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1 GİRİŞ 

Mevcut rapor, Avrupa Birliği (AB) / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) tarafından finanse edilen ve 

Dünya Bankası tarafından idare edilen “Enerji Verimliliğine Yönelik Danışmanlık Hizmetleri” projesi 

çerçevesinde, Görev I: “Paydaşlar için Kılavuz Hazırlanması” kapsamında geliştirilen çıktılardan 

birisidir.  

Rapor, fizıbıl ve cazip ESCO tipi projelerin geliştirilmesine müdahil olabilmeleri için bankalara 

rehberlik sunmaktadır. 

Raporun başında, çeşitli sektörlerdeki enerji tüketimi ve enerji tasarrufu potansiyeli, mevcut 

finansman ortamı, enerji hizmetleri sağlamaya yönelik mevcut yasal çerçeve, müşteriler ve 

ESCO’ların dahil olduğu sözleşme türlerine dair bilgiler verilerek, Türkiye ESCO ve Enerji Verimliliği 

(EV) piyasasının mevcut durumuna ilişkin genel bir bakış yer almaktadır. 

Bir sonraki bölümler, aşağıdaki hususlar ile ilişkili olarak bankalara yönelik özel tavsiyeler sunar: 

 Mevcut piyasa şartlarının analizi ve incelenmesi, 

 Yeni bir EV piyasasında nasıl konum alacağına dair kurum içi bir stratejinin oluşturulması, 

 Kurumsal yapısı içerisinde yeni bir girişimin oluşturulması, 

 Sistemlerin kurulması ve işlemlerin (prosedürlerin, el kitaplarının, vb.) belirlenmesi, 

 Proje Uygulama Birimi’nin kurulması, 

 Kredi vermeye değer ESCO’lar ile ilişki, 

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

incelenmesi, 

 Tedarikçiler ile işbirliği,  

 Fon oluşturma. 
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2 BANKALARA İLİŞKİN KILAVUZ 

2.1 Türkiye EV piyasasına ve iş imkanlarına genel bakış 

Enerji tüketimi ve enerji tasarrufu potansiyeli 

Türkiye, dünyada en hızlı büyüyen enerji piyasaları arasındadır ve onlarca yıldır enerji sektörünün 

her kesiminde hızlı bir talep artışı yaşamaktadır. Türkiye, enerji tüketiminde Çin’in ardından ikinci 

sıradadır ve dış enerji kaynaklarına oldukça bağımlıdır1.  

Şekil 2-1, ülkedeki çeşitli sektörlerdeki enerji tüketiminin dağılımını göstermektedir. Konut, hizmet ve 

sanayi sektörleri enerji tüketiminin en yüksek olduğu sektörlerdir. Sanayi sektörünün nihai enerji 

tüketimindeki payının son birkaç on yıldır azalıyor olması bahsetmeye değer bir konudur. Bu durum 

genel olarak, ticari sektör ve hane halkı sektöründe birkaç on yıldır gerçekleşen büyük enerji 

tüketimi artışına dayandırılmaktadır.  

 

Şekil 2-1: 2016 yılındaki enerji tüketimi dağılımı2 

2010’da Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), Türkiye’nin UEA üyesi ülkeler arasında enerji talebinde en 

hızlı orta-uzun vadeli büyümeyi yaşayabileceğini öngörmüştü (UEA, 2010). Diğer yandan, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Türkiye’deki birincil enerji tüketiminde %4’lük bir artış olacağını 

tahmin etmektedir3. 

Öte yandan, enerji tasarruf potansiyeli Tablo 2-1‘de gösterildiği gibi oldukça yüksektir. 

Tablo 2-1: Enerji Tasarruf Potansiyeli 

Sektör 
Tasarruf Potansiyeli 
(% elektrik ve yakıt) 4 

Tasarruf potansiyeli 
(000 tep/yıl) 

                                                      
1 Herdem Avukatlık Bürosu, 2013 Türkiye Enerji Raporu 
2Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
3 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
4 Doğan, H., & Yılankırkan, N. (2015). Türkiye’nin Enerji Verimliliği Potansiyeli ve Projeksiyonu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 
Part C: Tasarım ve Teknoloji, 3(1), 375-384. 

3,88%

6,70%

31,88%

31,89%

25,64%

Tarım Enerji Dışı Endüstri Konut & Hizmet Ulaşım
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Sanayi ortalaması %20 6.650 

Binalar %30 9.980 

Taşıma %15 4.015 

Toplam Tasarruf 
Potansiyeli 

%27 20.645 

 

EV projelerinin finansmanı  

EV finansmanı, ülkenin EV yatırımlarını teşvik etmesi için önemli bir konudur. Türkiye’de 

finans, düzenleme ve bilgi ile ilgili birçok EV programı vardır. Her ne kadar EV yatırımlarının 

finansmanı için özellikle uluslararası finansal kuruluşlar tarafından sağlanan önemli miktarda fon 

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. EV kredisi, diğer kredi türlerinden tamamen farklı bir kredi 

değildir. Yine de bankanın dikkatine sunulması gereken bazı ek özellikler söz konusudur. 

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. Bankacılık kredileri gibi, finansal kiralama 

da EV yatırımlarına finansman sağlamaktadır, ancak bunlar genellikle ayrı bir kategori altında yer 

almamaktadır. Bankacılık sektöründeki EV finansmanına benzer şekilde EV kredi talepleri, finansal 

kiralama şirketleri tarafından geleneksel bir kredi verme süreci üzerinden değerlendirilmektedir. 

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.  

Şimdiye kadar teşvik programları yetersiz kalmıştır ve bunların özel hedefleri bulunmamaktadır. 

Halihazırda endüstri sektörünün kullanabileceği yalnızca birkaç teşvik türü bulunmaktadır. 

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

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

 Sanayiye Yönelik Gönüllü Anlaşmalar Vasıtasıyla Enerji Verimliliği İyileştirmesi  –  200.000 

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

en az ortalama %10’luk azalma 

 Enerji Verimliliği için 5. Bölge Yatırım Teşvikleri – vergi muafiyetleri, vergi iadeleri ve faiz 

desteği dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli haklardan yararlanmak için 

birim başına %20’lik asgari enerji tasarrufu ve 5 yıllık azami geri dönüşüm süresi 

 KOSGEB Enerji Verimliliği destek programları – 30.000 TL’ye kadar ödeme almak için ön ve 

ayrıntılı Enerji Denetimi, EV İyileştirme Projesine danışmanlık ve Enerji Yöneticisi eğitimini 

kapsayan hizmetlere destek 

Teşvikler ETKB tarafından karara bağlanır ve elektrik ve ısı tasarruflarına bağlıdır. 
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Mevcut yasal çerçeve  

Türkiye’deki enerji verimliliği politikaları, 5627 sayılı 2007 tarihli Enerji Verimliliği Kanunu (EVK) ve 

yetkili bakanlıklar tarafından çıkarılan birtakım yönetmelikler veya düzenlemelere dayanmaktadır. 

Bunların arasında; binalarda enerji performansı ile ilgili 2008 Yönetmeliği (2013 yılında düzeltildiği 

şekilde); eğitim, denetim ve danışmanlık hizmetleri de dahil olmak üzere, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerde EV desteğiyle ilgili 2010 Yönetmeliği ve enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında 

EV ile ilgili 2011 yönetmeliği bulunmaktadır. 

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

çerçeveyi oluşturan EVK’nin 2007’de yasalaşması ile başlamıştır. Ancak mevcut mevzuatta, yurt 

içi ESCO piyasasının gelişimini engelleyen birtakım önemli boşluklar bulunmaktadır. Bilhassa, enerji 

performansı sözleşmeleri ya da ESCO’ların açık bir tanımı olmadığından, ESCO kavramı yetkililer 

tarafından başlı başına bir iş modeli olarak tanınmamaktadır. EV hizmeti veren şirketlerin ETKB 

tarafından yetkilendirilmesi ve devlet düzenlemeleri altında faaliyet göstermesi gerekmektedir. Bu 

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

 

Enerji hizmeti türleri  

Genellikle EV projelerinin geliştirilmesinin yanı sıra enerji denetimleri, danışmanlık hizmetleri 

ve binaların enerji sertifikasyonları ESCO’ların (EVD’lerin) sunduğu başlıca enerji hizmeti 

türleridir. Bunların yanı sıra, çok az sayıda EPC ve ESCO (ya da EVD) da bir banka teminat 

mektubu ile desteklenen performans garantisi yoluyla doğrudan enerji iyileştirmesi ekipmanı 

sunmaktadır. Sıkça görülen EV projeleri arasında aşağıdakiler yer alır: 

 Mevcut motorların daha verimli olanlarla değiştirilmesi 

 İç ve dış aydınlatmanın tadilatı 

 Bina kabuğunun ya da termal enerji dağıtım hatlarının yalıtımı  

 Atık ısı geri kazanımı  

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

Bazı enerji verimliliği projelerine ilişkin basit geri ödeme dönemlerinin ortalaması aşağıdaki tabloda 

verilmiştir: 

Tablo 2-2: Bazı Enerji Verimliliği Projelerine İlişkin Basit Geri Ödeme Dönemlerinin Ortalaması5 

Enerji Verimliliği Projesi 
Ortalama Basit 

Geri Ödeme (yıl) 

Aydınlatmanın Değiştirilmesi 2-4 

Bina Yalıtımı 2-4 

Pencerelerin Değiştirilmesi 3-5  

Elektrikli Motorun Değiştirilmesi 2-4 

VSD (Değişken Hızlı Sürücü) 
Uygulaması 

1-3 

Hava Kompresörünün 
Değiştirilmesi 

2-4 

                                                      
5 Bu proje kapsamında gerçekleştirilen enerji denetimlerine dayanarak tahmini olarak hesaplanmış 
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Pompaların Değiştirilmesi 2-4 

Boru Yalıtımı 1-3 

Atık Isı Geri Kazanımı 1-2 

Isı Pompası Uygulaması 4-6 

CHP (Birleşik Isı ve Güç) 
Uygulaması 

4-6 

Güneş Enerjili Su Isıtıcılı 
Uygulama 

4-6 

 

ESCO sözleşme ve müşteri türleri 

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

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

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

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

denetimlerine dayanmamaktadır. 

ESCO’lar, sanayi sektöründe, inşaat sektöründe ya da her iki sektörde hizmet sunmaktadır. 

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

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

uygulanması için önemli büyüklükte fonlar ayırabilirler. Endüstriyel sektöre ek olarak, diğer bir ana 

müşteri grubu da, doğrudan kar marjlarını etkilemesi sebebiyle enerji maliyetlerinin kritik önem 

taşıdığı, oteller, hastaneler, ofis binaları ve alışveriş merkezleri gibi ticari binalar piyasasıdır. 

Enerji iyileştirmeleri için bu piyasadaki başlıca motivasyon, maliyet azaltımı ve bazı durumlarda CO2 

azaltımıdır. 

Yakın geçmişte ESCO tipi hizmetlerin sunulduğu projeler şunlardır: 

 ESCO ve müşteri arasında imzalanan bir Enerji Satış Anlaşması kapsamında İstanbul’da bir 

hastanede kojenerasyon sisteminin değiştirilmesi 

 Garantili tasarruflarla bir EPC sözleşmesi kapsamında Ankara’da bir hastanede 

soğutucunun değiştirilmesi 

 Paylaşılan ve garantili tasarrufun bir arada bulunduğu bir EPC sözleşmesi kapsamında bir 

süt işletmesinde atık ısı geri kazanımı ve kazan otomatik blöf kontrolü 

ESCO tarafında, Türkiye’de hâlihazırda bulunan ESCO’ların hizmetlerini müşterileri ile düzgün kar 

paylaşımıyla sunmaları önemlidir. Bu şekilde, piyasada saygın bir “isim” oluşturup, müşteriler 

arasında güvenilir oldukları düşünülecektir. 

2.2 Piyasa analizi  

Yeni bir faaliyet alanına girmeden önce, bankanın çabasına ilişkin sonucu dinamik bir şekilde 

etkileyebilecek mevzuat, piyasa potansiyeli ve rekabet gibi mevcut koşulların incelenmesi gerekir. 

Bankalar: 

 Türkiye piyasasında halihazırda ne tür kredilerin sunulduğunu belirlemeli  
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 Öncelikle seçilen şube müdürlerinin görüşlerini ve daha sonra, müşterilerden enerji ile ilgili 

kredilere yönelik talepler alıp almadıklarını sormalı 

 Süre, ödeme planı, ödemesiz dönem gibi enerji ile ilgili kredilerin özel ihtiyaçlarına ilişkin 

verileri toplamalı  

 Potansiyel piyasa boyutuna ve teşvikler, inovasyon duyurusu, düzenleyici kısıtlamalar, vb. 

gibi arzı etkileyen parametrelere ilişkin verileri toplamalı 

 Devletin sunduğu mevcut teşvik programlarını ve bunların şartlarını derinlemesine incelemeli 

ve olası yeni teşvik programları konusunda bilgi sahibi olmalı 

 Mevcut yasal çerçeve; kanun hükümleri ve kısıtlamaları; endüstri, konut, ticari binalar, 

KOBİ’ler, büyük çaplı kurulumlar gibi çeşitli piyasa kesimlerinde yer alan mevcut ve 

gelecekteki gereklilikleri paralel bir şekilde incelemeli  

 Bunların piyasa boyutu üzerindeki etkisini tahmin etmeli ve buna göre bunları sınıflandırmalı  

 Kısmi kredi garanti planları ve/veya diğerleri gibi özellikle risk ile ilişkili sorunları ve en 

önemlisi, teminat için kullanılabilecek araçları incelemeli 

2.3 Strateji oluşturma 

Bir bankanın atması gereken ilk adım, yeni faaliyet alanına yönelik hedeflerini ve amaçlarını yüksek 

bir idari düzeyde tanımlamaktır. Bankaların şunları yapması tavsiye edilir: 

 Bu yeni piyasada nasıl konum alacağına dair stratejik düzeyde kararların alınması 

 Bankanın karlılığına ilişkin olası sonuçların ve risk ile ilgili sorunların yanı sıra müşteri 

tabanının ihtiyaçlarının ve rekabetin göz önünde bulundurulması. Bu gibi kararlar değinilecek 

piyasa kesimini/kesimlerini, her kesimdeki pazar payını ve tüm piyasaya yönelik payı 

kapsamalıdır.  

 Bu stratejik amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli ürünlerin (banka kredilerinin) 

geliştirilmesi. 

 Maliyeti düşürerek değil, hizmetlerde ve erişilebilirlikte artış sağlayarak bunların cazip hale 

getirilmesi. Diğerlerinin yanı sıra potansiyel müşterilerin bilgilendirilmesi için özel bir danışma 

masasının oluşturulması. 

 Bankanın EV ile ilgili finansal ürünler ile ilişkisinin dahilen ve haricen bildirilmesi. 

 EV ile ilgili faaliyetlere ilişkin özel hedeflerin yıllık bütçe sürecine dahil edilmesi. Planlanan 

penetrasyon oranına göre yavaş yavaş büyümeye olanak sağlanması.  

 Yerel koşullara uyumu sağlamak amacıyla hedefleri gerçekleştirmek için faaliyet alanı, şube, 

coğrafi bölüm başına düşen hedeflerin oluşturulması. 

 Hedeflerin, her bir faaliyet alanının beklenen potansiyeline göre uyarlanması. 

2.4 Kurumsal yeniden yapılandırma 

Kurumsal yapıda yeni bir girişimin kurulması, kurumun başarısı için oldukça önemlidir. Bu 

bağlamda, bankalar: 

 Bu EV faaliyet alanının işletimini, bilgili ve deneyimli bir kadro ile desteklenen yeni veya 

mevcut bir birime atamalı 

 Ölçüm ve Doğrulama yöntemlerinin yanı sıra sermaye gerekliliklerinin tahmini, mevcut 

ekipmana ve teknolojiye yönelik uzman görüşü gibi faaliyetler için dış kaynak kullanımına 

karşı kurum içi işletimin düzeyi konusunda kararlar vermeli  
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 Bu faaliyet alanını izlemek ve geliştirmek için ilgili iş birimini/birimlerini yapılandırmalı  

 Bu yeni birimin, departmanın, bölümün, vb. ve buna eklenecek genel faaliyet biriminin 

düzeyini ve boyutunu belirlemeli 

 Birime kadro atamalı Gerekirse, tercihen EV projelerinde uzmanlık deneyimi olan yeni kişileri 

işe almalı 

2.5 Kurulan sistemler ve belirlenen işlemler 

Sistemlerin ve işletim yapısının kurulması, tüm işin tamamlanması için gereklidir. Bu bağlamda, 

şunlar tavsiye edilir: 

 EV bankacılık ürünlerinin hizmete sunulabilmesi ve işletiminin yapılması için prosedürlerin 

oluşturulması. Bu gibi prosedürler şunları içerir: 

o Uygulama  

o Değerlendirme ve Onay  

o Risk Değerlendirmesi 

 Kişinin EV kredisi için başvuruda bulunabilmesi için gerekli ön koşulların oluşturulması. 

 Başvuru formunun yapılandırılması ve dahil edilecek veya başvuru ile birlikte sunulacak 

projeye dair verilerin ve bilgilerin tanımlanması. Analiz düzeyinin projenin zorluğuna ve 

boyutuna bağlı olduğunun dikkate alınması 

 Değerlendirmeyi gerçekleştirecek ve bu bağlamda karar verecek birimin yanı sıra 

değerlendirmeye ilişkin kriterleri belirlemeli 

 Yeni ürünlerin hizmete sunulabilmesi için gerektiğinde mevcut işletim sistemlerinin 

güncellenmesi, uyarlanması ve genişletilmesi. Bu gibi sistemlerde, şunların yapılabilmesi için 

yazılım uygulamaları bulunmaktadır:  

o Proje verilerinin toplanması ve depolanması  

o Risk profilinin değerlendirilmesi  

o Sermaye yeterliliği gerekliliklerinin hesaplanması 

 Tüm kurumsal düzeylerde izlenecek kurallar ve prosedürler ile birlikte gerekli el kitaplarının 

oluşturulması, yazılması ve dağıtılması. 

2.6 Proje Uygulama Birimi’nin kurulması, 

EV kredi piyasasına girebilmesi için bankayı hazırlamanın en uygun yolu, yeni faaliyetin doğru bir 

şekilde hizmete sunulabilmesi için işletimsel düzeyde gerekli değişiklikleri, düzenlemeleri ve 

eklemeleri tanımlama, inceleme ve uygulama görevini üstelenecek bir Proje Uygulama Birimi’ni 

(PUB) oluşturmaktır. Şunların yapılması tavsiye edilir: 

 Her birinin bu ürünü hizmete sunacak işletim bölümlerinin birinden geldiği birkaç üye ile 

birimin kadrolaştırılması:  

o Muhasebe,  

o Krediler  

o Risk değerlendirme ve yönetimi,  

o Banka finansmanı ve işlem odası  

o Bilgi Teknolojisi, 

o İşletim ve Prosedürler  

o Pazarlama ve Halkla İlişkiler,  
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o Şube, yasal,  

o İnsan Kaynakları ve Eğitim 

 Bu faaliyetin oluşturulmasına yönelik uygun rehberliği sağlayabilmeleri ve yeni ürünün 

formüle edilmesine yardımcı olabilmeleri için kendi alanlarında yeterince deneyimi olan ve 

aynı zamanda önerilen değişiklikleri bildirmek ve gerekli onayı almak veya olası 

düzenlemeleri geri yönlendirip uygulamak için kendi departmanıyla köprü görevi görecek 

üyelerin seçilmesi. 

 Normal banka uzmanlığını aşan sorunlar (teknik sorunlar, vb.) için kurumsal veya dış kaynak 

kullanımına dair yaklaşıma karar verilmesi ve gerekli desteğin alınması. 

 Kurumsal anlamda, PUB’nin herhangi bir başka bölümden bağımsız kılınması ve PUB 

Başkanının Genel Müdüre veya Başkan Yardımcısına rapor sunmasının sağlanması.  

2.7 İş ortakları / ESCO’lar ile ilişki 

İnşaat işine benzer şekilde, EV’nin bir başka önemli özelliği, bir EV projesinin uygulanma 

aşamasının bazılarına veya tümüne müdahil olan özelleşmiş sağlayıcıların, ESCO’ların varlığıdır. 

ESCO’lar genelde projeyi araştırır ve bulur, Ölçüm ve Doğrulama şartnamesi kapsamında projeyi 

inceler ve hazırlar, projenin kurulumunu yapar, projeyi finanse eder veya müşteri adına finansman 

arar. Bir başka özellik ise ESCO’ların ilgili taraflara, beklenen enerji tasarrufunun gerçekleşeceği 

konusunda Performans Garantisi sunabilmeleridir. Bu nedenle, sağlayıcının profili proje 

değerlendirme sürecinde önemli bir parametredir. Başarılı bir geçmişe sahip güvenilir bir ESCO, 

yeni bir projeyi incelerken olumlu bir şekilde değerlendirme yapar. Dahası, bu gibi saygın ESCO’lar 

ile uzun vadeli bir ilişkinin kurulması, sağlam bir proje akışı oluşturabilir. Şüphesiz ki, müşteri kredi 

risk profiline ilişkin analiz, her zaman bankanın temel sorumluluğudur. 

Bir ESCO’nun değerlendirilmesine ilişkin atılacak adımlar arasında şunlar vardır: 

 ESCO’ları değerlendirmek için bir kriter listesinin oluşturulması. Bu liste, şunlara yönelik 

kriterler içerir:  

o Teknik kapasite: mühendis sayısı ve profili, kurumsal yapı, başarılı projelerin kaydı, 

uluslararası kimliği bulunan ESCO’lar gibi yetkin teknoloji sağlayıcıları ile ortaklık 

o İş kapasitesi: girişimci veya çekirdek yönetim ekibinin profili, şirketin proje bulma, 

proje için teklif verme ve proje kazanma ve bunları başarılı bir şekilde uygulama 

yetisi, ödüllendirme aşamasının takip edilmesi, müşterilerin memnun edilmesi  

o Finansal taban: ESCO’nun öz kaynak sermayesi, ek sermaye kaynaklarına erişim, 

borç-öz kaynak oranı, projeye ilişkin birikmiş işler, taahhüt edilen projelerden 

kaynaklanan gelecekteki finansal ihtiyaçlar, düzenlenen performans garantilerinden 

kaynaklanan yükümlülükler ve yatırım yaptıkları projelerin finansal istikrarlılığı, yani: 

 Geçmiş projelere dair geçmiş performans güvenirliği  

 Bu kriterlere göre banka ile işbirliği yapmaya istekli ESCO’ların değerlendirilmesi ve kabul 

edilebilir profile sahip olanların seçilmesi 

 ESCO ortaklarının devamlı olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi ve önemli görülen 

hususların ESCO ortaklarına bildirilmesi 

ESCO’lar ile bankalar arasındaki şartlar ve işbirliği yolları  

Bir bankanın, bir ESCO ile işbirliği yapabilmesi için bazı seçenekler vardır. Bunlar şu şekildedir: 
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1. ESCO’ya kredi sağlanması 

ESCO, kendi fonlarını desteklemek üzere kredi alır ve kendi enerji hizmetleri ile devam eder. Bu 

bağlamda, banka: 

 ESCO’yu düzenli bir müşteri olarak incelemeli ve ESCO’nun kredi profilini araştırmalı  

 Finanse edilen veya finanse edilebilecek projelerin portföyüne daha fazla özen göstermeli 

2. Bir ESCO müşterisine kredi sağlanması 

ESCO, mal sahibini bankaya yönlendirir ve banka, proje için mal sahibine kredi sağlar. Bu durumda, 

banka: 

 Mal sahibini kredi değerliliği bakımından incelemeli  

 Projenin cazipliğini ve borcu geri ödemek için yeterli miktarda tasarruf üretme kapasitesini 

incelemeli  

3. Alacak hakkı devri 

ESCO, kendi sermayesi ile projeyi finanse eder ve mal sahibi, uzlaşılan miktarda ESCO’ya ödeme 

yapmayı kabul eder. Projenin tamamlanmasından sonra ESCO, mal sahibinin yükümlülüğünü 

bankaya devreder ve komisyonsuz uzlaşılan miktarı alır. Mal sahibinin, yükümlülüğünü bankaya 

ödemesi gerekmektedir. Bu bağlamda, üç taraf da bu işlem için uzlaşmalı ve banka: 

 Devir sözleşmelerini önceden incelemeli ve yapılandırmalı ve şartları müzakere etmelidir  

 Mal sahibini kredi değerliliği bakımından incelemelidir  

 Performans garantisi şeklinde işletme teminatları almalıdır. 

4. Katılım Fonları 

ESCO, mal sahibi, banka ve üçüncü bir taraf katılım sözleşmesi imzalar. Üçüncü taraf, projenin 

tamamlanması için gerekli fonları sağlamayı üstlenir ve projenin gelirleri ile kendisine geri ödeme 

yapılma hakkını elde eder. Ödeme, tipik bir kredi şeklinde değil, proje gelirlerine katılım şeklinde 

gerçekleşir.  

Bu bağlamda, bankanın şunları yapması önemlidir: 

 Katılım şartlarının açıklığa kavuşturulması  

 Uygun Ölçüm ve Doğrulama prosedürlerine ilişkin önlemlerin alınması  

 Her iki taraf için de sözleşmenin adil bir şekilde ifa edilmesi için dış makamların kullanılması  

2.8 EPC projelerinin finansmanı 

Bir projenin finanse edilebilmesi için bir dizi parametrenin, bir banka tarafından incelenmesi ve 

değerlendirilmesi gerekmektedir: 

1. Projenin finansal istikrarlılığı 

 Projenin zorluğuna ve boyutuna bağlı olarak, beklenen tasarrufun gerçekleştirileceğinden ve 

kredi ödemesi için yeterli olacağından emin olmak için analizin uygun düzeyde ve detaylı bir 

şekilde kullanılması ve kabul edilebilir marjda gayrinakdi kredi ve yükümlülükler ile birlikte 

yeterli miktarda getirinin elde tutulması  
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 Başvuru sahibi tarafından kullanılacak araçlara ve  sağlanacak çalışmalara ve verilere 

önceden karar verilmesi (araçlar, genelde analizin nakit akışı türüne bağlıdır. Geri Ödeme 

Süresi (GÖS), Net Bugünkü Değer (NBD), İç Karlılık Oranı (İKO) kullanılacak başlıca 

araçlardan bazılarıdır. 

 NBD, GÖS, borç-öz kaynak oranı, maliyet/fayda gibi proje istikrarı için kabul edilebilir 

değerlere karar verilmesi. 

2. Kredi alan tarafın geri ödeme kapasitesi (kredi riski) 

 Enerji maliyetlerinin azaltılmasından elde edilen yıllık beklenen proje getirisinin, ilgili geri 

ödeme planı ile karşılaştırılması. Sözleşmeye dayalı anlaşmalarına göre kazancın ESCO 

tarafı ile paylaşılmasından sonra geri ödeme için kredi alan tarafın kullanabileceği net 

rakamın kullanılması  

 Yıllık getirilerin yeterli olmaması durumunda kredi alan tarafın ek kaynak 

sağlayabileceğinden emin olunması. Bunun yerine, geri ödeme süresi uzatılarak geri ödeme 

planının uyarlanması. 

 Kurum içi düzenlemelerin veya endüstri uygulamasının gerektirdiği şekilde ilave bir risk 

teminatının aranması (kişisel garantiler, varlık teminatları, vb.) 

 Yukarıdakilere ek olarak, ilgili ESCO tarafından düzenlenen Performans Garantilerine ilişkin 

olasılığın ve etkililiğin incelenmesi. 

 Kısmi kredi garantisi teminatının veya mevcut olması durumunda kredi risk fonundan elde 

edilen bu gibi bir başka mevcut aracın kullanımının göz önünde bulundurulması. 

3. Yüklenicinin teknik uzmanlığı  

 Projeyi gerçekleştirecek ve bu gibi projeleri gerçekleştirmeye yetkin olduklarını temin 

edebilecek kuruluşlar/şirketler hakkında bilgilerin toplanması. 

Son ve belki de diğer tüm adımların en önemlisi de, projenin ilgili makamlardan alınan gerekli tüm 

izinler ile birlikte mevcut yasal çerçeve kapsamında gerçekleştiğinden ve mülkiyete ilişkin herhangi 

bir ihtilafın olmadığından emin olmak için hızlı bir durum tespitinin yapılması. 

Son olarak, projenin çabuk tamamlanması için kredi gelirleri haricinde proje için gerekli tüm fonların 

kullanıma hazır olup olmadığının incelenmesi. Söz konusu fonlar arasında kişisel fonlar, teşvik 

desteği, üçüncü tarafların (ESCO’lar, tedarikçiler, diğer borç veren taraflar) yaptığı katkılar yer 

almaktadır. 

2.9 Tedarikçiler ile işbirliği,   

Birçok EV müdahalesinde sınırlı sayıda ekipman, materyal veya gereç kullanımı söz konusudur ve 

genelde, bunların kaliteye ve etkinliğe ilişkin bir çeşit sertifikasyonu vardır. Bunu göz önünde 

bulundurarak, bankanın şunları yapması tavsiye edilir: 

 Kabul edilebilir ekipman materyallerine veya gereçlere ilişkin bir listenin önceden 

oluşturulması (sağlayıcılar, tedarikçiler ve enerji danışmanları ile işbirliği içinde). Listede 

bunların tanımlı özellikleri, şartnamesi, tavsiye edilen perakende fiyatı, tedarikçi adı ve 

firmaya ilişkin detaylar yer almalıdır. 

 Maliyetlerin ve tasarrufların normal sınırlar içerisinde olduğundan emin olunarak basit EV 

projelerinin değerlendirilmesi için bu listenin kullanılması 
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 Yeni girdiler eklenerek veya mevcut girdiler düzeltilerek listenin güncel tutulması. 

2.10 Fon oluşturma 

Başarılı bir banka faaliyeti, kredi faaliyetlerine paralel olarak uygun şartları olan fonların 

oluşturulmasını gerektirir. Bu dengeli çaba, makul marjlara ulaşılabileceğini ve aynı zamanda 

uyumsuzlukların (zaman, para birimi, faiz oranı uyumsuzluğu gibi) asgari düzeyde tutulmasını 

garanti eder. EV, bankanın EV ile ilgili kaynaklara erişim sağlayabilmesi için bankaya bazı fırsatlar 

sunar. Söz konusu kaynaklar, Uluslararası Finansal Kuruluşlardan (UFK’lar) alınan kredi limitleri 

veya yeşil tahviller olabilir. Bu bağlamda, bankanın şunları yapması önerilir:  

 UFK’lardan kredi limiti alınması 

o Bankanın EV ürünlerine yönelik hazırlıklarına paralel olarak, EV ile ilgili kredi limitleri 

sunan UFK’lar ile iletişime geçilmesi. 

o Bilgi edinimi ve şartların müzakere edilmesi  

 Yerel veya uluslararası piyasada yeşil tahvillerin organize edilmesi 

o Tahvil ihraçlarına ilişkin mevcut yasal çerçeve ile gerekli izinlerin ve onayların 

düzenlenmesi ve listelenmesi için bunların incelenmesi 

o Piyasa koşullarının gözlenmesi ve yeşil tahvilin oluşturulması için uygun dönemin 

beklenmesi 

 Kredi ile finanse edilecek yeşil uygulama tiplerinin tanımlanması. Söz konusu tahvil ihracını 

duyurmak ve piyasanın ilgisini çekmek için gerekli pazarlama kampanyalarının hazırlanması. 

 Gelecekte EV finansmanı için gerekecek fon düzeyinin tahmini olarak hesaplanması. 

2.11 Birkaç ipucu/tavsiye daha 

 PUB: Kurallar, prosedürler ve bankanın EV piyasasında ilerlemesine yönelik sorumluluklar 

olarak gerekli değişikliklerin uygulanması için PUB’nin geçici bir niteliği ve sınırlı zaman dilimi 

olduğunun başlangıçtan itibaren belirtilmesi. Görevi tamamlandıktan sonra PUB'un varlığı 

sona erer ve her üye önceki faaliyet ve pozisyonuna geri döner.  

 PUB: Kadrosundan, kurum içerisinde kalma ve banka ile uzman olarak çalışma ihtimali olan 

üyelerin seçilmesi tavsiye edilir. Kişinin bankanın iç operasyonundan edineceği tecrübe ve 

diğer bölüm temsilcileri ile iletişim kurması, iş konularıyla ilgili ilerideki görüş ayrılıklarına 

ilişkin sorunlara çözüm bulmada yardımcı olabilir. 

 Piyasa: Piyasa dinamiklerine dikkat edilmesi. Diğer ülkelerde olduğu gibi, EV faaliyet 

alanının tüm piyasa aktörleri için oldukça kazançlı bir alan olduğunu kanıtlanmıştır. 

 Piyasa: ESCO’lara ulaşılmaya, onlarla işbirliği yapılmaya ve onlara destek sağlanmaya 

çalışılması. ESCO’lar, EV piyasasına bankalardan daha etkili bir şekilde girebildiklerinden 

dolayı ESCO’ların faaliyeti, birçok ülkenin sürdürülebilir EV piyasaları oluşturmasına 

yardımcı olmuştur. 

 Fon oluşturma: Yeşil tahviller, genel anlamda kamu alanında kabul edilmektedir ve EV için 

uygun olan uzun geri ödeme dönemleriyle yapılandırılabilirler. Yerel para biriminde olan 

kredi ihraçlarının kur riski yoktur. 

 Fon oluşturma. UFK’lardan alınan kredi limitleri uzun vadeli ve düşük faizlidir. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


