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DOĞRULANMIŞ TASARRUF EPC TASLAĞI 

 

Anlaşma Tarihi:  _____________________ 

Anlaşma No.:              ____________ 

Taraflar:   _________________________ 

    _____________________ (bundan sonra “Müşteri” olarak 

anılacaktır)  

    ________________________ 

    _____________________ (bundan sonra “ESCO” olarak 

anılacaktır) 

Her biri münhasıran “Taraf” ya da müştereken “Taraflar” olarak 

anılmaktadır, 
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1 TANIMLAR 

Aşağıda belirtilen ifadeler, şu anlamları taşımaktadır: 

“Bonus Ödeme”, Plan 3’de [Enerji Tasarrufları Veri Tablosu] belirtilen Enerji Tasarruflarına 

ulaşılması durumunda Müşteri tarafından ESCO’ya yapılacak ödemeleri ifade etmektedir. 

“Sözleşme Bedeli”, Satın Alma Bedeli ve Bonus Ödeme’nin kümülatif parasal toplamları 

anlamına gelmektedir. 

“Yürürlük Tarihi”, işbu Anlaşma’nın 5.4 no’lu hükmünde atıfta bulunulan doğrulama 

dokümanının imzalandığı tarihi ifade etmektedir. 

“Enerji Tasarrufları”, her iki Taraf’ça da doğru ve hatasız olduğunun kabul edilmesi kaydıyla, 

Saha’nın mevcut __________ kWh olan yıllık temel elektrik tüketiminin [boşluğa Saha’nın 

mevcut yıllık temel elektrik tüketimini kWh cinsinden yazınız], Sistem’in kullanılması neticesinde 

yüzde __________ ‘e tekabül eden oranda (__%) [boşluğa yüzdeyi yazınız] azalması 

sonucunda, Saha’nın temel elektrik tüketiminin __________ kWh/yıl [miktarı kWh/yıl cinsinden 

yazınız] kadar azalması anlamına gelmektedir; yukarıda belirtilen Enerji Tasarruflarına, 

Saha’nın, kullanım şekli, kapasitesi, işletme saatleri, iskan durumu (ilgili ise) gibi işletme 

koşullarının aynı kalması kaydıyla erişilmesi beklenmektedir. 

“Performans Testleri”, Sistem’in her bir unsurunun kullanıma hazır olduğunun, sözleşme 

yükümlülüklerine ve şartnameye uygun olduğunun ve planlanan kullanım ve işletime hazır 

olduğunun doğrulanması amacıyla, Proje Sahası’ndaki kurulmuş olan Sistem’in nihai test 

işlemine tabi tutulması faaliyetini ifade etmektedir. 

“Satın Alma Bedeli”, Müşteri tarafından ESCO’ya, Sistem’in Saha’da satın alımı, teslimi ve 

kurulumu ve performans testine tabi tutulması karşılığında ödenecek bedel anlamına 

gelmektedir.  

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

“Saha”, Sistem’in kurulduğu ve işletildiği, Müşteri’ye ait mülk anlamına gelmektedir. 

“Sistem”, Saha’da, Plan 1’de tanımlandığı şekilde (Sistem’in tanımlaması) kurulan ve işletilen 

santrifüj tipi su soğutma sistemi anlamına gelmektedir. 
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2 SÜRE 

İşbu Anlaşma İmzalama Tarihi’nde geçerlilik kazanacak ve Yürürlük Tarihi’nde yürürlüğe 

girecek olup, koşullarına uygun olarak daha önce feshedilmediği sürece, her iki Taraf için de, 

Yürürlük Tarihi’nden itibaren ___________ (__) ay boyunca [boşluğa ay sayısını yazınız] 

bağlayıcı olmaya devam edecektir. 
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3 BELGELER 

1-15 arasındaki hükümler ve 1-3 arasındaki planlar, işbu Anlaşmanın bir parçasıdır ve işbu 

Anlaşmayı oluşturmaktadır. Tarafların herhangi bir ihtilafa düşmesi veya uyumsuzluk 

yaşamaları durumunda 1-15 arasındaki hükümler geçerli olur. 
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4 SAHA’NIN ENERJİ DENETİMİNİN ESCO 
TARAFINDAN YAPILMASI 

4.1  Saha’ya ve Saha’nın enerji tüketimine ilişkin olarak daha önce Müşteri tarafından ESCO’ya 

verilmiş olan bilgileri müteakip, ESCO aşağıdaki hususlardan sorumlu olacaktır:  

(a) Saha’nın Referans Enerji Tüketiminin, Referans Birim Fiyatlarının ve Referans Enerji 

Maliyetinin belirlenmesi; ve  

(b) mevcut su soğutma sisteminin Sistem ile değiştirilmesi sonucunda Müşteri tarafından elde 

edilebilecek maliyet tasarruflarının ve faydaların tespiti.  

Saha’nın, ESCO tarafından belirlenen Referans Enerji Tüketiminin, Referans Birim Fiyatlarının 

ve Referans Enerji Maliyetinin, Müşteri tarafından onaylanması ve kabul edilmesi 

gerekmektedir.  

4.2 Her iki Taraf da, ESCO tarafından Saha’nın Referans Enerji Tüketiminin, Referans Birim 

Fiyatlarının ve Referans Enerji Maliyetinin belirlenmesinin maliyetinin, Satın Alma Bedeli’nin bir 

parçası olduğu konusunda mutabık kalmışlardır. 

4.3 Her iki Taraf da, ESCO tarafından Saha’nın Referans Enerji Tüketiminin, Referans Birim 

Fiyatlarının ve Referans Enerji Maliyetinin belirlenmesi ve bunun Müşteri tarafından kabul 

edilmesi hususlarında ESCO’nun işbu Anlaşma hükümleriyle bağlı olacağını kabul eder ve her 

bir Taraf, söz konusu belirleme ve kabul konularındaki haklarını işbu Anlaşma çerçevesinde 

diğer Taraf’a yönelik olarak hayata geçirme hakkına sahip olacaktır.  

4.4 ESCO, Saha’nın Referans Enerji Tüketimini, Referans Birim Fiyatlarını ve Referans Enerji 

Maliyetini belirlemek amacıyla Müşteri’den aldığı tüm bilgileri ve verileri doğrulamış ve 

onaylamış olup, söz konusu bilgiler ve veriler - Müşteri’nin bildiği ve inandığı kadarıyla- tam ve 

hatasızdır.  
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5 PERFORMANS TESTİ 

5.1 ESCO, işbu Anlaşma hükümleri uyarınca ve basiretli endüstri uygulamaları doğrultusunda, 

maliyeti ve masrafları kendisine ait olmak üzere, Sistem’i Saha’da teslim edecek ve kuracak ve 

Sistem’in ekipmanının tüm parçalarını test edecektir. ESCO, Sistem’in işletime hazır olduğuna 

kanaat getirdiğinde, Sistem’in kurulum tarihinden itibaren en geç _______ (___) gün [boşluğa 

gün sayısını yazınız] içerisinde Müşteri’ye yazılı bir talep göndererek, ESCO’nun -Müşteri’nin 

huzurunda- Performans Testi’ni gerçekleştireceği tarihi teklif edecektir.  

5.2 Performans testi sırasında Saha’nın elektrik tüketimi Saha’nın mevcut sayacıyla ölçülecek 

olup, soğutma kapasitesi ise kalorimetre ile ölçülecektir. Performans ölçümleri, Plan 3’te verilen 

her bir nokta için [Enerji Tasarrufları Verisi Tablosu] ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Sistem’in 

soğutma yükü parametreleri ölçümler sırasında değişse dahi, hesaplamalar, Saha’nın Plan 3’te 

verilen yıllık işletme sürelerine ve yüklerine [Enerji Tasarrufları Verisi Tablosu] dayanılarak 

hesaplanacaktır. 

5.3 Performans Testi’nin, Sistem’in işleyişinin Saha’nın temel tüketim değerlerinin seviyesini 

Plan 3’te öngörülen Enerji Tasarrufları’nın [Enerji Tasarrufları Veri Tablosu] yüzde beşinden 

(%5) daha az olmayacak şekilde azaltacağını kanıtlaması halinde, Sistem istenilen performansı 

göstermiş sayılacak ve ESCO, Sözleşme Bedeli’nin ilgili bölümünü almaya hak kazanacaktır. 

5.4 Performans Testi’nin, Sistem’in istenilen performansı gösterdiğini ve Saha’nın temel 

tüketiminin işbu Anlaşma’daki Plan 3’te belirtilen rakamlar doğrultusunda [Enerji Tasarrufları 

Verisi Tablosu] azalacağını kanıtlaması halinde, Taraflar -Performans Testi’nin 

tamamlanmasından itibaren beş (5) gün içerisinde-, Performans Testi’nin başarılı olduğunu ve 

Müşteri’nin Sistem’i kabul ettiğini teyit eden bir doğrulama dokümanı imzalayacaktır.   
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6 ESCO’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

ESCO’nun yükümlükleri aşağıdaki gibidir: 

(a) Sistem’i, İmza Tarihi’ni takip eden ______ (__) gün [boşluğa gün sayısını yazınız]  içerisinde 

Saha’da teslim etmek; 

(b) Sistem’i, teslim tarihini takip eden ______ (__) gün [boşluğa gün sayısını yazınız]  içerisinde, 

bu tür bir ekipmanın kurulumunu yapma konusunda gerekli tecrübeye sahip olan yetkin ve 

uygun vasıflı bir kişiden mantık çerçevesinde beklenebilecek tüm beceri, itina ve gayreti 

göstermek suretiyle, Saha’da kurmak; 

(c) Sistem’in kurulumunun ifası ve tamamlanması ile ilgili tüm tekniklerin, sıralı görevlerin ve 

prosedürlerin tüm sorumluluğunu üstlenmek; 

(d) Sistem’in düzgün bir şekilde teslimi ve kurulumu için gereken tüm iş gücü, malzeme, ekipman 

ve diğer tesis ve hizmetler için ödeme yapmak; 

(e) Saha’nın, Müşteri ve varsa Saha’daki kiracılar tarafından kullanım ya da iskanına müdahale 

etmemek; 

(f) Plan 2’de (ESCO’nun iş kapsamı) öngörülen hizmetleri sağlamak; 

(g) Saha’da Enerji Tasarrufu’nu, Plan 3’te [Enerji Tasarrufları Verisi Tablosu] sunulduğu şekilde 

gerçekleştirmek; 

(h) Saha’daki enerji kullanımını ve enerji tasarruflarını izlemek;  

(i) Sistem’in işletimi, kullanımı ve yönetimi konusunda Müşteri’nin personeline sürekli ücretsiz 

eğitim vermek; 

(l) Müşteri’nin isteği doğrultusunda, Sistem kapsamında veya Sistem’le ilgili olan tüm garantileri, 

çizimleri, planları, kullanım talimatlarını, el kitaplarını ve diğer belgeleri Müşteri’ye sağlamak, 

kurulmuş olan Sistem’i etkin ve uygun maliyetli bir şekilde kullanmak; ve 

(m) Müşteri tarafından Sistem’e ilişkin olarak yapılan her türlü acil durum bildirimine derhal 

karşılık vermek ve sonrasında, yirmi dört (24) saat içinde gerekli düzeltici faaliyetleri 

gerçekleştirmek; 
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7 MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Müşteri’nin yükümlülükleri şunlardır: 

(a) iş saatleri sürecince veya Taraflarca yazılı olarak üzerinde anlaşılacak belirli saat 

aralıklarında Sistem’in kurulumu için Saha’ya erişim hakkını ve sahanın münhasır olmayan 

sahiplik hakkını ESCO’ya ve ESCO’nun yetkili temsilcilerine vermek; 

(b) Sistem’in kurulumu, işletimi ve bakımı için gerekli olan tüm zorunlu ruhsatları, izinleri ve 

onayları, ilgili maliyet ve masrafları üstlenerek temin etmek ve idame ettirmek; 

(c) Saha’yı iyi durumda tutmak ve Saha’nın, Sistem’in performansını, işletimini ve/veya bakımını 

herhangi bir şekilde etkileyebilecek her bölgesini korumak ve muhafaza etmek; 

(d) işbu Anlaşma kapsamında ESCO’nun yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için makul bir 

şekilde ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri, Anlaşma’nın süresi boyunca ESCO’ya vermeye devam 

etmek; 

(e) sözleşme sürecince Sistem’in işletimsel parametrelerini izlemek ve bu parametrelerde 

meydana gelen her türlü değişikliği ESCO’ya bildirmek; 

(f) 3 ve 4 no’lu Planlarda öngörülen enerji tasarruflarına ulaşılmasını önemli ölçüde 

etkileyebilecek herhangi bir Sistem arızası oluştuğunun fark edilmesi durumunda, süratle yazılı 

olarak ESCO’yu bilgilendirmek; 

(g) bu Anlaşma süresince Sistem’in, yangın, hırsızlık ve benzer ekipmanda mutat olarak 

sigortalanan sair risk ve kayıplar dahil olmak üzere, kaybına veya tahribatına veya hasarına 

karşı, ilgili masraflar kendisine ait olmak üzere, kapsamlı bir sigorta yaptırmak ve bunu 

sürdürmek. Sistem’in kaybına veya tahribatına veya hasarına karşı yapılacak sigortanın tutarı, 

Sistem’in tam ikame değerinden daha az olamaz. 
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8 KURULU İŞLERİN VE EKİPMANLARIN 
UNVANLARI, TANIMLARI ve MÜLKİYETLERİ 

8.1 Sistem’in mülkiyeti, Saha’da teslim edilmesi ve kurulması sonrasında Müşteri’ye geçecektir. 

8.2 Sistem’in mülkiyetinin Müşteri’ye geçmesi sonrasında ESCO, Sistem’e ilişkin tüm üretici 

garantilerini (yedek parça garantileri dahil olmak üzere), Müşteri’ye devredecektir. 
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9 SİSTEM’İN GARANTİLERİ 

ESCO, aşağıdaki hususları taahhüt ve garanti eder: 

(a) Sistem (ve tüm parçaları), kullanılmamış, iyi kalitede ve tasarım, materyal ya da işçilik 

kusurlarından ari olup, istenen kullanım için uygundur ve düzgün çalışacaktır. 

(b) Sistem’in garantilerde, herhangi bir arıza nedeniyle tamirin gerekli olduğu hallerde, onarılmış 

değil yalnızca yeni parçaların kullanılabileceği ve monte edilebileceği belirtilmektedir; ve 

(c) Sistem’in herhangi bir parçasının değiştirilmesi halinde, yeni monte edilen parça en az 

değiştirilen parça kadar kaliteli olacaktır.  
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10 ÖDEMELER 

10.1 Müşteri, Satın Alma Bedeli’ni ESCO’ya, aşağıdaki şekildeki üç ayrı tranşta ödeyecektir:  

(a) İmza Tarihi’ni takip eden on (10) gün içerisinde Sistem’in toplam maliyetinin yüzde ________ 

sine (%__) [boşluğa yüzdeyi yazınız: örneğin %20] eşit bir peşinat; 

(b) Sistem’in ESCO tarafından Saha’da kurulumunu takip eden beş (5) gün içerisinde yüzde 

________ ye (%__) [boşluğa yüzdeyi yazınız: örneğin %50] eşit bir ödeme; ve 

(c) işbu Anlaşma’nın 5.4 no’lu hükmünde atıfta bulunulan doğrulama dokümanının her iki 

Taraf’ça imzalanmasını takip eden beş (5) gün içerisinde yüzde ________ ye (%__) [boşluğa 

yüzdeyi yazınız: örneğin %30] eşit bir ödeme. 

10.2 Sistem’in kurulumu ve işletilmesi sonucunda Saha’da enerji tüketiminin azalması 

karşılığında, Müşteri, ESCO’ya, ilave olarak ____________ TL (_______) [boşluğa parasal 

miktarı yazınız] tutarında Bonus Ödeme yapacaktır. Bonus Ödeme ESCO’ya ancak, Saha’nın 

temel enerji tüketimi seviyelerinin, _____________ kWh/yıl’ın [boşluğa, Enerji Tasarrufları Veri 

Tablosu’nda belirlenen enerji tasarrufları hedefine eşit miktarı kWh/yıl cinsinden yazınız] yüzde 

doksan beşinden (%95) az olmayacak miktarda azaldığının kanıtlanması durumunda 

yapılacaktır. 

10.3 Bonus Ödeme ESCO’ya, Yürürlük Tarihi’nin olduğu ayı takip eden aydan başlamak 

suretiyle aylık taksitlerle ödenecektir. Taraflar arasındaki ödeme uzlaşmaları yıllık bazda 

yapılacaktır. Her bir taksit Müşteri tarafından, ilgili takvim ayının başlangıcından sonra on (10) 

günü geçmeyecek şekilde ödenecektir. 

10.4 Belirli bir yıl için 12.2 no’lu hükümde belirtilen yıllık enerji tasarrufu hedeflerine 

ulaşılmaması durumunda, ESCO Bonus Ödeme’ye hak kazanamayacak ve hâlihazırda Müşteri 

tarafından yapılmış Bonus Ödemeleri faiziyle birlikte Müşteri’ye geri ödeyecektir.  

10.5 Vadesi gelen ödemelerde bir gecikme olması halinde geciken Taraf, diğer Taraf’a vadesi 

gelmiş ve ödenmemiş meblağlar için Müşteri’nin bulunduğu yerdeki bankalar tarafından 

uygulanan olağan faiz oranına yüzde _________ (___) [boşluğa yüzdeyi yazınız: örneğin %2] 

eklenmesi ile belirlenen oranda gecikme faizi ödeyecektir. 
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11 BİLİRKİŞİ BELİRLENMESİ 

11.1 İşbu Anlaşma kapsamında, taraflarca yirmi (20) iş günü içinde barışçıl yollarla 

çözülemeyen ve aşağıdaki hususlarla ilgili olan anlaşmazlık veya farklılık olması durumunda:  

(a) Saha’nın enerji tüketiminin belirlenmesi ya da hesaplanması;  

(b) Performans Testı̇nin sonuçları; 

(c) Enerji Tasarruflarının belirlenmesi veya hesaplanması; veya  

(d) enerji tasarruflarının ölçülmesi, hesaplanması, doğrulanması veya belirlenmesi ile ilgili diğer 

teknik meseleler 

taraflar, bu gibi anlaşmazlıkların veya farklılıkların tespit için bağımsız bir uzmana 

yönlendirileceğini kabul eder ve onaylar.  

11.2 [SEÇENEK 1] Bağımsız uzman, her iki Taraf’ın karşılık anlaşması ile, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan akredite uzmanlar listesinden seçilecektir. 

Tarafların, 11.1 no’lu hükümde atıfta bulunulan barışçıl yollarla çözüm süresinin dolmasından 

itibaren on (10) iş günü içerisinde Bakanlığın akredite uzman listesinden bir uzmanın atanması 

konusunda mutabakata varamamaları durumunda, bağımsız uzman, taraflardan birinin yazılı 

talebi ile, ___________ [lütfen yetkili kuruluşu belirtiniz] tarafından belirlenecektir. ___________ 

[lütfen yetkili kuruluşu belirtiniz]’dan, bağımsız uzman atamasını onbeş (15) iş günü içerisinde 

gerçekleştirmesi talep edilecektir. Bunu gerçekleştirirken, ___________ [lütfen yetkili kuruluşu 

belirtiniz] uygun gördüğü şekilde bağımsız tavsiye alabilecektir.  

[SEÇENEK 2]  Bağımsız uzman, her iki Taraf’ın da karşılıklı onayıyla atanacaktır. Tarafların, 

11.1 no’lu hükümde atıfta bulunulan barışçıl yollarla çözüm süresinin dolmasından itibaren on 

(10) iş günü içerisinde bir uzmanın atanması konusunda mutabakata varamamaları durumunda, 

bağımsız uzman, taraflardan birinin yazılı talebi ile, ___________ [lütfen yetkili kuruluşu 

belirtiniz] tarafından belirlenecektir. ___________ [lütfen yetkili kuruluşu belirtiniz]’dan, 

bağımsız uzman atamasını onbeş (15) iş günü içerisinde gerçekleştirmesi talep edilecektir. 

Bunu gerçekleştirirken, ___________ [lütfen yetkili kuruluşu belirtiniz] uygun gördüğü şekilde 

bağımsız tavsiye alabilecektir. 

11.3 Bağımsız uzman şu yetkilere sahiptir:  

(a) sorunu çözüme kavuşturmak için şartlar gerektirdiğinde taraflardan yazılı ve sözlü görüş 

talebinde bulunmak ve 

(b) gerektiğinde her tür bağımsız profesyonel ve/veya teknik görüşe başvurmak.  

11.4 Uzman, göreve getirilmesinden sonraki otuz (30) gün içerisinde veya taraflarca yazılı 

olarak mutabık kalınan daha sonraki bir zamanda anlaşmazlık yaşanan hususu yazılı olarak 

karara bağlar. 

11.5 Uzman, ara bulucu olarak değil, bilirkişi olarak hareket eder. Taraflar, bilirkişi tarafından 

verilen kararla ilgili olarak şunları kabul eder:  

(a) eğer ihtilaflı miktar _________ TL [parasal toplamı giriniz]’nin altındaysa, bilirkişi kararı 

taraflar üzerinde bağlayıcı olur ve bu anlaşmanın bağlayıcı bir şartı olarak kabul edilir; ve  
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(b) taraflardan birinin, bilirkişinin kararının tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde diğer tarafa 

yazılı bir ihbarda bulunarak Türkiye mahkemelerinde dava sürecini başlatma niyetini açıklaması 

hariç olmak üzere, anlaşmazlık miktarının toplamı _________ TL [parasal toplamı ekleyiniz]’yi 

aşarsa bilirkişi kararı bağlayıcı olur. Böyle bir durumda bilirkişi tarafından verilen karar, bu tür 

mahkeme işlemlerinde nihai kanıt olarak kullanılır.  

11.6 Bağımsız uzmanın ve uzman danışman(lar)ının ücretleri, uzmanın lehine karar verdiği 

Taraf’ça üstlenilecektir. Taraflar, bilirkişiye herhangi bir görüş bildiriminden veya herhangi bir 

belge temininden doğacak masrafları kendileri üstlenirler.  

11.7 11.1 no’lu hükümde belirtilen herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için bağımsız uzmanın 

nihai kararının beklendiği süre zarfında, Tarafların kendi hak ve yükümlülükleri, işbu 

Anlaşma’nın şartları çerçevesinde devam edecektir.  
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12 MÜCBİR SEBEPLER 

12.1 Eğer Taraflardan biri, kendilerinin yol açmadığı veya katkıda bulunmadığı herhangi bir 

makul olmayan durum sonucunda ("Mücbir Sebepler Durumu"), bu Anlaşmadan kaynaklanan 

herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirirken engelleme, aksaklık veya gecikmeyle karşılaşırsa, 

Mücbir Sebep Durumu devam ettiği sürece o Taraf’ın yükümlülükleri askıya alınacaktır.  

12.2 Etkilenen Taraf, mücbir sebep durumunun meydana gelişinden, niteliğinden, etkisinden 

ve olası süresinden diğer Taraf’ı derhal haberdar eder. 

12.3 Etkilenen Taraf, Mücbir Sebep Durumu’nun etkilerini azaltmak için elinden gelen çabayı 

gösterir ve Mücbir Sebep Durumu’nun sona ermesinin hemen ardından söz konusu Taraf, diğer 

tarafa Mücbir Sebep Durumu’nun sona erdiğini yazılı olarak bildirir ve sözleşme yükümlülüklerini 

yerine getirmeye devam eder. 

12.4 Taraflardan her biri, bir Mücbir Sebep Durumu nedeniyle art arda yüz seksen (180) günü 

aşan bir süre için yükümlülüklerini yerine getiremezse, diğer taraf en az yirmi (20) gün 

öncesinden diğer tarafa yazılı bildirimde bulunduktan sonra bu anlaşmayı tek taraflı olarak 

feshedebilir. Bu durumda: 

(a) taraflardan hiçbiri, bu fesihten önce tahakkuk eden hak ve yükümlülükler hariç olmak 

kaydıyla, bu fesih nedeni ile diğerine karşı sorumlu olmaz; 

(b) her bir taraf, bu anlaşmanın feshedildiği tarihten itibaren doksan (90) gün içinde, vadesi 

gelmiş kalan tüm borçlarını diğer tarafa öder.  

12.5 Bu anlaşma uyarınca vadesi gelmiş borçları öde(ye)memek veya fon eksikliği, Mücbir 

Sebep Durumu teşkil etmez. 
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13 TEMERRÜT 

13.1 Temerrüt İhbarı: Taraflardan birinin, bu anlaşma kapsamındaki herhangi bir 

yükümlülüğünde temerrüde düşmesi durumunda, temerrüde düşmeyen Taraf, temerrüde düşen 

tarafa bu durumu yazılı olarak bildirme ("Temerrüt İhbarı") hakkına sahip olur. 

13.2 ESCO'nun Temerrüde Düşmesi: ESCO, Anlaşma süresi boyunca aşağıdaki durumların 

söz konusu olması halinde temerrüde düşmüş kabul edilir: 

(a) Sistem’in Saha’da teslimi ve kurulumuna ve Performans Testi’nin gerçekleştirilmesine ilişkin 

olarak bu anlaşmayı maddi olarak ihlal etmesi ve Temerrüt İhbarı’nın alınmasını takip eden on 

(10) gün içinde bu gibi bir ihlalin etkilerini Müşteri’nin memnun olabileceği şekilde düzeltmek için 

on (10) iş günü içinde detaylı bir düzeltme planını ibraz edememesi; 

(b) söz konusu meblağın ödenmesini talep eden bir talep mektubunu aldıktan sonraki otuz (30) 

iş günü içinde Müşteri’ye, ödenmemiş ihtilafsız meblağı ödeyememesi; 

(c) işini askıya alması veya işini artık yapmaması ya da herhangi bir tür adli tasfiyeye tabi olması. 

13.3  ESCO’nun temerrüde düşmesinin etkileri: Hüküm 13.2’de belirtilen herhangi bir durumun 

meydana gelmesi durumunda Müşteri: 

(a) ESCO’ya yazılı bir bildirimde bulunarak derhal bu anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir. 

Müşteri’nin ihlalden kaynaklanan fesih hakkı, ilgili ihlale ya da herhangi başka bir ihlale ilişkin 

olarak herhangi bir tarafın sahip olacağı haklara ya da çözüme halel getirmez. 

(b) fesih tarihinden sonraki doksan (90) gün içinde vadesi gelmiş tüm kalan borçları, aşağıdaki 

tutarları düşerek ESCO’ya öder: 

(b)(i) bu anlaşma kapsamında ESCO tarafından Müşteri’ye ödenecek meblağlar (bu anlaşmanın 

feshedilmesine neden olan temerrütten kaynaklanan her türlü meblağ dahil); ve 

(b)(ii) geçerli olan temerrüt durumundan dolayı Müşteri’nin uğradığı her türlü zarar veya kayıp.  

Yukarıdaki hesaplama sonucunda eksi bir rakam çıkarsa ESCO, fesih tarihinden sonraki doksan 

(90) gün içinde bu meblağı Müşteri’ye öder ve Müşteri, kurulan ekipmanların yeniden ESCO’nun 

sahipliğine geçmesi ve bunları sahadan kaldırması için ESCO’ya izin verir. 

13.4  Müşteri’nin temerrüde düşmesi: Müşteri, Anlaşma süresi boyunca aşağıdaki durumların 

söz konusu olması halinde temerrüde düşmüş kabul edilir: 

(a) ödenmemiş ihtilafsız meblağın ödenmesini talep eden bir talep mektubunu aldıktan sonraki 

yirmi (20) iş günü içinde ESCO’ya söz konusu meblağı ödeyememesi; 

(b) işini askıya alması veya işini artık yapmaması ya da herhangi bir tür adli tasfiyeye tabi olması. 

13.5  Müşteri’nin temerrüde düşmesinin etkileri: Hüküm 13.4’te belirtilen herhangi bir durumun 

meydana gelmesi durumunda ESCO: 

(a) ESCO’ya yazılı bir bildirimde bulunarak derhal bu anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir. 

ESCO’nun ihlalden kaynaklanan fesih hakkı, ilgili ihlale ya da herhangi başka bir ihlale ilişkin 

olarak herhangi bir tarafın sahip olacağı haklara ya da çözüme halel getirmez. 
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(b) bu anlaşmanın feshedildiği tarihten itibaren doksan (90) gün içinde, Müşteri’ye ödenmesi 

gereken vadesi gelmiş tüm borçları, işbu Anlaşma kapsamında ESCO tarafından Müşteri’ye 

ödenmesi gereken tüm miktarları düşerek, Müşteri’ye öder; 

 

 



20 
 

14 GEÇERLİ KANUN ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

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

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

dostane bir şekilde çözmek için ellerinden gelen çabayı sarf eder. Dostane yollarla çözülemeyen 

anlaşmazlıklar, yetkili Türk mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. 
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15 ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ 

İşbu Anlaşma, tüm Planlarıyla birlikte bütün bir anlaşmadır ve her iki Tarafın da yazılı izni 

olmaksızın iptal edilemez ya da değiştirilemez.  

 

 

Bu Anlaşma, her bir Tarafça, tam yetkili görevlileri aracılığı ile iki nüsha olarak ________ 

[boşluğa tarihi yazınız] tarihinde imzalanmıştır. 

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

____________________________   ____________________________ 

 

İmza:                   İmza: 

____________________________   ____________________________ 
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PLAN 1: SİSTEM’İN TANIMI 

Sistem’in teknik özelliklerini ve performans verilerini ekleyiniz. 

Örneğin: 

 

A. Teknik Özellikler   

Sistem’in markası   _______________ 

Model #    _______________ 

Soğutucu             _______________ 

Motor Girdisi    _______________ kW 

Soğutma Kapasitesi   _______________ kW 

Güç Kaynağı       _______________ 

Uygun olduğu şekilde daha fazla detay ekleyiniz 

 

B. Performans Verileri    

Performans Katsayısı - COP (%100 yük)    ______ 

Entegre Edilmiş Kısmi Yük Değeri - IPLV (Mevsimsel verimlilik) ______ 

Uygun olduğu şekilde daha fazla detay ekleyiniz  
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PLAN 2: ESCO’NUN İŞ TANIMI 

ESCO’nun yürüteceği faaliyetlerin, ESCO tarafından gerçekleştirilecek kurulum faaliyetleri 

başta olmak üzere, bir tanımını ekleyiniz. 

Örneğin, söz konusu faaliyetler aşağıdakileri içerebilecektir: 

Sistem’in Saha’ya naklı̇yesi 

İlk soğutma sıvısının doldurulması 

Kurulum faaliyetlerinin denetlenmesi 

Son evre boyaması 

Soğuk su değişken akış hızı kontrolü 

JIS/ANSI standardı su tankı nozülleri 

JIS standardı fabrika testleri 

MHI standardı dokümantasyon 

Performans Testı̇’nin organizasyonu ve gerçekleştirilmesi 
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PLAN 3: ENERJİ TASARRUFU VERİ TABLOSU 

Söz konusu tablo, mevcut Soğutucu’nun ve yenisinin temel teknik özelliklerinin ve performans seviyelerinin bir tanımını içermektedir.  

Örneğin: 

 
 Teknik Özellikler Tasarruflar 

 Yük COP Kule su 
kapasite

si (°C) 

Soğutm
a 

Kapasite
si 

(kW) 

Soğutm
a 

İhtiyacı 
(kW) 

Elektrik 
tüketimi 

(kW) 

Yıllık 
Çalışma 
Süresi 

(s) 

Toplam 
elektrik 
tüketimi 
(kWh) 

Elektrik 
tasarrufları 

(kWh) 
 

Yıllık Elektrik 
Tasarrufları 

(TL) 

Mevcut 
Soğutucu 
(örn. bir 

Amonyak 
Hava 

Soğutmalı 
Soğutucu) 

%100 ____ - _______ _____ _________ _____ ___________  
 
- 

 
 
- 

%75 ____ - _______ _____ _________ _____ ___________ 

%50 ____ - _______ _____ _________ _____ ___________ 

%25 ____ - _______ _____ _________ _____ ___________ 

      Toplam:__
___ 

Toplam: 
___________ 

 
 

Yeni 
Soğutucu 

%100 ____ _______ _______ _____ _________ _____ ___________  
 

_________kWh 

 
 

__________TL 
%75 ____ _______ _______ _____ _________ _____ ___________ 

%50 ____ _______ _______ _____ _________ _____ ___________ 

%25 ____ _______ _______ _____ _________ _____ ___________ 

      Toplam:__
___ 

Toplam: 
___________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


