır. Asıl problem döviz kuru riski ve Özel Kredi Limitlerine olan bağımlılıktır. Bankalar, 
uluslararası veya yerel piyasalara erişimin alternatif bir yolu olarak kendi Yeşil Tahvillerini 
çıkarabilirler. UFK’ler Türk lirası cinsinden fonları artırmak ve Özel Kredi Limitlerindeki kur riskinden 
kaçınmak için yerel piyasada da Yeşil Tahviller çıkarabilir. 

Ayrıca hükümet, bankaların enerji verimliliğine daha aktif bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla 
bankaların sermaye yapısını güçlendirmek için ara finansmandan faydalanabilir. 

Bir kredi riski aracının uygulamaya konması  

Kredi riski yerli bankalar arasında önemli bir meseledir. Bir Kısmi Kredi Garanti fonunun uygulamaya 
konması, kredi riskinin etkisini azaltabilir (bankaların başvuruda bulunanları düzgün bir şekilde 
değerlendirmeye devam edebilmesi için bu riski tamamen ortadan kaldırmadan). Beklenen fayda, 
yeni bankaların enerji verimliliğine ilişkin krediler vermeye teşvik edilmesi ve müşterilere teklif edilen 
şartların iyileştirilmesidir: faiz oranlarının düşürülmesi ve/veya vadelerin uzatılması. Kaçınılmaz olan 
mevcut risk sebebiyle bu tür bir fonda, EV’nin teşvik edilmesindeki etkililiğini azaltacak veya bir tür 
bağışçı finansmanı gerektirecek piyasa primlerinin uygulanması gerekir. 

Performans Garantileri  

Performans Garantileri kavramının güçlendirilmesi ve şunlar gibi uygun bir düzenleyici çerçeve ve iş 
çerçevesi oluşturularak geçerliliğinin sağlanması gerekmektedir:  

• Geçerli ve basit performans garantisi sözleşmelerinin oluşturulması   
• Ölçüm ve doğrulama prosedürlerinin ve Uluslararası Enerji Verimliliği Finans Protokolünün 

uygulamaya konması 
• Performans garantilerinin teminat olarak kabul edilmesinin ve bunlara bir değer atfedilmesinin 

sağlanması 

Performans Garantileri ESCO’ların temel bir aracıdır. Amaç, enerji verimliliğinin etkiliği hakkındaki 
yatırımcı endişelerinin giderilmesidir. Aynı zamanda eski ve yeni tüketim oranlarının ölçülmesi ve 
karşılaştırılmasına dair tüm süreç, enerji verimliliği tasarruflarını daha belirgin ve “gerçek” hale 
getirecektir. 

Piyasanın daha yeni olması sebebiyle performans sigortası gibi diğer risk araçları şu an için teklif 
edilmemektedir. 

Mevcut banka kanallarının iyileştirilmesi 

Bankalar finansman elde etmenin en bariz ve kolay aracıdır ve bu imkanın geliştirilmesi, banka 
müşterilerinin enerji verimliliğine ilişkin finansman elde etmesine yardımcı olacaktır.  

Bankalar enerji verimliliğine dair olarak ‘bekle ve gör’ stratejisi izlemektedir çünkü müşterilerin ilgisinin 
düşük olmasından ve çalışmalarının ve harcadıkları zamanın karşılığını alamamaktan 
korkmaktadırlar. Talep arttığında bu tutum değişecektir ve bankalar müşterilerine hizmet vermek için 
yeni kredi ürünleri oluşturmak zorunda kalacaktır. Bu değişiklikleri bir Süreç Uygulama Birimi (SUB) 
yaklaşımıyla uygulamak için gereken adımlar açıklanmaktadır.  

Proje Finansmanı gibi yeni bankacılık araçlarının geliştirilmesi  

Varlık bazlı finansmanın aksine Proje Finansmanı veya nakit akışı bazlı finansman neredeyse mevcut 
değildir. Bankacılık düzenlemeleri varlık bazlı finansmandan başka finansman yöntemlerinin 
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uygulanmasını pek mümkün kılmamaktadır. Bankalar bu yeni yolları izleme konusunda tereddütlü 
davranmaktadır. Proje finansmanı tüm durumlar için uygulanabilir olmasa da projenin bir bankanın 
nakit akışı bazlı finansman yöntemiyle finansman sağlamasını güvenli kılabilecek bir şekilde 
yapılandırılabileceği çeşitli durumlar vardır. Düzenlemeler, bu durumların mümkün kılınması için 
genişletilebilir. Alternatif olarak, bankanın sermaye yeterlilik oranına nakit akışı finansmanının 
etkisinin dengelenmesi için ara finansman kullanılabilir. 

Katılım finansmanının uygulamaya konması 

Katılım finansmanı, geliştirilebilecek başka bir araçtır. Bir üçüncü taraf finansmanı olarak 
değerlendirilebilmesine rağmen bankacılık sistemi aracılığıyla teşvik edilebilir. Katılım finansmanının 
özellikleri, bu finansmanı enerji verimliliği yatırımları için uygun kılmaktadır ve bu tür finans 
kuruluşlarının (piyasanın %5’i) boyutu bu finansmanın önemli bir güç olduğu anlamına gelmektedir. 
Bölünecek olan tasarruflara ilişkin olarak katılımcıların endişeleri vardır. Uygun bir ölçüm ve 
doğrulama prosedürü ve belki de bir ESCO’nun varlığı bu endişelerin ele alınmasının bir yolu olabilir. 

Üçüncü taraf finansmanının geliştirilmesi ESCO’lar 

ESCO’ların oluşturulması, değerli enerji verimliliği projelerinin bulunmasının, gerçekleştirilmesinin ve 
finanse edilmesinin veya finanse edilmeleri için bir yol bulunmasının en bariz yoludur. ESCO’lar veya 
EVD’ler kavramı halihazırda uygulamaya konmuştur ancak sayılarına rağmen az sayıda fırsata ve 
zayıf bir sermaye tabanına sahiplerdir ve henüz yatırımcı ve bankaların güvenini kazanamamışlardır. 
Durumlarını iyileştirmek için çeşitli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Finansman kapasitesi 
bakımından en önemli şey, sermaye tabanlarının güçlendirilmesidir ve bu, sermaye desteğiyle ve 
satıcılar, finansal kiralama şirketleri vb. gibi benzer veya işbirlikçi teşekküllerle şirket birleşmeleri 
yapılarak sağlanabilir. 

İş fırsatlarını daha da artırmak için piyasayı başlatabilecek büyükçe projelerin ilk dizisi olarak kamu 
binalarının altyapısında (binalar, spor merkezleri, hastaneler vb.) enerji verimliliğinin iyileştirilmesine 
yönelik projelerin kullanılması teklif edilmektedir. İhaleye katılım, ihalenin verilmesi, yapım ve onay, 
ölçüm ve değerlendirmeye ilişkin uygun prosedürlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Tüm prosedür, 
özel projeler için örnek teşkil edebilir ve onlara rehberlik sağlayabilir. Özel projelerin kararlaştırılması 
daha kolay görünmesine rağmen aslında durum böyle değildir. Kendi bütçeleri olan teşekküllerden 
yarı kamu projelerine finansman sağlanması için bir döner sermaye de bir çözüm olarak görülebilir. 

Fatura Üzerinden Finansman (FÜF) 

ESCO’ların dışında enerji verimliliği projeleri için başka kanallardan faydalanılabilir. Bir Fatura 
Üzerinden Finansman (FÜF) programıyla ampullerin daha verimli olan ampullerle değiştirilmesi gibi 
küçük enerji verimliliği projelerine erişim sağlamak ve bunları finanse etmek için şebeke hizmetleri 
veren şirketlerden faydalanılabilir. Bu araç kapsamında, şebeke hizmeti veren şirket gerekli 
iyileştirmeleri finanse eder ve aylık fatura üzerinden geri ödeme alır. Bunun faydaları, çok küçük 
projelerle çok sayıda yatırımcıya erişim sağlanması ve tasarruf desteği kullanılarak faturalar 
üzerinden geri ödeme kolaylığıdır. Geri ödememe riskinin düşük olması da başka bir özelliğidir. 
Zorlukları, şebeke hizmeti şirketlerinin katılımda bulunmaya ikna edilmesi ve teklif edilen hizmet ve 
yedek parçaların organize edilmesidir. 
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Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi için alternatif kanallar Küme Kredisi 

İlginç olan başka bir kanal da çok az değişiklikle üyelerinin birkaçına tekrarlanabilecek projeleri 
organize etmek için odaların, birliklerin ve sanayi bölgesi işletmecilerinin iyi organize olmuş 
yapılarından faydalanmaktır. Bu yapıların birçoğu ilgili bölümlere sahiptir ve enerji verimliliği 
hizmetlerine aktif bir şekilde katılım göstermektedir. Biraz teşvik ve motivasyonla uygun çözümleri, 
organize satıcıları ve yüklenicileri test edebilirler ve finansal kiralama veya banka finansmanı gibi 
finansman yollarıyla işbirliği sağlayabilirler. Başarılı projeler diğer üyelerle ve hatta diğer benzer 
durumlarda tekrarlanabilir. 

Talebin artması için teşvikler 

Tüm bu yöntemlerin uygulamaya konması, finansman çözümlerini önemli oranda geliştirecek ve talebi 
artırmanın bir yolu olacaktır.  Banka ve yatırımcıların temsilcileriyle yapılan görüşmelerden şunlar 
anlaşılmıştır ki bazı teşvik programları olsa da bunlar büyük yatırımlar için uygulanabilir. Çünkü 
ortalama yatırımcı bu karmaşık başvuru sürecinden geçmek istemeyecektir. Mevcut teşvik 
programlarının etkililiği incelense ve kamu yararı açısından bir maliyet-fayda çalışması sonrası 
farklılaştırılsa piyasa çok iyi bir iyileşme yaşar. 

Eylem Planı 

Türkiye piyasasındaki finansman seçeneklerinin güçlendirilmesine yönelik olarak teklif edilen Stratejik 
programın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi izlenecek birkaç detaylı aşamayı 
içeren kapsamlı bir Eylem Planı hazırlanmıştır: 

Girişim Detaylı Eylem(ler) Etki/Amaç Süre Sorumlu 

 
Bankacılık 
kanallarının 
iyileştirilmesi. 

 

 
-Banka yetkilileri için mevcut 
eğitim programlarına devam 
edilmesi ve yenilerinin 
hazırlanması.  
Prosedürel değişiklikler için 
teknik destek sunulması ve 
SUB’nin uygulanması. 

 

 
Banka kapasitesi 
oluşturmanın 
geliştirilmesi, 
hizmetlerin iyileştirilmesi 
ve işlem maliyetinin 
düşürülmesi, uygulama 
ve onayın 
hızlandırılması, EV 
projesi anlayışı ve 
idaresi için güven 
oluşturulması 

Sürekli Bankalar ve UFK’lar 

     

Özel Kredi 
Limitleri 

 

-Kredi limitleriyle likidite 
sağlanmaya devam edilmesi 

 

Piyasa gelişiminin 
desteklenmesi, kredi 
alıcılarına normal 
şartlardan daha iyi teklif 
verilmesi 

Sürekli  UFK’ler 
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Yeşil Tahviller 
 

-TL cinsinden orta vadeli bir 
Yeşil Tahvil çıkarma 
ihtimalinin incelenmesi ve 
ÖKL’leri finanse etmek için 
gelirlerin kullanılması. 

Döviz alışveriş riskinin 
düşürülmesi ve kredi 
verme şartlarının daha 
fazla iyileştirilmesi 

Orta UFK’ler 

     
Ara 
Finansman 

 

-Bankaların ikincil kredilerle 
sermaye elde etme ve EV 
faaliyetlerini genişletme 
konusundaki istekliliğinin 
incelenmesi. 

Sermaye koşullarının 
etkisini azaltarak 
bankaların EV 
fonlamasına katılmaya 
daha istekli hale 
getirilmesi   

Orta  Bankalar, UFK’ler ve 
Devlet 

     
Kısmi Kredi 
Garanti Fonu 

 

-Bir Kısmi Kredi Garanti 
Fonu’nun işletme şartlarını, 
ihtiyacı, hedef piyasayı, gerekli 
büyüklüğü, sermaye 
ihtiyaçlarını incelemek için bir 
çalışmanın tayin edilmesi  
-Gereken sermayenin 
kaynaklarının ve bunu daha 
cazip hale getirmek için bir 
çekirdek sermaye bağışçısının 
ihtimalinin aranması. 
-İşbirliği şartları için bankalarla 
irtibata geçilmesi 
-Fonun oluşturulması 

Bankaların krediye 
maruz kalmasının 
azaltılması Kredi verme 
sürelerinin iyileştirilmesi 
(ağırlıklı olarak vadeler) 

Kısa 
 
 
 
 
Orta  
 
Orta 
 
 
 
Uzun 

UFK’ler 
 
 
 
UFK & Devlet 
 
 
 
UFK’lar, Devlet & 
Bankalar 
 
 
UFK’lar, Devlet & 
Bankalar 

 
 
 
 
 
 
Kesin Teminat  

 

 
-Standart bir Performans 
Garantisi sözleşmesinin 
uygulamaya konması  
-Ölçme ve Doğrulama 
Prosedürlerinin (UPÖDP) 
uygulamaya konması ve 
uygulanması  
-Kesin teminatların ölçülebilir 
bir değerle teminat olarak 
kabul edilmesi için banka 
düzenlemelerinin 
değiştirilmesi.  
-Teşvikleri projedeki kesin 
teminatların varlığına 
bağlayarak, kesin teminatlar 
fikrinin desteklenmesi 

Teminat seçeneklerinin 
genişletilmesi ve 
alternatif finansman 
seçeneklerine temel 
oluşturmak için Enerji 
Hizmetleri Şirketi (EHŞ) 
piyasa gelişmesi için 
gereken adımlar 

 
Kısa 
 
 
Kısa 
 
 
Orta 

 
 
 
 
   Orta 

 
Devlet  
 
 
Devlet 
 
 
BDDK 
Banka Düzenlemeleri 
 
 
 
Devlet  
 
 

 
 

     
Devlet UFK’lar 

 
 
 
 
 

-Tipik EHŞ sözleşmesi ve 
performans garantisi 
sözleşmelerinin oluşturulması EHŞ piyasa gelişimi için 

gereken adımlar 

Kısa 
 
 
 

Orta 

Devlet  
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EHŞ’ler  
 

-Piyasanın başlatılması için 
devlet projelerinin ihale 
edilmesi. Kamu binalarının 
tadilatı için bu hizmetlerin 
kullanılması Sorumluluğun 
spesifik bir devlet kurumuna 
verilmesi Devlet bütçesinden 
finansman elde edilmesi 
-Bir proje uygulama sürecinin 
(ihale ve ihaleyi verme 
kriterleri, denetim ve kabul, 
test, enerji yönetimi) 
geliştirilmesi 
-EHŞ’nin kamu ihalelerine 
katılabilmesi için katı ancak 
gerçekleştirilebilir kriterler 
belirlenmesi ve işbirliği ve 
ittifakı teşvik etmek için 
Performans Garantileri teklif 
edilmesi, özellikle finansal 
şartların belirtilmesi. 
 

 
 
 
 
 
Orta 
 
 
 
 
 
Uzun 
 
 
 

 

 
Devlet 
 
 
 
 
 
 
Devlet 

   
 
 
 
 
Katılım 
Finansmanı 
 

-Katılım finansmanıyla finanse 
edilen bir EV projesini 
desteklemek için başlangıç 
giderlerinin karşılanmasına ve 
teknik yardım şeklinde destek 
sunulmasına yönelik bir 
program oluşturulması.  
Teknik kısmın, hukuki ve 
bağlayıcı şartların ve 
dokümanların hazırlanması. 

 Bir tanıtım gösterisi 
yöntemi kullanarak yerel 
şartlara benzer umut 
verici bir finansal kanal 
başlatan üçüncü taraf 
finansmanı uygulanması 
için girişim 

Uzundan 
ortaya  

UFK’lar & 
Katılım Bankaları 

 
Fatura 
Üzerinden 
Finansman 
(FÜF) 

 

 
-Bir şebeke hizmeti şirketi ve 
ya şebeke hizmetleri veren bir 
sanayi bölgesi işletmecisi 
aracılığıyla bir FÜF 
programının ihtimalini 
araştırmak için başlangıç 
giderlerinin karşılanmasına ve 
teknik yardım şeklinde destek 
sunulmasına yönelik bir 
program oluşturulması. 
 
 

 
Bir çok sayıda küçük 
projenin üçüncü taraf 
finansmanını 
uygulamak ve geniş 
çapta tanıtım elde 
etmek için girişim 

 
Orta  

 
Devlet 
Şebeke Hizmeti 
Şirketleri 
Sanayi Bölgeleri 
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Küme Kredisi 
 

-Bir oda veya sanayi bölgesi 
işletmecisi aracılığıyla bir pilot 
küme kredisi programını 
başlatmak ve organize etmek 
için başlangıç giderlerinin 
karşılanmasına ve teknik 
yardım şeklinde destek 
sunulmasına yönelik bir 
program oluşturulması. 

Mevcut kaynakları 
harekete geçirmek, 
proje uygulama sürecini 
kolaylaştırmak ve ölçek 
ekonomileri elde etmek 
için girişim 

Orta  UFK’ler 
Devlet 
Odalar 
Sanayi Bölgeleri 

     

 Döner 
Sermaye 

 

-Kendi bağımsız bütçeleri olan 
teşekküllere ait kamu yararına 
olan EV projelerini finanse 
etmek için bir döner 
sermayenin oluşturulması 
üzerinde çalışılması 

EHŞ’nin geliştirilmesi 
için destekleyici 
tedbirler 

Orta  Devlet 

     

Teşvikler 
 

-Enerji verimliliğine dair 
mevcut teşvik programlarının 
etkililiğinin incelenmesi, yeni 
tedbirlerin kamu yararına 
olumlu bir katkı yapıp 
yapmayacağını belirlemek için 
bir maliyet-fayda (MFA ile 
EGO) çalışmasının yapılması. 

 

Nihai kullanıcı ilgisini 
uyandırmak, piyasa 
hızını artırmak ve hızlı 
sonuçlar elde etmek için 
etkili tedbir 

Kısa Devlet 

Sonuç 

Finansman seçenekleri açısından Türkiye’nin enerji verimliliği finansman piyasası henüz gerçek 
potansiyelini göstermemiştir. ΕV finansmanının yerel ihtiyaçları karşılayabilmesi için daha fazla 
gelişmesi gerekmektedir. Birkaç yeni aracın uygulamaya konması önemli bir iyileşme sağlayabilir.   

ESCO'ların veya yeni adlarıyla EVD'lerin, halkın ve finansal kurumların saygısını kazanmaları ve 
ESCO kavramı kapsamında çalışmaya başlamaları için katetmeleri gereken uzun bir yol vardır. 
ESCO’lar proje belirleme, geliştirme ve destekleme çalışmalarında güçlü bir araç olarak işlev görebilir. 

Projeleri kısa vadeli teşvik programları aracılığıyla daha cazip hale getirmeye yönelik devlet tedbirleri, 
piyasanın olumlu bir şekilde tepki vermesini sağlayacak ve gerekli momentumun kazanılarak 
kademeli olarak kendi kendine sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olacaktır.  
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Giriş 
Görev tanımına göre tüm projenin ana 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; 

Türkiye’de enerji verimliliği için yeni finansman bulunması elzemdir ve bu proje, bu ihtiyaçların ele 
alınmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çeşitli çalışmalar yapılmıştır ve bazı finansman 
programları uygulanmaktadır. Yeni bankacılık ürünleri ve finansman yöntemlerinin uygulanabilir olup 
olmadığının ve Türkiye’deki bankaların finansal programlarına adapte edilip edilemeyeceğinin daha 
iyi bir şekilde anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Bu gereklidir çünkü Türkiye tüm sektörlerde enerjiyi 
kullanma şeklini önemli oranda geliştirmeye yönelik planlara sahiptir. Kamu finansmanının bir sınırı 
vardır ve diğer yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir. 

Hem Türkiye’deki mevcut piyasa aktörlerinden geri bildirim alınması hem de uluslararası düzeyde 
finansman programlarının en iyi uygulamalarının gözden geçirilmesi ve bunların Türkiye’de uygulanıp 
uygulanamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu raporda üç ana bileşen vardır: finansal yöntemler ve ilgili kredi ürünlerine ilişkin olarak Türkiye’deki 
mevcut durumun tarif ve analiz edilmesi; Avrupa ve yurt dışındaki en iyi uygulamaların ve başarı 
hikayelerinin gözden geçirilmesi ve son olarak Türkiye piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak kabul 
edilebilecek ve değiştirilebilecek en iyi uygulamaların belirlenmesi. 

İlk olarak, bu finansal araçların geliştirilmesine yönelik ihtiyacın daha iyi bir şekilde anlaşılması için 
politika bağlamının gözden geçirilmesi önemlidir. 

Arka Plan1 

EV, Türkiye'de enerji ve iklim değişikliği politikalarında belirtilen önceliklerden biridir ve EV politikası 
1980'lerden beri gelişmekte olan birçok unsurdan oluşur.  

Türkiye'de EV politikası, son olarak Türkiye'deki EV’yi 2023 yılına kadar geliştirmeyi amaçlayan 2012 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi'nde ele alınmıştır2. Strateji belgesi, EV için yedi stratejik amaç 
olduğunu belirtmektedir: 

• Sanayi ve hizmet sektöründeki enerji yoğunluğunun ve enerji kayıplarının azaltılması. 
• Binaların enerji taleplerinin ve karbon emisyonlarının azaltılması; yenilenebilir enerji 

kaynaklarını kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaların yaygınlaştırılması. 
• Enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünün sağlanması. 
• Elektriğin üretiminde, iletiminde ve dağıtımında verimliliğin artırılması ve enerji kayıplarının ve 

çevreye zararlı emisyonların azaltılması. 

                                                      
1 Kaynak:  "Politika Boşluğu Analizi ve Enerji Verimliliği Programı Değerlendirme Danışmanlık Hizmetleri" nihai raporu Şubat 2016  
2 Bu, ilk Ulusal Enerji Verimliliği Stratejisi’ni Nisan 2004 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değiştirmiştir. Bu strateji, kurumsal ve 
finansal destek sağlama politikasını belirlemiştir. Yüksek Planlama Kurulu, 2012 yılı Enerji Verimliliği Stratejisi’ni Şubat 2012 tarihinde 
onaylamıştır. 
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• Motorlu araçların birim fosil yakıt tüketiminin azaltılması; otoyollarda, deniz yollarında ve demir 
yollarında toplu taşıma kullanımının artırılması ve şehir içi ulaşımda gerekli olmayan yakıt 
tüketiminin engellenmesi. 

• Enerjinin kamu sektöründe etkili ve verimli kullanılması. 
• Kurumsal kapasiteleri ve işbirliğini güçlendirmek, en gelişmiş teknoloji kullanımının ve 

farkındalık faaliyetlerinin artırılması, kamuya ait finansal kurumlar dışındaki finansal 
mekanizmaların geliştirilmesi. 

Strateji, 2011 yılını baz alarak 2023 yılına kadar GSYİH birimi başına tüketilen enerji miktarını en az 
%20 azaltmayı hedeflemektedir. Strateji, aynı zamanda sektörlere yönelik hedefleri de içerir: 

• Her sanayi alt sektöründe azaltılmış enerji yoğunlukları, Belge yayınlandıktan sonraki 10 yıl 
içerisinde en az %10 olmak şartıyla her alt sektör için sektör işbirlikleri ile belirlenen oranlarda 
azaltılır. 

• Binaların enerji taleplerinin ve karbon emisyonlarının azaltılması; yenilenebilir enerji 
kaynaklarını kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaların yaygınlaştırılması. 

• 2010 yılı bina stokunun en az dörtte biri, 2023 yılı itibariyle sürdürülebilir bina haline getirilir. 
• Elektriğin üretiminde, iletiminde ve dağıtımında verimliliğin artırılması ve enerji kayıplarının ve 

çevreye zararlı emisyonların azaltılması. 
• Atık ısı geri kazanımı da dahil olmak üzere, kömür termik santrallerinin ülke genelindeki toplam 

ortalama çevrim verimi, 2023 yılına kadar %45 oranında artırılır. 
• 2023 yılına kadar, elektrik enerjisi yoğunluğunu en az %20 azaltmak amacıyla talep tarafı 

yönetimi ile ilgili bazı önlemler geliştirilir. 
• Motorlu araçların birim fosil yakıt tüketiminin azaltılması; otoyollarda, deniz yollarında ve demir 

yollarında toplu taşıma kullanımının artırılması ve şehir içi ulaşımda gerekli olmayan yakıt 
tüketiminin engellenmesi. 

2013 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 
kapsamında İklim Değişikliği Beşinci Ulusal Bildiriminde şöyle denmiştir: 

Türkiye'nin 2023 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği şey, iklim değişikliği politikalarını kalkınma 
politikalarına entegre etmek; enerji verimliliğini yaygınlaştırmak; temiz ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını artırmak ve tüm yurttaşlara yüksek yaşam standartları ve refah 
düzeyini düşük karbon yoğunluğu ile sağlamaktır. [Enerji Bakanı Erdoğan Bayraktar, s. 4] 

ve 

Kyoto Protokolü bağlamında Türkiye’nin emisyon azaltma hedefleri yoktur. Bununla birlikte, 
Türkiye enerji verimliliği, yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi, ulaşım ve atık yönetimi gibi 
konularda emisyonları azaltmaya yönelik birçok faaliyette bulunmaktadır. [s. 9] 

Türkiye, aynı zamanda Paris'teki COP21 (Partiler Konferansı) küresel iklim değişikliği anlaşmasının 
taraflarından biridir. 

EV ile ilgili çalışmaların yasal dayanağını oluşturan ve politika ve program geliştirme ve uygulama için 
bir idari yapı oluşturulmasına önayak olan 2007 Enerji Verimliliği Kanunu'nun öncülüğünde bir dizi 
mevzuat bulunmaktadır. Birçok bakanlık ve kurum, bu enerji verimliliği politikalarını ve programlarını 
uygular. Bunlar, ETKB bünyesinde bir kurum olan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) 
liderliğindeki Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından ortaklaşa koordine edilmektedir. 

Rapor, yaklaşımın tamamına farklı analitik mercekler altında baktığı için bu konuya tekrar 
değinilecektir. Öncelikle, Türkiye'deki mevcut enerji durumunu gözden geçirmek önemlidir. Bu, 
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Uluslararası Enerji Ajansı gibi kuruluşların politikaları ve programları analiz etmek için kullandıkları 
başlangıç noktasıdır. 

Ulusal Meclis 10. Kalkınma Planı’nı (2014-2018) Temmuz 2013 tarihinde onaylamıştır. Bu planda 
EV’yi iyileştirmek için özel hedefler de yer almıştır: 

• 2011 yılı sonunda iklim etkileri dışında ve 2000 bazlı dolar fiyatlarıyla 0,2646 tep/1000 ABD 
Doları olan birincil enerji yoğunluğunun, 2018 yılının sonu itibarıyla 0,243 tep/1000 ABD Doları 
altına düşürülmesi ve 

• 2018 yılına kadar, kamu binalarının enerji tüketiminin 2012 yılına kıyasla %10 azaltılması. 

10. Kalkınma Planı'nda EV’yi iyileştirecek altı bileşene yer verilmiştir: 

a) EV için idari ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, 
b) Enerji verimliliği çalışmaları ve projelerinin finansmanı için sürdürülebilir mali mekanizmaların 

geliştirilmesi, 
c) Sanayide EV’nin artırılması, 
d) Binalarda EV’nin iyileştirilmesi, 
e) Taşımacılıkta EV’nin iyileştirilmesi, 
f) Elektrik üretiminde yerinde üretimin, bütünleşik üretim ve mikro bütünleşik üretim sistemlerinin 

teşvik edilmesi. 

Türkiye'de EV ile ilgili halihazırda yürürlükte olan çeşitli kanunlar bulunmaktadır. Bazıları için ikincil bir 
mevzuat da mevcuttur.  

Birincil mevzuat, 2007 Enerji Verimliliği Kanunu'dur (18 Nisan 2007 tarihli 5627 sayılı kanun). Bu 
kanunun amacı, Türkiye'de EV’ye yönelik yasal çerçeveyi oluşturmaktır. Bu Kanun, aynı zamanda 
önlemlerin ve kurumsal çerçevenin birleşimini de içerir. 

EV ile ilgili bugüne kadar kabul edilmiş olan üç AB Çerçeve Direktifi bulunmaktadır. Bunlar enerji 
etiketleme, asgari enerji performans standartları (Eko tasarım) ve 2002 Binalarda Enerji Performansı 
Direktifinin aslı ile ilgilidir. Türkiye, 2004 AB Bütünleşik Üretim Direktifinin büyük bir kısmını (bazı 
değişikliklerle birlikte) kabul etmiştir. 2006 Enerji Hizmetleri Direktifinin de yerini alan 2012 Enerji 
Verimliliği Direktifi (EVD), bu AB Direktifinin yerini almıştır.  

Türkiye'nin EVD'yi iç hukukuna aktarması planlanmaktadır ve bu Direktifin bazı unsurları (örneğin, 
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının hazırlanması) halihazırda yerine getirilmeye başlanmıştır. 
Ayrıca Türkiye, 2002 Direktifinin yeni bir düzenlemesi olan 2010 Binalarda Enerji Performansı 
Direktifini de iç hukukuna aktarmayı planlamaktadır. Aşağıdaki zaman çizelgesi, politika çerçevesinin 
ve yasal çerçevenin gelişimini açıklayıcı bir şekilde görselleştirmiştir. 
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Şekil 0-1: Enerji Verimliliği ile İlgili Önemli Mevzuat 

Türkiye'de EV Sektörünün ve Büyük Oyuncuların Mevcut Durumu3 

Türkiye, 1980'lerden itibaren EV alanında faaliyet göstermektedir. Türkiye, bugüne kadar devam eden 
faaliyetlerinden bazılarını 1980'lerde başlatmıştır: zorunlu veri raporlama, EV farkındalık programları 
ve kurumsal koordinasyon bunlardan bazılarıdır. Mevcut strateji, ulaşım sektörünün yanı sıra tüm son 
kullanım sektörlerini kapsamaktadır. Bu hedefler öncelikli olarak 2012 Enerji Verimliliği Stratejisi, İklim 
Değişikliği Stratejisi ve 10. Kalkınma Planı'nda ifade edilmiştir. EV ile ilgili sağlam bir yasal dayanak 
oluşturulmuştur. 

Bugün itibarıyla, Türkiye'de enerji verimliliği piyasasını canlandırmak için KDV indirimi, vergi iadesi 
veya karbon vergisi gibi mali mekanizmalar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Bakanlıklar yüksek 
verimli motor piyasasını teşvik edecek bir mali mekanizma geliştirmektedirler. Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerin (KOBİ'ler) enerji tüketiminin yaklaşık %80-85'i elektrik olduğundan, KOBİ'ler bu 
mekanizmadan oldukça fazla fayda sağlayacaktır.  

Türkiye'de piyasalardaki paydaşların teknik farkındalığını ve özel sektördeki EV finansmanını 
artırmaya katkıda bulunan çok sayıda program bulunmaktadır. Bu programların uygun şekilde 
koordine edilmesi ve izlenmesi, aralarında iyi bir sinerji yaratılması ve EV piyasasındaki her bir 
programın getirdiği faydaların ölçeklendirilmesi için büyük önem taşır.  

Türkiye, enerji bakımından dışa bağımlıdır. Yerli kömürü ve hidroelektrik santralleri olsa da ve güneş 
ve rüzgar enerjisinden daha fazla faydalanmaya yönelik çalışmalar yapılsa da enerji ithalatı gereklidir. 
Yaklaşık 30 milyon TEP'lik üretim, toplam 120 milyon TEP4 olarak tahmin edilen tüketimin çok 
altındadır. Aradaki fark, petrol, doğal gaz (ve sıvılaştırılmış doğal gaz - LNG) ve kömür şeklinde ithal 
edilerek, Türkiye'yi dünyadaki en büyük enerji ithalatçılarından biri yapmaktadır. Türkiye, dünya 

                                                      
3 Kaynak: Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi Sözleşme No. MENR 
IPA12/CS04 Taslak –  Türkiye'de Enerji Verimliliği piyasa araştırması  
4 http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=TURKEY&product=Balances&year=2014 

2007
• Enerji Verimliliği Kanunu yasalaşmıştır

2008
• Elektrik Piyasası Kanunu değiştirilmiştir
• Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır
• Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

2010
• Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik^
• Binaların Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
• KC6GEB Destekleri Yönetmeliği 

2011

• Enerji Kaynakları ve Tüketim Verimliliğini Artırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
• Binaların Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
• 2009/125EC uyarınca kabul edilen enerji ile ilgili ürünlerin enerji ve diğer kaynakları tüketimlerinin etiketleme ve standart ürün bilgisi ile 

gösterilmesine ilişkin düzenleme

2012
• • Enerji Verimliliği Stratejisi onaylanmıştır

2013
• 10. Kalkınma Planı onaylanmıştır 
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çapında doğal gazda beşinci, petrol ürünlerinde dördüncü, kömürde ise sekizinci en büyük 
ithalatçıdır5. Kentleşmenin, hayat koşullarının iyileştirilmesinin ve ekonomik faaliyetteki devam eden 
büyümenin ülkenin enerji ihtiyacını daha da artırması beklenmektedir. 

2013 yılında sanayi sektörü, faktör maliyetinde katma değer sıralamasında %42,5 ile zirvedeydi. Onu, 
%30,7 ile hizmet sektörü ve %19,8 ile ticaret sektörü takip etmiştir. Bununla birlikte, işletmelerin sayısı 
bakımından durum tam tersiydi: hizmet sektörü %41,3 ile liderken, %39,9 ile ticaret ve ardından 
%12,9 ile sanayi sektörleri gelmiştir.  

Sanayide nihai enerji tüketimi 2013 yılında 30.137 KTEP idi ve Türkiye'deki toplam nihai enerji 
tüketiminin yaklaşık %34'ünü oluşturmuştur. Türkiye, %99,89'u küçük ve orta ölçekli işletmelerden 
(KOBİ’ler) oluşan 2,7 milyondan fazla işletmeye sahip olsa bile yalnızca 600 şirket (çoğunlukla büyük 
işletmeler), 2.000 TEP'in üzerinde enerji tüketmektedir, bu da sanayideki toplam nihai enerji 
tüketiminin yaklaşık %70'ine karşılık gelir. Toplam endüstriyel nihai enerji tüketiminin yaklaşık %25-
30'u KOBİ'lerden kaynaklanmaktadır.  

EV iyileştirmesi için hem KOBİ'lerin hem de Büyük İşletmelerin (Bİ) sanayi sektöründe büyük bir fırsat 
saklıdır. Elektrik, genellikle KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu en büyük enerji kaynağı iken Bİ'ler çoğunlukla 
termal enerjiye ihtiyaç duyar, ancak bu büyük oranda sektöre bağlıdır. Bİ'lerin Enerji Tasarruf Oranı 
(ETO) potansiyeli, çoğu enerji yoğun süreçteki büyük tasarruf olanakları nedeniyle genellikle 
KOBİ'lerinkinden daha yüksektir. 

EV Piyasa Boyutu6 
Türkiye'deki EV piyasa araştırmasına göre (Projenin 3. Çıktısı), sanayi sektöründeki (hem Bİ hem de 
KOBİ'lerde) potansiyel enerji tasarrufu yılda 6,3-10,4 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. Bu da 
yaklaşık 4-6,5 milyar dolarlık bir maliyet tasarrufu anlamına gelir. Gerekli yatırımların yaklaşık 20-25 
milyar ABD Doları olduğu tahmin edilmekte olup, bunlardan 5 milyar ABD Doları tutarındaki bölümü 
KOBİ'ler içindir. Bu rakamlar, gerçek tahminler veya tam döviz kurları olmayıp, tahmini ortalama 
değerlerdir. Hizmet sektöründe (ticari binalar) hem Bİ hem de KOBİ’lerde beklenen enerji tasarrufları 
0,4-1 milyon TEP ve yıllık maliyet tasarrufu 0,43-1 milyar ABD Dolarıdır. 2-3 yıl basit geri ödeme 
süresi ile beklenen yatırım hacmi 1,4-3,5 milyar ABD Dolarıdır. 

Her iki segment için yatırım hacmi (20 ila 25) + (1,4 ila 3,5) eşittir 21,4 ila 28,5 milyar ABD Dolarıdır. 
(Ek III’e bakınız) 

Bu dönemde, Uluslararası Finansal Kuruluşlardan (UFK'ler) halihazırda mevcut veya zaten ödenmiş 
olan çeşitli kredi limitleri toplam 3 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Bu limitler hem Enerji Verimliliği 
hem de Yenilenebilir Enerji projelerinde kullanılmak üzere hazırdır. 

Bu rakamlar, ilk bakışta finans sektöründe potansiyel yatırımların finansmanını üstlenebilecek yeterli 
kapasitenin olduğunu göstermektedir.  

Sanayi sektöründe, 600 Bİ şirketi enerji tüketiminin %70'inden fazlasından sorumluyken, şirketlerin 
geriye kalan %99'u, yani ağırlıklı olarak KOBİ'lerden7 oluşan 2,7 milyonun üzerinde şirket enerji 
tüketiminin %25-30'undan8 sorumludur. Bu durum, etkin bir EV politikası için öncelikle piyasanın Bİ 
                                                      
5 "Turkey Energy Outlook and Renewable Energy" O. Turkyilmaz, Chairman of Energy Commission of Chamber of Mechanical 
Engineers, UCTEA, EPPEN 
6 Piyasa verileri, MENR IPA12/CS04 projesi kapsamında Türkiye'de yürütülen Enerji Verimliliği piyasa araştırma raporundan 
alınmıştır. 
7 TUİK 2014 istatistikleri 
8 Türkiye'de EV piyasa araştırması (Projenin 3. çıktısı) 
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bölümüne yer vermenin daha mantıklı olacağını açıkça ortaya koymaktadır. Enerji yoğun Bİ'ler, EV 
gereksiniminin daha çok farkındalar, uygun şekilde eğitilmiş mühendisleri ve gerekli değişiklikleri 
uygulamak (eğer henüz gerçekleştirmedilerse) için daha istekliler. Ancak büyük olasılıkla süreç 
değişiklikleri gerekli olduğundan ve ilerlemek için uygun bir teknik araştırma ve bankacılık fizibilite 
çalışmasına ihtiyaç duyulduğundan müdahaleler daha zordur (Bu konu EK III'te daha ayrıntılı bir 
şekilde incelenmiştir). 

Geriye kalan KOBİ'lere önem verilmesi için de çeşitli nedenler vardır. Projeler daha küçük olabilir, 
ancak uygulanması da daha kolay ve hızlı olacaktır. En fazla teknik desteğe ve rehberliğe piyasanın 
bu bölümünde ihtiyaç vardır. Ve son olarak, istihdam ve çıktı açısından ulusal ekonominin ayrılmaz 
bir parçasıdır. 

Piyasa Aktörleri 

Devlet Kurumları  

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Türkiye'de planlanan ilk EV 
faaliyetleri, 1981 yılında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından 
başlatılmıştır. EV araştırmaları ve eğitim hizmetleri, politika geliştirme ve mevzuat, farkındalık 
oluşturma, veri toplama ve istatistiksel çalışmalar bu kurum tarafından gerçekleştirilmiştir. Kasım 2011 
tarihinde EİE, YEGM'ye dönüştürülmüş ve ETKB bünyesine katılmıştır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; EV politikalarına ve programlarına ön ayak olur ve "Enerji 
Verimliliği Koordinasyon Kurulunda” (VAP, Gönüllü Anlaşmalar, Farkındalık Programı, Web Portalı, 
Enerji Yöneticilerinin Belgelendirilmesi, Enerji Denetim Şirketlerinin Lisanslanması, Mikro bütünleşik 
üretim ve atık ısı geri kazanım sistemlerinde lisansa muafiyetler, sanayide zorunlu veri raporlaması, 
merkezi yönetim binaları, ticari binalar ve hizmet binalarında zorunlu veri raporlaması) önemli bir role 
sahiptir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Enerji Performansı ve Yapıları Direktifinden sorumludur; Enerji 
Performansı Sertifikası; Merkezi Isıtma Sistemleri ve Yönetmelikleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 
sorumluluğundadır. 

Ekonomi Bakanlığı: EV için Yatırım Teşvik Programları konusunda öncülük etmektedir. 

Maliye Bakanlığı: Hükümet destek programlarıyla ilgili bütçelerin koordinasyonu. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Eko Tasarım Standartlarından sorumludur; Ev Aletlerinin Enerji 
Etiketleri Ekonomi Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. 

Uluslararası Finansman Kuruluşları (EBRD, Dünya Bankası, KfW, UFK, vb.): EV programlarının 
tasarımından ve uygulanmasından ve finansmanın sağlanmasından sorumludur. 

Finansal Kuruluşlar 

a) Ticari Bankalar 

b) Kalkınma Bankaları 

c) Kiralama (Leasing) Şirketleri 

d) Katılım Bankaları 

• KOSGEB: KOBİ'lere özgü mali ve tanıtım programlarını tasarlar ve uygular 
• ESCO’lar 
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• Özel teşebbüsler 
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1 Mali Yöntemler ve İlgili Kredi Ürünlerine Göre 
Türkiye'de Enerji Verimliliği Durum Analizi 

1.1  Amaç 

Bu bölümün amacı, Türkiye'deki mevcut Enerji Verimliliği (EV) durumunu daha iyi analiz etmek, kredi 
modelleri ve kredi ürünleri ile Türkiye'deki EV finansmanına dair finans sektörü yaklaşımı hakkında 
genel bir bakış sunmaktır. Bu bölüm, Türkiye'de ESCO finansmanı konusundaki mevcut durumun 
analizini ve gelecekteki gelişmelere ilişkin beklentileri vurgulamaktadır. 

Önerilen yöntemlerin gerçekten uygun olduğundan emin olmak için Görev geliştirilirken en önemli 
paydaşlarla bir dizi toplantı düzenlenmiştir.  

İlk aşamalarda, bilgi ve ilk elden deneyim edinmek için Enerji Hizmet Şirketleri (EVD’ler-ESCO'lar) ve 
bazı bankacılık görevlileri ile görüşmeler yapılmıştır. İlk iki bölümün tamamlanmasının ardından, ilk 
bulguları sunmak ve konuyla ilgili görüşlerini ve rehberliklerini almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı (ETKB) ve Dünya Bankası yetkilileri ile bir toplantı düzenlenmiştir. Son olarak, tekliflerin 
taslağı hazırlandıktan sonra, en önemli ilgili paydaşların kilit temsilcileri ile kapsamlı bir dizi toplantı 
düzenlenmiştir. 

Son toplantılar, Haziran 2016 tarihinde gerçekleşmiştir ve şunları içermektedir: 

• Bir devlet bankası, bir özel banka ve bir katılım bankası olmak üzere üç bankanın 
temsilcileriyle yapılan toplantılar. 

• Önemli yerel varlığı ve üretimi olan uluslararası bir satış grubunun temsilcileri ile görüşme. 
Grupta bir kiralama (leasing) ve bir ESCO şirketi yer almaktadır. 

• İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) temsilcileri ile görüşme. 
• İstanbul Sanayi Odası temsilcileri ile görüşme. 
• İkitelli Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri ile görüşme. 

Bu görüşmelerin amacı şunlardır: 

• Türk finans piyasası ve ESCO piyasası ile ilgili bulguları karşılıklı doğrulamak. 
• EV piyasasıyla ilgili görüşlerini ve algılarını araştırmak. 
• Çeşitli seçilmiş yöntemler üzerine görüşlerini tartışmak ve dinlemek. 

Görüşülen tüm temsilciler EV’nin öneminin farkındaydılar, geçmişte bu konu üzerinde çalışmışlardı 
ya da mevcut görevleri dahilinde EV projelerinde yer almışlardı. Bunun tek istisnası, henüz EV ile ilgili 
çalışmayan bir organın görüşlerini almak amacıyla seçilen (yeni kurulmuş) bir katılım bankasının 
temsilcileriydi. Oldukça ilginç ve önemli görüşleri Ek I - Toplantı Tutanağı'nda yer almaktadır. 

1.2 Mevcut EV Finansman Mekanizmaları 

Türkiye'de mali olan veya mali olmayan, gönüllü veya zorunlu birçok EV programı bulunmaktadır. 

Mali EV programları genellikle UFK'ler tarafından Türk bankaları vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bu 
fonlar, Türk finansal kuruluşlarının proje esaslı kredi uygulamaları yerine sadece borçluların 
kredibilitesine dayanan geleneksel kredi uygulamaları ile tahsis edilmiştir. Ayrıca, uygun bir ESCO tipi 
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finans modeli çerçevesinde uygulanan EV finansman programları, Türkiye piyasasında henüz 
bulunmayan doğru bir EV finansman mekanizmasının iyi birer örneği olacaklardır. 

Bankalar, müşterilerine hizmet etmek için çoğunlukla UFK kredi limiti ve UFK tarafından oluşturulan 
EV finans programlarına dayanırlar. Çeşitli nedenlerle, kendi ürünlerini geliştirmek konusunda 
çekingen görünmektedirler:  

• Yerel piyasa şartları (bankalar arası faiz, vade) UFK’lerden elde edilenlerden daha az tercih 
edilmektedir. 

• Müşteri kredi verme şartlarına ilişkin bir kaç kısıtlama bulunmaktadır. Piyasa şartlarına yakın 
finansman oldukça yayılma sağlamaktadır.  Elbette, müşteri ve döviz risklerini taşırlar.  

Diğer taraftan, çekicilikleri ve yerel EV bankacılık ürünlerinin yokluğuna karşın, bu kredi limitlerinin 
absorbe edilme oranı aşağıdaki nedenle düşük görünmektedir.  

• Çekiciliğin belirgin bir payı aracı bankalar tarafından absorbe edilmektedir.  Müşterilerin 
karşıladığı maliyetler piyasa koşullarına yakındır.  

• Başvuru süreci uzun olup, veri ve çalışmaların gönderimini gerektirmektedir ki bu hali hazırda 
oldukça yüksek olan işlem maliyetine ek getirmektedir.  

• Diğer finansman türlerinden rekabet vardır. Görüşü alınanlara göre, pek çok EV projesi 
zorunlu bölümlerine düşürülmüş ve kısa vadeli işletme sermayesi limitleri yoluyla finanse 
edilmiştir. 

Türkiye'de uygun bir EV finansman mekanizmasının eksikliği göz önüne alındığında, Türkiye'de yeni 
bir EV finansman mekanizması geliştirilmesine zemin hazırlamak için bu bölümde mevcut Türk 
bankacılık sektörünün ve Türk bankaları tarafından uygulanan AB kredilerinin kısa bir özetine yer 
verilecektir. 

1.2.1 Türk Bankacılık Sektörüne ve Bankaların EV Finansmanı Algısına Kısa Bir 
Bakış 

Türk bankacılık sektörü, Rusya'dan sonra Gelişmekte Olan Avrupa'nın ikinci büyük bankacılık 
sistemidir. Türk bankacılık sektörü iki ana düzenleyici otoritenin denetimi altında izlenmekte ve 
yönetilmektedir. Bunlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası'dır9. 

BDDK'ya göre10, 30 Eylül 2016 itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren 52 banka bulunmaktadır. 
Aşağıdaki tabloda türlerine göre yerleştirilmiş toplam 34 mevduat bankası, 13 kalkınma ve yatırım 
bankası ve 5 katılım bankası yer almaktadır.  

Türkiye'deki bankalar oldukça moderndir. Gelişmiş IP ve kontrol sistemlerine ve hatta bazıları, bütün 
ülkeyi kapsayan gelişmiş ağlara sahiptir. 3.11.2 raporunda belirtildiği gibi, Türkiye'de özel veya devlet 
kontrolünde bankalar bulunmaktadır. 2010 yılından bu yana sektörün toplam kredisi 526 Milyar TL’den 
1 Trilyon 610 Milyar TL’ye yükselmiştir.  Bu büyüme ortalama %29’luk bir büyümeyi temsil etmektedir. 

                                                      
9 Garanti Bankası, Yatırımcı İlişkileri, Kısaca Türk Bankacılık Sektörü, http://www.garantiinvestorrelations.com/en/financial-
information/detay/Turkish-Banking-Sector-in-Brief/55/41/ 0  
10 Eylül 2016 itibariyle Türk Bankacılık Sektöründeki Önemli Göstergeler. 
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Şekil 1-1: Türk Bankalarının Türlerine Göre Dağılımı 

Eylül 2016 sonu itibariyle Türk bankacılık sektöründeki şube sayısı 11.926 ve personel sayısı ise 
211.673 olmuştur. 

Eylül 2016 sonu itibariyle Türk bankacılık sektöründeki konsolide bilanço kalemleri ve konsolide 
bilanço dışı kalemler aşağıdaki gibidir11: 

Tablo 1-1: Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Bilançosu12 

Varlıklar (Milyar TL) Borçlar ve Paydaşların Öz 
Sermayeleri (Milyar TL) 

Nakit ve nakit benzerleri 191 Mevduatlar 1.341 
Zorunlu Rezervler 198 Bankalara borçlar 369 

Nakit Krediler 1.610 Repo sözleşmeleri uyarınca 
yükümlülükler 154 

Yatırım Menkul Kıymetleri 329 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 102 
Diğer Varlıklar 206 Diğer Borçlar 275 
  Öz Sermaye 293 

Toplam Varlıklar 2.534 Toplam Borçlar ve Öz Sermayeler 2.534 

Tablo 1-2: Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Bilanço Dışı Kalemleri 

Konsolide Bilanço Dışı Kalemler(Milyar TL) 
Nakit olmayan krediler ve borçlar 

 497 

Taahhütler  2.238 
 Türev Mali Araçları  1.720 

 Diğer Taahhütler  518 
Toplam 2.735 

Ana konsolide bilanço kalemlerinin Banka türlerine göre dağılımı Eylül 2016 sonu itibarıyla aşağıdaki 
gibidir (Milyar TL). 

Tablo 1-3: Ana Konsolide Bilanço Kalemlerinin Türk Banka Türlerine Göre Dağılımı 

Banka Türleri13 Toplam Varlıklar Nakit Krediler Mevduatlar* 
Kamu Mevduat Bankaları  739   493  462  
Özet Mevduat Bankaları  907   592   533  

                                                      
11 BSRA-Eylül 2016 itibariyle Türk Bankacılık Sektöründeki Önemli Göstergeler 
12 Eylül 2016 sonu Türkiye’deki döviz kurları; 1 ABD Doları: 3.000 TL ve 1 AVRO: 3.355 TL  
13 Türkiye Bankalar Birliği, 30.09.2015 tarihi itibarıyla İstatistik Raporları 
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Yabancı Mevduat Bankaları  635   407   358  
Yatırım ve Kalkınma Bankaları  128  96    -  
TMSF14  4  2  1 

Toplam  2.412   1.590   1.354  
* Grup şirketlerinin bankalardaki mevduatı dahil edilmemiştir. Katılım 
bankaları listeye dahil edilmemiştir.     

Bu tabloda görüldüğü gibi, mevduat bankaları Türkiye'nin toplam bankacılık sisteminde yüksek paya 
sahiptir.  

Eylül 2016 sonu itibarıyla Türk bankacılık sektöründe, toplam döviz varlıklarının Türk bankacılık 
sektörünün konsolide bilançosundaki toplam varlıklarına oranı %39'a, toplam yabancı para borçlarının 
toplam borçlara oranı ise %43'tür. 

Eylül 2016 sonu itibarıyla, Türk bankacılık sektörünün kredi portföyünün kredi türlerine göre dağılım 
eğilimi Şekil 1-2'de verilmiştir. 

 
Şekil 1-2: Türk Bankacılık Sektörünün Nakdi Kredi Portföyünün Dağılım Eğilimi (Milyar TL) 

Tablo 1-4: Türk Bankacılık Sektörünün Nakdi Kredi Portföyünün Dağılımı 

30 Eylül 2016 tarihi itibariyle nakdi kredilerin dağılımı (%) 
Kurumsal ve Ticari %50 
KOBİ'ler %25 
Tüketiciler  %25 

Konut %10 
Motorlu taşıt %0 

Tüketim 10 
Kredi kartları %5 

Toplam 100 

Bu şekilde görüldüğü gibi, son yıllarda Türk bankacılık sektörü kredi portföyü sürekli büyümüştür. 
Toplam krediler içerisinde kurumsal ve ticari krediler %50 ile en yüksek paya sahiptir. KOBİ 

                                                      
14 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
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kredilerinin payı 2016’ya kadar önemli bir artış göstermiştir. Ancak piyasanın durgunlaşması ve 
2016’da yaşanan jeopolitik ve makroekonomik gelişmeler sebebiyle son yıllarda ilk kez KOBİ 
kredilerinin toplam kredi portföyü içindeki payı önceki yıla göre düşüş göstermiştir. 30 Eylül 2016 
itibarıyla KOBİ kredilerinin payı %25’tir. 

KOBİ nakdi kredileri portföyünün dağılım eğilimi de Tablo 1-515'de ele alınmıştır. 

Tablo 1-5: Türk Bankacılık Sektöründe KOBİ Nakdi Kredi Portföyünün Yıllara Göre Dağılım 

 (Milyar TL) 2012 2013 2014 2015 09/2016 
Mikro ölçekli işletme kredileri 54 71 88 99 106 
Küçük ölçekli işletme kredileri 63 86 111 133 135 
Orta ölçekli işletme kredileri 83 115 134 157 164 
Toplam 200 271 333 389 405 

BDDK verilerine göre, Eylül 2016 sonu itibariyle Türk bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş kredi 
(NPL) oranı %3,32 idi. Aynı dönemde KOBİ kredilerindeki NPL, bankacılık sektörünün ortalamasına 
kıyasla diğer bölümlerden daha riskli olarak algılanarak %4,9'a yükselmiştir. 

Eylül 2016 itibarıyla, Türk Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği oranı, yüksek sermaye yeterlilik 
düzeyi olan %16,03 (kamu bankalarında %16,42; yabancı bankalarda %16,74; yerel özel bankalarda 
%15,16) idi. 

1.2.1.1 Türkiye’nin bankacılık sektörünün vade, faiz oranı ve kur yapısı:  

Vade Yapısı: 
Türkiye’nin Bankacılık sisteminin ana finansman kaynağı mevduatlardır. Ancak, 30 Eylül 2016 
itibarıyla banka mevduatlarının %75,8’i 1 aydan daha kısa bir vadeye, %94’ü ise 3 aydan daha kısa 
bir vadeye sahiptir16 Ancak aynı tarih itibarıyla geri ödenmemiş kredilerin %76,6’sı 3 aydan fazla 
vadeye sahiptir. Bu göstermektedir ki Türkiye’nin bankacılık sistemi mevduat ve krediler arasında 
önemli bir vade uyumsuzluğu yaşamaktadır ve Türkiye’deki bankalar, enerji verimliliği yatırımları da 
dahil olmak üzere uzun vadeli yatırımları finanse etmek için UFK fonlarına bağımlıdır. 

Tablo 1-6: Bankacılık Sektörünün Vade Tarihlerine Göre Varlık ve Borçlarının Dağılımı, 30 Eylül 2016 

Milyon TL Talep 1 aya 
kadar 

1-3 ay 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıl ve 
daha fazla 

Dağıtılamaz Toplam 

Toplam Varlıklar    174,785          414,967          168,286     463,526      748,099             345,338               96,652     2,411,654 
Toplam Borçlar    274,317        1,010,465          311,236     226,267      172,165               96,621             320,583     2,411,654 
Likidite Açığı 

-    99,532     -    595,498     -   142,950     237,259      575,935             248,717     -       223,931     0 

Faiz Oranı Yapısı:  

Bankacılık sektörünün faiz oranı duyarlılığı, esasen mevduatların daha kısa vadeli olması sebebiyle 
3 aydan sonra artmaktadır. 

                                                      
15 Mikro ölçekli: 10 çalışan ve varlık veya yıllık ciro hacmi: 1 milyon TL'nin altında, küçük ölçekli: 10-49 çalışan ve varlık veya yıllık ciro 
hacmi: 8 milyon TL'nin altında orta ölçekli: 51-249 çalışan ve varlık veya yıllık ciro hacmi: 40 milyon TL'nin altında. 
16 Türkiye Bankalar Birliği İstatistiklerine dayanılarak hesaplanmıştır 
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Tablo 1-7: Bankacılık Sektörünün Faiz Oranı Kararsızlığına Göre Varlık ve Borçlarının Dağılımı, 30 
Eylül 2016 

Milyon TL 1 aya 
kadar 

1-3 ay 3-12 ay 1-5 yıl 5 yıl ve 
daha 
fazla 

Faizsiz Toplam 

Toplam 
Varlıklar 

   
700,248     

     
299,768     

     
479,466     484,432      

186,401     
        

241,103     
     

2,391,417     
Toplam 
Borçlar 

   
999,163     

     
418,767     

     
198,200     90,612        

41,489     
        

643,221     
     

2,391,452     
Toplam 
Durum 

-  
298,915     

-    
118,999     

     
281,266     

       
393,819     

     
144,912     

-       
402,118     

-               
35     

Bilanço dışı riskler tabloda yer almamaktadır. 

Faiz oranı düzeyleri: 

Türk Lirasının son zamanlarda değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz 
oranını düşürme eğilimini değiştirmek zorunda kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 24 Ocak 
2017 tarihi itibarıyla marjinal fonlama oranını şu şekilde belirlemiştir:  

a) Gecelik Faiz Oranları: Marjinal Fonlama Oranı yüzde 8,5’ten %9,25’e çıkarılmış ve borçlanma faiz 
oranı yüzde 7,25’te tutulmuştur. 

b) Bir hafta vadeli repo faiz oranı %8 seviyesinde tutulmuştur, 

c) Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları (16: 00 – 17: 00 arası): Borçlanma faiz oranı yüzde 0’da 
tutulmuş ve kredi faiz oranı yüzde 10’dan yüzde 11’e çıkarılmıştır. 

Bununla birlikte, bunlar güncel piyasa faiz oranları olmayan politika faiz oranlarıdır. Bankalar faiz 
uygulamalarında serbesttirler. 

2017 yılı başı itibariyle yıllık ortalama mevduat oranı %11 iken, kredilendirme oranları değişmektedir. 
Aynı tarih itibarıyla, ticari kredilerin piyasa faiz oranları %14-20 arasındadır. Türkiye, son derece 
yüksek faiz oranlarına ve enflasyon geçmişine sahiptir ve ancak kısa bir zaman önce ekonomiyi 
istikrara kavuşturan ve yeni büyüme oranlarına olanak sağlayan bir hamle ile bunları %20'den düşük 
seviyelerde çekmeyi başarmıştır. 

Kur Yapısı 

Türk Lirasının özellikle 2016’nın son çeyreğinde ve 2017’nin başında hızla değer kaybetmesi 
bankacılık sektörünün bilançolarını da etkilemiştir. 2016’da Türk Lirasının Amerikan Doları karşısında 
değer kaybı %21’e ulaşmıştır. Finansman dış borca bağlı olduğunda bankalar ya kur riskini üstlenmeli 
ya da bu riski müşterilere yansıtarak finansman maliyetlerini artırmalıdır. 

Tablo 1-8: Bankacılık Sektörünün Döviz Durumuna Göre Varlık ve Borçlarının Dağılımı, 30 Eylül 2016 

Milyon TL AVRO DOLAR Diğer Döviz Toplam 
Toplam Varlıklar        357,764           578,076              52,615     988,455 
Toplam Borçlar        335,767           650,121              33,388     1,019,276 
Net Bilanço Durumu          21,997     -       72,045              19,227     -30,821 

1.2.1.2 Kredi Riski 

Kredi riski, bankacılık sisteminin önemli bir endişesi olmaya devam etmektedir. Türkiye'de, müşterileri 
risk profillerine göre kategorize etmek için bir kredi puan kartı sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemin 
önemli bir parametresi, müşterinin kredi riskine kıyasla varlık tabanıdır. Bankacılar, kredi riskine karşı 
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emniyet açısından önem taşıdığı için bu sistemden uzaklaşmak veya EV gibi belirli kategorilerdeki 
projeler için parametreleri değiştirmek konusunda isteksiz görünüyorlar. Ayrıca, bankanın kendisi de 
denetleyici makam tarafından aynı sisteme ve verilere dayanarak kendi kredi profiline göre 
değerlendirilir.  

Yukarıda bahsedildiği gibi KOBİ kredileri, toplam kredilerin %25'ini oluşturmaktadır. BDDK verilerine 
göre, 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle Türk bankacılık sektöründe ve KOBİ kredilerinde tahsili gecikmiş 
kredi oranları sırasıyla %3,3 ve %4,9 idi. Dünya Bankası verilerine göre, beklenenin üzerinde 
performans gösteren kredilerin toplam brüt kredilere oranı 2015 yılında dünya genelinde %4,3 
seviyesindedir. 

Tahsili gecikmiş kredi oranı birçok Avrupa ülkesine kıyasla oldukça iyidir. Orta ve Doğu Avrupa'da, 
tahsili gecikmiş krediler ekonomik krizin ardından %20'ye kadar ulaşmıştır.  

AB Parlamentosu'nda yapılan açıklamaya göre, Eylül 2015 tarihi itibarıyla Avro bölgesindeki tahsili 
gecikmiş krediler %5,9 seviyesindedir (PE 574.400). Türkiye'nin oranı, tarih boyunca borçlanmaya 
karşı bir toplum olan Almanya'nın %3.2'lik tahsili gecikmiş kredi oranıyla yarışmaktaydı. 

1.2.1.3 Kamu Beklentileri 

Önemli ekonomik rakamlar olumlu olmasına rağmen, yurtdışı baskısı ve yerel rakipler arasındaki 
rekabetin artması nedeniyle geleceğe belirsizlik hakimdir. Görüşülen tarafların hemen hepsi, 
müşterilerinin/üyelerinin çoğunun gelecekteki nakit akışları ve işlemleri ile ilgili endişeleri nedeniyle 
uzun vadeli yatırımlardan ve genişletilmiş yatırım planları başlatmaktan kaçındıklarını dile 
getirdiklerini belirtmiştir. 

Görüşülen paydaşların bazıları, EV yatırımlarının çoğunlukla eski makinelerin değiştirilmesi mutlak bir 
zorunluluk haline geldiğinde değerlendirildiğini belirtmiştir. 

1.2.1.4 EV Farkındalığı 

Şaşırtıcı bulgulardan biri, görüşülen tüm temsilcilerin Türkiye'deki ortalama yatırımcının EV'nin 
sağladığı gerçek tasarruflar ve bu kaynaklardan nasıl yararlanabileceği hakkında çok az bilgiye sahip 
olduğu konusunda ısrar etmesiydi. Çok sayıdaki tanıtım girişimi ve Türkiye Özel Sektör Sürdürülebilir 
Enerji Finansmanı (TurSEFF) programının tanıtımına rağmen, ortalama yatırımcı EV ile 
ilgilenmemektedir. Bu tutum, nispeten yüksek finansman maliyetlerine ve makineleri EV 
standartlarına yükseltme fırsatı olarak dikkat çeken bir devlet kaynaklı teşvik programının 
bulunmamasına bağlanmıştır. Bu beyanın esas olarak KOBİ'lerde geçerli olmuş, Bİ'lerin konuyla ilgili 
daha fazla uzmanlığa sahip olduğu da belirtilmiştir. 

1.2.2 Teşvikler 
EV sektörünün paydaşları ile yapılan görüşmeler sırasında görüşülen herkes tarafından dile getirilen 
bir başka husus da, devletin bir teşvik programı başlatması halinde piyasanın “bir gecede dönüşüm 
geçireceği” yönündeydi. Bütün taraflar, Devlet tarafından destekleyici önlemler sağlanmaması 
konusundaki üzüntülerini dile getirmişler ve EV’nin su götürmez yararlarına rağmen teşvik edici bir 
planın gerekli olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Türkiye'de devlet EV'ye sıcak bakmaktadır. Çeşitli UFK'lerden gelen tüm EV girişimlerini 
desteklemekte olup, EV’nin uygulanması ve desteklenmesi için tüm yasal ve düzenleyici önlemleri 
yerine getirmeye çalışmaktadır. 
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Öte yandan, EV önlemleri Türkiye piyasasına uzun süre önce tanıtıldığı halde, geliştirilen teşvik 
programları bütçe kısıtlamaları nedeniyle çok başarılı olamamıştır. 

Görüşmeler sırasında, %20'nin üzerinde yüksek tasarruf gereksinimleri ve karmaşık başvuru 
prosedürlerinin uygun projelerin sayısını azalttığından ve faizleri düşürdüğünden şikayet edilmiştir. 

Hem ticaret odası hem de bankalar, en umut verici program olarak Kayseri'de düşük verimliliğin 
yenilenmesi için kısa süre önce başlatılan programdan bahsetmişlerdir. Programın kendisi ticari 
bankalar aracılığıyla faiz desteği sağlamak üzere tasarlandığından sektörün dikkatini çekmiştir. 
Ancak, uygulama aşamasında engeller olduğu için program umut edilen seviyeye ulaşamamıştır. Bu, 
hem ticari bankaların hem de STK'ların bürokrasinin azalması durumunda, ticari bankalar aracılığıyla 
faiz destek programlarının EV finansmanının geliştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olacağı 
görüşünü savunduğu anlamına gelir. 

Türk bankacılık sektörünün genel görünümü, Şekil 1-3'de sunulan GZFT analizinde kısaca 
özetlenmiştir. 

 
Şekil 1-3: Türk Bankacılık Sektörünün GZFT Analizi 

Genel bir yorum olarak Türkiye, tüm olası risklere rağmen gelecek için umut vaat eden bir bankacılık 
sistemine sahiptir. 

1.2.3 Bankaların EV Finansmanı Algıları  
Türkiye'nin ithal enerjiye bağımlılığı çok yüksektir ve ithal edilen enerji oranı 2013 yılında %71,5 iken 
2014 yılında %73,4'e yükselmiştir. 17 Türkiye, Çin'den sonra ikinci en yüksek enerji tüketimi büyüme 
oranına sahiptir. Ayrıca, enerji tasarrufu potansiyeli hala çok yüksektir ve ülkenin, enerji açısından 
verimli yatırım yapmaya büyük ihtiyacı vardır.  

EV finansmanı, ülkenin EV yatırımlarını teşvik etmesi için önemli bir konudur. EV yatırımlarının 
finansmanı için özellikle uluslararası finansal kuruluşlar tarafından sağlanan önemli miktarda fon 
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bulunmasına rağmen bu fonlar, Türk Bankaları tarafından belirli bir finansman mekanizması 
olmaksızın geleneksel kredi verme yaklaşımıyla kullandırılmaya devam etmektedir. Bankaların 
sadece bir kısmı EV kredileri ile ilgilidir. Bu faaliyetle, katılan yerel bankalar genellikle UFK kredi 
limitlerini yerel ekonomiye iletirler. Açıkça belirtilmemesine rağmen, tüm bankalar daha iyi bir risk 
profiline sahip oldukları için büyük Yenilenebilir Enerji projelerini EV projelerine tercih etmektedir. 

Teknik değerleme için bankalar, genellikle dış danışmanlar kullanmayı tercih ederler ve şimdilik bu 
piyasanın boyutunun ve derinliğinin uzmanlaşmış ürünler geliştirmesi veya dahili değerlendirme 
hizmetleri sunulması için yeterli olmadığını düşünmektedir. Mevcut veriler EV ile ilgili kredilerin toplam 
piyasanın %1'inden azını oluşturduğunu göstermektedir18. Bazı durumlarda, EV unsurları içeren 
yatırımlar düzenli yatırımlar olarak değerlendirilir ve bazen işletme sermayesi fonlarıyla finanse edilir. 
Bankaların, EV piyasası için likidite ve yeni ürünler sunma kapasitesine sahip oldukları, ancak 
kendilerini tamamen bu konuya adamadan önce yatırımcı talebini ve hükümetin bankacılık 
düzenlemelerine nasıl yaklaşacağını bekledikleri görülmektedir. 

EV kredisi sunan ticari bankalar gösterge olarak aşağıda listelenmiştir:  

• Halk Bankası  
• Ziraat Bankası  
• Vakıfbank  
• Şekerbank  
• Türkiye İş Bankası  
• Denizbank 
• Yapı Kredi  
• Akbank  
• Garanti Bankası  
• Türk Ekonomi Bankası  

Türkiye'de EV finansman durumunun ana özellikleri ve bankaların EV yatırımlarına bakış açısı 
aşağıda sınıflandırılmıştır: 

• EV finansmanında UFK’lara yüksek bağımlılık; Bankaların kendilerine ait CV ürünleri yok 
denecek kadar azdır. Ancak, enerji verimliliğine yönelik kapasite oluşturmanın geliştirilmesi ile 
birlikte, bankalar kredilendirme alanında daha iyi işlemeye başlamışlardır. Tabii ki başvuru 
sürecinin kolaylaşması ve bankaların taahhüdü EV kredilendirme programlarının başarısı için 
anahtar etmenlerdir.   

• Türkiye'de "enerji verimliliği işletmeleri" konusunda banka perspektifinden farkındalık, anlayış 
ve deneyim eksikliği vardır. Özel EV departmanları bulunmamaktadır ve bankalar 
değerlendirme ihtiyaçlarını dışarıdan tedarik etmektedirler; 

• Türk bankaları EV yatırımları arasında Küçük ölçekli yatırımlardan ziyade büyük ölçekli 
işletmeler ile ticari bina yatırımlarına öncelik vermektedir. Buna ilave olarak bazı bankalar her 
bir işlem için sabit bir bedel uygulamaktadırlar ve bu da küçük EV kredileri için işlem bedelini 
arttırmaktadır; 

• Küçük EV projeleri için işlem bedeli yüksektir. Başvuru prosesi uzun ve külfetlidir; 
• Enerji piyasası yeni yeni gelişmektedir. Ayrıca, ESCO modellerinin ve enerji hizmet 

sözleşmelerinin bulunmaması, finansal kuruluşların EV projeleri için proje tabanlı borç verme 
uygulamaları yerine borçluların kredibilitesine dayanan geleneksel kredi uygulamalarını 
kullanmasına neden olmaktadır; 
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• EV yatırımlarının finansmanı için kredi talepleri, bankalar tarafından standart ticari 
kredilendirme süreçleri ile değerlendirilmekte olup, doğrudan enerji nihai tüketicilerine 
(borçlulara) proje performansı ile herhangi bir ilişkisi olmaksızın tam rücu ilkesine dayanan 
varlık bazlı bir kurumsal kredi verme yaklaşımı benimsenmiştir; 

• Türkiye'deki EV yatırımları için kredi ürünleri vade, teminat yapısı, izleme, raporlama vb. 
açısından müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmamaktadır. Ek olarak, pek çok banka ek belge 
gerekmeksizin 7 yıl vadeye kadar işletme sermayesi kredisi sağlamaktadır. Bu, yatırımcıların 
EV yatırımlarını, şirkete özgü herhangi bir donanım/enerji tüketimi bilgisini paylaşmadan daha 
kolay başvuru süreci olan işletme sermayesi kredilerini kullanarak finanse etmeye 
yönlendirebilir. 

• KOBİ’ler bankalarla enerji verileri ve diğer veri paylaşımları konusunda güven problemi 
yaşamaktadırlar; 

• Bankacılara göre EV projeleri ve enerji performansı sözleşmeleri, yan projelerin tedarikinden 
daha riskli olarak algılanmaktadır çünkü bunlar genellikle varlık bazlı olmayan yatırımlardır 
(yani, teminat elde etmek zordur). Teçhizatın mevcut tesislere yerleştirilmesinin ardından çoğu 
EV teçhizatının teminat değeri sınırlıdır; sanayileşmiş bir şirketteki EV teçhizatı, ikinci el 
değerinin düşük olması nedeniyle bir kredi temerrüdü halinde sökülüp satılamaz; 

• Bankacılık sektörünün KOBİ'lere EV yatırım finansmanı sağlanması alanına olan ilgisi son 
yıllarda artmıştır.  Piyasa belirsiz ve KOBİ’lerin mali yapısı zayıf olduğundan Türk bankacılık 
sektörü açısından KOBİ'ler, uzun vadeli proje finansmanı için riskli olarak görülmektedir; 

• EV projeleri, (çoğu durumda pozitif bir nakit akışı üreten yenilenebilir enerji projelerinin aksine) 
yatırımın geri dönüşünün gelirlerin artmasıyla değil, enerji tasarrufu yoluyla sağlanması 
nedeniyle farklı bir ekonomik profile sahiptir. Bu, finansörlerin bu tür projelere karşı 
isteksizliğini büyük ölçüde açıklar: finansörler kültürel olarak proje geliştiricisinin “büyümesini 
desteklemek” üzere eğitilirler ve operasyonun fizibilitesinin ve karlılığının teknik bileşenlerine 
bağlı olduğu maliyet unsurlarını iyileştirme projelerini nadiren dikkate alırlar. Bu “kültürel 
engele” genellikle “finansal cazibe” sorunu eşlik eder; 

• EV yatırımcıları (özellikle KOBİ’ler) en son maliyet verimli EV teknolojilerine aşina değildirler 
ve bilgilenmek için ilgi göstermemektirler. 

Ülke, Avrupa'daki en gelişmiş bankacılık sistemlerinden birine sahip olsa da, EV yatırım finansmanı 
henüz başlangıç aşamasındadır. Türkiye'deki en önemli EV projelerinden biri olan TurSEFF verilerine 
Ek I'de yer verilmiştir. 

1.2.4 Finansal Kiralama Şirketlerinin Mevcut Durumu ve Finansal Kiralama 
Şirketlerinin EV Kredisi Piyasasına Katılımı 

Finansal kiralama (leasing) yatırım mallarının mülkiyeti kiralama şirketine aitken, kiracının belirli bir 
kira ödemesi yaparak malın kullanım hakkını elde ettiği finansal bir yöntemdir. Bu yöntem, şirketlerin 
işletme sermayelerini diğer gereklilikler için kullanmalarına olanak sağlayarak verimliliği ve kârlılığı 
artırmayı ve toplam fiyat yerine sadece aylık kira ödenmesini hedeflemektedir. 

Ocak 2017 tarihi itibarıyla Türkiye Finans Kuruluşları Birliği’ne kayıtlı 26 finansal kiralama şirketi 
bulunmaktadır. Finansal kiralama şirketlerinin özellikle sabit varlık yatırımlarına önemli katkısı vardır. 
2016 yılının ilk dokuz ayında finansal kiralama şirketleri sektörel dağılımı %50,6 hizmet, %43,8 sanayi, 
%3,8 zirai ve %1,2 konutlar olmak üzere toplamda 12.9 milyar TL hacminde 17.812 sözleşme 
imzalamışlardır. 

Bankacılık kredileri gibi, finansal kiralama da EV yatırımlarına finansman sağlamaktadır, ancak bunlar 
genellikle ayrı bir kategori altında yer almamaktadır; bu nedenle kiralama şirketlerinin sağladığı EV 
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kredileri hakkında kesin bir bilgi edinmek mümkün değildir. Bankacılık sektöründeki EV finansmanına 
benzer şekilde EV kredi talepleri, finansal kiralama şirketleri tarafından geleneksel bir kredi verme 
süreci üzerinden değerlendirilmektedir. Finansal Kiralama Kanununa göre, her türlü taşınır ve 
taşınmaz mal kiraya tabi tutulabilir. Bu kalemler arasından enerji santralleri; inşaat makine ve 
teçhizatı; tezgah ve üretim makineleri; tekstil makineleri; fabrikaların tamamı; bütün hastane ve otel 
yatırımları EV finansmanı için tamamen veya kısmen uygun kabul edilebilir. 

Özellikle KOBİ'ler için (bankacılık sistemi genellikle makine ve teçhizatı uygun teminat olarak kabul 
etmemektedir) bankacılık sektörü ile karşılaştırıldığında finansal kiralama mekanizmasının düşük 
teminat gerekliliklerinin yanı sıra KDV avantajları nedeniyle (finansal kiralama ile satın alınan makine 
ve teçhizatın KDV'si %1 iken, diğer satın alma türlerinde KDV %18'dir), finansal kiralama EV yatırım 
finansmanı için uygun bir seçenektir. Ayrıca AYB, KfW, IFC, GGF gibi birçok UFK, EV yatırımlarını 
desteklemek için Türkiye'deki finansal kiralama şirketlerine fon sağlamaktadır. Bu nedenle, finansal 
kiralama şirketlerinin ESCO finansman modeline dahil edilmesi büyük bir kaldıraç potansiyeline 
sahiptir. 

1.2.5 Katılım Bankalarının Mevcut Durumu ve EV Kredi Piyasasına Katılım 
Eylül 2016 tarihi itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren beş katılımcı banka bulunmaktadır. Türkiye 
Bankalar Birliği istatistikleri 30 Eylül 2016 rakamlarına göre; 72,4 milyar TL'lik kredi portföyü ve 120 
milyar TL varlık boyutuyla Türkiye'deki katılımcı bankalar, bankacılık kredi portföyünün %4,5'ini ve 
varlık boyutunun %4,7'sini oluşturmaktadır. Halihazırda, katılan bazı bankalar EV tedarikçileriyle 
doğrudan sözleşmeler yoluyla EV finansmanında yer almaktadır.  

Katılımcı Bankalar işlevleri bakımından "mevduat bankalarına" benzer. Mevduat bankalarıyla 
aralarındaki fonların tahsilat ve tahsili yöntemleri konularındaki önemli farklılıklar şu şekildedir:  

Vadeli Mevduat Esasları:  

• Vade tarihinde tahakkuk eden kar/zarar orantılı olarak paylaşılır. 
• Kar oranı önceden belirlenmemiştir. 
• Vade sonrasında herhangi bir gelir veya anapara tutarının geri ödenmesi garantisi yoktur. 

Kredi Araçları Esasları: 

• Müşteri tarafından talep edilen mal ve hizmetlerin satın alınması için finansman sağlanması. 
• Malların ve hizmetlerin maliyetleri Satıcıya banka tarafından ödenir. 
• Müşteri bankaya borçlanmış olur. 

Katılımcı bankaların sunduğu finansman araçları 

Finansal kiralama (İjarah) ve İslam Tahvilleri, Katılım Bankalarının temel finansman araçlarından 
biridir.  

a) Finansal Kiralama (Leasing): İslami bankaların finansal kiralama uygulaması finansal 
kiralama şirketlerininkine benzer. 

b) İslami Tahviller (Sukuk): Sukuk, yani “İslami Tahvil” İslami Finansal Kurumlar İçin Muhasebe 
ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından “maddi varlıkların, intifa hakkının ve hizmetlerin 
mülkiyetindeki veya (varlıklarının mülkiyetindeki) belirli proje veya özel yatırım faaliyetlerinin 
bölünmemiş hisseleri temsil eden sertifikalar” olarak tanımlanmıştır. ESCO finansman 
modelleri girişimci ile yatırımcı arasında sözleşmeli bir anlaşma gerektirdiğinden, “Sukuk” 
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ESCO finansmanı için uygun bir finansman modeli olarak düşünülebilir. Üç tür Sukuk modeli 
vardır: Murabaha Sukuk, Mudaraba Sukuk ve Musharaka Sukuk  (2.2.1.8 Sukuk 
Finansmanı'ndaki ayrıntılara bakınız) 
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1.2.6 Türkiye'de EV Kredisi Faaliyetleri ve Finansal Programlar  
Türkiye'deki ana EV kredi faaliyetleri ve finansal programlar Tablo 1-9'de verilmiştir. 

Tablo 1-9: Türkiye'de Ana EV Kredisi Faaliyetleri ve Finansal Programlar 

Program Uygulayan Hedef Bölüm Program Türü Açıklama 

Verimlilik Artırıcı Projeler 
(VAP) YEGM 

Sanayi 
sektöründe 
faaliyet gösteren 
1000 TEP'in 
üzerinde yıllık 
enerji tüketimine 
sahip işletmeler 

Hibe Programı 

Enerji yoğun sanayi için enerji tüketimini, kayıpları ve 
verimsizliği kontrol etmek için alınacak önlemlerin 
uygulanması için tasarlanmıştır. 1 milyon TL'ye kadar olan 
EV projelerine %20-30 oranında hibe sağlanmaktadır. Bir 
şirket en fazla 5 başvuru yapabilir. 

Gönüllü Anlaşmalar YEGM 

Sanayi 
sektöründe 
faaliyet gösteren 
1000 TEP'in 
üzerinde yıllık 
enerji tüketimine 
sahip işletmeler 

Hibe Programı 

Enerji verimliliğinde artış sağlayan projeler için hibe 
programı.  
Gönüllü bir anlaşma, son 5 yılın enerji tüketimini referans 
alır ve gelecek 3 yıl boyunca ortalama olarak enerji 
yoğunluğunun/biriminin en az %10 azaltılmasını hedefler. 
Başvuran şirketin ISO 50001'i uygulamış olması gerekir.  

Bölge 5 Ekonomi Bakanlığı  
ve YEGM 

500 TEP’ten fazla 
enerji tüketen 
işletmeler 

Mali Teşvik 
Programı 

Bölge 5 teşviklerinden yararlanma fırsatları. Projelerin %20 
maliyet etkinliğine ulaşması gerekir ve maksimum 5 yıl geri 
ödeme süresi olmalıdır. 

Enerji Denetimi Desteği AFD’nin yardımıyla 
KOSGEB 

En az 50 TEP 
enerji tüketen 
KOBİ'ler 

Hibe Programı 

Enerji Denetimi/Ön denetim ve EV artırıcı projelerin 
hazırlanması için en fazla 30.000 TL’lik hibe 
sağlanmaktadır. Makine ve teçhizat için KOBİ'lere 20.000 
TL tutarında mali desteğin yanı sıra, ayrıntılı bir enerji 
denetiminden sonra işçilik ve kurulum maliyetleri de 
sağlanmaktadır. 

Elektrikli Motorları 
Değiştirme Projesi KOSGEB 

Enerji denetim 
raporu olan 
KOBİ’ler 

Faiz desteği 
programı 

Pilot proje Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde 
başlatılmıştır. Enerji denetim raporuna sahip KOBİ'ler, proje 
ortağı bankalar vasıtasıyla elektrikli motorlarını yenilemek 
için “0” faiz ile 300.000 TL tutarında kredi çekebilirler.  

KOBİ'ler için Enerji Verimli 
Motorların Desteklenmesi 

Sanayi Bakanlığı, 
GEF ve BMKP  

KOBİ'ler 
Finansal Destek 
Mekanizması 

Proje, 2017 yılının son çeyreğinde başlayacaktır. Proje 
bileşenleri mevzuatın güçlendirilmesi, yönetim ve bilgi 
altyapısının geliştirilmesi, Türk Standartları Enstitüsü'nün 
laboratuvarlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir 
finansal destek mekanizmasının oluşturulmasıdır. 
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Programın toplam bütçesi 30,1 milyon ABD dolarıdır. 

Enerji Verimliliği Desteği Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı 

KOBİ'ler 
Finansal Destek 
Programı 

Destek programları için enerji denetimlerini de içeren EV 
projeleri planlanmaktadır. Ayrıca, bu destek programı ile 
belirlenen amaçların ve hedeflerin Enerji Verimliliği Kanunu 
ve Enerji Verimliliği Yönetmeliği'nin sağlayacağı katkı ile 
gerçekleştirileceği öngörülmektedir. 100.000-1.000.000 
ABD Doları tutarındaki projeler, 5 yıllık geri ödeme süresi (1 
yıllık ödemesiz dönem ve 4 yıllık faizsiz) ile %50'ye kadar 
destek alabilir. 

TurSEFF 
EBRD, AB ve CTF 
tarafından 
desteklenmektedir. 

AB kriterlerindeki 
KOBİ'ler 

Kredi Programı 

2010 yılından bu yana EV veya yenilenebilir enerji 
projelerine yatırım yapmak isteyen KOBİ'ler için kredi limiti. 
Krediler, proje ortağı bankalar aracılığıyla verilir ve 
maksimum kredi miktarı 5 milyon Avrodur. Ortak bankalar, 
program çerçevesinde ücretsiz danışmanlık hizmeti 
almaktadır. Projenin ilk aşaması sırasında 264 milyon ABD 
doları ödenmiştir. İkinci aşamanın bütçesi ise 264 milyon 
Avrodur (Ek I'e göre). 

MidSEFF 
EBRD, AYB ve AB 
tarafından 
desteklenmektedir. 

Özel sektör 
işletmeleri 

Kredi Programı 

Yenilenebilir enerji, atıktan enerji ve sanayide enerji 
verimliliği alanlarında orta büyüklükteki yatırımları finanse 
etmek için özel sektör borçlananları için kredi limiti. Proje 
ortağı bankalar aracılığıyla sağlanan minimum 5 milyon 
Avro ile maksimum 40 milyon Avro değerinde kredi. 
Projenin toplam bütçesi 1 milyar Avrodur.  

TUREFFF 
EBRD, AB ve CIF 
tarafından 
desteklenmektedir. 

Konut Sahipleri, 
KOBİ İnşaatı  
Şirketler ve EV 
Teçhizatı 
Satıcıları  

Kredi Programı 
Konut sakinleri, KOBİ inşaat şirketleri ve satıcıları için kredi 
limiti. Projeye ortak bankalar aracılığıyla Satıcılara 5 milyon 
dolara kadar (kredi miktarı), konut sahiplerine ise 250.000 
dolara kadar kredi. Proje bütçesi 270 milyon ABD dolarıdır.  

Türkiye KOBİ Enerji 
Verimliliği 

Dünya Bankası ve 
GEF tarafından 
desteklenmektedir  

Küçük ve orta 
ölçekli işletmeler 
(KOBİ'ler) ve 
yatırım alt 
kredileri yoluyla 
üretim verimliliğini 
artıran orta 
boyuttaki şirketler  

Kredi Programı 
EV yatırımları için ticari banka kredilendirmesi 
ölçeklendirilerek, 201 milyon ABD doları Türkiye'deki küçük 
ve orta ölçekli işletmelerdeki EV’nin iyileştirilmesi için 
ayrılmıştır.  
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Türk KOBİ'lerine enerji 
verimliliği ve küçük ölçekli 
yenilenebilir enerji projeleri 
için destek 

AFD KOBİ'ler Kredi Programı 
Proje, KOBİ'lere yatırım kredileri yoluyla destek verilmesi 
için Halkbank'a 100 milyon Avro kredi limiti sağlanmasını 
içerir. 

İklim Koruma Programı ve 
Kredi Limiti 

KfW (İklim Koruma 
Programı fonu Alman 
Federal Çevre, Doğa 
Koruma, İnşaat ve 
Nükleer Güvenlik 
Bakanlığı'nın (BMUB) 
iklim koruma 
programı için 
Uluslararası İklim 
Girişimi (IKI) 
kapsamında 
sağlanmıştır) 

Sanayi Sektörü 
Şirketleri 

Kredi Limiti 
İklim Koruma Programı kapsamında verilen 122 milyon 
Avroya ek olarak, sanayi sektöründe enerji ve kaynak 
verimliliğini artırmak için TSKB'ye 190 milyon Avro kaynak 
ayrılmıştır. 

IFC_Finansal Kuruluşlarla 
İşbirliği IFC KOBİ'ler 

Ticari bankalarla 
ortaklık 

KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak ve EV, 
sürdürülebilir enerji ve yeşil ipotek gibi Türkiye'nin 
sürdürülebilir kalkınması için gerekli olan alanlardaki 
yatırımları artırmak için. IFC, bu amaçla ortak bankalar 
aracılığıyla bu tür projelere 220 milyon ABD Doları 
aktarmıştır.  

Kredi Limiti 

Hollanda Kalkınma 
Bankası (FMO) ile 
Kore Kalkınma 
Bankası (KDB) 

KOBİ'ler 
Şekerbank için 
Kredi Limiti  

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine 115 
milyon ABD doları tutarında çoklu para sendikasyon kredisi 
verilmiştir. 
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Bu Tabloda görüldüğü gibi, EV’yi teşvik etmek için hem hükümetten hem de çok taraflı ve ikili 
kaynaklardan gelen mali teşvikler mevcuttur. Kullanılabilir finansmanın çoğu harici kaynaklardan 
gelmektedir; ancak hükümet teşviklerinden bazıları da oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 

1.3 Türkiye'de ESCO Finansmanının Geleceği 

1.3.1 Mevcut Durum  
"Enerji Hizmet Şirketi" (ESCO)19, 2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu (EVK) ile 
yetkili bir kurum olarak tanımlanmıştır. EV hizmeti/danışmanlık hizmeti sunan herhangi bir şirket, 
EVK ve tebliğ şartlarını yerine getirdiği sürece bir ESCO olabilir. Türkiye'de ESCO'ların devlet 
tarafından yetkilendirilmesi ve devlet düzenlemelerine göre faaliyet göstermesi gerekir. ESCO’lar, 
EV hizmetleri sunan ancak ESCO’lar gibi davranmayı isteyen EVD şirketleridir. Birçoğu hiçbir ESCO 
projesi tamamlamamıştır ve bir performans garantisini desteklemek veya hizmetlerinin bir parçası 
olarak finansman sağlamak için yeterli bilançolara sahip değildir. O halde şu anda Türkiye’deki 
ESCO’lar, devletçe onaylı olmanın getirdiği bazı ek faydalarla birlikte bir EV hizmet/danışmanlık 
şirketi olarak görev yapmaktadır. 

2007 yılından beri ESCO'ların düzenlenmesi için EVK'ye ek olarak bazı tebliğ ve yönergeler 
yayınlanmıştır. EVK'ye göre, Türk ESCO'larının başlıca sorumlulukları şunlardır: 

a) Sanayi tesisleri ve bina sahipleri veya idareleri ile imzalanan hizmet anlaşmaları 
çerçevesinde eğitim, belgelendirme, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek; 

b) EV denetim araştırmalarıyla belirlenen önlemlerin uygulanması için proje hazırlamak ve bu 
projeleri tahmini inceleme değeri ile EİE onayına sunmak; 

c) Uygulama sözleşmesi kapsamında, onaylanmış projeye göre yatırım gerçekleştirmek; eğitim, 
geçici işletme ve bakım desteği sağlamak; enerji tasarruf oranlarını güvence altına almak; ve 

d) Yetkilendirmeyi yapan kuruluşa yıllık faaliyet raporu göndermek.  

ESCO'ların işletimsel kapsamı, personel nitelikleri, cihaz ve ekipman altyapısı kanunlarca açıkça 
tanımlanmıştır. ESCO'ların mevcut yasal çerçevesine göre, ESCO'lar demir-çelik, kimya ve 
petrokimya, taş-kil-madencilik, kağıt ve tekstil, gıda ve meşrubat ile ulaşım sanayileri olmak üzere 
altı sanayi alt sektörü altındaki sanayi şirketlerine hizmet sağlayabilmektedir. Kanunda tanımlanan 
alt sanayi sektörleri olmasına rağmen, ESCO'lar sanayinin alt sektörlerinden herhangi birinde faaliyet 
göstermeye yetkili ise, bu sanayinin alt sektörlerinden herhangi biri için faaliyet gösterebilirler. Ayrıca, 
ESCO'lar Türkiye'de konut ve ticari/hizmet binalarına da hizmet sağlayabilmektedir.  

2007 yılından beri ESCO'ların inşaat sektöründe sanayi sektörüne kıyasla daha fazla iş imkanı 
bulduğu görülmektedir.  

ESCO'lar ile ilgili mevcut düzenlemelere göre ESCO'ların işletimsel kapsamı Tablo 1-7'de 
özetlenmiştir. Sanayi işletmeleri için enerji denetiminin kullanılması veya hazırlanması gerekli 
değildir. Binalar bu kapsamın dışındadır; 

                                                      
19 "ESCO", Türkçeye "EVDŞ" olarak da geçmiştir; bu Türkiye'nin EVK'sinde yer alan Enerji (E) Verimlilik (V) Danışmanlık (D) 
Şirketlerinin (Ş) doğrudan çevirisidir.  
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Tablo 1-10: ESCO’ların İşletimsel Kapsamı 

Bu Tabloda görüldüğü gibi, ESCO'ların işletimsel kapsamı çok sınırlıdır, bu nedenle Türkiye'deki 
yeni iş olanakları sınırlıdır. Şubat 2017 itibarıyla21: 

• Türkiye'de faaliyet gösteren YEGM tarafından listelenmiş 43 sertifikalı ESCO şirketi 
bulunmaktadır 

• Sertifikalı 14 ESCO, sanayi sektöründe hizmet verebilir 
• Sertifikalı 36 ESCO, inşaat sektöründe hizmet verebilir 
• Sertifikalı 8 ESCO, hem sanayi hem inşaat sektöründe hizmet verebilir 
• Sertifikalı 3 ESCO eğitim kursu verebilir 
• Sertifikalı 2 ESCO tüm sektörlerde (sanayi, inşaat ve eğitim) hizmet verebilir 
• Tüm ESCO'ların B Sınıfı sertifikaları vardır. 

ESCO'ların personel sayıları 5 ile 10 arasındadır; varlıkları da oldukça küçük boyutludur.  

1.3.2 ESCO'lar ve Bankalar Arasındaki Mevcut Engellerin Analizi 
Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, Türkiye'de EV finansmanı ve ESCO'lar henüz başlangıç 
aşamadadır. Yasal, mali, teknik ve ekonomik altyapı yetersizliği nedeniyle ESCO piyasasında ESCO 
tipi finansman henüz uygulanmamıştır. Türkiye'de ESCO'lar standart ticaret düzenlemeleri ve ticari 

                                                      
20 Politika Açığı Analizi Araştırmasına göre 1.000 TEP'in üzerinde şirket sayısı ortalama 1.300 civarındadır 
21 http://www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx 

ESCO’ların hizmet 
verdiği sektörler 

Toplam Yıllık 
Enerji 
Tüketimi 
(TEP) 

Enerji 
Denetim 
Raporu 

Enerji 
Denetimi 
Hazırlanma 
Dönemi 

Enerji Yöneticisi ESCO’ların 
Katılımı 

Sanayi 

Sanayi 
Şirketleri 

>1.000 TEP20 Zorunlu 
Değil 

Her dört 
yılda 

Bir enerji yöneticisinin 
olması gereklidir 

Gerekli 
değil 

≥5.000 TEP Zorunlu Her dört 
yılda 

Bir enerji yöneticisinin 
olması gereklidir 

Gerekli 
değil 

≥50.000 TEP Zorunlu -  

Bir enerji departmanının 
bulunması veya yetkili 
şirketten hizmet alınması 
gereklidir. 

Gerekli 
değil 

Organize 
Sanayi 

Bölgeleri 
>50 şirket Zorunlu 

Değil -  Bir enerji departmanının 
olması gereklidir 

Gerekli 
değil 

Bina 

Ticari Binalar 
ve Hizmet 
Binaları 

>500 TEP 
veya >20.000 
m2 

Zorunlu Her dört 
yılda 

Bir enerji departmanının 
bulunması veya yetkili 
şirketten hizmet alınması 
gereklidir. 

Gerekli 
değil ancak 
sadece bu 
sektör 
ESCO 
hizmetlerini 
kullanmakt
adır 

Kamu 
Binaları 

>250 TEP 
veya >10.000 
m2 

Zorunlu Her dört 
yılda 

Bir enerji departmanının 
bulunması veya yetkili 
şirketten hizmet alınması 
gereklidir. 

Gerekli 
değil 
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kredi ürünleriyle faaliyet göstermektedir. ESCO'lar için bankalardan borçlanma imkanları da çok 
sınırlıdır. Bunun nedenleri aşağıda verilmiştir: 

• Uluslararası düzeyde, ESCO'ların finansman mekanizmaları genellikle paylaşılan tasarruf 
modeli (bu plan çerçevesinde ESCO, projeyi finanse eder ve projenin maliyetlerini kendi 
borcu ve öz sermayesi ile karşılar) ve garanti edilmiş tasarruf modeli olarak sınıflandırılır (bu 
modelde, ESCO belirli bir düzeyde enerji tasarrufunu garanti ederek performans riskini 
kendisi üstlenir; böylece müşteri de kredi riskini üstlenerek finansman sağlar). Türkiye'de 
ESCO'lar tarafından kullanılan yapılandırılmış finansman mekanizmaları henüz kamuya açık 
değildir. Ayrıca, Enerji Verimliliği Sözleşmesi (EVS) aracılığıyla İzleme, Ölçüm ve Doğrulama 
(Ö&D) ve rizikonun üstlenilmesi henüz Türk ESCO'ları için uygulanmamaktadır. 

• ESCO'lar genellikle finansal açıdan zayıf olan çok küçük şirketlerdir ve uygun varlık 
değerlerinin veya diğer teminatlarının bulunmaması nedeniyle Türkiye'de borçlanma 
kapasiteleri çok sınırlıdır.  

• ESCO'lar, yetersiz iş olanakları ve yüksek işletim maliyetleri nedeniyle Türkiye'de ayakta 
kalmak için büyük çaba harcamaktadır. 

• ESCO'ların kredi talepleri, bankalar tarafından standart bir ticari kredilendirme süreci ile de 
değerlendirilmekte ve proje performansıyla ilişkisi olmayan varlık bazlı, kurumsal kredi verme 
yaklaşımları benimsenmektedir. 

• Türkiye'de EV projeleri yatırımları sanayi şirketleri veya bina sahipleri tarafından 
yapılmaktadır; ESCO'lar danışmanlık hizmeti ödemelerini proje sahibinden alırlar. 

1.3.3 ESCO'ların Mevcut Sürdürülebilirliği, Proje Sözleşmelerinin Sayısı ve 
ESCO'lara Verilen Doğrudan Krediler 

ESCO'lar yetersiz iş imkanları, finansmana erişimin zorluğu ve belirli sayıda nitelikli personel 
istihdam etme zorunluluğundan kaynaklanan yüksek işletme maliyetleri nedeniyle ayakta kalmakta 
zorlanmaktadır. Öte yandan, piyasada uluslararası ESCO sözleşmesi çeşitleri bulunmamaktadır. 
Türkiye'de ESCO'lar, çoğunlukla ticari binaların enerji denetim raporlarının hazırlanması alanında 
faaliyet gösterir ve performanslarını veya tasarruflarını garanti etmeden danışmanlık hizmetleri için 
proje sahibinden ödeme alırlar. 

ESCO'lara sağlanan kredilerin miktarı bankacılık sisteminden elde edilememekle birlikte, genel 
olarak zayıf mali niteliklere sahip çok küçük şirketler olmaları ve ESCO tipi modellerin bulunmaması 
nedeniyle toplam kredi tutarının çok düşük olduğu varsayılmıştır.  

1.3.4 Engeller ve Olanaklar 
Olgunlaşmamış bir piyasa olduğu için geliştirilmesi gereken birçok alan vardır. Türkiye ESCO 
piyasasındaki temel engeller ve olanaklar üç ana kategoriye ayrılabilir:  

a) Yasal, Düzenleyici, Politika Engelleri ve Olanakları 

ESCO'lara ilişkin mevcut yasal altyapı ve özel EV kanunları yetersizdir. Ayrıca ESCO'lar için bir 
destek mekanizması geliştirilmelidir. Yasal, düzenleyici, politika engelleri ve olanakları aşağıda 
belirtilmiştir: 
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• Uygun Enerji Performansı Sözleşmesi Düzenlemesinin bulunmaması: Sağlıklı bir ESCO 
modeli, güçlü bir EPS altında faaliyet göstermelidir. Ayrıca, geleneksel yüklenicilik 
düzenlemesinden farklı olması gereken sağlam, güvenilir bir EPS düzenlemesi ve bir yasal 
altyapıya dayanan sağlıklı bir EPS geliştirilmelidir. Sözleşme, sözleşme taraflarının hak ve 
yükümlülükleri ile ilgili güvenilir ve açık bir yasal, teknik ve finansal çerçeve sağlamalıdır.  

• ESCO Ö&D düzenlemelerinin bulunmaması: Enerji performansı sözleşmesinin ana ilkesi 
tasarruflardır. Türkiye ESCO piyasasında ölçüt değerlerin ve kılavuzların oluşturulabilmesi 
için kapsamlı bir Ö&D altyapısı geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. ESCO tipi projelerin Ö&D'sini 
değerlendirmekle yükümlü bağımsız denetim şirketlerini içeren bağımsız bir değerlendirme 
sistemi tüm bileşenleri ile geliştirilmelidir.  

• ESCO tedarik düzenlemelerinin bulunmaması: Sürdürülebilir bir ESCO piyasası için basit 
ve güvenilir tedarik kuralları geliştirilmelidir. 

• ESCO projelerinin teminatlandırılmasına ilişkin uygun yasaların bulunmaması: ESCO 
projeleri uzun vadelidir ve ilgili kredilerin ödenmesi projenin performansına bağlıdır. EV 
teçhizatının ikinci el değeri genellikle düşüktür. Bu nedenle, kredinin temerrüde düşmesi 
halinde, kurulu EV teçhizatı sökülüp satılamaz. Bu nedenle, yasal düzenlemelerin değerli bir 
teminatı olarak güçlü bir EPS ve nakit akışı üretimi yapılabilir. 

b) Mali Engeller ve Olanaklar 

• Enerji piyasası yeni gelişmekte olan bir piyasadır, bu nedenle ESCO'ların piyasa hakimiyeti 
bulunmamaktadır. Enerji fiyatlarının çok değişken olduğu ve enerji yasalarının sürekli 
değiştiği ülkelerde, maliyet-etkin EV projelerinin tanımlanması neredeyse imkansızdır. 
İstikrarlı ve doğru yapılandırılmış bir enerji piyasasının oluşturulması devletin başlıca 
görevlerinden biri olmalıdır. 

• ESCO finansmanını iyileştirmek için ESCO türünden modeller geliştirilmelidir.  
• Türk ESCO'ları küçük ölçekli şirketlerdir ve zayıf finansal tablolara sahiptirler. Finansal 

kuruluşlar, özellikle geri ödeme süresi 10 yıldan fazla olan projeler için daha yüksek bir öz 
sermaye katkı payı beklemektedir. Borçlanan, projeyi uygulamak ve gerçekleştirmek için mali 
güce sahip olmalıdır. Bu nedenle, finansal açıdan güçlü ESCO'ların yaratılmasına olanak 
tanıyacak "yeni bir ortak tasarruf ESCO modelinin" geliştirilmesi teşvik edilmelidir.  

• Başka birçok ülkede yapıldığı gibi ESCO şirketlerinin finansal olarak daha kuvvetli hale 
getirilmesi (ekipman üreticileri, finansal kiralama şirketleri, bankalar, şebeke hizmeti şirketleri, 
inşaat firmaları), Türkiye’nin agresif bir şekilde teşvik etmesi gereken bir stratejidir. 

• ESCO'ların ve EV projelerinin iş potansiyelinin teşvik edilmesi için tüm paydaşlara 
bilinçlendirme faaliyetleri yapılmalıdır. 

• EV finansman mekanizmasının geliştirilmesi için, ESCO şirketleri, KOBİ'ler ve finansal 
kuruluşlara vergi indirimleri, ön tedarik hazırlıklarının azaltılması, hibelerin sağlanması gibi 
bazı özel mali teşvikler aracılığıyla destek verilmesi hayati öneme sahiptir. Ayrıca hükümetin, 
UFK'lerin ve makul faiz oranlarında uzun vadeli finansman sağlayabilen yerel bankaların 
katılımıyla bir “Türk Enerji Verimliliği Fonunun” oluşturulması, ESCO piyasasının gelişiminde 
itici bir güç olacaktır. Ayrıca, ESCO projelerine garanti verecek bir kamu güven fonunun 
kurulması, özel finansman kuruluşlarını ESCO projelerine yatırım yapmaya teşvik etmek için 
faydalı olabilir. 

• ESCO modelleri için Sigorta Sisteminin bulunmaması: ESCO'lar belirli bir tasarruf oranını 
garanti eder ve projenin performans riskini üstlenirler. Büyük ESCO'lar bu riski kendi 
başlarına yönetebilir. Ancak daha küçük ölçekli ESCO'ların riskini azaltmak için bir sigorta 
sistemine ihtiyaç vardır.  
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c) Teknik Engeller ve Olanaklar 

• ESCO piyasası; enerji denetçileri, EV mühendisleri ve finansal danışmanlar gibi üst düzey 
profesyonel personele ihtiyaç duymaktadır.  

• EV'yi ölçmekte kullanılacak uygun göstergelerin geliştirilmesi için güvenilir verilerin ve 
ölçütlerin bulunmaması ESCO piyasasının gelişiminin önündeki bir diğer önemli engeldir. 
Doğru ve bağımsız sektörel verilerin elde edilmesi, yatırım kararlarının en önemli 
unsurlarından biridir. Dolayısıyla, güvenilir bir veri kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.  

d) Diğer 

ESCO piyasasının büyümesi için gereken diğer etmenler şunlardır:  

• ESCO piyasasında yer alan kamu sektörü, finansal kuruluşlar ve ESCO şirketleri gibi tüm 
aktörler için kapasite geliştirme ve eğitim. 

• Uygun bir kurumsal çerçevenin oluşturulması (Enerji Kurumları, ESCO'lara ilişkin standartları 
belirleyen standartlaştırma organları, ESCO'ların sertifikalandırılması için bağımsız 
akreditasyon organları). 

• Piyasaya bilgi birikimi sağlanması için uluslararası ESCO'ların dahil edilmesi.  

1.3.5 ESCO'lar için Ülkenin Mali ve Ekonomik Koşullarıyla Desteklenen İş İmkanları 
Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek ekonomik büyümeye sahiptir. Özel sektör, ESCO'lar için 
önemli bir piyasa potansiyeline sahiptir. Türk özel yatırımcılarının en önemli özelliği, yeni sektörlere 
hızlıca adapte olabilmeleri ve girişimci ruha sahip olmalarıdır. Ayrıca, hükümet de ESCO piyasasını 
geliştirmeye isteklidir. 

EYODER ile birlikte bu projeyi desteklemeyi taahhüt eden ESCO'lar (Enerji Denetim Şirketleri) 
şunlardır: 

1. Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  

2. AVD Enerji Verimliliği Danışmanlık Eğitim İnş.Elek.Ltd.Şt 

3. Onur İnşaat Yazılım Bilgisayar Enerji Reklam Yapı Malzemeleri Laboratuarı Mühendislik 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  

4. Enve Enerji Mühendislik Proje Müşavirlik Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi  

5. Ensa Enerji  

6. Şems Energy Ltd. Co.  

7. Eko-Evd Enerji Yönetimi Enerji Verimliliği Danışmanlık Eğitim Elektrik Makine Proje Etüt 
Mühendislik İnş. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.  

8. Emar Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  

9. Setaş Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi  

10. Efektif Endüstriyel Enerji Dış Ticaret Eğitim Etüt Proje Uygulama Arge Yazılım ve 
Danışmanlık Hizmetleri İnş. Taah. Tic. ve San. A. Ş  

11. Alarko Carrier San Tic A.Ş  
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Oldukça konservatif bir yaklaşımla yapılan hesaplamalara göre, sanayi ve hizmet -bina- sektörleri 
için EV yatırım pazarının boyutu yaklaşık olarak 11-14 milyar ABD Doları olarak kabul edilmiştir. 
Türkiye’nin, 5 milyar ABD Doları sanayi sektörü ve 1 milyar ABD Doları hizmet -bina- sektörü olarak 
toplam 6 milyar ABD Doları yıllık EV tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. (Ek III’e bakınız) Sonuç 
olarak, ESCO'lar için Türkiye'de büyük bir piyasa 
potansiyeli bulunmaktadır. 

1.3.6 Türkiye'de EV Finansmanında En İyi 
Uygulamalar ve Öğrenilen Dersler 

EV projeleri, daha önce belirtildiği gibi proje bazlı 
yaklaşım yerine bankalar aracılığıyla oldukça 
geleneksel varlık temelli bir yaklaşımla finanse 
edilmektedir. Bu nedenle, Türkiye'de en iyi 
uygulamalar olarak adlandırılabilecek az sayıda EV 
finansmanı projesi bulunmaktadır22. 

Türkiye'deki ilk Enerji Performans Sözleşmesi 
TurSEFF tarafından İstanbul'daki bir Alışveriş Merkezi 
için lisanslı bir ESCO23 olmayan uluslararası bir EV 
teçhizatı tedarikçisi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

Carousel Alışveriş Merkezi, Baymer Turizm ve Yatırım A.Ş.'ye aittir. 1995 yılında açılan Carousel 
Alışveriş Merkezi Bakırköy'de olup, İstanbul’daki en eski alışveriş merkezlerinden biridir. Alışveriş 
merkezinde yaklaşık 100 mağaza, bir yemek salonu ve bir sinema kompleksi bulunmaktadır. 
Alışveriş merkezinin toplam kapalı alanı yaklaşık 75.500 m2'dir. Hafta boyunca alışveriş merkezinin 
günlük ortalama ziyaretçi sayısı yaklaşık 30.000 civarındadır ve hafta sonları bu rakam 45.000’e 
yükselmektedir. 

Johnson Denetim Şirketi alışveriş merkezinin EV Değerlendirmesini üstlenmiş ve enerji verimliliği 
önlemleri paketini oluşturmuştur. TurSEFF ekibi bu EV Değerlendirmesini incelemiş, önerilen 
önlemlerden elde edilecek tasarrufları araştırmış ve değerlendirmiştir. Bu önlemler aşağıda yer 
almaktadır: 

• Soğutma sistemi optimizasyonu 
• Soğutma pompalarının değiştirilmesi 
• Hava kontrol ünitesinin ve fanların değiştirilmesi 
• Trafoların değiştirilmesi 
• Boru hattı yalıtımı 
• Isıtma, havalandırma ve klima otomasyon kontrol sistemi 

Projenin uygulanmasının ardından Şirket birincil enerji eşdeğeri olarak 10.365 MWh tasarruf 
edecektir. Enerji tasarrufu yıllık 484.046 ABD doları maliyet tasarrufu sağlayacaktır. 

                                                      
22 http://www.ebrdseff.com/tr/haberler/286-turseff-tuerkiyede-ilk-defa-gercek-bir-enerji-performans-soezlemesini-johnson-controls-
ve-vakifbank-ile-carousel-avm-icin-finanse-etmitir-.html 
23 http://www.ebrdseff.com/tr/haberler/286-turseff-tuerkiyede-ilk-defa-gercek-bir-enerji-performans-soezlemesini-johnson-controls-
ve-vakifbank-ile-carousel-avm-icin-finanse-etmitir-.html 
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Projenin uygulanmasının ardından Şirket birincil enerji eşdeğeri olarak yıllık 2.127 t eşdeğer CO2 
tasarruf edecektir. 24 

İkinci proje de bir TurSEFF ESA (Enerji Satın Alma Anlaşması) Projesidir: Florence Nightingale 
Trijenerasyon Projesi (İstanbul). 2014 Mayıs ayında MWH mühendisleri, Florence Nightingale 
Hastanesi'nin trijenerasyon sistemi için bu ESA modelini kullandılar ve proje ESKO Şişli Elektrik 
Üretim A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. MWH ekibi, teknik ve finansal değerlendirmeyi yapmış ve 
raporu, TurSEFF kaynaklarından kredi veren tüm bankalara göndermiştir. Projenin kısa özeti 
aşağıda bir vaka çalışması olarak verilmiştir. 

                                                      
24 Carousel örneğinde enerji tasarruffu mevcut iş hacminin sabit kalacağı varsayımı ile yapılmıştır. Ancak, çevresel faktörlerin etkisi 
ile işhacminin düşmesi, enerji tüketiminin ve buna bağlı olarak elde edilen enerji tasarrufunun öngörülenden az olmasına neden 
olmuştur.   
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Yıl : 2014 
 
Kredi miktarı: ~ 
500.000 AVRO 
 

Sözü edilen TurSEFF yatırımında ESCO, İstanbul'un Şişli semtinde 
bulunan Florence Nightingale Hastanesi ile hastanenin enerji ihtiyaçlarını 
piyasa tarifelerinden daha düşük enerji fiyatlarla sağlamak için bir ESA 
imzalamıştır.  

Uygulanan teknik çözüm, halihazırda mevcut olan (ESCO'nun sahip 
olduğu ve işlettiği) trijenerasyon sistemine paralel olarak çalışacak bir 
trijenerasyon sistemidir.  

Mevcut trijenerasyon sistemi, yeni binaya sıcak su ile soğutulmuş su 
sağlamakta ve buna ek olarak hem eski hem de yeni binanın elektrik 
ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. TurSEFF kapsamında 
finanse edilen yeni trijenerasyon sistemi, eski binaya sıcak su ve 
soğutulmuş su sağlayacak ve ayrıca yeni ve eski binaların ihtiyaç 
duyduğu elektriğin kalanı tedarik edecektir. ESCO, bütünleşik üretim 
ünitesinin sahibi ve işleticisi olacak; hastanenin teknik personeli ise bina 
ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını buna göre karşılamak için valfi 
ayarlayacaktır. Bu TurSEFF yatırımı aşağıdaki sebeplerden ötürü örnek 
bir projedir: 

• Türkiye'de bulunan az sayıda enerji tedariği/kojenerasyon EPS’den 
biridir; 

• İki tarafın da kazandığı çözümlere mükemmel bir örnektir: 
 ESCO, müşterilerin gelirlerinden fayda sağlar; 
 Müşteri de enerji faturasına yansıyan düşük enerji 

tarifelerinden fayda sağlar. 
• ESA çözümü, mali veya teknik risk almayan müşterinin (bir hastane) 

teknik uzmanlık eksikliği engelini aşmış olur. 
• Hastanelerde trijenerasyon uygulaması çok etkili bir çözümdür, çünkü 

hem güvenilir elektrik bağlantısı sağlar hem de elektrik, ısıtma ve 
soğutma ihtiyacına aynı anda çözüm sunar. 

Projenin genel yararları olarak TurSEFF ekibi, yıllık sıcak su tasarrufunda 
2 GWh (Gigawatt saat), soğutmada yılda yaklaşık 1 GWh tasarruf ve 4,6 
GWh elektrik üretimi (hastanede %60 ve ESCO portföyündeki diğer 
müşteriler için %40) sağlandığını hesaplamıştır. Bu da yıllık olarak 
yaklaşık 5.000 GWh birincil enerji tasarrufu ve 750 ton eşdeğer CO2 
emisyon tasarrufu anlamına gelir.  
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Üçüncü örnek is, Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş.  ve ESCON Enerji Sistemleri ve Cihazları San. ve Tic.  
A.Ş. arasında Nisan 2017’de imzalanan ESCO anlaşmasıdır. Ak Gıda, süt işleme alanında faaliyet 
göstermekdir. ESCON Enerji  firması 378,000 USD yatırım maliyeti olan, soğutma ünitelerinin 
yenilenmesi ile  2,291,837 kW (rakamsal karşılığı USD 160,428.57) yıllık enerji  tasarrufu 
sağlanacağını garanti etmiştir. ESCON Enerji, bu tasarruf garantisini kapasite kullanımının aynı 
kalması öngörüsü ile vermiştir. Gerçekleşen tasarruf %5’in altında kaldığı taktirde ESCON enerji, 
ceza ödenmekle yükümlü olacaktır.  Yatırımın %100’ü  Vakıfbank aracılığı ile Dünya Bankası KOBi 
Enerji Verimliliği Fonu ile finanse edilmiştir.  

 
 

Yatırımcı Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş 

ESCO Firması ESCON Enerji Sistemleri ve 
 Cihazları San. ve Tic.  A.Ş 

Ana Yatırım Soğutma ünitelerinin daha verimlisi ile değiştirilmesi 

Toplam Yatırım USD 378,000 

Yıllık Enerji ETasarrufu 2.291.837 kW (USD 160,428.57) 

Geri Ödeme Süresi 2.4 yıl 

Finansman  Vakıfbank aracılığı ile Dünya Bankası Türkiye KOBİ Enerji 
Verimliliği Fonu  

 

Türkiye'de ESCO finansmanı konusunda sadece birkaç örnek olduğu ve finansal kuruluşların 
farkındalık ve bilgi eksikliği göz önüne alındığında, aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir: 

• EV finansman mekanizmasını ve ESCO/ESŞ modellerini desteklemek için hükümet uygun 
ve yeterli yasal, teknik, finansal altyapıyı oluşturmalıdır. Aksi takdirde sistem, yapıcı ve verimli 
şekilde çalışmaz. Önceki bölümlerde bahsedilen ESCO tipi modellerle EV finansman 
mekanizmasının finansal, teknik ve yasal riskleri yasal, finansal ve teknik düzenlemelerle 
güvence altına alınmalıdır.  

• ESCO'lar ve ilgili finansal modeller, sürdürülebilir bir EV piyasasının geliştirilmesinde kilit 
öneme sahip unsurlar olarak tanımlanmaktadır. Geliştirilmiş bir ESCO modeli olmadan uygun 
bir EV finansman mekanizmasının uygulanması eksik kalacaktır. Hem EV finansman 
mekanizması hem de ESCO tipi modeller, tamamlayıcı bir yaklaşımla geliştirilmelidir. 

1.4 Sonuçlar 

Türkiye'de mali, düzenleyici ve bilgisel nitelikte birçok EV programı bulunmaktadır. Programların 
bazıları gönüllü bazıları ise zorunludur. 

Finansal EV programları, genelde UFK'ler tarafından Türk bankaları vasıtasıyla sağlanmıştır. Bu 
fonlar, Türk finans kuruluşlarının proje esaslı kredi uygulamaları yerine sadece borçluların 
kredibilitesine dayanan geleneksel kredi uygulamaları ile tahsis edilmiştir.  
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Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek ekonomik büyümeye sahiptir. Özel sektör, ESCO'lar için 
önemli bir piyasa potansiyeline sahiptir. Türk özel yatırımcılarının en önemli özelliği, yeni sektörlere 
hızlıca adapte olabilmeleri ve girişimci ruha sahip olmalarıdır. Ayrıca, hükümet de ESCO piyasasını 
geliştirmeye isteklidir. 

Piyasanın geliştirilebilmesi için hükümet EV finansman mekanizması ve ESCO/ESŞ modellerini 
destekleyecek uygun ve yeterli yasal, teknik, finansal altyapıyı oluşturmalıdır. Aksi takdirde sistem, 
sağlıklı ve verimli şekilde çalışmaz. Önceki bölümlerde bahsedilen ESCO tipi modellerle EV 
finansman mekanizmasının finansal, teknik ve yasal riskleri düzenleyici bir çerçeve ile güvence altına 
alınmalıdır. Ayrıca, ESCO'lar ve ilgili finansal modeller sürdürülebilir bir EV piyasasının 
geliştirilmesinde kilit öneme sahip unsurlar olarak tanımlanmaktadır. Geliştirilmiş bir ESCO modeli 
olmadan uygun bir EV finansman mekanizmasının uygulanması eksik kalacaktır. Hem EV finansman 
mekanizması hem de ESCO tipi modeller, tamamlayıcı bir yaklaşımla geliştirilmelidir. 

Türkiye'deki ΕV finansmanının yerel ihtiyaçları karşılayabilmesi için daha fazla gelişmesi 
gerekmektedir. Mevcut koşullar EV’nin uygulanması için elverişlidir, ancak alınması gereken bir dizi 
önlem bulunmaktadır. Şimdiye kadar teşvik programları yetersiz kalmıştır ve bunların özel hedefleri 
bulunmamaktadır. Bu bağlamda paydaşların görüşmeler sırasında neredeyse oy birliğiyle ifade 
ettikleri görüşleri, piyasada daha fazla teşviğin sağlanması halinde, olumlu tepkiler alınacağı 
yönündedir. 

Bankacılık Kurumları EV konusunun farkındalar ve EV portföylerini geliştirmek için istekliler ancak 
kendilerini tamamen bu konuya adamadan önce müşteri talebinin artmasını beklemektedirler. Daha 
fazla hazırlık ve ürün geliştirme gereklidir. Alanda bankacılık faaliyetleri yürütebilmek için nihai amaç, 
şunları mümkün kılacak enerjiye ilişkin ayrı bir “bankacılık departmanının” kurulması olmalıdır:  

• ticari bankalar ve diğer finans kuruluşları için yeni bir kar alanının oluşturulması; 
• uzmanlaşmış ve hızlı bir kredi verme sürecinin oluşturulması; 
• EV piyasasında pazarlama imkanlarının desteklenmesi; 
• piyasada rekabetin artırılması; 
• nihai kullanıcılar arasında farkındalığın artırılması; 
• farklılaştırılmış kredi değerlendirme sürecinin uygulamaya konması; 
• daha esnek teminatların kullanılması; 
• UFK EV finansmanına erişimin artırılması ve 
• enerji sektörünün geliştirilmesiyle ekonomik gelişme ve istihdam artışı sağlanması. 

Şunun belirtilmesi gerekir ki Türkiye’deki bankaların hiçbirisi 20 yıl önce KOBİ bankacılığını ayrı bir 
iş dalı olarak görmüyordu. Hükümet KOBİ bankacılığına dair teşvikler sağladıktan sonra tüm 
bankalar kendi KOBİ bankacılığı departmanlarını kurdu ve şu anda KOBİ kredilerinin toplam 
bankacılık kredi portföyü içindeki payı %25’e ulaşmış durumdadır. Türkiye’deki bankaların ayrı bir 
Enerji Bankacılığı Birimi kurmalarını teşvik etmek için hükümet tarafından aşağıdaki adımlar 
atılmalıdır: 

• sağlam ve güvenli bir hukuki altyapının üzerine inşa edilmiş uygun bir “Enerji Performansı 
Sözleşmesinin” uygulamaya konması; 

• uluslararası izleme ve değerlendirme (UPÖDP) sürecinin uyarlanması; 
• performans garantisi sigorta modellerinin geliştirilmesi; 
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• finans kuruluşlarının güçlü EPS’yi ve nakit akışı üretimini değerli teminat olarak kabul 
etmesini mümkün kılacak bir düzenlemenin oluşturulması; 

• faiz oranı teşvikleri, düşük KDV, banka ve sigorta muameleleri vergisinden muafiyet, 
hızlandırılmış amortisman gibi teşviklerin uygulamaya konması ve 

• ticari bankalar ve finansal kuruluşlar için EV kredilerine ilişkin tedbirlerin azaltılması. 
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Ek I – Türkiye’de uygulanan UFK Programlarının istatistiği 

a. TurSEFF I ve II: 30 Nisan 2017 tarihi itibariyle 2010 yılından itibaren proje kategorisine göre yatırım verileri (Enerji Verimliliği, Güneş Enerjisi 
Sistemleri, Yenilenebilir Enerji) 

Tür Kredi Miktarı 
(EUR) 

Proje 
Sayısı  

Yatırım 
Miktarı 
(EUR) 

Yıllık birincil 
enerji 

tasarrufu 
(tep/yıl) 

Yıllık elektrik 
tasarrufu 
(MWh/yıl) 

Yıllık termal 
enerji 

tasarrufu 
(GJ/yıl) 

Yıllık CO2eq 
tasarrufu 

(tCO2eq/yıl) 

Kurulu 
elektrik 

gücü 
(MWel) 

EV 182,530,849 581 239,633,708 167,758 545,767 1,069,851 488,716 54 
PV 195,106,262 266 240,264,641 75,634 290,154 1,347 160,443 218 
YE 105,843,968 52 258,191,715 169,442 634,587 171,413 1,360,973 155 
Toplam 483,481,078 899 738,090,064 412,834 1,470,508 1,242,611 2,010,131 427 

 

b. DB, TSKB ve TKB kredileri 

Tür Kredi Miktarı 
(US$) 

Proje 
Sayısı 

Kurulu 
kapasite 

(MW) 

Enerji 
tasarrufu 
(Mcal/yıl) 

Elektrik üretimi 
(GWh/yıl) 

Emisyon azaltımı 
(tCO2/yıl) 

RE  733,360,680 53 933  3,728 1,746,243 
EE 317,299,320 29  2,599,845,117  1,468,340 
Total 1,050,660,000 82 933 2,599,845,117 3,728 3,214,583 

 

c. DB,  Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası kredileri (KOBİ Enerji Verimliliği) – 31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle 

Tür Kredi Miktarı 
(US$) 

Proje 
Sayısı 

ESCO 
kredisi 
sayısı 

Enerji tasarrufu 
(MWh – ömür 

üzerinden)                 

Emisyon azaltımı 
(tCO2/yıl) 

EE 64,650,000 102 7 5,107,731 127,560 
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Ek II - Paydaşlarla Yapılan Toplantıların Tutanakları 
 

Yer: İstanbul 
Tarih 20-22 Haziran 2016 
Katılanlar: İO Proje Koordinatörü ve Uzmanlar 
 B. Başak, M. Avcı, H. Çavdar, O. Yakut, G. Apostolidis, M. 

Tzannetos 

 

Tutanaklar 

Toplantının amacı   
 3.11.3 alt görev hazırlığının ışığında, Görev J'nin durumu 

hakkında ortak bir anlayış oluşturmak, gerçekleştirilecek 
başlıkları ve metodolojiyi kararlaştırmak  

 Exergia finans uzmanları tarafından sunulan "CS-04 Görev 
J-Alt Görev 3.11.3 bankacılık ve mali yöntemleri/planları için 
taslak öneriler" adlı çalışma belgesi üzerinde konuşmak 

 MWH düzenlemelerinin ardından, geniş bir EV piyasası 
potansiyelini temsil eden çeşitli seçilmiş paydaşlarla iletişime 
geçmek 

 

Temel hususlar 

Projenin genel yönleri 
Çalışma yöntemi  Yukarıdaki bankacılık ve finans yöntemleri ile ilgili çalışma 

belgesinin Exergia finans uzmanları tarafından sunulması 
Başlıca tarafları 

1. Piyasa ve ekonomi 
2. Finansal yöntemlerle ilgili genel öneriler 
3. Sektörlere göre uygun finansman araçları 
4. Bankacılık sektörü 
5. ESCO’lar 
6. Sonuçlar (ekteki çalışma belgesi için) 

Çalışmanın başlatılması 

Bilgi ve veri toplama 
süreci 

 MWH'nin organize ettiği paydaşlarla yapılan toplantılar 
(ekteki program için) 

İletişime geçilen paydaşlar 
1. Vakıf Bank ile 

görüşme 
 EV yatırımları için geliştirilmiş bir piyasa olmasa da, büyük 

EV potansiyeli nedeniyle Vakıf Bankası projeleri 
desteklemektedir. 

 Büyük projelerde proje finansmanı uygulanır. 
 KOBİ'ler için kredi riski, şirketin puanlama sistemine 

dayanmaktadır, ancak teminat talep edilmektedir. 
 EV için dahili PUB mümkündür, ancak genellikle dışarıdan 

tedarik esasıyla çalışılır; yani teknisyenler, mühendisler 
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dışarıdan alınır. 
 TurSEFF gibi kredi limitleri her zaman başarılı değildir 

(alışveriş merkezi örneğinde olduğu gibi). 
 EV piyasasında başarılı bir oyuncu olabilmek için ESCO'lara 

yönelik ana teşebbüsler, kendi güçlü finansal temellerine 
yöneltilmelidir. 

 Yeşil tahvil de bir seçenektir ama henüz çok yeni bir 
uygulamadır. 

 Devlet teşvik planlarının, EV projelerine olan talebi oldukça 
artıracağına inanmaktadırlar. 

 Kayseri motor değişim programına (Büyük Anadolu tesisi) 
referans yapılmıştır. 

 EV farkındalığının yetersiz olması nedeniyle yeni girişimlere 
ihtiyaç vardır. 

2. Yapı Kredi ile 
görüşme 

 EV’nin önemli olduğunu ancak kredi limitleri açısından teşvik 
edilmesinin zor olduğunu düşünmektedirler. 

 Risk alma ve diğer engellerle ilgili Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) kaynaklanan kısıtlamalar 
mevcuttur. 

 Enerji verimliliğinde olduğu gibi, farklı sektörlerde farklı 
sorunlar vardır; en yaygın olanı ise farkındalığın 
bulunmamasıdır.  

 Durum tespiti ve denetlemeler için Banka mühendisleri, 
denetçileri vb. genellikle dışarıdan tedarik edilmektedir. 

 Proje finansmanı büyük projelerle sınırlıdır; diğerleri için 
teminat gereklidir. 

 EV’nin teşviki ve farkındalık yaratılması başarı için çok 
önemli hususlardır. 

 KOBİ'ler (ve mikro işletmeler), kredi taleplerinin ana nedenini 
oluşturan nakit akışı sorunları yaşamaktadır; dolayısıyla 
teminat talep edilmektedir. 

 KOBİ'ler ilgili riskten dolayı puanlama sistemi üzerinde ayrı 
ayrı değerlendirilir. 

 Yeşil tahvil, yeni olmasına rağmen umut verici bir araçtır. 
 Teşvik programları EV projelerine olan talebi "bir gecede" 

artırabilir. 
 Sonuç olarak, Yapı Kredi devlet EV için kesin kurallar 

uygulayıp teşvik sağladığı müddetçe gayretlerini 
sürdürecektir. 

3. VakıfKatılım ile 
görüşme (Katılım 
Bankası) 

 Yeni kurulan VakıfKatılım ticari krediler vermektedir; kar 
katılımına dayalı herhangi bir kredi verme mekanizması 
yoktur (mubaraba planları-Musharaka sukuk) 

 Önümüzdeki 2 yıl içinde hizmetlerini genişletmeyi 
hedefledikleri için kar katılım modelleriyle kredi vermeyi 
planlamaktadırlar. 

 EV yatırımları kazanç sağlamadığı için (yani sadece maliyeti 
düşürdüğü için) kar paylaşımı yoluyla kredi başarısız olabilir. 
Gerçekten de, katılım bankaları özel amaçlı şirketler söz 
konusu olduğunda, özellikle de EV yatırımlarının bütünleşik 
üretim/trijenerasyon yatırımları içerdiği durumlarda kâr 
katılım modelleri uygulamayı tercih etmektedir. 
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 Finansal kiralama (leasing) bankanın ürünleri arasında yer 
alan bir kredi aracıdır, bu nedenle kiralama için uygun 
yatırımlar katılım bankaları aracılığıyla finanse edilebilir. 

 Son olarak, organizasyonel adımlarının öne alınması 
koşuluyla EV finansmanına katılıma yönelik herhangi bir 
engel görmemektedirler. 

4. SIEMENS ile 
görüşme (EVD ve 
Leasing) 

 Büyük sanayi projelerinde tecrübelidirler ama binalar da ilgi 
alanları arasındadır (EVD). 

 Talep, Operasyonel Kiralamadan ve Sermaye 
Kiralamasından kaynaklanmaktadır.  

 EV piyasası henüz olgunlaşmamış ve şirketler kısa vadeli 
sonuçlar beklemektedirler. 

 Binalarda EV büyümekte olan bir piyasadır, ancak farkındalık 
ve güven eksikliği başlıca sorunlardır. 

 Kaçmaya imkan sağladığından binalar için Kamu İhale 
Kanunu yetersizdir.  

 EV piyasasının geliştirilmesi koşuluyla, performans garanti 
uygulamaları bir seçenek olabilir.  

 Led aydınlatmaya geçiş gibi basit projelerde EV 
uygulanabilir.  

 Tasarruf sözleşmelerini kabul etmeye isteksizdirler, bu 
nedenle kredi/finans bölümü aracılığıyla teminat talep 
etmektedirler. 

 İşbirlikçi olmayan zihniyet ve güven eksikliği yüzünden 
şimdilik KOBİ kümeleri mümkün değildir. 

 Devlet teşvik programları, EV piyasasını birden 
canlandırmalıdır. 

5. Türkiye İnşaat 
Malzemesi 
Sanayicileri Derneği 
(İMSAD) ile 
görüşme 

 İMSAD EV'yi çeşitli düzeylerde desteklemektedir; örneğin 
sekiz ülkede gerçekleştirilen AB Bina finansmanı 
çalışmasının (Binalarda EV Finansmanı) liderleri, üyelere 
bilgi sağlamakta ve konferanslar düzenlemektedir. 

 EV konusunda çeşitli düzeylerde bakanlıkların ortak anlayış 
ve stratejik vizyon eksikliği nedeniyle, hükümet seviyesindeki 
EV lobi faaliyetleri etkisiz kalmıştır. 

 Tüm çabalarına rağmen kısa vadeli zihniyet, güven eksikliği 
ve güvenilir denetim eksikliği nedeniyle piyasa EV konusuyla 
ilgilenmemektedir.  

 ESCO’lar yok, sadece EVD’ler var.  
 Binalar için Kamu İhale Kanunu yetersizdir. 
 Binaların yapı özellikleri açık ve yeterli değildir, çoğunlukla 

çelişkilidir. 
 Denetim sistemi de yetersizdir. 
 Düzenleyici çerçeve iyileştirilmeli, bir Türk yeşil yapı sertifika 

sistemi uygulanmalıdır.  
 EV’yi teşvik etmek ve güçlendirmek için ulusal bir EV Ajansı 

kurulmalıdır.  
 EV’nin geliştirilmesi için farkındalık programları ve teşvik 

planları uygulanmalıdır. 

6. İstanbul Sanayi 
Odası ile görüşme 

 EV alanında faaliyet göstermektedirler, üniversitelerle 
işbirliği yaparak konferanslar düzenlemektedirler 
(laboratuvar ekipmanları konusunda destek vermektedirler). 
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 EV’yi broşürler ve internet aracılığı ile teşvik etmektedirler. 
 KOBİ'lerin çoğu (toplam üyelerin %95'i), 2008 krizinden 

sonra sorun yaşamaktadır, hayatta kalma mücadelesi 
vermektedir; İstanbul dışına çıkmak da EV yatırımları için bir 
engel teşkil etmektedir. 

 Kısa vade zihniyeti de KOBİ'ler için özel bir engel teşkil 
etmektedir; örneğin, bir motorun zaman ömrünü aştığı ve 
değiştirilmesi gerektiği durumlarda EV'yi daha çok göz 
önünde bulundurmaktadırlar. 

 Mevcut teşvik programı cazip değil ve sadece büyük enerji 
tüketicilerine yöneliktir. 

 Bankacılık sektörü proje finansmanı sunmamakta, risk 
bedellerini üstlenmemektedir. 

 Kümelenme sorunu sektörel olarak görülebilir, örneğin 
Eskişehir'deki seramik kümesi başarı ile çalışmaktadır. 
Rüzgar türbinlerinde kullanılan plastik karbon elyafları için bir 
kümelenme de mevcuttur. 

 EV için kiralama, koşullara ve oyunculara bağlı olarak 
değişen bir Evet/Hayır sorunudur. 

 ESCO'lar, daha doğrusu EVD'ler, EV’de önemli bir rol 
oynayabilir ancak henüz güvenilirliklerini ve mali temellerini 
kanıtlayacak kadar gelişmiş değillerdir. 

 Ticari binalarda güvenilir denetimler yapılmalıdır; sahipleri de 
EV kavramına bağlı olmalıdır.  

 Kredi riski de bankaların karşı karşıya kalacağı bir sorundur.  
 EV yatırımları için teşvik sağlanması memnuniyet verici ve 

çok etkili olacaktır. 

7. İkitelli Organize 
Sanayi Bölgesi 
(İOSB) ile görüşme 

 Sanayi bölgeleri özel mülkiyet temelinde düzenlenir, bu 
nedenle İOSB yönetimi EV projelerini zorunlu tutamaz. 
Bununla birlikte, İOSB EV projelerini desteklemektedir ve 
bunu teşvik edecek bir Enerji Yönetim Birimi kurmuştur. 

 EVD'lere (yani ESCO'lara) karşı güvensizlik vardır.  
 İOSB’de: 9 enerji denetimi, 640 kişilik eğitim, 50 enerji 

yöneticisi, 74 enerji personeli mevcuttur.  
 Teşvikler onaylandığında, şirketlerin çıkarlarını tetikleyerek 

EV’ye hız verecektir. 

8. Sonraki gelişmeler  Görev J'nin tamamlanması, Görev H  
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Ek III EV piyasasının boyutu ile ilgili rakamların gerekçelendirilmesi 

Türkiye'de EV piyasasının rakamlara dökülmesi ihtiyacı iki sebeple ortaya çıkmıştır: 

1. İki banka temsilcisi ile yapılan görüşmelerde 'farkındalık ve talep azlığı' ve 'piyasada mevcut 
fonların varlığı' konularına vurgu yapmaları ve ayrıca mevcut koşullar altında sonuçların verimli 
olmasını beklemedikleri için bu konuya zaman ve çaba harcayarak toplam piyasadaki EV talebini 
araştırmaya isteksiz olmaları.  

2. Herhangi bir finansman aracının önerilebilmesi için öncelikle gerekli kaynaklar hakkında yıllık 
harcamalar, programların uzunluğu ve diğer finansman faaliyetlerine ilişkin boyutları açısından fikir 
sahibi olunabilmesi adına piyasanın boyutlarının bilinmesi önemlidir. 

Mevcut verilere hızlı bir şekilde bakıldığında aşağıdakiler gözlemlenebilir: 

Bankacılık sektörü 

Bölüm 1 den itibaren bankacılık sektörünün toplam nakdi kredileri 1.482 milyar TL'dir. 

EV Tedarik Tarafı  

 
Kaynak Milyon dolar birimden 

bütçe 
Milyon avro birimden 
bütçe 

EBRD A 264  
EBRD B  264 
EBRD C  1000 
EBRD 270  
Dünya Bankası 201  
AFD  100 
KfW  122 
IFF 220  
Hollanda FMD & Kore DB 115  
TKSB (Yeşil Tahvil) 300  
Toplam 1370 1486 

 

Çeşitli kredi limitleriyle Türkiye piyasasına aktarılan fonlar 1.370 milyon Dolar ve 1486 milyon 
Avrodur.  

Avro veya ABD Doları karşısında temsili 3:1 TL döviz kuru ile bu rakamlar yaklaşık 7,5 milyar TL 
veya nakdi kredilerin %0,5'ine kadar çıkmaktadır. Bu tutarların hangi kısmının kullanıldığı veya ne 
kadarının EV projelerine yönlendirildiği konusunda bilgi mevcut değildir. 

EV Talep tarafı 

EV piyasa çalışması doğrultusunda tahminler şu şekildedir: Sanayi sektöründe hem Bİ'ler hem de 
KOBİ'ler için beklenen enerji tasarrufu yaklaşık 4-6.5 milyar ABD doları maliyet tasarrufu ile 
sonuçlanan yıllık 6.3-10.4 milyon TEP’dir. Tasarrufların yaklaşık %20’lik kısmı (ör., yıllık 1,25-2 
milyon TEP) KOBİ’lere bağlanabilirken geri kalan %80 de (ör., yıllık 5-8.4 milyon TEP) Bİ’lere 
bağlanabilir. Genellikle bu gibi yatırımların 3 ile 4 yıl geri ödeme süresi vardır ve bu nedenle beklenen 
yatırım hacmi hem Bİ’ler hem de KOBİ’ler için 20-25 ABD ve KOBİ’ler için 5 milyar ABD doları 
civarındadır. Hizmet sektöründe-binalar için- nihai enerji tasarrufu yaklaşık 0,43-1 milyar ABD doları 
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tutarın maliyet tasarrufu ile sonuçlanan yıllık 0,4-1 milyon TEP’dir. Ticari konut sektöründeki enerji 
verimliliği yatırımları için ortalama kabul edilebilir geri ödeme süresi yaklaşık 2-3 yıl olduğundan, 
beklenen yatırım hacmi yaklaşık 1.4-3.5 milyar ABD dolarıdır.25 

Her iki segment için de yatırım hacmi (20 ile 25) + (1,4 ile 3,5) = 21,4 ile 28,5 milyar dolar 
arasındadır.} 

Türkiye'deki EV Yatırımlarının Toplam Hacminin TL cinsinden karşılığı yaklaşık 33 ile 45 
Milyar TL'dir. 

Genellikle banka kredileri toplam yatırımı tamamen kapsamaz, sadece %30'dan %80'ine kadar bir 
kısmını finanse eder. Ortalama olarak %50'sini varsayarsak, gerekli kredi hacmi 16 ile 22 milyar TL 
veya toplam mevcut kredi piyasasının (1.482 Milyar TL) yaklaşık %1 ile %1,5'ini oluşturur. 

Karşılaştırma 

1,370 milyon dolar ve 1,486 avroluk, yani yaklaşık 7,5 milyar TL'ye karşılık gelen kredi limitleriyle 
mevcut arz bu rakamlarla karşılaştırılabilir. Elbette bu limitler yeşil projeler içindir. 

Kredi limitlerinin %50'si EV'ye giderse, mevcut fonlar 16-22 milyar TL'lik toplam EV yatırımlarına 
kıyasla 3,75 milyar TL veya %17 veya 1:6 olacaktır. Muhtemelen EV alanına giden kısım, talep 
tarafındaki sınırlamalardan dolayı daha azdır. 

Bu analizden elde edilebilecek sonuçlar şunlardır: 

Sanayi ve ticari bina piyasası için tahmini EV finansman piyasası, toplam kredi piyasasının yaklaşık 
%1 ile %1,5'i olan 16 ile 22 milyar TL arasındadır. Piyasa payı küçüktür, ancak bankalar için yine de 
önemlidir. 

EV dahil olmak üzere yeşil projeler için mevcut kredi limitleri büyüktür. Bankacıların bu fonların talep 
eksikliği nedeniyle piyasaya sürülmesinde güçlük yaşanıldığı yönündeki yorumlarının gerçekleri 
yansıttığı görülmektedir. 

Bu rakamlar kesin olarak doğrulanmamasına rağmen, hacimlerin büyüklüklerine göre sıralanması 
ve ilgili boyutlandırma için gösterge niteliğindedir.

                                                      
25 Kaynak: CS-04 Enerji verimliliği pazar çalışması 
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2 EV Finansman Mekanizmaları, Avrupa'daki En İyi 
Uygulamaların/Başarı Hikayelerinin İncelenmesi 

2.1 Giriş 

Günümüzde enerji arzının sınırlı olması ve daha da önemlisi, enerji üretiminin çevreye, karbon 
emisyonuna ve küresel ısınmaya olumsuz yansımaları nedeniyle enerji tüketimi önemli bir konu haline 
gelmiştir. 

Sorunun üstesinden gelmenin ilk adımı bireysel enerji tasarrufudur; bu, kişinin enerji tüketimini 
kısıtlayarak ve enerjinin gereksiz kullanımını önleyerek enerji tüketiminin azaltılması demektir. 

Ancak enerji tüketiminin etkili bir şekilde azaltılması için Enerji Korunumunun yanı sıra Enerji 
Verimliliğinin (EV) de gerekli olduğunun farkına varılmıştır. Bununla birlikte, enerjinin yanlış kullanımını 
önleme konusundaki istekliliğine dayanan koruma konusunun aksine Enerji Verimliliği, mevcut iş 
makinelerini cihazları yeni, daha enerji verimli olanlar (pencereler, lambalar, motorlar) ile değiştirmek 
veya yeni eklemeler (izolasyon, enerji ısı değiştiricileri, vb.) yapmak için büyük miktarda yatırım 
yapılmasını gerektirir. Bu da, EV önlemlerinin başarılı bir şekilde uygulanması için nihai tüketicilerin 
(hanehalkı, sanayiler, KOBİ'ler, kamu yetkilileri), mal varlıklarının bir parçası haline gelecek EV 
yatırımları için bütçe ayırmalarını gerektirecek ekonomik kararlar vermeleri gerektiği anlamına gelir. 

Bu tür kararların kolaylıkla alınabilmesi için ekonomik açıdan uygulanabilir ve mali açıdan makul olması 
gerekir. Basit bir deyişle, EV (a) yatırımları makul bir zaman aralığında amorti edecek ve bundan sonra 
azaltılmış enerji maliyetlerinden fayda sağlayacak ve (b) yatırımın maliyetlerini ödeyebilmek için 
finansal araçları bulabilecek enerji maliyet tasarrufları aracılığıyla yeterli geri dönüş sağlamalıdır.  

Dünya genelinde çeşitli Hükümetler ve Kuruluşlar, teşvikler sağlayan ve uygun mali araçlar oluşturan 
bu tür yatırımlar için elverişli bir ortam yaratmak için bir dizi önlem almışlardır.  

Bu bölümde, dünyanın dört bir yanından bu tür başarılı müdahalelerden bazılarına yer verilmiştir. 

2.2 EV Finansmanı ile İlgili Kılavuz İlkeler 

2.2.1 EV Yatırımlarına Genel Bakış, Basitleştirilmiş Model 
 

Bir yatırımı (bu örnekte bir enerji verimliliği yatırımı) başarılı bir şekilde uygulamak için, birtakım 
parametrelerin varlığı zorunludur: kendine has sebeplerle enerji verimliliği yatırımı yapmak isteyen bir 
tarafın (talep), bu hizmetleri, materyalleri ve finansmanı sağlayan taraf (ya da taraflar) ile (arz) 
anlaşmaya varması gerekmektedir; söz konusu işlem,  belirlenen şartlara ve anlaşmalara (iş çerçevesi) 
uygun olarak, gelişmiş bir ortamda (pazar) gerçekleşir ve denetleyici kurumların öngördüğü kurallara 
(düzenleyici çerçeve) uygun olmak durumundadır; bu parametrelerin her biri sonucu olumlu ya da 
olumsuz yönde etkileyebilir; ayrıca bu parametreler birbirleriyle ilişkilidir ve birbirlerini dinamik olarak 
etkileyebilirler.  
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Bu bölümde finansmanın enerji verimliliği yatırımları üzerindeki etkisine odaklanılmakta ve daha iyi 
görmek ve çeşitli piyasalara hizmet vermek için geliştirilen yenilikçi ve destekleyici araçlar 
sunulmaktadır. 

 

2.2.2 EV Finansmanının Temel Paydaşları  
EV projelerinin finansmanında birçok paydaş yer almaktadır. Tüm paydaşların katkısı ve desteği, 
EV’nin uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi ve doğru olarak uygulanması için şarttır. 

2.2.3 Hükümet 
Hükümet, karar verme ve kontrol araçlarıyla siyasi, mali ve düzenleyici çevreyi genel hatlarıyla 
belirleyen ve beklenen sonucu büyük ölçüde etkileyen en etkili paydaştır. 

2.2.4 Nihai Enerji Tüketicisi 
Nihai enerji tüketicisi, rolü EV’yi sağlamak ve bununla birlikte enerji ve mali tasarruf sağlamak olduğu 
için en önemli aktördür. Bu çalışmada, nihai enerji tüketicileri bina sahipleri, ticari işletmeler, sanayiler, 
KOBİ'ler, belediye ve hastaneler gibi fazla enerji tüketen kamu kurumları olabilir. Ayrıca, kurulumun 
sahibi ve kullanıcısı (örneğin bir kiracı) arasında herhangi bir fark yoktur. 

2.2.5 Bağışçı  
Bağışçılar, EV finansman programının tasarlanması ve oluşturulması için finansal kaynak sağlamada 
önemli rol oynamaktadır. Bağışçıların kaynakları, genellikle teknik yardım projelerinde ve EV 
programlarının başlangıç giderlerini karşılamada kullanılır. 
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2.2.6 Kolaylaştırıcı  
Kolaylaştırıcı, genellikle yerel finans piyasasında bulunmayan koşullarla borçlanma veya teminat 
sermayesi sağlayan çok taraflı bir finans kurumudur. Kolaylaştırıcı, programın oluşturulması için kendi 
veya bağışçı kaynaklarının sağlanmasında, çeşitli teknik yardımların desteklenmesinde ve başka 
yerlerdeki benzer projelerde elde edilen deneyimlerin paylaşımında önemli bir rol oynamaktadır. Bu, 
EV kredilerinin cazip faiz oranlarında sunulması ve birçok EV projesinin ihtiyaç duyduğu genişletilmiş 
vade imkanlarının sağlanabilmesi için özellikle önemlidir.  

2.2.7 Uygulayıcı Kurum  
Uygulayıcı Kurum, Kolaylaştırıcının yerel çalışma ortağıdır ve Uygulayıcı Kurumun hedef piyasaları 
belirleyen, kaynakları seferber eden, kilit oyuncuları bir araya getiren ve faaliyetlerini koordine eden 
kısacası, EV finansman programında programlı bir yaklaşımı teşvik eden mekanizmanın ardındaki itici 
güç olması gerekir. 

Kalkınma finansmanı kurumları Uygulayıcı Kurum rolüne aday olabilirler. Döner sermaye gibi bu işe 
özel kurumlar da bu rolü oynayabilir. 

Bu kurumların program koordinatörü, toplantı düzenleyici ve projeye kaynak sağlayıcı olarak önemli 
görevleri vardır. Sektörün kendi sahasında gelişimi için resmi sorumluluklarının bir sonucu olarak 
Uygulayıcı Kurum, lider olarak algılanacak ve görüldüğü üzere, program geliştirme için büyük öneme 
sahip diğer önemli piyasa katılımcılarını, özellikle de bankaları projeye dahil etmek için bir araya getirici 
bir yetkiye sahip olacaktır.  

Kural gereği, bu tür kurumlar üç çeşit program desteği sunar:  

• Belirli miktarda proje kredisi, genellikle imtiyazlı oranlarda ve ticari bankalar vasıtasıyla.  
• Teminatları desteklemeye yönelik fonlar.  
• Hedef piyasalardaki kapasite geliştirmeye, pazarlamaya ve teknik yardıma yönelik destek.  

2.2.8 Finansman Sağlayıcılar 
EV projelerinin önemli miktarda yatırımlar gerektirdiği göz önüne alındığında faiz karşılığında 
finansman sağlayan bazı finansal kurumların desteğini almak önemlidir. Bankaların yanı sıra, 
finansmanı faiz ödemeye dayalı olmayan fakat proje getirileri üzerine kurulu olan proje odaklı borç 
fonları, kiralama şirketleri ve hisse senedi yatırımcıları gibi daha başka finansman sağlayıcılar da 
vardır. Sigorta şirketleri de buna dahil edilebilir. 

Ticari bankaların bu sektöre kredi vermeleri için üç önemli neden vardır:  

(a) Sistematik olarak yok sayılan, doğru risk azaltma ile muazzam bir iş fırsatı havuzu oluşturan önemli 
bir piyasa potansiyeli vardır; (b) mevcut müşterileri de dahil etmek için yeni bir hizmet hattı sağlar; (c) 
projeler bankanın imajını ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını tazeler. 

2.2.9 Enerji Hizmet Sağlayıcıları ve EV Ekipman Tedarikçileri (Enerji Yüklenicileri)  
Bunlar, EV piyasasında iki farklı şekilde faaliyet gösteren çok önemli oyunculardır. Birincisi, çeşitli 
ekonomik sektörlerdeki enerji projelerinin tanıtımıdır. Diğeri ise, enerji mühendisliği ile gerçek tasarruf 
olanaklarının tanımlanması ve bunların uygulanması, bakımı ve izlenmesi için teknik ve finansal 
tekliflerin beraberinde geliştirilmesidir.  
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Üç ayrı katılımcı sınıfı tanımlanabilir:  

• EV teknoloji tedarikçileri, sonuçlarını garanti altına almak ve tasarruf garanti planları ile 
piyasalarını genişletmek ister.  

• Projeye finansman sağlayan nihai enerji tüketicilerine tasarruf düzeylerini garanti eden projeleri 
uygulayan Enerji Hizmet Sağlayıcıları.  

• Enerji Hizmet Şirketleri (EHŞ) veya ESCO'lar, performans sözleşmeleri konusunda deneyimli 
ve enerji tasarrufu projelerini yapılandırmak için gereken mühendislik ve finans kapasitesine 
sahip kurumlardır.  

EHŞ'ler ve EV ekipman tedarikçileri aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:  

• EV projelerini tasarlamak ve yürütmek için gereken mühendislik yeterliliklerine sahip olmak.  
• Onları EV projeleri için güvenilir şirketler haline getiren başarılı projelere imza atmış olmak.  
• Pratik ve yaygın olarak kullanılan standartlara uygun ölçüm ve doğrulama yöntemlerini 

kullanmak.  
• Projelerine önleyici veya düzeltici bakım sağlama kapasitesine ve müşteri ihtiyaçlarına yüksek 

düzeyde cevap verme yeteneğine sahip olmak.  
• Tedarikçilerinden kurulan ekipmanın işleyişinin teminatı konusunda destek almak.  
• Mallarını ve hizmetlerini, tasarruf ve bakım hizmetlerini güvence altına alan sözleşmelerle 

satmaya istekli olmak.  

2.2.10 Doğrulayıcı 
Doğrulayıcı EV’nin önemli bir unsurudur. Doğrulayıcı, yatırımcı/nihai tüketici, sigortacı ve finansör için 
kolaylık sağlar. Bir sigorta şirketinin ancak a) projenin öngörülen enerji tasarrufunu sağlayacağını, b) 
projenin tasarlandığı gibi kurulduğunu ve c) izlemeye ve doğrulamaya ilişkin önlemlerin, tüm tarafların 
finansman süresi boyunca herhangi bir noktada elde edilen tasarruf düzeylerini belirleyebilmelerine 
izin verecek kadar düzgün ve yeterince şeffaf olduğunu ön doğrulama vasıtasıyla temin edebilmek için 
güvenilir bir teknik desteği varsa bir şirket için poliçe oluşturabilir.  

Aynı şekilde, bu kurum herhangi bir ihtilaf olması halinde üçüncü taraf olarak hareket etme veya 
sigortacı tarafından ödenmesi gereken bir bedelin varlığını doğrulama sorumluluğuna sahip olacaktır.  

Bu anlaşmaya zamanında varılabilmesi ve standartların tüm projelerde eşit şekilde uygulanması 
koşuluyla, programa dahil olanlar ve programla ilgilenenler tarafından üzerinde mutabakata varılmış 
standart değerlendirme kriterlerinin bulunması büyük önem taşır.  

Doğrulayıcı rolünü üstlenebilecek bazı kurumlar belirlenmiştir:  

• Sigortacının kendisi, EV projelerini doğrulamak ve onaylamak için gereken teknik kapasiteye 
sahiptir (veya bunu edinir).  

• Enerji sektöründe sertifikalandırma ve doğrulama faaliyetine katılan kuruluşlar  
• Devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler  
• Mühendislik okulları  
• Uzman ve ayarlayıcı eksper sertifikalı şirketler  
• Sertifikalandırma mercisi tarafından onaylanan özel şirketler  
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2.3 EV Yatırımlarını Tetikleyen Temel Etmenler26  

EV Yatırımlarına olan talebi etkileyen çeşitli etmenler vardır27. Bunlardan en önemlileri şunlardır:  

• Enerji Fiyatları: Enerji maliyeti beklenen tasarrufları etkilediğinden enerji fiyatı, EV yatırımları 
için önemli bir etmendir. Vergi politikası, bazı ülkelerdeki enerji hedefleri veya fiyat 
sübvansiyonu üzerindeki vergilerin nihai tüketici için geçerli olacak enerji fiyatını etkileyip 
etkilememesi. 

• Enerji Tüketimi: Enerji tüketimi miktarı yıllık enerji maliyetini belirler. Uzun, soğuk kışların 
yaşandığı kuzey ülkelerindeki EV yatırımları, güneydeki "daha sıcak" ülkelerden daha büyük 
ekonomik etkiye sahiptir. Kuzey ülkelerinde yıllık maliyet tasarrufları daha yüksektir ve geri 
ödeme süreleri daha kısadır, bu da EV'yi daha cazip hale getirir. 

• Politika Önlemleri: Katı düzenlemeler ve yasal önlemler, EV yatırımlarını artırır. 
• Yatırım Maliyeti: Yatırım maliyetini nihai tüketicinin üstlenmesi daha zor olduğundan yatırım 

maliyetinin, EV önlemlerine karar verilmesinde olumsuz bir etkisi vardır. 
• Finansman Maliyeti: Geri ödeme süresi boyunca maliyet tasarruflarının bir kısmına el 

koyduğundan ve geri ödeme süresini uzattığından finansman maliyetinin de olumsuz bir etkisi 
vardır. 

• Teşvikler: Hibeler ve sübvansiyonlar, daha önce bahsedilen olumsuz etmenlerin birçoğunu 
dengeleyerek EV yatırımlarının cazibesini artırır. 

• Finansman Kolaylığı: Birçok kullanıcı gerekli fonlara sahip olmadığından EV yatırımlarında 
finansman programlarının olması kesinlikle gereklidir. 

• Farkındalık: EV, EV’den elde edilen faydalar, mevcut teknolojiler, teşvik ve finansman planları 
hakkında bilgi birikimi gereklidir ve EV yönünde verilecek kararları etkiler. 

• Çevre Bilinci: Çevre sorunları, insanların düşünme biçimini etkileyen ve alternatifler arasında 
yaptıkları seçimler aracılığıyla yaşam biçimini belirleyen önemli bir parametre haline 
gelmektedir. Şirketler, çevre dostu faaliyetler yaptıklarına dair bir imaj vermek istiyorlar. EV, 
gaz emisyonlarına ve küresel ısınmaya doğrudan etkisi ile bu hareketin merkezinde yer 
almaktadır. 

2.3.1 Finansman Engelleri  
Birçok araştırma, gelişmekte olan ülkelerde EV’nin geniş çapta uygulanmasına yönelik çeşitli engeller 
olduğunu tespit etmiştir28 29. Genel olarak, bu engeller aşağıdaki temel kategorilere ayrılabilir: 

• politikalar ve düzenleyici engeller, 
• yasal engeller, 
• nihai enerji tüketicileriyle (hem kamu hem özel sektör) ilgili engeller, 
• enerji kullanan ekipman ve enerji hizmeti sağlayıcılarıyla ilgili engeller ve 
• finansman engelleri. 

                                                      
26 Hamilton Kirsty - UNEP Finans Girişimi İklim Değişikliği Çalışma Grubu. (2009). Enerji Verimliliği ve Finans Sektörü. 
Http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/Energy_Efficiency_Executive_Summary.pdf adresinden alınmıştır.  
27 Heffner, G., & Tromop, R. (2013). Enerji Eğitimi Haftası 2013, Ders 3: Enerji Verimliliği Politikası ve Tedbirleri - Enerji Verimliliği 
Politikalarına Giriş. Http://www.iea.org/media/training/presentations/Day_1_Session_2a_Energy_Efficiency_Policy_Intro.pdf 
adresinden alınmıştır. 
28 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA). (2011). Enerji Verimliliği Finansmanı İçin Ortak Kamusal-Özel Yaklaşımlar. 
Https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/finance.pdf adresinden alınmıştır.  
29 Uluslararası Finans Kurumu - Dünya Bankası Grubu. (2014, Kasım). Türkiye'de Enerji Arttırma: UFK ve Türkiye'deki KOBİ'ler için 
yenilikçi enerji verimliliği finansmanı modeli piyasaya sürülen temiz teknoloji fonu. 
Http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/066c3e8046ef97db9395ff57143498e5/Project%2BSpotlight_TurkeyCSEF.pdf?MOD=AJPERES 
adresinden alındı 
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Diğer tüm engeller ele alındığında dahi, daha önce açıklandığı gibi enerji kullanıcıları, genellikle kendi 
sermayelerini EV projelerine yatırmak konusunda isteksiz veya bunu yapamayacak konumda 
olduklarından; fonları için daha yüksek öncelikli yatırım seçenekleri olarak gördükleri başka kalemler 
olduğundan finansman engelleri, EV'nin kaderini büyük ölçüde belirlemeye devam etmektedir. Bu 
nedenle, büyük sanayi firmaları, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), ticari sektör enerji 
kullanıcıları ve kamu kurumları da dahil olmak üzere birçok enerji kullanıcısı, EV projeleri için dış 
finansman arayışındadır. Ancak, bankalar ve finansal kuruluşlar (burada yerel finansal kurumlar veya 
YFK'ler olarak anılacaktır), bilgi ve anlayış eksikliği ve EV projelerini yüksek riskli olarak görmelerinden 
dolayı oldukça karlı EV projeleri için bile genelde kredi sağlamaya isteksizdir. 

EV, tesis veya işletmelerin genişletilmesi veya yenilenmesi, yeni ürün geliştirme veya satış ve 
pazarlama gibi diğer yatırım türlerinin finansmanından çok farklı görünmeyebilir. Fakat EV projelerinin 
bazı özellikleri benzersizdir ve bunlar YFK'lerin kredi verme tercihlerini olumsuz etkilemektedir30 31. Bu 
özellikler, aşağıdaki finansman engellerinin ana türleri altında gruplandırılabilir: 

• EV projelerinde yatırım yapmaya yönelik fonların bulunması. EV projeleri zamanla enerji 
maliyetlerini düşürür ve böylece işletmelerin “alt satırını“ yani karlılığı artırır, ancak “üst çizgiyi“ 
yani gelirleri artırmazlar. Sonuç olarak, kurum veya devlet yöneticileri ile liderlerinin yanı sıra 
bankacıların ve finans topluluğunun diğer üyelerinin uzun vadeli faydaları tam olarak 
algılamaları zor olabilir. YFK'ler genellikle EV kredilerini büyük iş fırsatı olasılıkları olarak 
tanımazlar ve bu nedenle, EV projelerini büyük ölçekte finanse edecek yönetim taahhüdüne 
veya örgütsel yapıya sahip değillerdir. 

• Bilgi, farkındalık ve iletişim. YFK'ler genel anlamıyla EV teknolojileri hakkında bilgi sahibi 
değildir ve hatalı bir anlayışla EV projelerini geleneksel kredilerden daha karmaşık, 
tanımlanması ve uygulanması için uzmanlık, çaba ve maliyet gerektiren girişimler olarak algılar. 
EV projeleri geliştiren ve uygulayan kuruluşlar ile faydalanıcılar (proje sahipleri) ve YFK'lerdeki 
bankacılar arasında bir bilgi boşluğu bulunmaktadır. 

• Proje geliştirme ve işlem maliyetleri. Bir EV projesinin ortalama boyutu, tipik YFK kredilerine 
göre daha küçüktür, bu da EV projelerini bankacılar için daha az cazip hale getirir. Genellikle 
yüksek işlem maliyetlerine sahip küçük parçalar halindedirler ve çoğu bankanın göz önünde 
bulunduracağı minimum değerin altında kalırlar. EV projeleri çoğunlukla geleneksel YFK 
kredilerinden daha yüksek bir “yumuşak maliyet“ oranına (proje tasarım ve geliştirme) sahiptir, 
dolayısıyla menkul kıymet olarak kullanılabilecek varlıkların bir parçası haline gelecek “maddi“ 
varlıklardan oluşan kısım daha azdır. 

• Risk değerlendirme ve yönetimi. Birçok banka EV projelerinin benzersiz özelliklerini 
bilmemektedir ve EV projelerinin risklerini ve faydalarını doğru bir şekilde değerlendirebilmek 
için sınırlı kapasiteye sahiptir.   

                                                      
30 Rory Sullivan - İklim Değişikliği Kurumsal Yatırımcılar Grubu (IIGCC). (2015). Enerji Verimliliği Yatırımları İçin Yeni Finansman 
Sürüşü: Enerji Verimliliği Finansal Kurumlar Grubunun (EEFIG) çalışmalarının Kurumsal Yatırımcı Özeti. 
Http://www.iigcc.org/files/publication-files/IIGCC_2015_Driving_New_Finance_for_Energy_Efficient_Investments_final_WEB.PDF 
adresinden alındı  
31 Rezessy, S., & Bertoldi, P. (2010). Enerji verimliliğini finanse etmek: Finansman ve proje uygulaması arasındaki bağlantıyı 
oluşturmak. Http://www.conventiondesmaires.eu/IMG/pdf/Financing_energy_efficiency.pdf adresinden alınmıştır. 
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• Geleneksel kredi verme uygulamalarından sapmalar. Birçok durumda, finanse edilen 
varlıkların kalan değeri azdır ya da hiç yoktur çünkü EV, genellikle enerji tasarrufu 
sağlayacağını garanti edemeyen bir entegre mühendislik projesidir, bu da varlıklarının banka 
kredisine karşı teminat olarak kullanılamayacağı anlamına gelir. YFK'ler genellikle proje 
finansmanından ziyade varlık bazlı kredilendirme sağlamaktadır ve borç tutarını, satılabilir 
varlık değerinin %70-80'iyle sınırlamaktadır. YFK'ler, normalde projeleri enerji tasarrufundan 
gelen “nakit akışına“ dayalı olarak finanse etmezler.  

• Dünya genelinde kabul edilen değerlendirme süreçlerinin ve araçlarının bulunmaması. 
EV sanayisi EV projeleri için ölçüm ve doğrulama (Ö&D) protokolleri geliştirmiş olsa da, bu 
prosedür ve protokollerle ilgi bilgiler özellikle bankacılar arasında çok bilinmemektedir. Ayrıca, 
Ö&D standartlarını ve protokollerini uygulamak için yeterli sayıda eğitimli profesyonel de 
bulunmamaktadır. Farklı ülkeler Ö&D ile ilgili farklı kurallar benimserler. Ayrıca farklı 
mühendislik şirketleri Ö&D için kendi tescilli modellerini geliştirmekte ve kullanmaktadır. Sonuç 
olarak bankacılar, teknik nitelikte olduklarından ve şeffaf ve standart olmayan modellerden elde 
edildiklerinden EV projelerinden elde edilecek tahmini faydalara genellikle güvenmezler. Bu, 
aynı zamanda EV projelerini değerlendirmeyi de çok zorlaştırır. 

• Kapasite eksikliği. Proje geliştiriciler ve enerji hizmetleri şirketleri (ESCO'lar), proje sahipleri 
(enerji kullanıcıları) ve YFK kredi yetkilileri ve risk yöneticilerinin kapasiteleriyle ilgili büyük 
sınırlamalar bulunmaktadır. 

Bu engeller, YFK'lerin mevcut kredi uygulamaları ile EV projelerinin finansman ihtiyaçları arasında 
uyumsuzluk yaratmaktarak EV alanında kredi vermeyi oldukça zorlaştırmaktadır32. 

2.4 Kamu Müdahalesi 

Uluslararası deneyimler göstermektedir ki yatırımcılar, EV’nin yararlarını farkına varmış olsalar dahi, 
bu yatırımlardan hâlâ şüphe etmektedirler ve önceliği daha belirsiz, ancak daha umut verici olan ve 
başarılı olursa yüksek getirisi olacak yatırımlara vermektedirler. Bankacılık sektörü de aynı zihniyete 
sahiptir ve değerleme süreçleri bu yöndeki girişimci düşünceyi teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. 

Bu nedenle, EV önlemlerini uygulamaya koymanın ilk aşamalarında olan ülkeler, yatırımların 
cazibesini artırmak ve medyanın dikkatini çekmek amacıyla, bu cazip kısa vadeli projeleri ve EV’nin 
faydalarını öne çıkaran teşvik programları başlatmakta, böylelikle yatırımcıları bu fırsatı kaçırmamaya 
ve katılım sağlamaya ikna etmeye çalışmaktadırlar. 

Bu şekilde, söz konusu ülkeler programların yaygınlaşmasını sağlamakta ve kendi kendini sürdürebilir 
bir piyasa için uygun iş koşulları yaratmak adına gereken önemli faaliyet birikimini yaratmakta olup, 
sonraki aşamalarda ise bu tür teşvikler azaltılmakta veya tamamen kaldırılmaktadır. 

Yapı itibarıyla, uygun yatırımları çekmek için giriş araçları oldukları düşünülürse, dünya genelindeki 
EV piyasasındaki teşviklerin EV yatırımlarına olan talebi artırdığı kanıtlanmıştır. Devletler, EV 
yatırımlarını ortak yatırımcı olarak desteklemenin (sağlanan teşviklerle devlet yatırıma ortak olmuş 
gibidir), kamu faydası açısından, yatırımcıların bu yatırımları yapmasını yıllarca beklemekten daha 
avantajlı olduğunu fark etmişlerdir. 

 

                                                      
32 Aldana, M., Braly-Cartillier, I., & Shuford, L.S. (2014). Yeşil Piyasalar Potansiyeli ve Zorluklar İçin Garantiler. Inter-American 
Development Bank'dan alındı: http://fs-unepcentre.org/sites/default/files/publications/cmfmonguaranteesforgreenmarkets.pdf 



  
 
 
 
 

 

 
 
Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi 
Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa - 67 - 

Yukarıda bahsedilen engellerin aşılabilmesi için hükümetler, EV yatırımlarına olan ilgiyi artırmak için 
teşvikler kullanmıştır. Bu teşvikler aşağıda açıklanmıştır. 

2.4.1 Hibeler 
EV'nin başlangıç aşamasındaki neredeyse her ülke, EV ürünlerine yatırım yapmak isteyen nihai 
tüketicilere hibe imkanları sunmuştur. Çoğu durumda, hibeler toplam sermaye maliyetinin bir yüzdesini 
temsil eder ve proje sırasında veya projenin tamamlanmasından hemen sonra verilir. Genellikle, bu 
hibeleri almaya hak kazanmak için uygunluk (yatırım türleri, boyut sınırlamaları, vb.), ulaşılan hedefler 
(verimlilik yüzdesi, vb.), nihai tüketici yükümlülükleri (raporlama, ekipmanın kullanımı, vb.) gibi 
koşullara uyulmalıdır. Bu hibe imkanlarıyla hükümetler, yatırım boyutunu azaltarak projenin getiri 
oranını ve geri ödeme süresini etkilemektedir.  

Verilen hibelerle EV yatırımları, daha çekici hale gelir ve doğrudan finansmanla ilişkili olmasa da, 
yatırımları bankacılık desteği için daha kabul edilebilir hale getirir.  

Hibe programları, nihai tüketicilerin ilgisini çekmek ve EV için hızlı bir talep artışını gerçekleştirmek için 
en etkili araçtır. Aynı zamanda, toplam yatırım maliyetinin bir bölümüne denk düşen kamu fonları, belirli 
bireysel nihai tüketicilere "bağışlandığından" ve varlıklarının bir parçası haline geldiğinden toplumsal 
maliyet de oldukça yüksektir.  

2.4.2 Sübvansiyonlar 
EV için verilen sübvansiyonlar, hükümet veya diğer bağışçılar tarafından bu tür yatırımların çekiciliğini 
artırmak için üstlenilen geniş kapsamlı önlemlerdir. 

Nihai tüketici, yatırımın başlangıcında veya yatırım süresince genel sermaye maliyetinin bir kısmına 
katkıda bulunmak yerine, yatırımdan sonra belirli bir süre için bazı ekonomik niteliklerden yararlanma 
hakkına sahip olur. Bu önlemler, enerji maliyeti tasarrufundan elde edilen gelirin yanı sıra EV projelerini 
ekonomik açıdan daha cazip hale getiren bir gelir akışı yaratmaktadır. EV’yi geliştirmekte 
kullanılabilecek bazı önlemler vardır. Birkaç tanesine değinmek gerekirse: 

• KDV indirimi (veya muafiyeti): Yatırım bütçesini derhal düşürür, yatırımı daha cazip hale 
getirir ve finansmanı kolaylaştırır. Özellikle bireyleri hedef alır. 

• Hızlandırılmış Amortisman: Devletin az bir gelir kaybı ile finansmanını kolaylaştırır. Karlılığı 
olan şirketleri hedef alır. 

• Vergi iadeleri: Proje hibelerinin karlılığını artırır. En etkili önlemdir, ancak genellikle karmaşık 
bir onay ve takip mekanizması gerektirir. 

Bu tür teşvikler doğrudan yatırımcısına iletilir ve yatırıma doğrudan bağlıdır; yatırımın kanıtı, mal ve 
hizmet satın alma faturasıdır. 

Hibeler gibi, sübvansiyonların da yüksek bir sosyal maliyeti vardır. Her iki önlem de, kullanılmaya 
başlanılan ilk önlemler olmasına rağmen genellikle zaman içerisinde azalarak biter. Diğerlerinin yanı 
sıra, nihai tüketicilerin teşviklere daha fazla ve EV maliyet tasarruflarına daha az güvenmelerine neden 
olan piyasa bozukluklarına ve beklentilere neden olurlar. 

2.4.3 Geleneksek Kamu Müdahalesinin Sınırları  
Diğerlerinin yanı sıra geleneksel kamu müdahalesini sınırlayan hususlara aşağıda yer verilmiştir:  
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• Doğrudan ve dolaylı sübvansiyonlar sınırlı kaynaklardır ve doğaları gereği sürdürülebilir 
değildirler (kamu önceliklerine, bütçe marjlarına, vb. bağlıdırlar) ve aslında, büyük ve sürekli 
yatırımlar gerektiren devasa piyasa alım programları yerine, pilot projelerin desteklenmesi için 
daha uygundur;  

• Ödüllendirme prosedürlerini göz önüne alırsak, sübvansiyonlar her zaman gerekli olan projeleri 
hedef almaz ve beklenmedik haksız kazançlara neden olabilir; 

• Kamu sübvansiyonları, teknik yardımdan projenin mali yapılanmasına kadar geniş bir alandaki 
proje geliştiricilerinin ihtiyaçlarına yalnızca kısmen cevap verebilmektedir; 

• Kamu teşvikleri, proje geliştiricilerin mali işletmeciler (özellikle bankalar) karşısındaki mali 
güvenilirliği ve inanılırlığı problemine (kısmen de olsa) çözüm olamaz. Bu nedenle, kamu 
desteğinin kaldıraç etkisi sınırlıdır ve bazı uygulanabilir projelerin mali açıdan gerçekleştirilmesi 
sorun olmaya devam etmektedir. Geleneksel kamu sübvansiyonlarının (zorunlu olarak kısıtlı) 
yanı sıra, projelerin gelişimini desteklemek için diğer kaynakların ve aynı zamanda teknik 
uzmanlığın da mevcut olması gerekir.  

Yukarıda bahsedilen konular, nihai tüketicilere sağlanan hibelerin ve (doğrudan) sübvansiyonların 
zaman içinde azalarak bitmesine neden olur ve bunların yerine EV finansmanını desteklemek için 
alternatif girişimler getirilmektedir. Yine de sübvansiyonlardan bazıları, fonlama çözümlerini daha 
uygun maliyetli ve cazip hale getirmek için bu çözümlerin birçoğunda yer alır.  

2.4.4  Alternatif Teşvik Seçenekleri 
EV’yi teşvik etmenin bir başka yolu, EV yatırımlarının finansman ihtiyaçlarını karşılamak için 
geliştirilecek bazı yöntemlere devlet teşviklerinin de dahil edilmesidir. 

Bu, fayda sağlamanın dolaylı bir yoludur ve yatırımcının faydalanması için finansman araçlarını 
kullanması gerekir. Yatırımcının bazı programlara katılması ve uygun koşulları sağlaması gerektiği için 
daha fazla işlem süresi ve çaba gerektirir. 

Bu teşvikler, faiz oranı sübvansiyonlarını da içerebilir.  

• Faiz oranı: Faiz oranı desteği, fonlama maliyetini düşürme adına etkili bir yöntemdir. Düşük 
geri dönüşlü EV yatırımlarında (yalıtım buna bir örnektir) diğerlerine kıyasla daha uzun vadeli 
geri ödeme süreleri için gerekli olan uzun vadeli finansmanlarda kullanılması mantıklıdır.  

• Riske ilişkin sübvansiyonlar: bir devlet, donör ya da diğer bir kuruluş, bankaların da dahil 
olmasını cazip hale getirmek amacıyla, riskin bir kısmını (reel ya da zımni) üstlenir.  

• Destek maliyetleri: üçüncü bir taraf, EV programlarına ilişkin hazırlık, organizasyon ve 
uygulama maliyetlerini üstlenir. Bu, çoğunlukla teknik destek şeklindedir.  

Yoğunlaştırılmış bir EV programının bireylere, şirketlere ve ekonomiye faydaları şunlar olabilir: 

• Verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek  
• Rekabet gücünü artırmak 
• Ekonomiyi canlandırmak  
• Enerji tüketimini azaltmak  
• EV hedeflerine ulaşmak ve AB direktifleriyle uyumluluk 

En büyük zorluk, ancak aşamalı olarak sürdürülebilir hale gelebilecek olan EV piyasasının 
büyümesinin teşvik edilmesi amacıyla yeterli devlet desteğinin sağlanabilmesi olacaktır. Hem 
araştırmalara hem de piyasanın geliştirilmesine mali ve benzeri mekanizmalarla verilecek destek 
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piyasadaki verimli teknolojilerin hızla yaygınlaştırılabilmesi için gereken ön koşulları etkili bir şekilde 
sağlayabilir.  

2.5 Çeşitli Finansman Araçlarının Analizi 

2.5.1 Finansman Yöntemleri 
Daha önce de belirtildiği gibi, etkili bir EV politikası için nihai tüketicilerin yatırım yapması gerekir. 
Hibeler ve sübvansiyonlar, yatırımcının EV yatırımlarının cazibesini artırarak bu yönde karar verme 
süreçlerini etkilemek için etkili araçlar olsa da, gerekli fonların mevcut olup olmadığı da değinilmesi 
gereken bir konudur. Finansman eksikliği, bu piyasanın gelişimindeki en büyük engellerden biridir. 

Şirketler EV projelerinin uygulanması için kredi temin edemediğinde, bu projeleri kendi öz kaynaklarıyla 
finanse etme veya bekletme seçeneklerine sahiptir. Çoğu sanayi kuruluşunun yönetim gündeminde 
EV’nin önceliği düşüktür ve diğer sorunların ve seçeneklerin EV'nin önüne geçmesi, çoğu EV projesinin 
gerçekleşmesine engel olmaktadır. EV’yi sübvansiyonlar ve teşvikler yoluyla desteklemek gibi devlet 
programları, piyasayı geçici olarak ileri götürebilir ancak bu sübvansiyonlar uzun vadeli olmadığından 
etkileri çoğunlukla sürdürülebilir değildir. İstikrar, piyasa oluşturmanın anahtarıdır. 

Finansman konularının üstesinden gelmeye yönelik yaklaşımların geliştirilmesi; YFK’ler için yeni 
piyasa segmentleri, ekonomilerin rekabet gücünün artırılması ve ciddi CO2 salınımlarının azaltılması 
gibi EV projelerinin uygulanmasında oldukça yararlı olabilir. İşletmeler ve sanayi kuruluşları (küçük, 
orta ve büyük), enerji faturalarını azaltarak karlılıklarını artıracaklar. Haneler de aynı şekilde enerjiye 
harcadıkları paradan tasarruf ederek bunu başka yerlerde harcayacaklar. 

Bazı hükümetler ve uluslararası finansal kuruluşlar (UFK'ler), bunu yıllar önce fark etmiş ve YFK'ler 
aracılığıyla EV için özel sektör finansmanını harekete geçirecek program ve araçlar tasarlamışlardır. 
Tecrübelerden yola çıkılarak, yerel finansal piyasaların koyduğu engelleri ele almak ve bunların 
üstesinden gelmek için daha etkili ve uygun olduğu düşünülen bazı yaklaşımlar standartlaştırılmıştır.  

Likidite sağlamak için geliştirilen finansal yöntemler şunlardır: 

• Özel Kredi Limitleri 
• Döner Sermaye 
• Yeşil Tahviller 

2.5.1.1 Tahsis Edilmiş Kredi Limitleri33 

Tahsis Edilmiş Kredi Limitleri, bir özel sektör kuruluşu (banka veya finansal kuruluş) tarafından EV 
projelerinin finanse edilmesini sağlamak için bir kamu kuruluşu (bir devlet kurumu ve/veya bağış 
kuruluşu gibi) tarafından oluşturulan kredi limitleridir.  

 

 

 

                                                      
33 International Energy Agency (IEA) . (2011). Joint Public-Private Approaches for Energy Efficiency Finance. Retrieved from 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/finance.pdf 
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Şekil 2-1: Tahsis Edilmiş Kredi Limitleri 

Tahsis edilmiş bir kredi limitinde bir kamu ortağı, özel ortaklara (bir veya daha fazla YFK) düşük faizli 
bir kredi limiti sağlar. Kamu ortakları ve özel ortaklar arasındaki anlaşma, kredi limitiyle finanse 
edilebilecek proje tiplerini tanımlar. Anlaşma, mevcut kredi fonunun toplam boyutunu artırmak için 
YFK'lerin projeleri birlikte finanse etmeleri için gereken şartları da belirtir. YFK, genellikle kredi işlemleri 
için ücret talep eder ve vereceği fonlar için piyasadaki faiz oranlarını kullanabilir ancak projelerin 
finansmanı için YFK'nin toplam faiz maliyeti, kamu ortağının sağlayacağı düşük faizli fonlar nedeniyle 
genellikle piyasa faiz oranından düşüktür. Bu nedenle YFK, EV projelerine bazen imtiyazlı krediler 
veya yumuşak krediler olarak adlandırılan piyasa fiyatlarının altında bir faiz oranı ile kredi sağlayabilir. 
Ya da kamu ortağı, mali piyasalarda bozulmaların önlenmesi için piyasaya dayalı oranların verilmesi 
gerektiği konusunda ısrar ettiğinde kamu finansman fonları, EV proje geliştiricilerine YFK'nin en 
güvenilir borçlularına sunduğu tekliflere benzer en imtiyazlı koşulları sağlar. 

Borçlunun kredi riski, tamamen YFK tarafından karşılanır ve varsayılan oran dikkate alınmaksızın YFK, 
kamu ortaklarına tam geri ödeme yaparak herhangi bir zararı giderir. 

Tahsis edilmiş kredi limitleri, YFK'lerin EV finansmanının özellikleri ve faydaları konusunda 
eğitilmesinde ve EV projelerini finanse etmek için ilgi ve taahhütlerini artırmada başarılı olmuştur. 
Kamu ortağı tarafından sağlanan fonlar, YFK'nin EV proje geliştiricilerine piyasa dışı faiz oranlarında 
kredi sağlamalarına olanak tanır. 

Tahsis edilmiş kredi limitlerinin bir diğer önemli özelliği, bir EV kredisi portföyünü finanse etmek için 
mevcut fonun toplam boyutunu artırmak amacıyla YFK'lerden gelen fonları borçlanarak kullanma 
potansiyeline sahip olmalarıdır. Borçlanarak kullanma, kamu ortağı tarafından sağlanan fonları en az 
ikiye katlayabilir.  

Tahsis Edilmiş Kredi Limitleri, aşağıdakilerden biri veya daha fazlasıyla tanımlanabilen daha az 
olgunlaşmış ticari finansman piyasaları için en uygun durumdadır:  

• özellikle EV finansmanı konusunda sınırlı likidite,  
• YFK'lerin EV projeleri hakkında sınırlı bilgi ve anlayışa sahip olması ve   
• EV projelerini değerlendirecek ve risklere erişecek ve onları yönetecek YFK kapasitesinin 

eksikliği. 

Kredi limiti, YFK'lerin teknik kapasitesini artırmak için çoğunlukla katılan YFK'lere teknik yardım da 
sağlar. Bu; EV kredilendirmesinin artırılmasının, katılımcı bankanın yatırım fırsatlarını ve proje risklerini 
belirleme ve yönetme kapasitesini güçlendirmenin, EV ve diğer düşük karbonlu enerji alanlarında yeni 
bir iş kurmada katılımcı bankaya yardımcı olmanın anahtarıdır.  

UFK’ler 

Devlet 
Bağışçıları Fonlar Borç Veren 

Banka Borç Alan 

Risk azaltma 
araçları 

Alternatif seçenekler 
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2.5.1.2 Döner Sermayeler34 

Çeşitli ülkelerdeki EV’nin başarılı bir şekilde uygulamaya konması için kullanılan araçlardan bazıları, 
belirli bir süre için geçerlidir ve bunların devamlılığı olmaz. Hibeler gibi teşvik programları da, başlangıç 
aşamasında uygulanmakta ve kademeli olarak azaltılmaktadır. UFK'lerin Tahsis Edilmiş Kredi Limitleri, 
yeni bir anlaşma kapsamında yeni bir program olarak tekrar edilmedikçe, geri ödenerek sonlandırılır. 
Kredi garantisi imkanları için de aynısı geçerlidir. 

EV engellerinin ve bu konudaki algıların yıkılmasının uzun zaman alacağı ve EV'nin yaygınlaşması için 
daha kalıcı araçların gerekli olduğu kısa zaman içerisinde fark edilmiştir. Aynı zamanda, yeni kamu 
fonlarının katkısı mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. İki ihtiyacı birleştirmek için bir EV Döner 
Fonunun (EVDF) oluşturulması EV finansmanını artırmak için uygun bir seçenektir. Döner sermayeler; 
kredi limitleri, performans taahhütleri ve nihai tüketici şartlarına (faiz oranları, ücretler, prim) uygun, 
ancak giderlerini ve zararlarını karşılamak için de yeterli olan teknik yardım destek faaliyetleri sağlar. 
Kredi geri ödemesinden iade edilen ya da teminatlardan tahsil edilen fonlar, ek projeleri finanse eden 
benzer faaliyetlere yatırılarak sermayenin dönmesine izin verecek ve bir fonlama mekanizması 
oluşturacak şekilde yeniden değerlendirilebilir.  

Bir EVDS; imtiyazlı kredi veya bağışçı kuruluşlardan sağlanan hibe fonları, hükümet bütçesi tahsisi, 
özel tarifeler veya elektrik satışları, petrol vergileri, gelir tahviller, çevre masrafları veya diğer kaynaklar 
üzerindeki harçlar gibi bir dizi kaynaktan yararlanabilir. Böylece fon, hem özel sektördeki hem de kamu 
sektöründeki EV yatırımlarına finansman sağlar.  

EVDS'nin oluşturulması, genellikle ulusal mevzuatı içeren bir yasal çerçevenin geliştirilmesini ve aynı 
zamanda EVDS'nin yapısını tanımlayacak olan ikincil bir mevzuatın veya düzenlemenin 
desteklenmesini gerektirir. Seçenekler arasında mevcut bir bakanlık, enerji ajansı veya kalkınma 
bankası kapsamında fon oluşturma; yeni bir tüzel kişilik (bağımsız şirket veya yeni tüzel kişilik) 
oluşturma; kar amacı gütmeyen kuruluş kurma; veya bir kamu-özel ortaklığı (KÖO)35 oluşturma yer 
almaktadır. 

EVDS, genellikle bazı EV sektörlerinin veya hepsinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanır. 
Dolayısıyla, EV projeleri için borç finansmanına (diğer bir deyişle, kredilere) ek olarak EVDS; enerji 
hizmeti anlaşmaları, risk teminatı, vb. de kapsayan başka finansman seçeneklerine sahip olabilir. 

2.5.1.3 Enerji Verimliliği Döner Sermaye Fonu - Tahsis edilmiş kredi limiti 36 - Tayland 

Tayland'daki EV Döner Fonu, EV projeleri için ticari finansmanı teşvik etmek ve kullanmak ve ticari 
bankaların proje değerlendirme ve kredi kullandırmaları için iyileştirilmiş süreçler geliştirmelerine 
yardım etme amacıyla 2003 yılında Tayland Kraliyet Yönetimi (RTG) tarafından kurulmuştur. Fon, 
Tayland bankalarına EV projelerini finanse etmek için sermaye sağlar ve bankalar sanayi ve 
binalardaki EV projelerine düşük faizli krediler verir. RTG ve 11 ticari banka arasındaki çalışma 
ortaklığını temsil eder. Fonların kaynağı RTG’dir.  

                                                      
34 Frankfurt School - UNEP İklim ve Sürdürülebilir Enerji Finansmanı için İşbirliği Merkezi. (2012). Vaka Analizi: Enerji Verimliliği Döner 
Sermaye İşletmesi. Http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/fs-unepthaieerffinal2012_0.pdf adresinden alınmıştır. 
35 Limaye, D., Singh, J., & Hofer, K. (2014). Bir Enerji Verimliliği Döner Sermayesinin Kurulması ve Çalıştırılması: Batı Balkanlar'daki 
Binaların Enerji Verimliliğini Artırmak. Dünya Bankası Grubu'ndan alındı: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20043 
36 " Enerji Verimliliği Finansmanı İçin Ortak Kamu-Özel Sektör Yaklaşımları", Uluslararası Enerji Ajansı, 2011 ve Tayland Vaka 
Çalışması, "Enerji Verimliliği Döner Sermaye Fonu", Frankfurt Okulu - UNEP İklim ve Sürdürülebilir Enerji Finansmanı İşbirliği Merkezi, 
2012 
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Fon, katılan her bankayla standart bir sözleşme uygular. Sözleşme hükümleri, banka tarafından 
herhangi bir proje için verilecek azami kredi miktarını, bankanın tüm kredilerinin toplamının, Fon’un 
bankadan aldığı faiz oranını, bankanın borçlulardan alacağı azami faizi, kredi koşullarını, borçlulardan 
kredi geri ödemesi aldıktan sonra bankanın EVDF fonlarını geri ödemesi, borçlunun banka kredisi geri 
ödenmesinin temerrüde düşmesi halinde yapılacak muameleyi ve bankanın EVDF fonu geri 
ödenmesinin temerrüde düşmesi halinde yapılacak muameleyi içerir. 

Krediye uygun EV projesinin tanımlanması: Proje, bir endüstriyel veya ticari tesisin sahibi 
tarafından veya bir ESCO veya diğer enerji hizmetleri sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilecek bir enerji 
denetimi yoluyla tespit edilebilir. Fizibilite çalışması; teknik fizibiliteyi değerlendirir, olası enerji ve 
maliyet tasarruflarını tahmin eder ve EVDF şemasını kullanarak finansman ihtiyaçlarını ve kredi geri 
ödeme gereksinimlerini belirler. 

Sonuçlar kabul edilebilirse, tesis sahibi katılımcı bir banka vasıtasıyla EVDF'ye kredi başvurusu yapar. 
ESCO'lar gibi üçüncü taraflar da kendileri için EVDF kredisi başvurusunda bulunabilirler. 

Uygun proje seçimi için asgari enerji tasarrufu seviyesi uygulanmamakla birlikte, ölçütler şunları 
içermektedir: güneş ışığından binalara giren ısının azaltılması; oda sıcaklığını uygun seviyede 
tutulması ve etkili klima; EV inşaat malzemelerinin kullanımı ve bu tür malzemelerin niteliklerinin 
gösterilmesi; ışığın verimli kullanılması; enerji tasarrufuna katkıda bulunan makine, teçhizat ve 
malzemelerin kurulması ve kullanılması; makine ve teçhizat için çalışma denetim sistemlerinin 
kullanılması ve enerji tasarrufu için diğer önlemler. 

EVDF kredileri teçhizatın satın alınması ve kurulumu; mühendislik tasarım ve denetim ücretleri ve 
ESCO'ya ödenecek herhangi bir tasarruf garantisi ücreti; teçhizatın temelleri, gaz boru hatları gibi 
teçhizatın kurulumu ve işletilmesi için gerekli olan işlerin maliyetleri; nakliye masrafları, yıkım 
masrafları, ithalat vergileri, yükümlülükler ve bu masraflarla ilgili katma değer vergileri için kullanılabilir. 

Katılan bankalar kredileri değerlendirmek için kredi ve proje değerlendirme kriterlerini kullanır. Kredi 
başvuruları genellikle EV projesinin nakit akışı ve tasarrufundan ziyade, projenin destekçisinin 
bilançosu ve varlıkları esas alınarak değerlendirilir. Bu nedenle, krediler "proje bazlı" değil, "varlık 
bazlıdır". EVDF kurulmadan önce, Tayland'daki bazı EV projeleri banka finansmanı ile 
yürütülmekteydi. Fon, ticari bankalara faizsiz fonları sağlayarak EV projelerinin finansmanında ticari 
bankanın katılımını sağlamada; EV projeleri hakkında bankaların bilgi edinmesinde yardımcı olmada 
ve atölye ve seminerler aracılığıyla EVDF'yi sanayi ve ticaret alanlarındaki enerji kullanıcılarına 
tanıtmakta başarılı olmuştur. 

EVDF'nin başarısında önemli bir etmen de proje uygulaması, değerlendirme ve kredi çıkarmada 
basitleştirilmiş süreçler izlemesiydi. Ancak EDVF bankaların tüm kredi riskini üstlenmesini zorunlu 
kılmıştır. Sonuç olarak, bankalar çoğunlukla varlık bazlı finansman kullanmakta olup, böylelikle 
yalnızca güçlü bilanço veya diğer varlıklara sahip müşterilere kredi vermektedirler. EVDF kredi 
derecesinin artırılmasını kolaylaştırmamış ve yalnızca kredi değerliliği olan alıcılara düşük maliyetli 
fonlar sağlamıştır.  

2.5.1.4 Yeşil Tahviller 

Yeşil tahviller, burada iklim veya diğer çevresel sürdürülebilirlik çıktılarını destekleyen projeler ve 
faaliyetler olarak tanımlanan (yeni ve mevcut) “yeşil projeler” için geçerli olan özel finansal araçlardır. 
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EV yatırımlarının uzun vadeli istikrarlı nitelikleri göz önüne alındığında, borç finansmanı normaldir ve 
yeşil tahviller için bu yeni piyasa, doğal olarak yatırımcıların yeşil binada ve sanayide EV yatırımları 
yapacak sermaye arayacakları bir alandır. Yeşil tahviller, binalarda ve sanayide EV yatırımlarını 
doğrudan şirketler tarafından verilen tahviller yoluyla veya dolaylı olarak bankalar tarafından verilen 
tahviller vasıtasıyla olmak üzere iki şekilde finanse edebilir ve bunlar da, EV projesinin sahiplerinin her 
bir türüne aktarılabilir.  

Yeşil tahviller, finansman piyasalarında yeni olmakla birlikte, diğer tahvil ihraçlarına benzer. Tek fark, 
ihraçcının “yeşil“ projeleri finanse etmek için elde ettiği gelirleri kullanma taahhüdüdür. “Yeşil“ olarak 
adlandırılan ilk tahvil, AYB tarafından 2007 yılında ihraç edilmiştir. O zamandan beri diğer ihraçcılar 
yeşil tahvil piyasasına katılmıştır. Bu piyasanın sahip olduğu potansiyel göz ardı edilemez. İhraçlar 
2013 yılında 10 milyar doları bulmuş ve 2014 yılında ise 35 milyar doları aşmıştır. Bunlardan bazıları 
şunlardır: 

• İsveç emlak şirketi Vasakronan Yeşil Tahvilleri: Kasım 2013'te 131,3 milyar İsveç Kronu (197 
milyon dolar), Mart 2014'te ise 100 milyar İsveç kronu (157 milyon dolar) 

• Unibail-Rodamco yeşil mülk tahvili 750 milyon AVRO 10 yıl, A +, Şubat 2014 
• Skanska yeşil mülk tahvili, 5 yıl, 850 milyon İsveç kronu (131 milyon dolar), Nisan 2014 
• Vornado Realty yeşil mülk tahvili, 450 milyon dolar, 5 yıl, BBB, Haziran 2014 
• Förvaltaren yeşil mülk tahvili 55 milyon dolar (400 milyon İsveç kronu), 5 yıl, AA-, Ekim 2014 
• Japonya Kalkınma Bankası yeşil mülk tahvili, 250 milyon AVRO (315 milyon dolar) %0,25 

kupon, 3 yıl, Aa3/A +, Ekim 2014 

Ayrıca, Türk Sınai Kalkınma Bankası (TKSB), Nisan 2016 tarihinde uluslararası piyasalar tarafından 
memnuniyetle karşılanan bir yeşil tahvil çıkarmıştır. Tahvilin anapara tutarı olan 300 milyon dolar birkaç 
kat fazla talep almıştır. İhraç, öncelikle sırasıyla %44 ve %39'ünü kapsayan İngiliz ve Avrupalı 
Kurumlar tarafından karşılanmıştır. ABD ve Uzak Doğu piyasaları da sırasıyla %9 ve %8 oranında 
katılım göstermiştir. 

2.5.2 Risk Paylaşım Yöntemleri 
Riskler, finansal işlemlerin özünde yatan bir özelliktir ve kredi veren kurumlar, riskle ilgili konulara 
oldukça duyarlıdır.  

Kredi veren kurumlar, alınan kredi kullanılarak yapılan yatırım başarılı olursa, borç alanın kazanacağı 
potansiyel kazançlara katılmazlar. Alacakları, önceden belirlenmiş ve kararlaştırılmış faiz miktarı ile 
sınırlıdır. Öte yandan, yatırım başarısız olursa, kredinin tamamını kaybetme riskini taşırlar. Temerrüt 
riskini (borcu zamanında ödememe riski) telafi etmek için kredi kurumları, aşağıdaki mekanizmalara 
güvenirler:  

• Borçlunun yükümlülüklerini yerine getirme niyeti çok önemli olduğundan borçlunun zaman 
içerisindeki kredi değerliliğini dikkatli bir şekilde inceleyin ve denetleyin. 

• Beklentilerine rağmen borçlu, başarısızlığa uğrayabileceğinden yatırım planlarının 
uygulanabilirliğini araştırın. 

• Kredi riskini, önceki ödenmemiş kredilerini/işlemlerini, zamanında yeni bir kredi limiti için 
başvurduğu nakit akışını inceleyin. 
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• Borç temerrüdü talep edilmesi durumunda, borçlananın kazançlarıyla elde edeceği varlıkları 
veya borçlanan tarafından halihazırda işlenen diğer varlıklara rehin koyarak paranın tamamını 
veya bir kısmını kurtarmak için alternatif yollar bulmaya çalışın.  

• Asıl borçlanan borcunu ödeyemediği ya da ödemek istemediği durumlarda, üçüncü şahıs 
garantisini, yani bir başka kişi veya kurumdan kredi yükümlülüğünü ödemesi için söz alın. Bu 
durumda, garantörün kredi değerliliği önemlidir. 

• Yukarıdakilerin hepsine (kredi değerliliği, teminatlar, garantiler) ve benzer müşterilerin geçmiş 
tecrübelerine dayanarak temerrüt riskini değerlendirin ve bunu telafi edebilmek için faiz oranını 
belirli bir risk primine göre artırın.  

Riskle başa çıkmaya yönelik bu pratik banka yaklaşımlarının çeşitli sonuçları bulunmaktadır. 
Sonuncudan başlayarak, beklenen performansı gösteremeyen yatırımlardan kaynaklanacak olası 
kayıpları telafi etmek için belirli bir risk kategorisinde bir risk primi uygulayarak, bu kategorideki tüm 
gerçekleştiren krediler, gerçekleşmeyenlerin küçük bir yüzdesini öder ve bu da kredi maliyetini artırır. 

Bir varlık üzerinde çok sayıda rehin ve yükümlülük olmasının önüne geçilmesi ve beklenen korumanın 
azaltılması için yükümlülükler arasında kıdem önceliği vardır: Açık artırmadan sağlanan gelirlerle önce 
ilk rehinin tamamı ödenir, ardından bir sonrakine geçilir. Bu anlamda, varlığın tasfiye değerinin önceki 
rehinlerin değerinden daha yüksek olması durumunda ve daha yüksek olduğu ölçüde bu varlık teminat 
olarak kullanılabilir. Kredi veren kurumlar, borçlunun genişleme planlarına bu şekilde “doğal“ bir 
yavaşlatıcı koymuş olurlar.  

EV finansmanı söz konusu olduğunda ticari bankalar ve finansal kurumlar, ya EV projelerinin 
geleneksel yatırımlardan daha riskli olduğuna dair bir algıya sahiptir ya da geçmiş örneklerinin 
bulunmaması nedeniyle veya bilmedikleri bir alana yatırım yapıp kandırılmamak için kendilerini 
güvenceye almak adına daha yüksek risk primleri belirler. Bu nedenle, risk en önemli engellerden biri 
haline gelir. 

Diğer gerçek ya da algılanan risklerden kaynaklanan bu engellerin üstesinden gelmek için dünyanın 
birçok ülkesindeki hükümetler ve UFK'ler, aşağıdakileri yaparak EV proje uygulayıcılarına yardımcı 
olmak üzere çeşitli risk paylaşım imkanları oluşturmuştur: 

• Kredi verenin risklerini azaltarak sermaye maliyetini düşürerek 
• kredi tenorunu (vadesini) veya ödemesiz dönemi projenin nakit akışına uyacak şekilde uzatmak 
• EV projelerinin finansmanı için uzun vadeli bir sürdürülebilir piyasa oluşturulmasına yardımcı 

olarak  
• EV projelerinin düzgün şekilde araştırılması, hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 

için YFK'leri ve piyasa geliştiricilerini eğiterek 

EV projeleri ile ilgili çeşitli risk türlerinin belirlenmesinde çeşitli teminat türleri kullanılabilir. Bazı 
durumlarda teminatlar, teminat olarak gösterilecek bir şeyin bulunmaması ve kredi veren tarafın kredi 
risk algısına ilişkin riskleri (kısmi kredi teminatları veya KKT'ler olarak da adlandırılan kredi teminatları) 
kapsayabilir; diğer durumlarda teminatlar, projelerin performanslarıyla üretebilecekleri olası enerji 
tasarruflarıyla ilgili belirsizlikleri (performans riski teminatları) de kapsar. 

Geliştirilen mali yöntemler şu gruplara ayrılabilir: 

• Kısmi Kredi Garanti Fonları 
• Performans Garanti Araçları  
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• Performans Garanti Sigortası 
• Sigorta Araçları 

2.5.2.1 Kısmi Kredi Garanti Fonları 

Kredi teminatı, satıcının çıkarlarını alıcının ödeme yapmama ihtimaline karşı korumaya alan bir sigorta 
türüdür. Bu sigorta türü, EV’ye özel değildir; genellikle, mal ihracında kullanılır ve ihracatçıya başka 
yollarla ulaşılması zor bir koruma sağlar. Bazı durumlarda, bu teminat türü devlet kurumları aracılığıyla 
genişletilir. Diğer zamanlarda kredi teminatı, ithalat ve ihracat işlemlerini yöneten bankalar aracılığıyla 
yapılır. 

Bir risk paylaşım programının temel yapısında, bir kamu idaresi (hükümet veya bağış kurumu), olası 
zararlarının bir kısmını karşılamak için katılan YFK'lerle bir Garanti Fonu Anlaşması (GFA) imzalar. 
Proje değerlendirme ve durum tespiti genellikle YFK'nin sorumluluğundadır. Genel olarak risk paylaşım 
programları, kısmi risk teminat imkanları (KRTİ) sağlamak üzere tasarlanır. GFA kapsamında kamu 
idaresi, temerrütten kaynaklanan kredi kaybını içeren kısmi bir teminat sağlar. Teminatın kapsadığı 
kaybın gerçek tutarı veya yüzdesi değişse de genellikle teminat, kayıpların FYK ve kamu idaresi 
arasında yarı yarıya (“50-50“) paylaşılmasını öngörür. Bazı GFA'lar, belirli bir miktara kadar artan kayıp 
yüzdesini (%100'e kadar) kapsayan bir “ilk kayıp“ imkanını da içerir. Kamu idaresinin kredi kayıplarını 
tamamen karşılayacak bir teminat sağlamamasının nedeni, YFK'leri olası müşteriyi doğru bir şekilde 
inceleme ve riskini analiz etmeye zorlamaktır37.  

Katılan YFK'ler, kredi hedeflerini ve koşullarını belirterek proje geliştiricileri veya nihai tüketiciler ile 
anlaşma imzalarlar. YFK'ler, durum tespiti yapılmasından ve kredilerin işlenmesinden sorumludur ve 
borç alanlar, kredileri YFK'lere geri öderler. Kamu idaresi, proje değerlendirme için belirli şartlar ve 
koşullar belirleyebilir. Kamu idaresi, genellikle her bir YFK için her bir projeyi (veya proje portföyünü) 
onaylar. Kredi temerrüdü durumunda, teminat veren kurum kaybın belirtilen kısmını karşılar. 

Risk paylaşım fonu, bireysel proje teminatları veya portföy teminatları sunabilir. Bireysel proje 
teminatları söz konusu olduğunda kamu idaresi, her bir işlemde yer alır ve başvuru sahibi borç alanının 
krediye uygunluğunu belirlemek için YFK'nin incelemesine paralel olarak uygunluk değerlendirmesi 
yapar. Portföy teminatında kamu idaresi, YFK'nin bir borçlu sınıfına (portföy) verdiği tüm kredileri 
kapsar. 

Özetlemek gerekirse, kısmi kredi teminatlarının üç türü vardır: 

• Paylaşımlı teminat: kayıplar önceden belirlenmiş bir formüle göre YFK ile kamu idaresi 
arasında paylaşılır. Kamu idaresinin paylaşım oranı genellikle %50 ile %80 arasındadır. 

• İlk kayıp garantisi (veya ilk dilim garantisi): ilk kayıp imkanının belirtilen miktarı bitene kadar 
oluşan ilk kayıpları öder; kredi veren kurum, ancak toplam kredi zararı ilk kayıp teminatı tutarını 
aşarsa zarar etmiş olur. İlk kayıpların büyük bir bölümünü kapsayarak ve ilk kayıpları kredi 
portföyünün makul bir oranı olarak tanımlayarak (genellikle tahmini temerrütten/kayıp 
oranından daha fazla) ilk kayıp portföy teminatı, kredi veren taraf için oldukça önemli bir risk 
teminatı sağlayabilir. 

                                                      
37 Temiz Hava Politikası Merkezi (CCAP). (N.d.). Kredi Garantilerinin Kullanımı İle Enerji Verimliliğine Erişimi Genişletme: Çin. 
Http://ccap.org/assets/CCAP-Booklet_China.pdf adresinden alındı  
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• İkinci kayıp teminatı (veya kıdemli dilim teminatı): kredinin teminat altındaki kısmını aşan 
zararları karşılar. Bu teminatın ana fikri, YFK'nin normal kayıp oranını aşan ek kayıpları 
karşılamaktır. Örneğin, YFK'nin kredi portföyünün ortalama %1'lik bir kayıp oranına sahip 
olduğunu varsayalım. Yüksek riskli (EV kredileri gibi) olarak algılanan yeni bir iş alanına girmesi 
istendiğinde, YFK ortalama kayıp oranının daha yüksek olmasını bekler. Teminat kısmi olduğu 
için, ikinci kayıp kapsamı %1 veya daha düşük bir yüzde kayıp oranında başlar. 

Risk paylaşım imkanının faydası, EV projelerinin finansmanının artırılmasını işlemlerin 
yapılandırılmasının önündeki engelleri kaldırarak ve EV projelerini ticari açıdan sürdürülebilir bir 
şekilde finanse etme kapasitesini geliştirerek doğrudan teşvik etmesidir38 39. 

Risk paylaşım mekanizmaları, yerel finans sisteminde likidite kısıtlamaları olmayan durumlarda bir 
çözüm olabilir ancak finansal aracılar, yüksek risk algısı nedeniyle EV projelerine kredi vermek 
konusunda isteksizdir. Başlangıçta, riskler çoğunlukla EV iş kavramları veya bu riskleri azaltmak için 
kullanılan özel araçlara aşina olmayan yerel bankalar tarafından yüksek olarak algılanır. Bunlar, kredi 
kullanmayan borçlulara kredi sağlama düşüncesine sahip değildir. 

Bir kredi riski paylaşımına örnek olarak, bir dizi ülkedeki enerji verimliliği finansmanını desteklemek 
üzere geliştirilen ve sınırlı bir zaman dilimi olan CEEF programı verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-2: Kısmi Kredi Garanti Fonu 

2.5.2.2 Kısmi Kredi Risk paylaşımı fonu - Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Letonya, 
Litvanya ve Estonya 

2003 yılında bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde EV’yi teşvik etmek amacıyla Enerji Verimliliğini 
Ticarileştirme Finansmanı (CEEF) Programı başlatılmıştır. Bu program Uluslararası Finans Kurumu 
(IFC) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir ve IFC, GEF'nin yürütücü 
birimi olarak görev yapmıştır. CEEF, Macaristan'da 1997 yılında başlatılan "Macar Enerji Verimliliği 
Ortak Finansman Programından" (HEECP) edinilen deneyimlere dayanmıştır. CEEF'te yer alan ülkeler 
Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Estonya, Letonya ve Litvanya'ydı. 2005 yılında bunlara Macaristan 

                                                      
38 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası / Dünya Bankası. (2010). Enerji Verimliliği Finansmanı: IFC'nin Çin Hizmet Merkezli Enerji 
Verimliliği Mali Programı'nın Etkisinin Değerlendirilmesi. Http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-0-8213-8450-3 adresinden 
alındı 
39 Aldana, M., Braly-Cartillier, I., & Shuford, L.S. (2014). Yeşil Piyasalar Potansiyeli ve Zorluklar İçin Garantiler. Inter-American 
Development Bank'dan alındı: http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/cmfmonguaranteesforgreenmarkets.pdf 
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eklenmiş ve HEECP CEEF'e dahil edilmiştir. CEEF Programı Aralık 2008 yılında başarıyla 
tamamlanmıştır.  

HEECP programı, kısmi kredi riski garanti fonunu kullanarak risk paylaşımı modelinin başarısını 
kanıtlamıştır.  

EV projelerinin uygulanması için bazı önemli engeller tespit edilmiştir: enerji kullanıcılarının ve 
ESCO'ların zayıf kredi ve tanınmayan risk profilleri; aşırı titiz FK kredilendirme uygulamaları; EV proje 
teçhizatının teminat değeri olmaması; yerel FK'lerin ilgili uzmanlığa ve kapasiteye sahip olmaması; 
proje sahiplerinin ve ESCO'ların "bankalar tarafından kabul edilebilir" EV projeleri hazırlama 
konusunda yetersizlikleri; EV proje geliştirmenin ve finansmanının nispeten yüksek "işlem maliyetleri"; 
EV projelerinin enerji tasarrufu yoluyla kendi kendini finanse etmesini sağlayacak orta ve uzun vadeli 
finansman eksikliği ve yüksek faiz oranları. 

CEEF bu engelleri aşmak için tasarlanmıştır: (i) EV projelerine verilecek krediler için YFK'lere sağlanan 
kısmi kredi garantileri yoluyla risk paylaşımı ve risk yönetimi ve (ii) YFK'lerin, ESCO'ların, proje 
geliştiricilerinin ve proje sahiplerinin kapasitelerinin artırılması için teknik yardım  

CEEF, ortak YFK'lerin kendi kaynakları ile finanse edeceği EV finans kredisi işlemlerinin kredi riskini 
paylaşmak için kısmi teminatlar sağlayarak YFK'lerle işbirliği halinde çalışmıştır. Programa uygun 
işlemler binalarda, sanayi süreçlerinde ve diğer enerji nihai kullanım uygulamalarında EV’yi artırmaya 
yönelik sermaye yatırımlarını içeriyordu. EV yatırımlarının çoğu ekonomik açıdan çekici olmasına 
rağmen, finansal aracıların büyük bir kısmı bu projelere yabancı oldukları ve müşteri/proje kredi 
profillerini yetersiz olarak algıladıkları için bu işlemleri finanse etmede isteksiz davranmışlardır. 
CEEF'in hedeflediği projeler arasında küçük işletmelerin EV yatırım projeleri, küçük kasabalardaki ve 
köylerdeki sokak aydınlatma projeleri ve hastanelerde kullanılan eski ısıtma teknolojilerinin 
değiştirilmesi yer alıyordu. 

Risk paylaşımı, IFC'nin pari passu (eşit taban)40 ilkesiyle projenin riskinin %50'sini katılımcı finansal 
kurumlara garantilediği yenilikçi bir kısmi garanti yapısını kullanan bir programla gerçekleştirilmiştir. 
GEF, programa 17.25 milyon dolar tutarında taahhütte bulunmuş ve bu tutarın 15 milyon dolarlık 
kısmını garanti fonu içindi (2.25 milyon dolar, program işletme giderleri ve teknik yardım için 
kullanılmıştır). GEF katkısının bir kısmı ilk kayba karşılık olarak ayrılmıştır. IFC, garantiler için ilaveten 
75 milyon dolar tutarında taahhütte bulunmuş, böylece GEF ve IFC fonlarının toplamı özel finans 
kurumlarından gelen kredinin 180 milyon dolara kadar olan kısmını garanti altına almak için 
kullanılabilmiştir. Proje sponsorlarından gelen öz sermaye katkıları (%30) 57 milyon dolar da eklenince, 
toplam 237 milyon dolarlık proje yatırımı yapılmıştır. 

CEEF büyük ölçüde piyasa odaklıydı ve piyasa bazlı fiyatlandırmaya sahipti ve çoklu finansal aracılar 
için elverişliydi. Belirli proje tasarım öğelerinden bazıları şunlardır: 

• EV projelerinin finansmanına yönelik farkındalığın ve ilginin artırılması. 
• Katılımcı finansal kurumlar ile garanti fonu anlaşmaları (GFA'lar) oluşturmak, bireysel proje 

garantilerini onaylamak ve sunmak için prosedürleri belgelemek (işlem garantileri). 
• Bireysel EV proje finansmanı için kredi riskini azaltmak. 

                                                      
40 Pari- passu, iki alacaklıya herhangi bir tercih göstermeksizin eşit şekilde muamele edilen durumlarda kullanılan ve "eşit taban" 
anlamına gelen Latince bir deyimdir. 
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• Proje geliştirme ve finansal yapılanma ile ilgili işlem maliyetlerini azaltmak. 

Programa on dört banka (FK) katılmıştır. Garantiler kullanılarak toplam 829 proje finanse edilmiştir. 
Bunların 72'si bireysel projeler, 757'si ise portföy projeleriydi (çoğunlukla Macaristan'daki konut 
blokları). Garantili projelerin uygulanması sürecinde toplam 41 proje geliştirici/ESCO yer almıştır. 
Projelere sağlanan garantilerin toplam tutarı 49,5 milyon dolardı. Bu projeler, yaklaşık 208 milyon dolar 
tutarında toplam bir yatırım anlamına gelir. Projeler altı hedef ülkenin beşinde uygulanmıştır: Çek 
Cumhuriyeti, Slovakya, Letonya, Litvanya ve Macaristan. CEEF kapsamında sunulan proje 
garantilerinin hiçbiri tazmin edilmemiştir. 

Böylece, CEEF programındaki garantili ve kaldıraçlı projelerin toplamı 330 milyon doları bulmuştur.  

IFC'ye göre, CEEF'den (ve onun öncülü HEECP'den) öğrenilen en önemli ders, bir risk garanti 
programının ticari finansal kurumlardan finansman sağlamayı başarabileceğidir. Risk garantisi, 
FK'ların risk algılarına hitap eder ve EV projelerinin finansmanını üstlenmelerine olanak tanır. EV 
projelerinin proje finansmanı ile deneyim kazandıktan sonra CEEF'e katılan FK'ların çoğu, IFC 
garantisi olmaksızın finansman sağlamaya devam etmiş ve EV proje finansmanlarını CEEF 
programının sona ermesinden sonra da sürdürüp genişletmiştir. 

Risk paylaşımı fonlarına bir diğer başarılı örnek ise Çin’deki CHUEE programıdır. Bu örnekte, ilk kayıp 
ve kıdemli dilim kavramı eklenmiştir: 

2.5.2.3  Çin Hizmet Merkezli Enerji Verimliliği Mali Programı (CHUEE) 41  

Hızlı ekonomik büyümesinden ötürü, Çin'deki enerji talebi patlaması enerji güvenliği ve sürdürülebilir 
kalkınmanın önünde büyük engeller yaratmıştır. 

2004’te Çin, Uluslararası Finans Kurumu ile işbirliğine giderek, EV projeleri için özel yatırım 
imkanlarının artırılmasına yönelik yeni bir risk paylaşım mekanizması olan Çin Hizmet Merkezli Enerji 
Verimliliği Mali Programı’nı (CHUEE) oluşturmuştur.  

CHUEE, EV iyileştirmelerinin uygulanmasına iki temel şekilde destek verir. İlk olarak, uygun nitelikteki 
EV kredileri için kısmi kredi garantileri yoluyla yerel bankalara risk paylaşım fonları sunar. İkinci olarak, 
bankalar, enerji hizmeti şirketleri ve nihai tüketiciler gibi paydaşlara teknik yardım sağlar. CHUEE, bu 
iki önemli faaliyetin yanı sıra, bilgi yayılımı yoluyla piyasalara da ulaşmaktadır. 

 

 

 

                                                      
41 Kaynak: "Çin, kredi garantilerini kullanarak enerji verimliliğine erişimi yaygınlaştırıyor CHUEE" CCAP Kitapçığı, Sanayide Enerji 
Verimliliği.  
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Programın ilk iki aşamasında, Uluslararası Finans Kurumu, risk paylaşım fonu için 207 milyon dolar 
taahhütte bulunmuştur. Bu destek, garantinin ilk kayıplarını ("ilk kayıp dilimi") ve aynı zamanda 
Finlandiya Hükümetinden gelen bağışlarla (4 milyon dolar) ve Norveç Hükümetinden gelen bağışları 
(3 milyon dolar) ile Küresel Çevre Fonu'ndan sağlanan 16,5 milyon dolar tutarındaki bir yardımdan 
yararlanmaktadır. Fonlar, Çin'deki üç büyük özel finans kurumunu desteklemek için kullanılmaktadır. 

CHUEE'nin risk paylaşım fonu, ticari bankaların enerji hizmetleri şirketlerine ve nihai tüketicilere 
yönelik yeşil kredilerini garanti altına alır. Bu krediler, gaz ve ısı geri kazanımından enerji üretimi, 
atıklardan biyogaz üretimi ve çeşitli endüstriyel süreçlerin optimizasyonu gibi verimlilik projelerini 
kapsar. Garantiler ilk başta kayıplarının ticari bankanın garanti edilen kredi portföyündeki ilk kayıp dilimi 
olan %10'u için CHUEE'nin riskin %75'ini, ticari ortağın ise geri kalan %25'ini kapsayacağı şekilde 
yapılandırılmıştır. Kayıpların geri kalanı için ise, CHUEE %40'lık bir kesimini, ticari banka ise kalan 
%60'ını kapsamıştır. İlk kayıp dilimi 2008'de CHUEE'nin kapsama alanını kayıpların ilk %5'i için riskin 
%50'sine indirecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. 

 
Şekil 2-4: Risk Paylaşım Fonunun Ayrıntılı Dökümü (Risk Paylaşımı Bölünmüş Kaynak: Uluslararası 

Finans Kurumu) 

Bu risk paylaşım yapısı, başta genellikle kredi riskinin %100'ünü kapsayan Çin'de önceden özel olarak 
işletilen kredi garanti sistemlerinden ayrılarak ortaya çıkmıştır. Geleneksel garanti sistemi, bankalara 
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Şekil 2-3: CHUEE Program Tasarımı (Kaynak: Bağımsız Değerlendirme Grubu, Dünya Bankası) 
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yönelik kredi riskini etkili bir şekilde sıfırladığından, detaylı risk analizleri yapmaları ve destekledikleri 
projelerin ayrıntılarını anlamalarına gerek kalmamıştır. Sonuç olarak, kredi veren kurumların çoğu, 
enerji performansı sözleşmesi ve proje bazlı nakit akışı gibi yenilikçi teminat kavramlarını 
öğrenememiştir. CHUEE, EV proje finansmanı hakkındaki bilgilerini artırmak için katılan bankaların 
başlangıçta bazı kredi riskleri üstlenmesini talep ederek bu soruna dikkat çekmiştir. 

2011 sonu itibari ile CHUEE, Çin genelinde 160'dan fazla projenin finansmanına yardımcı olmuş ve 
EV yatırımları için yaklaşık 700 milyon dolarlık kredi sağlamıştır. Kuruluşundan bu yana, program 
garantili portföy içerisinde tek bir gecikmiş kredi veya temerrüt yaşamamıştır. 

Çin ekonomisinin toplam büyüklüğü ile karşılaştırıldığında finansmanın boyutu küçük olsa da, CHUEE, 
özel bankaların EV kredilerinin kurumsal kapasitesini geliştirmesine yardımcı olması açısından değerli 
bir programdır. Bir Dünya Bankası araştırması, programa dahil olan özel bankaların, proje 
finansmanına dayalı teminatları programa katılmayan bankalara kıyasla daha sıklıkla kabul ettiklerini 
ortaya koymuştur. Dahası, CHUEE destekli krediler, desteklemeyen kredilere göre ortalama olarak 
daha uzun vadelere sahiptir.  

2.5.2.4 Performans Garanti Araçları42 

EV programlarında yeni teknolojiler, yeni finansman modelleri, yeni taraflar ve yeni paydaşlar yer alır. 
Kredi verenin bakış açısından bu yeni unsurların hepsi, risklerin yüksek olarak algılanmasına ve 
dolayısıyla kredi kısıtlamalarına veya kredilerin makul olmayan koşullarda sağlanmasına yol 
açmaktadır. Kredi garantileri, risklerin karşı tarafın kredi itibarı veya teminat gereklilikleriyle ilgili olduğu 
durumlarda yardımcı olabilir. Engel, borç alanının kredi riski değil de yeni teknolojiden, yeni 
hizmetlerden veya projede kullanılan yeni uygulamalardan kaynaklanan bir risk ise, performans riski 
garantisi daha etkili bir finansal araç olabilir. 

Bir performans riski garantisinde bir garantör, performans riskinin tamamını veya bir kısmını üstlenir 
ve karşı tarafın, projenin fiziksel sonuçları (performansı) açısından beklenen faydaları almasını sağlar. 
Beklenen performans, genellikle enerji tasarrufu açısından ölçülür. Bu performans fayları sağlanınca, 
projenin maddi faydalarına ulaşamama riski azalmış olur. 

Performans garantileri ile kredi garantileri arasındaki temel fark ilgili risk türüdür. Birincisi projenin 
öngörülen fiziki fayda sağlama kapasitesiyle ilgilenirken, diğeri borçlunun borcunu ödemek için 
kullandığı finansal kapasiteye göre hesaplanan kredi riskiyle ilgilenir. 

Bir diğer önemli fark ise ilgili tarafların sayısıdır. Kredi riskinde taraflar borçlu, borç veren ve kefilden 
oluşur. Hem borç veren hem de garantör, kredi riskini değerlendirmek için gereken kurum içi becerilere 
sahiptir. Garantilerde, ilgilenen tarafların türü ve sayısı, ilgili proje türüne ve teknolojiye bağlı olarak 
değişir. Kredi verenler ve garantörler, nadiren performans risklerini değerlendirmek için gereken kurum 
içi becerilere sahip değildir ve projeyi incelemek ve daha sonra performansın tamamlanmasını 
değerlendirmek için genellikle uzmanlara ihtiyaç duyarlar. 

Yeni teknolojileri veya uygulamaları kullanan EV projelerinin garantörü genellikle kamu kuruluşlarıdır. 
Bununla birlikte, daha fazla denenmiş teknolojileri kullanan projeler için bu konuda uzmanlaşmış özel 
kuruluşlar, performans garantörleri olarak görev yapabilirler. Dışarıdan teknik uzman sağlayan 

                                                      
42 Aldana, M., Braly-Cartillier, I., & Shuford, L.S. (2014). Yeşil Piyasalar Potansiyeli ve Zorluklar İçin Garantiler. Inter-American 
Development Bank'dan alındı: http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/cmfmonguaranteesforgreenmarkets.pdf 
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şirketler, ESCO'lar ya da sigorta şirketleri veya bankacılık gruplarının bağlı kuruluşlarıyla anlaşmalı 
garantör kuruluşlar bunlardan bazılarıdır.  

Performans garantisinin faydaları sezgiseldir: kredi veren, beklenen performansı (ör. enerji tasarrufu) 
analize ve kredinin fiyatlandırmasına dahil ederse kendini daha rahat hisseder. Tasarrufların mali 
faydaları, projenin performansı ne olursa olsun, borçlunun borcunu idame ettirme kapasitesini 
artırarak, daha düşük bir teminat gerekliliği ve daha iyi finansman koşullarını içeren daha düşük bir risk 
değerlendirmesine ve dolayısıyla kredinin daha iyi fiyatlarla verilmesine yardımcı olur. Performans 
garantisinin nihai amacı, performans nakit akışlarını birinci teminat olarak kredi verenlere kabul 
ettirmektir. Belirli bir riske yönelik olduklarından performans garantileri, kredi garantilerinden daha 
düşük fiyatlı olabilir.  

Kredi garantilerine benzer şekilde performans garantileri, gerçek ve algılanan riskler arasındaki farkı 
azaltarak veya daha büyük bir finansal kuruluşun riski çok sayıda projeye bölüştürmesini sağlayarak 
yararlı olabilir. Ancak: 

• Sorunların mali olmadığı durumlarda (örneğin, elverişli olmayan bir düzenleyici çerçeve veya 
düşük talep) faydalı olmaz.  

• Performans garantileri, kredi garantilerinden daha dar kapsamlıdır ve kredi riski sorunlarını 
çözmez. Borçlu, projenin beklendiği gibi gerçekleşmesi durumunda bile yine de temerrüt talep 
edebilir. 

• Başka bir husus da konunun karmaşıklığıdır. Performans garantileri, belirli bir uzmanlık 
gerektirir ve daha fazla paydaşa sahiptir. Bu nedenle, tasarlanması ve uygulaması daha zordur 
ve daha fazla işletme riski taşıyabilirler. 

Olumsuzluk ve sınırlamaların yanı sıra, performans garantileri genelde borç alan tarafın güvenilir 
kuruluşlar olduğu büyük ölçekli projeler için kullanışlıdır. Borçlu, inisiyatifi destekleyen bir performans 
garantisinin bulunmaması durumunda bile proje için finansman bulabilir ancak bunun yasaklayıcı bir 
maliyeti vardır. Bu projelerde, performans garantileri finansman maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. 

Performans garantileri, özellikle diğer araçlarla birleştirildiğinde, kredi talebini teşvik ederek küçük 
ölçekli projelerde de yarar sağlayabilir. Performans garantisi, bilançodan nakit akış riskini çıkararak 
borçluyu (proje sahibini) ikna etmeyi amaçlar.  
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Şekil 2-5: Performans Garanti Yapısı 

2.5.2.5 Performans Garanti Sigortası  

Daha önce açıklandığı gibi, Performans Garanti riski taşımaya en uygun paydaşlar bununla en iyi 
şekilde başa çıkabilecek olanlar, yani satıcılar, yükleniciler ve ESCO'lardır. Tasarım ve yapım 
aşamasına müdahale etmeye ilişkin bilgi ve becerileri nedeniyle, EV faydalarını doğru bir şekilde 
değerlendirmek ve borç alan nihai tüketiciler ve borç vereni tesislerin düzgün şekilde çalışacağına ve 
sözü edilen tasarrufları sağlayacağına ikna etmek için en uygun seçenek bunlardır. 

ESCO'lar çalışmalarını düzgün bir şekilde tasarlayıp yürüttüğü ve verilerle desteklenmemiş tasarruf 
sözleri vermediği müddetçe, üstlenecekleri riskler asgari düzeydedir. 

Buna rağmen, başlangıçta açıklandığı gibi bir garantinin değeri garantörün mali boyutuna ve garantiyi 
kapsama becerisine bağlı ve ESCO'larla diğer katılımcıların mali durumları sınırlı olduğu için özellikle 
başlangıç aşamasında, bu tür performans garantilerinin değeri kısa süre içerisinde, özellikle de 
YFK'lerin gözünde azalır. 

Bu engelin üstesinden gelmek için bağışçılar ve UFK'ler ile birlikte hükümetler duruma müdahale etmiş 
ve EV uygulayıcıları tarafından verilen performans garantilerini desteklemeyi amaçlayan araçlar 
sunmuştur.Bu girişimler, ESCO'lara küçük bir garanti primi karşılığında verilen garanti sigortası 
şeklinde olmuştur.  

Küçük ölçekli yeşil projeler için bu tür bir garantinin kullanılmasının örneklerinden biri, UKB'nin 
Kolombiya'daki Bancoldex ve SuRA ile geliştirdiği programdır. EV tasarruflarının bir sigorta poliçesi 
tarafından garanti edildiği hastanelerdeki ve otellerdeki EV projeleri için özel olarak geliştirilmiştir. Bu 
durumda, ticari bir sigortacı (SuRA), standartlaştırılmış bir sözleşme ve üçüncü taraf incelemesine 
dayalı olan ve sınırlı teknoloji kullanılarak EV geliştirilmesini amaçlayan bir performans garanti 
politikası üretmiştir. 

Bancoldex, proje geliştiricilere ticari bankalar aracılığıyla kredi verir ve krediler, poliçe için sigorta 
primlerini içerir. Bancoldex, faizleri düzenlemek ve sigorta kayıplarını azaltmak için proje kredisinin bir 
kısmını da saklı tutar. Sigorta poliçesi, bu EV projeleri için kredi talebini teşvik etmekte kullanılan 
unsurlardan biridir. 
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Şekil 2-6: Performans Garanti Sigortası 

2.5.2.6 Sigorta43 44 

Tahsis Edilmiş Kredi Limitleri ve Performans Garantileri, EV piyasasının ihtiyaçları ile özel finans 
sektörlerinden gelen yanıt eksikliği arasındaki açığı kapatmaya yönelik devlet veya yarı-devlet 
müdahaleleridir. 

EV girişimleri çeşitli ülkelerde olgunlaştıkça finansman kurumları, EV konusunda deneyim kazandıkları 
için daha rahat hareket etmeye başlarlar. EV finansmanında daha fazla tecrübeye sahip bu 
ekonomilerde, bu riskleri standart inşaat ve ekipmana bağlı riskler olarak ele alan özel sigorta şirketleri 
EV risk konularını kapsayan hizmetler sunmaya başlamıştır. 

EV sigortası, kurulan sistemlerin maddi hasarından (ekipman arızalanmasından) işin kesintiye 
uğramasına (ekipman arızası durumunda gelir kaybına karşı koruma) kadar projenin her alanında 
güvence sağlar. Son unsur, enerji tasarrufundaki düşüşleri kapsayan varlık performans sigortasıdır. 
Bu güvence, çoğunlukla beş yıllık veya daha uzun dönemlerde kullanılabilir. 

EV sigortası, küçük bir ücret karşılığında ESCO'ları geçmiş projelerde verilen teminatlardan 
kaynaklanan biriken yükümlülüklerden kurtardığından çoğunlukla ESCO'lara yöneliktir. Enerji 
yönetimini en uygun hale getirmek isteyen büyük şirketler veya devlet kurumları gibi büyük ölçekli tesis 
sahipleri de bu tür sigortaları cazip bulmaktadır45 46.  

2.5.3  Üçüncü Taraf Finansmanı  
Bu noktaya kadar incelenen durumlarda, gerekli finansman araçlarını üstlenmeyi taahhüt eden taraf 
nihai tüketicidir. Nihai tüketici, bunu yapmak için doğrudan finansman kaynağı (genellikle banka) ile 
sözleşme imzalar.  

                                                      
43 Fiorello H. LaGuardia Vakfı ve Danışmanlık Energia - Coenergia. (2013, Eylül). Enerji Tasarruf Sigortası: Bir Tasarım. Alınan 
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/design_of_an_energy_savings_insurance_instrument_-_final_2.pdf- 
44  HSB Mühendislik Sigorta Limited. (N.d.). Enerji Verimliliği Sigortası: Ürüne Genel Bakış. Https://www.munichre.com/site/hsb-eil-
mobile/get/documents_E1734244052/hsb/assets.hsb.eil/Documents/Knowledge%20Center/Downloads/Document%20Library/HSBEI-
1225-1214-1%20Energy% 20efficiency% 20Insurance% 20-% 20Product% 20overview.pdf adresinden alındı. 
45   Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. (2014). Konular Risk Çözümleri 1/2014. 
Https://www.munichre.com/site/corporate/get/documents_E1688778938/mr/assetpool.shared/Documents/5_Touch/_Publications/302-
08113_tr.pdf adresinden alınmıştır. 
46 KlimaProtect. (2013). Enerji Verimliliği Koruma (EVK). 
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Böyle bir yaklaşımın avantajlarından bazıları, özel kredileri iyi oranlarla kullanma veya genellikle 
sadece nihai tüketicinin başvurabileceği sübvansiyonlardır. Müşteri bankalar için güvenilirse bir 
kişiyse, daha düşük faiz oranları da yakalayabilir. 

Dezavantajları ise yatırım riskini taşıması ve mülkiyet teminatı, üçüncü taraf garantisi veya diğer 
şekillerde (örneğin, belediyelerin bütçe gelirleri) teminat vermek zorunda olmasıdır. Banka, krediyi 
vermek için müşterinin kredi değerliliğini ve paranın verileceği projenin kalitesini değerlendirir. Nihai 
tüketici-YFK ilişkisini kolaylaştırmak için banka tarafından değerlendirilen bir müşterinin güvenilirliğini 
artırmak adına belirli risk paylaşma yöntemleri incelenmiştir. 

Yatırımın üçüncü bir taraf tarafından üstlenildiği ve nihai tüketicinin belirli bir süre boyunca önceden 
kararlaştırılmış bir mekanizma yoluyla yatırım maliyetini geri ödeyeceği çeşitli yöntemleri mevcuttur. 

Bu yöntemler: 

• Esco Finansmanı 
• Kiralama  
• Fatura Üzerinden Finansman (Geri Ödeme) 
• Mudaraba Finansmanı  

2.5.3.1 ESCO Finansmanı 

Birçok nihai tüketici-ESCO sözleşmesinde, ESCO gerekli tüm enerji iyileştirmelerini gerçekleştirmek 
için ESCO'nun inceleme ve teklifine göre projenin toplam başlangıç sermayesi maliyetini üstlenerek 
finansman sağlar. Kredinin borç verene geri ödenmesinden tamamen ESCO sorumludur. ESCO'yu 
korumak için bazı düzenlemelerde müşteri yatırım masrafı için banka garantisi verir. Müşteri, projeden 
sağladığı tasarrufların ESCO'nun proje yatırımını kredi verenlere geri ödemesine yetecek ve Ö&D'nin 
yanı sıra diğer ilgili maliyetleri de karşılayacak kadar bir miktarını (veya sabit bir tutarı) ESCO'ya öder. 
Nihai enerji tüketicisinin, kredi verene geri ödeme yapmasını gerektiren bir yükümlülüğü yoktur, bu 
yükümlülük yalnızca ESCO'ya aittir. ESCO, enerji kullanımında belirli tasarrufları garanti eder ve 
anlaşmaya bağlı olarak işletim ve bakımdan sorumlu olabilir ve bu tür masrafları karşılayabilir47. 

Kurulan ekipmanın mülkiyeti derhal nihai tüketiciye verilir ve ESCO, yatırım ve elde edilecek 
tasarruflardan gelecek nakit akışıyla ilgili yalnızca bir iddiaya sahiptir. 

Projeleri önceden finansman sağlayarak elde etmek daha kolay olduğundan ESCO bu düzenlemeyi 
üstlenir. Ayrıca, projeyi daha karlı hale getirmek için enerji tasarrufundan daha büyük bir pay alma 
pazarlığı yapabilir.48 

 

 

                                                      
47 Graz Enerji Ajansı Ltd. (2008). Enerji Performansı Sözleşme Projeleri İçin Finansman Seçenekleri Karşılaştırma ve Değerlendirme: 
Nihai El Kitabı No. 2. Sürüm_071112. 
Https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/ieeprojects/files/projects/documents/eurocontract_epc_financing_manual_tr.pdf 
adresinden alınmıştır 
48 Uluslararası Sürdürülebilir Enstitüsü. (2010, Mayıs). Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Hizmet Şirketleri (ESCO'lar). 
Https://www.iisd.org/pdf/2009/bali_2_copenhagen_escos.pdf adresinden alınmıştır.pdf 
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Şekil 2-7: ESCO Finansmanı 

Özellikle bu tür bir finansman ile ilgili birçok engel vardır49; bunlardan bazıları şunlardır: 

• Sermaye azlığı ve olgunlaşmamış bankacılık sektörleri nedeniyle finansmana erişimde güçlük, 
ESCO'nun finansmana nasıl erişileceği konusundaki bilince sahip olmaması, kredi verenlerin 
ESCO'lar hakkında bilgi sahibi olmaması veya ESCO ve/veya müşterinin kredi değerliliği 
olmadığını düşünmeleri  

• Bu anlaşmanın temelini oluşturan nakit akım finansmanı yerine varlığa dayanan finansmanların 
tercih edilmesi gibi enerji performans sözleşmesiyle (EPS) örtüşmeyen ticari finansman 
kuralları  

• Muhtemel müşterilerin ve kredi verenlerin ESCO'larla ilgili sınırlı bilgiye sahip olması ve 
ESCO'ların yaptığı işler, genel olarak EV konusu ve EV önlemleri ile tasarruf etme olasılığı 
hakkında güvenilirlik kaygıları 

• Finansman ve pazarlama bilgisinin sıklıkla yetersiz olduğu ESCO'daki ve ESCO projelerinde 
yer alanların faydalarını ve risklerini tam olarak değerlendirecek teknik kapasite ve tecrübeye 
sahip olmayan potansiyel müşterilerdeki insan kaynakları yetersizliği 

• Şirket içi çözümler için müşteri tercihleri ve işleri şirket içinde tutma, ticari sırların açığa 
çıkmasını önleme, tasarrufları şirket içinde tutma tercihleri gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanan 
öncelikler 

• Düşük kar marjları, tasarrufları garanti altına almaya dayalı ücretler ile ilgili belirsizlikler, 
sözleşmenin kendine düşen kısmını yerine getirmeyen müşterilerle ilişkili riskler ve başarılı 
olacak veya olmayabilecek karmaşık teklifler hazırlama masrafları gibi EPS iş modelinin 
zorlukları 

• ESCO, ilk EV projelerini finanse etmek için yeterince büyük bir sermayeyle finanse edilmişse 
ve proje portföyünün yönetimi doğru bir şekilde sağlanırsa bir ESCO'nun finansal kapasitesi, 
aşamalı olarak geliştirilebilen bu tür finansmanların başarılı olması için çok önemli bir etmendir. 
Bu, YFK'leri yatırım yapabilecekleri büyük bir EV piyasasının bulunduğuna ikna edecek kuvveti 
sağlar. 

ESCO, ilk EV projelerini finanse etmek için yeterince büyük bir sermayeyle finanse edilmişse ve proje 
portföyünün yönetimi doğru bir şekilde sağlanırsa bir ESCO'nun finansal kapasitesi, aşamalı olarak 

                                                      
49 International Finance Corporation. (n.d.). IFC Energy Service Company Market Analysis : Final Report. Retrieved from 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/dbaaf8804aabab1c978dd79e0dc67fc6/IFC+EE+ESCOS+Market+Analysis.pdf?MOD=AJPERES 
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geliştirilebilen bu tür finansmanların başarılı olması için çok önemli bir etmendir. Bu, YFK'leri yatırım 
yapabilecekleri büyük bir EV piyasasının bulunduğuna ikna edecek kuvveti sağlar50 51. 

2.5.3.2 Kiralama52 

Kiralama, nihai tüketicinin ihtiyaç duyduğu ekipmanı ödünç almak ve satın almak yerine, bunları kendisi 
adına satın alan bir kiralama şirketinden kiraladığı yaygın kullanılan bir finansman biçimidir. Bu 
sözleşme, kiracı olan nihai tüketicinin satın alma maliyetlerini, finansman maliyetini, giderlerini ve 
kiralayan şirketin karını telafi edeceği önceden belirlenmiş bir süre boyunca (genellikle 3-7 yıl) devam 
eder. Bu sürenin sonunda, nihai tüketici daha fazla bedel ödemeden veya önceden kararlaştırılan bir 
son ödeme karşılığında malın sahibi olur. 

İşlemin doğası gereği, nihai tüketici varlığın mülkiyet haklarını üzerine almaz ve varlığı ya da 
yükümlülüğü bilançosuna dahil etmez. Bu sayede, net değerini etkilemeden varlığın hizmetlerinden 
faydalanmış olur. Öte yandan, nakit akışını ve gelirini düşüren artırılmış bir kira ücreti ödemekle 
yükümlüdür. 

Mevzuata bağlı olarak kiralama, sökülebilir cihaz ve teçhizata veya nihai tüketiciye ait diğer varlıklardan 
ayrılmaz hale gelen daha kalıcı uygulamalara da uygulanabilir.  

Enerji verimliliğinde, tesislerin çoğu nihai tüketicinin varlıklarının bir parçasıdır ve bunların yerinden 
çıkartılması veya kaldırılması zordur. Bu durum temerrüt ya da nihai tüketici tarafından ödeme 
yapılmaması durumunda kiralama şirketini zor durumda bırakır.  

Kiralama sözleşmesinin doğası gereği, nihai tüketiciler kısa sürede (geleneksel bir kredi işlemi ve altta 
yatan varlığın değer kaybetmesi ile karşılaştırıldığında) artan kiralama maliyetlerini göstererek bu süre 
zarfında gelir vergisinden yararlanır. 

2.5.3.3 Fatura Üzerinden Finansman (Geri Ödeme) 

Fatura Üzerinden finansmanda, enerji hizmet sağlayıcısı (elektrik, gaz veya bölgesel ısıtma olabilir) 
müşteri olan nihai tüketicinin tesislerinde belirli EV müdahalelerini gerçekleştirmeyi ve bunları finanse 
etmeyi taahhüt eder. Bu, hizmet sağlayıcısının yeni müşteri kazanma (örneğin, kalorifer yakıtından 
gaza geçiş yaptırmak) veya belirli emisyon veya enerji azaltma hedeflerini karşılama hedefleriyle ilgili 
olabilir. Yatırımın geri ödenmesi, genellikle enerji tasarrufundan telafi edilen taksitlerle enerji faturası 
üzerinden yapılır. 

Fatura Üzerinden finansman ve geri ödeme, EV yatırımlarının ödemesini kamu hizmeti faturalarıyla 
yaparak ve mevcut kamu hizmeti ödemelerini toplayan altyapılar aracılığıyla geri kazandırılması 
sağlayarak kredi değerliliğini artıran bir mekanizmadır. Bu, müşteri ile kamu hizmeti veya vergi 
arasındaki mevcut ödeme ilişkisini kullanır ve muhtemel temerrütleri doğru bir şekilde analiz ederek 
doğrudan bir "kredi geçmişi" sunar (müşterilerin her iki kamu hizmetiyle de uzun süreli ödeme 

                                                      
50 Jas Singh - Enerji Birimi, Avrupa ve Orta Asya Dünya Bankası. (2014). ESCO Dünyada Geliştirme. 
Http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FEtkinlik%2FMENR_esco_roundtable_Singh_052014(jas).pdf 
adresinden alındı 
51 Mek Meksarikul - Kasikornbank. (2014). Banka, ESCO'lar ve Müşteriler Arasında Üç Yönlü Bir Ortaklık. 
Https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/gee21/Worshop_Bangkok_April_14/Session_7e_Meksarikul.pdf adresinden 
alınmıştır. 
52 Uluslararası Finans Kurumu - Dünya Bankası Grubu. (2014, Kasım). Türkiye'de Enerji Arttırma: UFK ve Türkiye'deki KOBİ'ler için 
yenilikçi enerji verimliliği finansmanı modeli piyasaya sürülen temiz teknoloji fonu. 
Http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/066c3e8046ef97db9395ff57143498e5/Project%2BSpotlight_TurkeyCSEF.pdf?MOD=AJPERES_ 
adresinden alındı. 
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geçmişleri olduğundan ve diğer tüketici finansmanlarına kıyasla düşük temerrüt oranları gösterdiği 
için). 

Fatura üzerinden geri ödeme çoğunlukla binalarda yapılan yatırımlar için kullanılır ancak ABD'deki 
bazı programlar sanayi ve KOBİ'leri hedef almaktadır. Bu mekanizmanın çeşitli avantajları vardır; 
örneğin kamu hizmetleri, karar yapıcılar tarafından daha güvenilir bulunabilir, işlem maliyetleri azaltılır 
ancak bankacılık tekel yönetmeliklerine uyulması için yasal çerçevede değişiklikler yapılması ve kamu 
hizmetleri ödeme toplama sistemlerinde ve enerji yasalarında düzenlemeler gerekebilir. 

ABD ve Büyük Britanya’da başarılı FÜF projeleri geliştirilmiştir. Kamu hizmeti şirketleri, enerji verimliliği 
konusundaki düzenleyici hükümlere uyabilmek amacıyla benzer hizmetleri organize etmiş ve 
sunmuşlardır. 

2.5.3.4 Mudaraba Finansmanı  

Mudaraba, Sukuk'un alt bileşenidir. Sukuk53 54 55; yatırımcı, satıcı ve katılım bankası arasında anlaşma 
gerektirdiği için ESCO finansmanı için uygun bir finansman mekanizmasıdır. (1.4.4 bölümünde 
görüldüğü gibi) Alternatif ESCO finansman seçenekleri olarak kullanılabilecek üç tür Sukuk modeli 
(Murabahha, Mudaraba ve Musharaka) bulunmaktadır. 

a. Marka ile ticaret veya maliyet artı satış (Murabaha Sukuk) 
'Murabaha', geleneksel borç finansmanı yöntemine dayanır. Taraflar, varlığın müşteriye tekrar 
satılması için karşılıklı olarak mutabık kalınan bir sözleşmeyi (murabaha sözleşmesi) ve karşılıklı 
müzakere edilen bir kar payını (murabaha) kapsar. Varlığın geri ödemeleri, tek seferde ya da belirli 
bir süreye yayılmış taksitler halinde olabilir.  

b. Kar paylaşma sözleşmesi (Mudaraba Sukuk) 

Bu finansman yöntemi, her ikisi de İslami Hukukun ilkelerine tabi olan iki taraf arasındaki sözleşmeli 
ilişki olarak tanımlanabilir. Mudaraba bir tarafın parayı, diğer tarafın belirli bir ticareti gerçekleştirmek 
için gereken yönetim uzmanlığı sağladığı İslami bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, ekonomik bir faaliyet 
gerçekleştirmek için (İslam ekonomisi bakış açısına göre) sermaye, iş gücü ve girişimcilik gibi temel 
üretim unsurları bir araya getirilir. Yatırımcı sermayeyi sağlar ve girişimci ise girişimciliği ve iş gücünü 
sağlar. Girişimci, emeği karşılığında kârın bir bölümünü alır ve yatırımcı karın geri kalanını alır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
53 Türkiye’de İslami Finans, Çağdaş Özaltınkol, 24 Kasım 2015 
54 http://www.islamic-banking.com 
55 www.bnm.gov.my/ (İslami Bankacılık Kurumları için musharaka ve mudaraba sözleşmeleri ile ilgili kılavuz ilkeler) 

http://www.islamic-banking.com/
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Şekil 2-8: Mudaraba Sözleşmesinin Yapısı 

Bir katılım bankası çeşitli sebeplerden dolayı yatırımcı olmayı tercih etmezse, Mudaraba sözleşmesi 
iki kademeli (veya aracılı) mudaraba sözleşmesi olarak gerçekleştirilebilir. Bu başvuruda banka, 
mudilerle bankanın para sağladığı müşterileri arasında aracılık yapar. İki kademeli sözleşme, bankanın 
yatırımcılar ve uzman fon yöneticisi veya girişimci arasında bağ kurmasını ve böylece ekonomik 
faaliyetin gerçekleşmesini sağlar. 

 

 

 

 

 

Şekil 2-9: İki Kademeli (veya aracılı) Mudaraba Sözleşmesinin Yapısı 
c. Hisse katılımı (Musharaka Sukuk) 

Alternatif bir finansman ilkesi olarak popülarite kazanan diğer bir yapı da musharakah'tır. Bir 
yatırımcının ve girişimcinin hem sermayeye katkıda bulunması hem de riski ve kazancı birlikte 
paylaşması demektir. İlk bakışta bu düzenleme geleneksel ortak girişime çok benzemektedir. Ancak, 
Musharakah düzenlemeleri ile geleneksel bankacılık arasındaki fark, Musharakah ile her türlü kâr 
paylaşım oranını ayarlayabilmenize karşın, kayıpların yatırım miktarı ile orantılı olmasının 
gerekmesidir. Musharakah'ın yatırımına ve finansmanına ilişkin örnekler aşağıdaki Tablolar'da 
gösterilmektedir. 
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Şekil 2-10: Musharakah Yatırım Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-11: Musharakah Finansman Örneği 

2.5.4 Diğer Araçlar 
2.5.4.1 Küme Kredisi 

"Küme kredisi", bazı ekonomik (veya politika) nedenlerden dolayı bir arada kümelenmiş belirli sanayi 
kümelerini hedefleyen kredi verme uygulamalarını ifade eder. Küme kredi programlarının hedefleri 
teknoloji yükseltmeleri, maliyet azaltma (israfın önüne geçerek ve işletimsel verimliliği artırarak), 
verimliliğin artırılması ve (bazı durumlarda) gelişmiş ürün karışımı yoluyla KOBİ rekabet gücünü 
artırmaya yönelik yatırımlar için kredileri içermektedir. Şimdiye kadar uygulandığı gibi, Hindistan'daki 
KOBİ kümelenme kredisi, (i) belirli bir sektör veya teknoloji grubu veya (ii) birkaç sanayi kategorisini 
içeren coğrafi olarak gruplandırılmış bir küme üzerinde yoğunlaşmakla birlikte, değerlendirme 
maliyetlerini en az düzeye indirgemek için bazı teknik müdahalelere yoğunlaşır56. 

                                                      
56 Enerji Verimliliği Merkezi - Hindistan Küçük Sanayi Geliştirme Bankası. (N.d.). Dünya Bankası - Küresel Çevre Fonu (GEF) Projesi: 
MSME Projesinde Enerji Verimliliğini Finanse Etmek. Http://www.sidbi.com/sites/default/files/ProjectBrief.pdf adresinden alınmıştır. 

Şema 1: Musharakah Yatırım Örneği 
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Şema 2: Musharakah finansman örneği 
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Küme kredileri, yerli finansal kuruluşlar tarafından KOBİ sektöründe EV projeleri için verilen kredileri 
artırmak için kullanılabilecek yenilikçi bir yaklaşımı temsil eder. Özellikle gelişmekte olan piyasa 
ekonomilerinin enerji yoğun sanayilerindeki bu şirketler, genellikle EV kazançları için 
değerlendirilmeyen fırsatlara sahiptir ancak çoğunlukla bu tasarrufları gerçekleştirmek için gereken 
projeleri hazırlamak ve uygulamak için kendi bünyelerinde yeterli kapasiteye sahip değildirler. KOBİ'ler, 
uygun maliyetli EV projelerini tanımlandıktan sonra bile, ekonomik ortamlarda ticari finansmana 
erişirken daha başka engeller ile karşı karşıya kalmaktadır. KOBİ'lerin enerji tasarrufu projelerini 
tanımlama ve hazırlama konusunda yaşadıkları sorunların yanı sıra, Hint bankalarının KOBİ'lere borç 
verirken yaşadıkları yüksek (kredi doları bazında) işlem maliyetleri ve daha küçük müşterilere verilen 
kredilerle bağlantılı olarak artan riskler gibi ilave engeller bulunmaktadır. Küme yaklaşımı, kredi başına 
işlem maliyetlerinde önemli indirimler sağlayabilecek standartlaştırılmış ve tekrarlanabilir bir modele 
dayanarak küçük işletmelere uzmanlaşmış teknik destek ve sosyal yardım sağlayabilir. 

Küme kredisi fikri Hindistan'da57 ortaya çıkmıştır ancak benzer koşullar mevcutsa, dünyanın diğer 
bölgelerinde de uygulanabilir. Hindistan, imalat çıktısının %45'ini oluşturup ihracata %40'lık katkıda 
bulunarak ve 80 milyondan fazla insana istihdam sağlayarak ülkenin ekonomisinde önemli yer tutan 
çok sayıda MKOBİ'ye (Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) sahiptir. Bunlar, 18 enerji yoğun sektör 
B içerisinde 180 küme halinde yer alır.  

Yüksek sermayenin ve işlem maliyetlerinin doğurduğu engellerin, algılanan yüksek riskin ve bilgi 
eksikliğinin üstesinden gelmek için aşağıdakileri gerçekleştiren bir program başlatılmıştır:  

• Az sayıda kümeyi öncelikli hedef olarak belirlemiştir 
• Denetimler yapılmış ve uygun EV çözümleri hazırlanmıştır 
• Yerel Hizmet Sağlayıcıları sonuçlar hakkında bilgilendirilmiştir  
• MKOBİ'lere kredi verme konusunda banka yetkililerini eğitmiştir 
• Tahsis Edilmiş Kredi Limitleri oluşturmuştur 
• Her kümede yakından izlenecek az sayıda temsil projesi seçilmiştir 

Amaç, programın diğer kümelerde tekrarlanması ve bilgi ve kazanımların ilgili taraflar arasında 
yaygınlaştırılmasıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2-12: Küme Kredisi 

 

                                                      
57 Sameer Pandita - Enerji Verimliliği Bürosu, Hindistan Hükümeti, Güç Bakanlığı. (N.d.). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Enerji 
Verimliliği Programı (KOBİ'ler). Http://www.iea.org/media/workshops/2014/eeu/industry/sameerpandita.pdf adresinden alındı. 
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2.5.4.2 Proje veya Nakit Akışı Finansmanı58  

Yatırımın tasfiye edilmesi oldukça zor olan veya satış değeri düşük olan varlıklara dayandığı, ancak 
yüksek kesinlikli bir gelir akışı ürettiği durumlarda bir bankanın varlıklara veya borçlunun diğer menkul 
kıymetlerine başvurmadan bu gelir akışı temelinde bir kredi vermeyi düşünmesi mümkündür. Bu gibi 
durumlarda, finanse edilen proje veya ürettiği nakit akışı finanse edilir, dolayısıyla buna proje 
finansmanı, geri ödemesiz proje finansmanı veya nakit akış finansmanı adı verilir. 

EV söz konusu olduğunda, geri ödeme için kullanılabilecek bir enerji tasarrufu akışı vardır. Ancak, bu 
nakit akışının gelirlerdeki bir artıştan ziyade, enerji maliyetinin düşürülmesinden dolayı artık ödenmesi 
gerekmeyen bedellerden kaynaklandığını ve bu nedenle bu amaca yönelik nakitlerin diğer alanlarda 
kullanılabileceği fark edilmelidir. 

Proje Finansmanı, borç alanın disiplinini ve doğru raporlama prosedürleri yeri getirmesini gerektirir. Bu 
nedenle, bankalar saygın geçmiş kayıtlarına sahip büyük müşterilerle sözleşme yapmaya daha 
isteklidirler. 

Buna ek olarak, kalan kredi yükümlülüklerini beklenen yıllık nakit akışlarıyla ilişkilendiren ve bu oranlar 
önceden kararlaştırılan seviyelerin altına düşerse ilave önlemler belirleyen Kredi Süreci Kapsama 
Oranları gibi bazı yeni sınırlamalar eklenir. 

2.5.4.3 ÖAA Finansmanı 

(EV finansmanı dahil olmak üzere) Finansman söz konusu olduğunda, faaliyetin bir kısmını ve ilgili 
nakit akışlarını ve varlıklarını genel faaliyetten ayırmanın ve krediyi yalnızca bu faaliyet üzerinde 
yoğunlaştırmanın mümkün olduğu durumlar vardır.  

Bu gibi durumlarda, belirli bir dereceye kadar kurucu ve sahibi olan varlıklardan bağımsız olarak 
faaliyet, hak ve sorumluluklara sahip ayrı bir tüzel kişilik biçiminde bir ÖAA (Özel Amaçlı Araç) kurulur.  

Örneğin, termik yükü kullanmak ve elektrik şebekesine elektrik satmak suretiyle, birleşik üretime 
yatırım yapmak ve EV’den faydalanmak isteyen karmaşık faaliyetlere sahip büyük bir sanayi, yatırım 
yapacak ve gerekli kredileri alacak bir ÖAA kurabilir ve ana şirketten ve enerji operatöründen 
gelecekteki nakit akışlarını uzun vadeli satış anlaşmaları ile güvence altına alabilir. Banka, bağımsız 
ve ana şirketin faaliyetlerinden ayrı hale gelen ÖAA'nın nakit akışlarına güvenebilir. Sözleşmelerin 
düzgün bir şekilde yapılandırılmasıyla, banka ana şirket(ler)in olası mali problemlerinden bağımsız 
olarak gereken geri ödeme nakit akışını ÖAA gelirlerinden temin edebilir. 

2.5.4.4 Ara Finansman  

Ara kredi, güvence gerektirmeyen teminatsız borçtur; kredi kıdemi açısından düşük önceliklidir, yani 
diğer tüm borç yükümlülükleri yerine getirildikten hemen sonra, hisse senetlerinden hemen önce 
ödenmesi beklenir. Bunun yerine, borç verenler kredinin temerrüde düşmesi durumunda alacaklarını 
hisse senedine veya sahipliğe dönüştürme hakkına sahiptir. Bu, özel şirketlerin ilgisini çeken bir 
uygulamadır çünkü ara finansçılar şirketten kâr almazlar ve temerrüt durumu haricinde yönetim ve 
karar verme sürecine dahil olmazlar. İkinci derecede borç, bir ara finansman yapısı türüdür ve tüm 
kamu finansman araçları arasında en çok yönlü olanı olabilir. Diğer finansman türlerine göre faiz oranı 

                                                      
58 Balle, U. (2015). GrowthCap Teknik Not: KOBİ'ler için nakit akışına dayalı borç verme. Kenya Mali Sektör Derinleştirme (FSD) 'dan 
alındı: http://fsdkenya.org/wp-content/uploads/2015/07/15-07-30-GrowthCap-Technical-Note-Cash-Flow-Based-Lending.pdf 



  
 
 
 
 

 

 
 
Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi 
Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa - 92 - 

veya masraflar daha yüksek olduğundan doğrudan likidite sağlar ancak daha yüksek maliyetlidir. Riski 
Kıdemli borç verenlere indirgeyerek, aksi halde mümkün olmayan ticari banka finansmanlarını 
erişilebilir hale getirir. İkinci derecede borç, kredilerin etkin vadesinin uzatılması için kullanılabilir ve 
böylece projenin nakit akışlarını ve uygulanabilirliğini artırır. Geleneksel kredilerin aksine, geri 
ödemeleri sabit bir itfa planına bağlı değildir ve hisse senedi benzeri özelliklerle yapılandırılabilir. 
Örneğin, EV teknolojisi geliştiren ya da EV ile ilgili hizmetler sunan yeni KOBİ'ler için ara finansman 
telif hakkı ödemeleri olarak yapılandırılabilir. Yani faiz dahil olmak üzere, ara krediye kadar satılan ürün 
başına bir ücret ödenebilir.  

Ara finansman da Devletin sermayeyi azaltmadan ve kalıcı olarak fonları devreye sokmadan sermaye 
yeterlilik oranını düzeltmek için bir süre boyunca sermaye benzeri borç sağlayarak riskli olarak 
algılanan bankacılık faaliyetlerini desteklemesinin etkili bir yoludur. Ancak kredi riski bankada 
kalmaktadır ve borç kaldırıldığında potansiyel zararlar sermaye tabanını etkileyebilir. 

2.5.4.5 Karbon finansmanı 

Karbon finansmanı, proje bazlı sera gazı (SG) emisyonlarının azaltım süreçlerinin satın alınması 
anlamına gelir. Emisyon indirimleri, genellikle Kyoto Protokolünün Temiz Gelişim Mekanizması (TGM) 
veya Ortak Uygulamalar çerçevesinde bir UFK karbon fonu aracılığıyla bir katılımcı adına satın alınır.  
Emisyon azaltımları, Kyoto Protokolü kapsamındaki yükümlülüklere karşı veya diğer düzenlenmiş veya 
gönüllü sera gazı emisyon azaltma rejimleri için kullanılabilir. 

Deneyimler bugüne kadar sanayileşmiş ülkelerde bir ton karbondioksit (bir sera gazı) azaltma 
maliyetinin 15 dolardan 100 dolara kadar çıkabileceğini göstermiştir. 

Buna karşın, gelişmekte olan ülkelerdeki sera gazlarını azaltmak için bir ton karbondioksit başına 1 ile 
4 dolar arasında değişen bir çok olacak bulunmaktadır. Bu nedenle, daha düşük bir maliyetle elde 
edilen bir emisyon azaltımı, yönetmelik gereğince emisyonlarını azaltmak zorunda olan sanayileşmiş 
bir ülkedeki kamu ya da özel varlık için değer taşır. Dünya Bankası, AYB ve KfW, bu sertifikaları dürüst 
bir broker bazında satın alan fonlar kuran UFK kurumlarından bazılarıdır. 

Karbon fonları genellikle projelere borç vermemekte ya da kaynak sağlamamaktadır; daha ziyade, 
emisyon azaltımları bir dış denetçi tarafından onaylandıktan sonra, yıllık ya da dönemlik ödemeler 
yaparak bunları ticari bir işleme benzer bir şekilde satın almak için sözleşme yaparlar. Özünde, karbon 
finansmanı bir finansman mekanizmasından ziyade, projenin tasarruflarına ilave bir gelir elde etme 
aracıdır. Emisyon azaltımlarının satışından elde edilen ilave bir gelir akışının varlığının ve belirli bir 
işlemin genel yapısına dahil edilmesinin, projelerin mali açıdan uygulanabilirliğini artırdığı ve ticari 
kredinin veya hibe finansmanının risklerini azalttığı gözlemlenmiştir.  

Genellikle EV projeleri karbon finansmanının toplam proje getirilerinde ve borç kapsama oranlarında 
önemli bir artış sağlamasına yetecek kadar emisyon azaltımı sağlamaz. 

Yukarıdakilere ilave olarak, her ne kadar bir fonlama aracı olmasa da, Uluslararası Enerji Verimliliği 
Finansman Protokolü (IEEFP) bahsedilmeye değerdir; zira bankaları desteklemekte ve EV projeleri 
için kredi vermeye yönelik yaklaşımlarını olumlu yönde etkilemektedir. 

Hindistan, Karbon Finansmanı adını verdiği ilgi çekici bir program geliştirmiştir. Bu program 
kapsamında, enerji yoğun sektörde yer alan kuruluşlardan bir dizisi belirlenmekte ve belirlenen bu 
kuruluşlar tüketim açısından izlemeye alınmaktadır. Enerji verimliliği açısından, belirlenmiş olan 
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standartlardan daha iyi performansa sahip olan kuruluşlara, enerji sertifikası verilmektedir. Enerji-
verimli olmayanlar, ya bu sertifikaları satın almak ya da ceza ödemek zorundadırlar. 

2.5.4.6 Enerji Verimliliği Finansman Programı 

Uluslararası Enerji Verimliliği Finansmanı Protokolü (IEEFP), ticari bankaları EV yatırımlarının gerçek 
risk ve yararlarını nasıl inceleneceği ve değerlendirileceği konusunda bilgilendirmekte örnek olarak 
kullanılabilecek bir dizi araç ve en iyi uygulamaları içerir. IEEFP, Verimlilik Değerleme Kurumu'nun 
(EVO) çalışmalarının bir parçası olan uluslararası bir projedir. IEEFP'nin temel amacı, bankaları, 
ESCO nakit akışının ESCO kredileri için ana geri ödeme kaynağı haline gelebileceği konusunda daha 
iyi bilgilendirmektir.59 60 

IEEFP, Meksika Enerji Bakanlığı'nın tam katılım ve desteği ile bankalar da dahil olmak üzere diğer 
birçok piyasa paydaşıyla birlikte geliştirilmiştir. Hindistan ve Tayland'da da benzer girişimler 
gerçekleştirilmiştir. 

Aşağıdaki paragrafta Hindistan'daki deneyime yer verilmiştir. 

Bankalar "kurtarılmış" enerji birimlerinin temsil ettiği nakit akışlarını tanımak ve bunlardan para 
kazanmak için gereken araçlara sahip olmadıklarından, nakit akışlarının tek başına borç 
yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli olup olmayacağını değerlendiremezler. Öte yandan, çoğu 
Hintli şirketin EV yükseltmelerini üstlenecek teknolojik yetkinlikleri bulunmaktadır, ancak bu projeleri 
gerçekleştirmek için uygun fiyatlı kredilere sahip değillerdir. EV finansman protokolünün çözmeye 
çalıştığı sorun bu finansman uyumsuzluğudur.  

Hindistan'a Uyarlanmış Finansman Protokolü veya Metodolojisi olarak bilinen bu protokol, ticari 
bankaların enerji tasarruflarının yeni, öngörülebilir nakit akışlarıyla nasıl eşitlendiğini hesaplamalarına 
yardımcı olacak standart bir kılavuz olacaktır. Finans kurumları bu kılavuzu kullanılarak gelecekteki 
enerji tasarruflarını yeni nakit akışlarına dönüştürerek EV projelerinin banka tarafından kabul edilirliğini 
değerlendirebileceklerdir.  

Teorik olarak, bu metodolojinin geliştirilmesi için iyi bir başlangıç noktası, Verimlilik Değerleme 
Kurumu’nun (EVO) yaptığı çalışmalar olacaktır. Bu kurum, EV finansmanı konusunda lisanslı finans 
kurumlarının eğitilmesi için küresel standart haline gelmesi hedeflenen Uluslararası Enerji Verimliliği 
Finansmanı Protokolünün (IEEFP) geliştirilmesi üzerinde çalışmaktadır. IEEFP'ye olan ihtiyaç enerji 
tasarruflarının kredileri gere ödeyecek nakit akışlarına eşitlenemeyeceği yönündeki genel bir inanıştan 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, protokol, piyasa oyuncularını EV finansmanının yararları ve riskleri 
konusunda daha fazla bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

İlk bakışta IEEFP, EV finansmanı sorununu çözmek için iyi bir girişim olarak görünmektedir. Ancak 
belge, finansal değerlendirme personelinin kredi değerlendirme süreçlerini iyileştirmek ve bu 
teknolojilerin algılanan risklerini azaltmak için kullanabilecekleri önemli konuları göz ardı etmektedir. 
Ayrıca, yaklaşımı çok geneldir ve uygulanacak ülkelerin özel bağlamını göz önünde 
bulundurmamaktadır. Belgenin belirli ülkelerdeki kredi risk değerlendirme ekipleri için yararlı bir araç 
                                                      
59 “Verimliliği Yeniden Şekillendirmek: Hindistan'da enerji verimliliğini yönlendiren yenilikçi finansman modellerini tartışmak, IISD, 2015, 
"Uluslararası Enerji Verimliliği Finansmanı Protokolü", EVO, 2009 ve "APEC Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Finansman Görev 
Gücü İlerleme Raporu", APEC, 2007 
60 Langlois, P. (2010). Uluslararası Enerji Verimliliği Finansman Protokolü Enerji Verimliliği toplantıları Palais des Nations, Cenevre, 
İsviçre: Verimlilik Değerlendirme Kurumu (EVO). 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/adhoc/EE21_15_AHGE_June10/11_Item8_Langlois.pdf adresinden alınmıştır. 
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olması için, yerel EV düzenleyici çerçeveleri hakkında bilgi sağlamalı ve önde gelen finansal kuruluşlar 
tarafından uygulanan ilk EV kredisi yöntemlerinden alınan dersleri içermelidir. Segmentlerine ayrılmış 
şirketler ve gelir toplama yapıları gibi yenilikçi risk yönetim mekanizmalarını da ele almalıdır. Son 
olarak, projelerin uygulanacağı coğrafi alanların yanı sıra yerel geleneksel iş davranışları ve 
uygulamalarına yansıyan kültürel zihniyet gibi belirli riskleri de göz önünde bulundurmalıdır.  

Hindistan'daki USAID ve Enerji Verimliliği Dairesi, EVO protokolünün kapsadığı konuları genişletmek 
ve bankacılık çevrelerinin konuyla ilgili düşüncelerini ölçmek amacıyla EV finansmanı konusunda bir 
dizi eğitim programı düzenlenmiştir. Bu faaliyetler, Temiz Enerji Dağıtım Programını Geliştirme 
Ortaklığı çatısı altında geliştirilmiştir. Ulusal EV piyasa eğilimlerini tartışan seminerler ve yuvarlak masa 
toplantıları, bu teknolojilerin uygulanmasını destekleyen ulusal kamu programları ve ödeme 
performansını ve verimliliği sağlamak için kullanılan teknolojileri inceleyen vaka çalışmaları bunlardan 
bazılarıdır.61 

Tablo 2-1 Hint değerlendirmesine göre gelecekteki EV metodolojisinin neler içermesi gerektiğini 
açıklar. 

Kaynak: “Verimliliği Yeniden Şekillendirmek: Hindistan'da EV’yi yönlendiren yenilikçi finansman modellerini 
tartışmak, IISD, 2015 

 

                                                      
61 Verimlilik Değerlendirme Kurumu (2009). Uluslararası Enerji Verimliliği Finansman Protokolü Standartlaştırılmış Kavramlar. 
http://www.eeperformance.org/uploads/8/6/5/0/8650231/ieefp_2009.pdf adresinden alınmıştır. 
 

Tablo 2-1: Gelecekteki Enerji Verimliliği Finansman Protokolünün Tematik 
Kapsamı 

PROTOKOL KAPSAMINDAKİ KONULAR 

RİSK DEĞERLENDİRME ARAÇLARI TİCARİ BANKALAR İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ İŞ ALANLARI 
GELİŞTİRME 

Proje değerlendirme ve ekonomi 
- Proje değerlendirme yöntemleri: Kabul görmüş kredi 
değerlendirmelerine açıkça tanımlanmış kredi riski 
yöntemlerini dahil edin (kabul edilebilir net güncel değer, iç 
verim oranı, kredi koşulları vb.) 
- Kredi güvenliği işlemleri ve teminatı:  
Enerji verimliliği işlemlerini güvence altına almak için 
teminatsız alternatif yöntemleri araştırın. 
- Borçluların finansal kapasitelerinin gözden geçirilmesi: 
Bankanın mevcut kredi değerlendirme uygulamalarını 
inceleyin (banka onay kriterleri, belgelendirme, risk 
yönetim prosedürleri, vb.). 
- Standartlaştırma anlaşmaları ve belgelendirme: Enerji 
verimliliği kredilerini değerlendirmek için önerilen 
yönergeleri tanımlayın. 
 
Enerji ile birleştirilecek kredi derecesi artırma 
mekanizmaları 
verimlilik finansmanı 
- Kredi verimliliği projeleri için artırılmış kredi seviyelerine 
neden olabilecek kredi iyileştirme programları ve kredi 
talimatlarını bir araya getirecek stratejileri gözden geçirin. 
 
İş modellerini tamamen güvenli hale getirmek için 
mevcut/gerekli düzenleyici çerçeveler 
 
- Enerji verimliliği kredilerinin risklerini azaltmak için 
uygun düzenleyici çerçeveleri gözden geçirin. 

Enerji verimliliği iş alanı geliştirme: 
- İş geliştirme rehberleri: Bu yaklaşım, bankalar ve diğer 
YFK'larda yeni bir iş alanı olarak enerji verimliliği finansmanı 
geliştirmek için özel talimat ve önerilen prosedürleri 
içerecektir. 
Yeni ticari stratejiler ve ürünler, Hindistan'daki 
belgelendirme, profil ve ticaret uygulamalarına özel olmalı 
ve ülkenin çalışma zihniyetini anlamalıdır. Bu, banka ve 
diğer paydaşların algıladığı riskleri en aza indirmek için çok 
önemlidir. 
 
İş modelini ve yetkili tarafları tanımlama 
- Hindistan'da enerji verimliliği alanında görevli şirketler: 
Örneğin, BEE denetçilerinin, ölçme ve doğrulama 
incelemesinden sorumlu teknik olarak yetkili üçüncü 
taraflar olarak projeye dahil edilmesi, iş modeli için oldukça 
önemli olacaktır. 
- Enerji verimliliği finansmanı ile ilgili öğrenilen dersler ve 
en iyi uygulamalar: Enerji verimliliği finansmanı uygulayan 
bankalardan (segmentlerine ayrılmış yapılar, emanet 
hesapları ve müşterek banka hesapları, teknik bilgi sahibi 
personelin dahil edilmesi, her bir projenin vaka-bazında 
değerlendirilmesi vb.) 

 

http://www.eeperformance.org/uploads/8/6/5/0/8650231/ieefp_2009.pdf
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2.6 Uluslararası Kuruluşlardan, Bağışçılardan, AB'den veya Avrupa'daki ve 
Üçüncü Ülkelerdeki Hükümet Girişimlerinin Teşvik Programları 

2.6.1 Mevcut Uluslararası EV Planları 
Tüm ülkeler ve Uluslararası Kuruluşlar, son yıllarda ortaya çıkan çevresel sorunların bilincindeler. Buna 
cevaben, uluslararası kapsama sahip birçok finansal kurum EV programlarını ve girişimlerini 
gündemlerine dahil etmişlerdir. Bu kurumların en önemlileri Ek II’de belirtilmiştir. 

2.7 ESCO'lar ve Bankalar İlişkileri - Olası Problemlerin Gözden Geçirilmesi ve 
Tanımlanması 

ESCO'ların bir ülkede EV’yi geliştirme konusunda önemli bir rol oynayabileceği yaygın olarak bilinse 
de gerçekte birçok engel, ESCO'ların finansal piyasalara ve özellikle bankalara yaklaşmasını 
zorlaştırmaktadır. Bu bölüm, ESCO gelişimini teşvik etmek adına sergilenen ciddi çabaya rağmen 
gelişmekte olan birçok ülkedeki ESCO'ların piyasaya girmesinin önündeki engelleri ele alacak ve bu 
engellerin üstesinden gelerek başarılı olmanın yollarına değinecektir. 

Gelişmekte olan ülkelerde, finansman eksikliği veya finansmana erişememe ESCO'ların önündeki 
temel engellerden biridir. .62 63 Önemli finansman engellerinden bazıları şunlardır:  

• Sermaye yetersizliği ve olgunlaşmamış bankacılık sektörü: Gelişmekte olan bazı 
ülkelerde, yerli finansal kuruluş sektörü olgunlaşmamış, işlevsiz veya istikrarsız olabilir ve bu 
da ESCO'ların yerel finansmana erişmesini zorlaştırır. Ayrıca, sermayenin yetersiz olduğu 
yerlerde EV projeleri, diğer değerli enerji ve sanayi projeleriyle rekabet etmek zorunda kalır.  

• ESCO'lar finansmana nasıl erişileceğini bilmemektedir: Hibe, kredi ve borçlanma imkanları 
şeklinde çok sayıda uluslararası finansal destek mekanizması bulunmaktadır. Kuzey Amerika 
Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi kalkınma bankaları, uygulanabilir 
EV projelerini finanse etmek konusunda isteklidirler. Bununla birlikte, ESCO'lar çoğunlukla 
bunlara nasıl erişileceğini bilmezler veya olası müşterilerine kredi koşullarını kabul ettiremezler. 
Yerel kaynak sermayesine erişim sistemleri de çoğu zaman belirsizdir ve bilinmemektedir. 
ESCO'lar genellikle önemli teknik uzmanlığa sahiptir, ancak finansal uzmanlıkları kısıtlı olabilir 
ve finansal kurumların ihtiyaçlarını anlayamayabilirler. ESCO'lar genellikle yetkin 
mühendislerden oluşan sağlam bir kadroya sahiptir; ancak hizmetlerini müşterilere satacak ve 
endişeleri hafifletecek deneyimli pazarlama ve satış personeli yoktur. Sonuç olarak hem 
müşteri hem de finansal kuruluş genellikle ilave bağımsız teknik değerlendirme talep eder ve 
bu da maliyetleri artırır. 

                                                      
62 Uluslararası Sürdürülebilir Enstitüsü. (2010, Mayıs). Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Hizmet Şirketleri (ESCO'lar). 
Https://www.iisd.org/pdf/2009/bali_2_copenhagen_escos.pdf adresinden alınmıştır.  
63 Jas Singh - Enerji Birimi, Avrupa ve Orta Asya Dünya Bankası. (2014). ESCO Dünyada Geliştirme. 
Http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FEtkinlik%2FMENR_esco_roundtable_Singh_052014(jas).pdf 
adresinden alındı. 
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• ESCO'lar ve müşterileri tanınan kurumlar değildir veya kredi değerlilikleri olmadığı 
düşünülür: Gelişmekte olan birçok ülkedeki bankacılık sistemleri tutucu bir yapıdadır ve EV, 
performansa dayalı sözleşme ve ESCO'lar hakkında bilgi ve deneyim sahibi değildir. Bu 
nedenle ESCO'lar, riskli olarak kabul edilir ve yüksek risk algısı faiz oranlarını yükseltir. 
Özellikle sınırlı kredi geçmişi, proje veya referansı olan yeni ESCO'lar finansman almakta 
güçlük çekmektedir. Olası müşterilerin de finansal sermayesi sınırlı olduğundan, projenin 
tamamı finansal kuruluşlar açısından kredi değerliliğine sahip değilmiş gibi algılanır. Maalesef 
ESCO'lar bazen müşterileri sözleşme için önemli hazırlık çalışmalarına başladıktan sonra 
kendilerinin kredi değerliliğine sahip olmadıklarını öğrenirler. Başarılı olmayan ya da 
geçmiştekilerden daha başarısız olan projeler bankaların ESCO'ya kredi vermesini daha da zor 
hale getirir. Bu durum, bazı ESCO projelerindeki getiri oranlarının gizli ve ek masraflardan ötürü 
yetersiz kaldığı Hindistan'da yaşanmıştır. 

• Geleneksel finansman kuralları, Enerji Performansı Sözleşmesi ile örtüşmemektedir: 
Geleneksel finansman kuralları ESCO'lar için çoğunlukla engel teşkil eder. Ticari bankalar, 
ESCO tipi projelere yönelik borç verme uygulamalarında temkinli davranma eğilimindedir ve 
finansman kurallarını genişleterek yaratıcı çözümler oluşturmayı genellikle istemezler. Finansal 
Kurum uygulamaları ile ilgili bazı önemli zorluklar şunlardır:  

• Çoğu finansal kurum, işletme sermayesi karşılığında kredi vermeyi tercih eder: EV 
projeleri veya maliyet tasarrufu projeleri bu anlamda geleneksel değildir. Bankalar, (negatif) 
nakit çıkışı projelerinden ziyade (pozitif) nakit girişi projelerini tercih eder.  

• Finansal kurumlar, kısmen daha iyi mali geçmişe sahip olduklarından kısmen de küçük 
projelerin daha yüksek işlem maliyetleri olduğundan büyük projeler için ya da büyük 
işletmelerle çalışmayı tercih ederler. Meksika'da finansal kurumlar, karmaşık finansman 
gerektiren yüksek işlem maliyetlerini meşrulaştırmak için projelerin en az 50 milyon dolara mal 
olması gerektiğine inanır. Ancak pek çok EV iyileştirme projesinin maliyeti 500.000 ile 1 milyon 
dolar arasındadır.  

• Finansal kurumlar varlık bazlı finansmanı, nakit akışı proje bazlı finansman yöntemine 
tercih eder. Proje finansmanı, proje ekipmanını ve nakit akışlarını teminat olarak değerlendirir. 
Çoğu kredi, borç alanın kredi geçmişine ve borçlanma kapasitesi de ESCO'lar için sorun teşkil 
edebilecek bir kriter olan teminata dayanır. ESCO projelerine kredi verilmesinin yalnızca ESCO 
ya da müşterinin nakit mevduat ya da likit varlığı olduğunda düşünüldüğü söylenir.  

• ESCO'lar başlangıç finansmanı sağlamada güçlük çekmektedir. ESCO'lar ekipman satın 
alımı, ön maliyetler, proje geliştirme ve kapasite geliştirme faaliyetleri için finansmana ihtiyaç 
duyar. Bunlar, çoğunlukla teminatsız finanse edilecek varlık bazlı olmayan yatırımlardır.  

• EV projeleri için her zaman geçerli olmayan kısa geri ödeme süreleri veya yatırım 
getirilerine genelde ihtiyaç duyulur. EV projelerinin geri ödemesi, bir yıl kadar kısa bir zaman 
alabilir veya beş ile on yıl sürebilir. ESCO'ların faaliyetlerini büyütmek ve sonraki projeleri 
gerçekleştirmek için uzun vadeli finansmana ihtiyacı vardır.  

• Bankalar ticari riski teknik riske tercih eder. EV projeleri, tasarruf sağlamak için teknolojiye 
güvenir. Ancak bankalar genellikle EV teknolojisi ile ilişkili risk seviyesinin değerlendirilmesiyle 
ilgili teknoloji bilgisine veya tecrübeye sahip değildir ve bu nedenle değerlendirmelerinde çok 
çekimser davranma eğilimindedirler. 

• ESCO'lar ve güvenilirlik endişeleri hakkında yetersiz bilgi: Gelişmekte olan birçok ülkedeki 
ESCO'lar müşteri, banka, tedarikçi ve hükümetlerin EV (teknoloji özellikleri, maliyetler, enerji 
tasarrufu potansiyelleri ve kurulum potansiyelleri), çeşitli performans sözleşmeleri ve 
finansman kaynakları ve ESCO'ların tam olarak ne yaptığı konusunda yetersiz bilgi sahibi 
olmasından muzdariptir. 
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• ESCO'lar çoğu zaman olası müşterileri ve finansörleri tasarruf sağlama konusundaki 
kararlılığı ve tasarrufların sürdürülebilirliği konusunda ikna etmede önemli zorluklarla 
karşılaşırlar. Yeni uygulamalara ve risklere karşı gösterilen kültürel ve kurumsal isteksizlik 
önemli bir etmendir. Müşteriler çoğu zaman ESCO'lar tarafından sağlanan hizmetlerin kulağa 
gerçek olamayacak kadar iyi geldiğini, bu nedenle bir şeylerin yanlış olduğunu düşünür. Bazı 
ülkelerde erken aşamalarda başarı öykülerinin olmaması da buna katkıda bulunur. 

Bu zorluklar, genellikle ticari bir bankacılık sektörünün ESCO projelerini finanse etmek istememesine 
sebep olur. 

2.7.1 ESCO'lar için Mevcut ve Olası Finansman Modelleri 
ESCO finansmanı için temel seçenekler şunlardır: yerli ticari finansal kurumlar, yerli kalkınma 
bankaları, devlet EV fonları, özel sermaye ve uluslararası kuruluşlar. 64 

ESCO gelişimini teşvik etmede önemli yeri olabilecek bazı finansman destek yapıları ve finansman 
mekanizmaları şunlardır:  

• EV kredileri için özel kredi kurumları: EV kredileri için özel kredi kurumları veya kalkınma 
bankaları kurun. Bu tür kurumlar, yerel finans sektörünün karışıklık içinde olduğu, 
olgunlaşmadığı veya yeniden yapılanmanın ortasında olduğu durumlarda özellikle önemli 
olabilir. Ancak ticari bankacılık sektöründen uzaklaşılması sonunda ticari bankaların 
devralmasını teşvik ettiği için bazı zorluklara sebep olabilir.  

• İmtiyazlı finansman, kalkınma fonları ve bağışlar: Hükümetler veya uluslararası kuruluşlar, 
ESCO'lara düşük faizli krediler, faizsiz krediler veya hibeler şeklinde imtiyazlı finansman 
sağlayabilir. %80 ile 100 arasında finansman sağlayan bir ESCO kalkınma fonu, yeşil fon veya 
EV fonu geliştirilebilir. ESCO, fon bilançosunu sağlayabilir veya tamamı sağlanmışsa, daha 
yüksek faiz oranları ödeyebilir. Bu fonların amacı, kapasite geliştirme ve başlangıçtaki enerji 
denetimlerini üstlenme gibi projenin hayata geçirilmesiyle ile ilgili risklerin azaltılması olacaktır. 

• Kredi garantileri: Kamu veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen kredi garantileri, 
uygulanabilir bir ESCO sanayisinin kurulması için yerel ticari finansal kurumlarının kredi verme 
konusundaki istekliliğini artırmakta çok önemli bir bileşen olabilir. Tam veya kısmi riskli kredi 
garanti programları kredi geri ödemelerinin bir kısmını veya tamamını bireysel proje bazında 
veya finansal kuruluşlar için geniş kapsamlı bir yardım paketi olarak sunar. Kredi garantisi 
programları, yeni ESCO'lara/mevcut ESCO'lara yardımcı olur ancak bununla birlikte, başlangıç 
finansmanı edinmek, kredi geçmişi oluşturmak ve bir bankayla kredi ilişkisi geliştirmek için mali 
açıdan yeterince güçlü değildir. Bu sistem kurulduktan sonra, Çin'deki daha büyük ESCO'ların 
artık kredi garanti programlarına ihtiyacı kalmamıştır. Dünya Bankası deneyimi, kredi 
garantilerinin bankacılık sektörünün oldukça işlevsel olduğu ve EV kredileri ile ilgilendiği, ancak 
gerçek veya algılanan geri ödeme risklerinin bu kredilere temel engel oluşturduğu durumlarda 
tamamlayıcı bir dokunuş olarak en iyi sonucu verebileceğini göstermektedir. Krediler, yine de 
ticari olarak uygulanabilir ve güvence altına alınmış olmalıdır. Kredi garanti programları için 
başarılı modeller arasında Brezilya hükümetinin BNDES programı ve Macaristan’daki ve 
Çin'deki Dünya Bankası GEF programları yer alır.  

                                                      
64 Graz Enerji Ajansı Ltd. (2008). Enerji Performansı Sözleşme Projeleri İçin Finansman Seçenekleri Karşılaştırma ve Değerlendirme: 
Nihai El Kitabı No. 2. Sürüm_071112. 64 https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-
projects/files/projects/documents/eurocontract_epc_financing_manual_en.pdf adresinden alınmıştır. 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/eurocontract_epc_financing_manual_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/eurocontract_epc_financing_manual_en.pdf
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• Müşteri Kredi Risk Garantileri. Bankaların müşterileri ile karşı karşıya kaldığı risklere benzer 
şekilde ESCO'lar da, genellikle müşterilerinin ödemelerindeki gecikmeler şeklinde ortaya çıkan 
kredi risklerine maruz kalır. Bazı durumlarda (örneğin, Bulgar EVDF) farklı bir kurum, küçük bir 
risk primi karşılığında bu riskini üstlenir. ESCO'ların güvenebileceği daha güvenilir bir nakit 
akışı vardır ve bu şekilde desteklenen taleplerin nakit ödeme karşılığında bir finansal kuruma 
aktarılması daha kolaydır. 

• Alacak hakkı devri. Alacak hakkı devri ya da “forfeiting” gelecekteki alacakları bir taraftan 
(burada, ESCO'dan) diğerine (alıcıya, yani finans kurumuna) aktarma yöntemi olan yenilikçi bir 
finansman seçeneğidir. Asıl alacaklı (ESCO) alacaklarından vazgeçer ve yeni alacaklı (FK) 
borçludan (müşteri) gelecekteki alacaklarını talep etme hakkına sahiptir. ESCO bir defaya 
mahsus indirimli bir ödeme karşılığında gelecekteki alacaklarını bir finans kurumuna satar. 
Gelecekteki alacaklardan vazgeçilmesi bağımsız bir finansman seçeneği değildir, ancak finans 
kurumu için ilave teminat görevi görebilir. 

• Hakların devri ile ESCO, işlemi uzatılmış ticari ödemeler olarak gösterir ve kredi riskini 
üstlenen bir bankaya uzun vadeli alacak olarak satar. Hak devri işleminde, ESCO veya 
ekipman satıcısı Enerji Ödeme Anlaşmasından gelecek alacaklarını (örneğin, nihai tüketici 
ödemeleri) Atama Sözleşmesi vasıtasıyla kredi veren kişiye varlıkların rehini ile birlikte 
devreder. Nihai tüketici doğrudan bankaya ödeme yapar; ödemeler ESCO borcunu amorti 
etmek için kullanılır. 

• Diğer düzenlemelerde ESCO, gelecekteki ödemelere karşı haklarını iskontolu bir ön ödeme 
karşılığında finans kurumuna devreder, ancak nihai tüketici riskini taşımaya devam eder. Bu 
gibi durumlarda, nihai tüketici, ESCO ve kredi verenler genellikle "Devir Bildirim ve Kabul 
Belgesini" imzalarlar ve böylece Nihai Tüketici Devir Sözleşmesinin şartlarını kabul eder ve 
gelecekteki talepleri yerine getireceğinin güvencesini bir kez daha vermiş olur. Enerji Hizmetleri 
Anlaşması uyarınca, ESCO performans garantisi sağlarken, nihai tüketici yatırımın amorti 
edilmesi için sabit bir aylık ödeme yapar. Kurulu olan tüm teknolojik ekipman ESCO'ya rehin 
olarak verilir. ESCO, sistemin bakımını yapar ve nihai tüketici ayrı bir Bakım Sözleşmesi 
uyarınca bu hizmet için sabit aylık ödeme yapar. 

• ESCO'lar için yerel ticari finansal kurum desteği. ESCO'ların uzun vadeli başarısı için yerli 
ticari finansal kurumların/bankaların, ESCO projelerinin finansmanında er ya da geç bir rol 
oynamaları gerekir. ESCO'lar, finansmanları için ticari şartlarla baş edebilecek konuma 
gelmelidir. Bu, kurumsal değişiklikler gerektirir ve bu nedenle, zaman içerisinde devamlılığı 
gereken bir çabadır. Çoğu gelişmekte olan ülkedeki ESCO başarıları bugüne kadar Dünya 
Bankası gibi uluslararası kuruluşların yatırımlarıyla gerçekleştirilmiştir ve bu ülkelerdeki 
ESCO'lar kendine yetebilen bir ticaret finansman aşamasında değildirler. ESCO'ları ticari 
finansman şartlarıyla baş etmeye ve ticari bankaları ESCO'ları finanse etmeye hazır hale 
getirebilmek için önemli çalışmalara ihtiyaç duyulacaktır. Gelişmekte olan her ülkeye özel 
benzersiz unsurları tanımlamak için özenli ülke içi inceleme çalışmaları ve uyarlamalar 
gerekebilir. EV finansmanı projelerinin başarısızlığı, çoğunlukla başka yerdeki çözümlerin yeni 
çevrelere uyarlanamamasından kaynaklanmaktadır. 65  

Yerli finansal kurumlardaki değişiklikleri teşvik etmeye ve engelleri aşmaya yönelik bazı yaklaşımlar 
şunlardır:  

                                                      
65 Mek Meksarikul - Kasikornbank. (2014). Banka, ESCO'lar ve Müşteriler Arasında Üç Yönlü Bir Ortaklık. 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/gee21/Worshop_Bangkok_April_14/Session_7e_Meksarikul.pdf_ adresinden 
alındı 
 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/gee21/Worshop_Bangkok_April_14/Session_7e_Meksarikul.pdf_
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• ESCO'lar yoluyla EV finansmanını anlamak için banka personeline ve diğer paydaşlara genel 
kapasite geliştirme çalışmaları sunun.  

• EV kredileri, yeni kredi mekanizmalarının geliştirilmesi ve proje değerlendirmesi yapılmasıyla 
ilgilenen finansal kurumlar için bu alanlarda daha detaylı teknik yardım sağlayın.  

• ESCO geliştirme programlarının başlangıcındaki EV kredileri ile ilgilenen finansal kurumlarla 
ortaklıklar kurarak sürece dahil olmalarını ve projeleri anlamalarını sağlayın (ve hatta proje 
seçiminde bile yer alabilirler). Bu algıladıkları riski azaltır, EV projelerini değerlendirme 
kapasitelerini artırır ve ESCO kredileri için uygun araçlar oluşturmaya teşvik eder.  

• Üçüncü taraf finansmanı hakkında bilgi vermek ve faaliyetleri koordine ederek ve işbirliği 
kurarak yatırımları hızlandırmak için ESCO'ları, devlet kurumlarını, ESCO derneklerini, 
aydınlatmayı ve ekipman üreticilerini, bankaları ve kamu hizmetlerini de içeren bir üçüncü taraf 
finansman ağı oluşturun.  

• Bankaları EV kredilerini iyi müşterilerine ilave hizmet sunacak bir araç olarak veya 
bankanın belirli sanayi kredi piyasalarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik bir yaklaşım 
olarak düşünmeye teşvik edin. EV kredileri nispeten küçük bir piyasadır. Sonuç olarak 
bankalar, daha geniş kapsamlı kazanımlardan bazılarını göremedikçe ilgisiz kalabilirler.  

• Finansal kurumların uluslararası finansal kurum ortaklarından bilgi almanın faydalarını 
anlamalarına yardımcı olun. Uluslararası finansal kurumlar EV projelerinde sıklıkla yer 
almaktadır. Yerel finansal kurumlar bu ortakların risk değerlendirme ve ekspertiz tekniklerini 
öğrenmekten fayda sağlayabilirler.  

• Finansal kurum sektöründeki ilk aktörlere veya iyi vatandaşlara teşvik sağlayın. Pek çok 
bankanın kurumsal ve sosyal sorumluluk hedefleri vardır. Onların EV kredilerini bu hedefleri 
gerçekleştirmek için bir araç olarak görmelerini sağlamak, bu hedeflerin farkında olduğunuzu 
göstermek yararlı olabilir.  

• Bir önceki bölümde tartışıldığı üzere, kamu kurumlarının fonlarıyla desteklenen ve finansal 
kurumların riskle ilgili endişelerini azaltacak ve ticari EV kredi programlarının geliştirilmesinde 
önem arz edebilecek kredi teminat fonları oluşturun.  

• Uluslararası Enerji Verimliliği Finansman Protokolünün (IEEFP) geliştirilmesini ve teşvik 
edilmesini destekleyin. Bu protokol halihazırda geliştirilmektedir ve bu protokolün, yerli 
finansal kuruluşların projeleri analiz etmeleri ve ESCO'lara para tahsis etmeleri için bir plan ve 
rehber olarak görülmesi amaçlanmaktadır. Yerel ticari bankacıların ESCO'lara kredi verme 
konusunda kendilerini daha güvende hissetmeleri amaçlanmaktadır. IEEFP, 2004 yılından 
itibaren Verimlilik Değerleme Kurumu (EVO) tarafından geliştirilmiştir. EVO, Uluslararası 
Performans Ölçüm ve Doğrulama Protokolünün (aşağıda ele alınan) geliştirilmesinden de 
sorumlu kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. EVO, Tayland ve Meksika'da IEEFP'nin 
geliştirilmesini de üstlenmiştir.  

Finansal kurumların teşvik edebileceği bazı önemli değişiklikler şunlardır: 66 

• Nakit akışına dayalı veya projeye dayalı finansmana geçin: Finansal kurumlar, ESCO 
projelerinin sağladığı maliyet tasarruf nakit akışlarını tanımak ve anlamak için mekanizmalar 
geliştirmeli ve bu fonları kredi geri ödeme ve kredi güvenliği aracı olarak kullanmalıdır. İdeal 
olarak, kredi geri ödeme planı proje nakit akışıyla uyumlu olmalıdır.  

                                                      
66 Uluslararası Finans Kuruluşu. (N.d.). IFC Enerji Hizmet Şirketi Pazar Analizi: Nihai Rapor  
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/dbaaf8804aabab1c978dd79e0dc67fc6/IFC+EE+ESCOS+Market+Analysis.pdf?MOD=AJPERES 
adresinden alındı. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/dbaaf8804aabab1c978dd79e0dc67fc6/IFC+EE+ESCOS+Market+Analysis.pdf?MOD=AJPERES
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• Kredi geri ödemeleri için sağlam ödeme yapıları oluşturun: Projeden kaynaklanan nakit 
akışlarının borç verenlere iletilmesini sağlamak için sağlam bir ödeme yapısı oluşturmak, 
ESCO sözleşmelerinin başarılı olması için çok önemlidir. ESCO'lar, borç ödemelerinde enerji 
tasarrufundan gelen nakit akışlarını güvenceye almak için bir ödeme güvenlik mekanizmasına 
ihtiyaç duyarlar. Müşterilerin, kredi verenlerin ve ESCO'ların emanet hesapları, akreditifler veya 
nakit teminatlar gibi gayri kabili rücu ödeme yapılarını göz önünde bulundurması gerekebilir.  

• Teminat gereksinimlerini değiştirin: Tahmini gelir akışlarıyla güvence altına alınan kredilere 
veya müşterilerin ve diğer kurumların teminatlarla menkul kıymetlendirme yapmasına olanak 
sağlayın.  

• Daha fazla esneklik: ESCO'lar genellikle kredi ürünlerinde daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyar. 
Belirli hedef segmentlerdeki kredi ürünlerinin özelleştirilmesi gerekebilir. Programların 
uygulama sırasında yeniden düzenlenebilmesi için kredi tasarımında daha fazla esneklik 
sağlanmalıdır. Projelerin yeniden finanse edilmesine izin verilmesi de ESCO'lar için önemli bir 
ihtiyaç olabilir.  

• Küçük projeleri finanse etme veya projeleri gruplandırma olanağı: Küçük projeler, finans 
kurumlarının tercihleri ve küçük projelerin yüksek işlem maliyetleri nedeniyle genellikle 
finansmana uygun değildir. Yine de, uygulanabilir bir ESCO sanayisinin önemli bir bileşeni 
olabilirler. Bazı bankalar belirli bir değerin altındaki projeleri kabul etmediği için projelerin 
gruplandırılması, işlem maliyetlerini düşürür ve finansman alma olasılığını artırır. Gruplar, 
birkaç ticari amaçlı bina veya konuttan ya da çok projeli tesislerden oluşabilir. Banka, ESCO 
ya da hükümet proje toplayıcı olarak görev yapabilir. Hindistan'da, bankalar EV kredileri için bir 
küme yaklaşımı geliştirmiş ve aynı coğrafi bölgedeki, aynı sanayi alt sektöründeki veya aynı 
teknik yenilikleri kullanan proje grupları için şablon krediler oluşturmuştur. Küçük projeler için 
standartlaştırılmış proje onay parametreleri oluşturularak yaklaşımların daha verimli hale 
getirilmesi, daha küçük projelerin finansmana erişimini de kolaylaştırabilir.  

• Finans ekipleri ile birlikte özel EV finansman programları: ESCO'lar, Hindistan ve 
Tayland'daki bankaların yaptığı gibi, belirli EV finansman programlarının oluşturulmasından 
fayda sağlayacaklardır. Bu programlar, EV kredi koşullarını açıkça belirler ve ESCO'ların veya 
müşterilerinin finansman başvurusunda bulunacakları tek nokta halini alır. Tayland'daki gibi 
projelerle ilgili teknolojik riskin değerlendirilmesine yardımcı olmak adına mühendisler ve 
analizciler ile birlikte kurum içi EV proje departmanlarının veya finans ekiplerinin oluşturulması 
da yararlı olacaktır.  

Bir ESCO’ya kredi risk teminatı sağlanması konusunda ilginç bir örnek, Bulgar döner sermayesi 
EVYKF’sinde bulunabilecektir.  

 

2.7.1.1 Finansal garantiler: Bulgaristan'daki EVYKF garanti fonu67   

ESCO'lar için portföy garantisi, EVYKF'nin en ilgi çekici özelliklerinden biridir. Aslında, ESCO'lar 
normalde faaliyetlerini finanse etmek için borca büyük oranda bağımlıdır; bu da projelerinden elde 
edilen nakit akışlarının titizlikle koordine edilmesi ve bütçelendirilmesini gerektirir. Müşteri ödemelerinin 
gecikmesi veya temerrüde düşen müşterilerin ESCO'nun borç ödeme hizmetini ciddi şekilde aksatması 
muhtemeldir. EVYKF, ESCO'lara müşterilerinin ödemelerinin gecikmesi halinde toplam 
ödemelerin%5'ine varan oranda bir garanti sunar. Nitekim, istatistiksel olarak müşteri hataları 
taahhütlerin %5'ini aşmamaktadır ve hiç ödeme yapılmamasındansa gecikmeli olarak ödenmesi 

                                                      
67 Quotation from “Alternative financing schemes for energy efficiency in buildings”, Adrien Bullier & Christophe Milin, European 
Council For An Energy Efficient Economy, 2013 and the EERSF site ,  
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ihtimali daha yüksektir. Bu garanti proje bazlı değil, portföy bazlı olup, risk primi seviyesinin farklı 
projelere göre ayarlanmasına olanak sağlar. EVYKF amortisör görevi görür, bu da ESCO'lar ve 
bankalar daha az riskli olmasından dolayı daha düşük bir İç Verim Oranını (IRR) kabul edebileceğinden 
finansman maliyetini düşürür. Ayrıca, böyle bir ürün EVYKF'nin öz sermayesi için mükemmel kaldıraç 
sağlar. Örneğin, 500.000 Bulgar Leva’lık bir garanti 10 milyon Bulgar Leva’lık bir yatırım portföyünü 
taşıyabilir, yani 1'e 20'lik bir kaldıraç etkisi vardır. 

 
Şekil 2-13: Bulgar EVYKF Müşteri Kredi Garantisi (Kaynak EVYKF sitesi) 

Uygulama mekanizması şudur: 

• EVYKF, önceden onaylanmış bir proje portföyü için portföy garantisi vermek üzere ESCO ile 
bir çerçeve anlaşması imzalar; 

• ESCO, bir EV projesi ihalesi kazanır; 
• EVYKF projeyi onaylar ve onaylanan projeler portföyüne ekler; 

 

2.7.2 Öz Sermaye Katılımı  
Şirketlerin yatırım planlarını finanse etmek için sıklıkla kullandıkları bir yöntem de, yeni paydaşlar 
alarak sermayeyi paylaşmaktır. Bu, yeni fon elde etmek için en "güvenli" ve "sağlıklı" yol olarak görülür 
çünkü bu tür fonların iadesi veya faiz ödemesine gerek yoktur. Öte yandan, bu mevcut paydaşların 
hisse durumunu zayıflatır ve yönetim hakkında fikir beyan edebilecek ve olası kazançların bir bölümün 
ortak olacak yeni ortakları zorunlu kılar. 

EV yatırımları, genellikle yatırımın tamamına kıyasla küçüktür ve yeni öz sermaye katılımı gerektirmez. 
Hisse senedi piyasalarına erişimi olan ve Borsadan yeni hisse ihracı için fon çekme olanakları olan 
büyük şirketler için bile yeşil bir tahvil ihracı daha uygundur. EV yatırımları, bir tahvil ihracını geri 
ödemek için gerekli olan istikrarlı tasarruf akışını sağlar. 

Öte yandan, özellikle EV piyasasının büyüme aşamasında faaliyet gösteren ESCO şirketleri ve EP 
yüklenicileri, acil fonlara ve sağlam bir öz sermaye pozisyonuna ihtiyaç duyar. Bu gibi durumlarda, 
katılımın bir kısmını piyasanın fırsatlarını takip ederek çok sayıda kar sağlayabilecek daha büyük bir 
şirketin hisselerinin bir kısmı karşılığında devretme olasılığı düşünülebilir. 
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Bu gibi durumlarda, geniş bir seçim yelpazesinden uygun öz sermaye ortağını seçmek çok önemlidir. 
Bu gibi seçeneklerden bazıları şunlardır:  

• Komanditerler. Sağlıklı bireyler, akrabalar, tecrübesiz olanlar ve günlük yönetimle uğraşmak 
istemeyen ancak katılımı gelecekteki karlılık için bir yatırım olarak görenler. 

• Uzun vadeli bir tahvil oluşturmak ve faaliyetin bir bölümünü kendi şirketleri aracılığıyla kanalize 
etmek için yatırım yapmak isteyen iş arkadaşları, tedarikçiler ve kurumlar. Bu gibi 
durumlarda, anlaşmanın karşılıklı yarar sağlayabilmesi için beraberindeki ilişkilerin dikkatle 
değerlendirilmesi tavsiye edilir. 

• Yerel piyasaya adım atmak isteyen muhtemelen uluslararası tecrübeli oyuncular. Bu gibi 
durumlarda, olası ortakların uzmanlığı, teknoloji transferi ve marka adı sağladıkları öz sermaye 
ile aynı derecede önemlidir. 

• Risk Sermayesi Şirketleri: önceden kararlaştırılmış çıkış yolları ve yıllık karlılık sağlanırsa 
büyüme olasılığı olan piyasalara yatırım yapmaya isteklidirler. Edindikleri servet için yeterli 
nakit getirirler, değerli yönetim araçları ve bilgileriyle katkıda bulunurlar ve kısa süreyle (3-7 yıl) 
kalmayı planlarlar. Öte yandan, Risk Sermayesi Şirketleri, yıllık gecikme oranları ve hisse 
senetleri için geri alım fiyatı konusunda zorlu şartlar belirler ve bunlar yerine getirilmezse ağır 
cezalara neden olabilir. Bu nedenle, şirket büyümesinin vaatleri yerine getireceğinden emin 
olunmalıdır.  

2.8 Nihai Tüketici / Sektöre Göre Uygun Finansman Yöntemleri 

EV yatırımları haneler, KOBİ'ler, Büyük Sanayi Kuruluşları ve Kamu Sektörü yetkilileri gibi yapısal 
olarak birbirinden farklı nihai tüketiciler tarafından gerçekleştirilir. Her nihai tüketici grubu yapısı, boyutu 
ve karmaşıklığı (küçük bina, endüstriyel süreçler) bakımından farklı yatırımlar yapmaktadır. Yatırımlar 
aynı olsa dahi, risk profilleri ve finansman özellikleri finansman ihtiyaçlarını farklılaştıracak ve önceki 
finansman yöntemlerinin uygunluğunu iyi ya da kötü yönde etkileyecektir.  

• • Ticari ve Endüstriyel Kullanım Binaları. Özel meskenlerin EV yatırımları bina iyileştirmesi 
ile ilgili yatırımları hedef alır: aydınlatma, izolasyon (duvarlar ve pencereler), ısıtma gereçleri. 
Bu tür uygulamalar, bilindik çözümler ve mevcut ekipman ve malzeme yelpazesi arasında 
yaygındır. Finansman açısından, meskenlerin güçlü bir teşvik programına ve perakende 
bankalar aracılığıyla yönlendirilen tahsis edilmiş kredi limitlerine ihtiyacı vardır. Fatura 
üzerinden finansman gibi yöntemler kullanılabilir. Standartlaştırılmış başvuru ve onay 
süreçleriyle program farkındalığı girişimleri önemlidir. 

o Finansal kiralama 
o ESCO’lar ve performans garantisi ile ilgili anlaşmalar 
o Kredi limitleri 
o Fatura üzerinden finansman 

• Özel Meskenler. Öncekine benzer şekilde, Özel Meskenlere ilişkin EV yatırımlarında bina 
iyileştirmesiyle ilgili yatırımlar amaçlanmaktadır yukarıda açıklandığı şekilde hizmet 
sağlanabilir. Birçok sahibi, kiracısı vb. olan çok daireli binalar ele alınırken proje koordinasyonu 
ve finansmanı, farklı risk profilleri sebebiyle oldukça karmaşık ve zorlu olmaktadır. Tüm proje 
için güvence sağlayan bir fonun varlığı hızlandırıcı bir rol oynar.  Program farkındalık girişimler 
ve basitleştirilmiş, standartlaştırılmış uygulama ve onay süreçleri yine önemlidir. Finansman 
aracı seçenekleri şunlardır: 

o Finansal kiralama 
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o ESCO’lar ve performans garantisi ile ilgili anlaşmalar 
o Kredi limitleri 
o Fatura üzerinden finansman 

• Kamu Nihai Tüketicileri. Bu yatırım hattının en zorlu görevi, çeşitli yetkililerin EV çalışmalarını 
belirsiz veya muğlak kalmış alanlar olmaksızın hızlı bir şekilde bulması, ataması, ilerlemelerini 
izlemesi, kabul etmesi ve yürütmesi için basit, fakat sağlam bir dizi yönetmelik ve hukuki 
prosedürler oluşturmaktır. Diğer EV yatırımcıları için bir örnek teşkil edeceğinden bu çerçevenin 
varlığı önemlidir. Finansal yöntemler arasından Performans Garantileri, risk faktörlerinin 
azaltılması için çok önemlidir. Fon artışı bakımından Devletle kesin ilişki önemli bir rol 
oynamaktadır: Devlet binaları Devlet bütçesinden finanse edilebilir ancak kendi gelirleri ve 
bütçeleri olan belediyeler gibi daha özerk yapılar ya Devletin döner sermayesiyle finanse 
edilebilir ya da bazı teminatlarla desteklenerek özel kredilere erişim sağlayabilir. 

• KOBİ’ler. KOBİ'ler finansman açısından zayıftır ve risk konusunda finansman imkanlarını 
sınırlayan sorunları vardır. Kredi limitine adanmış Kısmi Kredi riski programları uygundur. Daha 
fazla maliyet, zaman ve emek gerektiren küçük boyutlu projeler, küme kredisi yaklaşımları ve 
teknik yardım ile ele alınabilir. Finansman aracı seçenekleri: 

o Banka kredileri 
o Kısmi kredi risk garantisi programı 
o FÜF 
o Finansal kiralama 
o Küme kredisi 
o Performans garantileri 
o Katılım fonları 

• Büyük Sanayiler. Büyük Sanayiler, finansman kaynaklarına daha kolay erişebilirdir ve fiyat ve 
maliyet konusunda her zaman duyarlıdır. Projeler büyüktür. Denetim ve fizibilite çalışmalarına 
uygun hazırlık gerektirir. Tahsis Edilmiş kredi limitleri, döner sermayeler ve teknik yardım 
programları uygundur. Kiralama ve proje finansmanı kullanılabilir.  İyi finansal itibara ve 
derecelendirmeye sahip büyük şirketler, ara finansman ve yeşil tahvilleri tercih edebilir. 
Performans Garantileri, bankaların çekincelerini gidermek ve kredi maliyetini azaltmak için 
önemlidir. Finansman aracı seçenekleri: 

o Banka Kredileri 
o Finansal kiralama 
o Yeşil Tahvil Finansmanı (belirli durumlarda) 
o Performans garantilerinin paralel gelişimi ile proje finansmanı  
o Katılım fonları 

2.9 Küresel ve Avrupa'daki Başarı Örneklerinin Araştırmaları ve İncelemeleri 

Öncelikle, EV alanında gelişmiş piyasalara ve etkin EV politikalarına sahip ülkeler arasından seçilen 
bazılarına genel bir bakış sunulmuştur. Bu ülkeler, EV’nin finanse edilmesi ve teşvik edilmesi 
bakımından en başarılı ülkeler arasındadır ve örnek teşkil etmelerinden dolayı bir kılavuz olarak 
kullanılabilirler. Bu ülkelerin çoğunda bir veya daha fazla sayıda devlet kurumu uygun şartlarla 
finansmanı koordine etme ve sağlama görevini üstlenmektedir. 
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2.9.1.1 Almanya 

Oldukça sanayileşmiş bir ülke olan fakat enerji kaynakları sınırlı olan Almanya Cumhuriyeti, enerjiye 
olan bağımlılığını azaltmak istemiş ve EV için çok katı ve iddialı hedefler koymuştur.  Almanya, 
önümüzdeki on yıllık dönemler boyunca sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini şöyle belirlemiştir: 
2020: -%40, 2030: -%55, 2040: -%70 ve 2050: -%80 ile -%95 (hepsi 1990 yılına kıyasla). Bu tür 
hedefler büyük ölçekli yatırımlar gerektirir. Gerekli fonları harekete geçirmek ve ivme kazandırmak için 
Almanya yönetmelikler uygulamakta, tanıtım ve farkındalık girişimlerini teşvik etmekte ve önümüzdeki 
yıllar için büyük teşvikler sunmaktadır. 68 

Çeşitli programları uygulamak için Almanya, bireylere doğrudan hibe veren Federal Ekonomi ve İhracat 
Kontrolü Dairesi (BAFA) ve devlete ait bir kalkınma bankası olan ve EV için imtiyazlı krediler sunan 
Alman İmar Bankası (Kreditanstalt für Wiederaufbau - "İmar Kredisi Enstitüsü" veya KfW) olmak üzere 
iki ana araç kullanmaktadır. Alman hükümeti, sadece binalarda EV konusunda KfW programlarına 
(daha sonra kredi ve hibeler şeklinde yönlendirilen) 1,5 milyar Avroluk taahhüt yetkisi vereceğini 
duyurmuştur. Bu taahhüt yetkilerinin miktarı ve gerçek likidite fonlarının dağıtılması birkaç yıla yayılır. 
Şubat 2008 tarihinden başlayarak, Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı (FETB), KfW tanıtım 
bankası ile birlikte, küçük ve orta ölçekli işletmelerde enerji verimliliğinin teşvik edilmesi amacıyla, 
KOBİ’lerde enerji verimliliği için özel bir fon sunmaktadır. Fon, bir serbest enerji danışmanlığı için 
%80’e kadar bağış sağlayarak KOBİ’lerde potansiyel enerji tasarrufları konusunda danışmanlığı 
desteklemektedir. EiP Enerji Tasarrufu Programı içinde düşük faizli krediler yoluyla tasarruf 
potansiyellerinden yararlanmak üzere yatırımlar (son üç yılın ortalama tüketimine kıyasla yerine koyma 
yatırımlarının minimum %20 enerji tasarrufu sonucunu doğurması ve şube ortalamasına kıyasla yeni 
yatırımların en az %15 enerji verimliliğine neden olması durumunda) için finansal destek 
sağlanmaktadır. Girişimler tüm seviyelerde - belediyeler, sanayi, KOBİ’ler ve tüketiciler - önemli 
verimlilik tedbirlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. KfW'nin temel aracı düşük faizli kredilerdir, ancak 
bazı durumlarda belirli hibeler de verilmektedir. Kredi genellikle kredi için tam sorumluluk üstlenmek 
zorunda olan yerel ticari bankalardan alınmalıdır. Genel olarak, KfW'nin kredi limitleri için çeşitli geri 
ödeme süreleri mevcuttur. Alınan süreye bağlı olarak, kredi için farklı koşullar geçerlidir (ör. en tercih 
edilesi kredi genellikle sadece on yıl süreyle sağlanır.  Ayrıca, herhangi bir geri ödeme yapılması 
gerekmeyen başlangıç yıllarının sayısı toplam süreye bağlı olarak değişebilir). Bazı programlar, bazı 
koşullar altında diğer destek programları ile birlikte uygulanabilir. 

KfW'nin aksine, BAFA tarafından sağlanan finansmanın tamamı hibe biçimindedir. Buna bağlı olarak, 
finansman başvuruları doğrudan BAFA'dan yapılabilir ve KfW kredileri için olduğu gibi özel bir bankaya 
gitmek zorunlu değildir. 

Özel sektör katılımı da önemlidir. Bu teşvik girişimleriyle harekete geçirilen özel fonların KfW'nin 
sağladığı fonların iki katı olduğu tahmin edilmektedir. 

Sanayi sektöründe zamanla Almanya'nın enerji verimliliği politikasını göz önüne alırsak, 1990-1995 
döneminde işbirliği önlemleri (gönüllü anlaşmalar) baskın araç olmuş ve 1996-2001 dönemi mali 

                                                      
68 Li, L., & Grießhaber, L. (2013). Çin ve Almanya'daki binaların enerji verimliliği için finansmanı. Greenovation HUB / 
Germanwatch'dan alındı: https://germanwatch.org/en/download/8546.pdf adresinden alındı. 
 

https://germanwatch.org/en/download/8546.pdf
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önlemler alınmıştır. 2000'li yılların ortalarından itibaren, KfW Karbon Fonu ve AB Emisyon Ticareti 
Programı gibi yeni piyasaya dayalı araçlar önem kazanmıştır69 

2.9.1.2 Fransa 

Fransa, 2020’ye kadar nihai enerji tüketimini %20 oranında azaltmak (baz yıl: 2007) için ilgili AB 
Politikası olan Enerji Verimliliğine Dair 2012/27/AB sayılı Direktif (Enerji Verimliliği Direktifi) 
çerçevesinde kendisi için iki hedef belirlemiştir:  2050’ye kadar sera gazı emisyonlarında %60 düşüş 
(baz yıl: 1990) ve 2020’ye kadar binalarda enerji tüketiminde %38 düşüş (baz yıl: 2007). Fransa’daki 
EV piyasasının koşulları Avrupa’da oldukça özgündür: düşük fiyatlı elektriğin neredeyse %75’i nükleer 
kaynaklardan elde edilmektedir.70 Ancak, Enerji Verimliliği İzlemesi 2’ye ait nihai rapora71 göre AB üye 
devletlerinin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planları arasında Fransa’nın Eylem Planında EV 
politikasının sürdürülebilirliğinin korunması için bir Sürdürülebilir Kalkınma Vergi Kredisi de dahil olmak 
üzere çok kapsamlı ve dengeli politika paketleri ve teşvikleri yer almaktadır.72 Ulusal bir politika aracı 
olarak ADEME, yıllık 690 milyon avro bütçesiyle çevrenin korunmasına ve enerjinin kontrol edilmesine 
ilişkin koordinasyon ve kolaylaştırma tedbirlerinin uygulanmasını sağlamaktadır.73Endüstri sektörü 
toplam enerji tüketiminin %25’inden sorumludur. 2030’a kadar genel olarak %30 düşüş sağlanmasına 
yönelik enerji tasarrufu tedbirleri ayrıca finansal teşviklerle de desteklenmektedir. Fransız hükümeti 
CEE programı kapsamında enerji tüketen ekipmanların yenilenmesini desteklemek için 2017’nin 
sonuna kadar yeni finansman programını uygulayacaktır.74 Fransa’nın CEE programı 2005’te 
oluşturulmuştur ve satış rakamları belirli bir eşik değerin üstünde olan enerji tedarikçilerinin (elektrik, 
gaz, yakıt ve araçlarda kullanılan gaz/benzin dahil) kendi tesislerinde doğrudan tasarruflarla veya 
müşterilerinin enerji tasarrufu yapmasına yardımcı olarak enerji tasarrufu çalışmalarına katılmasını 
şart koşmaktadır.  

Fransa’nın 2012’de nihai enerji tüketiminin %45’inden sorumlu olan bina sektörü, enerji verimliliği 
politikaları için büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Talep tarafında, Fransız tüketiciler enerji verimliliği 
yüksek ürün ve hizmetleri her geçen gün daha fazla talep ederken Şirketler de ürün ve hizmetlerini 
daha iyi bir şekilde farklılaştırmak için sürdürülebilir kalkınma hususlarını aktif bir şekilde 
desteklemektedir. Fransa’da “Chauffage" geleneksel bir enerji tedarik sözleşmesi (EPS) programıdır 
ve bu programa göre bir kamu kurumu bir enerji hizmetinin sağlanmasına ilişkin olarak bir sözleşme 
yaparak hizmet birimi başına maliyete göre bir hizmet sağlayıcı seçer. Basit bir tedarik ve sözleşme 
yaklaşımı sunar (performans sözleşmesi yok). 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) politikaları ve programlarından hem endüstri hem de 
bina sektörleri için aşağıdaki şekilde çeşitli programlar türetilmektedir: 

1. KOBİ’ler için finansman programı, 2 yıldan eski binalarda gerçekleştirilen enerji tasarrufu 
çalışmalarının finanse edilmesi için avantajlı faiz içeren kredilerin verilmesini mümkün 

                                                      
69 Energy Efficiency Policies & Measures in Germany in 2012 der. http://www.isi.fraunhofer.de/isi-
wAssets/docs/x/de/publikationen/National-Report_Germany_November-2012.pdf 
70 http://www.s-ge.com/schweiz/export/de/blog/marktstudie-s-ge-energy-efficiency-france 
71 http://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2013/09/EEW-Final_Report.pdf 
72 http://www.fedarene.org/projects?country=France&date&topic#038;date&topic 
73 http://www.actu-
environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/agence_de_l_environnement_et_de_la_maitrise_de_l_energie_ademe.p
hp4 
74 http://atee.fr/sites/default/files/ATEE/Fichiers/1-t_leinekugel_dgec.pdf CEE 
 

http://www.fedarene.org/wp-content/uploads/2013/09/EEW-Final_Report.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/agence_de_l_environnement_et_de_la_maitrise_de_l_energie_ademe.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/agence_de_l_environnement_et_de_la_maitrise_de_l_energie_ademe.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/agence_de_l_environnement_et_de_la_maitrise_de_l_energie_ademe.php4
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kılmaktadır. Finanse edilebilecek çalışmalar, CIDD için uygun görülenlerle aynıdır. CIDD 
(Credit d’impôt Developpement durable), genel tadilat bütçesinin %25’ine kadar olan kısmını 
karşılayabilen bir vergi kredisidir. 

2. Tadilat işleri için düşük KDV oranı. 2 yıldan eski konutlarda yapılacak enerji tadilatı 
çalışmalarında, 2014’ten beri düşük KDV oranından faydalanılmaktadır. Bu, sürdürülebilir 
kalkınma vergi kredisi için uygun olan çalışmaları kapsamaktadır.  

3. CAPEB (esnaf ve küçük bina girişimleri konfederasyonu) tarafından temsil edilen esnafa 
yönelik Zanaatkar Enerji programı, bağımsız bir kuruluş olan QUALIBAT tarafından 
yürütülmektedir.75 

4. Kamu sektöründe enerji tasarrufları, EV konularında öncü rol üstlenen “Örnek Devlet” ile 
görünür kılınmaktadır. Devletin ve bölgesel kurumların örnek eylemleri, toplam 22,2 milyon m2 
alana sahip kamu binalarının tadilatı üzerinde yoğunlaşmıştır. Hedef alınan binalar, Devletin 
birimlerince kullanılan federal binalar, her türlü ofis ve kamu binasıdır ve 2020’ye kadar enerji 
tüketiminde %40 düşüş kaydedilmesi amaçlanmaktadır (baz yıl: 2009). 2012/27/AB sayılı 
Direktifin 6. Maddesinde merkezi hükümetin sadece enerji verimliliği yüksek olan ve maliyet, 
ekonomik fizibilite, geniş anlamda sürdürülebilirlik ve teknik yeterliliğe ilişkin olarak verimlilikle 
uyumlu ürün, hizmet ve binaları satın alması öngörülmektedir. Genel olarak merkezi idare 
binalarının enerji tüketimi 2009-2011 arasında önemli derecede azalmıştır. Değer olarak %12 
(enflasyona göre düzeltmesi yapılmış) düzeyinde bir düşüş kaydedilmiştir.  

5. ADEME tarafından yönetilen teşviklere ek olarak FOGIME (EV yatırımı için garanti fonları), 
küçük ve orta ölçekli şirketlerin yüksek verimlilikli ekipmanlar, enerji yönetimi ve enerji geri 
kazanımı ve depolama da dahil olmak üzere EV eylemlerini gerçekleştirmeye teşvik edilmesi 
için oluşturulmuştur.   

6. AB düzeyinde çok sektörlü bir program olan Horizon 2020, proje geliştiricileri ile finans çevreleri 
arasında köprü kurmaya odaklanan ve EV yatırımları için özel finansmanın yeterli bir şekilde 
temin edilmesine yönelik koşulları oluşturmak için bölgesel veya ulusal düzeyde yenilikçi 
finansman programlarının uygulanmasını amaçlayan proje ve çalışmaları teşvik etmektedir ve 
Fransa’yı da kapsamaktadır.76 

EV’yi desteklemek için uygulanan çeşitli teşvikler arasında çok küçük şirketler ve KOBİ’lere yönelik 
“Çevre Dostu Enerji Kredileri” çok fazla enerji tüketen belirli binaların tadilattan geçirilmesi için 
verilmektedir. Bu programlarda banka müdürü hiçbir garanti veya bireysel ihtiyat talep edemez. Ayrıca, 
özellikle endüstri sektörüne tahsis edilen ve gelecek yatırımlar bağlamında uygulanan “Yeşil Kredi” 
sistemi, 2010’da uygulanışı sırasında 500 milyon EUR düzeyinde bir limitle KOBİ’lerin ve orta ölçekli 
endüstrinin düşük faiz oranlarından ve kredi garantilerinden faydalanmasını mümkün kılmaktadır.  

2.9.1.3 Çin  

Çin, büyüyen sanayisi ile gittikçe enerjiye bağımlı olan bir ülkedir. Çin, 2005 yılına kıyasla 2020 yılına 
kadar karbon yoğunluğunu %40-45 oranında azaltacak ulusal bir hedef belirlemiştir. Buna yönelik bir 
adım olarak, 12. Beş Yıllık Planında (BYP), karbon yoğunluğunu 2010 yılına kıyasla 2015 yılına kadar 

                                                      
75 http://www.ecoenergiesolutions.com/notre-reseau/labels/eco-artisan 
76 http://ec.europa.eu/geninfo/query/action?query_source=RESEARCHPP&swlang=en&QueryText=financing%20energy%20efficiency 
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%17 azaltacak bir orta vadeli hedef de yer almıştır. 77 Bu, Çin'in ekonomik ve sosyal gelişiminin temel 
ilkelerinden birini oluşturmuştur ve çeşitli bakanlıklar tarafından uygulanmaya başlanmıştır. 

Çin'de merkezi hükümet genel çerçeve, politikaları ve hedefleri belirlerken yerel yönetimlerin 
belirlenmiş enerji ve karbon yoğunluğu hedeflerini gerçekleştirmek için önlemleri almaları 
beklenmektedir. EV’nin inşası için sağlanan maddi destek açısından, bölgesel düzeyde büyük 
farklılıklar vardır ve bu farklılıklar farklı bölgelerin (il/ilçelerin) EV'nin inşası ile ilgili olarak sergiledikleri 
performansla da yakından ilgilidir. 

2007 yılından bu yana Çin hükümeti, EV sağlama konusunda sergilediği yaklaşımı komuta ve kontrol 
araçlarını kullanmak yerine piyasaya dayalı araçları kullanmak yönünde değiştirmiştir. Çin'in mali 
sübvansiyonları genellikle merkezi hükümet tarafından bütçe planlaması dahilinde formüle edilir ve 
yerel yönetimlere verilecek hibeler için özel fonlar oluşturulur. Ardından, para yerel yönetimin hazinesi 
tarafından belirli projelere dağıtılır. Yerel yönetimlerin de ilave kaynak sağlamaları beklenir. Konunun 
odağına bağlı olarak, bu mali destek farklı aktörler tarafından alınabilir. Çin, enerji vergisini gelir vergisi 
ve katma değer vergisi (KDV) düzenlemeleri şeklinde teşvik etmek için çeşitli vergi indirimlerini 
uygulamaya koymuştur. 78 

Bir başka politika ise ulaştırma, sanayi ve binalar da dahil olmak üzere çeşitli sektörler için EV 
yenilenmesini hedefleyen Enerji Performansı Sözleşmesi (EPS) sistemidir. 

EV'yi teşvik etmek için Çin hükümeti, yıllık 100-10000 tce'lik (Shen/Tan, 2013) bir azaltım sağlayan 
projeler için bu türden EPC hizmet sağlayıcılarına bir defaya mahsus olarak hibe sağlamaktadır. 20 
Yüklenici, merkezi yönetimden gelen 240 RMB/tce ve yerel yönetimden gelen asgari 60 RMB/tce ile 
en az 300 RMB/tce hibe alabilmektedir. Ayrıca, Enerji Hizmet Şirketlerine (ESCO'lar) katma değer 
vergisi, işletme vergisi ve işletme gelir vergisi muafiyet ve indirimleri sağlanmıştır. Yukarıda 
açıklananlardan daha dolaylı sübvansiyonlar da mevcuttur, örneğin geri dönüştürülmüş yapı 
malzemesi veya EV malzemesi üreticileri için çeşitli mali indirimler de vardır.  

2008 yılında Çin Maliye Bakanlığı bu materyallerin üreticileri için özel bir fon kurmuştur. Bu fon ile 
kredilerin faiz oranı devlet tarafından karşılanmaktaydı, bu sayede bu tür teşebbüslerin üretim 
kapasitelerini artırmaları teşvik edilmiştir. 79 

Bankacılık sektörü, Çin'deki işletmelerin finansmanının %80'inden fazlasını sağladığı için Çin'de yeşil 
kalkınmanın desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yeşil yatırımları teşvik etmek ve enerji 
yoğun ve çevreyi kirletme oranı yüksek projelerin yatırımlarını kısıtlamak için bazı politika ve 
uygulamalar da mevcuttur. Ancak bu tür "yeşil kredi" teşebbüsleri özellikle EV’nin inşasında henüz 
gelişme aşamasındadır. 80 

Uluslararası finansal kurumlar, imtiyazlı krediler ve yeni iş modelleri sunarak ve kapasite oluşturarak 
Çin bankalarından gelen yatırımların harekete geçirilmesinde de etkin bir şekilde yer almaktadır. 2011 
yılında Shanghai Pudong Kalkınma Bankı, Asya Kalkınma Bankası'ndan hem yeni hem de mevcut 

                                                      
77 https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1326.pdf 
78 Li, L., & Grießhaber, L. (2013). Çin ve Almanya'daki binaların enerji verimliliği için finansmanı. Greenovation HUB / 
Germanwatch'dan alındı: https://germanwatch.org/en/download/8546.pdf  
79 Center for Clean Air Policy (CCAP) . (n.d.). Expanding Access to Energy Efficiency Finance Through the Use of Credit Guarantees : 
China. Retrieved from http://ccap.org/assets/CCAP-Booklet_China.pdf 
80 Thomas K. Dreessen - Energy Efficiency Project Investment Company Limited. (2011). EPC Financing Mechanisms and Incentives 
Programs in China. Retrieved from http://chinauseealliance.org/wp-content/uploads/2012/02/Dreesen-English-original.pdf 
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binalarda EV projeleri oluşturmak için borcun ödenmemesi durumunda hisse kayıplarından geri 
alınabilecek 800 milyon RMB tutarında maddi ve teknik destek almıştır. (Çin Emlak Haberleri, 2011). 
2006 yılından bu yana Uluslararası Finans Kurumu (IFC), kilit oyuncuların sera gazı emisyonlarını 
azaltmak ve daha temiz üretimi yaygınlaştırmak için sürdürülebilir bir finansman modeli oluşturma 
konusunda işbirliği yapmalarını amaçlayan Çin Hizmete Dayalı Enerji Verimliliği Finansmanı 
Programı'nı (CHUEE) yürütmektedir (IFC CHUEE programı internet sitesi). Bu program çerçevesinde, 
IFC yeşil bankalar için risk paylaşım mekanizmaları ve Çin bankalarının başta sanayi, belediye tesisleri 
ve binalarda ve yenilenebilir enerji alanında EV’yi teşvik etmek amacıyla kredi vermelerini desteklemek 
için 600 milyon dolara kadar ek bir havuz sağlamaktadır. .81 82  

2.9.1.4 Tayland  

Tayland, EV alanındaki öncülerden biridir. Tayland Hükümeti EV’ye yeterli finansman sağlamak ve 
ülkenin sera gazı emisyonlarını azaltmak ve Tayland finans sektöründeki engelleri aşmak için 2003 
yılında Enerji Tasarruf Programının bir parçası olarak Tayland Enerji Verimliliği Döner Fonunu (EVDF) 
başlatmıştır. Devlet sermayesi ile özel sermayeyi kullanmada gösterdiği başarı nedeniyle EVDF, EV 
alanında hızlı bir şekilde yatırım yapmak için model alınacak bir finansal destek mekanizması olarak 
düşünülebilir. 

EVDF, ENCON Programının uygulanması için maddi destek sağlamak üzere kurulan Enerji Tasarruf 
Fonu'nun (ENCON Fonu) bir parçasıdır. EV geliştirme, yenilenebilir enerji ve alternatif enerji geliştirme, 
Ar-Ge projeleri, insan kaynakları gelişimi, kamu eğitimi ve projeleri gibi enerji tasarrufu ile ilgili tüm 
program ve faaliyetleri desteklemektedir. 

ENCON Fonu altında EV’yi teşvik edecek üç önemli mali program, yani vergi teşvikleri, ESCO Fonu 
ve EV Döner Fonu vardır. ENCON Fonu bu üç programa sermaye imkanı sağlar. 

Sanayideki EV iyileştirme faaliyetleri için ENCON Fonu özellikle şunların üzerine odaklanmaktadır: 

• EV iyileştirme çalışmalarını hızlandırmak için mali sübvansiyon sağlama 
• Kısa bir süre ECSO'lar ile öz sermaye katılımına girerek enerji hizmetleri şirketini (ESCO) teşvik 

etme 
• KOBİ'lerin enerji tasarrufu önlemlerini destekleme 

Finansman kaynakları, tüm petrol ürünlerinden alınan litre başına 0,07 THB (0,002 dolar) vergi ile yıllık 
yaklaşık 7 milyar THB (200 milyon dolar) tutarında bir kaynaktan sağlanmaktadır. 

Tayland hükümeti 2011 yılında yeni ulusal uzun vadeli EV Geliştirme Planını (EVGP) geliştirmiştir. 
EVGP'nin iki temel amacı şunlardır: 

Hem ulusal düzeyde hem de sanayi, ulaşım, ticaret ve konut sektörleri gibi belirli enerji tüketen 
sektörler için kısa vadeli (2011-2015) ve uzun vadeli (2011-2030) enerji tasarrufu hedeflerini 
belirlemek. 

Enerji tasarrufu için strateji ve kılavuzlar belirlemek, planlama çerçevesini ve çalışma planını 
oluşturmak ve görevleri ilgili devlet kurumlarına tahsis etmek. 

                                                      
81 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/regprojects_ext_content/ifc_external_corporate_site/home_chuee/home 
82 Agnès Morel - United Nations Environment Programme. (2008). Developing Financial Intermediation Mechanisms for Energy Efficiency 
Projects in Brazil, China and India : Terminal Evaluation - Final Report. Retrieved from 
http://www.unep.org/eou/Portals/52/Reports/Energy_Efficiency_in_Brazil-China-India.pdf 
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Tayland'ın EVGP kapsamındaki enerji tasarrufu hedefleri arasında şunlar bulunmaktadır: 

Tüm ekonomik sektörler için, 2030 yılında 2005 yılı seviyelerine kıyasla enerji yoğunluğunu (GSYİH 
birimi başına enerji kullanımı) %25 azaltmak (*1); 

2.9.1.5 Kore 

Ağır ve kimyasal sanayileri sayesinde hız kazanan ekonomik büyüme nedeniyle, Kore Cumhuriyeti'nin 
enerji tüketimi 1970'lerin ortalarından beri büyük bir hızla artmıştır. Yetersiz yerli enerji kaynaklarına 
sahip olan Kore neredeyse tüm enerji ihtiyacını ithalattan karşılamaktadır. 2011 yılındaki nükleer enerji 
de dahil olmak üzere ithal enerjiye bağımlılık oranı %96,4'tür. İthal enerjinin maliyeti, toplam ithalatın 
%32,9'unu oluşturarak 172,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Bu zorluğa çare bulmak ve iklim değişikliği konusuna da değinmek için Kore hükümeti diğer 
faaliyetlerine ek olarak EV önlemlerinin geliştirilmesi için ulusal bir plan da hazırladı. 83 Bu planı 
gerçekleştirmek için,  

• Enerji tasarrufu politikaları ve EV iyileştirme önlemlerinin uygulanmasının yanı sıra iklim 
değişikliğini önleme faaliyetlerinden sorumlu bir devlet kurumu olan Kore Enerji Yönetim 
Şirketi'ni (KEMCO) kurmuştur. 1980 yılında Ticaret, Endüstri ve Enerji Bakanlığı tarafından 
"Akılcı Enerji Kullanımı Yasası" kapsamında kurulmuştur. Birincil işlevi, teknik ve finansal 
destekten idari hizmetlere kadar değişen bir yelpazedeki hizmetleri sunarak ülke çapında enerji 
yönetimini gerçekleştirmek ve böylece çevre dostu bir sosyo-ekonomik yapı oluşturma 
hedefine ulaşmaya çalışmaktır. 

• Akılcı Enerji Kullanımı Kanununu ESCO'nun EV piyasasında artış için bir araç olarak 
geliştirilmesini desteklemek için bir ESCO programını da içerek şekilde düzenlemiştir. 

• Özel veya kurumsal şirket sahiplere veya ESCO'lara EV projeleri için sunulan vergi 
sübvansiyonları (EV yatırımları için gelir veya kurumlar vergisi üzerinden %3-10 vergi indirimi) 

• Kayıtlı ESCO'lara uzun vadeli ve düşük faizli krediler sunulmuştur (3 yıllık pazarlık edilebilir 
Kore hazine tahvilinin getirisine göre üç ayda bir ayarlanabilir oran, (% 2-3,5), üç yıllık geri 
ödemesiz dönem ve beş yıllık boyunca taksitlerle (ESCO'lar için üç yıllık geri ödemesiz dönem 
ile birlikte yedi yıl içerisinde) 

• Finansal kurumlar için kredi mekanizmaları oluşturmuştur (Enerji Tasarruf Fonu) 
• KEMCO aracılığıyla bankaların kredi verebilmesi için projeler hakkında öneriler yayınlanmıştır 
• Hükümetin alım-satım işlemlerini çok yıllık sözleşmelere olanak sağlayacak şekilde 

değiştirmiştir 
• Bir dizi gösteri projesi üstlenmiştir 

Basitleştirilmiş Kredi Prosedürü aşağıdaki adımları içerir: 

• ESCO ya da enerji kullanıcısı çevrimiçi başvuru yapar 
• KEMCO, başvuruyu gözden geçirir ve önerilen proje hakkında uzman incelemesi yapar 
• Kabul edilirse, KEMCO kredi önerisi yayınlar 
• ESCO veya enerji kullanıcısı, finansman güvenliğini sağlamak için kredi önerisini kullanır  
• Kredi kurumları ve finansman kurumlarıyla ödeme koşulları üzerinde anlaşır  
• Bunun ardından finansal kurum KEA'dan düşük faizli kredi başvurusunda bulunabilir 

                                                      
83 Morgado, D. (2014). Enerji Hizmet Şirketleri ve Finansman: Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Verimliliği. Uluslararası Enerji 
Ajansı'ndan (IEA) elde edilenler: 
https://www.iea.org/media/training/presentations/latinamerica2014/8A_Energy_Service_Companies_and_Financing.pdf 
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KEA (Kore Enerji Ajansı), ESCO'ların teknoloji ve finansman eksikliği bulunan enerji tüketicilerinin 
verimsiz tesislerinin yerini aldığı ve enerji tüketiminde azaltımın garantilendiği projelere kredi 
sağlamaktadır. KEA ayrıca enerji tasarrufu tesislerine ve sera gazı azaltımına yapılan yatırımlar için 
de maddi destek sağlamaktadır. Bu program, enerji tasarrufu yapmak ve sera gazı emisyonunu 
azaltmak için enerji tasarrufu tesislerine yapılan yatırımların bir kısmını karşılamak üzere uzun vadeli 
ve düşük faizli krediler sunmaktadır.84 

 Uygun ESCO yatırım projelerinden bazıları şunlardır: 

• Atık ısı enerji üretim tesisleri, eski kazanların değiştirilme tesisleri ve yüksek verimli LED ışıkları 
gibi tesislerin değiştirilmesi  

• 10 yıldan eski binalar için yalıtım yenileme projeleri 
• Mevcut bina ve tesislerde bilgi teknolojisi kullanan enerji tasarrufu projesi 
• Enerji denetimi sonucunda sera gazı salınımını veya enerji tüketimini %5 azaltabilecek nitelikte 

olduğu tespit edilen projeler 
• Süreç iyileştirme ve yakıt değişimi yoluyla enerji kullanımının düzenlenmesi ve sera gazı 

salınımın azaltılması. 

Bu program yatırım maliyeti, tesisin maliyetini (ikinci el tesisler için geçerli değildir) ve ek teçhizatı, 
inşaat ve kurulum masrafını, tasarım ve denetim maliyetini (teknoloji telif ücreti dahil) ve başlangıç 
maliyetleriyle malzeme maliyetlerini, işçilik giderlerini, genel giderler ve genel idari giderleri kapsar. 

 
Şekil 2-14: ESCO Piyasası Nasıl Gelişmiştir (Kaynak: KEA sitesi) 

2.9.1.6 ABD 

Amerika Birleşik Devletleri, on yıllar önce hem federal düzeyde hem de eyalet düzeyinde politikalar, 
teknolojiler ve finansal araçlarla iddialı Enerji Verimliliği hedefleri belirleyerek ülke çapında destekleyici 
tedbirlerden oluşan bir sistem kurmuştur. Devasa endüstriyel kalibresi göz önünde 
bulundurulduğunda, ABD çok büyük bir EV potansiyeline sahiptir. Fosil yakıt rezervleri bakımından 
zengin olan ABD, sürdürülebilirlik önceliklerinin gerektirdiği şekilde enerji verimliliği ve temiz enerji 
konularının yanı sıra yenilenebilir enerjiler bakımından da kararlıdır. 

Çeşitli federal kurumlar ve eyalet kurumları ve diğer kuruluşlar, finansal ve teknik desteklerle yardım 
sağlayan EV programları ve projelerine katılımda bulunmaktadır. Ancak, EV programlarının stratejik 
olarak planlanması ve uygulanması için öncülük eden kurum ABD Enerji Bakanlığının Enerji Verimliliği 
ve Yenilenebilir Enerji Ofisidir (EERE). Ülkenin EV ile ilgili detaylı planı olan 2016-2020 Stratejik 

                                                      
84 Agnès Morel - United Nations Environment Programme. (2008). Developing Financial Intermediation Mechanisms for Energy 
Efficiency Projects in Brazil, China and India : Terminal Evaluation - Final Report. Retrieved from 
http://www.unep.org/eou/Portals/52/Reports/Energy_Efficiency_in_Brazil-China-India.pdf 
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Planında tanımlandığı gibi EERE stratejik hedefleri tüm Eyaletleri ilgilendirmekte, temiz, mali olarak 
karşılanabilir ve güvenli ve ayrıca küresel düzeyde önemli değere sahip enerjiyi hedef almaktadır. 

EERE, baz yıl olarak 2010’a kıyasla 2020 ve 2030’a kadar %25 ve %50 enerji tasarrufu sağlamaya 
yönelik sürdürülebilirliği sağlayan ve değer yaratan hedefler belirlemiştir. Amerika’daki evler, binalar 
ve endüstri için yeni malzeme, teknoloji ve süreçler geliştirerek EERE, evlerde ısı yalıtımını 
desteklemek için asgari enerji performansı standartları uygulamaktadır. EERE’nin tüm federal 
kurumlara sağladığı teknik destekle ve üçüncü taraf finansmanına federal kurumların erişimiyle EERE, 
federal kurumların temiz enerji kullanan öncü kurumlar olmasına yardımcı olmaktadır. Gerekli fonları 
harekete geçirmek ve ivme kazandırmak için EERE, yönetmelikler uygulamakta, tanıtım ve farkındalık 
girişimlerini teşvik etmekte ve önümüzdeki yıllar için büyük teşvikler sunmaktadır.85 

EERE’nin etkililiğine ilişkin olarak, üçüncü taraf değerlendirmeleriyle, 2016’nın sonuna kadar EERE’nin 
araştırma ve geliştirme portföyünün üçte birinin 12 milyar dolarlık bir EERE vergi mükellefi yatırımının 
halihazırda Birleşik Devletlere 230 milyar doların üzerinde net ekonomik fayda sağladığı ve böylelikle 
genel yıllık yatırım getirisinin %20’nin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir (maliyet-fayda etkisi 
analizleri,  %7 iskonto haddiyle yaklaşık 7’ye 1 fayda-maliyet oranı olduğunu göstermiştir) (2017 
bütçesi: 28 milyon USD).EERE’nin çok sayıda finansal ve destek programı arasında gönüllü program 
ve teşvikler, vergi teşvikleri ve düzenleyici politikalardan türetilen teşvikler yer almaktadır. Vergi teşvik 
programları, enerji verimliliği yükseltmeleri için federal düzeyde, eyalet düzeyinde ve yerel düzeyde 
teşviklerin yanı sıra iş dünyası, endüstri, üniversiteler ve diğerleri için finansal fırsatlar sunmaktadır. 
Özel tedbirler, kişisel vergi muafiyetini, kurumlar vergisi kredisini, performans bazlı teşvikleri, kurumsal 
amortismanı, kurumsal vergi indirimini, hibe programlarını, satış vergisi teşvikini ve kurumsal vergi 
muafiyetini kapsar. 

Enerji verimliliği iyileştirmelerinin finanse edilmesine ilişkin diğer yöntemler arasında fatura üzerinden 
finansman, performans sözleşmesi ve üçüncü taraf finansmanı yer almaktadır.  

Özellikle Ticari Binalar için, 2005 tarihli Enerji Politikası Yasa (EPACT) ve 2008’de genişletilen 
hükümleri, enerji verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik maliyetlere ilişkin olarak işletmelere vergi 
indirimleri (yani ticari binalarda kurulan enerji verimliliği yüksek ürünlerin maliyetinin vergiden 
düşülmesi), enerji yatırımı vergi kredilerinin kapsamının genişletilmesi, akıllı sayaçlar ve akıllı şebeke 
sistemleri için hızlandırılmış amortisman gibi imkanlar sunmuştur. 

EERE’nin destekleyici güçleri86 Devlet ve onun yanı sıra eyalet düzeyinde ve yerel düzeyde enerji 
verimliliği politikaları ve programlarının tasarlanması ve uygulanması için tavsiyeler sunan sekiz 
çalışma grubundan oluşan Yerel Enerji Verimliliği Eylem Ağıdır. 

Ayrıca ABD  Federal Enerji Yönetimi Programı (FEMP), kurum ve kuruluşlara enerjiyle ilgili şartları ve 
hedefleri karşılamak için ihtiyaç duydukları bilgi, araç ve yardımları sağlamaktadır. Bu, federal 
kurumlara enerji tasarrufu performans sözleşmeleri (ETPS’ler) de dahil olmak üzere proje finansman 
mekanizmalarıyla yardım edilmesini de kapsamaktadır. Bir ETPS’de yüklenici iyileştirmelerin maliyetini 
peşin olarak öder ve enerji tasarruflarının bir kısmıyla geri ödeme alır. 

                                                      
85 ABD  Enerji Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Ofisi (EERE); alındığı adres: https://energy.gov/eere/about-office-
energy-efficiency-and-renewable-energy ve  
https://energy.gov/eere/downloads/eere-strategic-plan 
86 https://www4.eere.energy.gov/seeaction/ 

https://energy.gov/eere/femp/federal-energy-management-program
https://energy.gov/eere/femp/federal-energy-and-water-efficiency-project-financing
https://energy.gov/eere/femp/federal-energy-and-water-efficiency-project-financing
https://energy.gov/eere/about-office-energy-efficiency-and-renewable-energy
https://energy.gov/eere/about-office-energy-efficiency-and-renewable-energy
https://www4.eere.energy.gov/seeaction/
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ETPS’lerin 1998’de uygulamaya konmasıyla federal enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji 
iyileştirmelerine 4 milyar doların üzerinde yatırım yapılmıştır. Ayrıca, gönüllü olarak Üstün Enerji 
Performansı (SEP) gibi çeşitli sektörler arası programlar uygulanmaktadır: 

• Üstün Enerji Performansı (SEP)87, endüstriyel tesislere rekabet gücünü korurken enerji 
verimliliğinde sürekli iyileştirme sağlamaya yönelik bir yol haritası sunan gönüllü bir sertifikasyon 
programıdır. Program, enerji performansı iyileştirmelerinin doğrulanması ve EV kazananlarının 
belirlenmesi için Enerji Yönetim Sistemleri (EYS) standardı olan ISO 50001’e dayanmaktadır. SEP’nin 
etkililiğinin göstergelerinden biri, maliyetsiz veya düşük maliyetli operasyonel tedbirler kullanılarak 
36.000$’dan 938.000$’a kadar yıllık tasarrufları, SEP’nin uygulanmaya başlamasından itibaren 15 ay 
içinde enerji maliyetlerindeki %12’lik düşüşü (ortalama), üç yılda enerji performansında %5,6 ile %30,6 
arasındaki iyileşmeyi ve 1,5 yıldan daha kısa bir süre içinde yapılan geri ödemeleri (enerji maliyetleri 
yıllık olarak 2 milyon doların üzerinde olan tesislerde) içeren yayımlanmış (yol gösterici) sonuçlardır. 

• Amerika Enerji Verimlilikli Ekonomi Konseyi (ACEEE). ACEEE, kar amacı gütmeye bir 
kuruluştur ve enerji verimliliği politikaları, programları, teknolojileri, yatırımları ve davranışlarını 
geliştirmek için katalizör görevi görmektedir.88 ACEEE’nin sunduğu tavsiyelerden birisi, peşin proje 
maliyetlerinin en aza indirilmesi ve böylelikle mülk sahiplerinin enerji verimliliği iyileştirmelerine ve 
kapsamlı tadilatlara yatırım yapmasının teşvik edilmesidir.  Fatura üzerinden finansman, mülk vergisi 
finansmanı (Mülk Üzerinden Değerlendirilen Temiz Enerji veya PACE tahvil finansmanı olarak da 
bilinir), enerji hizmeti performans sözleşmesi (EHPS) ve enerji verimliliği ipotekleri (EVİ’ler) gibi çeşitli 
finansman stratejileri mevcuttur. Bu bağlamda özel sektörün ticari binalarda ve kurumlarda enerji 
verimliliği hizmetlerine yönelik ESCO piyasası son zamanlarda daha büyük başarılar yaşamış ve son 
birkaç yılda önemli oranda büyümüştür. 

• Vergi mükellefi verimlilik finasmanlı program (EERE kaynaklıdır). Vergi mükellefi 
programı89, işletmelerin EV yardımlarından faydalanmasını desteklemeyi amaçlayan düzenleyici bir 
politikadır.  Ağırlıklı olarak endüstriyel ve/veya ticari olan tüketici, kendi işletmesi için EV projelerine 
yatırım yapmakta ve elektrik faturasıyla geri ödeme almaktadır. Özellikleri itibarıyla bu program talep 
tarafı odaklı bir programdır.  

Vermont ve başka 3 eyaletler arası durum verilerine göre program, %60’a kadar yatırım getirisi 
sağlamış ve geri ödeme dönemini %42-57 arasında kısaltmıştır. Ancak, EERE’nin konseptine göre 
Federal hükümet değil de Eyalet görevlileri, enerji verimliliği de dahil olmak üzere dağıtımı yapılan 
perakende elektriğin düzenlenmesinden, denetiminden ve ilgili politikalardan sorumludur.  OE’nin 
Eyalet ve Bölgesel Yardım Programı, Eyaletlere çeşitli gereklilikleri yerine getirmeyi şart koşmak yerine 
politikalarını değiştirmek isteyen Eyaletlere yardım etmektedir.  

• Şebeke hizmeti şirketlerinin fatura üzerinden finansmanı. Şebeke hizmeti şirketlerinin 
fatura üzerinden finansmanının bir örneği, enerji verimliliği programları aracılığıyla müşterileri için 
Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tarafından gerçekleştirilen uygulamadır. Faizsiz bir kredi 

                                                      
87 https://www.energy.gov/eere/amo/superior-energy-performance 
88 http://aceee.org/topics/energy-efficiency-financing 
89 Vergi Mükellefi Programlarıyla Başarılı Endüstriyel Müşteri Etkileşimi aracılığıyla Sağlanan Sürdürülebilir Enerji Tasarrufları: Vaka 
Çalışmaları Endüstriyel Enerji Verimliliği ve Kombine Isı ve Güç Çalışma Grubu Ekim 2015_alındığı adres: 
http://www.iipnetwork.org/SEEaction_IEECase_Studies.pdf 

https://www.energy.gov/eere/amo/superior-energy-performance
http://aceee.org/topics/energy-efficiency-financing
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teklif edilip uygun ekipmanların kurulumu yapılır ve geri ödeme, gerçekleştirilen tasarruflarla yapılır. 
Bu örnekte şebeke hizmeti veren şirket bir ESCO olarak faaliyet göstermektedir90. 

Bu bağlamda, ABD genelinde Enerji Verimliliği gelişimini teşvik etmek için Devlet seviyesinde çeşitli 
teşvik ve temiz enerji programları bulunmaktadır.91 

2.9.1.7 Hindistan 

Hindistan Hükümeti, küresel salımların yeryüzü sisteminde geri dönülemez bir zarara yol açmasını 
engellemek amacıyla, CO2 salımlarındaki minimum büyümeyi sağlarken, vatandaşlarının enerji 
taleplerini karşılamak için çift yönlü bir yaklaşım başlatmıştır.   Bir yönüyle Hükümet, üretim tarafında, 
başta güneş ve rüzgar enerjisi olmak kaydıyla, enerji portföyünde yenilenebilirin daha fazla kullanımını 
teşvik etmekte ve aynı zamanda kömüre dayalı enerji santralleri için süper kritik teknolojilere 
kaymaktadır. Diğer yönüyle de, 2001 Enerji Koruma Kanunu’nun tüm çerçevesinde çeşitli yenilikçi 
politika tedbirleri yoluyla talep yönünde enerjinin verimli kullanımı için çaba sarfedilmektedir. 

Hindistan’da birincil enerji talebi, 2000 yılındaki yaklaşık 450 milyon ton eşdeğer petrolden (TEP) 2012 
yılındaki 770 milyon TEP’e artmıştır ve daha da artması ve 2030 yılında 1250’den milyon TEP’e 
ulaşması beklenmektedir. Bu artış, daha yüksek enerji hizmetleri talebine yol açan gelir artışı ve 
ekonomik büyülenin en önemlilerini oluşturduğu bir dizi etmen tarafından kontrol edilmektedir.  

Tüm seviye ve sektörlerde bilinç artırmak, düzenlemeleri sıkılaştırmak, tüketimi azaltmak için çok çeşitli 
eylem ve girişimler başlatılmıştır.  Belirli girişimler örnek işlevi görebilir: 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) sektöründe Enerji Verimliliği 

Hindistan’daki enerji tasarruflu teknolojiler ve KOBİ sektöründeki operasyonel uygulamaları teşvik 
etmek amacıyla, BEE XI plan süresince seçili 25 KOBİ kümesinde enerji verimliliği müdahaleleri 
başlatmıştır. KOBİ’lerde yer alan insan gücünün bilgisinin artırılması ve kapasite oluşturulması, enerji 
tasarruflu teknolojiler üzerinde Detaylı Proje Raporlarının (DPR’ler) hazırlanması, kümeye özgü enerji 
verimliliği kullanım kılavuzunun geliştirilmesi, ünite seviyesinde teknoloji boşluğunu ve enerji 
kullanımını değerlendirmek için bir çalışma yapılmıştır.  XII planı süresince, geniş ölçekli tekrarı 
kolaylaştırmak için 5 KOBİ sektöründe 100 teknoloji gösterimi projesi uygulamaları öngörülmüştür.  

Uygula, Elde Et ve Ticaret Düzeni (UET)  

UET, ticareti yapılabilen enerji tasarrufu sertifikası yoluyla Enerji Yoğun sanayilerdeki Enerji 
Verimliliğini geliştirmede maliyet etkililiğini artırmak amacıyla piyasaya dayalı bir mekanizmadır. 
Belirlenmiş standartları üzerine çıkan bir enerji verimliliğine sahip sanayi, enerji tasarrufu sertifikası 
almaktadır. Enerji tüketimi, öngörülen norm ve standartlardan daha fazla olan belirlenmiş tüketici, 
öngörülen norm ve standartlara uymak için enerji tasarruf sertifikası satın almaya hak kazanacak veya 
bir ceza ödeyecektir. 

  2012 yılından başlayarak 8 sektöre (Alüminyum, Çimento, Klor-Alkali, Gübre, Demir & Çelik, Kağıt & 
Kağıt Hamuru, Termal Güç, Tekstil) ait 478 belirlenmiş tüketici için enerji tasarruf hedefleri bildirilmiş 
UET resmi olarak başlatılmıştır.  UET uygulama süreci hakkında belirlenmiş tüketiciler ile iletişime 

                                                      
90 https://energyinsight.secure.force.com/eRebateApplication/ 
91 http://programs.dsireusa.org/system/program/detail/5324 
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geçmek ve onları bilgilendirmek, ve onların görüş ve deneyimlerini öğrenmek için düzenli olarak devlet 
ve sektör seviyesinde bildirim sonrası danışmalar uygulanmıştır.  

UET’nin ilk döngüsünde (2014-2015 yılı sonu), 478 endüstriyel birime, spesifik enerji tüketimini (SET) 
örneğin her bir ürün biriminde kullanılan enerjiyi düşürme talimatı verilmiştir. Her bir endüstriyel birim 
için hedeflenen azaltım mevcut enerji verimliliği seviyesine dayanmaktadır ki böylece enerji tasarruflu 
birimler, daha yüksek hedefi olacak daha düşük enerji tasarruflu birimlere kıyasla düşük indirim yüzdesi 
hedefine sahip olacaktır.  Genel olarak, SET azaltım hedefleri bu endüstrilerde enerji tüketiminde 
toplamı 6.686 milyon ton eşdeğer petrol enerji tasarrufuna ulaşan %4.05 azaltım sağlamayı 
amaçlamaktadır.  

Hedeflerinden daha düşük SET seviyesine ulaşabilen birimler, fazla tasarrufları için enerji tasarruf 
sertifikası (ETSert) alabilirler.  ETSert Güç Borsasında kullanılabilir ve bunlar  diğer birimler tarafından 
uyum gerekliliklerini karşılamak için UET uyarınca satın alınabilir.  Kendi eylemleri veya ETSert satın 
alımı yoluyla hedeflerine ulaşamayan birimler, Enerji Koruma Kanunu uyarınca para cezasına tabidir.  
Bunu, daha fazla sayıda endüstriyel sektörler ve birimlerin katıldığı daha sıkı enerji koruma normları 
ve standartları olan 2inci ve sonraki döngüler takip edecektir. 

 Enerji Verimliliği Finansmanı Platformu (EVFP) Bu program uyarınca, enerji verimliliği piyasasının 
geliştirilmesi ve bu piyasa gelişmesine ilişkin hususların belirlenmesi için birlikte çalışmak üzere 
finansal kurumlarla Mutabakat Zabıtları (MoU) imzalanmıştır.  

Enerji verimliliği projelerinin finansmanını  teşvik etmek için BEE ile PTC India Ltd., SIDBI, HSBC 
Bankası, Tata Capital ve IFCI Ltd. arasında MZ’ler imzalanmıştır.  BEE, HSBC işbirliğinde eğitim 
modülleri geliştirmiştir ve ayrıca finansal kurumlar için enerji verimliliği projesi finansmanı üzerine bir 
kaç eğitim programı uygulamıştır.  

 Enerji Tasarruflu Ekonomik Kalkınma Çerçevesi (ETEKÇ) Bu girişim uyarınca, Enerji Verimliliği 
için Kısmi Risk Garanti Fonu (EVKRGF) ve Enerji Verimliliği için Girişim Sermayesi Fonu (EVGSF) 
olmak üzere iki fon oluşturulmuştur.  

A. Enerji Verimliliği için Kısmi Risk Garanti Fonu (EVKRGF) 

Enerji Verimliliği için Kısmi Risk Garanti Fonu (EVKRGF), ticari bankalar için kredileri enerji verimliliği 
projelerine genişletmenin içerdiği riskin, kısmi teminatını sağlayan bir risk paylaşma mekanizmasıdır.  
Ödenecek miktar, zapttaki anaparanın mutabık kalınmış yüzdesine eşit olacak ve bankaya borçlanılan 
faiz ve diğer ücretleri kapsamayacaktır.  Garanti, her bir projede belirli bir miktardan ve ya kredi 
miktarının %50’sinden hangisi daha az ise onu geçmeyecektir. Başlangıçta, destek sadece hükümet 
binaları ve belediyelere sağlanmıştır; ancak, daha sonra KOBİ’ler ve endüstrileri de kapsayacak 
şekilde genişletilmiştir. 

Enerji Verimliliği için Girişim Sermayesi Fonu (EVGSF) 

Enerji Verimliliği için Girişim Sermayesi Fonu (EVGSF), enerji verimliliği projelerine eşit sermaye 
sağlama fonudur. Fon tarafından yapılan tek bir yatırım 20 milyon HR’yi geçemez.  Fon, Özel Amaçlı 
Araç (ÖAA) veya 20 milyon HR’den daha az olanı yoluyla spesifik enerji verimliliği projelerine, gereken 
toplam özkaynağın maksimum %15’i ile sınırlı, son mil özkaynak desteği sağlamalıdır. EVGSF 
uyarınca yapılan destek, Hükümet binaları ve belediyelerle sınırlıdır.  
Her iki Fonun işlemleştirilme kuralları Nisan 2012 tarihinde onaylanmıştır.  
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2.9.2 Her bir Ülke için yöntemlerin sınıflandırılması 
Enerji Verimliliği finansal yöntemler ve etkin EV politikaları itibariyle seçili ülkelerde yapılan araştırmaya 
müteakip, bir kümülatif tablo aşağıda sunulmuştur: 

Tablo 2-2: Ülke tarafından Yöntemden Faydalanılması 

Tip Yöntem Uygulanan Ülke 
Vaka 
Çalışması/Örn
ek 

Açıklama 

 
 
 
 
 
 

Likidite 
Özel Kredi Limitleri 

Türkiye 

 

TURSEFF  

 

 

2010 yılından bu yana EV 
veya yenilenebilir enerji 
projeleri için KOBİ'ler için 
kredi limiti. 

MIDSEFF 

Konut sakinleri, KOBİ İnşaat 
şirketleri ve Satıcıları için 
kredi limiti. 

 

Kore Enerji Koruma 
Fonu 

Finansal Kuruluşlar için EV 
kredileri mekanizması 

Döner sermayeler (EVDS) Tayland  
Tayland’ın 
EVDS’si 

EVDS, geri ödenen Fonları 
tekrar yatırıma sokan EV, 
RES, Ar&Ge vb.nin finansal 
desteğine yönelik Enerji 
Koruma Fonunun (ENCON 
Fonu) bir parçasıdır. 

 

Yeşil Tahviller 

 

 

 

 

 

Türkiye  

TKSB’nin 
Yeşil/Sürdürüle
bilir Tahvilleri 
çıkarması 

Bu anlaşma, Türkiye ve 
ODAOA Bölgesinden türünün 
ilk örneğidir, ve çıkarılan 
boyutundan 13 kat daha fazla 
talep görmüştür. 

İsveç 
 

-Emlak şirketi 
Vasakronan 
Yeşil Tahvilleri  
-Förvaltaren 
yeşil mülk 
tahvili  
-Skanska yeşil 
mülk tahvili 

Yeni olmalarına rağmen yeşil 
tahviller diğer tahvil 
ihraçlarına benzemektedir, 
bununla birlikte ihraççılar 
“yeşil” projeleri finanse etmek 
için elde ettikleri gelirleri 
kullanmayı taahhüt 
etmektedirler. Japonya Japonya 

Kalkınma 
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Bankası yeşil 
mülk tahvili 

 

 

 

 

 

 

 

Risk 
Paylaşımı/
Teminatı 

 

Kısmi Kredi Garantisi 

Çek Cumhuriyeti, Slovakya, 
Macaristan, Letonya, 
Litvanya, Estonya 

HEECP 
CEEF 
programları  

 

Risk garanti programları, 
ticari finansal kuruluşlardan 
finansman sağlamada 
başarılı olabilirler. 

Çin 
CHUEE-Risk 
paylaşım 
mekanizması 

CHUEE, EV proje finansmanı 
hakkındaki bilgilerini artırmak 
için katılımcı bankalardan 
kredi riskini paylaşmalarını 
istemiştir. CHUEE genel 
olarak büyük endüstriyel 
kurumları rahatlatmıştır. 

Hindistan 

EV için Kısmi 
Risk Garanti 
Fonu 
(EVKRGF) 

Garanti, her bir projede belirli 
bir miktardan ve ya kredi 
miktarının %50’sinden 
hangisi daha az ise onu 
geçmeyecektir. 

Performans Garanti 
Fonu/Sigortası 

Kolombiya, Latin Amerika 
IUKB ile 
Bancoldex ve 
SuRA 

Bu düzende, kredi riski krediyi 
alanın temerrüt riskini ele 
alırken performans riski 
donanım ve tasarım 
başarısızlığı olasılığını 
düşürmektedir. Ayrıca, nihai 
kullanıcının fiziki sonuçlar 
açısından beklenen faydaları 
almasını sağlar 

Brezilya 
Enerji Verimliliği 
Garanti 
mekanizması 

Bir EV Sözleşmesi uyarınca 
performans eksikliği 
nedeniyle temerrüt halinde 
Teknik Risk Garantisi sunar. 

Sigorta Almanya, diğer AB ülkeleri  
Avrupa Sigorta 
Şirketleri 

Enerji tasarrufundaki eksikliği 
kapsayan varlık performans 
sigortası 

 

 

 
EHŞ Finansmanı Almanya, Avusturya 

 
 
 

-EİP Enerji 
Tasarrufu 
Programı ETS, 
EPS, paylaşılan 
tasarruf modeli 

EHŞ’ler hizmet uzmanları, 
teknoloji sağlayıcıları, 
garantörler ve finansörler 
olarak önemli bir role 
sahiptirler.  
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Üçüncü 
Taraf 
Finansma
nı  

BK 
 

EPS 
Isı tedarik 
sözleşmeleri 

 

Ancak, AB ülkelerinin büyük 
çoğunluğunda gelişmiş bir 
EHŞ pazarı yoktur. Bu, 
sadece gelişmemiş 
piyasalarda değil aynı 
zamanda -az da olsa- 
gelişmiş piyasalarda da 
karşılaşılan bir dizi engele 
bağlanabilir. 

 

 

 

 

Çek Cumhuriyeti 
 
 
 
 

Garantili 
tasarruflu EPS 

 

Fransa 
 
 

Chauffage 
(genişletilmiş 
EPS) 

Bulgaristan 

EVYKF garanti 
Fonu EHŞ’lere sağlanan garanti 

Finansal Kiralama 

 
Çeşitli Ülkeler 

Finansal 
kiralama 
sözleşmeleri 

Esnek, ancak nihai 
kullanıcılar kısa süre zarfında 
artmış finansal kiralama 
maliyeti gösterebilmektedir. 

Fatura Üzerinden Finansman 
(FÜF) 

ABD, BK 
 
 
ABD 

-Şebeke 
Hizmeti 
Şirketleri FÜF 
Sözleşmeleri 

 

-Vergi Mükellefi 
verimlilik 
finansmanlı 
program 

Kamu hizmeti şirketleri, enerji 
verimliliği konusundaki 
düzenleyici hükümlere 
uyabilmek amacıyla FÜF 
organize etmiş ve 
sunmuşlardır.  

EV projelerindeki 
yatırımcılara, kendi elektrik 
faturalarından geri 
ödenmiştir. 

Mudarabah Sukuk Türkiye, diğer Ülkeler Yok 
Finansman için olağan 
araçlar ancak henüz EV için 
uygun değil. 

 

 

 

 

 

 

Proje/Nakit Akışı Finansmanı Çeşitli Ülkeler 

Fizibilite 
değerlendirmele
rine dayalı tipik 
proje 
finansmanı  

Proje Finansmanı hem 
bankalar hem de müşteriler 
için farklı bir görüş açısı 
gerektirmektedirBaşarılı vaka 
çalışmaları, teşvik paketleri 
ve düzenlemenin yeniden 
yapılandırılmasını gerektirir. 
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Çeşitli 

ÖAA Finansmanı Çeşitli Ülkeler 
 (ör., Hindistan) Vaka bazında 

EV için Özel Amaçlı Araç, ana 
teşekkülden bağımsız olarak 
hak ve yükümlülükleri 
üstlenen ayrı bir tüzel kişilik 
olabilir.  

 

Küme Finansman Hindistan 

-EV Finansman 
Platformu 
(EVFP)  

-Uygula, Elde Et 
ve Ticaret 
Düzeni (UET) 

Küme yaklaşımı, her bir 
kredideki işlem maliyetlerinde 
önemli ölçüde düşüşe sebep 
olan standartlandırılmış bir 
model üzerine kurulmuş 
Mikro + KOBİ’ler için 
mükemmeldir. 

Spesifik enerji tüketimini 
(SET) ör., her bir üretim 
biriminde kullanılan enerjiyi 
düşürmeyi hedef alan UET 

Ara Finansman 

Latin Amerika ve Karayipler 
 
 
 

 
E+Co OABEİ 
Ara Finansman 
Fonu 

 

 

 

 

Bir ara kredi, teminat 
gerekmez. Bunun yerine, 
borç verenler kredinin 
temerrüde düşmesi 
durumunda alacaklarını hisse 
senedine dönüştürme 
hakkına sahiptir. 

 

 
ABD 

Fidelity National 
Title Group & 
diğerleri 

Karbon Finansmanı 

Hindistan  
 
  
 
Almanya 
 
Çeşitli AB ülkeleri 

-Dünya 
Bankası, CB 
belgesi için AYB 
ve KfW fonları  

-KfW Karbon 
Fonu 

Gelire ek, gerçek finansman 
değil 

Girişim Sermayesi Hindistan 

Enerji Verimliliği 
için Girişim 
Sermayesi Fonu 
(EVGSF) 

ÖAA yoluyla enerji verimliliği 
projeleri için öz sermaye 
sağlamak üzere bir fon  
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2.10 92 93 Finansman Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

Şimdiye kadar incelenen yöntemlerin özelliklerinden ve uygulamalarından da anlaşılacağı üzere, her 
yöntem belirli piyasa eksikliklerine cevap vermek amacıyla geliştirilmiştir. Dolayısıyla her birinin kendi 
avantajları ve dezavantajları vardır ve yeni bir piyasaya uygulanabilirlikleri farklılık gösterir. 

Aşağıdaki iki tablo, her birinin temel artılarını ve eksilerini ve proje sahibinin profiline göre 
uygulanabilirliklerini özetlemektedir.  

Tablo 2-3: EV Finansman Yöntemlerinin Avantajları ve Dezavantajları 
Müdahale/yöntem şekli Avantaj Dezavantaj 

Teşvikler, hibeler Hızlı geri dönüş ve küresel  Kamusal fon gerekir 

Finansman yöntemleri 
Kredi limitleri  Likidite, bazen düşük maliyet Risk sorunlarıyla ilgilenmez 
Yeşil tahviller Sermayeye doğrudan erişim Yalnızca büyük oyuncular 

için 
Döner Sermayeler Fonların etkili kullanımı Müdahaleler fonların 

boyutuyla sınırlı 
 Risk paylaşım yöntemleri   
Kısmi kredi risk garantileri Bankalara risk yardımı, 

müşterilere daha iyi kredi 
seçenekleri sunar 

Likidite sorunlarıyla 
ilgilenmez 

Performans garantileri Algılanan EV riskini azaltır Müşteri kredi riskini çözemez 
Performans Sigortası ESCO'ların daha fazla 

projeye katılmasına olanak 
tanır 

İlave masrafları vardır 

Sigorta Müşterileri her türlü riskten 
korur 

İlave masrafları vardır 

 Üçüncü taraf finansman yöntemleri 
ESCO finansmanı Nihai tüketici kendi fonlarını 

veya kredisini veremez 
ESCO adına sınırlı 
finansman kabiliyeti 

Kiralama Vergi avantajı sunar Sınırlı geri ödeme süreci, 
maliyet 

Fatura Üzerinden 
Finansman (FÜF) 

Uygulanması kolay, güvenilir 
ilişkiler 

Yasal sorunlar, kamu hizmeti 
isteksizliği 

Mudharaba Finansman İyi tanımlanmış ve güvenilir 
seçenek 

Her zaman uygulanabilir 
değil 

 Diğer yöntemler 
Proje (veya nakit akışı) 
finansmanı 

Öz sermaye taahhüdüne 
gerek yoktur 

İlave önlemler uygulanır 

Özel Amaçlı Araçlar (ÖAA) Karmaşık öz sermaye 
sorunlarını basitleştirir 

Uygulanması her zaman 
mümkün değildir 

Küme Kredisi En çok ihtiyacı olan 
müşterilere yardım eder 

Sağlayıcıların ilave bağ, çaba 
ve maliyet sağlamasını 
gerektirir 

Ara Finansman Rehine gerek yoktur Daha yüksek maliyetlidir 
Karbon Finansmanı İlave gelir sağlar Karmaşıktır, küçük projeler 

için uygun değildir 
                                                      
92 Sustained Energy Savings Achieved through Successful Industrial Customer Interaction with Ratepayer Programs: Case Studies 
Industrial Energy Efficiency and Combined Heat and Power Working Group October 2015_retrieved from 
http://www.iipnetwork.org/SEEaction_IEECase_Studies.pdf 
93 U.S. Department of Energy's Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE)_retrieved from https://energy.gov/eere/about-
office-energy-efficiency-and-renewable-energy and  
https://energy.gov/eere/downloads/eere-strategic-plan 

https://energy.gov/eere/about-office-energy-efficiency-and-renewable-energy
https://energy.gov/eere/about-office-energy-efficiency-and-renewable-energy
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ESCO finansman yöntemleri 
Doğrudan finansman Her an mevcuttur Yeterli sermaye yapısı ve 

tanınırlık gerekir 
Alacak hakkı devri Likiditeyi artırır  Kredi riskiyle ilgili sorunları 

çözmez 
Performans Sigortası ESCO'ların daha fazla 

projeye katılmasına olanak 
tanır 

İlave masrafları vardır 

Müşteri risk garantisi Nakit akışını iyileştirir İlave masrafları vardır 

Tablo 2-4: Çeşitli Sektörlerde EV Yatırımları için Uygun Finansman Yöntemleri 
Müdahale/yöntem şekli Özel 

meskenler 
KOBİ'ler Sanayiler 

Şirketler 
Kamu/Devlet ESCO’lar 

Teşvikler, hibeler *** *** ***  *** 

Finansman yöntemleri      

Kredi limitleri  *** *** **  *** 
Yeşil tahviller   *** ***  
Döner Sermayeler *** *** *** *** *** 
 Risk paylaşım 
yöntemleri 

     

Kısmi kredi risk 
garantileri 

*** *** ***  *** 

Performans garantileri *** ** *** *** yok 
Performans Sigortası     *** 
Sigorta *** * *** *** *** 
 Üçüncü taraf finansman 
yöntemleri 

     

ESCO finansmanı *** *** *** ***  
Kiralama ***  ***   
Fatura Üzerinden 
Finansman (FÜF) 

*** ***    

Mudharaba Finansman *** *** ***   
 Diğer yöntemler      
Proje (veya nakit akışı) 
finansmanı 

  ***   

Özel Amaçlı Araçlar 
(ÖAA) 

  *** ***  

Küme Kredisi  ***    
Ara Finansman   ***   
Karbon Finansmanı   *** ***  

2.11 Alınan Dersler 

Çeşitli finansman çözümleri ve araçları bulunmaktadır. Her biri belirli koşullarda uygundur ve benzersiz 
bir kazanma kombinasyonu yoktur. 

• Farklı ülkeler, ele alınacak sektörler (bina, sanayi, vb.), ulaşılması gereken nüfuz oranı ve farklı 
çözüm ve yaklaşımlarda farklı öncelikler ve hedefler belirlemiştir. 

• EV seferberliğinde teşvikler önemli bir rol oynamaktadır. Almanya ve Çin gibi olgunlaşmış 
ekonomiler bile, iddialı EV hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü teşvik programları 
uygulamıştır. 
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• EV uygulamaları hemen hemen tüm durumlarda nihai tüketicileri yatırım yapmaya ikna etmeyi 
amaçlayan bazı teşvikleri de beraberinde getirir. Bunlar doğrudan sübvansiyonlar, imtiyazlı 
kredi limitleri, döner sermaye vb.'dir. 

• Yerel Finansal Kurumlar, projeleri kendi başına değerlendirmek için gereken tecrübe ve 
uzmanlığa sahip olmadığı için, faaliyetlerini EV'yi de kapsayacak şekilde genişletmekte 
temkinlidir. Geleneksel varlık destekli finansman tercihleri EV ile ilgili projeleri, nakit akışı 
açısından daha az çekici kılmaktadır.   

• Döner sermaye, doğrudan kredi limitleri ve risk aktarma mekanizmaları gibi yenilikçi finansman 
yöntemlerinin kullanılması, engelleri aşıp kamuya açık finansmanı etkin bir şekilde kullanarak 
önemli rol oynayabilir. Bunlar, EV’nin ilk aşamaları ve gelişmekte olan ülkeler için daha 
uygundur. 

• Finansman yöntemleri ve teşvikleri tek başına yeterli değildir. Başarı için engellerin kaldırılması, 
yönetmeliğin uygulanması ve genel yatırım ortamı için politika önlemlerinin kullanılması esastır.  

• Garantiler kredi verenlerin ödemeye başlaması veya kredileri bir hedef segmente 
yükseltebilmeleri için risklerini paylaşabilirler. Kredi değerliliği olmayan müşterileri cazip hale 
getiremezler (ve getirmemelidirler) ya da kredi verenlerin gereksiz riskler almalarını 
sağlayamazlar ve sağlamamalıdırlar.  

• Garantiler, likidite veya yetersiz finansman kaynakları (tenor ihlalleri ve kısa vadeli mevduatlar 
ile uzun vadeli proje kredileri arasındaki uyumsuzluk, vb.) gibi yapısal bankacılık sektörü 
kısıtlamalarını ve gelir akışı ile kredi geri ödeme arasındaki zaman kaymalarını çözemez.  

• Programlara teknik eğitim ve EV eğitimi, teşvik ve farkındalık modülleri, kapasite geliştirme ve 
piyasa istikrarı için sürekli proje hattı oluşturma girişimleri da ilave edildiğinde EV 
programlarının başarısı büyük ölçüde artmaktadır. 

• ESCO'lar EV piyasasının geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Başarıları dikkatli piyasa 
hazırlığı, eğitim ve destek, yeterli finansman imkanları, hizmetlerin güvenilir müdahalesi ve 
değerlemesi için uygun bir düzenleyici çerçevenin (kabul edilebilir ölçüm ve doğrulama usulleri, 
performans garantileri) bulunmasına bağlıdır. 

• Kamu EV projeleri önemli bir proje havuzudur (kamu binaları, sokak aydınlatması, kamu 
hizmetleri). Kamuya açık yerlerde standartların korunması ve iyileştirilmesinin doğrudan 
faydalarının yanı sıra, EV önlemlerinin uygulanması, uygun tedarik, onay, kabul vb. süreçleri 
kullanarak proje yönetim hazırlığı için ileride özel çalışmalar tarafından da kopyalanabilecek bir 
eğitim zemini oluşturabilir. Kamu projeleri gerekli piyasa ivmesini de oluşturabilir. 

• AB EV Direktifi, bir ülkedeki EV uygulamalarını geliştirmek ve uzun vadeli tasarruflar sağlamak 
ve enerji reformu yapmak için kılavuz ve ölçüt olarak kullanılabilir. 

• EV kamu finansmanını gerektirir ve kamu kaynaklarını kullanır. Bununla birlikte, aynı zamanda 
önemli enerji maliyet tasarrufu yaratır, enerjiye bağımlılığı azaltır ve verimliliği artırır. EV inşaat 
sırasında özel işletmeler için gelir kaynağıdır, işsizliği azaltır ve yeni vergiler üretir. 

2.12 Sonuçlar 

Bir kavram olarak ve enerji tüketimini azaltmak için etkili bir araç olarak EV dünya çapında hız 
kazanmıştır. Dünya çevresindeki birçok ülkede, Enerji Verimliliği Stratejisi belgeleri yürürlüktedir çünkü 
Hükümetler EV konusunun refah, ekonomi ve çevre için önem taşıdığını fark etmiştir. EV Yatırımları 
enerji güvenliği, rekabet gücü, sosyal ve bölgesel uyumluluk, istihdam yaratma ve sera gazı 
emisyonlarının azaltılması gibi çok sayıda fayda sağlamaktadır. 
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Oldukça kabul görmesine rağmen, kamunun ilgisini çeken ve nihai tüketicileri EV yatırımlarına 
yönlendiren tedbirlere hala ihtiyaç duyulmaktadır. Vergi indirimleri gibi bazı teşvikler 
kullanılabilmektedir. 

Hükümetler; bu tür yatırımlar için elverişli bir ortam yaratmak, uygun düzenleme çerçevesini kurmak 
ve uygulamak, teşvik sağlamak ve uygun mali araçlar yaratmak için çeşitli önlemler almaktadır. Etkili 
bir EV politikası, hızlıca finansman sağlayan, özel fonları harekete geçiren ve yerel finansal kurumların 
ağını kullanan uygun finansman mekanizmaları tarafından desteklenmelidir. 

Uluslararası Kurumlar ve Örgütler, engelleri aşmak ve EV için istikrarlı yerel piyasalar oluşturmak için 
yerel kurumlara çeşitli finansman imkanları ve teknik yardım sunmaktadır. 

EV kavramının ortaya çıktığı otuz yılı aşkın süre boyunca oldukça fazla deneyim derlenmiş ve birçok 
yaklaşım denenmiştir. Bu deneyimlere göre, etkin bir EV politikası için benzersiz bir çözüm 
bulunmamaktadır. Doğru önlemleri tasarlamak için yerel koşulların yanı sıra piyasa sektörleri ve alt 
sektörlere yönelik çeşitli öncelikler, yaklaşımlar ve hedefler de dikkate alınmalıdır. Bu, çeşitli ülkelerin 
izlediği yolların çeşitliliğinden de açıkça anlaşılmaktadır. 

Değişen ihtiyaç ve koşullara uyacak şekilde geliştirilmiş geniş bir yelpazede finansal araç 
bulunmaktadır: 

• Çeşitli nihai tüketicilerin finansman kaynaklarına erişimlerini kolaylaştıran ve Tahsis Edilmiş 
Kredi Limitleri, Yeşil Tahvil gibi yerel finansal kurumların likiditesini artıran araçlar;  

• Kısmi Kredi Riski Garantileri, Performans Garantileri, Performans Sigortaları ve Genel Sigorta 
seçenekleri gibi EV yatırımlarının risk unsurunu ele alan risk paylaşımı yöntemleri, 

• Dönen sermayeler ve Küme Kredisi gibi belirli EV etkinliklerini ticari açıdan cazip hale getirmek 
amacıyla fonların daha verimli kullanılması için özel araçlar ve girişimler; 

• EV yatırımlarını finanse etme ve daha sonra enerji tasarrufu yoluyla ödemekle yükümlü 
Aracıların finansman seçenekleri (ESCO finansmanı, Fatura Üzerinden Finansman, Kiralama, 

• Proje veya Nakit Akışı Finansmanı, ÖAA finansmanı gibi alternatif kavramlara dayalı finansman 
yöntemleri. 

Tüm bu araçlar; satın alma, uygulama, onaylama, yönetim, Ölçme ve Doğrulama gibi  mevcut sistem 
ve süreçlerle ilgili eğitim ve teknolojinin aktarılmasına yönelik teknik yardım programları ile 
desteklendiği ve sanayi uzmanları ile bankacılık görevlileri bu kavramlar hakkında daha fazla bilgi 
sahibi yapıldığı müddetçe en iyi şekilde uygulanır. 

Tüm girişimler teknoloji sağlayıcılarının büyümesine ve güçlenmesine, finansman kurumlarının ve 
nihai tüketicilerin çıkarlarının korunmasına olanak tanıyan orta/uzun vadeli ve kendi kendini 
sürdürülebilir bir pazara yönelmelidir. 

ESCO şirketleri konseptinin uygulanması, birçok ülkede sürdürülebilir EV piyasalarının geliştirmesine 
yardımcı olmuştur. Şirket güvenini, teknik uzmanlığı, kamu kabulünü ve finansal sağlamlığı artırmak 
için uygun eğitim ve özel finansal araçlarla birlikte bir dizi yasal ve düzenleyici önlem uygulanmalıdır 
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Ek I 

 

EV - Tasarrufların ölçümü ve doğrulanmasına (Ö&D) ilişkin standartlar 

Ölçüm ve Doğrulama (Ö&D), bir veya daha fazla enerji verimliliği tedbirinin uygulanmasıyla sağlanan 
enerji tasarruflarını güvenilir bir şekilde ölçmek, miktarını belirlemek, geçerlemek ve raporlamak için 
izlenen bir dizi süreci ifade eder. Uygulamada, finansman modellemesi/hesaplamaları dahilinde 
doğrulanacak tasarruflar için uygulanan Ö&D yöntemleri, dünya genelinde başarılı bir şekilde 
uygulanan uluslararası düzeyde kabul edilen standartlarla belirlenir.  

Ö&D’nin amacı, bina ve endüstri sektörlerinde enerji verimliliğini iyileştirmek için harcanan zaman ve 
para ile yapılan çalışmaları geçerliliğini kontrol etmektir. Bu, büyük tadilatlar, güçlendirme çalışmaları, 
tesis iyileştirmeleri ve operasyonel ve davranışsal değişiklikler dahil olmak üzere herhangi bir tür enerji 
tasarrufu tedbiriyle sağlanan enerji tasarrufunu doğru bir şekilde ölçerek (ölçmek mümkün değilse 
tahmin ederek) gerçekleştirilir. 

Şu anda, Ö&D’yi tanımlayan, ortak bir yaklaşım getiren ve Ö&D’nin uygulanmasında iyi 
uygulamalardan faydalanılmasını sağlayan iki doküman vardır. Bunlar, ISO 50015 standardı ve 
Uluslararası Performans Ölçme ve Doğrulama Protokolüdür (UPÖDP). Ö&D uzmanlarına yönelik bir 
sertifikasyon programı bazı ülkelerde (örneğin ABD, Fransa) mevcuttur. 

ISO 50015 standardı:  

Bu standart, enerji performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi ve kurumun enerji performansının 
iyileştirilmesine ilişkin bir dizi ilke ve kılavuz ilkeyi belirlemektedir. Standartta hesaplama yöntemleri 
belirtilmemektedir; onun yerine Ö&D’ye dair ortak bir anlayış açıklanmakta ve Ö&D’nin farklı 
hesaplama yöntemleri için nasıl uygulanabileceği anlatılmaktadır. Enerji performansı sonuçlarının 
raporlanmasında Ö&D’yi uygulamak için her ölçekten kurumlar, Ö&D uygulayıcıları veya ilgili taraflarca 
kullanılabilir.  

UPÖDP: 

Bu Protokolde, Ö&D sürecinin temeli olarak kabul gören ortak ilke ve şartlar sunulmaktadır. ISO 
50015’e kıyasla daha analitiktir ancak her proje uygulaması için Ö&D faaliyetleri tanımlanmamaktadır. 
Her proje, hedeflere ve enerji çalışmalarının arzu edilen doğruluk düzeyine uygun olacak şekilde tek 
tek tasarlanmalıdır. Ancak, UPÖDP’de tasarrufların belirlenmesi için dört hesaplama seçeneği 
sunulmaktadır. 
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Ek II – Mevcut Uluslararası Destekli EV Programları 
 
Dünya Bankası 

Dünya Bankası, dünyada gelişmekte olan ülkelere finansal ve teknik yardım sağlayan bir kaynaktır. 
Hedefi, yoksulluğu azaltmak ve kalkınmayı desteklemektir.  

Dünya Bankası Grubu beş kuruluştan oluşmaktadır: 

• Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (UİKB), orta gelirli ülkeler ile kredi değerliliğine sahip düşük 
gelirli ülkelerin hükümetlerine kredi verir. 

• Uluslararası Kalkınma Birliği 

Uluslararası Kalkınma Kurumu (IDA), en yoksul ülkelerin hükümetlerine kredi adı altında faizsiz borç 
ve hibe verir. UİKB ve IDA bir araya gelerek Dünya Bankası'nı oluşturur. 

• Uluslararası Finans Kurumu 

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), özel sektöre yönelik en büyük küresel kalkınma kuruluşudur. 
Yatırımları finanse ederek, uluslararası finansal piyasalarda sermayeyi harekete geçirerek ve 
işletmelere ve hükümetlere danışmanlık hizmeti sağlayarak gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir 
büyüme sağlamalarına yardımcı olur. 

• Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı 

Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) ekonomik büyümeyi desteklemek, yoksulluğu azaltmak ve 
insanların hayatlarını iyileştirmek için gelişmekte olan ülkelere yapılacak doğrudan yabancı yatırımı 
teşvik etmek amacıyla 1988 yılında kuruldu. MIGA, bu görevini yatırımcılara ve kredi verenlere siyasi 
risk sigortası (garantileri) sağlayarak yerine getirmektedir. 

• Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi 

Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID), yatırım anlaşmazlıklarının çözülmesi 
ve tahkimi için uluslararası imkanlar sunar. 

WB, gelişmekte olan ülkelere düşük faizli krediler, sıfır veya düşük faizli krediler ve hibeler sağlar. 
Bunlar eğitim, sağlık, kamu yönetimi, altyapı, finans ve özel sektör geliştirme, tarım ve çevre ve doğal 
kaynak yönetimi gibi alanlarda geniş bir yelpazedeki yatırımları desteklemektedir. Bazı projeler 
hükümetler, diğer çok taraflı kuruluşlar, ticari bankalar, ihracat kredi kuruluşları ve özel sektör 
yatırımcıları ile birlikte finanse edilmektedir. 

WB, ikili ve çok taraflı bağışçılarla birlikte güven fonu ortaklıkları aracılığıyla finansman da sağlar veya 
finansmanın sağlanmasına yardımcı olur.  

WB, EV finansmanında ağırlıklı olarak kredi limitleri sunan ve kıtanın tüm bölgelerinde kısmi garanti 
fonlarına ve döner sermayelere katılan IFC aracılığıyla faaliyet gösterir. 

AYB 

AYB Avrupa Birliği’nin bankasıdır. Avrupa Birliği Üye Devletlerinin sahip olduğu ve çıkarlarını temsil 
eden, AB politikasını uygulamak için diğer AB kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışan tek bankadır. 
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AYB, hacim olarak en büyük çok taraflı  borçlu ve borç vericidir; AB politika hedeflerini gerçekleştirmeye 
katkıda bulunan sağlam ve sürdürülebilir yatırım projeleri için finans ve uzmanlık hizmeti sağlıyoruz. 
Faaliyetlerinin %90'ından fazlası Avrupa odaklı olmakla birlikte AB'nin dış ve kalkınma politikalarını da 
desteklemektedir. 

AYB, Avrupa'daki büyümeye ve istihdama önemli katkıda bulunan projeleri desteklemektedir. 
Faaliyetler dört öncelik alanında yoğunlaşmıştır: 

• Yenilik ve beceriler 
• Küçük işletmelerin finansmana erişimi 
• Çevre ve iklim 
• Altyapı 

AYB'nin kusursuz kredi notu, avantajlı fiyatlarla kredi çekilmesini sağlar ve bu da, müşterilere iyi 
şartların sunulmasını mümkün kılar. 

AYB, enerji tüketimini azaltmak amacıyla 2020 yılının sonuna kadar Birlikteki EV’yi %20 artırmaya 
yönelik AB hedefini destekleyen EV projelerini finanse eder. Projeler, çoğunlukla mevcut sosyal ve 
kentsel altyapının ve hizmetlerin yenilenmesini ve genişletilmesini içerir. Bu kentsel ulaşım, atık ve su 
yönetimi ağlarının enerji değerlerini iyileştirmenin ve yükseltmenin yanı sıra bölgesel ısıtma ve 
soğutmayı, birleşik üretimi, yeniden düzenlemeyi ve binaların modernleştirilmesini ve endüstriyel 
süreçlerin iyileştirilmesini kapsar. 

EV konuları tüm kredi faaliyetleri arasına yayılmıştır. AYB, birleşik üretim ve binaların enerji 
performansı ile ilgili en yüksek AB standartlarını uygular ve çoğu durumda, yatırımların bu standartlara 
uygun olup olmadığını değerlendirmek için enerji denetimleri yapılmasını ister. 

EV'yi desteklemek için AYB, Kredi ile ilgili ürünleri, öz sermayeye dayalı yatırımları ve çeşitli 
yapılandırılmış girişimleri de sağlar: 

Krediler ve yapılandırılmış finansman seçenekleri, enerji projelerinin ana kaynağını oluşturmaktadır. 

Yatırımlar – Ortaklarıyla birlikte Küresel Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Fonu, Avrupa Enerji 
Verimliliği Fonu ve Marguerite Fonu, Crescent Temiz Enerji Fonu, Enerji Sürdürülebilirliği ve Arz 
Güvenliği Fonu ve Yeşil Girişimi ve İklim Farkındalığı Tahvili gibi kredi fonları aracılığıyla iklim 
değişikliği yatırımları için milyarlarca Avro toplamıştır. 

Girişimler - EV, ELENA (enerji projesi fizibilite yardımı) ve JASPERS gibi AYB/Avrupa Komisyonu 
ortak girişimleri aracılığıyla desteklenmektedir. 

EBRD 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 1991 yılında kurulmuş uluslararası bir finans 
kuruluşudur. Çok taraflı bir kalkınma yatırım bankası olan EBRD, yatırımları piyasa ekonomileri 
oluşturmak için bir araç olarak kullanır. Kamu sektöründeki paydaşlarına rağmen, ticari ortaklarıyla 
birlikte ağırlıklı olarak özel kuruluşlara yatırım yapmaktadır.  

EBRD,"piyasa odaklı ekonomilere ve özel girişimin ve girişimciliğin teşvik edilmesi" yönünde ilerleme 
taahhüdünde bulunmaktadır. Avrupa tarihinde bir dönüm noktası 

http://www.eib.org/investor_relations/index.htm
http://www.eib.org/projects/regions/european-union/index.htm
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EBRD, asıl operasyon alanına Moğolistan (2006), Türkiye (2009), Ürdün, Tunus, Fas, Mısır ve Kosova 
(2012), Kıbrıs (2014) ve Yunanistan (2015) gibi yeni ülkeleri de dahil ederek genişlemiştir. Halihazırda 
Orta Avrupa'dan Orta Asya'ya ve Güney ve Doğu Akdeniz'e kadar 30'dan fazla ülkede faaliyet 
göstermektedir. 

Ön Koşullar, Şartlar ve Koşullar 

Yukarıdaki uluslararası finansman kaynaklarından her birinin üzerinde mutabık kalınması gereken 
kendi şartları ve koşulları vardır. Nispeten ortak olan koşulların bazıları şunlardır: 

• Söz konusu ülke, istikrarlı siyasi ve ekonomik çevreye sahip bir kalkınma aşamasında olmalıdır. 
• Yerel hükümet, finansal açıdan olmasa bile, en azından konsepti destekleyen ve teşvik eden 

ve olumlu bir çevre yaratan eylemlerle ve kararlarla programı onaylamalı ve bu programa 
katılmalıdır. 

• İşbirliği şartlarına katılacak ve kabul edecek yerel güvenilir finansal kurumlar bulunmalıdır. 
• Fonlar genelde yerel kuruluşlara, uygun koşullarla ve tam olarak geri ödenmesi beklenen orta 

vadeli krediler şeklinde sunulur. Bazı durumlarda program, bağışçıların teknik yardım ve 
hazırlık masraflarını karşılamak veya riske ilişkin usullere kaynak olarak kullanılması için 
sunduğu bir meblağı da içerir. Bu meblağ, programın toplamına kıyasla küçüktür. 

 

http://www.ebrd.com/ebrd-in-cyprus.html
http://www.ebrd.com/greece.html
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3 Türkiye’de EV Kredi Ürünlerinin Geliştirilmesi, Teknik 
Bilgi Aktarımı ve En İyi Uygulamaların/Başarı 
Öykülerinin Türkiye’ye Uygulanabilirliği 

3.1 Giriş 

Bölüm 1, Türk piyasasındaki mevcut piyasa koşullarını ele almış ve bankacılık sektörünün temel 
istatistiksel verilerini sunmuştur. Bölüm 2, Enerji Verimliliği (EV) finansman yöntemlerine ilişkin 
uluslararası deneyim, en iyi örnekler ve Avrupa'daki ve dünyadaki farklı ülkelerin EV’ye yönelik 
yaklaşımları ile ele alınmıştır. 

Bölüm 3, bu iki ayrı analiz, farklılıkları ve eksiklikleri belirlemek ve Türk piyasasına kolayca 
uygulanabilecek ve en güçlü etkiyi yaratabilecek uygun yöntemleri önermek amacıyla bir araya 
getirilmiştir. 

3.2 EV Finansmanı – Temel Bulgular 

Özet olarak, Türk piyasasında finansman açısından şu durumlar gözlemlenmiş ve değerlendirilmiştir: 

İş & Mevzuat Çerçevesi 

• Devlet, EV’yi desteklemekte ve teşvik etmektedir. Mevcut önlemler coğrafi bölgelere ve belirli 
faaliyetlere odaklanmıştır, ancak bu ülke düzeyinde genişletilebilir ve tüm iş alanlarını 
kapsayabilir.  

• Bankacılık sektörünün denetim organı olan BDDK, başarıyla takip edilen sağduyulu 
uygulamaları zorunlu kılmaktadır. 

Pazar Ortamı 

• Türk ekonomisi, dünyadaki ekonomik durgunluğuna rağmen güçlü kalmaya devam etmektedir. 
• Faiz oranları ve genel finansman maliyeti diğer ülkelere göre yüksektir.  
• Vade uyuşmazlığı söz konusudur; mevduatlar kısa vadelidir uzun vadeli yatırımlarda 

kullanılamazlar. 
• Uluslararası finans kuruluşlarının (UFK) fonlarıyla finansman, yerli işbirlikçi bankalar 

aracılığıyla sağlanan özel kredi limitleri olarak mevcuttur. 
• EV yatırımlarını finanse etmek için UFK fonlarına bağımlıdır. 
• Kredi limitleri aracılığıyla veya diğer şekillerde döviz finansmanı, döviz kuru riskini beraberinde 

getirmektedir. 
• NPL oranı artmakta, ancak bankacılık sektörü halen güçlü konumunu korumaktadır.  
• (Kredi riski değerlendirmeleri, kredi geri ödeme dönemlerinin kısa tutulmasına sebep 

olmaktadır 
• Teşvik programları etkisizdir. 
• Başvuru ve onay prosedürleri uzun ve zorlayıcıdır. 
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Tedarik ve Finansman Seçenekleri 

• Son yıllardaki büyük yeniden yapılanmaların ardından Türkiye'deki bankalar güçlü ve modern 
bir yapıya kavuşmuştur ve EV yatırımlarını destekleyecek boyut ve ağ yapısı ile finansman 
sağlayacak likiditeye sahiplerdir 

• Bankaların sadece bir kısmı aktif olarak enerji verimliliği finansmanı ile uğraşmaktadır. 
• Varlık bazlı kredi verme uygulamaları neredeyse münhasır olarak uygulanmaktadır. 
• EV ile ilgili kredi veya performans riskleri için garanti araçları eksiktir.  
• Son yıllardaki büyük yeniden yapılanmaların ardından Türkiye'deki bankalar güçlü ve modern 

bir yapıya kavuşmuştur ve EV yatırımlarını destekleyecek boyut ve ağ yapısı ile finansman 
sağlayacak likiditeye sahiplerdir 

• Finansal kiralama uygulanabilir bir seçenektir. Mevzuat KDV ile ilgili yardımların finansmanında 
finansal kiralama imkanı sunar.  

• Satıcılar çok kısa vadeli ve sınırlı finansman sunmaktadır. 
• ESCO’lar (veya EVD’ler) sermaye tabanı zayıf ve faaliyetleri sınırlı olan küçük ölçekli 

şirketlerdir. 
• ESCO finansmanı, az sayıdaki mevcut uygulama örnekleri ile henüz başlangıç aşamasındadır. 

Kredi talebi 

• Yatırımcıların uzun vadeli yatırımlara ilgisi düşük ve caydırıcıdır.  
• Ortalama yatırımcı, EV ile ilgili yapılan tanıtımlara rağmen, EV uygulamalarından haberdar 

değildir ve bunlara yatırım yapmaktan kaçınmaktadır. 

Uluslararası piyasayla ilgili gözlemler şu şekildedir: 

• EV’yi teşvik etme konusundaki uluslararası deneyim, başarılı olmak için izlenecek benzersiz 
bir modelin olmadığını göstermiştir. Başarılı enerji verimliliği uygulama programlarına sahip 
çeşitli ülkeler farklı çözümler izlemiştir. 

• Çeşitli finansman araçları geliştirilmiştir ve bunların çoğu yerel koşullara kolayca uygulanabilir. 
• EV ile ilgili tüm başarılarda finansman araçları önemli rol oynamıştır. 
• EV piyasasına girme aracı olarak ESCO'lar kültüre, enerji verimliliğine geçiş aşamasına, genel 

mevzuat ve iş idaresine bağlı olarak çeşitli ülkelerde farklı düzeylerde başarı elde etmiştir. 
• Özellikle uygulamanın ilk aşamalarındaki teşvikler, EV’nin geliştirilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır.  
• Devlet müdahalesinin sınırlı olduğu, kendi kendini idame ettirebilen EV piyasalarına doğru bir 

yönelim söz konusudur. 

3.2.1 GZFT Analizi 
Enerji Verimliliği finansman seçeneklerini iyileştirmek için yeni yaklaşımlar geliştiren olumlu ve olumsuz 
etkiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için, yukarıda sunulan önemli bulgular Şekil 3-1'de SWOT 
analizi şeklinde yeniden gruplandırılmıştır: 
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Şekil 3-1: Türkiye'deki EV Finansmanı için GZFT Analizi 

3.3 Bulguların Değerlendirilmesi 

Bu temel bulguların satır araları okunduğunda ve muhtelif paydaşların temsilcilerince dile getirilen 
görüşler göz önünde bulundurulduğunda, şu anda Türkiye’de enerji verimliliği yatırımlarına ilişkin 
koşulların çok umut verici olduğu söylenemeyecektir. Sermayenin maliyeti diğer ülkelere kıyasla 
yüksektir ve enerji tasarruflarının büyük bir kısmını tüketmektedir; piyasa koşulları oynaktır, yatırımcılar 
EV yatırımlarından kaçınmaktadır ve enerji verimliliğinin faydaları konusunda ikna olmuş değildir; 
bankalar EV kredi sektöründe büyüme potansiyeli görmemektedir ve ürünler geliştirmekle ve 
kaynaklara “yatırım” yapmakla pek ilgilenmemektedir; EV’nin amaçlandığı ve uluslararası kredilerin 
kullanıldığı programlar başarılıdır ancak soğurma hızı yavaştır; banka düzenlemeleri ihtiyatlıdır ancak 

•İthal enerjiye bağımlılık nedeniyle 
enerji fiyatlarındaki değişkenlik
•EV’yi daha da geliştirmek için 
karmaşık çok boyutlu dönüşüm 
sürecinin gereklilikleri 
•Dünya genelindeki ekonomik 
durgunluk nedeniyle yatırımların 
belirsizliği

• Ülkenin büyüme potansiyeli
• Enerji Performans Belgelendirme 

sistemi geliştirilmekte
• Uluslararası finansmanın ilgisi 
• Sanayi ve İnşaat sektöründe yüksek 

EV tasarrufu potansiyeli
• Yeni EV stratejisi kapsamında 

zorunlu enerji verimliliği denetimleri 

• Sınırlı EV finansmanı 
mekanizmaları ve araçları

• ESCO’ların az gelişmiş olması
• Yetersiz yasal, teknik ve finansal 

altyapı
• Bankacılık sektörünün EV ve 

ESCO finansmanı hakkında sınırlı 
farkındalığının ve bilgi sahibi 
olması

• Enerji verimliliğini/tasarruf 
farkındalığını hedefleyen EV 
faydalarının yeterince teşvik 
edilmemesi

• Uzun vadeli projelerin 
finansmana ilginin az olması

• EV uygulamaları için 
teşvik/motivasyonun yetersizliği

• Özel kredi limitleri bulunması
• Teşvik programları sınırlı ve 

verimsiz
• Risk kredi teminat planları 

bulunması
• Yatrımcıların EV yatırmlarınıa 

yaklaşımı nötr ya da olumsuz
• Ö&D standartları/prosedürleri 

bulunmaması
• Genel fonlama maliyeti yüksek 

olması
• Vade uyumsuzluğunun sorun 

teşkil etmesi

• Devletin EV piyasasını geliştirme 
konusunda kararlılığı

• EV yatırımları için uluslararası 
fonların bulunması

• Ulusal çevre stratejileri ile AB çevre 
stratejilerinin uyumlu olması

• EV finansmanını destekleyecek güçlü 
bankacılık altyapısı

GÜÇLÜ YANLARI ZAYIF YANLARI

TEHDİTLEROLANAKLAR
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katıdır ve alternatif finansman yollarının denenmesini pek mümkün kılmamaktadır; ESCO’lar çok az iş 
fırsatı bulabilmekte ve etkisiz kalmaktadır. 

Söz konusu koşulların bir kısmı sistemsel nitelik arz ederken (yüksek sermaye maliyeti, vade, kur riski), 
diğerleri çeşitli verimsizliklerden kaynaklanmaktadır (ölçme ve doğrulama prosedürlerinin bulunmayışı, 
düşük farkındalık). Tüm bunlardan elde edilen genel bulgu EV yatırımlarına yönelik isteksizliktir ve 
bunun altında yatan neden de muhtemelen düşük farkındalık ve tasarrufların getirisinin yetersiz olduğu 
ve iyileştirilmesi gerektiği duygusudur. 

Yeni finansman usüllerinin uygulamaya konulması, pazarı güçlendirmek ve söz konusu olumsuz 
şartların birçoğunu aşmaya yardımcı olmak konularında faydalı olacaktır. Talebi doğrudan etkileyecek 
ve gerekli durumlarda iş ve düzenleme ortamlarını reforme edebilecek önlemlerle desteklenmeleri 
halinde, etkileri önemli ölçüde artabilecektir. 

Bilgi birikimi ve deneyimleri kullanmak amacıyla Tablo 3-1.‘de, Türkiye’deki bulgular ve benzer 
durumlardaki diğer ülkelerdeki / bölgelerdeki faaliyetler ile Türkiye için teklif edilen eylem birlikte 
sunulmaktadır. 

Tablo 3-1: Türkiye'de Enerji Verimliliği Iyileştirilmesine Yönelik Kılavuz 

Türkiye’de EV’nin iyileştirilmesine yönelik kılavuz ilkeler 

Müdahale alanı 
Türkiye’de tespit edilen 
EV’ye ilişkin düzenleyici ve 
finansal engeller 

Bu engellerin uluslararası 
düzeyde ele alındığı 
uygulamalar 

Türkiye için tavsiye edilen 
eylemler 

 
 
 
 
Devlet politikası 
 

Diğer AB ülkeleri ve üçüncü 
ülkelerde olduğu gibi EV 
yatırımlarına ilişkin olarak 
Devletin yeterli teşvik 
sağlamaması  

AB ülkeleri vergi indirimi, faizsiz 
krediler vb. gibi “hibe ve kredilerin 
bir karışımının” sunulduğu 
platformda birçok teşvik 
programıyla EV’yi teşvik 
etmektedir. 

Devletin vergi ve KDV 
indirimi, sübvansiyonlar, 
düşük faizli kredi vb. gibi 
teşvik programları EV 
projeleri için çok büyük bir 
talep oluşturabilir. 

Eksik hukuki ve düzenleyici 
çerçeve; mevcut olanlar kötü 
bir şekilde uygulanmaktadır. 
EV piyasası yeni gelişen bir 
piyasadır ancak çok büyük 
potansiyele sahiptir.  

Sürdürülebilir düzenleyici çerçeve 
ve mevzuatın uygulanması, 
gerçek EV piyasası tarafından bu 
standart mühendislik uygulaması 
(ölçüm ve doğrulama yönetim 
sistemleri) olarak kabul 
edildiğinde görünür hale gelmiştir. 

Düzenleyici çerçevenin 
iyileştirilmesi ve revize edilmiş 
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı aracılığıyla katı 
uygulama kurallarının 
benimsenmesi Ülke, AB’nin 
deneyimlerinden, gelişmiş 
teknolojilerden, tekniklerden 
ve standartlardan 
faydalanabilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Teşvik politikalarının yetersiz, 
EV’ye dair farkındalık, ilgi ve 
teknik bilgilerin sınırlı olması 

EV’ye dair ilgiyi ve teknik bilgileri 
artırmak için farkındalık 
kampanyalarıyla beraber birçok 
teşvik politikasının olması; 
örneğin Fransa’da şu slogan 
kullanılmıştır: “Enerji 
geleceğimizdir, tasarruf edelim” 

Türkiye’deki kurumlar, 
danışmanlar ve mühendisler, 
bankalar, tedarikçiler ve diğer 
piyasa aktörleri katılım 
sağlamalıdır. 
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Piyasa 
aktörlerinin 
EV’ye 
katılımının 
teşvik edilmesi 
 
 
 
 
 
 
 

Merkezi kurumlar ve yerel 
kuruluşlar, mühendisler, 
finans kuruluşları, inşaatçılar, 
teknisyenler, sanayi çevreleri 
ve vatandaşlar da katılımda 
bulunmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 

 Neredeyse tüm piyasada EV 
farkındalığının hiç olmaması 

AB’de yüksek farkındalık düzeyi, 
hem endüstri hem de bina 
sektörlerinde küçük, orta ve 
büyük ölçekli projelerde EV 
yatırımlarını sorunsuz bir şekilde 
artırmaktadır. 
 

ESCO'ların ve EV projelerinin 
iş potansiyelinin teşvik 
edilmesi için tüm paydaşlara 
yönelik olarak bilinçlendirme 
faaliyetleri yapılmalı ve bu 
faaliyetler teşvik edilmelidir. 

Finansal 
kurumların 
katılımı 

Finansal kurumlarda EV’ye 
ilişkin olarak hiçbir finansman 
yöntemi yoktur. KOBİ'ler için 
kredi riski, şirketin puanlama 
sistemine dayanmaktadır, 
ancak teminat talep 
edilmektedir. 

AB ülkelerinde ve uluslararası 
düzeyde birçok finansman 
yöntemi mevcuttur. 

Finansal kurumlar, Devletin 
teşvik programlarının, EV 
projelerine olan talebi oldukça 
artıracağına güçlü bir şekilde 
inanmaktadır. 

Risk alma ve diğer engellerle 
ilgili olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme 
Kurumundan (BDDK) 
kaynaklanan kısıtlamalar 
mevcuttur. 
 

Riskle ilgili birçok araç mevcuttur; 
örneğin kısmi kredi garantisi vb. 

Riskle ilgili araçlar kabul 
edilmelidir. 

Kapasite 
geliştirme için 
kurumsal 
güçlendirme  

EV’ye ilişkin genel tedbirlerin 
koordine edilmesi ve 
kolaylaştırılması için merkezi 
bir EV kurumunun olmaması 

Neredeyse tüm AB ülkelerinde 
EV’ye ilişkin genel tedbirleri 
koordine etmek ve kolaylaştırmak 
için bölgesel kuruluşlarla birlikte 
enerji kuruluşları mevcuttur. 

EV konularında tam 
sorumluluğu olan bir Enerji 
Kuruluşu kurulmalıdır. 

ESCO’ların 
geliştirilmesi 

ESCO’ların işlevine dair 
kılavuz ilkeler ve 
uygulamaların olmaması 
sebebiyle piyasada bunların 
güvenilirliği sorgulanmaktadır. 

AB’deki yeterli sistemler, kılavuz 
ilkeler sunmakta, ölçüm ve 
doğrulama yapmakta ve 
anlaşmazlıkları çözmektedir.  
EV’ye gönüllü katılımın yanı sıra 
ISO 50015 standardı aracılığıyla 
ölçüm ve doğrulamaya dair 
düzenleyici uygunluk 
sağlanmaktadır ve Uluslararası 
Performans Ölçüm ve Doğrulama 
Protokolü (UPÖDP) mevcuttur. 

Şüphesiz bir şekilde rehberlik 
sağlayabilecek, ölçüm ve 
doğrulama yapabilecek ve 
anlaşmazlıkları çözebilecek 
güvenilir ve saygın bir araç 
oluşturulması 
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ESCO kapasitesinin 
geliştirilmesi kurumların bir 
görevi olarak mevcut değildir 
ve kalan paydaşlar da 
yeterlilikleri hakkında şüphe ve 
belirsizlikler yaratmaktadır.     

AB’nin on yıllardır süren 
çalışmaları ve yaptığı büyük 
yatırımlar EV piyasasının 
gelişmesini sağlamıştır. ESCO’lar 
ve fayda modellerinin 
paylaşılması bu amaçla kullanılan 
temel araçlardır. 

Teknik, finansal ve pazarlama 
ile ilgili konularda kapsamlı 
eğitimler ile ESCO’nun 
kapasite gelişiminin 
iyileştirilmesi 

Özellikle her ekonomideki ana finans kanalı olan bankacılık sektöründeki engeller ve adres zorluklarını 
aşmak için gereken araçları ve eylemleri daha iyi belirlemek için, aşağıdaki Tablo 3-2’de en önemli 
engeller, uluslararası yaklaşım ve Türkiye için önerilen tedbirler sunulmuştur: 

Tablo 3-2: Bankacılık ürünlerini iyileştirmek/geliştirmek üzere engelleri ve adres zorluklarını aşmak için 
eylemler 

Engeller/zorluk Uluslararası deneyim 
Seçenekler Öneriler 

UFK kredi limitlerine 
bağımlılık  

Yerel piyasalarda likiditenin sınırlı 
olduğu durumlarda bağımlılık daha 
büyüktür ki Türkiye’deki durum bu 
değildir. Piyasalar git gide 
olgunlaştıkça, mevduatlar, tahviller, 
bankalar arası kredi gibi alternatif 
finans kaynakları geliştirilmiştir. 

Yavaş yavaş Özel Kredi 
Limitlerinden uzaklaşıp yerel finans 
kaynaklarından yararlanmak. 

YFK’ler üzerindeki 
döviz kuru riski 
 

Döviz alışveriş riski, ya döviz 
seçenekleri ya da yerel döviz 
üzerinde kredi araçları kullanılarak 
riskten kaçınarak ele alınmaktadır. 

Yerel piyasalardan fon toplamak için 
yeşil tahvil çıkarmak 

Kısa vadeler 
 

 Uzun vadeli kredi limitleri veya 
alternatif kaynaklar sağlanmaktadır. 
Uygun uzun süreli kaynaklar 
genellikle döviz alışverişi riskinden 
kaçınmak için tercihen yerel döviz 
şeklinde tahvil araçlarıdır. 

Uzun vadeli Özel Kredi Limitleri 
sağlamak 

Uzun süreli Yeşil Tahvilleri Türk 
Lirası olarak çıkarmak 

 
EV ihtiyaçlarına 
uyarlanmamış kredi 
ürünleri 
 
       
 
 
 
 
           
 

Genel olarak, önerilen yaklaşım 
probleme sebep olan nedenleri 
ortadan kaldırmak veya mümkün 
olduğunda negatif etkileri nötralize 
etmek için karşı-teşvik sunmaktır. 

Bankalarda kapasite geliştirmek ve 
EV anlayışı için çalışmak 
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Süreç başvurusu 
kullanışsız  

Banka kapasite geliştirmesi, EV 
hakkında bilgi edinmeyi, prosedürleri 
ve mekanizmaları basitleştirmeyi 
destekler. 

Genel prosedürü basitleştirmek, 
otomatikleştirmek, standardize 
etmek için dahili bankacılık sürecini 
yeniden düzenlemek.  Etütleri 
basitleştirmek, enerji verimliliği 
hesap araçlarını desteklemek, enerji 
verimli ekipmanların kolaylıkla 
tanımlanabilmesi içinulusal 
standartları ve onaylı ürün listelerini 
kullanmak 

 
 
Yüksek işlem 
maliyetleri  
 
 
 

 Daha düşük maliyetler 

 

Prosesleri yukarıdaki şekilde 
standardize etmek ve basitleştirmek 
ve banka idari maliyetlerinin 
düşürülmesine yardımcı olmak 

Yüksek faiz oranları 
 

 Genel proje çekiciliği finansal 
teşvikler veya faiz sübvansiyonu 
önerisiyle artırılır 

Doğrudan teşvik önermek veya 
bunları yenilikçi bankacılık ürünleri 
içine dahil etmek 

Kredilendirme 
değerlendirmesi 
varlığa dayalı 

Performans garantileri gibi riski 
düşürmek için kullanılabilecek kabul 
edilebilir alternatif teminat 
seçenekleri sunulmaktadır. Nakit 
akışına dayalı kredilendirme, 
düzenleyici değişikliklerle 
desteklenmektedir. 

Bir Kısmi Kredi Garanti Fonu 
oluşturmak 

Proje finansmanı 

Finansman düzenlemelerini 
değiştirmek 

Müşteri kredi riski 

Bankaların EV ile ilişkili müşteri kredi 
riskini üstlenmelerine yardımcı 
olması için eğilim kredi risk 
unsurlarının bertaraf edilmeyip 
azaltılmasıdır. 

Bir Kısmi Kredi Riski Fonu 
oluşturmak 

Performans riski 
 
 

Gerçek veya algılanmış Performans 
riski, EHŞ’ler, Performans Fonları, 
Sigorta Şirketleri gibi bu tip bir riski 
düşürme ve onunla ile başa çıkma 
uzmanlığına sahip olanlarca 
üstlenilmesi daha iyidir. 

EHŞ Piyasasını düzenlemek 

Prosedür geliştirme (M+V) 

EHŞ'ler geliştirme 

Yeni teknolojileri aşina 
olmayan yatırımcılar  

Eğitim, Teknik yardım programları  
sağlanmaktadır. 
 

Eğitim 
Teknik yardım 
Gösteri projeleri yapmak 
Küme Kredisi  



  
 
 
 
 

 

 
 
Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi 
Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa - 134 - 

Anlaşmaların oluşturulmasına ve 
uzmanlardan teknik 
değerlendirmelere ulaşmak için 
ESCO konseptini güçlendirmek. 

Bankalarla bilgi 
paylaşmakta isteksiz 
yatırımcılar 

Yatırımcılara, verilerin gizli kalacağı 
ve faaliyetlerinin veya maliyet 
yapılarının gözlemlenmesinde 
kullanılmayacağı güvencesi 
verilmektedir. 
 

Prosedürler ve gereklilikleri 
basitleştirmek 

Anonimlik ve gizliliği garanti etmek 
için veri toplamayı yeniden 
yapılandırmak 

EHŞ’lere karşı 
güvensizlik 

Bir piyasaya ilk girdiğinde EHŞ’lere 
yönelik güvensizliği azaltmaya 
yardımcı olmak için yüksek hizmet 
düzeyini garanti etmek ve 
uyuşmazlıkları en aza indirgemek 
gerekmektedir. 

EHŞ’leri teknik yetenek ve finansal 
kapasite açısından geliştirmek 

Kamu sertifikasyon / akreditasyon 
programları geliştirmek 

Güvenilir M&V prosedürleri 
oluşturmak 

Sözleşme oluşturmak ve 
standardize etmek 

Yukarıdakilere dayanarak, stratejik yaklaşım çoğunlukla kapasiteyi artırmak ve bankaların EV’yi 
tanımaları ve EV projeleri için finansman seçenekleri tayfını genişletecek yeni finansman araçları ve 
alternatif finansman kanallarının geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır. 

Türkiye’deki fonlama koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bu arz yönlü stratejinin başlıca noktaları 
aşağıdaki gibidir: 

a. Mevcut finansal kanalların, bankacılık kurumları kullanılarak kapasite oluşturma yoluyla 
geliştirilmesi. 

b. Yerli banka borç alma seçeneklerinin iyileştirilmesi.  

c. Riskle ilgili araçların uygulamaya konması. 

d. EV için daha esnek banka kredileri sağlama yönünde çalışmaların yoğunlaştırılması. 

e. Üçüncü taraf fonlama seçenekleri geliştirilmesi ve fonlama/pazarlama kanalları yaratılması. 

f. Başka kredi araçlarını sürdürme ve geliştirme. 

İlk dört sıra, adres engeli ve bankacılık sistemi yoluyla finansmanı artırmayı amaçlamaktadır.  

Kalanlar, üçüncü taraf finansmanı seçeneklerini artırmayı ve uygulamaya koymayı amaçlamaktadır. 

Son olarak, nihai kullanıcının EV yatırımları talebini güçlendirmeye ve iş ve düzenleyici çerçeveyi 
geliştirmeye yönelik daha destekleyici tedbirlere ilişkin bazı öneriler sunulmaktadır. 

g. Enerji Verimliliği Yatırımlarının Talep Tarafını Artırmaya Yönelik Önlemler 

h. İş Çerçevesi ve Düzenleyici Çerçevede Gerekli Değişiklikler 
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3.3.1 Banka Hazırlığı (Kapasite Geliştirme) 
Fonlamanın en önemli yöntemi, bankacılık kurumları tarafından bu amaçla tasarlanmış araçlardır. 
Bankalar yoluyla normal borç verme yöntemlerinin kullanılması son derece önemlidir. Güçlü bir 
bankacılık sistemi, daha fazla araştırılması gereken önemli bir avantajdır. Daha fazla bankanın konuya 
müdahil olması gerekmektedir ve banka görevlilerinin daha iyi eğitilmesi olumlu sonuçlar yaratacaktır.  

Enerji verimliliği fonlaması için uygun olan müşterilerin ihtiyaçlarının şubede belirlenmesi ve adı 
geçenlerin EV’nin faydaları konusunda bilgilendirilmeleri önemlidir. Basitleştirilmiş ve 
standartlaştırılmış uygulama, değerlendirme ve onay süreçleri gerekmektedir. Çoğu durumda EV 
kredisi için gerekli ön koşulları sağlamaya yönelik ek çaba, zaman ve maliyet, müşteri tarafından 
piyasa koşullarına yakın fiyatlandırılan EV kredisinin getireceği faydalardan daha fazlaymış gibi 
görülür. Başka bir deyişle, normal bir müşterinin EV’nin potansiyel faydalarına ilişkin yeterli farkındalığa 
sahip olmaması durumu ile EV kredisine başvurmak için gereken ilave çaba ile birleşince, kredinin 
bedeli getireceği faydalardan daha pahalıya gelmekte ve bu durumda müşteri ya projesini sıradan bir 
proje olarak finanse etmekte ya da projesinin EV bölümünü çıkartmaktadır.  

Banka eğitimleri, UFK’lar tarafından başlatılan enerji verimliliği programları yoluyla halihazırda 
başlamış olup, EV konusunda fikir sahibi bazı bankalar tarafından uygulamaya konulmuştur. Söz 
konusu bankalar, EV projeleri için özel krediler sunmaktadırlar.  

Bazı bankalar EV konusuna aşinadır ve halihazırda EV projelerine ayrılmış krediler sunmaya 
çalışmaktadırlar. Bankalarla yapılan temaslardan, bankaların müşterilerin düşük talebinin olumlu 
sonuçlar vermeyeceğinden korktukları için mevcut dönemde EV ürünlerini geliştirip sunmaktan 
çekindikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle, UFK'lerin sağladığı kredi limitleri aracılığıyla krediler 
sunarken, bekleyip görme politikası izlemektedirler. Aynı nedenle, değerlendirme ve operasyonel 
sistemlerine yapılacak yükseltme ve müdahaleleri de ertelemektedirler.  

Piyasa koşullarının değişmesi halinde, doğru banka hazırlığı ve kapasite geliştirme için gereken 
adımlar yeni ürünleri desteklemek ve iş alanlarını genişletmek için örgütsel/yapısal ve usule yönelik 
değişiklikler yapılmasıdır. 

Geleneksel UFK kredi limitleri dışında, olası yeni ürünler aşağıdakilere göre yapılandırılabilir: 

• Muhtemelen Yeşil tahvil ihracı yoluyla finanse edilen kendi kredi limitlerini kullanarak kendi 
kredi ürünlerini geliştirmek 

• Kısmi kredi garanti programlarını kabul edip katılarak, müşterilere kredi sunmak 
• Teminat olarak performans garantilerini kabul etmek 
• Proje finansmanı sunmak 
• ESCO'lara çeşitli kolaylıklar sunmak. 

Doğru banka hazırlığı için kapasite geliştirirken gereken adımlar şunları içerebilir: (Şekil 3-2‘de de 
gösterilmiştir): 

• Bilgi sahibi şube yetkililerine sahip olmak için eğitimlerin verilmesi 
• Başvuruların hızlıca incelenip onaylanması için gereken süreci geliştirme prosedürleri ve basit 

talimat kılavuzlarının dağıtılması 
• Yatırımın EV bölümünü değerlendirmek için uygun operasyonel seviyede özel bir birimin 

kurulması ve yürütülmesi 
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• Müşteri/proje teklifinin genel değerlendirmesi için kredi risk departmanlarıyla işbirliği. 

 
Şekil 3-2: Kapasite Geliştirme Adımları 

EV ürünlerinin hazırlanması için en uygun yol, yukarıdaki uygulamayı üstlenecek geçiş birimi olan 
bir Proje Uygulama Biriminin (PUB) oluşturulmasıdır. Ana bankanın organizasyon birimlerinin 
gerekli yapısına, sentezine ve ilişkisine dair kısa tavsiyeler aşağıda verilmektedir. Muhasebe, krediler, 
risk değerlendirme ve risk yönetimi, banka finansmanı ve ticaret odası, BT, operasyonlar ve 
prosedürler, pazarlama ve halkla ilişkiler, şube, muhasebe, kredi yönetimi, yasal, insan kaynakları ve 
eğitim gibi farklı operasyonel bölümlerden gelen birkaç personel tarafından yürütülmelidir. 

Bu PUB üyelerinin her biri, bu ürünün oluşturulmasında uygun rehberliği sağlayabilmek için kendi 
alanında yeterli tecrübeye sahip olmalıdır. Dahası, her üye sadece tecrübeleriyle yeni ürünün formüle 
edilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda önerilen değişiklikleri iletmek, gerekli onayları 
almak veya geri dönüş yapmak ve olası değişiklikleri uygulamak için kendi departmanı ile bir köprü 
görevi görür. Normal bankacılık uzmanlığının ötesindeki (teknik konular, vb.) konular için dışarıdan 
yardım almanın gerekli olduğu düşünülürse, bankayla uzman olarak kalma ve çalışma ihtimali en 
yüksek kişilerin seçilmesi önerilir. Bunun faydası, kişinin bankanın iç operasyonundan edineceği 
tecrübe ve diğer bölüm temsilcileri ile iletişim kurması sayesinde, iş konularıyla ilgili ilerideki görüş 
ayrılıklarına sorunlara çözüm bulmada yardımcı olabilmesidir. 

PUB'un, çalışmalarını hazırlamak ve sonuçlandırmak için başlangıcından beri sınırlı bir ufku olmalıdır. 
Organizasyonel olarak herhangi bir bölümden bağımsız olmalı ve Genel Müdür'e rapor vermelidir. 
Aciliyet ve müsaitlik durumuna bağlı olarak, üyeler mevcut operasyonlarına devam edebilmeli veya 
tamamen bir projeye atanabilmeliler. 

Görevi tamamlandıktan sonra PUB'un varlığı sona erer ve her üye önceki faaliyet ve pozisyonuna geri 
döner. 

PUB’ın görevi şunları içermelidir: 

• Ürün tanımı ve özellikleri  
• Başvuru işlemleri ve ön koşullar 
• Proje değerlendirme 
• Müşteri kredi risk profili 
• Sistem desteği ve işbirliği (kredi desteği, muhasebe, resmi evrak, kredi sözleşmesi) 
• Prosedürler ve talimatlar (el kitapları, formlar, raporlar) 
• Eğitim, pazarlama ve iletişim kampanyası. 
 
 

Bilgi sahibi şube 
yetkililerine

Başvuruların hızlıca 
incelenip onaylanması 

için gereken süreci 
geliştirme prosedürleri 

ve basit talimat 
kılavuzlarının 
dağıtılması

Yatırımın EV 
bölümünü 

değerlendirmek için 
uygun operasyonel 
seviyede özel bir 

birimin kurulması ve 
yürütülmesi

Müşteri/proje teklifinin 
genel değerlendirmesi 

için kredi risk 
departmanlarıyla 

işbirliği
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3.3.2 Yerli Banka Borç Alma Seçeneklerinin İyileştirilmesi  
3.3.2.1 Özel Kredi Limitleri (DCL) 

Halihazırda Tahsis Edilmiş Kredi Limitleri (DCL) Türkiye'de EV projelerini desteklemekte kullanılan tek 
araçtır. Çoğu büyük Yerel Finansal Kurum (YFK), kredi sağladıkları yerel bankalarla işbirliği yaparak 
EV iyileştirmelerine yatırım yapmak isteyen nihai tüketiciler için kredi limitleri oluşturmuş ve bunları 
devam ettirmiştir. Söz konusu krediler, belirli özelliklerdeki ve müşteri kategorilerindeki projelere 
yöneliktir. Bir projenin finansmana uygun olması için çeşitli ön koşullar yerine getirilmelidir. 

Kredi limitleri, Türk piyasasındaki EV projelerine destek sağlamak için başarılı bir araçtır. Ayrıca, 
Teknik Destek paketleri, böyle projelerin belirlenmesine, değerlendirmesine ve takibine yönelik tecrübe 
kazanma konusunda faydalı olmuş, tanıtım faaliyetleri ise potansiyel EV yatırımcılarında belli oranda 
farkındalık yaratmıştır. 

Diğer yandan, kredi limitlerinin de kendine göre sınırları vardır. Bunlar temelde piyasaya likidite 
sağlamak için kullanılan araçlardır. Son yıllarda çeşitli kredi türlerindeki büyüme oranlarına 
bakıldığında Türk bankacılık sektörü yeterli likiditeye sahip olduğunu kanıtlamıştır. Esasen, bazı 
durumlarda “genel” nitelikli birtakım diğer kredi ürünleri kaynaklı rekabet ortaya çıkmakta olup, genel 
ödeme oranı düşüktür. Kur riski kredi limitleri için önemli bir sorundur ve risk, aracı bankalar tarafından 
üstlenilmektedir. Kredi limitlerinin en büyük avantajı ve onları diğer banka fonlama yöntemlerinden 
ayıran ana neden, diğer finansman yöntemlerinde bulunmayan orta vadedir. 

Kredi limitleri Türkiye pazarında korunmalıdır, ancak bankalar alternatif kaynaklar yaratmaya da 
çalışmalıdırlar. Mevduattan gelen yerel fonlar ilk aşamada kaynak olarak kullanılabilir.  

3.3.2.2 Yeşil Tahviller 

Yeşil tahviller, piyasaya özel kredi limitleri yoluyla değil de kendilerine ait ürünler sunmak isteyen 
bankaların EV ile ilgili operasyonları finanse etmesi için bir araç olabilir. Bu, normal bankalar arası 
kredi veya mevduatlara kıyasla alternatif bir yoldur. Uzun vadeli EV projeleri için daha uygun olan uzun 
vadeler ve makul fiyatlandırma gibi avantajları vardır. Yeşil tahviller veya benzeri yapılar, kısa vadeli 
mevduatlar ile EV projelerinin bazıları için gerekli olan uzun vade süreleri arasındaki mevcut 
uyuşmazlığa çözüm olabilirler. 

Bazı kurumlar, bu kanalı uluslararası piyasalardan EV faaliyetlerini finanse etmek için kullanabilir ve 
kendilerini normal devlet finansmanından farklı konuma getirebilir. Öte yandan yerel para birimlerindeki 
yerel sorunlar, kur riskini ortadan kaldırır.Türk bankaları, yeşil tahvillerin farkındadır ve piyasa daha da 
geliştiğinde ve daha fazla fon gerektiğinde bu tür belgeleri hazırlayacak ve destekleyecek araçlara 
sahiptir. 

Türk Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Nisan 2016 tarihinde uluslararası piyasalar tarafından 
memnuniyetle karşılanan bir yeşil tahvil çıkarmıştır. Bu ihracın başarılı bir şekilde başlatılması, dış 
piyasaların Türk ekonomisine olan güveni kanıtlamakta ve yeşil tahvil finansmanını denemeye değer 
bir seçenek haline getirmektedir. 

3.3.2.3 Ara Finansman 

Bir bankanın, enerji verimliliği yatırımlarına finansman sağlamaya istekli olduğu halde, sermaye 
yeterlilik oranına ilişkin sınırlarına yakın olması durumunda, Devletten veya UFK'dan gelen güvencesiz 



  
 
 
 
 

 

 
 
Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi 
Sözleşme Numarası ETKB IPA12/CS04 Sayfa - 138 - 

sermaye benzeri borç teklifi, Kademe 2 sermayesi olarak hareket edebilir. Banka bu borcunu daha da 
borçlanabilmek için kullanabilir, sermaye tabanı seyreltilmez ve borç veren yine de faiz toplayabilir ve 
artık gerekli olmadığında borçlanmayı geri alabilir. Müşteri kredi riski yine de bankayla kalır. 

3.3.3 Riskle İlgili Araçların Uygulamaya Konması 
3.3.3.1 Kısmı Kredi Garanti Fonu 

Kredi riski, Türkiye'de bankalar için önemli bir konudur. Kredibilitesi yüksek olmayan müşterilere veya 
riskli kabul edilen ticari faaliyetlere kredi sağlamamak konusunda dikkatli davranırlar. Risklere erişmek 
ve risk primleri hesaplamak için uluslararası standartlara dayalı bir kredi puanı sistemi kullanılır 

Şu anda enerji verimliliği finansmanı için riske dayalı bir kredi bulunmamaktadır. Piyasada KOBİ'lere 
(tam) garanti sağlamak için geliştirilen Kredi Garanti Fonu adında bir fon mevcuttur. 

Kısmi Kredi Garanti fonunun Türk piyasasına girişi ile ilgili farklı görüşler mevcuttur. Mevcut garantili 
fonlardan edinilen deneyim, bunun varlıkları şüpheli olan ve finansman almak için bunun dışında uygun 
teminatları bulunmayan KOBİ'ler için son çare aracı olduğu yönündedir. Üstlenilen yüksek risk 
nedeniyle masraflıdır. Böyle bir itibar, müşterilerin bankayı tercih etmekten kaçınmalarına sebep 
olabilir.  

Bankalar, yeterli finansal desteğe sahip olduğu sürece böyle bir aracın kullanılmasına karşı değildir ve 
koşulsuz kolay yürütülebilir garantiler sunarlar. Ancak bankalar, bankaların müşterilerini dahili olarak 
değerlendirdikleri ve uygulanabilir risk primini hesapladıkları mevcut kredi puan kartı sisteminde sorun 
yaratacağını iddia ederek, faiz oranlarını düşürmek konusunda oldukça isteksiz davranmaktadırlar. 
Bunun yerine, garantiler söz konusu olduğunda, vadeyi yani kredi süresini uzatmayı tercih 
edeceklerdir. 

Hangi piyasa alanının ele alınacağı da başka bir endişe konusudur; bu tür fonlar düşük riskli 
müşterilerde daha başarılı olur. Çin'de, CHUEE (Hizmet Merkezli Enerji Verimliliği Mali Programı) 
başlangıçta kamu hizmeti müşterilerine garanti sağlamak için geliştirilmiş, ancak sonrasında büyük 
projeleri garanti altına almak için kullanılmıştır. Bulgaristan'da fon, belediye ile ilgili kredilerin garanti 
altına alınmasında kullanılmıştır. Bu gibi müşteriler, gecikme olsa bile sonunda yükümlülüklerini yerine 
getirirler. 

Yukarıdakilere rağmen, Türkiye piyasasında Kısmi Kredi Garanti Fonunun uygulamaya konması birçok 
faydayı beraberinde getirebilir:  

• Risk faktörleri nedeniyle bu piyasa alanından uzak duran daha fazla bankanın cezbedilmesi. 
EV finansmanı ile ilgilenmeyen çok sayıda banka vardır. Bir garanti aracı, bir Özel Kredi 
Limitinden farklı bir işleyişe sahiptir ve bankaların katılımda bulunması için daha uygun bir 
araçtır.  

•  Müşteriye teklif edilen şartların iyileştirilmesine yardımcı olunması; yüksek faiz oranları ve kısa 
geri ödeme süreleri iki önemli olumsuz faktördür. Bir garanti aracının uygulamaya konması risk 
profilini değiştirir ve faiz oranına daha düşük bir risk priminin eklenmesine veya kredinin 
süresinin uzatılmasına olanak tanır. 

• Kredi güvenilirliği olmayan bireylerin hariç tutularak, finansman için uygun müşteri yelpazesinin 
genişletilmesi 
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Fon, hizmet ettiği farklı amacın ve yaklaşımının vurgulanması için mevcut tüm garanti araçlarından 
bağımsız olmalıdır. 

İlgili bankanın doğru bir müşteri risk değerlendirmesi yapmasını sağlamak için verilen garanti kısmi 
olmalıdır; yani toplam riski kapsamamalıdır. Fonun kayıpların ilk yüzdesinin çoğunluğunu üstlendiği bir 
ilk dilim kredisi, bankalar için cazibesini artıracaktır.  

Garanti şartları, kredi şartlarını iyileştirecek bir şekilde yapılandırılmalıdır; örneğin kredi güvencesi 
verilmesi (özellikle EV ile ilgili yatırımlar), orta-uzun vadeli olması (6-8 yıl), yalnızca normal kredi süresi 
olan ilk iki veya üç yıldan sonraki riskleri kapsaması.  

Diğer yandan, genişletilen garanti anlayışı, ilgili risk (kredi) ve portföyün genel niteliği sebebiyle 
ortalama geri dönmeyen kredi ile karşılaştırılabilir kayıplar beklenmelidir. Fon, cazibesini azaltan 
piyasa şartlarıyla işleyerek bir primle kayıpları dengeleyebilir. İlgili primin gizli bir teşvik olarak 
azaltılması halinde fonun etkililiği önemli oranda artacaktır. Böyle bir durumda bir bağışçı kredisi 
gerekecektir. 

Böyle bir fonun kurulması daha kapsamlı bir çalışma gerektirse de, temel özellikleri aşağıdaki şekilde 
olabilir (Tablo 3-3). 

Tablo 3-3: Bir Kısmi Kredi Garanti Fonunun temel özellikleri 

Amaç Türkiye'deki EV’yi teşvik etmek Daha fazla LFI’nın cezbedilmesi, kredi şartlarının 
iyileştirilmesi, daha fazla bireye erişim sağlanması 

Hedef kitle KOBİ'ler ve orta-büyük ölçekli işletmeler. ESCO'lar da özel bir ilgi grubu olabilir. 

Strateji 
 Sürdürülebilir olabilmek ve piyasa koşullarını bozmamak için piyasa koşullarına 

yakın, ancak daha uygun koşullarda kısmi garanti sağlamak için işbirliği yapan 
bankacılık kurumlarıyla birlikte çalışmak.  

Piyasa büyüklüğü Portföyün inşasının uzun zaman alması nedeniyle büyüklük kademeli olarak 
artacaktır. 

Fonlama 

Çekirdek sermaye, bir devlet veya yarı devlet kaynağından tahsis edilebilir. Düşük 
maliyetli sermaye elde etmek için devlet garantili krediler veya tahvillerle ek 
finansman oluşturulabilir. Bağışçı başlangıç sermayesi aranmalıdır. İştirakçinin 
faiz almak istemesi ve fonlarını herhangi bir zamanda geri çekebilecek durumda 
olması halinde sermaye yerine ikinci dereceden fon da kullanılabilir.  

Kontrol 
Bir bakanlığın çatısı altında bir devlet teşekkülü olarak veya gelişmekte olan bir 
banka altında kurulabilir. Daha iyi sonuçlar almak için yönetimin belirli bir oranda 
bağımsız olması tercih edilir. 

 

3.3.3.2 Performans Garantileri 

Şu an için Türk yatırımcılar Performans Garantileri ile pek ilgilenmemektedir. Uygun bir yasal, teknik 
ve finansal altyapı bulunmamaktadır. Performans Garantilerinin anlamlı olabilmeleri için enerji 
tasarruflarının doğru bir şekilde ölçüldüğü ve doğrulandığı ve ESCO'ların bu garantileri destekleyecek 
finansal kapasiteye sahip olduğu gelişmiş ve olgun bir piyasa gereklidir. 

Sonuç olarak, yeterli örnek bulunmamaktadır ve ortalama yatırımcılar örnek olarak kullanabilecekleri 
yeterli deneyime sahip değildir. Ayrıca, ESCO'ların teknik ve finansal kapasitesi konusunda da 
güvensizlik mevcuttur. Son olarak, teminat veya finansman garantilemek için bir araç olarak 
kullanılamadıklarından, bir kullanım alanları bulunmamaktadır. Bankaların bu tür araçların 
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bulunmadığı teminatlarla ilgili mevcut düzenlemelerin dışına çıkması çok mümkün değildir ve yukarıda 
sözü edilen eksiklikler nedeniyle değişiklik önerme konusunda oldukça isteksiz davranırlar. 

Bu ortamda, Performans Garantilerinin yalnızca piyasadaki mevcut güçlerle geliştirilmesi zor olacaktır 
ve eğer mümkünse bile, oldukça uzun zaman alacaktır. Diğer yandan, bu gelişmeyi destekleyecek 
bazı önlemler de mevcuttur: 

• Standart bir Performans Garantisi sözleşmesi tanıtılmıştır 
• Ölçme ve Doğrulama prosedürleri tanıtılmış, onaylanmış ve uygulanmıştır. 
• Devlet ve kamu yetkilileri (uygun mevzuat ortamını geliştirdikten sonra) bu gibi sözleşmeleri 

üstlenirler. Bu, başkaları için örnek olacaktır. 
• Teşvik programında Performans Garantileri programa girmek için ön şart olarak talep edilebilir. 
• Banka mevzuatı değiştirme ve Performans Garantisi teminat olarak kullanılabilecek ölçülebilir 

bir değeri olduğunu kabul edilmiştir. 

3.3.4 EV için Daha Esnek Banka Kredileri Sağlama Yönünde Çalışmaların 
Yoğunlaştırılması 

3.3.4.1 Proje Finansmanı 

Proje finansmanı ya da nakit akışı finansmanı Türkiye’de alternatif bir finansman yöntemi olabilir ancak 
halihazırda bu konuda birtakım engeller bulunmaktadır. Bankalar, enerji tasarruflarından gelen nakit 
akışının, yatırımın gerçekten de beklenen tasarrufları sağlaması anlamında, "güvenli" olduğunu kabul 
ederken, yine de diğer ihtiyaçları karşılamak için kullanılabileceğinden endişe duymaktadırlar. 
Düzenleyici otoriteler, bir yatırımın riskini dengelemenin yolu olarak varlıkları göstermektedir. 

Her ne kadar proje finansmanı uygun olmayabilirse de, uygulanabilir olduğu bazı haller 
vardır.Türkiye'deki bankalar, güvenilir ve büyük nakit akışlarına sahip projeleri finanse etmek için proje 
finansmanını kullanmıştır. Bu nedenle, üretimin belirli oranlarda önceden belirlenmiş ve satılmış olduğu 
ve borçluların başka hiçbir işletme faaliyeti üstlenmediği Yenilenebilir Enerji projelerinden, rüzgar 
parklarından ya da güneş enerjisi projelerinden söz etmiştir. EV yatırımlarının ayrı bir Özel Amaçlı Araç 
(ÖAA) çerçevesinde "yavru bir şirket" kurularak ayrılması, yapılandırılması, inşa edilmesi ve finanse 
edilebilmesi benzer koşullarda yaratılabilir. Diğer durumlarda, örneğin ticari kiralama alanları, gelir 
akışı ayrılabilir ve başka hiçbir faaliyet mevcut olmayabilir. 

Düzenlemeler, varlık menkulleştirmesini de kabul edecek şekilde genişletilmeli, kredilerin 
teminatlandırılması amacıyla farklı teminat yöntemleri de kabul edilmelidir. Müşterilerin sürdürülemez 
riskler almalarının ve haddinden fazla kredi verilmesinin önüne geçmek için alternatif önlemler 
getirilebilir. Kapsama oranları, emanet hesapları ve zorunlu gelir işleme gibi önlemler kullanılabilir. Bu 
sorunların aşılması için hem bankaların hem de müşterilerin düşünce yapılarının değiştirilmesi gerekir; 
bu da ekonomi olgunlaştıkça kademeli olarak gerçekleşecektir. Teşvik paketleriyle uygun 
motivasyonun sağlanması ve düzenlemelerin yeniden yapılandırılması halinde tüm süreç 
hızlandırılabilecektir. 

3.3.5 Üçüncü Taraf Fonlama Seçenekleri Geliştirilmesi ve Fonlama/Pazarlama 
Kanalları Yaratılması 

Bu bölüm, projelerin bankalar kullanılmadan finanse edilmesi ya da kredi başvurusu öncesinde 
projelerin ilk adımlarının hazırlanmasına yardımcı olunmasına odaklanmaktadır. Buradaki temel fikir, 
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faaliyetleri kapsamında EV projelerini uygulama fırsatlarını kovalayacak ve aynı zamanda da fonlama 
çözümleri sunabilecek aracılar geliştirilmesidir. 

En önemli seçenek, ESCO’larıın geliştirilmesidir.  

Diğer bir seçenek ise enerjiye ilişkin mevcut altyapının kullanılması ve bunların müşterileriyle rutin 
ilişkileri sırasında EV’nin teşvik edilmesidir. 

Üçüncü bir seçenek de, gerekliği uzmanlığa sahip olduğu anlaşılan ve EV’yi kendi üyeleri için 
yapılandırılmış programlar yoluyla tanıtarak pazarlama kanalı olabilecek ve genel süreci 
kolaylaştırabilecek olan odalar ya da sanayi bölgeleri gibi yapılardır. 

Katılım fonları da son derece ilginç ve önemli bir seçenektir. 

3.3.5.1 EVD’lerden ESCO’lara Geçiş 

ESCO piyasası, bu çalışmanın ilgili bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. Bu tanımdan ve son 
araştırmalardaki diğer referanslardan anlaşıldığı üzere, ESCO'nun tanımına benzeyen birçok lisans ve 
etkinlik sahibi firma olsa da, sadece birkaçı ESCO karakterine sahip olabilir. Bu nedenle, resmi EVD 
(hizmet/yüklenici şirketi) unvanını taşırlar. 

Daha da önemlisi, hem müşterilerin hem de sağlayıcıların bir EV Yatırım Planı'na aktif olarak katılmak 
ve daha sonra tasarrufları ortaklaşa paylaşmak üzere ESCO ruhunu onaylamamış olmalarıdır. Onların 
şu an için oynadığı rol ilk adımlarda, eğitimde ve denetlemelerde hizmet sunmaktır. Uygulama 
aşamasında fazla yer almamaktadırlar. Görüşmelerden müşterilerle ESCO'lar arasında karşılıklı bir 
güvensizlik olduğu anlaşılmaktadır. ESCO'lar müşterilerin tasarruf boyutlarını düşük göstererek, 
ESCO'ya karşı yükümlülüklerinden kaçınmaya çalışacaklarından korkmaktadırlar. Öte yandan, 
müşteriler ESCO'ların hizmetlerini değerinden yüksek fiyatlandırdığından ve tasarrufların bir bölümünü 
gizleyerek daha sonra vaat edilenlerden fazla çıkacak tasarruflar üzerinde hak iddiasında 
bulunacaklarından korkmaktadırlar. Geçmiş performans örneklerinin bulunmaması nedeniyle de 
ESCO'nun teknik yeteneğine fazla güven duymamaktadırlar. 

Bankalar de bu konuda müşterileri ile hemfikirdir. ESCO'ların finansmanının yetersiz ve taahhüt edilen 
sonuçları sağlamak için teknik uzmanlığından yoksun olduklarını düşünmektedirler. Bu durum, ESCO 
müşterisinin artan riski ve kredi puan sistemine düşük derecelendirilmesine bağlı olarak finansmanın 
reddedilmesine veya daha yüksek finansman maliyetine yol açmaktadır. 

Bir örnekte, bir EVD proje alamadığından şikayet etmiştir; çünkü müşteri bankanın sunabileceğinden 
daha iyi finansman koşulları bulabileceğinden, katılımları projeyi daha pahalı hale getirmiş ve 
uygulanabilir bir teklif oluşturulamamıştır. 

Güvensizlikten kaynaklanan bu gibi bir tutum, yeni bir piyasanın başlangıç aşamalarında yaygındır ve 
diğer ülkelerde de görülmüştür. Bu durum finansal araçlarla çözülemez, gerekli güveni sağlayacak 
önlemlerin alınması gereklidir. Bu adımlar şunları içerir:  

• Düzenleyici çerçevenin iyileştirilmesi: EVD’ler ve ESCO'lar için mevzuat bulunmasına 
rağmen, performans garantilerinin tanımını ve her bir tarafın haklarını ve yükümlülüklerini yasal 
olarak belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gereklidir. 
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• Rehberlik sağlayabilecek, ölçüm ve doğrulama yapabilecek ve anlaşmazlıkları 
çözebilecek güvenilir ve saygın bir araç oluşturun: Mevcut güvensizlik yalnızca özel, 
saygın bir kurum kurularak aşılabilir. 

• Teknik, finansal ve pazarlama konularında derinlemesine eğitim ile ESCO’nun kapasite 
gelişimini iyileştirin: Bu adım halihazırda başlatılmıştır. Piyasanın büyümesine izin veren 
daha olumlu koşullar yakalandığında, daha fazla eğitim gerekebilir. 

• Piyasaya ESCO'ların deneyim kazanması ve biraz gelir elde edebilmesi için teknik açıdan 
basit ve uygun fiyatlı kamuya açık projeler sürün: Türkiye'de ESCO'ların özel sektörü ikna 
etmesi ve proje alması daha kolay görünse de, gerçekte bunun açıklanamayan nedenlerle 
imkansız olmasa da oldukça zor olduğu ispatlanmıştır. Kamu sektörü, ESCO piyasasının 
gelişimine katkıda bulunmada önemli bir rol oynayabilir. Devlet binalarının %2'sinin her yıl EV 
açısından yenileme yükümlülüğü önemli bir piyasa oluşturmaktadır. Binaların enerji verimliliği 
açısından yenilenmesi, kısmen ESCO modeli aracılığıyla yönlendirilebilir. Projeler inşaat, 
işletme ve onay için belirtilen usul ve detaylı şartnameler aracılığıyla ihale edilebilir. Bu tür 
projeler, büyük özel projeler için de başarılı birer örnek olabilir. 

• ESCO'ların öz sermaye tabanını iyileştirmek için önlemler alın. Mali durumlarının 
güçlenmesini sağlamak adına, katılım için finansal şartları yavaş yavaş artırın ve sermaye 
artışları ve üçüncü tarafların katılımıyla sermaye tabanını genişletin. Finansal Kurumların 
güvenini kazanmanın yolu, yeterli öz sermaye yapılarından geçmektedir. Kısım 3.11.2'de, 
ESCO'ların bu hedefi gerçekleştirebilmek için izlemeleri gereken yollar hakkında kapsamlı bir 
kaynak bulunmaktadır.  

Bu ilk adımlar, piyasanın gelişmesine yardımcı olacak, ESCO'ları projeleri alıp yeteneklerini 
kanıtlayabilir hale getirecek ve müşterileri, ESCO'nun EV yatırım projelerinde ortakları olabileceği 
konusunda ikna edecektir. 

Böyle bir piyasayı ayakta tutabilmek için bir dizi mali araç geliştirilmelidir. Bunlardan bazıları şunlardır: 

• ESCO’lara banka kredileri 
• Alacak hakkı devri  
• Teminat olarak performans garantilerinin kabul edilmesi 
• İnşaat kalitesi ve enerji tasarrufunun sağlanması için sigorta ürünlerinin geliştirilmesi 

ESCO kavramının Türkiye'de aktarılmasında yaşanan zorluklara rağmen, uluslararası uygulamalar ve 
deneyime dayanan önerilen önlemler, EV için önemli olan bu kalkınma aracının başarılı bir şekilde 
uygulanmasını sağlayabilir. 

3.3.5.2 Katılım Seçeneği - Mudaraba Finansmanı 

İslami kurallara uyan finansman araçları, önemli uluslararası desteklerle finansman için alternatif bir 
yöntemdir. Türkiye'de 5 katılım bankası %5,2 pazar payı ile piyasada aktif olarak yer almaktadır. 

Katılım bankaları, geleneksel kredi yöntemine benzer şekilde kredi çözümleri sunarken, bu tür 
finansmanlarla başlatılan bir faaliyetin karının kredi veren ve yatırımcı arasında paylaşıldığı katılım 
kredileri de sunabilir. Bu tür finansman, EV sözleşmeleriyle benzerlik göstermektedir. 

Bu çalışma boyunca bir katılım bankasının yönetimi ile kapsamlı görüşmeler yapılmıştır. Öncelikle, EV 
kavramı, katılımcı taraflar ve ESCO'ların rolü ile birlikte ayrıntılı olarak sunulmuştur. Temsilciler 
prensipte EV’nin bireylere, topluma ve ulusal ekonomiye faydalarını kabul ederek, hizmetlerini EV 
alanına taşımaya istekli görünmüşlerdir. Ancak şimdilik katılmak yerine, kredi çözümlerini incelemeyi 
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tercih etmektedirler. Bu kararlarının nedeni, kendi bakış açılarına göre, tartışmasız ve ilgili taraflar 
arasında kârın bölünmesi için temel oluşturan yeni, tanımlanabilir nakit akış akışının bulunmamasıdır.  

Öte yandan, EV projesi ÖAA durumunda olduğu gibi yeni bir faaliyete ayrılabilirse, böyle bir teklif göz 
önünde bulundurulabilir ve olası bir işbirliğinin temeli haline gelebilir.  

Bu örnekte açıkça ifade edilen bu düşünce şekli, birçok müşterinin ve banka yetkilisinin aklında yer 
etmiş olabilir ve uygun bir şekilde ele alınmaz ve incelenmezse, yatırımcılar ile ESCO'lar arasındaki 
uyuşmazlıkların nedeni olabilir. 

Katılım fonları, EV projeleri için iyi bir finansman kaynağı haline gelebilirler. Gelir akışının ve EV 
yatırımının geri ödenmesine ilişkin ilgili tarafların koyduğu kısıtlamaların üstesinden gelmek için doğru 
proje yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Proje finansmanında olduğu gibi, kendi nakit akışına sahip EV projeleri (kojenerasyon örneğinde 
olduğu gibi) ilk deneme için uygun adaylar olabilirler. Yatırımcı tarafından katılım finansmanına 
erişilebildiği durumlarda, süreç teknik destek (denetimler, çalışmalar vb.) sunarak başlatılabilir. Bu, 
saha sonraki bir aşamada, tanıtım ve hedefli faaliyetler (seminerler, çalıştaylar) yoluyla ilgili taraflara 
tanıtılabilir. 

3.3.5.3 Fatura Üzerinden Finansman 

Türkiye örneğinde, ekonomideki sağlıklı büyüme oranları ve yaşam standartlarının iyileşmesi, enerji 
talebini önemli ölçüde artırmıştır ve artırmaya devam edecektir. Bu beklenen iyileştirmeleri daha düşük 
enerji ihtiyacı ile sağlayabilecek bütün önlemler memnuniyetle karşılanmalıdır, aksi halde üretim ve 
dağıtım şebekelerinde kapasite yükseltme ihtiyacı yakında görülecektir. 

“Fatura Üzerinden Finansman” (FÜF) modelinde, bir kamu enerji hizmet sağlayıcısı (elektrik, gaz) 
müşterilerine EV yatırımlarını genellikle tasarruf edilen enerjiden faydalanıp, enerji faturası yoluyla geri 
ödeme yaparak kolayca gerçekleştirme imkanı sunmaktadır. 

FÜF de, küçük boyutlu ancak yüksek sayıdaki ve daha basit yatırımları fonlamak için bir çözüm olabilir. 
Piyasanın en az bilgi sahibi ve en savunmasız ve zayıf halkası olan ve aynı zamanda farklı finansman 
kaynakları bulmakta zorlanan KOBİ'leri hedef alabilir. Bir kamu hizmetinin varlığı, teklife güvenmeyi 
kolaylaştırır ve birçok yatırımcıya ulaşabilecek bir kanaldır. FÜF'ün diğer bir avantajı da riskin 
azaltılmasıdır; yatırımın geri ödenmesi fatura ile yönlendirilir ve müşterinin yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi halinde hizmetin kesilmesi gibi ek bir güvence vardır.  

Diğer bir seçenek de, enerji satın alma ve dağıtma hakkına sahip olan, sanayi bölgeleri gibi örgütlü 
kuruluşların kullanılmasıdır. 

Kamu hizmet kuruluşlarının böylesi girişimleri organize etmeye ya da bunlara katılmaya kendi 
başlarına karar vermeleri pek mümkün değildir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, ancak kendilerine zorunlu 
verimlilik hedefleri verilirse harekete geçeceklerdir. Ayrıca, gerekli hukuki platformun oluşturulması için 
düzenleyici çerçeveye bazı müdahaleler yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Devlet desteği sunulursa, 
uygulama maliyetini veya finansman maliyetini dengelemek için yararlı olabilir. 
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3.3.5.4 Küme Kredisi 

Küme kredisinde, aynı veya benzer operasyonlara sahip olan ve benzer EV yatırım projelerine tabi 
çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme gruplandırılabilir. Tek bir ürün / çözüm teklifi, bazıları için 
hazırlanıp, test edilir ve uygulanır: Ardından bu çözüm, kalan işletmeler için tekrarlanır. 

Avantajları, test edilmiş bir çözüm, birden çok satın alımdan elde edilen ölçek ekonomileri ve 
tekrarlanabilir kurulum faaliyetleridir. Son olarak, benzerlikler hızlandırılmış ve basitleştirilmiş kredileri 
değerlendirmeleri sağlayabilir. Böyle bir süreci başlatmak için birisi, bütün projeyi yapılandırmalı ve 
düzenlemelidir.  

Türk piyasasında sektör tarafından çok sayıda iyi organize edilmiş odalar bulunmaktadır ve bu odalar 
biraz destekle üyeler için böyle bu rolü üstlenebilir. Organize Sanayi bölgeleri benzer yeteneklere 
sahiptir ve benzer bir rol oynayabilirler. Uygun teşvik ve motivasyonla üyelerine bu tür girişimlerde 
bulunabilir. Kayseri bölgesindeki motorların değiştirilmesi programına benzer bir Devlet teşvik program 
olasılığı hızlandırıcı bir rol oynayabilir. 

3.3.6 Diğer Kredilendirme Araçlarının Devam Ettirilmesi ve Geliştirilmesi 
Bugün enerji verimliliği finansmanı için Finansal Kiralama ve Satıcı Finansmanı gibi bazı ek finansman 
biçimlerinden faydalanılmaktadır. Bunlar oldukça önemlidir ve genel piyasa gelişiminde bir role sahiptir. 
Bunlar için yeni tedbirler önerilmese de eksiklikleri gidermek adına mevcut durumları ve 
kısıtlamalarından da bahsedilmektedir. 

Ayrıca, bir Döner Sermaye oluşturma ihtimali ve bunun potansiyel piyasa odağı da incelenmektedir. 

3.3.6.1 Finansal Kiralama 

Finansal kiralama, dünya genelinde EV yatırımlarının finansmanı için kullanılan bir araçtır. Türkiye'de 
finansal kiralama mevzuatı iyi tanımlanmıştır ve bu alanda faaliyet gösteren birçok finansal kiralama 
şirketi ile gelişmiş bir piyasa bulunmaktadır. Finansal kiralama, standart %18’lik KDV ile 
karşılaştırıldığında sadece %1’lik KDV'ye sahip olduğu için de önemli bir avantaj sağlar. FİDER 
(Türkiye Finansal Kiralama Derneği), 2015 yılında gerçekleşen finansal kiralama işlem tutarının 
6.milyar ABD doları ve sayısının ise 20.000 üzerinde olduğunu açıklamıştır. Bazı durumlarda 
Türkiye'deki bankalar, özellikle birtakım problemleri öngördükleri zamanlarda projeleri finansal 
kiralama uzantıları yoluyla finanse etmeyi tercih ederler ve teminat almak yerine kiralamayı tercih 
ederler; çünkü bu şekilde mülkiyet onlarda kalır ve varlığı geri almaları daha kolaydır.. Öte yandan 
somut olmayan bedeller (çalışmalar, denetimler, kurulum çalışmaları) sonunda elde edilebilecek varlık 
değerine kıyasla yüksek olduğundan finansal kiralama şirketleri EV projelerine yatırım yapmaktan 
çekinmektedir. Bir diğer dezavantaj da, kiralanan varlıkların toplam yatırımdan ayrılmasının zor 
olmasıdır. 

Finansal kiralama, Türk EV piyasası için güçlü bir mali araçtır ve bu görevini yapmaya devam edecektir. 

3.3.6.2 Satıcı Finansmanı 

Satıcı finansmanı Türkiye'de kullanılan bir finansman aracıdır. Ancak bunun sınırlamaları vardır. Satıcı 
finansmanı yatırım, iş veya diğer materyallerin tamamını değil, yalnızca belirli bir teçhizatı kapsar. 
Önerilen finansman, 6 ila 18 ay arasındadır ve bu birçok EV uygulaması için oldukça kısa bir zaman 
aralığıdır. Finansman dönemini uzatma ihtimaline ilişkin görüşmelerde en büyük engel, birikmiş 
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kredileri ve ilgili riski üstlenemeyen satıcının finansal kapasitesidir. Ayrıca, piyasanın oynaklığı 
nedeniyle, daha uzun süre finansman sağlama kapasitesine sahip olan yabancı ana şirketlerin satıcı 
finansmanını destekleme konusunda isteksiz oldukları da belirtilmiştir. 

Satıcı finansmanı, çok kısa geri ödeme sürelerine ve küçük bütçelere sahip basit EV yatırımlarında rol 
oynayabilir. Birden fazla satıcıdan finansman isteyen, birden çok uygulamaya sahip daha karmaşık 
yatırımlar için uygun değildir. Özellikle, yeniden finansman gerektiren kısa geri ödeme süreleri 
düşünüldüğünde, faydasız ve zaman alıcı hale gelir. 

Öte yandan, satıcı finansmanı, genel anlaşmanın diğerlerinin yanı sıra bir çeşit satıcı finansmanını 
içerebileceği küme kredilerinde faydalı olabilir. 

3.3.6.3 Kamusal nitelikli projeler üzerinde yoğunlaşan bir döner sermayenin oluşturulması  

Bazı ülkelerde (örneğin Tayland) döner sermayeler, enerji verimliliğine yönelik düşük maliyetli fonlar 
sağlamak veya kamu sektörünün projelerini finanse etmek (Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi) için 
etkili bir yol olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de Özel Kredi Limitleri gibi diğer finansman yöntemleri 
geliştirilmiştir ve bunlar yeterli likidite sağlamaktadır. Bir döner sermayenin uygulamaya konması, 
banka kredileri ile rekabet eden piyasayı bozar. Ayrıca, piyasanın büyüklüğü nedeniyle döner 
sermayenin etkili olması için oldukça büyük bir portföy gerekir. 

Diğer yandan, bir döner sermaye, düşük maliyetli devlet fonlarını belediyelerden veya ayrı bütçeleri 
olan teşekküllerden kaynaklanan kamusal nitelikli projelere kanalize etmenin bir yolu olabilir. Bu 
projelerin tasarrufları ile sağlanan bariz faydaların dışında, EV hizmetlerine olan talebi artıracak ve 
enerji verimliliği piyasasının daha fazla gelişmesini destekleyecek bir dizi projenin oluşturulmasını 
sağlayacaktır. 

Amaç özel sermayenin kamusal nitelikli projelere kredi olarak yönlendirilmesini sağlamaksa bir garanti 
kredisi tercih edilir. 

Her halükarda, her bir proje ayrı ayrı değerlendirilmeli ve onaylanmalıdır. EV projesini gerektiği gibi 
yapılandırmak ve aynı zamanda ESCO’lara iş fırsatları sunmak amacıyla, Teminat Mektupları ya da 
zorunlu Enerji Yönetim kontratları gibi ilave şartlar da getirilebilir.  

3.4 Enerji Verimliliği Yatırımlarının Talep Tarafını Artırmaya Yönelik Önlemler  

Çeşitli paydaş temsilcileri ile yapılan tüm görüşmelerde en sık dile getirilen şikayet, ortalama 
yatırımcının enerji verimliliğine girme konusundaki ilgisizliğidir. Bu davranış kısmen piyasalardaki 
mevcut belirsizliğe bağlanabilir. Düşük farkındalığın diğer bir parçası. Diğer bir neden de, özellikle 
düşük getirili ve uzun geri ödeme periyotlarına sahip yatırımların neden olduğu düşük enerji getirileri 
ve yüksek sermaye maliyetinin, finansal anlamda çekiciliği düşürmesi olabilir.  

Nedenlerinin belirlenerek son kullanıcı tarafındaki pasif yaklaşımın tersine çevrilmesi son derece 
önemlidir. EV yatırımlarının getirisi sorun teşkil etmekte ise, bunun iyileştirilmesi, ortalama yatırımcının 
ilgisini çekecek ve EV yatırımlarına ilgisini artıracaktır. Bu hareket aynı zamanda malzeme sağlayacak 
üreticiler, uygulama ve inşaat yüklenicileri, bu yeni piyasadaki ürün yelpazesini genişletecek ve 
süreçleri iyileştirecek olan bankalar ve daha kolayca yeni müşteri bulacak ve deneyim kazanacak olan 
ESCO'lar gibi piyasadaki tüm ilgili tarafları seferber edecektir. 
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Teşvik programları bu yönde fayda sağlayabilecektir. Her ne kadar birtakım teşvik programları 
yürürlükte olsa da, görüşülen kişilere göre, bunlar ya büyük yatırımları hedeflemekte ya da uygulama 
süreci ve faydaları bunları kullanışsız kılmaktadır. Bu nedenle, teşvik programının bir bütün olarak 
gözden geçirilmesinin gerekli olduğuna dair önemli göstergeler bulunmaktadır ve uygun önlemler 
gerekebilecektir. 

Öncelikle bu konudaki ihtiyacı ve pozitif getiriyi kanıtlamak amacıyla, ikinci olarak ise büyüklüğü, önlem 
çeşitlerini ve süreyi belirlemek açısından, yeni önlemlere yönelik böylesi bir öneri, kamu ekonomisini 
ve genel ekonomiyi göz önünde bulunduran fayda-maliyet bazlı bir ekonomik çalışmaya dayanmalıdır. 

Bir gösterge olarak, uygun teşvik tedbirleri şunları içerebilir:  

Doğrudan 
• KDV indirimi (veya muafiyeti): Yatırım bütçesini derhal düşürür, yatırımı daha cazip hale getirir 

ve finansmanı kolaylaştırır. Özellikle bireylere yöneliktir. 
• Hızlandırılmış Amortisman: Finansmanı kolaylaştırırken Devlet az bir gelir kaybı yaşar. Karlılığı 

olan şirketlere yöneliktir. 
• Vergi iadeleri: Proje hibelerinin karlılığını artırır. En etkili önlemdir, ancak genellikle karmaşık 

bir onay ve takip mekanizması gerektirir. 
Dolaylı 

• Faiz sübvansiyonları  
• FÜF ve küme finansmanı gibi kamu programları ve girişimleri 

Farkındalık girişimleri talebin artırılmasının başka bir yoludur. EV’yi aydınlatmak, süreci açıklamak ve 
başvuruda bulunmanın mevcut yolları hakkında bilgi vermek için başarı örnekleri ve mevcut kanallar 
sunulabilir. 

3.5 İş Çerçevesi ve Düzenleyici Çerçevede Gerekli Değişiklikler  

Genel çerçevenin reformu ve iyileştirilmesi daha geniş kapsamlı bir konudur ve bu çalışmada başka 
bir Görevde ele alınmaktadır. Bu kısımda arz tarafına ilişkin olarak teklif edilen araçların başarılı bir 
şekilde uygulanması için gerekli olduğu belirtilen küçük ölçekli tavsiyeler bir araya getirilmiş ve 
sunulmaktadır (Tablo 3-3). 

İşle ilgili 
• Standart bir Performans Garantisi sözleşmesinin uygulamaya konması  
• Ölçüm ve Doğrulama Prosedürlerinin uygulamaya konması ve uygulanması  
• Performans Garantilerinin ölçülebilir bir değerle teminat olarak kabul edilmesi için banka 

düzenlemelerinin değiştirilmesi.  
• Tipik ESCO sözleşmesi ve performans garantisi sözleşmelerinin oluşturulması 

 
Düzenleyici nitelikte 

• Bir proje uygulama sürecinin (ihale ve ihaleyi verme kriterleri, denetim ve kabul, test, enerji 
yönetimi) geliştirilmesi 

• ESCO’nun kamu ihalelerine katılabilmesi için katı ancak gerçekleştirilebilir kriterler belirlenmesi 
ve işbirliği ve ittifakı teşvik etmek için Performans Garantileri teklif edilmesi, özellikle finansal 
şartların belirtilmesi. 

Tablo 3-4: Finansman Seçeneklerinin İyileştirilmesine Yönelik Tedbirler 
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Müdahale alanı Amaç Finansman aracı Temel Eylem 

 
 
 
 
Arz tarafı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bankacılık Kanallarının 
Geliştirilmesi 

Standart kredi verme Kapasite geliştirme 

 Likidite Getirilmesi 

Özel Kredi Limitleri Mevcut Durumun Korunması 

Yeşil Tahviller Yerel/Uluslararası Konuların 
Gündeme Getirilmesi 

Ara krediler Banka Sermayesinin 
Güçlendirilmesi 

 Riskle İlgili Araçların 
Uygulamaya Konması 

Kısmı Kredi Garanti Fonu İnceleme ve Belirleme 

Performans Garantisi Düzenleyici Değişiklikler 
yoluyla Geçerlilik 
Kazandırma 

 Üçüncü Taraf 
Finansmanının 
Desteklenmesi / Yeni 
Pazarlama Kanallarının 
Oluşturulması 

ESCO Geliştirme 

Katılım kredisi  Faiz Başlatılması 

FÜF Faiz Başlatılması 

Küme Faiz Başlatılması 

Talep tarafı Talebin Artırılması 

Teşvikler Teşvik Programlarının 
Etkililiğinin İncelenmesi 
Yenilerinin Uygulamaya 
Konması 

Farkındalık Bilgilerin Yayımlanması 

Döner Sermaye Kamu Projelerinin Finanse 
Edilmesi 

Çerçeve 
 

Uygun çerçevenin 
geliştirilmesi  

İş Yeni standart uygulamaların 
geliştirilmesi için standart 
prosedürlerin/sözleşmelerin 
oluşturulması 

Düzenlemeler Düzenleyici reformalr yoluyla 
yeni araçlar için yer açılması 
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3.6 Sektörlere Göre Uygun Finansman Araçları 

Çalışmanın amacı, sanayi ve konut dışı binalar için Enerji Verimliliği ile ilgili konuları belirlemek ve 
gidermektir. ESCO'lar her bölümde faaliyet gösterdiğinden, Konut ve Kamu sektörü için kısa bir 
referans yapılmıştır Enerji Verimliliği'nin potansiyel son kullanıcıları açısından, üç bölüm halinde 
kategorize edilebilir ve her biri ayrı olarak ele alınabilir: 

• Sanayi, Bİ’ler 
• Sanayi, KOBİ’ler 
• Konut olmayan binalar, hem KOBİ'ler hem Bİ'ler 
• Konut Binaları 
• Kamu Sektörü;Devlet 
• Kamu Sektörü;Belediye&Diğer Kurumlar 

Her piyasa sektörü için en uygun araçlar belirtilmiştir.  

Sanayinin Bİ sektörünün amacı, finansman şartlarını iyileştirmek, maliyeti düşürmek ve risk 
gereksinimlerini azaltmaktır. Önerilen finansman aracı seçenekleri şunlardır: 

Konut binaları sektöründe amaç, finansman şartlarını iyileştirmek ve basit ve standartlaştırılmış yollar 
geliştirmektir. 

Kamu Sektörünün Devlet kısmında amaç, EV projelerinde özel sektör fonlarından faydalanılmasına 
yönelik yollar geliştirmektir. 

Kamu Sektörünün Belediyeler ve diğer kurumlar kısmında amaç, özel sektör fonlarına ve 
kredilerine erişim sağlamaktır 

Katılım fonları Sanayinin KOBİ sektörünün amacı, finansman şartlarını iyileştirmek ve daha fazla 
başvuru sahibine finansman sağlamaktır. Önerilen finansman aracı seçenekleri şunlardır: 

Ticari ve sınai kullanım sektöründeki binalarda amaç, finansman şartlarını iyileştirmek ve piyasayı 
geliştirmektir. Önerilen finansman aracı seçenekleri şunlardır: Tablo 3-5 

Tablo 3-5: Sektörlere Göre Uygun Finansman Araçları 

Sektör Finansman araçları 

Büyük sanayiler 

Banka Kredileri 
Yeşil Tahvil Finansmanı (belirli durumlarda) 
Finansal Kiralama 
Performans garantilerinin paralel gelişimi ile proje finansmanı. 
Katılım fonları 

KOBİ'ler 

Banka Kredileri 
ESCO finansmanı 
Kısmi kredi risk garantisi programı veya fonu 
FÜF 
Finansal Kiralama  
Küme kredisi 
Performans garantileri 
Katılım fonları 
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Sektör Finansman araçları 

Ticari ve endüstriyel 
kullanımdaki binalar 

Finansal Kiralama 
ESCO finansmanı 
Performans Garantisi ile ilgili anlaşmalar 
Kredi limitleri 
FÜF 
Proje Finansmanı 
Katılım fonları. 

Konut binaları 

Finansal Kiralama 
ESCO finansmanı 
Performans Garantisi ile ilgili anlaşmalar 
Banka Kredileri 
FÜF 
Proje Finansmanı 
Katılım fonları. 

Kamu Sektörü, Devlet 
binaları 

Finansal Kiralama 
ESCO finansmanı 
Performans Garantisi ile ilgili anlaşmalar 
Banka Kredileri 
Proje Finansmanı 

Kamu Sektörü, 
Belediyeler ve diğer 

Finansal Kiralama 
ESCO finansmanı 
Performans Garantisi ile ilgili anlaşmalar 
Banka Kredileri 

3.7 Eylem ve Uygulama Önerileri 

Türkiye piyasasında finansman seçeneklerini güçlendirmeye yönelik olarak teklif edilen stratejik 
programı gerçekleştirmek için çeşitli eylemler gerçekleştirilmelidir. Tablo 3-5 amaçlar, araçlar ve 
amaçlanan girişimler sunulmaktadır. Aşağıda Tablo 3-6 de her bir girişim detaylı eylemler şeklinde 
analiz edilmekte ve amaç, zaman dilimi ve eylemi gerçekleştirecek taraflar belirtilmektedir. 

Tablo 3-6: Girişim Başına Detaylı Eylemler 

Girişim Detaylı Eylem(ler) Etki/Amaç Süre Sorumlu 

 
Bankacılık 
kanallarının 
iyileştirilmesi. 

 

 
-Banka yetkilileri için mevcut 
eğitim programlarına devam 
edilmesi ve yenilerinin 
hazırlanması.  
Prosedürel değişiklikler için 
teknik destek sunulması ve 
SUB’nin uygulanması. 

 

 
Banka kapasitesi 
oluşturmanın 
geliştirilmesi, 
hizmetlerin iyileştirilmesi 
ve işlem maliyetinin 
düşürülmesi, uygulama 
ve onayın 
hızlandırılması, EV 
projesi anlayışı ve 
idaresi için güven 
oluşturulması 

Sürekli Bankalar ve UFK’lar 
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Özel Kredi 
Limitleri 

 

-Kredi limitleriyle likidite 
sağlanmaya devam edilmesi 

 

Piyasa gelişiminin 
desteklenmesi, kredi 
alıcılarına normal 
şartlardan daha iyi teklif 
verilmesi 

Sürekli  UFK’ler 

     

Yeşil Tahviller 
 

-TL cinsinden orta vadeli bir 
Yeşil Tahvil çıkarma 
ihtimalinin incelenmesi ve 
ÖKL’leri finanse etmek için 
gelirlerin kullanılması. 

Döviz alışveriş riskinin 
düşürülmesi ve kredi 
verme şartlarının daha 
fazla iyileştirilmesi 

Orta UFK’ler 

     
Ara 
Finansman 

 

-Bankaların ikincil kredilerle 
sermaye elde etme ve EV 
faaliyetlerini genişletme 
konusundaki istekliliğinin 
incelenmesi. 

Sermaye koşullarının 
etkisini azaltarak 
bankaların EV 
fonlamasına katılmaya 
daha istekli hale 
getirilmesi   

Orta  Bankalar, UFK’ler ve 
Devlet 

     
Kısmi Kredi 
Garanti Fonu 

 

-Bir Kısmi Kredi Garanti 
Fonu’nun işletme şartlarını, 
ihtiyacı, hedef piyasayı, gerekli 
büyüklüğü, sermaye 
ihtiyaçlarını incelemek için bir 
çalışmanın tayin edilmesi  
-Gereken sermayenin 
kaynaklarının ve bunu daha 
cazip hale getirmek için bir 
çekirdek sermaye bağışçısının 
ihtimalinin aranması. 
-İşbirliği şartları için bankalarla 
irtibata geçilmesi 
-Fonun oluşturulması 

Bankaların krediye 
maruz kalmasının 
azaltılması Kredi verme 
sürelerinin iyileştirilmesi 
(ağırlıklı olarak vadeler) 

Kısa 
 
 
 
 
Orta  
 
Orta 
 
 
 
Uzun 

UFK’ler 
 
 
 
UFK & Devlet 
 
 
 
UFK’lar, Devlet & 
Bankalar 
 
 
UFK’lar, Devlet & 
Bankalar 
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Kesin Teminat  

 

 
-Standart bir Performans 
Garantisi sözleşmesinin 
uygulamaya konması  
-Ölçme ve Doğrulama 
Prosedürlerinin (UPÖDP) 
uygulamaya konması ve 
uygulanması  
-Kesin teminatların ölçülebilir 
bir değerle teminat olarak 
kabul edilmesi için banka 
düzenlemelerinin 
değiştirilmesi.  
-Teşvikleri projedeki kesin 
teminatların varlığına 
bağlayarak, kesin teminatlar 
fikrinin desteklenmesi 

Teminat seçeneklerinin 
genişletilmesi ve 
alternatif finansman 
seçeneklerine temel 
oluşturmak için Enerji 
Hizmetleri Şirketi (EHŞ) 
piyasa gelişmesi için 
gereken adımlar 

 
Kısa 
 
 
Kısa 
 
 
Orta 

 
 
 
 
   Orta 

 
Devlet  
 
 
Devlet 
 
 
BDDK 
Banka Düzenlemeleri 
 
 
 
Devlet  
 
 

 
 

     
Devlet UFK’lar 

 
 
 
 
 
 
EHŞ’ler  
 

-Tipik EHŞ sözleşmesi ve 
performans garantisi 
sözleşmelerinin oluşturulması 
-Piyasanın başlatılması için 
devlet projelerinin ihale 
edilmesi. Kamu binalarının 
tadilatı için bu hizmetlerin 
kullanılması Sorumluluğun 
spesifik bir devlet kurumuna 
verilmesi Devlet bütçesinden 
finansman elde edilmesi 
-Bir proje uygulama sürecinin 
(ihale ve ihaleyi verme 
kriterleri, denetim ve kabul, 
test, enerji yönetimi) 
geliştirilmesi 
-EHŞ’nin kamu ihalelerine 
katılabilmesi için katı ancak 
gerçekleştirilebilir kriterler 
belirlenmesi ve işbirliği ve 
ittifakı teşvik etmek için 
Performans Garantileri teklif 
edilmesi, özellikle finansal 
şartların belirtilmesi. 
 

EHŞ piyasa gelişimi için 
gereken adımlar 

Kısa 
 
 
 

Orta 
 
 
 
 
 
Orta 
 
 
 
 
 
Uzun 
 
 
 

 

Devlet  
     
 
 
 
 
Devlet 
 
 
 
 
 
 
Devlet 
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Katılım 
Finansmanı 
 

-Katılım finansmanıyla finanse 
edilen bir EV projesini 
desteklemek için başlangıç 
giderlerinin karşılanmasına ve 
teknik yardım şeklinde destek 
sunulmasına yönelik bir 
program oluşturulması.  
Teknik kısmın, hukuki ve 
bağlayıcı şartların ve 
dokümanların hazırlanması. 

 Bir tanıtım gösterisi 
yöntemi kullanarak yerel 
şartlara benzer umut 
verici bir finansal kanal 
başlatan üçüncü taraf 
finansmanı uygulanması 
için girişim 

Uzundan 
ortaya  

UFK’lar & 
Katılım Bankaları 

 
Fatura 
Üzerinden 
Finansman 
(FÜF) 

 

 
-Bir şebeke hizmeti şirketi ve 
ya şebeke hizmetleri veren bir 
sanayi bölgesi işletmecisi 
aracılığıyla bir FÜF 
programının ihtimalini 
araştırmak için başlangıç 
giderlerinin karşılanmasına ve 
teknik yardım şeklinde destek 
sunulmasına yönelik bir 
program oluşturulması. 
 
 

 
Bir çok sayıda küçük 
projenin üçüncü taraf 
finansmanını 
uygulamak ve geniş 
çapta tanıtım elde 
etmek için girişim 

 
Orta  

 
Devlet 
Şebeke Hizmeti 
Şirketleri 
Sanayi Bölgeleri 

    
Küme Kredisi 

 
-Bir oda veya sanayi bölgesi 
işletmecisi aracılığıyla bir pilot 
küme kredisi programını 
başlatmak ve organize etmek 
için başlangıç giderlerinin 
karşılanmasına ve teknik 
yardım şeklinde destek 
sunulmasına yönelik bir 
program oluşturulması. 

Mevcut kaynakları 
harekete geçirmek, 
proje uygulama sürecini 
kolaylaştırmak ve ölçek 
ekonomileri elde etmek 
için girişim 

Orta  UFK’ler 
Devlet 
Odalar 
Sanayi Bölgeleri 

     

 Döner 
Sermaye 

 

-Kendi bağımsız bütçeleri olan 
teşekküllere ait kamu yararına 
olan EV projelerini finanse 
etmek için bir döner 
sermayenin oluşturulması 
üzerinde çalışılması 

EHŞ’nin geliştirilmesi 
için destekleyici 
tedbirler 

Orta  Devlet 
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Teşvikler 
 

-Enerji verimliliğine dair 
mevcut teşvik programlarının 
etkililiğinin incelenmesi, yeni 
tedbirlerin kamu yararına 
olumlu bir katkı yapıp 
yapmayacağını belirlemek için 
bir maliyet-fayda (MFA ile 
EGO) çalışmasının yapılması. 

 

Nihai kullanıcı ilgisini 
uyandırmak, piyasa 
hızını artırmak ve hızlı 
sonuçlar elde etmek için 
etkili tedbir 

Kısa Devlet 

3.8 Sonuçlar ve Tavsiyeler. 

Türkiye'deki ΕV finansmanının yerel ihtiyaçları karşılayabilmesi için daha fazla gelişmesi 
gerekmektedir. Yatırım piyasası henüz gerçek potansiyelini göstermemiştir. Kısıtlı farkındalık, yüksek 
maliyetler ve belirsizlik sebebiyle ortalama yatırımcının ilgisiz olduğu gözlemlenmektedir. Bankalar 
kredi için UFK’lere bel bağlamaktadır ve “bekle ve gör” stratejisi izleyerek hiçbir girişimde 
bulunmamaktadır. ESCO’lar çok az fırsat bulabilmektedir. Devlet destekleyicidir ancak yeni hedefleri 
ve bunları gerçekleştirmenin yollarını henüz açıklığa kavuşturmamıştır. 

Diğer yandan, uluslararası deneyimlerden elde edilen bazı yöntemler uygun ve Türkiye piyasasında 
uygulanabilir görünmektedir ve her biri belirli bir hedefe yönelik olarak yatırım koşullarının iyileştirilmesi 
için kullanılabilirler:  

• Bankacılık kurumları daha fazla hazırlık ve eğitime ihtiyaç duymaktadır. Ürün geliştirme 
çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kısa bir süre için kurulacak bir SUB etkili uygulama aracı 
olabilir. 

• Likidite sağlamaya devam etmek için ÖKL’ler ve yeşil tahviller kullanılabilir. 

• Esasen daha iyi fiyatlandırma sağlamak ve süreyi uzatmak ancak aynı zamanda yeni banka ve 
müşterileri çekmek için bir Kısmi Kredi Garanti Fonu uygulamaya konabilir. 

• ESCO'ların veya yeni adlarıyla EVD'lerin, halkın ve finansal kurumların saygısını kazanmaları 
ve ESCO kavramı kapsamında çalışmaya başlamaları için katetmeleri gereken uzun bir yol 
vardır. ESCO’lar proje belirleme, geliştirme ve destekleme çalışmalarında güçlü bir araç olarak 
işlev görebilir. Bazı hazırlık adımları belirtilmiştir. 

• Yeni oyuncuların pazarlama kanalları olarak hareket etmesini içeren ve ilgili tarafları bir araya 
getiren çeşitli girişimler desteklenebilir; odalar ve sanayi bölgesi işletmecileri, küme kredisi 
faaliyetlerinde bu rolü oynayabilir; şebeke hizmeti veren şirketler küçük enerji verimliliği tadilat 
projeleri için kullanılabilir. 

• Katılım finansmanı, EV projeleri için uygun olan üçüncü taraf finansmanının çok ilginç bir yoludur.  
Tereddütleri gidermek için uygun hazırlık ve sunum gerekir. 

Çalışmanın seyri boyunca ve çeşitli paydaş temsilcileriyle yapılan görüşmelerde piyasanın olumlu bir 
şekilde tepki vereceğine ve teşvikler şeklinde bazı ek özendirme yöntemlerinin öngörülmesi halinde 
gereken momentumu kazanacağına dair belirtiler gözlemlenmiştir. Teşvik programlarının etkililiğinin 
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incelenmesi ve yeni teşviklerin uygulamaya konması gerekmektedir. Bu tür bir hareket, kamu yararı 
gözetilerek yapılan bir maliyet-fayda analizine dayanmalıdır. 
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