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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.  

Bu rapor, uygulanabilir ve cazip Enerji Verimliliği (EV) projeleri geliştirmek amacıyla 

ESCO’lar için kılavuzlar sunmaktadır. Bu kılavuzlar, özel sektör müşterilerini hedefleyen 

ESCO projelerinin geliştirilmesine değinmektedir.  

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 kısaca bilgi vererek, Türkiye ESCO ve EV 

piyasasının şu anki durumuna genel bakış yer almaktadır. 

Sonrasında, ESCO sözleşmesinin hazırlanmasına odaklanarak, projenin tanımlanması ve 

teknik değerlemesinden ESCO proje finansmanına, projenin son operasyonuna kadar ESCO 

proje geliştirmedeki ana adımlarına dair kılavuzlar sunmaktadır. 

ESCO ile bir Finansal Kuruluş arasında ilişki kurmak ve bu ilişkiyi sürdürmek üzerine öneriler 

son bölümde bulunmaktadır. 

Farklı ESCO sözleşme formlarının temel özellikleri, artıları ve eksileri, ve daha gelişmiş EV 

piyasalarında genellikle nasıl oldukları Ek’te yer almaktadır. 
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2 TÜRKİYE EV PİYASASI VE İŞ İMKÂNLARINA 

GENEL BAKIŞ 

Enerji tüketimi ve enerji tasarrufu potansiyeli 

Türk enerji piyasası, en hızlı büyüme gösteren enerji piyasaları arasındadır ve ülkedeki enerji 

sektörünün her kesiminde yıllardır süregelen hızlı bir talep artışı görülmektedir. Türkiye, 

enerji tüketiminde Çin’in ardından ikinci sırada yer almaktadır ve dış enerji kaynaklarına 

oldukça bağımlıdır1.  

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. ülkedeki çeşitli sektörlerdeki enerji tüketiminin 

dağılımını göstermektedir. Konut, hizmet ve sanayi sektörleri enerji tüketiminin en yüksek 

olduğu sektörlerdir. Bu sektörlerin ardından ulaşım sektörü gelmektedir. Bu noktada sanayi 

sektörünün nihai enerji tüketimindeki payının son 20-30 yıldır azalmakta olmasına 

değinilmesi gerekmektedir. Bu durumun sebebi genel olarak ticari sektör ve hane halkı 

sektöründeki büyük enerji tüketimi artışı olarak görülmektedir.  

 

Şekil 2-1: 2016’daki 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 talebinde 

%4’lük bir artış olacağını tahmin etmektedir3. 

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

  

                                                      
1 Herdem Avukatlık Bürosu, 2013 Türkiye Enerji Raporu 
2Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
3 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3,88%

6,70%

31,88%

31,89%

25,64%

Agriculture Non-energy Industry Residential & services Transportation
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Tablo 2-1: Enerji Tasarruf Potansiyeli 

Sektör 
Tasarruf Potansiyeli 
(% elektrik ve yakıt) 

4 

Tasarruf potansiyeli 
(000 tep/yıl) 

Sanayi ortalaması %20 6.650 

Binalar %30 9.980 

Ulaştırma %15 4.015 

Toplam Tasarruf 
Potansiyeli 

%27 20.645 

 

EV projelerinin finansmanı  

EV projelerinin finansmanı, ülkenin EV yatırımlarını teşvik etmesi için önemli bir 

konudur. Türkiye’de, finans, yasal düzenleme ve bilgi ile ilgili birçok EV programı vardır. EV 

yatırımlarının finansmanı için özellikle Uluslararası Finansal Kuruluşlar (UFK’lar) tarafından 

sağlanan önemli miktarda fon bulunmasına rağmen bu fonlar, Türk Bankaları geleneksel 

kredi verme yaklaşımıyla kullandırılmaya devam etmektedir. Farklı sektörlerde EV’yi teşvik 

etmek için hazırlanmış belirli finansman mekanizmaları mevcut değildir. Bankaların sadece 

bir kısmı EV kredileri ile ilgilidir. 

EV yatırımları için kredi ürünleri vade, teminat yapısı, izleme, raporlama vb. açısından 

müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmamaktadır. Aynı zamanda, birçok 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), uygulanabilir 

olduğunda 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 Teşviki - 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 

                                                      
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. 
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 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. 

 

Mevcut yasal çerçeve  

Türkiye’deki enerji verimliliği projeleri, 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’te düzeltildi); küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde, eğitim, denetim ve danışmanlık 

hizmetleri de dahil olmak üzere EV desteğiyle ilgili 2010 Yönetmeliği ve enerji kaynakları ve 

enerji kullanımında EV ile ilgili 2011 yönetmeliği bulunmaktadır. 

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

çerçeveyi çizen 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 adlandırılmaktadır. 

 

Enerji hizmeti türleri  

ESCO’ların (EVD’lerin) sunduğu başlıca enerji hizmeti türleri genellikle, enerji 

denetimleri, danışmanlık hizmetleri, binaların enerji sertifikasyonlar ve EV projeleri 

geliştirilmesinden oluşmaktadır. Ayrıca, çok az sayıda Enerji Performansı Sözleşmesi 

(EPS’ler), ESCO’lar (ya da EVD’ler), aynı zamanda 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.) 

 

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 
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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 ayırabilmektedir. 

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 türü hizmetlerin sunulduğu projeler şunlardır: 

 ESCO ve müşteri arasında imzalanan bir Enerji Satış Anlaşması kapsamında 

İstanbul’da bir hastanede kojenerasyon sisteminin değiştirilmesi 

 Garantili tasarruflarla bir EPS sözleşmesi kapsamında Ankara’da bir hastanede 

soğutucunun değiştirilmesi 

 Paylaşılan ve garantili tasarrufun bir arada bulunduğu bir EPS sözleşmesi 

kapsamında bir süt işletmesinde atık ısı geri kazanımı ve kazan otomatik blöf kontrolü 

ESCO yönünde, Türkiye’de halihazırda bulunan ESCO’ların hizmetlerini müşterileriyle 

düzgün kar paylaşımı yaparak sunmaları önemlidir. Bu şekilde, piyasada saygın bir “isim” 

oluşturup, müşteriler arasında güvenilir oldukları düşünülecektir. 

Temel Sonuç 

Hızlı büyüyen enerji piyasası ve geniş EV potansiyeli, Türkiye’de ESCO’lar için önemli iş 

imkanlarına işaret etmektedir. ESCO piyasasının gelişiminin ilk aşamalarında olmasına ve 

engellerin mevcut olmasına rağmen, ülkede şimdiden ESCO proje geliştire konusunda 

önemli bir bilgi birikimi ve değerli deneyimler bulunmaktadır. İlgili kılavuzlar, 

ESCO’lara/EVD’lere, kolaylık sağlamak ve daha fazla geliştirip ve işlerini teşvik etmek için 

yardımcı olmayı amaçlamaktadır.   
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3 ESCO’LAR İÇİN KILAVUZLAR 

3.1 ESCO Proje Geliştirmede Ana Adımlar 

Bu kılavuzlar, bir ESCO ve özel sektör müşterisi arasında EV projeleri geliştirilmesine 

değinmektedir. Ana adımlar Şekil 3-1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 3-1: Bir ESCO ve özel sektör müşterisi arasında ESCO proje geliştirmenin ana adımları  

aporun ilerleyen bölümlerinde tüm adımlar için kılavuzlar verilmiştir. Ek olarak, iyi bir ESCO-

banka ilişkisi kurma ve sürdürme üzerine özel kılavuzlar da sunulmuştur. 

3.2 Seçilmiş bir projenin hazırlanması 

3.2.1 Teknik değerleme 

3.2.1.1 Giriş  

Genelde, bir ESCO müşteriye teknik olarak uygulanabilir ve finansal olarak yapılabilir enerji 

verimliliği projelerini tanımlamada yardımcı olur. İlk adım, teknik mühendislik uzmanlığı ve 

danışmanlık sunmaktır (örneğin seçilmiş enerji tasarrufu imkanlarına yönelik enerji denetimi 

ve teknik değerleme gerçekleştirmek). 

Teknik değerleme konusunda ilk olarak bir ESCO, başlıca enerji ve ilgili diğer verilerin 

incelemesi ve tesisin (örneğin bina, fabrika) incelemesinden oluşan bir ilk / ön enerji etüdü 

(yerinde inceleme ile yapılan enerji denetimi de denilmektedir) gerçekleştirmek üzere 

müşteriyle anlaşabilir. Bunun amacı, var olan enerji tüketimini değerlendirip, tüketimi 

azaltmanın yollarını belirlemek ve enerji tasarrufu fırsatlarının potansiyelini kabaca ölçmektir. 

Ön enerji denetim etüdü, enerji tüketiminin ve enerji tasarruf potansiyelinin en çok olduğu 

alanları ve sistemleri belirlemeye ve en çok umut vaat eden EV projelerinin daha ileri seviye 

inceleme ve analiziyle devam etmek için müşteriye ayrıntılı bir şekilde teklifleri açıklamaya da 

yaramaktadır. 

Seçilecek projeler açısından, ESCO’nun ve müşterinin ilgi alanları farklılık gösterebilir: 

 Müşteri genellikle bütün tesisin ve enerji sistemlerinin değerlendirilmesini 

beklemektedir ve en karlı enerji verimliliği projeleri belirlenmekte ve analiz 

edilmektedir. ESCO’lar, müşterinin enerji danışmanı/denetçisi olarak davranma 

şartını yerine getirebilir ve getirmelidir. 

Teknik değerleme 
 

Finansal 

Değerleme 

Finansmana 

ulaşma 
Sözleşme türünün 

seçimi 

Nihai taslak / 

sözleşmenin 

imzalanması 

Projenin 

uygulanması 
Projenin 

operasyonu 
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 Ancak ESCO tarafından bakılırsa enerji ön etüdü, ön değerlendirme yapma ve 

ESCO sözleşmesine uygun olan projeleri belirlemede önemli bir ilk aşamadır. 

Uygun ESCO tipi projelerde aşağıdaki nitelikler bulunabilir: 

o ESCO’nun dahil olmasına sebebiyet verecek büyüklükte yatırım maliyeti 

o Önemli ölçüde enerji tasarrufu potansiyeli ve göreceli olarak az olan geri 

ödeme süresi; ESCO projenin müşteri için yeterince karlı olmasını sağlayacak 

kadar tasarrufu garanti edebilir ancak ESCO için riski en aza indirmek 

amacıyla ilave (garanti edilmeyen) tasarruflara yönelik bir güvenlik payı 

olmalıdır 

o Teknik riskleri en aza indirmek amacıyla olgunlaşmış, güvenilir teknolojileri 

temel alma 

o ESCO’nun kontrolü dışındaki sebeplerden ötürü (örneğin insan faktörü) 

garanti edilen enerji tasarrufuna ulaşamama riskini en aza indirme 

o Tasarrufları tarafsız ve tartışmaya açık olmayan bir şekilde doğrulamak 

amacıyla açık ve güvenilir bir Ö&D planı oluşturma ihtimali. 

Müşteri ve ön etüt (isteğe bağlı) ile ilk görüşmelerin ardından, özel bir teknik EV çalışmasının 

ayrıntılı bir enerji etüdü aracılığıyla teknik değerlendirme gerçekleştirilmektedir. Enerji etüdü 

veya teknik EV çalışması süreci genellikle ISO 50002 / EN 16247-15 standartlarını 

izlemektedir. Ana adımlar Şekil 3-2’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 3-2: Enerji denetim süreci akış şeması 

 

3.2.1.2 Enerji etüt basamakları 

1. Enerji denetim planlaması faaliyetleri 

Bu aşamada ESCO ve müşterinin en azından aşağıdakileri yapması önemlidir: 

                                                      
5Etüt teknikleri ve enerji yönetimi konusunda ayrıntılı bilgi, mevcut proje kapsamında geliştirilen 
ESCO’lara yönelik eğitim materyallerinde bulunmaktadır.   

Enerji Denetim 

Planlaması (1) 

Açılış toplantısı (2) Veri toplama (3) 

Ölçüm Planı (4) Saha ziyaretleri (5) Analiz (6) 

Enerji denetim 

raporlaması (7) 

Kapanış toplantısı (8) 
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 enerji denetim kapsamı, sınırlar ve hedef(ler)i, tanımlamak ve bu konularda 

anlaşmak; çalışmanın kapsamında bütün tesis, tesisin bir kısmı, bir enerji sistemi 

(örneğin kazanlar/buhar sistemi) yer alabilir    

 denetim/çalışmanın detay seviyesini tanımlamak ve bu konuda anlaşmak 

 çalışma ayarlamalarını (zaman planı, sahalara ulaşım, enerji denetimi için kuruluşun 

temsilcisini atama, tüm tarafların sorumlulukları, gerekli olması durumunda taşınabilir 

sayaçları hangi tarafın kuracağı vb. gibi güvenlik tedbirleri) tanımlamak ve bu konuda 

anlaşmaya varmak 

 Etüdü tamamlama süresini belirlemek ve bu konuda anlaşmak 

 kuruluştan ön bilgi toplayın 

 gerekli ayrıntı düzeyini belirleyin 

 dnerji denetimine başlamadan önce kullanılacak verileri belirleyin 

 çıktı ve rapor formatlarını belirleyin 

Ön veri ve bilgiler de bu aşamada toplanmaktadır (genellikle anket ve geçiş veri kayıtları 

aracılığıyla). 

Açıkça görülüyor ki yukarıda değinilen planlama seçimleri, etüt/çalışma maliyetini 

etkileyecektir. 

2. Açılış toplantısı(toplantıları) 

Açılış toplantısı aşağıdakilerin gerçekleştirilmesi için önemlidir: 

 organizasyonun yönetimiyle yapılan görüşmeleri sonuçlandırmak ve ayrıntılı etüt 

planında anlaşmaya varmak 

 yönetimin etüt faaliyetini desteklediğini ve denetçilerle tamamen iş birliği içerisinde 

olmaları gerektiğini tüm kilit personele açıkça belirtmek.  

3. Veri toplama 

Veri ve bilgi toplama (aynı zamanda kilit personelle yapılan görüşmeler aracılığıyla), 

denetçinin tesisteki enerji kullanımı, hangi verilerin mevcut ve hangilerinin eksik olduğu 

hakkında eksiksiz bir fikir edinmesini ve bariz düzensizliklerin tanımlanması amacıyla var 

olan verilerin sağlamasını yapmasına yardımcı olmaktadır. 

Veri toplama süreci aynı zamanda, personelle iyi iş ilişkileri kurmak ve personelin etüt süreci 

ve ilave veri toplama ihtiyacı konusunda daha detaylı bilgi edinmesini sağlamak için bir 

fırsattır. 

Bu aşamada genellikle yapılan bir hata, denetçinin yalnızca etüt için gerekli olan veriyi değil 

de mevcut tüm veriyi toplamasıdır. Bu durum karışıklığa sebep olabilmekte ve “gereksiz” 

veriyi analiz etmek için harcanan çabayı artırmaktadır. 

4. Ölçüm Planı 

Eldeki verilerin boşluklarını doldurmak için veya mevcut veriler yeterince doğru 

olmadığında, ölçüm yapmak gerekli olabilir. Ek ölçümler, kuruluşun faaliyetlerine en az zarar 

verecek şekilde, dikkatle planlanmalıdır. Gereksiz veya çok kesin ölçümlerin denetim 

maliyetini artırması sebebiyle, ölçüm planına denetçi ve kuruluş arasında karar verilmelidir.  
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5. Saha ziyaretleri 

Saha çalışması, çalışmanın temel faaliyeti olup aşağıdakileri hedeflemektedir: 

 Gerçek durumu gözlemlemek ve sağlanan veri ve bilgilerle karşılaştırmak 

(uyumsuzluklar / sapmalar tartışılır ve açıklanır) 

 En fazla enerji tüketen sistemleri vurgulayarak enerji kullanımını ve tüketimini 

değerlendirmek 

 işletme rutinlerinin (gündüz, gece vb.) ve kullanıcı davranışlarının enerji performansı 

üzerindeki etkilerini anlamak 

 EV tedbirlerini vb.’ni tanımlamak 

6. Analiz 

Bu aşamada, beklenen enerji tasarruflarının yanı sıra, EV tedbirlerinin teknik 

uygulanabilirliklerini değerlendirmek, kullanılacak ekipmanın güvenilirliğini ve özelliklerini 

ölçmek üzere enerji denetçisi mühendislik analizleri ve hesaplamaları gerçekleştirmektedir. 

Analizin farklı EV tedbirleri arasındaki muhtemel karşılıklı ilişkileri hesaba katması şiddetle 

tavsiye edilmektedir. Örneğin, buhar sisteminin veya kondens geri kazanım sisteminin nihai 

kullanımında uygulanacak EV tedbirleri, buhar kazanlarının yükünü hafifletecektir. Bu durum, 

kazan dairesi için EV tedbirleri hazırlanırken dikkate alınmalıdır.    

Özellikle bir ESCO projesi için, tasarrufların Ö&D’si bu aşamada derinlemesine 

düşünülmelidir. Ö&D genellikle bir kuruluş için enerji etüdü yürütürken zorunlu değildir. 

Ancak, ESCO’nun enerji tasarrufunu garanti etmesi durumunda, gerekli sayaçların/veri 

toplayıcıların kurulumunu da kapsayan Ö&D metodolojisi, ayrıntılı bir enerji etüdünün 

ayrılmaz bir parçasıdır. Ö&D planı ESCO ve müşteri arasında imzalanacak olan sözleşmede 

yer alacaktır. 

Ö&D süreci ile ilgili iki referans doküman bulunmaktadır: 

 ISO 50015:2014, bir kuruluşun ve bileşenlerinin enerji performansının ölçüm ve 

değerlendirme (Ö&D) sürecine yönelik genel ilke ve kılavuzları ortaya koymaktadır 

 Uluslararası Performans Ölçüm ve Doğrulama Protokolü (UPÖDP), tüm iyi Ö&D 

süreçleri için temel olarak kabul edilen ortak ilkeleri ve koşulları ortaya koymaktadır 

Basit EV projeleri için, karlılık amacıyla EV tedbirlerine öncelik vermek amacıyla ön finans 

analizi bu aşamada gerçekleştirilebilir. 

7. Enerji denetim raporlaması 

Denetim raporu, (denetim planlaması sırasında) kararlaştırılan tüm şartları karşılamalı ve 

yatırım değerlemesi gerçekleştirmek amacıyla gerekli tüm teknik veriyi sağlamalıdır. 

Bahsedildiği üzere, basit projelerde denetim raporu aynı zamanda yatırım değerlemesini 

içerebilir (sonraki bölüme bakınız). 

3.2.2 Finansal değerleme 

3.2.2.1 Giriş 

Finansal değerleme, bir yatırımın -güven sınırları çerçevesinde- finansal açıdan 

uygulanabilirliği ve çekiciliğini ispatlamak için yapılan değerlendirmedir. Karlılığı ve likiditesi 
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üzerine projenin nakit akışlarının ve Finansman Planının sonuçlarını inceleyen bir çalışma 

şeklindedir6. Maliyetin nakit akışları ve öngörülen faydalarının analizine dayanmaktadır. 

Finansal değerleme, projenin teknik değerlemesinden sonra yapılmaktadır. Basit, düşük 

maliyetli yatırımların finansal değerlemesi etüt raporunda yer alabilir. Yüksek maliyetli 

yatırımlar bakımından, daha kapsamlı, detaylı ve ayrı bir çalışma gerekebilir. Her halükarda, 

finansal değerleme, ilgili tüm taraflar (müşteri, ESCO, tedarikçiler vb.) için projenin finansal 

çıktısının başarılı olmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. ESCO’nun üstlenmesi 

gereken projeler, teknik olarak uygulanabilir, finansal açıdan çekici ve az riskli 

olmalıdır. Diğerlerinin yanı sıra, yatırımın uygulanabilirliğini etkileyen önemli değişkenler 

dikkatle değerlendirilmelidir. Bunların arasında, sermaye maliyeti, ölçülmüş ve/veya tahmini 

enerji tasarrufları ve doğrulukları vb. bulunabilir.  

Finansal uygulanabilirlik, ilgili tüm parametrelerin değerlendirilmesinin ardından, projenin 

tasarruflarıyla birlikte sermaye harcamasını geri ödemek için yeterli olacağı ve ek olarak, 

müşteri ve ESCO gibi ilgili taraflara olumlu bir katkı (kar) sağlayacağı garantisini vermektedir. 

Bu bağlamda, kritik bir parametre yatırılan sermayenin enerji tasarrufundan geri 

kazanılmasının ne kadar süreceğini tahmin etmektir. 

EV projelerine yatırım iki amaç göz önünde bulundurularak sistemik bir yatırım değerleme 

sürecinden geçmelidir. Bu amaçlar: 

 göreceli karlılık sıralaması yaparak projelerin seçim veya reddine bir temel 

oluşturmak. Örneğin, bir dizi alternatif proje teknik açıdan uygulanabilir olabilir. Ancak 

yatırımcı yalnızca finansal olarak daha çekici olanı seçmeye yönelebilir. 

 Seçilen yatırımın projenin süresi boyunca ekonomik cazibesini korumak. 

3.2.2.2 Araçlar ve göstergeler 

Finansal değerlemenin temel aşamaları arasında şunlar yer almaktadır: 

 Başlangıç Sermaye Harcaması ve Yıllık Maliyet ve Gelir (veya enerji maliyeti 

tasarrufu) ile öngörülen nakit akışının geliştirilmesi/hesaplanması 

 Geri Ödeme Süresi (GÖS), Net Bugünkü Değer (NBD), İç Karlılık Oranı (İKO) gibi 

finansal performans göstergelerinin hesaplanması. 

Bir projenin finansal olarak uygulanabilir olması için, İKO konulan hedeften (örneğin fonların 

bankaya veya diğer yatırım ürünlerine yatırılması gibi farklı bir şekilde kullanılması 

durumunda elde edilecek olan faiz oranı) ve olumlu NBD’den yüksek olmalıdır.  

Normalde analiz, finansmanı kimin sağladığından bağımsız olarak, ilgili tüm gider ve 

gelirlerin dikkate alınarak projenin bir bütün olarak değerlendirilmesiyle başlamaktadır. 

Projenin tamamıyla uygulanabilir olması durumunda, finansal değerleme ilgili tarafa bağlı 

olarak farklı bakış açılarından değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, tarafların katkısıyla orantılı 

olarak, yatırım sermayesi ve gelecekteki nakit akışları ile yukarıda bahsedilen performans 

göstergeleri aşağıdakiler için geçerlidir: 

                                                      
6Bir proje teknik açıdan uygulanabilir ve finansal olarak çekici olabilir. Ancak projenin uygulanması 
ve işlenmesi için gerekli olan fonların mevcudiyetini sağlamak için likidite de önem taşımaktadır.     
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 Yatırımcı: Bu bakımdan nakit akışları, yatırımcının bakış açısından hesaplanmaktadır 

(örneğin yatırdığı sermaye, kredi sağlama ihtimali, muhtemel ESCO ücretleri, 

yatırımcıya fayda sağlayan enerji maliyeti tasarrufları). Karar kriteri olabildiğince az 

yatırım yapmak, sermayeyi hızlı bir şekilde geri kazanmak ve yatırdığı sermayeden 

tatmin edici bir kazanç elde etmektir 

 ESCO (sermaye maliyeti ve tasarruf akışına dahil olması durumunda): Karar kriteri 

yatırılan sermaye için yeterli tasarruf sağlayan bir projeye dahil olmak ve yatırımcıyla 

uygun bir anlaşmaya varmaktır. Yatırımcının nakit mevcudiyeti ve risk profili ek 

kriterlerdir. 

 Üçüncü taraflar: 

o Bankalar, Kiralama şirketleri: karar kriterleri, krediden makul bir kazanç elde 

etmek ve geri ödeme riskinin minimumda kalmasını sağlamaktır. Genellikle 

yalnızca müşterinin kredi değerliliğini incelemektedirler. Büyük krediler için 

projenin finansal açıdan uygulanabilirliğini de inceleyebilirler 

o Üreticiler, Yükleniciler, Tedarikçiler:  Karar kriterleri esasen nakit akışlarına 

bağlıdır. Zamanında ödemelerini alabilmek için yeterli fonun olduğundan emin 

olmalıdırlar. 

Bu analiz, ilgili tüm tarafların sermaye ve gösterdikleri çaba karşısında makul bir kazanç elde 

edeceklerini kanıtlamak için önemlidir. 

3.2.2.3 Finansal değerleme basamakları 

Finansal değerlendirme için, aşağıda belirtilen adımların izlenmesi önerilmektedir: 

 Gerekli tüm EV yükseltme müdahalelerinin tanımlanması Etüt ve teknik çalışma, bir 

temel oluşturmak için kullanılan teknolojinin güvenilirliğini de kapsayan yeterli ölçüde 

bilgi sağlamalıdır. 

 Gereksinimleri belirlemek ve en uygun teknik çözümün/çözümlerib bulunması 

 Seçilen çözümün/çözümlerin uygulanması için gerekli materyal miktarı ve ekipman 

sayısının hesaplanması 

 Saha hazırlığı, montaj, test ve projenin nihai teslimi için gerekli iş gücünün tahmin 

edilmesi 

 Projenin tamamlanması için bir süre belirlenmesi 

 Piyasa fiyatları, en iyi tedarikçi teklifleri ve yakın geçmiş verilerine dayanarak kalem 

başına kapsam dahilindeki tüm maliyetlerin hesaplanması 

 Proje için gerekli sermaye harcamasının hesaplanması 

 Finansman kaynaklarının bulunması 

 Müdahale başına, hem enerji tüketiminin azaltılması hem de parasal değer açısından, 

enerji tasarrufunun tahmin edilmesi. Öngörülen enerji tasarruflarının ulaşılabilir ve 

ölçülebilir olmasını sağlamak için Ö&D sürecinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu 

konu finansal değerlemenin doğruluğu için zaruridir 

 Projenin ekonomik olarak uygulanabilirliğini belirlemek için finansal bir analizin 

gerçekleştirilmesi (örneğin temel işletme plan parametreleri, öngörülen nakit akışları, 

marj/kar) ECSO için yeterli marjların olması, işletmesinin uzun süre devam etmesini 

ve büyümesini sağlamak için gereklidir 

 GÖS, NBD ve İKO gibi parametrelerin hesaplanması7 

                                                      
7 Finansal değerlendirme örnekleri ve modelleri, mevcut proje kapsamında geliştirilen ve iletilen, 
ESCO’lara yönelik eğitim materyallerinde yer almaktadır. 
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 Mevcut riskin belirlenmesi. Risk değerlendirmesi, özellikle piyasanın olgun olmaması 

ve koşulların oldukça karmaşık olması durumunda dahil olan tüm taraflar için 

gereklidir. 

3.2.2.4 Risk analizi 

Risk (hassasiyet) analizi yatırımcının, öngörülemeyen olayların yatırımlarına olan etkisini 

belirlemesini sağlar. 

Gerçek koşullar neredeyse her zaman planlana göre iyiye veya kötüye doğru bir sapma 

göstermektedir ve proje bu tarz değişiklikler karşısında bir miktar esneklik göstermelidir. 

Proje tepkisi genellikle aşağıdaki önemli olaylara yönelik test edilir: 

 İnşa/kurulum maliyetinde artış/azalış 

 İşletme giderlerinde artış/azalış 

 Tahmini tasarruflar ve bunların finansal sonuçlarında artış/azalış 

 İşin tamamlanmasında gerçekleşen gecikmeler. 

İzlenmesi gereken metodolojinin basamakları şu şekildedir: 

 Temel senaryo varsayımları oluşturma (temel senaryoda öngörülemeyen olaylar 

gerçekleşmemektedir) 

 Bu varsayımların parametreleri kapsamı dışında kalan kritik faktörleri tanımlama ve 

 Bu varyasyonların etkilerini temel senaryoda test etme 

Belirli olayların etkisini azaltmak ve muğlaklıktan kaçınmak amacıyla, sözleşmenin 

başlangıcında tarafların sorumlulukları ve yapılması gereken eylem konularında anlaşılması 

tavsiye edilmektedir. Aşağıdaki listede bu gibi tipik finansal sorunlar tanımlanmaktadır: 

 Faiz oranları: ESCO’nun veya müşterinin kontrolü dahilinde değildir. Hangi tarafın 

faiz oranı riskini üstleneceği belirtilmelidir 

 Enerji Fiyatları: Herhangi bir tarafın gerçek enerji fiyatları üzerinde kontrolü yoktur. 

Maliyet tasarruflarını hesaplamak için ilgili taraflar tasarruf edilen enerjinin değerinin 

sabit, sabit enflasyon oranında değişken veya piyasa koşullarıyla dalgalanan bir 

konumda olup olmadığı konusunda anlaşmalıdır  

 İnşaat maliyetleri: ESCO inşaat maliyetlerini ve bütçeyi belirlemekle yükümlüdür. 

Öngörülemeyen fiyat değişikliklerine karşı önlemler belirlenmeli 

 Ö&D güveni: Tüketici, Ö&D fiyatına yansıtılacak güven seviyesini belirler 

 Enerjiyle ilgili maliyet tasarrufları: Tüketici ve müşteri, tekrar eden ve/veya tek 

seferlik maliyetlerden tasarrufun projede yer alacağı konusunda anlaşabilir 

 Gecikmeler: Projenin zamanında bitirilememesi, tasarruf kaybına sebep olarak, 

müşterinin zararına yol açmaktadır. Zaman planlaması ve gecikmelerin yönetimi 

belirlenmeli 

 Tesiste büyük çaplı değişiklikler: Müşteri kapanış da dahil olmak üzere tesisteki 

büyük çaplı değişiklikleri kontrol eder Erken tesis kapanışı, finansmanın yitirilmesi 

veya diğer kapsamlı değişikliklerin olması durumundaki sorumluluklar önceden 

belirlenmeli 

3.2.2.5 Birkaç ipucu/tavsiye daha 

 Şirketiniz, müşteri ve Banka’ya projenin uygulanabilir olacağına dair güvence vermek 

adına finansal analiz yöntemlerinin ilkelerini uygulayınız 
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 ESCO’lar, ESCO finansmanına uygun -örneğin yeterince büyük, karlı, ölçümü ve 

değerlendirmesi (Ö&D) kolay- projeler bulmalı. 

3.2.3 Finansmana ulaşma 

3.2.3.1 Giriş 

Bir ESCO’nun temel unsuru EV projelerinde yer almaktır. Belirli bir süre başarılı işletmenin 

ardından, proje inşasında mevcut tüm fonlar kullanılacaktır ve finansman eksikliği ESCO 

büyümesi için sınırlandırıcı bir öge haline gelebilir. Bu sebeple, finansal kaynaklara erişim de 

proje bulmakla eşit şekilde önemlidir. 

3.2.3.2 ESCO’ların finansman ihtiyaçları 

ESCO'nun finansman ihtiyaçları aşağıdakilerden kaynaklanır: 

 Günlük işletme ve harcamalar için gerekli işletme sermayesinin oluşturulması 

 Projelerin uygulanması için sermaye yatırımları 

 Proje sigortası, teminat maliyetleri vb. için ek masraflar 

Proje finansmanı ihtiyaçları aşağıdakilerden oluşur: 

 Yükseltme müdahalesi için materyallerin maliyeti 

 Gerekli ekipmanın maliyeti 

 İş gücünün maliyeti 

 Farklı hizmetler, uzmanlık vb. maliyetleri  

Sözleşme türüne bağlı olarak, proje finansmanı ihtiyaçlarına yönelik fonlar müşteri veya 

ESCO tarafından sağlanabilir. ESCO tarafından sağlandığında, fon arama, elde etme ve iade 

yükümlülüğünü üstlenmektedir. Bu yükümlülük karşısında ESCO, enerji tasarruflarından 

sağlanan faydalara katılarak ek bir mali getiri beklemektedir. 

Fonlar müşteri tarafından sağlansa dahi, ESCO finansman artışında (örneğin banka kredisi 

almak için) müşteriyi destekleyerek finansman sürecine dahil olabilmektedir. 

3.2.3.3 Finansman kaynakları 

Finansal gereksinimlerini karşılamak için bir ESCO çeşitli finansman kaynaklarını kullanabilir.  

 Bir ESCO için en önemli üç finansman kaynağı şunlardır: 

 Öz kaynak: Paylara bölünmüş sermayeyi ve geçmiş yıllarda edilen, tekrar 

kullanılabilir karları içermektedir. Sermayenin yeterli olmadığı durumlarda, ESCO’nun 

sermaye artırımında yer almaya istekli, ilgili tarafların bulunabilmesi koşuluyla, 

sermaye yeni payların ihraç edilmesiyle artırılabilir. 

 Teşvik planlarından gelen hibeler: Faaliyet ve zamana bağlı olarak, Devlet 

organları veya diğer EV destekçileri doğrudan fon şeklinde veya dolaylı olarak 

finansman ihtiyaçlarının azalmasını sağlayabilecek eğitim, hizmet, ekipman şeklinde 

destek sunabilir 

 Borçlanma: Finansal Kuruluşlar, projeyi tamamlamak için eksik olan fonları kredi 

olarak sunmaktadır. 

Diğer kaynaklardan farklı olarak, krediler geri ödenmelidir. Bu durumda faiz şeklinde ilave 

maliyet oluşmaktadır. 
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Yukarıdakilerin hepsini düşünülürse, finansman elde etmenin en önemli ve yaygın kaynağı, 

borçlanmadır ve kullanılacak finansman kanalı başta bankalar olmak üzere finans 

kuruluşlarıdır. Kredi türleri şunlar olabilir: 

 İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayabilecek genel kısa vadeli krediler 

 Özellikle büyük projeler için projeye özel krediler: Bu tür durumlarda, kapsamlı bir 

proje değerlendirmesi yapıldıktan sonra kredi verilmektedir. Krediler projeye özel 

olabilir; gelirler yalnızca bu proje için kullanılmalıdır. Buna rağmen, geri ödeme 

yükümlülüğü sadece proje gelirlerine değil, borç alanın, ESCO'nun veya mülk 

sahibinin yükümlülüğündedir 

 Hak devri, ESCO'nun yatırılan fonları bir projeden serbest bırakmasının başka bir 

yoludur. Projenin tamamlanmasının ardından, ESCO kredi haklarını finansal bir 

kuruluşa devretmekte ve komisyon düşülerek yatırılan miktarı almaktadır. Bu işlem 

için genellikle ESCO, müşteri ve banka arasından bir anlaşma gerekmektedir. Bu 

anlaşma kapsamında, müşteri eş değer miktarı ESCO yerine doğrudan bankaya 

bankaya ödemektedir. Bu şekilde, ESCO finansal yükümlülüklerinden kurtulup 

yeniden borç alabilecek duruma gelmektedir. 

ESCO gelişimini teşvik etmede kullanılabilecek bazı ilave finansman destek yapıları ve 

finansman mekanizmaları şunlardır:  

 EV kredileri için özel kredi kurumları 

 İmtiyazlı finansman, kalkınma fonları ve bağışlar 

 Müşteri Kredi Risk Garantileri 

Sonuç: 

 Paylara bölünmüş sermaye şeklinde sağlıklı bir sermaye tabanı oluşturun. Paylara 

bölünmüş sermaye ihtiyacının arttığını unutmayın ve sermaye ortakları için müsait 

adaylar bulundurmaya çalışın. 

 Aksi halde ek finansman gerektirecek olan desteği sağlayabilen teşvik programları 

bulun. 

 İşletme sermayesi ve projeye özel finansman sağlamak için en az bir finans kurumu 

ile iyi ilişkiler geliştirin ve sürdürün. 

3.2.3.4 Finansman planının hazırlanması 

Projenin finansal açıdan uygun olduğu kanıtlandıktan sonra, finansman planı 

oluşturulmalıdır. ESCO’nun yapması gerekenler: 

 ESCO'nun projeye katılım türüne ilişkin mal sahibi / müşteri ile anlaşmak ve 

ESCO'nun sağlayacağı finansman miktarını belirlemek 

 Varsa teşvik bulmak 

 Mal sahibi ile yatırmaya istekli olduğu fonlarının miktarını hakkında görüşmek 

 Bankadan alınacak ve mal sahibi tarafından geri ödenecek finansman için kaynak 

aramak 

 Tüm finansman kaynaklarından edinilen fon katkılarını tek bir nakit akışında 

birleştirmek 

 Fonların projenin tüm ihtiyaçlarını yeterli ölçüde karşılaması ve ihtiyaç olduğunda 

zamanında ulaşılabilir olmasına dikkat etmek 

 Maliyet artışları veya finansman gecikmeleri gibi beklenmedik durumlar için bir 

güvenlik payı sağlamak 
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 Katılımcı tüm taraflara paylaştırılan proje gelirlerinin alınan borçların geri ödenmesi 

için yeterli olup olmadığını incelemek. 

Ek kaynaklara ihtiyaç duyulması halinde, bu durumu belirtin ve bu kaynakların 

sağlanabileceğinden emin olun. 

3.2.3.5 Finansman başvurusunun hazırlanması 

Bir Finans Kurumuna finansman teklifi sunmak için eksiksiz bir proje dosyası hazırlanmalıdır. 

Bu dosyanın amacı, Finansal Kurumu projenin uygulanabilir ve kredinin geri ödemesini 

sağlayabilecek durumda olduğuna ikna etmek amacıyla proje hakkında yeterli ve ikna edici 

bilgiler vermektir. Aşağıdaki liste, ESCO'nun mal sahibi ile birlikte finansman arayan bir EV 

projesi için hazırlaması gereken bilgilerin genel bir listesidir. 

 Projenin özeti 

 Projenin kısaca tanımı 

 Projenin gerekçeleri 

 Planlanan Enerji Verimliliği teknolojisi  

 Beklenen performans/tasarruflar 

 Diğer somut veya soyut faydalar  

 Ekonomik Uygulanabilirlik Değerlendirmesi Hedefleri  

 Proje bütçesi/toplam maliyet detayları  

 ESCO’nun katılımı 

 Değerleme özeti (ön Ö&D de dahil) 

 Risk değerlendirme ve yönetimi 

 Proje zaman çizelgesi  

 Sonuç izleme ve rapor sistemi 

 İhraç edilen olması durumunda Performans Garanti Detayları 

 Ek bilgiler (varsa). 

Başvurunun yapıldığı bankacılık kuruluşunun büyük olasılıkla, bu listeden farklı olması 

muhtemel uyulması gereken kendine özgü koşulları ve şartlarının olduğunu unutmayın. 

3.2.3.6 Birkaç ipucu/tavsiye daha 

 Dengeli finansman planı, projenin tamamlanması ve tarafların yükümlülüklerini yerine 

getirmesi için gereklidir. 

 Cazip bir karışım bulmak amacıyla her müdahaleyi ayrı ayrı analiz edin 

 Müşterilerinizi EV hakkında bilgilendirin KOBİ’lerin genellikle EV faydaları ve ESCO 

kavramını tam olarak anlamamaktadır. Mesleki durumunuz hakkında KOBİ’leri 

bilgilendirin 

3.2.4 ESCO sözleşme tipinin seçimi 

3.2.4.1 Dikkate Alınması Gereken Başlıca Hususlar 

Enerji dönüşümüne dair farklı yaklaşımları ve bu dönüşümün farklı alanlarını yansıtan farklı 

bir dizi enerji tasarrufu sözleşme tipleri bulunmaktadır. Örneğin bunlardan bazıları, tedarik 

yönünde verimliliği ve güvenilirliliği artırmaya yönelikken (ısı kazanı gibi), bir kısmı da talep 

yönünde tüketimi azaltıp konforu artırmaktır (başka bir deyişle binalar hususunda). Veya 

tedarik ve talep yönlerindeki önlemleri bütünleşmiş bir çözümde birleştiren sözleşmeler de 

vardır. Bu sebeple, bu sözleşme türlerinin herhangi birinin uygulanması ESCO ve 
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müşterisine farklı bakış açıları ve çıktılar sunabilmektedir, ve böylece bu bakış açıları ve 

muhtemel çıktılar önceden değerlendirilmek ve ilgili enerji hizmeti sözleşmesinin şartlarına 

dahil edilmek durumundadır. 

 

’de gösterildiği üzere, uygulanabilir belirli bir EV yatırımına yönelik sözleşme tipinin 

uygunluğu değerlendirilirken, ESCO’nun (ve müşterinin) göz önünde bulundurması gereken 

üç kilit faktör bulunmaktadır: 

 Projenin finansman yöntemi 

 Projenin uygulanmasındaki çeşitli riskler ve 

 Fiilen sağlanacak olan enerji maliyeti tasarruflarının miktarı.  

 

 

 Şekil 3-3: EV sözleşmesi seçilirken dikkat edilmesi gereken temel unsurlar 

 

ESCO’nun dikkate alması gereken ilk husus, projeyi finanse etmek için gerekli sermayenin 

hangi kaynaklardan sağlanacağını incelemektir. Uygulanacak sözleşme seçeneğine bağlı 

olarak, gerekli yatırım masrafları, ESCO'nun kendi fonlarından, Müşteri ve / veya üçüncü bir 

tarafça (örneğin, bir banka veya finansal kurum, ekipman tedarikçisi, enerji şirketi, dış 

yatırımcı) sağlanabilir8. 

 Gerekli toplam sermaye farklı kaynaklardan da sağlanabilir. Sermaye, ESCO ya da üçüncü 

taraf finansör tarafından sağlanırsa, ilk yatırımlarını faizle birlikte geri kazanabilmeleri için çok 

yıllık bir sözleşme gereklidir. Herhangi bir olayda, sermayenin maliyeti, EV projesinin 

başlangıcı için kritik önem taşımaktadır ve bu maliyet büyük ölçüde söz konusu projenin 

risklerine bağlıdır. 

                                                      
8 Üçüncü taraf finansmanı kullanılırsa, finansör sermayeyi doğrudan ESCO'ya veya Müşteriye 
sağlayabilir. 

EV sözleşmesinin 
uygunluğuna 

ilişkin 
değerlendirme 

faktörleri

Tasarruf

SermayeRiskler
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Enerji performans sözleşmesi, başta teknik 9 / performans 10 riskleri ve finansal / yatırım 11 

riskleri olmak üzere iki ana kategoride gruplandırılabilen farklı risklere12 tabidir. 

Teknik/performans riskleri ESCO’nun uzmanlık ve EV projesinde katma değer alanında 

olduğu için, çoğunlukla ESCO yükümlülüğü kapsamındadır13. Öte yandan, mali risklerin 

paylaştırılması, büyük ölçüde, gerekli finansmanı sağlayan kişi(ler)e bağlıdır 14. 

Nihayetinde, üçüncü husus ise enerji tasarruflarıdır. Sadece maliyet tasarruflarının değeri 

değil, aynı zamanda bu tasarrufların ESCO ve müşteriye ne şekilde dağıtıldığı da buna 

dahildir. Genellikle, tasarruflar ve ESCO'ya (veya üçüncü taraf finansörü) tahsis edilen 

tasarruf oranları ne kadar yüksek olursa; sözleşme süresi de aynı ölçüde kısalır.  

Kısaca, bir projenin sermaye maliyeti, getireceği yıllık maliyet tasarrufları ve tasarrufların 

tahakkuk edeceği yıl sayısı (proje süresi), projenin toplamdaki getirisini belirleyecektir (başka 

bir deyişle projenin uygulanabilirliği); bu getirinin neye göre dağıtılacağı ise sermayeyi kimin 

sağladığına ve risklerle tasarrufların ilgili projenin tasarımı ve uygulanmasında rol alan 

taraflar arasında paylaştırılma şekline göre belirlenecektir. Her sözleşme modeli, katılımcı 

taraflar arasında proje riskleri ve ödüllerini farklı şekilde tahsis etmekte ve bu nedenle, 

projede kullanılan sözleşme formuna bağlı olarak birden fazla permütasyon aralığı 

bulunmaktadır. 

3.2.4.2 Sözleşme türünün seçimi 

Belirli bir sözleşme modelinin uygunluğu, proje büyüklüğü ve beklenen geri ödeme 

süresinden kullanım teşvikleri/indirimleri ve güvenlik özelliklerine kadar bir dizi faktörün 

birleşimine dayanmaktadır. EV projelerinin finansmanında karşılaşılabilecek her türlü sorunu 

çözebilen bir “maymuncuk” henüz bulunmamaktadır. Bunun yerine, genel olarak aşağıdaki 

gibi sınıflandırılabilecek özgün nihai kullanıcı piyasalarının belirli ihtiyaçlarına değinen farklı 

EV sözleşme seçenekleri oluşturulmuştur: 

 EPS’ye dayalı sözleşmeler (farklı sözleşme tipleri)  

 Kira sözleşmeleri 

 Enerji Tedarik/Satış sözleşmeleri 

 Isıtma sözleşmeleri 
                                                      
9 örneğin projenin inşa aşamasında ortaya çıkabilecek öngörülemeyen maliyetler, sözleşme 
süresinde meydana gelen herhangi bir teknolojik hata vb. 
10 örneğin Müşteri’nin tesisinde kurulu EV’nin düşük performans göstermekte veya 
arızalanmaktadır. 
11 Örneğin, projenin sermayesinin başlangıç masrafı, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, diğer 
sözleşme tarafının iflas etmesi vb. Bu konu hakkında bir sonraki paragrafa da bakınız. 
12 Bölüm 2.5'te yasal risklere de değinilmektedir. 
 
13 ESCO, ESCO'nun sağlanacak tasarrufun düzeyini garanti etmesi durumunda olduğu gibi 
tamamen veya enerji tasarrufunun ESCO ve Müşteri arasında paylaşıldığı durumlar gibi kısmen 
tüm performans risklerini üstlenebilir. 
14 Bu riskler, finansman bulmaya yönelik menkul kıymetler veya teminat harcamaları gerekliliklerini, 
vergilendirmeye etkilerini ve bilançoyu kapsayan EV projesinin doğrudan finansman maliyetlerine 
ve ilgili sözleşme işlemlerine değinmektedir. Aynı zamanda, sermaye maliyetini doğrudan 
etkilemesi sebebiyle, ESCO (ve/veya üçüncü taraf finansörü) tarafından değerlendirilmesi gereken 
kredi riskini (başta herhangi bir tarafın gelecekte sermaye katkılarını ödeyememekten çekinmesi 
gibi) de içermektedirler. Son olarak, enerji fiyatlarının büyük ölçüde dalgalanmasının, 
gerçekleştirilen herhangi bir enerji tasarrufunun değeri üzerinde hemen bir etki yaratacak olması 
sebebiyle, finansal risk kümesi, enerji fiyat varyasyonlarına maruz kalınması ve ESCO’nun bu 
husustaki varsayımını da içermektedir. 
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Ek I, değinilen ESCO sözleşme tiplerini genel anlamda tanımlamak, olumlu ve olumsuz 

yönlerini ve daha gelişmiş EV piyasalarındaki formlarını sunmak amacıyla, bu sözleşme 

tiplerinin temel niteliklerini ortaya koymaktadır. 

3.3 Nihai taslak / sözleşmenin imzalanması 

Proje finansmanı ve sözleşme modeli ile ilgili tüm detayları önceden düzenleyen ESCO, 

taslak sözleşmeyi hazırlar. Bu süreçte sözleşme görüşülmekte, son hali kazandırılmakta ve 

en sonunda imzalanmaktadır.  

Tüm yazılı anlaşmalarda olduğu gibi, ilgili enerji sözleşmesinin; projenin parametrelerinin 

belirlemesi, sözleşme süresi boyunca farklı aşamalardaki (planlama, inşa, işletme, 

işletmeden çıkarma gibi) idare edilişi ve uygulanma şeklini belirtmesi, ESCO ve Müşterinin 

rollerine ve sorumluluklarına değinmesi ve sağlanacak enerji maliyeti tasarruflarını belirtmesi 

gerekmektedir. Daha açık olmak gerekirse, pratikte ve yasal olarak daha etkin olmak için, bu 

tür sözleşmeler açık ve kapsamlı bir şekilde aşağıdaki konulara değinmesi gerekmektedir: 

 Montajı yapılacak EV tedbirleri veya sağlanacak verimlilik sonuçlarının listesi 

 anlaşılan EV tedbirleri ve ilgili olması durumunda alakalı maliyetler paketini icra etmek 

amacıyla gerçekleştirilecek olan aşamalar ve eylemler 

 gerçekleştirilen tasarrufların referans tarih(ler)i de dahil, önerilen tedbirlerin 

uygulanmasıyla sağlanacak enerji tasarrufları 

 Sözleşmenin süresi ve dönüm noktaları 

 Her bir akit tarafın haklarının ve yükümlülüklerinin kapsamı 

 ESCO’nun veya Müşterinin kurulu enerji sistem(ler)i veya EV ekipmanı üzerindeki 

mülkiyet hakları ve sözleşmenin bitmesiyle bu hakların Müşteriye muhtemel devri 

 Projenin finansal sonuçları ve parasal tasarrufların gerçekleşmesi veya 

gerçekleşmemesiyle ilgili olarak proje kazançlarının veya kayıplarının ESCO ve 

Müşteri arasında paylaştırılması (ESCO’nun ücretlendirme seviyesi, performans 

göstermeme veya düşük performans gösterme konusunda ESCO’nun yükümlülüğü 

 sağlanan enerji tasarruflarının Ö&D’sinin, kalite kontrollerin ve garantilerin yöntemi ve 

sözleşme süresince Müşteri sahasının enerji tüketimindeki maddi değişikliklerinin 

tümünün dokümantasyonu 

 sözleşmenin içeriğini ve sonucunu etkileyen çerçeve koşullarındaki değişikliklerle 

(dalgalanan enerji fiyatları, Müşteri sahasının kullanım yoğunluğu vb.) ilgili prosedür 

 sözleşmenin, bir kredi veya finans kuruluşunun projenin inşa ve uygulanmasını 

finanse etmesini kapsayan herhangi bir anlaşma ile olan bağlantısı 

 tarafların ilgili enerji hizmet sözleşmesi kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini 

üçüncü bir tarafa devretme hakkının kapsamı 

 herhangi bir tarafın anlaşma kapsamında yükümlülüklerini maddi olarak ihlal 

etmesinin sonucu ve söz konusu durumda uygulanacak cezalar 

 anlaşmanın süresi boyunca ESCO ve Müşteri arasında ortaya çıkması muhtemel tüm 

anlaşmazlıkların veya uyuşmazlıkların çözümü. 

Sonraki paragraflarda bu konulardan bazılarına ayrıntılı olarak değinilmektedir. Bununla 

birlikte, ilerlemeden önce, bu konuların bir ESCO'nun karşılaşabileceği veya 

isteyebileceği tüm şartları veya koşulları tanımlama veya bunlara değinme girişiminde 

olmadığı vurgulanmaktadır.  Farklı her durumda ESCO, ilgili enerji hizmet 



 

  

  Sayfa - 26 -

   

sözleşmesini kendi özgün ihtiyaçlarına göre uyarlamak amacıyla hukuk danışmanına 

başvurmalıdır. 

3.3.1 Sözleşmenin konusu 

Genel bir kural olarak, tüm enerji hizmet sözleşmelerinin ilk önce tarafların anlaşmadaki 

temel motivasyonunu belirtmesi gerekmektedir. Bu bölümde rutin bir şekilde, ESCO’nun 

öncekileri hükümsüz bırakan, anlaşılan EV tedbirlerini Müşterinin sahasında uygulama 

yükümlülüğü bulunmaktadır. ESCO bunu, sahanın işletme masraflarının azalması ve enerji 

kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlaması için, sahadaki standart 

faaliyetlerin devam etmesine izin verecek ve ESCO’nun kararlaştırılan enerji ve diğer maliyet 

tasarruflarına ulaşmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirmelidir. Sözleşme kapsamında, 

çoğunlukla her iki tarafın tüm sözleşme süresi boyunca iş birliği yapma yükümlülüğü 

tarafından desteklenen, ESCO’ya sunulan verinin doğruluğu ve gerçeğe uygunluğunu 

belirten net bir Müşteri onayı yer alabilir. 

3.3.2 Sözleşme süresi ve uzatma 

Sözleşmede değinilen önemli başka bir konu ise yıl veya ay olarak belirtilen tarafların ilişki 

süresidir. Sözleşme süresi normalde, projedeki tüm masrafların (sermaye, proje yönetimi, 

finansman maliyetleri vb.) geri kazanılmasını sağlayacak tasarrufların önerilen hacimleri için 

gereken süreye göre belirlenmektedir. Müşterinin, ESCO'nun kararlaştırılan tasarruf 

miktarının garanti süresini uzatmasını isterse veya geri ödeme koşullarının daha uzun bir 

zaman diliminde daha düşük miktarda olmasını isterse, sözleşme süresini uzatma yetkisi 

olabilir.  

Ayrıca daha karmaşık sözleşme türlerinde sözleşme süresi sıklıkla farklı aşamalar 

bölünmüştür. Bu aşamalar şu şekilde olabilir:  

 geliştirme öncesi aşama, bu aşamada ESCO, EV tedbirlerinin icrasını planlar, 

gereken tüm teknik dokümantasyonu hazırlar ve gerekli tüm ekipmanı tedarik eder 

 uygulama aşaması, bu aşamada ESCO, EV tedbirlerini kurar ve test eder, gerekli 

tüm inşaat çalışmalarını yürütür ve ilgili operasyonel ve bakım prosedürlerini tanımlar 

 garanti aşaması, bu süreçte önceden belirlenen tüm enerji tasarrufları ölçülür, 

onaylanır ve gerçekleştirilir, ve 

 uygun durumlarda, işletmeden çıkarma aşaması, bu aşamada kurulu tüm EV 

ekipmanı veya varlıkları Müşteri tesislerinden sökülür. 

3.3.3 Akit tarafların hakları ve yükümlülükleri 

Sözleşmeye dayalı tüm anlaşmalarda olduğu gibi enerji hizmetleri sözleşmesi de, ESCO’nun 

ve müşterinin sözleşme kapsamındaki ilişkileri süresince ayrı ayrı yetki alanlarını ve 

sorumluluklarını dikkatle belirtmelidir. Tarafların karşılıklı hakları ve sorumlulukları, 

sözleşmenin şartlarına bağlı olarak farklılık göstermektedir (ve açıkça, tarafların üstlenmeyi 

kabul ettiği risk menzili). Aşağıda bu hakların ve sorumlulukların tipik bir enerji hizmet 

sözleşmesinde nasıl dağıtıldığına dair kısa bir açıklama bulunmaktadır. 

3.3.3.1 ESCO’nun hakları 

ESCO genellikle, müşterinin onaylaması ve ESCO’nun Müşteri karşısında alt-yükleniciye 

verilen tüm işlerde sorumluluğun kendisinde olması koşuluyla, alt-yüklenicilere iş verme 
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hakkına sahiptir. Aynı zamanda ESCO’nun, Müşterinin önceden rızası olduğu sürece, 

önerilen EV tedbirlerinden hangilerinin uygulanacağına dair olan ilk teklifini değiştirme hakkı 

olabilir. Ayrıca ESCO’nın genellikle, Müşterinin onayına tabi olarak, sözleşme süresinde 

monte edilen EV ekipmanını değiştirme, ekipmanın işletmesi ve bakımına yönelik tüm 

prosedürleri gözden geçirme ve/veya başka enerji tasarrufu eylemlerini uygulama yetkisi 

bulunmaktadır. Son olarak, ilgili EV projesine finansmanı ESCO’nun sağlaması ve ilgili 

finansmanın dışarıdan borç alınmasıyla sağlanması durumunda, ESCO ücretlendirmesinden 

alacaklarını kredi kuruluşu veya başka bir finansal kuruluşa verebilmektedir. 

3.3.3.2 Müşterinin hakları 

EV projesinin ilk aşamalarında, enerji hizmeti sözleşmesi kapsamında Müşterinin temel 

olarak, ESCO tarafından hazırlanan teknik dokümantasyonu inceleyip onaylama veya geçerli 

bir sebebi olduğu sürece reddetme hakkı vardır. Müşteri aynı zamanda önerilen EV 

tedbirlerinin değiştirilmesi talebinde bulunabilir. Ayrıca, Müşterinin ESCO’nun yürüttüğü işleri 

denetleme ve kurulu enerji sistem(ler)i ve ekipmanının test sürecinde yer alma hakkı her 

zaman vardır. Ek olarak, Müşterinin yapılan enerji tasarruflarının Ö&D’si hakkındaki ESCO 

raporunu inceleme ve onaylama (veya makul sebeplere dayanarak reddetme) yetkisi 

bulunmaktadır15. 

Son olarak yine önemli bir nokta da, ilgili enerji hizmeti sözleşmesinin türüne bağlı olarak, 

Müşterinin sözleşme süresinin sonunda değerini veya nominal fiyatını ödeyerek kurulu 

herhangi bir ekipmanı satın alma hakkı olabilir. 

3.3.3.3 ESCO’nun yükümlülükleri 

ESCO’ların performans riskini mutat olarak üstlenmesinden dolayı, yükümlülükleri temel 

olarak, Müşterinin sahasının yapısal bütünlüğüne ve sahada yer alan işletme sistemlerine 

zarar vermeden gereken enerji hizmetlerini sunma görevi eksenindedir. Bu yükümlülükler 

kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

 belirli bir süre içerisinde, kurulu ekipman ve sistemlerin işletimi ve bakımı için gerekli 

tüm yazılımlar da dahil EV tedbirlerini tasarlamak ve kurmak16 

 monte edilen sistemleri ve ekipmanı, yayımlanan özellikleriyle uygun bir şekilde 

çalışmalarını sağlamak amacıyla, performans testleri kullanarak kontrol etmek 

 Müşterinin sahasında oluşturulan EV tedbirlerinin ısıtma, soğutma, havalandırma, 

sıcak su temini, aydınlatma vb. kalite ve seviye standartlarını sağladığından emin 

olmak. 

 kararlaştırılmış aralıklarla Ö&D Planı uyarınca Ö&D için gerekli tüm prosedür ve 

eylemleri yerine getirmek ve Müşteriye teslim etmek için bir yıllık tasarruf 

değerlendirme raporu17 dahil olmak üzere ilgili raporları hazırlamak 

 Hatalı veya arızalı sistem parçalarını veya varlıkları değiştirmek 

 kurulu EV sistemlerinin işletimiyle yönetimi ve gerekmesi durumunda güncellenen 

yazılım da dahil olmak üzere güncellenmiş veya değiştirilmiş EV ekipmanı konusunda 

Müşterinin personelinin eğitimini yönetmek ve 
                                                      
15 Bu tasarruflarının miktarının genellikle ESCO’nun ücretlendirmesini etkileyecek olması sebebiyle 
anlaşılabilir bir durumdur. 
16 Normal koşullarda ESCO, tüm inşa araçları, yöntemleri, teknikleri, sekansları ve prosedürleri 
kapsamında sorumluluk üstlenmekte ve kurulum çalışmalarının her kesimini koordine etmektedir. 
17 Bu değerlendirmede, ESCO belirtilen yıl içinde hem fiziksel hem parasal birim olarak, fiilen elde 
edilen tasarrufların miktarını Müşteriye belgelemektedir. 
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 duruma göre Müşterinin sahasında kurulu sistemlerin ve ekipmanın bağlantısını 

kesmek ve bunları sökmek ve Müşteriye masraf çıkarmaksızın sahayı sistemin 

kurulumundan önceki haline geri getirmek. 

ESCO’nun enerji hizmet sözleşmesi ile ilgili olan bu görev ve sorumlulukları, alışıldığı gibi 

sözleşmeye bağlı tüm düzenlemelerde görülen genel yükümlülüklerce desteklenmektedir. 

Bunlara örnek olarak ESCO’nun aşağıdaki yükümlülükleri verilebilir: 

 uygulanabilir ilgili yasalara, teknik veya başka türlü yönetmeliklere ve adil iş 

uygulamalarına göre hareket etmek   

 sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini profesyonel ve sorumluluk sahibi bir tavırla 

yerine getirmek  

 raporlama gerekliliklerinin hepsine uymak ve 

 projenin ayrıntılarına özel ve gizli olarak yaklaşmak 

3.3.3.4 Müşterinin yükümlülükleri 

Tüm enerji hizmeti anlaşmalarında Müşterinin sorumlulukları kapsamında genellikle 

ESCO’ya enerji tasarrufu tedbirlerinin alınması için uygun koşulları sunmak yer almaktadır. 

Özellikle, Müşteri (ve genellikle enerji tedarikçisi), ESCO’ya sözleşme öncesi ve sözleşme 

süresi boyunca, sahanın enerji tüketimi ve ilgili bakım ve işletim maliyetlerine dair tüm 

kayıtları ve eksiksiz verileri her durumda sunmakla yükümlüdür. Müşterinin ayrıca, ESCO’ya, 

personeline, yetkililerine ve alt-yüklenicilerine, sahaya sürekli ve sınırsız erişim imkanı 

sunarak kararlaştırılan EV tedbirlerinin hazırlanması ve kurulmasında yardımcı olması 

gerekmektedir. Ek olarak, sözleşmenin süresi boyunca Müşteri, sahasının ihtiyati endüstri 

uygulamalarına uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlamak ve kurulu sistemlerin 

ve ekipmanın zarar görmesini, çalınmasını, yanlış veya kötüye kullanılmasını engellemekle 

yükümlüdür. Daha önemlisi, Proje Sahasının referans alınan enerji tüketimindeki maddi 

değişikliklerinin tümünü ve sahanın enerji tedarikinde gerçekleşen tüm kesintileri ve 

değişiklikleri hemen ESCO’ya bildirmesi gerekmektedir. Müşterinin raporlama gereklilikleri 

arasında kural gereği, kurulu sistemlerde meydan gelen yetersizlik veya arızaları ve/veya 

enerji ile ilgili ekipman ve parçalardaki değişiklikler ve ayarlamaları ESCO’ya bildirme 

sorumluluğu da yer almaktadır. 

3.3.3.5 ESCO’ya veya Müşteriye dağıtılan yükümlülükler 

Enerji hizmet sözleşmesinin türüne bağlı olarak, ESCO ya da Müşteri tarafından 

sağlanabilecek üç yükümlülük kümesi bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki ve en önemlisi, projenin maliyetlerinin ödenmesidir: yani önceden 

belirlenmiş enerji maliyeti tasarrufu miktarına ulaşmak için gerekli olan tüm yatırım ve 

finansman hacmini kullanıma sunma sorumluluğunun hangi tarafta olacağı. İlgili 

sözleşmeye dayalı düzenleme her zaman ESCO'nun veya Müşterinin gerekli finansmanı 

sağlamakla sorumlu olup olmayacağını öngörmektedir. İlgili taraf, gerekli yatırım 

sermayesinin tamamını kesin olarak sağlayacağına dair açıkça taahhüt vermektedir. 

İkincisi, uygulanabilir yasalar ve yönetmelikler kapsamında ilgili EV tedbirlerinin 

kurulumu ve işletimi için gerekli olan tüm lisansların, sertifikaların, yetkinin veya 

onayın alınmasını (ve ödemesini) kapsamaktadır (herhangi bir yetkili makam tarafından 

yapılan ilgili tüm incelemelerin koordinasyonu ve ödemesi de dahil olmak üzere). Bu konu 

enerji hizmet sözleşmelerinin çok önemli bir yönü olarak görülmese de, herhangi bir izin 



 

  

  Sayfa - 29 -

   

sorununun projenin başlaması veya sürecinde gecikmeye veya engellere sebep 

olabilmesinden dolayı, projenin başarısı için çok ağır yasal ve finansal sonuçları 

olabilmektedir. Çoğunlukla, kararlaştırılan EV teknolojilerini ve sistemlerini planlamak ve 

kurmakla yükümlü olan taraf olması sebebiyle ESCO, Müşterinin de iş birliğiyle, ilgili lisans 

vb.’ni edinmekle yükümlüdür18. Ancak, alternatif olarak Müşteri de izin konusunda yetkili 

olabilir ve ESCO’dan yalnızca gerekli uzman desteği sunmasını isteyebilir. 

Kilit noktalardan sonuncusu ise kurulu enerji sistemleri ekipmanının inşaat sonrası 

dönemde işletimi, bakımı ve yönetiminin sorumluluğu ile ilgilidir. Çoğu durumda, 

ESCO’lar, işletme ve bakımı yürütmek için gerekli uzmanlığa ve beceriye sahiptir19 ve bu 

sebeple, bunların sorumluluklarını üstlenmektedir. İşletme ve Bakım (İ&B) faaliyetleri aynı 

zamanda projenin nakit akışında önemli bir nitelik teşkil etmektedir ve ESCO’nun bunları 

üstlenmesi kar marjlarını önemli ölçüde artırabilir20. Yine de, bazı durumlarda kurulu EV 

sistemlerinin İ&B’si başlangıçtan itibaren, ESCO’nun gerektikçe Müşterinin personeline 

gerekli eğitimi ve uzmanlık hizmetlerini sunmasıyla Müşteri tarafından gerçekleştirilebilir. 

3.3.4 Enerji maliyeti tasarruflarının hesaplanması ve değerlemesi 

EPS’ye dayalı tüm anlaşmalarda yer alan önemli bir konu, ilgili EV projesi kapsamında 

sağlanacak (ve fiilen hayata geçirilecek) enerji tasarruflarının miktarının tahmin edilmesi ve 

değerlendirilmesidir21. Bu amaçla sözleşme, Müşterinin sahası veya tesisinde kullanılan fiziki 

birimlerle ifade edilen ve kapsamında elde edilen tüm tasarrufların ölçüldüğü, gelecekteki 

enerji tüketiminin referans alınan enerji senaryosunu (temel senaryo) net bir şekilde 

tanımlamaktadır. Daha belirli olarak, sözleşme, birim tüketim ve tüm yakıt türlerinin kullanım 

oranları, diğer maliyet tasarrufları (maddi tasarruflar gibi) dışarıdan yapılan bakım 

sözleşmelerinin kaldırılmasıyla ilgili maliyet tasarrufları da dahil olmak üzere, sahanın 

referans alınan enerji tüketimini hesaplamak için kullanılan metodolojiyi ve yardımcı tüm 

dokümantasyonu içermektedir. Referans senaryo, genellikle geçerli olan enerji fiyatlarıyla 

hesaplansa da bazen belirli bir düzey enflasyon da göz önünde bulundurulabilir. Ayrıca, hava 

koşulları, sahanın doluluk oranı vb. gibi girdi parametrelerinin sözleşme süresinde değişmesi 

durumunda, sahanın referans alınan enerji tüketiminin uyarlanmasına yönelik yöntemi 

ayrıntılı olarak belirtmektedir. 

Ayrıca, sözleşme Ö&D süreçlerini kapsamlı olarak belirtmektedir. Bunların kapsamında 

genellikle aşağıdakiler bulunmaktadır: 

 EV tedbirlerinin her birinin uygulanmasıyla elde edilecek tasarrufları doğrulamak ve 

hesaplamak için kullanılan farklı enerji tasarrufu ölçme, izleme ve hesaplama 

prosedürlerini tanımlayan bir Ö&D planı 

                                                      
18 Böyle bir durumda genellikle bu tür lisanslar Müşteri’nin adı altında alınmaktadır. 
19 Bunlar genelde aşağıdakilerle birlikte sözleşmede ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır  

 ESCO’nun belirtilen işletme ve bakım faaliyetleri performansının zaman aralıkları  

 EV sisteminin garanti süresi boyunca veya sonrasındaki bakımın süresi ve   

 İ&B’nin ödeme hükümleri. 
20 Nitekim, enerji hizmeti yönetim anlaşmaları gibi EPS’ye dayalı bazı sözleşme tiplerinde, 
ESCO’nun karının büyük bir kısmı işletim ve bakım hizmetlerinden sağlanmaktadır. 
21 Sözleşmede, en azından yıllık proje finansman maliyetleri (ana para ve faiz) ve ek olarak, garanti 
süresi boyunca Ö&D’yi ve bakımı kapsayan yıllık ESCO hizmet ücretlerinin tümünü içeren 
ESCO’nun tasarruf garanti seviyesi de yer almaktadır. 
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 sözleşme süresi boyunca her raporlama döneminde fiilen elde edilen enerji maliyeti 

tasarruflarının (hem parasal hem de enerji hacmi azaltım terimleriyle) takibini göz 

önünde bulunduran ESCO raporlama gereklilikleri22. 

3.3.5 Mülkiyet hususları 

Enerji hizmeti sözleşmelerinde daima değinilen önemli başka bir konu ise, Müşterinin 

sahasında kurulu enerji sistemleri ve ekipman üzerindeki hak sahipliği ile ilgilidir. Mevzu 

bahis sistemlerin parasal değerinin genelde yüksek olması sebebiyle anlaşılabilir bir konudur 

ve mülkiyetin kimde olacağı sorusu ilgili EV yatırım finansmanın türü ve maliyetini doğrudan 

etkilemektedir23. Üstelik, mal sahibinin bir varlık üzerindeki kapsamlı haklarının dışında, bu 

konunun aynı zamanda vergi ve muhasebe üzerinde önemli etkileri vardır24. 

Burada da konunun ele alınışı tarafların projeyi finanse etmek ve sözleşmeye bağlı bir ilişki 

kurmak için seçtikleri plana bağlıdır. İşletme kiralama gibi bazı modellerde, mülkiyet anlaşma 

süresi boyunca ESCO’dadır ve ESCO, kurulu sistemi ve EV ekipmanını sözleşmenin 

bitiminde Müşterinin tesislerinden çıkarmakla yükümlüdür. Diğer modellerde, kurulu enerji 

tasarruf teknolojilerinin mülkiyeti, anlaşma sona erdiğinde otomatik olarak veya nominal 

değerde Müşteriye aktarılır. Müşterinin, sözleşme süresinin başlangıcından bir süre sonra 

veya sözleşmenin bitiş tarihinden sonra, ilgili EV ekipmanını uygun piyasa fiyatından satın 

alma hakkı bulunabilmektedir25.  

3.3.6 Ekipman garantileri 

Enerji tasarrufu sistemleri ve teknolojilerinin yüksek maliyetli olması sebebiyle ESCO, 

herhangi bir arıza nedeniyle tamir gerektiğinde, onarılmış değil yalnızca yeni parçaların 

kullanılabileceği ve monte edilebileceğine dair garantileri, ilgili üreticilerden temin etmekle 

yükümlüdür. Buna ek olarak, ESCO, monte edilen sistemin yeni ve kaliteli olduğunun, 

kullanım amacına uygun olduğunun ve tasarım, malzeme veya işçilik açısından kusursuz 

olduğunun ve düzgün bir şekilde monte edilip çalışacağının garantisini daima vermektedir26. 

Ayrıca, ESCO, EV ekipmanının değiştirilmesi durumunda yeni monte edilen ekipmanın, 

değiştirilen ekipmanla en azından aynı kalitede olmasını taahhüt etmektedir. 

Sözleşme süresi boyunca ilgili sistemin veya ekipmanın mülkiyetinin ESCO’da olması 

durumunda, ESCO’nun parça, işçilik ve performansa ilişkin herhangi bir arıza için garanti 

kapsamında üreticilerin karşısında hak ve çözüm yolları aramaya hakkı vardır. Ancak 

mülkiyetin Müşteriye devredilmesi durumunda, mevcut tüm üretici garantilerinin Müşteriye 

atanması ve teslim edilmesi gerekmektedir. 

                                                      
22 ESCO tarafından hazırlanan bu raporların tümü, her zaman onay için Müşteriye sunulmalıdır. 
Elde edilen tasarruf miktarı ile ilgili taraflar arasında bir görüş farklılığı olması durumunda, 
sözleşme gereğince, ESCO elde edilen tasarrufları yeniden hesaplamalı ve anlaşmazlığın devam 
etmesi halinde anlaşmazlıkların çözümü ile ilgili hükümlere danışılmalıdır. 
23 Mülkiyet hususu (Ö&D faaliyetleriyle birlikte), kurulu sistemler ve ekipman için gerekli sigorta 
kapsamını sağlamaktan (ve satın almaktan) hangi tarafın sorumlu olacağını da etkilemektedir.  
24 Önceden de belirtildiği gibi, bu durum özellikle kiralama ayarlamaları için önemlidir. 
25 Böyle bir durumda, sözleşme genellikle Müşterinin satın alma opsiyonunu uygulamasına ilişkin 
prosedürü ve ekipmanın piyasa değerinin nasıl değerlendirileceğini belirlemektedir. 
26 ESCO’nun İ&B faaliyetlerinden sorumlu olması durumunda, sistemlerin ve ekipmanın ihtiyati 
endüstri uygulamaları ve prosedürlerine uygun olarak işletileceği, bakıma tabi tutulacağı ve idare 
edileceğine dair garantiler de sağlamaktadır. 
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3.3.7 Ödeme planı 

Herhangi bir enerji hizmeti sözleşmesinin belirli bir kısmı, ESCO'nun sağladığı hizmetlerin 

karşılığını nasıl alacağını ayrıntı olarak belirtmektedir. Genelde, ESCO'nun geri ödemeleri, 

fiilen elde edilen enerji maliyeti tasarruflarıyla yakından bağlantılı olan, tüm sözleşme süresi 

kapsamında projenin beklenen finansal performansına dayanmaktadır.   

EPS’ye dayalı düzenlemeler, mutat olarak, garanti edilen tasarrufların sağlanmasıyla 

ESCO'ya yapılacak olan ödemelerin miktarını ve sıklığını içermektedir ve bu ödemelere, 

sözleşmenin bir parçası olarak bakım, izleme veya müzakere edilen diğer hizmetler için sabit 

ücretler eklenebilir. Seçilen sözleşme modeline bağlı olarak, belirli hükümler, ek maliyet 

tasarruflarının ESCO, Müşteri veya her ikisi tarafından talep edilme şeklini açıklamaktadır. 

Öte yandan, belirli bir yıl için öngörülen enerji tasarruflarına ulaşılmaması durumunda 

sözleşme, ESCO'nun Müşteriye ödemesi gereken parasal tutarları belirtmektedir. 

3.3.8 Borç anlaşması/anlaşmaları ile enterkonneksiyon   

Bir enerji verimliliği projesinin gerçekleştirilmesinin, kredi kuruluşları veya diğer özel 

yatırımcılar tarafından sağlanan dış borçlar yoluyla finanse edilebileceği daha önce de 

belirtilmiştir. Böyle bir durumda, ilgili kredi anlaşması, enerji tasarrufları akışı kredi fonlarının 

miktarından fazla olacak şekilde yapılandırılmıştır. Daha da önemlisi, özellikle ESCO'nun 

teminatlı borç finansmanı yoluyla finansman sağladığı durumlarda, ESCO tarafından alınan 

ödeme planı, kredi geri ödeme yükümlülükleriyle bağlantılıdır. 

Krediyi verenlerin konumunu güvence altına almak adına, ilgili enerji hizmet sözleşmesi 

mutat olarak, kredi anlaşmasının hükümlerinin sözleşmenin şartları karşısında önceliği 

olduğunu doğrudan veya dolaylı olarak ifade etmektedir. Örnek vermek gerekirse, ESCO'lar 

sözleşme uyarınca  üçüncü taraf kredi anlaşması imzalamaya açıkça yetkilendirilebilir veya 

yalnızca projeden alacaklarını kredi verenlere devretmeye yetkili olabilirler. Diğer 

durumlarda, kredi veren kuruluş fiilen sözleşmede üçüncü bir taraf olarak tanınmış olabilir: 

örneğin sözleşme, proje finansman sözleşmesinin bir örneğini veya kullanılan finansman 

aracının şartlarını ve koşullarını ayrı bir ekte içerebilir (banka finansmanı vb.); veya Müşteri, 

ESCO'nun ödemelerini, kredi veren tarafından kurulan, ESCO’nun kredi verenin onayıyla 

ödemeleri düşebileceği bir emanet hesabına yatırmakla yükümlü olabilir. 

3.3.9 Sözleşmenin devri  

Genel bir kural olarak ESCO’nun, Müşterinin yazılı onayı olmadan, tek taraflı olarak 

sözleşmeye bağlı haklarını ve yükümlülüklerini üçüncü taraflara devretme yetkisi yoktur. 

Müşterinin ilgili sözleşmeye dahil olma motivasyonunun esasen ESCO'nun mesleki 

niteliklerine, uzmanlığına ve itibarına bağlı olduğu düşünülürse, bu durum açıkça 

anlaşılmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi, ESCO'nun alt-yüklenicinin eylemleri veya ihmalleri 

konusunda müşteriye karşı sorumlu olması koşuluyla, birtakım hizmetleri alt-yükleniciye 

verme hakkı genellikle bulunmaktadır.   

Bunun aksine, Müşterinin, sahasını/tesisini başkasına devretme hakkı bulunmaktadır. Ancak 

ilgili halefin veya alıcının, sözleşme kapsamında telif, patent ve ticari marka hakları gibi fikri 

mülkiyet hakları da dahil olmak üzere ESCO’nun haklarına ve yükümlülüklerine itibar 

göstermesi gerekmektedir. 
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3.3.10 Temerrüt 

Enerji hizmet sözleşmelerinde değinilen önemli bir diğer konu ise sözleşme taraflarından 

birisinin herhangi bir sorumluluğu yerine getirememesi ile ilgilidir. Buna örnek olarak 

aşağıdakiler verilebilir: 

 Belirlenen son tarih(ler)e kadar ihtilafsız herhangi bir borcun azımsanamayacak 

ölçüde geç ödenmesi veya ödenmemesi 

 önemli herhangi bir temsilin veya garantinin ihlali 

 bir tarafın borç/finansman düzenlemeleri çerçevesinde temerrüde düşmesi 

 ESCO’nun kararlaştırılan konfor standartları veya önceden belirlenen enerji tedariki 

hacimleri vb.’ni sunamaması veya 

 taraflardan birinin tasfiyesi. 

Temerrüt durumları, gerçekleşmeleri halinde ortaya çıkan sonuçlarla birlikte ilgili sözleşmede 

kapsamlı olarak belirtilmektedir. Bu sonuçlar sözleşmeye göre farklılık göstermektedir ve 

sadece para cezasından anlaşmanın erken feshine kadar farklı konuları vurgulamaktadır.  

3.3.11 Anlaşmazlıkların Halli 

Enerji hizmeti sözleşmeleri, ESCO ve Müşteri arasında meydana gelebilecek 

anlaşmazlıkların sonucunu belirleme sürecini ve bu konudaki sorumlu tarafı da belirtmelidir. 

Hızlı bir şekilde halledilebilecek teknik konularda taraflar anlaşmazlığın çözümü için bağımsız 

bir uzmana yönelmektedir. Anlaşmazlık devam etmesi haline, mahkemelere veya tahkim 

işlemlerine başvurulması öngörülmüştür27. 

3.4 Projenin uygulanması  

EV projesinin ESCO tarafından uygulanmasına ilişkin şartlar ve koşullar, ESCO ve müşteri 

arasında imzalanan sözleşmede tanımlanmıştır. 

EV ekipmanı / teknik tedbirleri, teknik özelliklerine göre müşterinin tesislerine kurulmalıdır. 

ESCO ve müşteri tarafından bir kabul belgesi de düzenlenmeli ve imzalanmalıdır. Bazı 

durumlarda, bağımsız bir uzman, EV ekipmanının düzgün kurulumunu ve çalışmasını 

onaylayabilir. 

3.5 Projenin operasyonu 

Her bir tarafın sorumlulukları, ekipmanın işletimi ve bakımı, tasarrufların, finansal ilişkilerin 

vb. ölçülmesi ve onaylanması gibi sözleşme süresi boyunca geçerli olacak EV projesinin 

işletimine yönelik şartlar ve koşullar sözleşmede tanımlanmıştır ve tüm taraflarca uyulmalıdır. 

Özellikle ESCO için, piyasa da iyi bir itibar yaratmasını sağlaması sebebiyle, sözleşmeye 

bağlı yükümlülüklerine tümüyle uyması, beklenen enerji tasarrufu sonuçlarına ulaşması ve 

ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunu dostane yollarla çözmeye çalışması oldukça 

önemlidir.   

  

                                                      
27 Tahkim, düşük maliyetiyle birlikte hızı ve resmiyetten uzak olması sebebiyle hukuk davalarına 
kıyasla muhtemelen daha iyi bir seçenektir. 
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3.6 ESCO'larla Finansal Kuruluşlar arasındaki ilişkilerin teşviki için tavsiyeler 

3.6.1 Giriş 

Daha önce de belirtildiği gibi, Finansal Kuruluşlar ESCO faaliyetlerinin finansmanı açısında 

önemli bir role sahiptir. Öte yandan, ESCO'lar deneyimleri ve proje bulma yetenekleri ile EV 

pazarında genişlemeye istekli Finansal Kurumlar için oldukça iyi bir ortaktır. ESCO'lar, kendi 

operasyonları ve EV projelerine yapılan ortak yatırımları için bankaların finansman 

sağlamasına dayanmaktadır. Buna karşılık, bankalar, kendilerine iyi hazırlanmış, krediye 

hazır projeler sunan deneyimli bir ortağa sahip olmanın faydasını görmektedir. 

Böyle bir ilişki kurmak ve sürdürmek zordur ve her iki tarafın da çaba sarf etmesini ve birlikte 

çalışmak ve birbirlerinin iş gereksinimlerini anlama isteğinin olmasını gerektirmektedir. 

3.6.2 İlişki kurma 

Bir bankayla iş ilişkisi kurmak için ilk adımı ESCO’lar atmalıdır. Detaylandırılırsa, 

ESCO’nun yapması gerekenler şunlardır: 

 Teknik, finansal ve pazarlama ile ilgili konularda kapsamlı eğitimler ile iş becerilerini 

düzgün bir şekilde hazırlamak ve geliştirmek 

 EV yönelimleri olan bankalar aramak (ipucu: EV yönelimi olan bankaların konu 

hakkında daha çok bilgisi bulunmaktadır, mevcut riskleri daha iyi değerlendirebilirler 

ve ESCO’ları inceleyip iş birliği yapma istekleri daha çoktur) 

 Döner sermaye, doğrudan kredi limitleri ve risk aktarma mekanizmaları gibi yenilikçi 

finansman yöntemlerine yönelik bilgi edinmek ve bunlara başvurup yararlanmaya 

hazırlanmak 

 İş profilini dikkatlice hazırlamak; Finansal Kuruluşlar, finansal güçleri ve aşağıdakiler 

gibi başka özelliklerle birlikte diğer taraflara erişmekte ve sınıflandırmaktadır:  

o Yönetimsel yetkinlik & Teknik uzmanlık 

o Geçmiş performans ve deneyimler vb. 

İş profilini geliştirmek için ESCO’nun yapması gerekenler şunlardır:  

 İlgili otoritelerden sertifika/akreditasyon edinmek 

 Uluslararası uygulamalardan uyarlanan güvenilir Ö&D prosedürleri oluşturmak ve 

uygulamak 

 İlgili tüm tarafların rol ve sorumluluklarını güvence altına almak için gereken 

standartlaştırılmış sözleşme anlaşmalarını kullanmak 

 Finansal durumuna fazlasıyla dikkat etmek.  ESCO'ların sağlıklı bir mali pozisyon 

oluşturmak için şunları yapmaları gerekir:  

o Büyük bir sermaye oluşturmak  

o Yetkin ortaklar (iş ortaklığı, satıcılar vb.) bulmak 

o Bankaların kredi limitlerine erişim sağlamak 

o EV Programlarının sunduğu fırsatları kullanmak  

o Döner sermaye, doğrudan kredi limitleri ve risk aktarma mekanizmaları gibi 

yenilikçi finansman yöntemlerini kullanmak. 

Ek olarak: 

 Küçük hedeflerle başlayın, ilk sözleşmede fazla iddialı planlardan kaçının, yoksa 

bankalar temkinli yaklaşabilir 
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 İŞ birliği şartlarını görüşün ve netleştirin, her iki tarafın da farklı şekilde 

yorumlayabileceği muğlak bir konu bırakmayın 

 İş birliği için bir sebep gösterin, gereken finansmanın amacını açıklayın 

 Finansman bir proje içinse, umut vadeden bir proje seçin. Karmaşık ve anlaşılması 

zor projelerden kaçının. Müşteri/mülk sahibinin (finansmana katılması durumunda) 

kredi açısından güvenilir olduğundan emin olun 

 İyi hazırlanmış bir proje teklifi sunun Böyle bir teklifin kapsamında yer alması 

gerekenler: 

o Etüt sonuçları 

o Teknik ve finansal istikşaf çalışması veya 

o Projenin büyüklüğüne göre teknik ve finansal fizibilite çalışması. 

Bu çalışmalarda bulunması gerekenler:  

 Teknik özellikler 

 Sistem tanımı 

 Ekipman tanımı ve performans iyileştirmeleri 

 Yeni sistemin alan gereklilikleri  

 Operasyonel özellikler 

 Enerji tasarrufları  

 Maliyet tasarrufu   

 Finansal değerleme 

 Operasyonel yararlar. 

Son olarak, yalnızca tek bir bankayla görüşmekten ziyade finansmana yönelik bir yedek 

planın olması tavsiye edilmektedir. Bu bakımdan, bir bankayla başarılı bir şekilde iş birliği 

sağlandıktan sonra, ikinci bir bankayla iletişime geçin ve iş birliği yapın 

3.6.3 İlişkiyi sürdürmek 

Finansal Kuruluşlarla ilişkiyi sürdürmek için ESCO’ların yapması gerekenler aşağıda 

verilmiştir: 

 İletişimde açık olmak ve başarısız sonuçları saklamamak 

 Ödemeleri zamanında yapmak 

 Proje seçiminde, müşteri/mülk sahibinin kredisi açısından ön tarama yapmak, 

güvenilir olmayan, iş birliği yapılan bankaya sorun çıkarabilecek müşterilerden 

kaçınmak 

 Her zaman sağlıklı bir mali pozisyonda bulunmak 

 Kredi-öz sermaye oranını dengede tutmak. Sermaye tabanını genişletmeyi aklınızda 

bulundurun ve işletme büyümenizin tamamını kredi ile finanse etmeyin. 

3.6.4 İş / İş birliği temellerini iyileştirme 

Bir ESCO, gerekli belgeleri hazırlayarak ve proje ve müşteri değerlendirmesi için gerekli 

bilgiyi elde ederek, başvuru sürecinde hem bankayı hem de müşteri/mülk sahibini 

destekleyebilir. Ek olarak, ESCO, meydana gelebilecek herhangi bir sapmayı veya problemi 

inceleyebilir ve raporlayabilir. Şunların yapılması tavsiye edilir: 

 Başvuru prosedürünün aşamaları ve başvuru formunda istenilenler hakkında bilgi 

edinin. Bu bilgileri sağlayabilmeleri için teknik ve fizibilite etütlerinizi ayarlayın 

 Bankanın beklentisinden sapma gösterecek sorunları önceden açıklayın. 
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ESCO - müşteri sözleşmeleri dikkat edilmesi gereken bir diğer alandır. Bu tür sözleşmeler 

ESCO - müşteri anlaşmasını yansıtmaktadır ve EV projesinin tatmin edici bir şekilde 

uygulanmasına yönelik ilk adımdır. Gerçeğe ve rakamlara dayanan güvenilir ve gerçekçi 

sözleşme şartları, her iki taraf için de koruma sağlamaktadır ve planlanan sonuçlarda 

beklenmedik sapmalar olması durumunda uyuşmazlıkları en aza indirmeye yardımcı olabilir. 

Bölüm 2.3.4 ve 2.5, genel ESCO müşteri anlaşmalarını ve bunların içeriğini sunmaktadır. 

Her iki tarafı da - bir projeyi finanse eden ESCO veya kendini finanse eden ya da projenin 

finansmanına katılan bir müşteri / mal sahibi -  finanse etmeye istekli bankalar, bu anlaşma 

hakkında bilgilendirilmek istemektedir ve zaman zaman, bazı konuların nasıl ele alınması 

gerektiğine dair kendi görüşleri olmaktadır. Şunların yapılması tavsiye edilir: 

 ESCO-müşteri taslak sözleşmelerinin banka finansmanına uygun olması için 

bankalarla iş birliği yapın 

 Tavsiyelerini uygulayın ve şartları bu doğrultuda uyarlayın. 

Finansal Kurumlar, projeleri kendi başına değerlendirmek için gereken tecrübe ve uzmanlığa 

sahip olmadığı için, faaliyetlerini EV'yi de kapsayacak şekilde genişletme konusunda temkinli 

davranmaktadır. ESCO’nun yapması gerekenler: 

 EV kredilendirmesi ile ilgilenen finansal kuruluşlarla ortaklıklar kurarken, kuruluşların 

projeleri anlamasına destek olmak için önemli ölçüde çaba harcayın.  Bu algıladıkları 

riski azaltmakta, EV projelerini değerlendirme kapasitelerini artırmakta ve ESCO 

kredileri için uygun araçlar oluşturmaya teşvik edin. 

 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. 

 UFK programlarından yararlanmayı deneyin. UFK’lar sıklıkla EV projelerinde yer 

almakta veya eğitim ve kapasite geliştirme programları sunmaktadır.  

 Performans Garantileri kavramını tanıtın. Hedef segmente kredi vermeye başlamaları 

veya krediyi artırmaları için, teminatların kredi verenin risklerini azaltma amacını kredi 

verenlere açıklayın.  

 Proje finansmanının anlamlı ve uygun olması için bankayla iş birliği yapın. Geleneksel 

varlık destekli finansman tercihleri, nakit akışıyla ilgili olan EV projelerini daha az 

cazip hale getirmektedir. Tasarruf sağlamada EV'nin avantajlarını açıklayın. 

Performans Garantileriyle birleştirin. 

Son olarak, ESCO birlikleri, EV yatırımlarını teşvik etmekte hükümetler, FK’lar ve kamu 

hizmetleri ile iş birliği içinde önemli bir rol oynayabilir. ESCO birlikleri, kamuya açılma, yeni 

ortaklıklar kurma ve üyeleri için eğitim ve kapasite geliştirmede görev almaktadır. Bazı 

ülkelerde, ESCOlar, devlet tarafından finanse edilen kredi teminat fonlarının yokluğunda, bir 

sermaye teminat fonu oluşturmak için kaynaklarını bir araya toplamayı düşünmüşlerdir. 

Şunların yapılması tavsiye edilir: 

 ETKB'ye ilgili teklifleri sunarak, yasal ve düzenleyici tedbirlerin iyileştirilmesi için 

ESCO birliğinde aktif katılım gösterin. 

 Birlik aracılığıyla finansmanla ilgili hususları teşvik edin. 
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3.6.5 Birkaç ipucu/tavsiye daha 

 Bankalarla ilişkinizi ilerletin. Halkla ilişkilerle ilgili olmaktan ziyade, dürüst ve anlamlı 

bir süreçtir. 

 Bankalar, eğer başka bir banka ile işbirliği yapmışsa, yeni bir müşteriyi 

değerlendirmeye daha yatkındır. 

 Piyasa dinamiklerini takip edin. Diğer ülkelerde olduğu gibi ESCO şirketlerinin 

faaliyetleri, birçoğunun sürdürülebilir EV piyasası geliştirmesine yardımcı olmuştur. 

 Şirket güvenini, teknik uzmanlığı, kamu kabulünü ve finansal sağlamlığı artırmak için 

uygun eğitim ve özel finansal araçlara yönelik faaliyetleri başlatın.  
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Ek I: ESCO anlaşma formalarının temel özellikleri 

4.1 Genel olarak EPS’ye dayalı sözleşmeler 

4.1.1 Genel Tanım 

EPS, ESCO’nun, Müşterinin tesisi veya sahasındaki enerji tüketimi veya kullanımı azaltan bir 

dizi EV tedbiri sunarak Müşteriye anahtar teslim enerji hizmetleri sağladığı performansa 

dayalı bir işletme modelidir. 

Kısaca, tipik bir EPS projesi aşağıdaki temel özelliklerden oluşmaktadır.  

 Anahtar teslim çözümünün sağlanması: ESCO, ön enerji etüdü ve EV 

yükseltmelerinin tasarımı, inşası ve işletmeye alımından, projenin enerji 

tasarruflarının uzun vadeli Ö&D’si ve işletme-bakım hizmetlerinin sık sık 

sağlanmasına kadar, Müşterinin sahasında ilgili projeyi tasarlamak ve uygulamak için 

gerekli olan EV hizmetleri paketinin tümünü planlamakta ve sunmaktadır.   

 Kapsamlı EV tedbirlerinin uygulanması: ESCO, EV, yenilenebilir enerji, dağıtılmış 

üretim, su tasarrufu ve/veya sürdürülebilir malzeme ve işlemleri de içerebilen, belirli 

bir sahanın veya tesisin ihtiyaçlarını karşılamak için geniş kapsamlı bir dizi enerji 

tasarrufu tedbirleri hazırlamaktadır.  

 Performansa dayalı hizmetlerin sağlanması: EPS sözleşmesi kapsamında, fiilen 

elde edilen enerji tasarrufları, önceden belirlenmiş temel senaryoyla (projenin 

gerçekleştirilmesinden önceki enerji kullanımı) karşılaştırılmakta ve ölçülmektedir. 

Yani, elde edilen enerji tasarruflarının doğru bir şekilde değerlendirmek için, proje 

aşamasından sonraki enerji kullanımı, projenin uygulanmasından önceki enerji 

kullanımıyla karşılaştırılabilir.  

 Risk garantilerinin eklenmesi: EPS projesinde, ESCO daima performans riskini 

üstlenmektedir: başka bir deyişle, ESCO önceden belirlenen temel senaryodan düşük 

olacak şekilde asgari bir enerji ve parasal tasarruf miktarı garanti etmektedir ve 

projenin belirlenen seviyeye ulaşmasından sorumludur28. EV yükseltmeleri, 

gelecekteki enerji maliyeti tasarruflarından (kısmen) ödenmektedir ve ESCO’nun 

ücretlendirmesi sözleşme süresince elde edilen tasarruflara bağlıdır. Performans 

düşüklüğü durumunda ESCO ortaya çıkan eksikliği gidermekle yükümlüyken, ek 

tasarruf durumunda ESCO ve Müşteri arasında paylaşılmaktadır. 

 EPS projesinin finansmanı: Projenin finansmanını (EV ekipmanının sermaye 

maliyeti, ESCO’nun tasarım ve proje yönetim ücreti gibi) üstlenen taraf, finansal riski 

de üstlenmektedir. EPS sözleşmesinin türüne göre, ESCO ya da Müşteri ilk yatırımı 

sağlamaktadır ve bir banka veya finansal kuruluş tarafından sağlanabilen uzun vadeli 

dış finansman ayarlayabilir. Finansman çoğunlukla EV tedbirlerinin uygulanmasıyla 

gerçekleşen maliyet tasarruflarıyla sağlanmaktadır, bu sebeple EPS projeleri esasen 

kendi finansmanını sağlamaktadır.  

EPS’ye dayalı bir hizmet paketinin temel ögeleri Tablo 4-1 özetlenmiştir. 

  

                                                      
28 Tabii ki bu performans garantisi, maliyeti artırmakta ve ESCO’nun ücreti kapsamında yer 
almaktadır. 
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Tablo 4-1: EPS’ye dayalı bir hizmet paketinin temel ögeleri 

EPS’ye dayalı bir hizmet paketinin temel ögeleri 

1. Proje geliştirme/ilk planlama 

2. Proje şartnamesi, ihaleye çıkarma, inşaat başlangıcının işletmeye alınması 

3. Finansman (sübvansiyonlar da dahil) 

4. Ö&D, Proje optimizasyonu 

5. Yakıt satın alımı 

Katma değer 

- Performans ve fiyat garantileri 

- Performans dışarıdan tedariki ve ESCO’ya yönelik teknik riskler 

- ESCO’nun, EV tedbir paketinin kapsamındaki tüm özellikleri yerine getirdiğine 
ve EPS sözleşmesinin tamamı boyunca enerji tüketimini/maliyetlerini azalttığına 
dair garantileri 

 

EPS projeleri normelde %20-30 enerji tasarrufu sağlamaktadır ve genellikle oldukça uzun 

sürelidir (10-15 yıl civarı), ancak kısa süreli anlaşmalar da yapılabilmektedir. EV tedbirleri 

genellikle talep yönündeki tedbirleri kapsamaktadır ancak tedarik yönündeki tedbirler (ısı 

kazanlarının kurulumu gibi) de eklenebilir. 

4.1.2 Genel avantajları ve dezavantajları 

EPS’ye dayalı sözleşmelerin temel faydaları ve kısıtlamaları Tablo 4-2’deki gibi özetlenebilir. 

 

Tablo 4-2: EPS’ye dayalı sözleşmelerin avantajları ve dezavantajları 

Lehte Olanlar Aleyhte Olanlar 

Genel 

Birçok referans projesinin farklı ülkelerde 
başarıyla uygulanması sebebiyle, EPS kapsamlı 
EV yatırımlarına yönelik iyi bilinen bir işletme 
modelidir.  

Farklı risk ve yükümlülüklerin farklı taraflar 
arasında paylaştırılması gerektiğinden, EPS 
oldukça karmaşık bir sözleşme formudur. 

Geleneksel finansman seçenekleri kapsamında 
finanse edilemeyen EV iyileştirmelerinin 
finansmanını sağlamaktadır.  

Projelerin, borç alanların her birinin kredi 
analizinin yapılmasını gerektiren, vaka bazlı 
olarak onaylanması ve geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

Enerji tasarrufu için hem müşteri hem de 
ESCO’ya yönelik somut teşvikler oluşturmaktadır. 

Mevcut temel enerji senaryosuna kesin bir değer 
belirlemek, birçok farklı faktöre (hava 
değişimlerine, mevcut ekipmanın bakım 
seviyesine, sahanın doluluk seviyesine, 
oturanların davranışına, mimari değişikliklere 
veya sahanın yeniden inşasına) bağlıdır ve 
yapılması zor olabilir. 

ESCO tarafından sağlanan enerji tasarrufu 
garantileri, ilgili enerji verimliliği yatırımını Müşteri 
için "güvenli" hale getirirken, enerji tasarruflarına 
yapılan sermaye yatırımından kaynaklanan 
gelecekteki nakit akışı, borçlanma aracılığıyla dış 
finansman sağlamak için tatmin edici olabilecek 
bir sermayeyi geri ödeme yolu sağlamaktadır. 

EV proje sonuçlarının takibi için gereken Ö&D 
süreci, enerji tasarruflarını doğrulama 
prosedürleriyle birlikte, maliyetli olabilir. 

Projenin bütünleşmiş proje analizi, tasarımı ve 
EPS sürecindeki inşaatı, tasarruf fırsatlarını 
yitirme riskini azaltmaktadır. 

Yüksek olan toplam işlem maliyetiyle birlikte uzun 
sözleşme süresi ve geri ödeme süresi, EPS’yi 
özellikle konut ve küçük çaplı ticaret sektöründe 
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küçük projelere uygun olmayan bir işletme modeli 
haline getirmektedir. Ayrıca, uzun sürmesi ve geri 
ödeme süresinin de uzun olması, özel sektörün 
az ilgi göstermesine sebep olabilir. 

Çok farklı EV tedbirlerine uygulanabilir. EPS’ler, bölünmüş teşvikin ve bekleme engelini 
aşmamaktadır: (bölünmüş teşvik) bir yandan 
genelde ödemeleri finanse eden bina sahipleri 
maliyetleri kolaylıkla kiracılara aktaramamakta; 
(bekleme engeli) öte yandan, muhtemel alıcıların 
EPS’de karşı taraf olma konusunda endişeli 
olabilmeleri sebebiyle, müşteriler gelecekte 
satma ihtimali varken uzun vadeli finansman 
üstlenme konusunda tereddütte olabilirler. 

EPS, projenin getirisini artırmak amacıyla 
kolaylıkla farklı EV planlarıyla 
birleştirilebilmektedir. 

EPS’lerin, “bilanço dışı” konumuna ulaşmak için 
seçenekleri sınırlıdır. 

Başta kamu sektörü (belediyeler, hastaneler, 
okullar, üniversiteler) olmak üzere büyük çaplı 
projelerde oldukça iyi işlemekle birlikte, mülk 
sahiplerinin EV iyileştirmelerini dışarıdan almayı 
tercih etmesi durumunda endüstriyel ve ticari 
saha/tesislerde de başarıyla uygulanmaktadır. 

İhale prosedürlerinin uzun ve karmaşık olması 
sebebiyle, kamu sektöründe üstlenilen EV 
projelerinde dahi alakalı maliyetler çok yüksek 
olabilmektedir. 

ESCO’nun bakış açısından 

EPS sözleşmeleri, ESCO’ların Müşterilerine farklı 
bir grup EV hizmeti (etüt, önerilen tedbir 
paketlerini geliştirme, mühendislik, finansman 
ayarlaması, tedbirlerin kurulumu veya 
kurulumunun denetimi, oturanların ve personelin 
eğitimi, ekipmanın işletime alınması, bakım, 
ölçüm, garanti, izleme ve enerji tasarruflarını 
doğrulama gibi) sunmasını sağlayabilir. 

ESCO'ların, gereken hizmetleri sunmak için 
gereken uzmanlığa ve beceriye sahip olmaları 
gerekmektedir (Proje tasarımı ve uygulaması, 
Ö&D prosedürleri vb. gibi). 

ESCO'lar gelirlerinin ezici çoğunluğunu EPS'den 
sağlamaktadır. 

Tasarruf garantisi verebilmek için, birçok adım 
atılmalıdır ve doğru bir şekilde dağıtılması 
gereken bir dizi farklı risk bulunmaktadır. 

Müşterinin bakış açısından 

Müşterilere, EV iyileştirmelerinin satın alımı veya 
kurulumu için kasalarındaki parayı kullanmaktan 
ziyade uygun maliyetli bir alternatif sunmaktadır. 

EPS projesinin karmaşıklığı, sonunda Müşteri 
tarafından ödenecek olan yüksek işlem 
maliyetlerine sebep olmaktadır. 

Müşterilere, enerji tasarrufu sağlandıkça zamanla 
geri ödenen belirli bir EV yatırım setine yönelik ön 
sermaye ve finansmana erişim sağlamaktadır. 

Müşteriler, esas işleriyle ilgilenmeleri için gereken 
zaman ve enerjiyi artan bürokrasiye harcamaktan 
hoşnut olmayacaktır. 

EPS’ye dayalı modellerin titiz bir 
izleme/doğrulama ve ayrıntılı veri toplamaya 
dayanması sebebiyle Müşteriler fiilen yapılan 
enerji hizmetlerinin seviyesini doğru bir şekilde 
değerlendirebilirler. 

Birçok ESCO’nun özel ekipman üreticileriyle 
ilişkisi vardır ve (belki de daha iyi performans 
gösterebilecek) diğer çözümler yerine bu 
üreticilerden ekipmanın kurulumunu belirlemesi 
için teşvik göstermektedir. 

EPS projeleri normalde, Müşterinin enerji 
maliyetini önemli ölçüde azaltabilecek %20-30 
(bazen %50’ye kadar) dolaylarında enerji 
tasarrufu sağlamaktadır. 

EPS’ye daya bazı modellerde, ESCO yalnızca 
hızlı geri ödemesi olan EV tedbirlerinin 
uygulanmasını gerçekleştirebilir. Bu durum 
Müşteri için uygun olmayabilir. 

ESCO tarafından garanti edilen, sözleşmeye 
bağlı ölçülen tasarruflar, enerji tasarruflarının 
zaman içerisinde değer kaybetme riskini 
azaltmaktadır. 
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Müşteri sahasının değeri, birçok yönden (eski 
ekipmanın yenisiyle değiştirilmesi, optimize 
edilmiş ekipman performansı, genel yönetimin ve 
saha kontrolünün daha iyi olması, iyileştirilmiş iç 
mekan hava kalitesiyle artan verimlilik ve binanın 
konfor koşulları) önemli ölçüde artmaktadır. 

 

 

4.1.3 EPS’ye dayalı sözleşmelere uygun projeler 

EPS kavramının en önemli avantajlarından biri, farklı birçok EV tedbirinin kurulumu ve farklı 

EV projelerinin yürütülmesi için kolaylıkla kullanılabilir olmasından dolayı esnekliğinde 

yatmaktadır. Kısa bir geri ödeme süresi olan ve EPS’ye dayalı bir model kapsamında 

uygulanması kolay ve ucuz olan ve daha çok enerji tasarrufu sağlayabilen çeşitli tedbirler 

bulunmaktadır. Yaygın örnekler arasında, talep kontrollü yüksek verimli aydınlatma, daha 

verimli ısı havalandırması kurulumu ve havalandırma ekipmanı ve sistemleri, bilgisayar 

kontrollü enerji yönetimi veya mevcut ekipmanın yükseltilmesi (soğutucu veya fırın/kazanların 

yeniden tasarlanması veya değiştirilmesi örneğin) gibi daha verimli bina kontrolleri ve 

otomasyonu sayesinde var olan teknik tesislerin optimizasyonu bulunmaktadır. Öte yandan, 

EPS kapsamında finanse edilen ve maliyetin yüksek, geri ödeme süresinin daha uzun olduğu 

EV tedbirleri bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak, bina kabuğu yalıtımının iyileştirilmesi 

(pencerelerin değiştirilmesi, yalıtıma ekleme yapılması vb. gibi) gibi bina kabuğunun 

yenilenmesi verilebilir. 

Daha da önemlisi, EPS sözleşmeleri, en doğrudan ve karlı olanların daha pahalı ve uzun 

vadeli olanlarla paketlenebilmesi için farklı enerji verimliliği tedbirlerini bir araya getirmek 

amacıyla verimli bir şekilde kullanılabilir ve böylece daha kapsamlı bir EV iyileştirme setinin 

uygulanmasını desteklemektedir29. Ayrıca, bu önlemler yerinde yenilenebilir enerji (güneş, 

rüzgar), su ölçümü ve EV yükseltmeleri ile diğer kritik altyapı (yani yangın, güvenlik, bilişim 

ağları) gibi farklı teknolojileri birleştirebilir. 

EPS, özellikle kamu sektöründe ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (örneğin üniversiteler) 

tarafından üstlenilen EV yükseltmeleri açısından büyük ölçekli projeler için daha uygundur. 

Bunun bir nedeni, devlet ve kurumsal organların genelde sıkı işletme bütçelerine sahip 

olmaları, ancak EV yatırımlarını finanse etmek için finansmana daha kolay erişebilmeleridir. 

Üstelik, iyi bir kredi kalitesine sahiptirler ve sahaları mülkiyete ait (veya uzun vadeli olarak 

kiralanmış) sahalardır ve genelde bir güvenlik engeli bulunmamaktadır. Bu sebeple, ESCO 

tarafından sağlanan tasarruf garantisi, EPS’yi “güvenli” ve katma değerli bir yatırım haline 

getirmektedir. Bu durum özellikle ilgili işlemler toplanmış mülkleri içeriyorsa geçerlidir. Bunun 

sebebi, böyle durumlarda, ekonomik açıdan karlı enerji tasarrufları potansiyeli daha büyük 

olurken, kapsamlı EV tedbirlerinin toplamda daha az maliyetle uygulanabilmesidir. 

                                                      
29 Açıkçası, pratik düzeyde, bir EPS sözleşmesine dahil edilecek daha uzun vadeli yatırımların 
sayısı projeden projeye değişmektedir. Projeye ne kadar çok sermayenin yatırıldığına (bütçeyle 
ilgili sebeplerden ötürü veya sadece giderleri karşılamak için vb.), kabul edilen geri ödeme 
sürelerinin uzunluğuna, kabul edilen risklerin sayısına vb. bağlı olabilir. 
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4.2 EPS’ye dayalı sözleşmelerin türleri 

ESCO tarafından uygulanabilecek EPS’ye dayalı projelerin kapsamında sözleşmeye dayalı 

farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Ancak, yaygın üç EPS türü şunlardır: 

 garantili tasarruflar sözleşmesi,  

 paylaşılan tasarruflar sözleşmesi ve 

 onaylanmış tasarruf sözleşmesi.  

Uygulanacak EPS türü seçilirken, ESCO Tablo 4-3’te gösterilen konuları göz önünde 

bulundurmalıdır. 

Tablo 4-3: EPS sözleşmesi seçilirken dikkat edilmesi gereken hususlar 

Konu Tanım 

Sermayenin ön taahhüdü Bazı finansman modelleri kapsamında, ESCO, başlangıç önü yatırım 
maliyetini karşılamaktadır ve bu nedenle, gerekli finansmana erişimi 
olmalıdır. 
Öte yandan, bazı Müşteriler, iç finansman biçiminde ön sermaye 
masrafına olan gereksinimin düşük olduğu seçeneklere yönelebilir. 

EV varlıklarının mülkiyeti 
ve bilanço etkisi 

Mevcut kredi sözleşmelerini ve daha ileri finansman alma imkanını 
etkileyebileceğinden, bilançoda yeni borcun olmaması faydalı 
olmaktadır. Ancak, bilançolarını etkilese dahi bazı işletmeler varlıkların 
mülkiyetine sahip olmayı tercih edebilirler. 

Güvenlik/Teminat Bazı finans seçenekleri, ESCO'nun veya Müşterinin bir EV projesinin 
önerilen uygulanmasını olumsuz yönde etkileyebilecek güvenlik veya 
destekleyici teminat sağlamasını şart koşmaktadır. 

Geri ödeme şartları ESCO, özellikle geri ödemenin farklılık gösterebileceği durumlarda, 
ESCO'nun karşılayamayabileceği geri ödeme yükümlülüklerine karşı 
temkinli olmalıdır. 

Vergi muamelesi İşletme maliyeti sayılan amortisman, faiz ödemeleri ve geri ödemeler 
vergiden düşülebilmektedir. 

Risk aktarımı EV’nin beklenenin altında performans göstermesi veya ESCO veya 
üçüncü taraf finansör için değerini yitirme riski, bazı finans seçenekleri 
kapsamında aktarılabilir.  

Yukarıda özetlenen EPS’ye dayalı tüm sözleşme türlerinden ilerleyen alt bölümlerde 

derinlemesine bahsedilecektir. Kredi kuruluşu/kuruluşlarının, finansmanın yanızca ESCO 

veya Müşteri tarafından sağlandığı EV projelerinin finansmanına dahil olduğu 

düşünülmektedir. Bu durum ilgili sözleşme düzenlemelerinin önemli ölçüde basitleştirir. 

4.2.1 Garantili tasarruflar sözleşmesi   

Tanım 

Tipik bir garantili tasarruf EPS’sinde, ESCO projeyi tasarlamakta ve uygulamaktadır, ve 

Müşteriye, belirli bir seviyede tasarrufun niceliksel (kWh gibi)30 olarak elde edileceğine dair 

tasarruf performansı teminatı sunarak yalnızca performans riskini üstlenmektedir. Bu 

tasarruf, borç veren(ler)e öngörülen bir taban fiyattan ödenecek olan kredi hizmetlerinin 

tümü, ESCO’ya yapılacak Ö&D ücretleri ve sözleşme süresince proje kapsamında ortaya 

çıkabilecek herhangi bir artan maliyeti de kapsayan projeyle ilgili maliyetlerin tümünü 

karşılaması için yeterli olacaktır.  

                                                      
30 Bu tasarruf ESCO tarafından, Müşterinin sahasının veya tesisinin işletiminin projenin uygulama 
süresi boyunca fazla değişmeyeceği şartıyla verilmektedir. 
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Böylelikle ESCO, performans riskinde sorumlu tutulabilecek tek taraf olmaktadır. Önceden 

belirlenen faktörler sebebiyle Müşterinin sahasındaki enerji kullanımında garanti edilen 

tasarrufların sağlanamaması durumunda, ESCO Müşterinin enerji kullanım oranındaki 

eksikliği telafi etmekle yükümlüdür. Öte yandan, fiilen elde edilen enerji tasarruflarının garanti 

edilen enerji tasarruflarından fazla olması durumunda, ek tasarruflar tamamen Müşteriye 

verilebilir veya ESCO ve Müşteri arasında önceden belirlenen paylaşıma göre 

paylaştırılmaktadır31. Enerji tasarruflarına genellikle başta anlaşılan sabit bir enerji fiyatına 

bağlı olarak bir değer verilmektedir32. 

Öte yandan, Müşteri EPS projesinin finansmanını kendi fonlarından ve/veya bankalardan dış 

finansman alarak sunmakta ve bu sebeple finansal riski üstlenmektedir. Finansmanın, 

garantili enerji tasarruflarının değerine bağlı olan borçlanma ile sağlanması durumunda, 

Müşteri borç veren(ler)e dönemsel ödemeler yapmaktadır. ESCO’nun borç veren(ler)e 

ödeme yapmak için sözleşmeye bağlı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sorumluluk 

Müşterinindir33. Bu sebeple, garantili tasarruflar modelinde kredi riskleri projenin performans 

ve teknik risklerinden ayrıdır. Kredi riski Müşterinin, performans ve teknik riskler ESCO’nun 

sorumluluğudur. 

Müşteri EV tedbirlerini kabul etmesinin ardından monte edilen tedbirler için ESCO’ya ödeme 

yapmaktadır, ancak enerji tasarruflarını doğrulanana kadar sözleşme fiyatının bir kısmını 

elinde tutma hakkı olabilir. Müşteri ayrıca, tasarrufların yıllık doğrulaması veya kurulu EV 

ekipmanının bakımı için ESCO’ya devamlı bir ödeme yapabilir.  

Garantili tasarruf EPS’sinin işletiminin grafikle gösterimi Şekil 4-1’de verilmiştir.  

                                                      
31 Alternatif olarak, ESCO’nun ilave ücret almasına da karar verilebilir.  
Ayrıca, daha gelişmiş EV piyasalarında sonuçlanan garantili tasarruflar sözleşmelerinde, Müşteri 
ESCO’ya, Müşterinin sahasına/tesisine eklenen yeşil değer ücreti olarak ilave bir prim ödeyebilir. 
32 Böyle bir durumda Müşteri enerji fiyat riskini üstlenmektedir. 
33Ancak, ESCO projenin finansmanını sağlamasa da, ESCO'nun bazı banka(lar)/finansal kuruluşlar 
ile bir ilişkisi olması ve söz konusu banka(lar)/kuruluşlarla bir araya gelmesi ihtimal dahilindedir. 
ESCO’nun teminatı gerçekleştirme konusundaki itibarının önemli bir etmen olması bunun önemli bir 
sebebidir. Ayrıca, garantili tasarrufların fiilen sağlandığından emin olmak için, ESCO'nun Müşteriye 
bir performans tahvili sunması gerekebilir. 
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Şekil 4-1: Tasarruf garantili EPS planının gösterimi 

Avantajlar ve dezavantajlar 

Tablo 4-4’te bu EPS sözleşme türünün güçlü ve zayıf yönleri belirtilmektedir. 

Tablo 4-4: Garantili tasarruf EPS sözleşmesinin güçlü ve zayıf yönleri 

Garantili Tasarruf EPS 

Lehte Olanlar Aleyhte Olanlar 

Genel 

Kredi risklerinin ve proje performans riskinin 
sırasıyla Müşteri ve ESCO arasında 
paylaştırılmasıyla, garantili tasarruf modeli, 
Müşteri'nin mevcut proje sorunlarını  ESCO ile 
ortaklaşarak hızla çözüme kavuşturmasını 
sağlamaktadır. 

Bu modelin uygulanması, kapsamlı Ö&D 
gereksinimleri ve ilgili sahanın enerji temel 
senaryosunun izlenmesini gerektirmektedir. 

Bu program kapsamında, enerji tasarruf tedbirleri 
daha derinlemesine EV iyileştirmeleri için bir 
araya getirilebilir. 

Bu model, finansal açıdan kuvvetli müşterilerle 
uygulanmalıdır. Bu durum bir soruna sebep 
olabilir. 

Bu EPS seçiminde, kapsamlı ve ayrıntılı proje 
yaklaşımı dolayısıyla büyük enerji tasarrufu 
potansiyeli bulunmaktadır. Bu yaklaşımda, (i) 
ESCO’nun enerji maliyeti tasarruflarının 
kararlaştırılan asgari parasal değerden fazla 
olacağına dair olan güçlü garantisi ve (ii) Müşteri 
tarafından sağlanan finansmanın (devlet 
desteğinin mobilizasyonu sayesinde örneğin) 
düşük maliyetli olması yer almaktadır. 

Garantili tasarruflar modeli, farkındalığı yüksek bir 
piyasaya ihtiyaç duymaktadır ve bu sebeple 
genelde daha gelişmiş EV piyasalarına uygundur. 

Bu EPS sözleşme türü, konut işletmecilerinin 
(kamu veya özel) çekici faiz oranları olan 
sermayeye erişiminin olduğu ve enerji 
tasarruflarının kiracılardan kısmı olarak 
karşılanabileceği durumlarda çok uygundur. 

 

Uzun vadede daha bilinçli ve yerleşmiş bir 
piyasanın oluşmasına, yerel ESCO sektörünün 
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başarıyla yönetebilmesi koşuluyla, yardımcı 
olabilir. 

ESCO’nun bakış açısından 

Bu seçenekle ESCO sadece performans ve 
teknik riskleri üstlenmektedir, bu sebeple diğer 
EPS modellerine kıyasla risk eşiği daha düşüktür. 

ESCO, görevlerini yerine getirmek ve ortaya 
çıkan riskleri üstlenebilecek bir konumda olmak 
için gerekli yetkinliğe ve uzmanlığa sahip 
olmalıdır.  

Bu sözleşme türü ayrıca ESCO’ların kendi 
bilançolarında proje borcu olmamasını 
sağlamaktadır. 

 

EV projesinin başlangıcından itibaren Müşteri 
tarafından finanse edildiği düşünülürse, ESCO, 
aynı risk yönetimini uygulamak zorunda 
olmaması (kısa geri ödeme süresi olan “güvenli” 
tedbirlere odaklanmak gibi) sebebiyle, birçok 
durumda daha kapsamlı uzun dönem tedbirleri 
sunabilir. 

 

Daha az risk olması sebebiyle, küçük ve orta 
büyüklükteki ESCO’ların garantili tasarruf 
sözleşmesi kapsamındaki bir EV projesi için 
rekabet etme (ve kazanma) fırsatları daha fazla 
olacaktır. 

 

Müşterinin bakış açısından 

Müşteri tarafından üstlenilen finansal riskler, 
ESCO’nun enerji tasarruflarını garanti etmesi ve 
ESCO’nun performansının sağlanan tasarrufa 
bağlı olması sebebiyle azalmaktadır. 

Finans ve enerji fiyatı risklerinin Müşterinin 
sorumluluğundadır ve önerilen EV yükseltmelerini 
kendisi finanse etmekle yükümlüdür. 

Aylık enerji faturası tasarrufları tüm kredi 
ödemelerini geçmektedir, bu sebeple yatırım 
Müşteri için ilk gün itibarıyla nakit akışı açısından 
olumlu olabilir. 

Proje finansmanının borçla sağlanması 
durumunda, ana para ve faiz ödemelerinin 
takvimi ESCO’nun performansından bağımsız 
olarak hazırlanmaktadır. 

Tasarruf edilen enerjinin değerinin, taban fiyatı 
olarak borç hizmet yükümlülüklerini karşılaması 
garanti edilmektedir. 

ESCO’nun performansının düşük olması 
durumunda, sözleşmeye uygunsuzluğu 
“kanıtlamak”, sözleşmenin tasarruf garanti 
hükümleri kapsamında telafi için ESCO’ya 
başvurması gereken Müşterinin görevidir, bu 
sebeple Müşteri ESCO karşısında sözleşmeye 
bağlı haklarını ararken, kredi yükümlülüklerini 
yerine getirmekle yükümlüdür. 

ESCO tarafından sağlanan enerji tasarrufu 
garantisi, sözleşme süresi boyunca önerilen EV 
iyileştirmelerinin performansını sağlama 
kapsamında ESCO için finansal bir taahhüt 
yaratmaktadır. 

Fiilen elde edilebilecek enerji tasarruf hacmindeki 
belirsizlik göz önüne alındığında, bankalar ve 
finansal kuruluşlar genellikle müşterilerin borcun 
tamamını ödemesi için geleneksel garantiler 
sunmasını şart koşmaktadır; bu durum, 
Müşterinin bu model kapsamında üstlenebileceği 
EV yatırımlarının miktarını sınırlandırabilir. 

Müşterinin yatırımları enerji tasarrufu yoluyla geri 
ödenmektedir ve ESCO’nun, tasarruf 
sağlanmazsa Müşteriye geri ödeme yapma 
yükümlülüğü vardır. 

Bu modelde yoğun EV iyileştirmelerine ağırlık 
vermesi sebebiyle, ESCO daha sermaye yoğun, 
yüksek maliyetli seçeneklere yönelebilir. Bu 
durum da ilgili Müşteri için uygun olmayabilir. 

Garantili tasarrufların ötesinde herhangi bir enerji 
tasarruf değeri, Müşteriye kalmaktadır (veya 
Müşteri ile ESCO arasında paylaşılmaktadır). 

 

Sözleşmenin bitmesiyle, elde edilen enerji 
tasarruflarının tamamı Müşterinindir. 

 

Finansman ve yönetim görevleri ve risklerinin 
“ayrılması” sebebiyle, model Müşteri için 

 



 

  

  Sayfa - 45 -

   

toplamda daha az maliyetli olabilir ve diğer EPS 
seçeneklerine kıyasla sözleşme süresi daha kısa 
olabilir. 

4.2.2 Paylaşımlı tasarruf sözleşmeleri 

Tanım 

Paylaşımlı tasarruf modelinde, ESCO yalnızca projenin performans risklerini 

üstlenmekle kalmamakta, ayrıca ilgili EV projesinin ön sermaye masraflarının hepsini 

finanse etmektedir. ESCO’nun kararlaştırılan EV iyileştirmelerinin masraflarını karşılamaya 

yaptığı yatırım, kendi kaynaklarından karşılanabilir veya bir banka ya da kredi kuruluşu 

tarafından finanse edilebilir. Borçlanma durumunda borcu ödemek yalnızca ESCO’nun 

yükümlülüğündedir34. Normalde, sözleşme süresince ESCO Müşteri tesisine monte edilen 

tüm EV ekipmanın mülkiyetine sahiptir35.  

Bu modelin önemli bir başka özelliğiyse, EV tedbirlerinin uygulanmasıyla elde edilen 

enerji maliyeti tasarrufunun, kararlaştırılan dönemsel bir miktarın ödenmesiyle sözleşme 

süresi boyunca, ESCO ve Müşteri arasında önceden belirlenmiş bir paya göre 

paylaştırılmasıdır36. Açıkça, ESCO’nun payının borç verenlere kredi geri ödemesini 

yapabilmesi, Ö&D ve ilgili diğer tüm maliyetleri karşılayabilmesi ve işlemden kar elde 

edebilmesi için daha büyük olması gerekmektedir. 

Paylaşımlı tasarruf modelinde genellikle ESCO’nun parasal olarak belirli bir seviye maliyet 

tasarrufunu garanti ettiği tasarruf garantisi de bulunmaktadır. Tasarruf garantisi, sözleşme 

süresi boyunca enerji tasarrufundan elde edilecek geri ödemenin, risk maliyeti ve hem ESCO 

hem de Müşterinin karlarını da kapsayan yatırım masraflarını karşılayacak seviyede 

ayarlanmaktadır. Enerji tasarrufu garantisinin verilmesi durumunda ESCO, Müşteri 

karşısında maliyet tasarruflarını sağlamakla yükümlüdür. Bu durumun gerçekleşmemesi 

halinde ESCO eksikliği müşteriye telafi etmelidir. 

Şekil 4-2’de bu EPS seçeneğinin işleyişi gösterilmektedir. 

                                                      
34 Böyle bir durumda, paylaşımlı tasarruf sözleşmesinin ve kredi anlaşmasının şartları birbirine 
uyar. 
35 Bununla birlikte, mülkiyetin sözleşme sonunda Müşteri'ye aktarılmasına karar verilebilir. Müşteri, 
adil piyasa değeriyle veya nominal fiyata satın alabilmektedir. 
36 Müşterinin tasarruf payının tutarı, gerçekleşen tasarrufların en az %10'u olmak üzere 
sabitlenebilir (paylar %10 ila %90 arasında değişebilir). Ancak, ESCO’nun projeyi finanse etmesi 
sebebiyle, ESCO genelde sözleşmenin ilk yıllarında daha yüksek bir yüzdeye sahiptir. Müşteri, 
ESCO’ya beklenen enerji tasarruflarının %80’i gibi önceden belirlenmiş bir miktarı her dönem 
ödeyebilir. 
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Şekil 4-2: Paylaşımlı tasarruf EPS planının gösterimi 

Avantajlar ve dezavantajlar 

Tablo 4-5’te bu EPS sözleşme türünün fayları ve eksik yönleri belirtilmektedir.  

Tablo 4-5: Paylaşımlı tasarruf EPS sözleşmesinin güçlü ve zayıf yönleri 

Paylaşımlı Tasarruf EPS’si 

Lehte Olanlar Aleyhte Olanlar 

Genel 

Bu modelde, potansiyel müşterilere çekici gelen 
güçlü bir ilk pazarlama vardır. Bunu sebebi, 
müşterilerin elde edilen enerji tasarruflarının 
paylaşımını ESCO’nun performansına dair önemli 
ölçüde daha güçlü olarak görme eğiliminde 
olmalarıdır. 

ESCO’nun üstlendiği daha yüksek riskler, 
genelde bu seçenek kapsamında EV projesinin 
finansmanı için daha yüksek bir sermaye maliyeti 
anlamına gelmektedir. 

 Paylaşımlı tasarruf modelinde, ESCO’nun proje 
başlangıcında hizmetleri karşılığında ödeme 
almayıp sözleşme süresinde ücretlendirmesinin 
yapılması ve bu sebeple maliyetlerini ve karlarını 
karşılamak için, ücretlendirmesinin yavaş olması 
nedeniyle daha uzun bir sözleşme süresine 
ihtiyaç duymasından dolayı (aynı proje için) 
garantili tasarruf sözleşmesine göre daha uzun 
süreli bir sözleşme dönemi görülebilir.  

Finansal kuruluşlar arasında EPS farkındalığının 
düşük seviyede olduğu gelişen piyasalara veya 
müşterilerin finansal kaynak sıkıntısı yaşadığı EV 
piyasalarına uygun bir modeldir. 

Bu modelde, ESCO’nun, yüklendiği riskler 
sebebiyle, daha kısa süreli geri ödemesi olan 
güvenli çözümlerin uygulanmasına 
odaklanmasından dolayı, yoğun EV 
iyileştirmelerine ağırlık verilmemektedir. 

 Paylaşımlı tasarruf planı, enerji fiyat 
dalgalanmalarına karşı daha hassastır. 

 Bu modelde ESCO piyasasının potansiyel 
büyümesi sınırlıdır. Bunun sebebi küçük 
hacimdeki EV projelerinin bir ESCO’nun 
bilançosunu doygunluğa ulaştırabilmesi ve sonuç 
olarak yeni EV projeleri için gereken kredi 
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sözleşmeleri yapma kabiliyetini azaltmasıdır. 

 Kendi fonlarıyla yatırım yapabilen büyük 
ESCO’ların müdahalesine eğilimli bir model 
olması sebebiyle, uzun vadede piyasa 
büyümesini ve ESCO’larla finansal kuruluşlar 
arasındaki rekabeti sınırlandırabilir. 

 Paylaşımlı tasarruf sözleşmesinin ekonomik 
uygulanabilirliği enerji fiyatlarına bağlıdır: enerji 
fiyatları değişmediği veya yükseldiği sürece proje 
kendi masrafını çıkarmaktadır, ancak düşüş 
olması durumunda sözleşme riskli bir konuma 
gelebilir. 

ESCO’nun bakış açısından 

Tasarrufların paylaşımı, Müşteriyi enerji 
kullanımını en aza indirmek için teşvik etmekte ve 
böylelikle ESCO'nun enerji performansı riskini 
azaltmaktadır. 

ESCO’nun hem performans riskini hem de 
finansal riski üstlenmesiyle ve ESCO’nun 
sermaye maliyetinin normalde Müşterininkinden 
yüksek olacağı da düşünülürse, EPS’ye dayalı bu 
sözleşme türü; kendi öz sermayesini kullanarak 
veya dış finansmana doğrudan erişim sağlayarak 
büyük ön yatırım maliyetlerinin altından 
kalkabilecek kapasiteye sahip, finansal olarak 
güçlü ve yüksek seviyede sermayelendirilmiş 
ESCO’lar tarafından uygulanmaktadır37. 

ESCO sayesinde Müşterinin finansman sağlama 
sorumluluğu olmadığından, ESCO elde edilen 
tasarrufların nasıl dağıtılacağı konusunda şart 
koşabilir. 

Geliri enerji tasarruflarının geri ödemesine bağlı 
olduğu için, ESCO genellikle enerji fiyat risklerine 
maruz kalmaktadır: enerji fiyatlarındaki bir düşüş 
geri ödeme sürelerini uzatacaktır ve böylelikle 
ESCO’ların borçlarını ödemeleri zorlaşabilir. 

ESCO, gereken yatırım miktarına ve tekabül 
eden beklenen enerji tasarruflarına bağlı olarak, 
bir Müşteriyle uzun vadeli, sözleşmeye bağlı bir 
ilişkiyi daha kolay kurabilir. 

 

Paylaşımlı tasarruf yaklaşımı, finansal hizmet 
ekleyerek ESCO’nun işletmesini değer zincirinde 
yukarı taşımaktadır. 

 

Müşterinin bakış açısından 

ESCO hem performans riskini hem de 
yatırım/kredi riskini üstlenmektedir. 

Müşteri, ESCO’nun ilgili EV projesini finanse 
etmek için aldığı krediyi ödeyememesi veya iflas 
etmesi durumunda risklere tabi olabilir.  

ESCO’nun EV projesinin finansmanını sağlaması 
sebebiyle, Müşteri herhangi bir ön yatırım 
yapmaz, ancak yine de EV tedbirlerinin 
kurulmasıyla elde edilen tasarruflardan 
faydalanmaktadır (ve kar etmektedir). 

Müşteri, yararlanabileceği hükümet desteği 
önlemlerinin bazılarını (sübvansiyonlar, yumuşak 
krediler gibi), EV iyileştirmelerinin paylaşımlı 
tasarruf yaklaşımıyla gerçekleştirilmesi 
durumunda kaybedebilir. 
 

ESCO, Müşteriden yalnızca fiilen elde edilen 
enerji tasarruflarının ödemesini almaktadır, 
performans testlerinin gerçekleştirilmesi 
ESCO’nun yükümlülüğündedir. 

 

Müşteri, başka EV iyileştirmeleri yapmak ve/veya 
esas işleri/faaliyetlerini geliştirmek için finansman 
kapasitesini koruyabilir. 

 

Müşteri, sözleşme süresinin bitmesiyle elde  

                                                      
37 Ancak bu sorun, hem ESCO hem de Müşterinin ESCO’nun sağladığı hizmetler için sabit bir 
değer belirlediği ve iki tarafın da enerji fiyatı değişiklerinden bir kazanç sağlamadığı,riski 
sınırlandırmak için tek bir enerji fiyatı belirlenerek çözülebilir. 



 

  

  Sayfa - 48 -

   

edilen enerji tasarruflarının tümünü almaktadır. 

Bu model kapsamında projeye dair Müşteri 
tarafından yapılan tüm ödemeler, hizmet maliyeti 
sayılmaktadır, anlaşma süresi boyunca vergiden 
tamamen düşülebilmektedir. 

 

Müşteri tarafından yapılan ilgili ödemeler 
bilançoda yer almayabilir. 

 

Küçük ve orta büyüklükteki Müşteriler, EPS’ye 
dayalı diğer modellerin kapsamında finanse 
edilmesi zor olabilen EV iyileştirmelerine 
finansman sağlayabilir38. 

 

4.2.3 Onaylanmış Tasarruf sözleşmeleri 

Bu tür EPS sözleşmesi, garantili ve paylaşımlı tasarruf sözleşmelerine benzerlik 

göstermektedir, ancak ESCO’nun üstlendiği riskler, enerji tasarrufları miktarı veya 

değerinin beklenenden az olması durumunda azaltılmaktadır. Bu EPS modelinde 

birtakım varyasyonlar görülebilir, ancak ESCO hepsinde, EV projesini tasarlayıp finanse 

etmekte, enerji verimliliğinde kullanılan ekipmanları kurup bunların bakımını 

denetlemekte ve projenin enerji tasarruflarını ölçüp doğrulamaktadır. Bu sebeple 

ESCO, projenin Müşterinin enerji ve işletme maliyetlerini yeterli seviyede düşüreceğini ve bu 

sayede kendisinin yatırımı geri alıp kar etme riskini üstlenmektedir.  ESCO’ya yapılan 

ödemeler elde edilen enerji tasarruflarına bağlıdır. 

ESCO’nun ücreti ve ücretlendirme yöntemi ise, ilgili sözleşmenin hükümlerine göre 

değişkenlik göstermektedir. Örneğin bir sözleşme kapsamında, Müşteri sözleşmenin başında 

ESCO’ya, projenin toplam maliyetinin yüzdelik bir kısmına (%30-%50 gibi) tekabül eden bir 

ön ödeme yapma yükümlülüğü olabilir.  

Şekil 4-3’te onaylanmış tasarruf EPS planı gösterilmektedir. 

                                                      
38 Örneğin, inşaat sektöründe, yeni binaların inşasının kredilerle çoğunlukla kredilerle 
desteklenmesine rağmen, tadilatlar için bankadan borç almak zor olmaktadır. Aynı şekilde, kamu 
sektöründe, bütçesel kısıtlamalar ve borçlanma sınırları kurulumların tadilatına yatırım yapmaya 
yönelik kaynak tahsisini zorlaştırmaktadır. 
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Şekil 4-3: Onaylanmış tasarruf EPS planının gösterimi 

Kalan ödemelerin yapılması, ESCO’nun sözleşme süresince yıllık enerji tasarrufu hedeflerine 

fiilen ulaşıp ulaşmamasına bağlıdır (örneğin yıllık enerji tasarrufu hedeflerinin %80’ine denk 

gelen miktarda tasarruf gerçekleştirildiyse ödeme yapılmaktadır). ESCO’nun aynı zamanda 

ek tasarruflarda hak talep etme yetkisi olabilir. Genel bir kural olarak, bu seçenekte taraflar 

belirli bir zaman dilimi içerisinde ESCO’nun yatırım dengesi ile ilgili uzlaşma sağlamaktadır 

(örn. her 6 ayda bir). 

Alternatif olarak ESCO’ya, ilk sermaye yatırımına ek olarak kararlaştırılan bir kazanç oranı 

ödenene kadar, ESCO her yıl onaylanan enerji tasarruflarının yüksek bir yüzdesini (örneğin 

%90) alma hakkına sahip olabilir. ESCO’nun ödemesi tamamlandığında, sözleşme 

zamanından önce bitmekte ve gelecekte elde edilen tasarruflar Müşterinin olmaktadır. Böyle 

bir durumda, ESCO’nun ödemeleri tamamlanmasa bile, sözleşmenin biteceği bir maksimum 

sözleşme süresi kararlaştırılmaktadır ve gelecekteki tasarrufun tümü Müşterinin olmaktadır. 

ESCO’nun tasarrufların yüksek bir yüzdesini aldığı onaylanmış tasarruf EPS planı örneği, 

Şekil 4-4’te verilmiştir. 

Müşteri 

ESCO Üçüncü Taraf Finansör 

Borç alınan 

fonlar 

Enerji 

tasarruflarının bir 

kısmından geri 

ödeme 
Geri ödeme 

Proje tasarım, 

geliştirme, finansman 

ve uygulama 

 Peşinat (yani %50) 
 Kalan ödemelerin seviyesi fiilen 

gerçekleşen tasarruflara 
bağlıdır 

Kredi 

sözleşmesi 

Onaylanmış 

Tasarruf EPS 

sözleşmesi 
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(e.g. 90%)

Contract start Early payout Contract end

 

Şekil 4-4: ESCO’nun tasarrufların yüksek bir yüzdesini aldığı onaylanmış tasarruf EPS planı 

örneği 

Onaylanmış tasarruf modelinin belirgin bir avantajı, hem Müşterinin hem de ESCO’nun 

anlaşmalarının finansal yönünün fazlasıyla bilincinde olmaları düşünülürse, 

şeffaflığıdır. ESCO ilgili projenin teknik, performans ve finansal risklerini üstlenmekle 

yükümlü olsa da, bu riskler yatırımın getiri oranının önceden kararlaştırılmasıyla 

azalmaktadır. Öte yandan, Müşterinin durumunda bir değişik olması ve ESCO’nun yetkisini 

devralmak istemesi halinde, sözleşmenin değeri belirlenip sözleşme önceden bitirilebilir. 

4.3 Kira Sözleşmeleri 

Tanım 

Kira, sözleşme taraflarından birinin (kiraya veren, varlığın sahibi39), öteki tarafa (kiracı, 

varlığın kullanıcısı) belirli bir süre için, dönemsel ve düzenli olarak ödeme yapması 

karşılığında söz konusu varlığa sahip olma ve onu kullanma hakkını verdiği bir 

anlaşmadır40. Özetle, bu EV finansman türü esasen uzun vadeli bir kira düzenlemesidir: 

kiraya veren, sözleşme süresi boyunca EV ekipmanının sahibidir, ancak kiracıya, kira 

süresinin sonunda bu ekipmanı alma opsiyonu verilebilir41. Kiracının kira ödemesini 

zamanında yapma yükümlülüğü genelde mutlaktır ve yeterli enerji tasarrufunun elde edilip 

edilmemesine bağlı değildir. Ancak, ESCO’nun, Müşteriye EV ekipmanının kullanımıyla elde 

edilecek belirli bir miktar enerji tasarrufu yapılacağının performans garantisini vermesi 

                                                      
39EV finansmanı durumunda, “varlık”, EV iyileştirmelerine veya enerji tedarik santrallerine, yapılan 
yatırımlara değinilmektedir. Varlık genellikle herhangi bir EV ekipmanıdır. 
40 Kiralar, kiracının nakit akışı ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir: örneğin, ödeme aylık veya yıllık 
olabilir ya da parasal değeri zamanla artırılabilir veya azaltılabilir. Balon ödemeler de projenin belirli 
aşamalarında istenebilir, veya kiracı ödemeleri atlayabilir vb. 
41 Kiracı, kiralama süresinin sonunda enerji verimliliği ekipmanı geri verebilir; ancak çoğunlukla 
enerji verimliliği ekipmanının müşterinin bina yapısına gömülü veya bütünleşik yapısı düşünülürse, 
pratik değildir ve nadir görülmektedir. 
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gerekebilir, bu durumda kira ödemeleri onaylanan tasarrufların seviyesine bağlıdır42. 

Kiracının genelde, kiraya verene EV ekipmanının ve muhtemelen diğer varlıkların da dahil bir 

tür güvence sağlaması gerekmektedir43. 

Kiralama sözleşmesi, kiracının ESCO veya Müşteri olmasına göre farklı birçok şekilde 

hazırlanabilir. Basit bir kiralama planında, Müşteri sahasına bir veya daha fazla EV tedbiri 

kurulması için ESCO’ya başvurur (örneğin aydınlatma sistemi). ESCO, bir kiralama 

şirketiyle44 sistemin kurulumunu45 finanse etmesi için görüşür, veya kiracı kendi seçtiği bir 

kiralama şirketiyle düzenleme yapar. ESCO yatırımını, aydınlatma sisteminin kiralama 

şirketine satışıyla geri alır. Kiralama şirketi aydınlatma sisteminin mülkiyet hakkına ve 

müşteriyle yapılan bir kira anlaşması aracılığıyla bir dizi kira ödemesini elde eder. 

Alternatif olarak ESCO’nun kendisi de EV ekipmanını kiralayabilir. Böyle bir durumda ESCO, 

EV tedbirlerini gerçekleştirir, sözleşmedeki teknik riskleri ve performans risklerini üstlenir ve 

genellikle EV projesinin finansmanını ayarlar. Kiralama şirketi, finansal ve idari hizmetleri ve 

riskleri devralır ve ESCO ile bir çerçeve oluşturup kira sözleşmesi imzalar46. Kiralama şirketi, 

EV yükseltmelerinin uygulanmasına yönelik işler için ESCO’yla bir inşaat sözleşmesi de 

imzalar. Şekil 4-5 ve Şekil 4-6’da, sırasıyla ESCO ve Müşteri tarafından finanse edilen 

kiralama anlaşmasının sözleşme ilişkileri gösterilmektedir. 

                                                      
42 Bununla birlikte, proje Müşteri tarafından finanse edilirse, ESCO tarafından sağlanan herhangi bir 
enerji tasarrufu garantisi, Müşterinin kiracıyla arasındaki düzenli ödeme yükümlülüğünden ayrı olarak 
farklı bir sözleşmede yer alır. 
43 Açıkça görüleceği gibi, kiracı tarafından sağlanacak güvencenin kapsamı ve menzilleri, kiraya 
verenin ilgili projenin risklerine maruz kalma düzeyine bağlıdır: riskler ne kadar fazlaysa, kiraya 
verenin daha fazla varlığının engellenmesi gerekecektir. 
44 Kiralama şirketleri genelde bankalar, bağımsız kiralama işletmecileri veya ekipman üreticilerinin 
alt kuruluşlarıdır. 
45 Açıkçası, kiralama şirketinin finansman sağlamayı kabul etmesi için, ilgili EV projesinin, kiracının 
kredisi, uygulanmakta olan teknoloji vb. de dahil olmak üzere bazı temel şartları yerine getirmesi 
gerekmektedir. 
46 Normalde, Müşteri tarafından yapılan ödemeler kiralama şirketi tarafından (örneğin, bir emanet 
hesabı yoluyla) kontrol edilir. 
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Şekil 4-5: ESCO tarafından finanse edilen kiralama anlaşmasının sözleşme ilişkileri 

 

Şekil 4-6: Müşteri tarafından finanse edilen kiralama anlaşmasının sözleşme ilişkileri 

Kira sözleşmesinin oluşturulma şeklinden bağımsız olarak herhangi bir durumda, kiraya 

veren, mutlak minimum düzeyde, kiralanan EV varlığına yapılan harcamaları geri 

kazanmalıdır. Bu yatırımın karşılığını almak için, kiraya veren kira süresince varlığın 

maliyetini geri alır veya amortize eder47. Kira ödemesinin yapısı, kredi ödemesinin yapısına 

paraleldir. Kredi ödemesinde ana paranın ödemesi, borç alanın ilk yatırımını geri almasına 

izin verirken, faiz de söz konusu varlığı borç alma bedelidir. 

                                                      
47 Görüldüğü üzere, sermaye kiralamasında, kiracı herhangi bir amortisman kazancını alabilir. 
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Avantajlar ve dezavantajlar 

Kira modelinin başlıca yararları ve sınırlandırmaları Tablo 4-6’da verilmiştir. 

Tablo 4-6: Kira modeli sözleşmesinin güçlü ve zayıf yönleri 

Kira sözleşmeleri 

Lehte Olanlar Aleyhte Olanlar 

Genel 

Çoğu müşteri kiralamalar konusunda bilinçlidir ve 
birçoğunun aşina olmayabileceği EPS’ye dayalı 
sözleşme türleri yerine, tesislerinde EV 
tedbirlerinin uygulanmasını finanse etmek için 
bunları kullanabilirler. 

Yalnızca kiralanabilir EV yatırımları kira 
sözleşmesine tabi olabilir: kiralamanın tipik 
özellikleri düşünülürse, enerji tedariki ve koruma 
yükseltmelerinin hepsi kiralama düzenlemesiyle 
finanse edilemez. 

Kira işlemleri, esas faaliyetlerinden 
kaynaklanmayan EV iyileştirmelerinin 
maliyetlerini karşılamak üzere nakit yerine, 
finansmanı kullanmayı tercih eden Müşteriler için 
oldukça caziptir. 

Özellikle ilgili EV iyileştirmelerini finanse etmek 
için karmaşık bir yapının seçilmesi durumunda, 
kira planının tasarımında işlem maliyetleri önemli 
olabilir. 

Müşteriler, EV projelerinde, kiralamanın temel 
harcamalar ve inşaat ruhsatları ve hizmet 
maliyetlerini (örneğin kurulum maliyetleri, 
profesyonel hizmet ücretleri vb.) %100 
kapsaması sebebiyle diğer modelleri tercih etmek 
yerine kiralama yoluna gidebilir. Diğer 
modellerde, EV finansmanı bu maliyetleri 
kapsamayabilir ve/veya ön sermaye masraflarını 
gerektirebilir. 

Kira planları, bu modelin makul maliyetle 
finansmanı için bankalara/finansal kiralama 
şirketlerine yüksek bağlılık gerektirir. 

Kiraların getirisi daha hızlıdır ve EPS’ye dayalı 
diğer sözleşme modellerine göre daha kolay bir 
şekilde onay alabilirler. 

Kiralama süresi enerji verimliliği ekipmanının 
yıpranma değerine göre değişir. 

Bazı kira seçeneklerine, muhasebe amaçları için 
bilanço dışı işlem olarak yaklaşılabilir (ancak 
kiralama yükümlülükleri bilançoda görünmese 
dahi normalde potansiyel alacaklılara bekleyen 
işlem olarak açıklanmalıdır) 

Kiracının kredi değerliliği finansmanın 
mevcudiyeti ve sunulan oranlar üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olabilir. 

Kiraya verenin bakış açısından 

Kiraya veren, kira süresi boyunca kiralanan 
varlık(lar)ın mülkiyetini elinde tutmaktadır ve bu 
sebeple varlık(lar) üzerine kontrolü diğer EV 
finansman modellerine göre daha fazladır. 

Kira sözleşmesi, kiraya verenin kira ödemelerinin 
elde edilen enerji tasarruflarını destekleyebilecek 
şekilde olmasını sağlayacak şekilde 
hazırlanmalıdır. 
 

Kiraya verenin maruz kaldığı risk, kiralanan 
varlıklarının güvencesiyle azalmaktadır ve ilgili 
hükümet desteğini alma hakkı da olabilir. 

Özellikle kiraya verenin banka olması 
durumunda, kiraya veren, kira planının 
tasarlanma maliyetini karşılamakla yükümlüdür 
(ancak bu maliyetler eninde sonunda kira 
ödemelerine eklenir ve kiracıya aktarılır). 

Kira süresinin sonunda, kira sözleşmesi aksini 
belirtmiyor ise, kiraya verenin varlıklar üzerindeki 
mülkiyet hakkı herhangi bir geri ödeme 
olmaksızın otomatik olarak kiracıya 
devredilmemektedir. 

Kira anlaşmasının yapısına bağlı olarak, kiraya 
veren genellikle kredi ve kalıntı değer (yani 
kiralanan EV ekipmanının kira sonunda değersiz 
olması) riskini üstlenmektedir. 

Kiracının bakış açısından 

Kiracı, EV iyileştirmelerine yönelik herhangi bir ön 
yatırım yapmamaktadır.  

Kiracının, kiralama için doğrudan finansman 
maliyeti genellikle kredi alma maliyetini 
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aşmaktadır. Bunun sebebi, kiraya verenin kredi 
finansına göre daha geniş kapsamlı danışmanlık 
ve hizmet sunması, daha yüksek risk üstlenmesi 
ve daha az güvence istemesidir. 

EV yatırımının maliyetleri, düzenli (ve çoğunlukla 
sabit) kira ödemeleri yoluyla zamana 
yayılmaktadır. 

Kiracı, genellikle kiralanmış EE ekipmanının 
işletme ve bakım masraflarından sorumludur ve 
gerekli sigorta kapsamını sağlamalıdır. 

Kiracının, dış finansmana erişim elde etmek için 
sunmakla yükümlü olduğu teminat (varlık 
haricinde) oldukça sınırlıdır. 

Kira sözleşmesinin kiracı tarafından tek taraflı 
olarak erken sonlandırılması genellikle 
olmamaktadır (böyle bir sonlandırmanın 
yapılması haline, kiracı değişmez bir şekilde 
yüksek bir fiyat ödemekle yükümlüdür).  

Kiracının, kiralama dönemi boyunca sermaye 
harcamaları ve işletme/idari maliyetleri düşüktür. 

Kiracının EV ekipmanı seçimi ESCO/ekipman 
tedarikçisi tarafından sunulanlarla sınırlıdır. 

Kira sözleşmeleri, kiracıya ödeme planı açısından 
diğer finansman opsiyonlarına (yani teminatlı 
krediler) göre daha esnek hükümler sunmaktadır. 

Kiralamanın, kiraya verenin rızası olmadan 
varlığın gelecekteki sahiplerine devredilememesi 
sebebiyle, kira sözleşmesi kiracının tesislerinin 
devrini engelleyebilir. 

Üçüncü taraf finansörün dahil olması durumunda, 
kiralamada genellikle kiracının işlem maliyetini 
azaltan, sözleşme tasarımı ve yönetimi, 
sigortalar, harici yüklenicilerin işletmeye alınması, 
muhasebe, faturaların kontrolü ve ödemesi yer 
almaktadır. 

Kiracı bina sahibiyse, kirayı kiracılara devretme 
hakkı yoktur. 

Üçüncü taraf finansörün dahil olması durumunda, 
bu finansörün genellikle herhangi bir hükümet 
desteğine hakkı bulunmaktadır. Bu durum 
kiracının kira ödemelerinin miktarında düşüş 
olmasını sağlayabilir. 

 

Kiralar, alabilecekleri borç miktarı sınırlı olan 
kiracılar tarafından kullanılabilir. 

 

Kira Sözleşmelerine uygun projeler 

Kira planı, yalnızca ilgili EV tedbirlerinin kira sözleşmesine tabi olabileceği durumlarda 

geçerlidir. Kiralanabilen yaygın EV tedbirleri arasında aydınlatma, ısıtma ve soğutma, enerji 

yönetim sistemleri ve kojenerasyon santralleri bulunmaktadır. Genel bir kural olarak, 

kiralama, iş gücü hizmetlerinden ziyade, maddi EV varlıklarının proje maliyetinin 

çoğunluğunu oluşturduğu durumlarda uygundur. Bu sebeple, kiralama konut sektöründeki 

küçük ölçekli tadilat projelerinde kullanılabilecek uygun bir araç değildir. Bu durum, 

daha gelişmiş EV piyasalarında kiralama faaliyetlerinin çoğunun kamu (belediyeler, okullar, 

hastaneler, üniversiteler), sanayi ve ticaret sektörlerinde uygulanmasının sebebini 

açıklamaktadır. 

4.4 Enerji Tedarik/Satış sözleşmeleri 

Tanım 

Enerji tedarik sözleşmelerinde, Müşterinin sahasının enerji tüketimi; kazan, soğutucu 

veya CHP gibi EV tedbirlerinin kurulumuyla azaltılmaktadır ve elde edilen tasarruflar 

ilgili projeye ilişkin harcamaları karşılamaktadır. ESCO, ısıtma, soğutma, buhar, basınçlı 

hava, elektrik gibi faydalı enerjinin Müşteriye tesliminden sorumludur ve enerji tasarruflarının, 

doğrudan ve dolaylı tüm yatırım maliyetlerini karşılayacağını garanti etmektedir. Bu 

bağlamda sözleşmenin konusu, petrolün litresi gibi enerjinin değeri değil; ısı, buhar, basınçlı 

hava vb.’nin hacmi itibariyle TL cinsinden fatura edilen hizmet değeridir. Tedarik edilen enerji, 
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MWsaat gibi fiziksel birimlerle belirtilmekte, ölçülmekte ve teslim edilmektedir48. ESCO, 

projenin teknik, performans ve operasyonel risklerini kabul etmekte ve Müşterinin 

sözleşmede belirtilen faydalı enerji hacmini almasını sağlamak için gereken her şeyin 

tedarikinden sorumludur. Ek olarak, ESCO yakıt ikmalini, satın alımları,  faturalandırmayı 

ve ilgili EV projesinin finansmanını yönetebilir ve bu sayede ESCO'yu müşterinin ısıtma ya da 

soğutma vb. gibi sistemlere sahip olması için "tek elden bir mağaza" haline getirmektedir. 

Sözleşme süresi boyunca ESCO genelde kurulumu yapılan enerji sistem(ler)inin mülkiyetine 

sahiptir. Sözleşme sonunda mülkiyet, piyasa değerinde veya nominal fiyatıyla Müşteriye 

devredilmektedir49. 

İlgili enerji tedariki projesinin finansmanı çeşitli şekillerde yapılandırılabilir. Çoğu durumda 

ESCO, masraflar kendisine ait olmak üzere Müşteriye enerji hizmeti yatırımı sağlamaktadır 

ve Müşteri herhangi bir sermaye katkısında bulunmamaktadır. Ancak, enerji tedarik 

sözleşmeleri, Müşterinin hiçbir zaman yatırım yapmadığı sözleşmeler değildir. Örneğin, 

büyük ve pahalı enerji sistemlerinin kurulduğu durumlarda, Müşterinin, özellikle ikincil 

sistemlerin (petekler gibi) maliyeti için, ilk yatırım yapması gerekebilir. 

ESCO’nun ücretlendirmesinde ise, Müşterinin ESCO’ya hizmetleri için ödeme yapmasının 

farklı yollar bulunmaktadır. ESCO'nun yatırım finansmanının, sözleşme makamı veya enerji 

kullanıcılarının, ısıtma enerjisi veya sağlanan soğutma hacimleri için ödediği sabit fiyat veya 

yüklenmiş olarak geri ödenmesi bir seçenektir. Alternatif olarak, genellikle aşağıdaki iki 

kısımdan oluşan bir fiyat formülü kullanılabilir:  

 ESCO’nun tüm yatırımlarını kapsayan fiyatın sabit kısmı: normalde sözleşme, 

başlangıç için asgari bir eşik hacmi öngörmektedir; Müşterinin başlangıç seviyesi bu 

eşiğin altında olduğunda, ödemesi gereken sabit birim ücreti daha yüksek olur ve;  

 Yakıt maliyetleri de dahil işletme giderlerini kapsayan fiyatın değişken kısmı.  

Bu tarz bir düzenlemenin süresi uzundur, genellikle 10-15 yıl olsa da, sözleşme süreleri 

değişkenlik göstermektedir, bir sözleşme daha kısa veya daya uzun bir süreye yayılabilir. 

Bazı ESCO’lar tarafından kullanılan bir model, Müşteriye bağlı olarak belirli bir sürenin 

(örneğin 5 yıl) geçmesinin ardından enerji tedarik sözleşmesinin otomatik olarak 

yenileneceğini belirtmektedir: ancak Müşterinin yenileme opsiyonunu kullanmaması 

durumunda, Müşteri EV varlıklarının işletimini satın almak ve devralmakla yükümlüdür. Enerji 

tedarik projelerinde normal enerji tasarrufları %10-20 aralığında seyretmektedir. 

                                                      
48 Bu nedenle, bu sözleşme modeli bölgesel merkezi ısıtma ya da kojenerasyon tedarik 
sözleşmelerine benzemektedir. 
49 Alternatif olarak, ESCO sözleşmenin sonunda mülkiyeti elinde tutabilir, tabii ilgili EV 
varlık(lar)/sistem(ler)in Müşterinin sahasından sökülebilmesine bağlı olarak. 
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Şekil 4-7: Tipik enerji tedarik sözleşmesi formu 

 

Avantajları ve Dezavantajları 

Bu tip enerji hizmet sözleşmelerinin başlıca yararları ve sınırlandırmaları Tablo 4-7’de 

verilmiştir. 

Tablo 4-7: Enerji tedarik sözleşmesinin güçlü ve zayıf yönleri 

Enerji Tedarik Sözleşmeleri 

Lehte Olanlar Aleyhte Olanlar 

Genel 

Bu sözleşmeler, uzun dönem birincil enerji 
kullanımında daha büyük bir azalmayı garanti 
etmektedir. 

Bu seçenek, birtakım EV iyileştirmeleri sunsa da, 
bu iyileştirmeler üretim yönüyle sınırlıdır: 
Müşterinin tesisinde enerji tüketimini fiilen 
azaltmaya yönelik teşvikler bulunmamaktadır. 

Bu tür enerji hizmeti sözleşmeleri, ilgili işletme 
maliyetlerinin açık ve optimize olmasını 
sağlamaktadır. 

ESCO’nun genelde sattığı her MWsaat başına 
ücretlendirilmesi sebebiyle, EV tedbirlerinin talep 
yönünde uygulanması durumunda çakışan 
teşvikler meydana gelebilir. Bu nedenle daha 
düşük nihai enerji kullanımı ESCO’nun daha az 
kar elde etmesine yol açacaktır. 

Tedarikin güvenliği sağlanırken, aynı zamanda 
enerji tedarikinin etkinliği maksimum seviyeye 
çıkarılmaktadır. 

 

Yenilenebilir enerji çözümleri, çaba 
harcanmaksızın enerji tedarik sözleşmeleri 
konseptine eklenebilir. 

 

ESCO’nun bakış açısından 

ESCO’nun kurulu EV sistem(ler)inin 
performansını optimize etmesi durumunda, enerji 
tedarik sözleşmeleri ESCO’nun yatırımdan 
sağladığı kazancı hızlandırabilir. 

ESCO, nihai enerji hizmetleri talebi üzerinde çok 
az kontrolü vardır veya hiç yoktur. 

ESCO önceden ilgili risklerin değerlemesini 
yapabilir ve bu riskleri teklifine ekleyebilirken, ilgili 
sözleşmenin ESCO’nun yükümlülüklerini açıkça 

Enerji tedarik düzenlemesinin uzun sürmesi ve 
ESCO’nun teknik, finansal riskleri ve performans 
risklerini üstlenmesi düşünülürse, Müşterinin 

Müşteri 

ESCO Şebeke Hizmeti Şirketi 

 ÖD  
 Enerji Verimli tesis 
 Enerji verimliliği 

varlıklarının 
mülkiyeti 

 İ ve B 

Üzerinde mutabık kalınan 

fiyatın ödenmesi: normalde 

bir formül kullanılır 

Daha düşük  
hizmet faturası 

ödemesi 

Enerji 

tedariki 
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tanımlaması ve bağlayıcılığının uzun bir süre 
olması sebebiyle, ESCO tarafından üstlenen 
riskler sınırlıdır (Müşterinin kredi güvenilirliği 
olması koşuluyla). 

finansal açıdan güçlü olması ve ilgili sözleşmenin 
ESCO’nun yatırımını geri almasını sağlaması 
gerekmektedir.  

Müşterinin bakış açısından 

Temel hizmetler (ısıtma, soğutma vb.), farklı 
teknolojiler veya işletme ve bakım hakkında bilgi 
sahibi olması gerekmeyen Müşteriye 
sağlanmaktadır. 

Enerji tedarik sözleşmesi kavramı, Müşteri 
tarafında büyük çapta kullanıma tabi olursa, 
gerekli EV iyileştirmelerinin uygulanabilmesini 
sağlamak için talep yönünde de EV tedbirleriyle 
desteklenmesi gerekmektedir. 

Enerji tedarik sözleşmesi, talep yönünde daha 
kapsamlı tedbirlerin uygulanmasına kıyasla 
oldukça “kolay” bir yatırımdır50. 

ESCO’ların Müşterinin satın almaya mecbur 
olduğu belirli bir minimum enerji miktarını 
bildirmesinden dolayı, bu husus Müşterinin talep 
yönlü herhangi bir EV tedbiri kurulumu 
konusundaki tüm teşvikini etkili bir şekilde 
ortadan kaldırabilir. 

Genelde, değişikliklerin normalde kazan 
dairesinde olması sebebiyle, Müşterinin 
sahası/tesisinde büyük çaplı değişiklik 
yapılmasına gerek yoktur. 

 

Düşük maliyetler ve enerji teslimatının garanti 
edilen güvenilirliği, müşterinin esas işine 
odaklanmasını ve enerjinin sağlanma şekli veya 
maliyetli (veya konforu azaltan) enerji tedariki 
kesintileri hakkında endişe duymamasını 
sağlamaktadır. 

 

Müşteri açısından minimum randımanlı referans 
enerji miktarı, bu modelde EPS’ye dayalı 
sözleşmelerdeki miktardan çok daha düşüktür51. 

 

Müşteriye sunulan verimli enerji tedariki 
güvenceleri, en yeni güvenlik standartlarının 
kullanımıyla tamamlanmaktadır. 

 

 

Enerji Tedarik Sözleşmelerine Uygun Projeler 

Bu tür enerji hizmet sözleşmeleri, ticaret ve sanayi müşterilerinin işletim maliyetlerinin büyük 

bir kısmını enerjinin oluşturması sebebiyle, esasen ticaret ve sanayi sektörlerinde 

kullanılmaktadır. Ancak, enerji tedarik sözleşmelerinin uzun vadeli yapısı ve ESCO 

tarafından üstlenilen risklerin menzili göz önüne alınırsa, artan sayıda ESCO konut 

sektörüyle çalışmaya yönelmektedir. Bunun sebebi kısmen, bu sektörün finansal açıdan 

ticaret ve sanayi sektörlerinden daha istikrarlı olmasıdır. Ayrıca, ısıtma gibi konut 

sektöründeki enerji tedarik projelerinin bazıları, teknolojik yapıları gereğince diğerlerine göre 

daha basittir ve iyi bir şekilde standartlaştırılabilir. 

                                                      
50 Örnek vermek gerekirse, yeni ve daha iyi yalıtımlı pencereleri takmanın, daha büyük bir ısı 
kazanı almaktan daha iyi bir alternatif olması, ortalama bir Müşteri için anlaşılabilir olmayabilir. 
51 Hesaplamalara göre, işlem maliyetlerini ve enerji tedarik sözleşmesi kapsamında gerekli yatırımın 
karşılanması için Müşterinin, EPS’lerde yaklaşık €100.000 olması gereken enerji tüketiminin, yıllık 
yaklaşık €20.000 (Müşterinin yıllık enerji maliyeti) değerinde olması gerekmektedir.  
http://www.ieadsm.org/wp/files/Tasks/Task%2016%20-
%20Competitive%20Energy%20Services%20(Energy%20Contracting,%20ESCo%20Services)/Public
ations/1106_ECEEE%20(paper%201-485)_Bleyl_Integrated%20Energy-Contracting.pdf adresinden 
J.W. 

file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/memsource/mso-converter/Bleyl-Androschin,%20%7bi%3eConservation%20first!%20-%20The%20new%20integrated%20energy-contracting%20model%20to%20combine%20energy%20efficiency%20and%20renewable%20supply%20in%20large%20buildings%20and%20industry%3ci%7d%20(2011)%20ECEEE’ye%20bakınız.http:/www.ieadsm.org/wp/files/Tasks/Task%2016%20-%20Competitive%20Energy%20Services%20(Energy%20Contracting,%20ESCo%20Services)/Publications/1106_ECEEE%20(paper%201-485)_Bleyl_Integrated%20Energy-Contracting.pdf
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/memsource/mso-converter/Bleyl-Androschin,%20%7bi%3eConservation%20first!%20-%20The%20new%20integrated%20energy-contracting%20model%20to%20combine%20energy%20efficiency%20and%20renewable%20supply%20in%20large%20buildings%20and%20industry%3ci%7d%20(2011)%20ECEEE’ye%20bakınız.http:/www.ieadsm.org/wp/files/Tasks/Task%2016%20-%20Competitive%20Energy%20Services%20(Energy%20Contracting,%20ESCo%20Services)/Publications/1106_ECEEE%20(paper%201-485)_Bleyl_Integrated%20Energy-Contracting.pdf
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/memsource/mso-converter/Bleyl-Androschin,%20%7bi%3eConservation%20first!%20-%20The%20new%20integrated%20energy-contracting%20model%20to%20combine%20energy%20efficiency%20and%20renewable%20supply%20in%20large%20buildings%20and%20industry%3ci%7d%20(2011)%20ECEEE’ye%20bakınız.http:/www.ieadsm.org/wp/files/Tasks/Task%2016%20-%20Competitive%20Energy%20Services%20(Energy%20Contracting,%20ESCo%20Services)/Publications/1106_ECEEE%20(paper%201-485)_Bleyl_Integrated%20Energy-Contracting.pdf


 

  

  Sayfa - 58 -

   

4.5 Isıtma Sözleşmeleri 

Tanım 

Isıtma, Müşterinin ESCO’ya teslim edilen enerjinin tedarikinden ziyade bir fonksiyonun 

sağlanması için ödeme yaptığı bütünleşmiş bir işletme modelidir. Bu fonksiyon, bir odanın 

belirli bir sıcaklıkta kalmasını, bir ofisin belirli seviyelerde aydınlatılmasını veya hava kalitesini 

vb. sağlamak olabilir. Isıtma sözleşmelerinde genellikle ESCO Müşterinin bir metrekare alanı 

belirlenen durumda, belirli bir sıcaklıkta mesela, tutmak için ödediği miktara bakmaktadır. 

Maliyetin kapsamında, enerji maliyetleri, ilgili saha/tesisin hizmet ve bakım maliyetleri vb. 

bulunmaktadır. ESCO sonrasında Müşteriye, belirli bir düzeyde, genellikle yüzde olarak 

belirtilen, (parasal) tasarrufun çıkarılmasıyla Müşterinin mevcut enerji faturasına dayanan 

sabit bir ücret teklif etmektedir. Mesela Müşterinin bir önceki yıl veya kararlaştırılıp baz olarak 

alınan yılda enerji maliyetlerine ödediğinin %90’ı olabilir (Şekil 4-8). 

 

1. Isıtma sözleşmesi öncesi   2. Isıtma sözleşmesi sonrası 

Şekil 4-8: Isıtma yapısı kapsamında elde edilen enerji maliyeti tasarruflarına örnek 

 

Bu teklif, sağlanan hizmetin garantisi ile desteklenmektedir.  

Alternatif olarak, ESCO, ESCO tarafından önerilen performansa dayalı bir sözleşme 

aracılığıyla, Müşteriye kullanılacak enerji birimi veya ölçülebilir bir kriter (ayakkare, üretim 

birimi vb.) başına sabit fiyattan alan ayarlaması sunabilir. ESCO Müşteri tesisinin enerji 

maliyetlerinin ısıtma sözleşmesiyle daha düşük olacağının garantisini vermektedir. 

ESCO genellikle, Müşterinin tesisini önceden belirleniş bir sıcaklıkta (veya aydınlatma 

seviyesinde vb.) tutmak için gereken ilgili tüm tedarik ve talep52 verimliliklerini yönetmektedir. 

                                                      
52 Talep yönlü enerji kullanımı söz konusu olduğunda, ısıtma sözleşmesi çoğunlukla teknik 
tesisatları (yani ısıtma, soğutma, havalandırma, elektrik, su, kanalizasyon), Müşteriye fazla 

İşletme 

maliyeti (bir 

fonksiyonu 

yerine getirmek 

için) 

İşletme 

maliyeti (bir 

fonksiyonu 

yerine getirmek 

için) 

40,0 TL/m2 

36,0 TL/m2 
(sabit fiyat)
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Bunların arasında yakıt alımı, enerjinin dönüştürülmesi, teslimat, işlemler, hizmet ve bakım 

ve hatta sözleşme süresi boyunca Müşterinin sahasının enerji faturalarının ödenmesi 

bulunmaktadır53. Talep yönünde enerji kullanımındaki herhangi bir dalgalanma riski de ESCO 

tarafından üstlenilmektedir: örneğin kışın havanın aşırı soğuk olduğu durumlarda, ilgili 

fonksiyonu (sıcaklık) sağlamaya ilişkin daha yüksek maliyetler sebebiyle ESCO genellikle 

zarar eder. 

Genelde, bu tarz EV finansmanında Müşteri, tedarik yönlü EV tedbirleri için ilk yatırımı 

yapmamaktadır, ancak halihazırda ESCO kapsamında olmayan herhangi bir talep 

yönlü EV tedbirini finanse etmekle yükümlüdür54. Ancak, ısıtma yapısı kapsamında her iki 

tarafın da iki türlü tedbirin alınması için teşviki bulunmaktadır. Bunun sebebi, ESCO’nun kar 

marjı artarken, net işletim maliyetlerinin düşmesi sebebiyle Müşteri sahasının değerinin 

yükselmesidir55. Müşterinin sahasında kiracı olması durumunda, Müşteri kirayı aynı oranda 

artırarak bu ek masrafı karşılayabilir. Bu şekilde, hem ESCO hem de Müşteri ilgili yatırımdan 

açık bir şekilde fayda sağlamaktadır56.  

Isıtma modeli sıklıkla karmaşık bir model olarak görülmektedir, ancak şaşırtıcı şekilde basit 

olabilmektedir. Avrupa’da bu tarz sözleşmelerin 20-30 yıllık süresinin olması nadir 

görülmeyen bir durumdur, ancak sözleşme süreleri bir yıldan başlamak üzere önemli ölçüde 

kısa olabilir57. 

Avantajları ve Dezavantajları 

Tablo 4-8 de ısıtma tipi düzenlemelerin güçlü ve zayıf yönleri belirtilmektedir. 

Tablo 4-8: Isıtma tipi düzenlemelerin güçlü ve zayıf yönleri 

Isıtma Sözleşmeleri 

Lehte Olanlar Aleyhte Olanlar 

Genel 

Isıtma, ESCO’lara ve Müşterilere, EV yatırımının 
getirisini garantilemeye dair çok etkili ve verimli 
yollar sunmaktadır.  

ESCO’nun genellikle, talep yönlü EV tedbirlerinin 
bir çoğunda daha çok danışman rolünde olması 
sebebiyle, ısıtma modeli bir EPS modeli kadar 
kapsamlı olmayabilir. Bu durum, en azından talep 
yönünde bu şekildedir. 

EPS opsiyonlarına kıyasla, tasarruf garantisi Müşterinin enerji tasarruf etme motivasyonu, 

                                                                                                                                                                      
“gözükmeyen” husuları kapsamaktadır. Müşterinin daha fazla devreye girmesi (anahtarlamalı 
aydınlatma teknolojisi, pencereler, yalıtım, kullanıcı davranışı vb.) gereken talep yönlü EV 
tedbirlerine bakılırsa, ESCO genelde yıllık olarak, daha çok danışmanlık hizmeti sunabilir. 
ESCO’dan ESCO’ya kapsamı değişmektedir. 
53 Isıtma düzenlemesi kapsamında ESCO’nun hizmetlerinin kapsamı, farklı şirketler, piyasalar 
vb.’ne göre elbette farklılık gösterebilir. 
54 Bunun kapsamında genellikle, aydınlatma teknolojisi, bina kabuğunun yenilenmesi vb. gibi 
“teknik tesisat” hizmeti ve bakımı dışında kalan tedbirler bulunmaktadır. 
55 Nitekim, ESCO'nun gerekli yatırımı yapması ve mevcut sabit ücrete biraz daha yüksek bir ücret 
eklemesi sıklıkla gerçekleşen bir durumdur. 
56 Müşterinin sahasındaki kiracılar da, özellikle tükettikleri enerji için ödeme yapmaları durumunda 
(ticari mülkler de gayet yaygındır), daha yüksek kirayı eşitleyen bir şekilde daha düşük enerji 
faturası ödemeleri sebebiyle fayda sağlayacaktır. 
57 Görünen o ki, sözleşme süresi ne kadar uzunsa, ESCO’nun yapabileceği yatırım da o kadar 
büyüktür. Müşteri ise sözleşme süresinin uzaması durumunda daha düşük sabit ücret öderken, kısa 
süreli sözleşmelerde bu ücret daha yüksek olmaktadır. 
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(yüzdelik seviye) olmadığından karşılaştırma 
yapılacak bir temel enerji senaryosuna olan 
ihtiyaç aynı değildir58. 

kullanılan enerji miktarına bakılmaksızın sabit bir 
ücretin ödenmesi sebebiyle, diğer sözleşme 
modellerine göre daha zayıftır.  

Fonksiyonu (sıcaklık, ışık seviyesi vb. gibi) 
güvence altına almak için bazı ölçümler 
yapılacaktır, ancak EPS sözleşmelerinde olduğu 
gibi, maliyeti yüksek Ö&D ihtiyacı ısıtma 
modelinde bulunmamaktadır: fiyatların müşteri 
için sabit olması sebebiyle, projenin 
uygulanmasının ardından isterseniz mevcut enerji 
sayaçlarının tümünü sökebilirsiniz. 

 

Isıtma sözleşmesi, Müşteri ve ESCO arasında 
EPS’ye dayalı bazı sözleşme modelleriyle aynı 
oranda iş birliği gerektirmemektedir. 

 

Isıtma sözleşmesi, enerji tedarik sözleşmesiyle 
benzerlik göstermektedir, ancak tedbirlere hem 
tedarik hem talep yönlü tedbirlerin eklenebilmesi 
sebebiyle EV teşviki daha büyüktür. 

 

Isıtma, ilgili sahanın hem sahibi ve hem de 
kiracılarının elde edilen enerji tasarruflarından 
faydalanması sebebiyle bölünmüş teşvik 
sorununa somut bir çözüm bulmaktadır. 

 

ESCO’nun bakış açısından 

Enerji performans sözleşmelerinde genelde 
olduğu gibi, anlaşmanın imzalanmasından önce 
ESCO’nun Müşteriye ayrıntılı bir tadilat tasarımı 
sunmasına gerek yoktur. 

ESCO’nun üstlendiği risklerin bazıları, 
beklenmedik faktörlere (örneğin hava koşulları) 
bağlıdır ve bu durum, ESCO’nun masraflarını 
çıkarması ve/veya yatırımından beklenen oranda 
kazanç sağlamasında bir engel teşkil edebilir. 

ESCO’nun EV tedbirlerini uygulamada güçlü 
teşvikleri bulunmaktadır: teslim edilen enerji 
miktarı yerine sabit bir ücret alması sebebiyle, 
ESCO işletme maliyetlerinde kesintiye giderek 
karını artırabilir. EV tedbirleri ve 
optimizasyonlarının Müşterinin sahasına 
uygulanması durumunda, işletme maliyetlerinde 
daha da fazla azalma görülmekte ve Müşterinin 
yaptığı ödemenin önemli bir kısmı ESCO’ya kar 
olarak dönmektedir. 

 

ESCO’nun yaptığı herhangi bir yatırımın, projenin 
gelirlerine ve ESCO’nun kar marjına doğrudan 
olumlu bir etkisi olacaktır. 

 

ESCO veya Müşteri tarafından finanse edilen 
talep yönlü EV tedbirleri, ESCO’nun finansal 
kazancını daha çok artırabilmektedir. 

 

Müşterinin bakış açısından 

Müşterinin büyük bir ön yatırım yapmasına gerek 
yoktur. 

Daha önce de belirtildiği gibi, Müşteri EV 
iyileştirmelerine doğrudan dahil olmamaktadır ve 
bu nedenle günlük karar verme sürecine EV’yi 
dahil etmesine yardımcı olabilecek, enerji 
kullanımı ile ilgili alanlarda bilgi edinmemektedir. 

ESCO’nun sabit ücretinin, Müşterinin proje öncesi 
maliyetlerinden düşük olması sebebiyle, 
Müşterinin enerji maliyetlerini anında 
azalmaktadır.  

 

                                                      
58 Ancak, projenin uygulanmasından önce müşterinin ne için ödeme yaptığı belirlemek için, projenin 
uygulanmasından önce temel enerji maliyetinin belirlenmesi gerekecektir. 
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ESCO’nun ücretinin sabit olmasından dolayı, 
Müşterinin fiyat anormallikleri konusunda endişe 
etmesine gerek yoktur (örneğin aşırı soğuk kışlar 
nedeniyle).  

 

Isıtma kapsamında monte edilen EV tedbirlerinin 
çoğu, “arka plan”da yürütülmektedir ve 
uygulanmaları Müşterinin esas işini 
etkilememektedir. 

 

Tesisin azalan net işletme maliyeti, Müşteri 
açısından tesise ilişkin emlak değerini 
artırmaktadır. 

 

Kiracılara bir fonksiyon/konfor sunması itibarıyla, 
ısıtma sözleşmesi “sadece” EV ve düşük işletme 
maliyetlerinden ibaret değildir. 

 

Enerji Tedarik Sözleşmelerine Uygun Projeler 

Isıtma planı, kiracılarının yapısı gereği “fonksiyonlar”a (belirli sıcaklık veya aydınlatma 

düzeyleri) yönelik ihtiyacı çok yüksek olan alışveriş merkezi sahipleri gibi özellikle ticari bina 

sektöründeki mülk sahipleri benzeri belirli birtakım Müşteri türlerine oldukça uygundur: bahsi 

geçen kiracılar genellikle satış mağazası işletmekte ve müşterilerinin dükkanlarında 

“konforlu” hissetmesine bağlı olmaktadır. Ayrıca, sanayi ve kamu sektörlerindeki birçok 

müşteri bu finansman türünü tercih etmektedir, çünkü enerji dönüşüm sistemlerinin 

sorumluluğunu almak istememekte ve esas işlerine odaklanabilmek için sahalarının veya 

tesislerinin bu bölümünün işletimi ve bakımını dış kaynaktan temin etmeyi seçmektedirler. 

4.6 Örnekler 

Tablo 4-9’de EV projelerinin ve uygulanmalarında kullanılabilecek ilgili sözleşme modellerinin 

bazı örnekleri gösterilmektedir. 

Tablo 4-9: EV proje türleri ve önerilen sözleşme modelleri 

EV Yatırımının Türü Önerilen Sözleşme Modeli 

1. İç mekan aydınlatma sistemleri EPC’ye dayalı sözleşme 
Isıtma sözleşmesi (Müşterinin belirli 
aydınlatma düzeylerinin sağlanmasını 
istemesi durumunda) 

2. Soğutucu/kazanların değişimi EPC’ye dayalı sözleşme 

3. Isıtma ve soğutma sistemlerinin 
kurulumu 

EPC’ye dayalı sözleşme 
Kira sözleşmesi 

4. Kojenerasyon santrallerinin kurulumu EPC’ye dayalı sözleşme 
Kira sözleşmesi 

5. Yalıtım sistemleri EPC’ye dayalı sözleşme 

6. Kombine ısı ve enerji tedariki EPC’ye dayalı sözleşme 
Enerji Tedarik sözleşmesi 

7. Tesise ısıtma ve iklimlendirme 
sağlanması  

Enerji Tedarik sözleşmesi 
Isıtma sözleşmesi 

8. Sahanın/tesisin kapsamlı enerji 
tadilatı 

EPC’ye dayalı sözleşme 

9. Farklı enerji verimliliği tedbirlerinin 
birleşimi (örneğin CHP santrali, 
aydınlatma ve yalıtım verimli enerji 
yönetim sistemleri) 

EPC’ye dayalı sözleşme 

10. Enerji yönetiminin (hizmet, işletim ve 
bakım) dış kaynak olarak ESCO’dan 

Isıtma sözleşmesi 
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temin edilmesi 

11. Sahada “fonksiyonlar”ın (belirli 
sıcaklık veya aydınlatma seviyesi 
gibi) sağlanması 

Isıtma sözleşmesi 

12. Yakıt dönüşümü (örneğin petrolden 
doğal gaza) 

Enerji Tedarik sözleşmesi 
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Ek II: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ - Breclav Hastanesi 

Enerji Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasında EPS 

Yaklaşımı Kullanılarak Enerji Hizmetlerinin Temini 

5.1 Giriş 

Bu örnek olay çalışması, Çek Cumhuriyeti’nde yer alan EPS’ye dayalı bir projeye 

değinmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde gelişmiş bir ESCO piyasası bulunmaktadır ve garantili 

enerji tasarrufu modeli enerji performans sözleşmeleri ESCO projelerinin büyük çoğunluğunu 

oluşturmaktadır. Aşağıda tanımlanan seçilen proje, Türk ESCO’larına faydalı bir örnek 

sunmaktadır. Örnekte, müşteri için en iyi EPS’yi seçmek amacıyla adil ve etkili bir 

rekabet sürecinin nasıl organize edileceği gösterilmektedir. 

Bu örnek olay incelemesi, kamu ihale prosedürüne değinmekte ve İhale Sahibi, 

Kolaylaştırıcı ve Müşteri olmak üzere kilit üç tarafı barındırmaktadır. İhale Sahibi olarak 

ESCO’nun rolü iyi bilinirken, Kolaylaştırıcının rolüne açıklama getirilmelidir. Müşterinin 

ESCO’ya kıyasla her zaman daha az deneyimli olması sebebiyle, bu dengesizliği ortadan 

kaldırmak için müşterinin kalifiye bir danışman tutması gerekmektedir. Son yıllarda, AB’de bu 

danışmanlar ve vekiller “Kolaylaştırıcı” olarak adlandırılmaktadır. 

Proje hazırlığı, ESCO seçimi ve kamu sektöründe uygulanmasına dair tüm süreç, Hata! 

Başvuru kaynağı bulunamadı. aracılığıyla  tanımlanabilir. Şekilde tarafların hepsinin rolleri 

açıkça gösterilmiştir. 

 

Şekil 5-1: Proje hazırlığı, ESCO seçimi ve kamu sektöründe uygulanması 

 

Bu örnek olay incelemesi, esasen Kolaylaştırıcı tarafından hazırlanan alım prosedürü 

aşamasına odaklanmaktadır. İçeriğinde, Breclav Hastanesi’nin enerji sistemlerinin yeniden 

inşasında EPS yaklaşımını kullanarak enerji hizmetlerinin sağlanmasına yönelik ihalenin 
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hazırlanması ve sözleşmenin Müşteriyle imzalanmasına dair, ESCO’lara yönelik ihaleye 

açma belgesi / ihale işlem talimatnamesi (ekler de dahil) bulunmaktadır. 

5.2 Müşteri - Breclav Hastanesi 

Breclav Hastanesi 1991 ila 1996 arasında inşa edilmiştir. 780 çalışanı olan hastane, yılda 

yaklaşık 20,000 hastaya tıbbi hizmet sunmaktadır ve yatak kapasitesi 420’dir. 

Hastanenin enerji sisteminin yeniden yapılandırılmasının amacı, enerji ve su tüketimini 

azaltarak ilgili hizmet masraflarını azaltmaktır. Başlangıç durumu şu şekildedir: 

 Enerji tüketimi 

o Doğal Gaz 1.6 milyon m3/yıl (17,000 MWsaat/yıl) 

o Elektrik: 2,800 MWsaat/yıl 

 İçme suyu tüketimi: 50 milyon m3/yıl  

Hastane kampüsüne ek olarak, projeye hastane yurdu da dahil edilmiştir.Fotoğraf 5-1 ve 

Fotoğraf 5-2 sırasıyla hastanenin genel görünümünü ve kazan dairesini göstermektedir. 

Fotoğraf 5-1 Hastanenin genel görünümü 

 

 
Fotoğraf 5-2 Kazan dairesinin görünümü  
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5.3 Satın alma sürecinin kısa özeti 

Satın alma sürecinin aşamaları aşağıda anlatılmıştır. 

 Sözleşme İlanı - Ağustos 2016  

o Kamu Sözleşmeleri Resmi Gazetesinde ilan üzerine müzakere prosedürü ilan 

edilmektedir 

o Müracaat sahipleri (ESCO’lar) için temel bilgiler verilmektedir   

 ESCOların niyet beyanı ve ön yeterliliği - Eylül 2016 

o 5 ESCO müracaat dosyası sunmuştur  

o 5 ESCO’nun tamamı ön yeterlilik kriterlerini sağlamıştır 

• Teknik kapasite kriteri: garantili tasarrufların yer aldığı en azından 2 
EPS projesi tamamlanmış olmalıdır 

 İlk teklifleri sunmaya ve ihale dosyasını vermeye davet 

o Davet 4 ESCO’ya gönderilmiştir, çünkü ön yeterliliği olan bir ESCO çekilmiştir  

o Üç saha ziyareti düzenlenmiştir (2016 Kasım ve Aralık aylarında) 

 İlk tekliflerin değerlendirilmesi ve ihale katılımcıları ile müzakereler - Ocak - 

Mart 2017 

o Müşteri enerji tasarrufu tedbirlerinin uygulanması için 4 ayrı teklif almıştır  

o Değerlendirme başvuru sahiplerine (ESCO’lar) gönderilmiştir 

o ESCO’ların her biri ile Değerlendirme Komisyonu arasında 3 tur müzakere 

yapılmıştır Müzakereler 2 ay sürmüştür 

o Her bir müzakere turunda daha detaylı çalışmalar istenilmiş, bazı tedbirler 

kısıtlanmış ya da kaldırılmış, tasarrufların hesaplanmasına yönelik metodoloji 

iyileştirilmiştir 

o Her bir turda iyileştirilmiş teklifler yeniden sunulmuş ve değerlendirilmiştir 

 Nihai teklifleri sunmaya davet - Mart 2017 

o aşağıdaki değerlendirme kriterlere göre nihai teklifler alınıp ve 

değerlendirilmiştir: 

1. Sözleşme döneminde tüm enerji türlerinde, suda ve diğer doğrudan 
maliyetlerde garantili tasarrufların miktarı (iskonto edilmiş sabit fiyatlarla 
finansal birimler cinsinden) - %45 

2. Teklif fiyatı, başka bir deyişle sözleşme süresinin tamamı için İhale 
Makamı tarafından ESCO’ya ödenecek toplam tutar (iskonto edilmiş sabit 
fiyatlarla finansal birimler cinsinden) - %40  

3. Teknik tasarımın ve proje parametrelerinin kalitesi - %15  

 Hastane yönetimi tarafından kazanan teklif hakkında karar verilmiştir- Mayıs 2017 

 İki ESCO’dan açıklama talebi gönderilmiş olup, Müşteri tarafından bu taleplere cevap 

verilmiştir 

 EPC sözleşmesi tamamlanmış ve ESCO ile Breclav Hastanesi Genel Müdürü 

tarafından imzalanmıştır - Haziran 2017  
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5.4 Kazanan EPC Sözleşmesi 

Her iki tarafın da imzaladığı EPS sözleşmesinde tanımlanan başlıca parametreler Tablo 5-1: 

EPS sözleşmesinde yer alan başlıca parametrelerTablo 5-1 ‘de gösterilmiştir. 

Tablo 5-1: EPS sözleşmesinde yer alan başlıca parametreler 

Parametre Veri 

İnşaat dönemi Temmuz 2017- Aralık 2017 

Maliyet tasarrufu dönemi Ocak 2018 - Aralık 2027 

10 yılda garanti edilen toplam tasarruflar 4.1 milyon Avro 

10 yılda Ö&D dahil toplam geri ödeme: 2.7 milyon Avro 

 

ESCO tasarrufların %100’ünü garanti etmektedir, uygunsuzluk durumunda ESCO farkın 

tamamını nakit olarak ödeyecektir. Garantili tasarrufları aşan ilave tasarruflardan elde edilen 

kar paylaşılacaktır; ekstra kardan müşteri %80 pay alırken, ESCO kalan %20’yi alacaktır. 

Finansmanın tamamı (KDV dahil) ESCO tarafından sağlanacaktır. Yeniden inşanın ardından, 

ESCO alacağını bir bankaya devretme hakkına sahiptir. 

 

Referanslar 

Veriler Breclav hastanesinin internet sitesinde mevcuttur: 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_260.html 

 

5.5 Ekler 

A. İhale belgesi 

Örnek olay incelemesi, Breclav Hastanesi’nin enerji sistemlerinin yeniden inşasında EPS 
yaklaşımını kullanarak enerji hizmetlerinin sağlanmasına yönelik ihalenin hazırlanmasına 
dair, ESCO’lara yönelik ihaleye açma belgesi / ihale işlem talimatnamesi bulunmaktadır.  

 

B. Nihai EPS sözleşmesinin içeriği 

Sözleşmenin tamamı yaklaşık 100 sayfadan oluşmaktadır (ekler dahil). Sözleşmenin en 

önemli kısımlarından iki bölümün gizli olarak belirtilmesi sebebiyle, bu örnek olay 

incelemesinde sadece sözleşmenin içeriği yer almaktadır. 

 

C. İhale belgesine seçilen ekler 
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İhale belgesi aynı zamanda, ESCO ve Müşteri arasındaki taslak sözleşme, enerji etüt raporu, 

garantili tasarruf modeli, önerilen enerji tasarruf tedbirlerinin listesi, referans enerji tüketimi 

gibi ekleri de içermektedir.  
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A.: İhale belgesi 

 
ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: Ek A 

 

 
 
 
 
 
 
İhale Sahibi:   NEMOCNICE BŘECLAV 

…………………………. 
Çek Cumhuriyeti 
Temsilci: Dr. Med. ……., Genel Müdür 
Şirket no. : ……………. 

 
İhale Sahibi adına teknik ve idari işler için görevlendirilmiş vekiller: 

 
SEVEn Enerji, s.r.o. ………,  
Çek Cumhuriyeti  
Şirket no. : ……………. 

 

 

İHALE BELGESİ 
Ana Bölüm 

Tadil edilen, Kamu İhaleleri hakkındaki 137/2006 sayılı kanunun IV. Bölümüne 
uygun olarak hazırlanmıştır 

 
EŞİK DEĞERİN ÜZERİNDE KAMU HİZMET SÖZLEŞMESİ 

İlan ile Müzakere Edilmiş Prosedür 
 

İHALE İŞLEME YÖNERGESI 
 

Kamu İhalesinin Başlığı: 
 

Breclav Hastanesi enerji sisteminin 
yeniden yapılandırılmasında EPS 

yaklaşımı kullanılarak enerji 
hizmetlerinin temini 

 
 
 
 
 
Kamu İhalesinin Kayıt Numarası: 642618 
 
İlan ile müzakere edilmiş prosedür tarihi: 30 Ağustos 2016 
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Temel Tanımlayıcı Bilgiler 

 

İhale Sahibi Hakkında Bilgi 

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace 
Temsilci: MUDr. ……., Genel Müdür 
Şirket merkezi: …………………………………. 
Şirket no. (IČO):  …………… 
Vergi No. (DIČ):   …………… 
İrtibat Sorumlusu:  Müh. ………., Başkan, Isıtma ve Enerji Bölümü 

Tel.: …………,  E-posta:  ……………. 

İhale Sahibinin İşlem Vekilleri 

Sözleşme uyarınca teknik ve idari işlemleri yürütmekten sorumlu şirketler: 
 
SEVEn Energy, s.r.o. 
Şirket merkezi: ………………… Prag 2, Çek Cumhuriyeti 
Dosya Numarası: ………………… 
Şirket no.: ………………… 
Vergi No. ………………… 
İletişim: Tel.: ……………… Faks: ………………….. 
İrtibat Sorumlusu: Müh. Jaroslav Maroušek, CSc. 

 Tel: (+420) 602 226 987, E-posta: jaroslav.marousek@svn.cz  
 

İşin Kapsamı: 

İhale Sahibinin vekilleri, ilgili sözleşmeye uygun olarak, İhale Sahibi tarafından idari ve teknik 
işlemleri yürütmekle, yani hazırlık, organizasyon, teknik ve idari düzenlemeler ile ilgili 
etkinlikleri yürütmenin yanı sıra, İhale Sahibinin bağlı olduğu yönetmelik tarafından saklı 
tutulan kararlar hariç kamu ihalesi sürecini yürütmekle görevlendirilmiştir; bakınız Bölüm 
151(2), Kamu İhaleleri Kanunu). 
  

mailto:jaroslav.marousek@svn.cz
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İhale Belgesi 

İhale Dosyasının Bölümleri 

Sözleşme bildirimi - 30 Ağustos’ta Kamu İhale Gazetesi’nde yayımlandı 
 
İhale Dosyası - İhale İşlem Talimatnamesi 
 
Taslak: Kamu ihalesi hususunda İhale Sahibinin birimleri aşağıdaki kuruluşlar 

tarafından temsil olunur: 
 

SEVEn Energy, s.r.o. 
Americká 17, 120 00 Praha 2 
Çek Cumhuriyeti 

 
İhale Belgesine (İB) ihalenin tasarlanması amaçlı münferit tablo ekleri 

İB Ek no. 1 İhale Ön Yazısı 

İB Ek no. 2 Enerji Hizmetleri Temini için Taslak Sözleşme 

İB Ek no. 3 Binanın Geçmiş Tüketimleri de İçeren Mevcut Durum Açıklaması 

İB Ek no. 4 Referans Enerji Tüketimi 

İB Ek no. 5 Referans Derece-Günler 

İB Ek no. 6 Garanti Edilen Enerji ve Maliyet Tasarrufları 

İB Ek no. 7 Önerilen Enerji Tasarrufu Tedbirlerinin Listesi 

İB Ek no. 8 Garantili Tasarruflar 

İB Ek no. 9 Yasal Fiyat Eki 

İB Ek no. 10 Kontrol Listesi (Çekçe: Kontrolní a hodnotící tabulky) 

İB Ek no. 11 Teklif Hazırlama Gereklilikleri 

İB Ek no. 12 İhale Değerlendirmesi 

İB Ek no. 13 Alt-Yükleniciler ve Performanstaki Payları 

İB Ek no. 14 Břeclav Hastanesi Enerji Etüdü 

İB Ek no. 15 Břeclav Hastane Yurdu Enerji Denetimi 

İB Ek no. 16 Břeclav Hastanesi Isıtma Kontrolü 

İB Ek no. 17 Hastane Binalarının Isı Yalıtım Projesi 

İB Ek no. 18 1’den 5’e Kat Planları 

İB Ek no. 19 Binaların Enerji Performansı Sertifikaları 

İB Ek no. 20 İklimlendirme Kontrol Raporları 

Yukarıda belirtilen ekler yalnızca bilgi toplama ve ihale katılımcısı tarafında teklifin hazırlanmasında 

işin kolaylaştırması amacına hizmet eder ve ne şekilde olursa olsun değiştirilemez. 

 

 

Kamu İhalesine ilişkin Genel Bilgiler 

Bütün İhale Belgesi teklifin hazırlanması için gerekli kritik arka planı temsil eder. İhale Sahibi 

sunulan mevcut kamu sözleşmesine ilişkin İhale Belgesinin tamamlanmış olduğunu ve Kamu 

İhaleleri hakkındaki 137/2006 no’lu kanunun IV. bölümündeki 44’ten 49’a kadar olan kısımlara 

uygun şartları karşıladığını beyan eder. 
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Teklif veren, mevcut kamu sözleşmesinin İhale Dokümanının teslimi ile, tüm yönerge ve şartlara 

çalışır, böylece gerekli kapsam ve tartışmaya açık herhangi bir hüküm İlan ile Müzakere Edilmiş 

Prosedürde - Kayıt numarası 642618 şartları belirlenmiş hüküm ve koşullar açısından, İhale 

Belgesi başlığı altında şartları belirlenen sınırlamalar, gereksinimler, bilgiler ve tüm detaylı 

yönergeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla teklifin bildiriminden önce karara 

bağlanabilir. 

 
Toplam tahmini sözleşme bedeli    CZK 79.340.000,00 KDV dahil 
 
Toplam tahmini sözleşme bedeli en yüksek sözleşme bedeli olarak belirlenir; ihale katılımcısının 
ihale teklif fiyatı daha yüksek olamaz. 

Kamu İhalesinin Uygulama Sahasının Denetimi 

Gelecekteki proje uygulama sahasının denetimi kamu ihalesi için ihale katılımcısının kendi riski 

olarak yerine getirilir. 

Teklif verenin görevli vekilleri proje uygulamasındaki saha denetimini de içeren bilgilendirme 

toplantılarına iştirak edebilirler. Bu tip saha denetlemeleri rekabet duyurusunda belirtilecektir. 

Ayrıca, talep üzerine proje uygulama sahasına ek denetimler de organize edilebilir. Bu tür 

denetimler yalnızca ihale katılımcılarının teknik detaylar, operasyonel şartlar, seçenekler ve 

projenin uygulamasına ilişkin olası kısıtlamalara basit bir görsel kontrol yoluyla aşina olmalarına 

hizmet eder. 

Bu tür denetimler sırasında İhale Dokümanında daha fazla açıklama gereksiniminin oluşması ile 

sonuçlanacak herhangi bir belirsizlik oluşması halinde, ihale katılımcıları teknik ya da herhangi bir 

hüküm ve koşula ilişkin bu tip sorularını İhale Açan Kurum için vekilleri ile birlikte yazılı olarak 

dosyalamalıdır. İhale katılımcıları tarafından diğer herhangi standart dışı yollarla edinilen her bilgi 

sadece bilgi mahiyetinde olacaktır ve tekliflerin hazırlanmasında ve/veya mevcut kamu ihalesinin 

şartnamesi içinde bağlayıcı değildir. 

İhale Belgesine ilişkin Diğer Açıklamalar 

İhale Sahibinin vekilleri aracılığıyla, ihale katılımcıları İhale Sahibinden ihale belgesi ve şartnamede 

ve/veya açıklamalarda tartışmaya neden olan noktalarla ilgili her ek bilgiyi isteyebilir. Olası her 

tutarsızlık İhale Belgesi ile ilgili ek bilgi toplama amacıyla belirlenmiş hükmün yürütülmesi süreci 

içinde Yasanın 49. bölümünde tanımlandığı biçimde açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Bu tür uygulamalar yazılı olarak yapılmalıdır ve İhaleyi Veren Kurumun vekillerine, Madde 1 - 

Temel Tanımlayıcı Bilgi uyarınca ilgili adrese teslim edilmelidir. 

İhale katılımcılarının ek bilgi edinmek için bu tür uygulamaları posta ya da elektronik anlamda bir 

biçimde dosyalamak istemesi halinde, bu tür teslimatlar Medeni Kanunda yazılı biçimlerde ve onun 

ikinci derecede mevzuatlarında şart koşulan gereksinimleri karşılamalıdır. 

İhale Sahibinin vekilleri İhale Dokümanına ve/veya herhangi ilgili bir dokümana ilişkin bu tip bilgileri 

Kamu İhale Yasasının hükümleri ile uyumlu olarak teslim eder. Uygulamanın tam metnini de içeren 

bu tip ek bilgiler, İhale Sahibinin vekilleri tarafından aynı zamanda İhale Belgesini talep eden ya da 

kendilerine İhale Belgesini verilen tüm tedarikçilere verilir. 
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İhale Sahibinin vekilleri İhale Belgesine ek bu tür bilgileri tedarikçilere başvurmasalar bile verebilir. 

İhale Belgesinin Kullanımı 

İhale katılımcılarından verilen herhangi bir arka plan bilgisini iade etmeleri talep edilmez. İhale 

katılımcıları bu tip arka plan malzemeleri sadece mevcut kamu ihalesi için kullanabilir; başka 

kullanımlara izin verilmez. 

 

Kamu İhalesinin Uygulama Şartnamesi 

Kamu İhalesinin Konusu 

Kamu ihalesinin uygulanmasının konusu İhale Sahibine ait aşağıda listelenen binalarda kesin 

sonuçları garanti eden (enerji tüketimine bağlı işletme maliyetlerinde tasarruf - bundan böyle 

“Hizmetler” olarak anılacaktır) enerji hizmetlerinin teminini kapsar. Kamu ihalesinin uygulanmasının 

konusu ayrıca böyle enerji tasarruf önlemlerinin özgün uygulamasının tasarımının hazırlanması 

dokümantasyonunu da içeren bütün ve her tedarik ve mühendislik çalışmasını da kapsar. Buna ek 

olarak, uygulama bu tür enerji tasarruf önlemlerinin tanıtılmasını takiben enerji sisteminin başarılı 

işletimini garanti etmesi için talep edilen ek Hizmetleri içerir. 

Mevcut kamu ihalesi Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) yöntemi ile uygulanacaktır. EPS, 

hazırlık, uygulama ve tanıtılan enerji tasarruf önlemlerinin takip eden uzun zamanlı izlenmesini ve 

değerlendirmesini kapsayan kapsamlı bir projeyi temsil eder; aynı zamanda, tedarikçi İhale 

Sahibine beklenen ekonomik faydanın kazanılmasını garanti eder. Enerji tasarruf önlemleri 

tedarikçinin masrafı olarak uygulanacaktır; İhale Sahibi bunları ulaşılan tasarruflardan 

taksitlendirerek geri ödeyecektir. Tedarikçi kendisi tarafından tasarlanan ve uygulanan 

herhangi bir önlemin ilgili riskini üstlenir. 

İhale Sahibi, bu şekilde bir görev kapsamını en azından İB Ek no. 7’de tarif edildiği kadarıyla var 

sayar. 

Kamu İhalesinin Uygulanmasının Mühleti 

Uygulama termini ihale karar prosedürünün tamamlanma süresine bağlıdır. Seçilen/karar verilen 

tedarikçi faaliyete ve çalışmaya ilgili ihalenin ifasından ardından 15 gün içinde başlar. 

İhalenin Uygulanması için Planlanan Termin Tarihleri 

İhale Sahibi enerji tasarruf önlemlerinin uygulanmasındaki hazırlık çalışmasının (proje 

dokümantasyonunun tasarlanması vb.) en geç Ağustos 2017’de başlatılacağını varsayar. 

İhale Sahibi ihale katılımcılarının tasarruf ve diğer önlemlerin uygulanmasının toplam süresi içinde 

ısıtma ve sıcak su tedarikinin garanti edilmesi konusunda dikkatini çekmek ister. 

İhale Sahibi saha operasyonu gereksinimlerine karşılık olarak uygulama koşullarını düzenleme 

hakkını saklı tutar. 

İhale katılımcıları ilgili sözleşmenin uygulama süresini ve/veya uygulanan enerji tasarruf 

önlemlerinin geri ödeme süresini toplam geri ödeme süresi 10 yılı aşmayacak biçimde teklif eder. 

Kamu İhalesinin Uygulama Sahası 
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Kamu ihalesinin uygulama sahası şunları içerir: 

 Nemocnice Břeclav Yerleşkeleri, U nemocnice 1, Břeclav 

 Nemocnice Břeclav Yurdu, U nemocnice 2, Břeclav 

Enerji sektörü ve binalar hakkında, yakıtlar ve enerji tüketimini de içeren, mevcut durumun tarifi ile 

ilgili bilgiler İB Ek no. 3 içinde iletilmiştir. 

İhale Karar Termini 

İhale karar termini, ihale katılımcılarına ve onların tekliflerine bağlı olarak İhale Sahibi tarafından 12 

aylık süre içinde belirlenir. 

Karar termini resmi tekliflerin doldurulması için verilen sürenin sonuna bağlı olarak başlar ve İhale 

Sahibi tarafından en uygun teklif için karar bildiriminin iletilme tarihinde sona erer. Karar termini 

İhale Açan Kurum ile sözleşme imzalamaya haiz ihale katılımcılarına göre böyle bir sözleşmenin 

yürütülme tarihine ya da karar prosedürü iptal edilene kadar uzatılabilir. 

Karar termininin yürütülmesi herhangi bir itiraz ve/veya İhale Sahibi tarafından uygulanan herhangi 

bir işlemin Rekabet Kuruluna götürülen gözden geçirilmesi girişimi halinde askıya alınabilir. Karar 

terminin yürütülmesi Kanunun 43(4) ve/veya (5) maddesi doğrultusunda kaldığı yerden devam 

edebilir. 

Teklifler 

Teklif Hazırlama Gereklilikleri 

İhale katılımcılarının ihale tekliflerini talep edilen kapsamda ve talep edildiği şekilde bölümlere 

ayrılmış biçimde, İB Ek no. 11’de şart koşulmuş kamu ihalesi ve diğer yönergelere uyumlu olarak 

vermeleri gereklidir. 

Tekliflerin Sunulması 

İhale katılımcıları tekliflerinin arz koşulları hakkında ihale çağrısında, daha sonraki karar prosedürü 

aşamasında bilgilendirilirler. Teklifleri içeren zarflar çağrıda şart koşulan süre içinde posta ya da 

elden İhale Sahibinin merkez ofisi olan Nemocnice Břeclav, U Nemocnice 3066/1, BŘECLAV, 

Posta Kodu 690 74 adresine teslim edilmelidir. Belirtilen son tarih kargo ile gönderilen teklifler için 

de geçerlidir. Son teslim tarihinden sonra gönderilen teklifler şartnamede olduğu üzere İhale Sahibi 

tarafından kabul edilmeyecektir. 

Teklifi içeren zarf gereğince mühürlenmiş olmalı ve aşağıdaki ifade açıkça notlanmış olmalıdır: 

 “KAMU İHALESİ - Breclav Hastanesi enerji sisteminin yeniden yapılandırılmasında 

EPS yaklaşımı kullanılarak enerji hizmetlerinin temini - AÇMAYINIZ!” 

Detaylar İhale Belgesinin İB Ek no. 11 içindeki ek hükümlerde bulunabilir. 

İhale Değerlendirme Şekli 

İhale Sahibi ve/veya Değerlendirme Komitesi tarafından profesyonel bir kanaat ve değerlendirme 

metodolojisi üretilecektir. 

Yönetmeliğe uygun olarak İhale Sahibi tarafından görevlendirilecek Değerlendirme Komitesi, ihale 

katılımcıları tarafından verilmiş tekliflerin içerdiği bilginin doğruluğunu detaylı olarak inceleyecektir. 
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Değerlendirme Komitesi ihale katılımcıları tarafından iletilen teklifleri yasal gereksinimleri ve İhale 

Sahibinin karar koşullarında şart koştuğu diğer gereksinimleri göz önünde bulundurarak ve ayrıca 

teklif verenin kabul edilemez bir teklif dosyası sunup sunmadığına göre değerlendirir. Bu koşulları 

sağlayamayan teklifler elenecektir. Bir teklifin bütün nüshaları elenmediği sürece o teklif seçim dışı 

bırakılmış sayılmayacaktır. Değerlendirme Komitesi tekliflerde bulunan ve tekliflerin 

değerlendirilmesi sırasında keşfedilen, teklif fiyatını etkilemeyecek açık hesaplama hatalarını 

dikkate almayacaktır. 

İhale değerlendirme kriterleri şunlardır: 

1. Garantili tasarruflar 

2. İhale Bedeli 

3. Teklif edilen önlemlerin kapsamlı biçim ve niteliği 

Her bir kriterin ve teklif değerlendirme biçiminin detaylı tanımlaması İB Ek no. 12 içinde yer 

almaktadır. İhale Sahibi ihale katılımcılarının sayısını her bir müzakere evresinden sonra 

azaltabilir, böylece en düşük puanı alan ihale katılımcıları sonraki müzakerelerin dışında kalır. 

Zarfların Açılması 

Zarfların açılması tekliflerin tamamlanma zamanının dolmasını takip edecektir, örneğin tekliflerin 

sunulması için son tarihin tamamlanmasının hemen ardından. Zarfların açılması İhale Sahibinin 

genel merkezinde Nemocnice Břeclav, U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav adresindeki yönetim kurulu 

toplantı odasında gerçekleşecektir. 

Zarfların açılmasına yalnızca Değerlendirme Komitesi üyeleri ve yedek üyeleri, İhale Sahibinin 

temsilcilerinin çalışanları ve her bir teklif veren adına imza yetkisi olan bir temsilci katılabilir. 

 

Enerji Hizmetleri Temini Sözleşmesi 

Enerji Hizmetleri Temini için Taslak Sözleşme 

Garanti edilen sonuçlarla enerji hizmetleri temini için taslak sözleşme İhale Belgesi içinde yer alır 

(İB Ek no. 2). 

İhale katılımcıları, enerji hizmetleri temini için düzenlenmiş taslak bir sözleşmenin (bundan böyle 

“Sözleşme”) tekliflerinde yer alması durumunda; bu sözleşmenin, kamu ihalesi, İhale Belgesi ve 

teklif veren tarafından sunulan ilgili teklifin hüküm ve koşulları ile uyumluluk zorunluluğunu teyit 

edecektir. 

İhale katılımcıları, İhale Belgesi içinde yer almak üzere taslak Sözleşme ile ilgili yorumlarını ayrı bir 

özel zarfta iletebilirler. Bu şekilde iletilecek yorumlar kamu ihalesi, İhale Belgesi ve teklif veren 

tarafından sunulan ilgili teklifin hüküm ve koşulları ile uyumlu olmalıdır. 

Sözleşme Medeni Kanunun hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. İhale Sahibinin (müşteri) 

önceden yazılı izni olmaksızın tedarikçilerin garanti edilen sonuçları ile enerji hizmetleri temini 

hakkında yapılan bu Sözleşmeye bağlı olarak herhangi bir üçüncü kişiye yetki, yükümlülük ve 

sorumluluk atamasına, taslak Sözleşmenin 33. maddesinin (İB Ek no. 2) sağlanması dışında, izin 

verilmez. 
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Garanti edilen enerji tasarrufları ile ilgili taslak Sözleşme tek taraflı olarak ihale katılımcısı adına ve 

namına hareket etmeye yetkili bir kişi tarafından düzenlenmelidir. 

İhale Sahibi, kendi takdir yetkisi ile ve gereksinimleri ile uyumlu olarak, nihai teklif ve İhale 

Belgesindeki şartlarla uyumlu hale gelmesi için, sunulan taslak Sözleşmede müzakere edilen 

işlemler dahilinde yapılmak üzere düzeltmeler talep edebilir. 

Sözleşmenin Finansmanı 

Enerji tasarruf önlemleri tedarikçinin masrafı olarak uygulanacaktır; İhale Sahibi bunları ulaşılan 

tasarruflardan taksitlendirerek geri ödeyecektir. Tedarikçi teklif ettiği ve uyguladığı önlemlerdeki 

hata riskinin tamamını üstlenir. 

Tedarikçi İhale Sahibinin enerji hizmetlerinin temini için ödemenin vadesini ötelemesine izin 

vermeyi kabul edebilir. 

İhale Bedelinin Belirlenme Biçimi 

İhale bedeli ihaleye katılanlar tarafından İB Ek no. 9’da içerilen tablonun tamamlanması ile 

belirlenir. İhale bedeli aşağıdaki bileşenlerden oluşacaktır: 

 Tasarruf önlemlerinin uygulama bedeli 

 İhale finansmanı sigortalama bedeli 

 Enerji yönetimi bedeli 

 

Enerji hizmetleri alımı için toplam bedel İB Ek no. 9’da yer aldığı gibi sözleşmenin toplam süresi 

içinde ulaşılan üretilen toplam tasarrufu aşmamalıdır, İB Ek no.8’de fiyatlandırılacaktır. 

İhale Sahibi Tarafından Taahhüt Edilen Ödeme Koşulları 

Kamu ihalesinin uygulanması için ödemeler sözleşmeye bağlı hüküm ve koşullara uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. Her yıl ayrı ayrı yapılacak kısmi ödemeler aynı yıl için garanti edilen maliyet 

tasarrufu miktarını aşamaz. 

Tedarikçi ödemeleri yıllık ödeme takviminden -Sözleşmeye ekli- türetilen aylık ödeme takvimi 

miktarına kadar alabilir. Teklifte sunulan tasarruf ile gerçek tasarruf arasındaki fark enerji 

tedarikçisinin sunacağı vergi faturasına (yıllık faturalandırma) istinaden, önceki yılın iklim seviyesi 

değerlendirmelerine dayanarak tespit edilecektir. 

Maliyetlerde keşfedilecek herhangi bir sonuç farkı, sunulan sözleşmeden doğan hüküm ve 

koşullara uygun olarak giderilecektir. Daha yüksek tasarruflar elde edilmesi durumunda, bu 

tasarrufların sözleşmeye bağlı olarak kararlaştırılmış bir bölümü İhale Sahibinde kalacaktır. 

İhale katılımcıları İhale Sahibine daha uygun ödeme koşulları önermekte serbesttir. 

Uygulama Koşulu, Zaman Çizelgesi, Sözleşme Hükmü, Ödeme Takvimi 

İhale Sahibi uygulanan tasarruf önlemlerini 31 Aralık 2017 tarihinde veya öncesinde hayata 

geçirme niyetindedir. Detaylar için, bakınız par. 0. 
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İhale katılımcıları, planlanan bitiş tarihi ve kendi teklif ettikleri teknik çözümler göz önüne 

alındığında, her ay için kendi tasarruf önlemlerinin uygulanmasının garanti edilen sürelerini 

belirteceklerdir. 

İşin zaman çizelgesi (ihale uygulama planının grafik çizelgesi) ve ödeme planı ihalenin ayrılmaz bir 

parçası olarak ihaleyi alacak ihale katılımcısı ile birlikte karara bağlanmak üzere teklife eklenir. 

Uygulama zaman planının talep edilen detaylarını ve aşamalarını dahil edip etmemek ihale 

katılımcısının takdirinde olacaktır. 

Teklif veren uygulanan enerji tasarruf önlemlerinin geri ödemesi için toplam süreyi toplam geri 

ödeme süresi 10 yılı aşmayacak şekilde önermelidir. Geri ödemenin sonlanma tarihi ile 

Sözleşmenin bitiş tarihi örtüşmelidir. Bu hüküm sözleşmenin hüküm ve koşulları ile son ödemesi ile 

ilgili zorunluluklara halel getirmemelidir. 

Garanti ve Teknik Şartlar 

Garanti Süresi ve Garanti Koşulları 

Garanti süresi ve garanti koşulları İB Ek no. 2 içinde mevcut taslak sözleşmede hükme 

bağlanmıştır. 

 

Nitel Koşullar 

Tasarruf ölçümlerinin parametreleri konu ile ilgili teknik standartlarda tanımlanmıştır. Kamu 

ihalesinin konusunu etkileyen teknik şartlar bir dizi yasal yönetmelik ile belirlenmiştir, örneğin:  

(a) Çek Teknik Standartları59 
(b) Avrupa standartları dönüşüm sürecindeki Çek Teknik Standartları 
(c) Avrupa standartları 
(d) Avrupa teknik kabulleri60 
(e) Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanan teknik şartlar 
(f) Yapı teknik sertifikaları61 
(g) Düzenli profesyonel uygulamalarda öngörülen, kamusal olarak erişilebilir diğer belgelerdeki 

teknik şartlar 

İhale katılımcıları tekliflerinde kendi sertifikalı kalite yönetim sistemlerini tanımlarlar. Niteliksel 

şartlar önceden kesin olarak belirlenmiş bir süreye ait kurallarla belirlenmiş hükümlere uygun 

olacaktır ve yüklenici uygulamanın konusunun bunu sağlayacağını garanti etmekle yükümlüdür. 

Öngörülen nitel şartlara uyulmaması, Sözleşmenin İhale Sahibi (müşteri) tarafından söz konusu 

süre zarfında yüklenicinin neden olduğu zararları üstlenmeksizin iptali için bir neden teşkil edebilir. 

Eğer İhale Belgesi ve/veya teknik çalışması herhangi bir şirket ismine, isme, ad veya soyada, 

ürünlerin belirli markalarına ve belli bir işletmeye işaret eden ya da onun organizasyonel bir birimi 

tarafından temsil edilen bir hizmete, örneğin buluş patentleri, faydalı modeller, endüstriyel 

tasarımlar, ticari marka ya da üretim yeri adına atıfta bulunan hizmetlere karşılık gelen herhangi bir 

                                                      
59 Bakınız 22/1997 sayılı Kanun Bölüm 4, düzeltme 71/2000 sayılı Kanun, ve 205/2002 sayılı Kanun. 
60 Bakınız CE belgeli inşaat ürünleri için teknik gereksinim şartlarını koyan 190/2002 no’lu Hükümet 

Kararnamesinin 4. Bölümü 
61 Bakınız seçilen inşaat ürünleri için teknik gereksinim şartlarını ortaya koyan 163/2002 no’lu Hükümet 

Kararnamesinin 3. Bölümü 
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hüküm ya da referans içerecekse, ihale katılımcıları, tekliflerini hazırlarken, bunları niteliksel 

standartların tanımı olarak idrak ederler. İhale Sahibi ayrıca belirlenen nitel standartlarla uyumlu 

olmak koşuluyla başka niteliksel ve teknik olarak benzer çözümlerin uygulanmasına izin verecektir. 

İhale katılımcıları İhale Sahibini tekliflerinde anlaşmaya aykırı herhangi bir standardın herhangi bir 

temel değişikliği ile ilgili olarak bilgilendirmelidir. 

Benzer kalite standartları kullanılarak potansiyel olarak daha iyi parametrelere net bir uygunluk 

gösterilmesi teklif verenin sorumluluğundadır, İhale Sahibi belirsiz biçimde dokümante edilmiş 

herhangi bir nitel standardı reddedebilir. 

Tedarikçi uygulanan herhangi bir tasarruf önleminin nitel parametrelerini kanıtlamak için talep 

edilen herhangi bir incelemeyi, ölçümlemeyi ve testi düzenli olarak yürütme sorumluluğunu üstlenir. 

Sözleşmenin Akdi 

Tekliflere ilişkin müzakerelerin sonucu olarak ilk sırayı alacak olan teklif veren İhale Sahibine 

değerlendirmenin nihai sonucuna ait ilgili tutanağın tesliminden itibaren 7 gün içinde, ihaleye 

katılan İhale Sahibi ile başka bir süre için anlaşmadığı müddetçe, düzeltilmiş bir taslak sözleşme 

teslim eder. 

Bu şekilde düzeltilmiş taslak Sözleşme o ihale katılımcısı tarafından verilen teklif ile ilgili 

müzakerelerin sonuçları ile uyumlu olmalıdır ve -orijinal teklifte zaten mevcut olan ve müzakere 

sonuçlarından etkilenmeyen bilginin yanı sıra- ayrıca müzakereler neticesinde ilgili ihale katılımcısı 

ile yapılmış tüm tutanaklardan doğan anlaşmaları da içermelidir. Bu şekilde düzeltilen taslak 

Sözleşme, teklif içinde bulunan orijinal taslak Sözleşmenin yerine geçecektir. 

İhale Sahibi gerekçelendirilmiş durumlarda ek dokümanların düzeltilmiş taslak Sözleşmeye 

eklenmesini talep edebilir. 

İhale Sahibi, teklif verenin teklifine ilişkin müzakerelerden etkilenmediği sürece, düzeltilmiş bir 

taslak Sözleşmeyi teklife ilişkin müzakere sonuçları ile uyumlu değil ise ve bu müzakerelerden 

doğan tutanaklarda yer alan anlaşmaları yansıtmıyorsa veya teklif veren tarafından sunulan orijinal 

teklifte tarif edildiğinden farklı bir bilgi içeriyorsa reddedebilir. Bu gibi durumlarda İhale Sahibi taslak 

Sözleşmenin yeniden düzenlenme ya da düzeltmesi için makul bir süre belirlemelidir. 

İhaleyi alan teklif verenin düzeltilmiş taslak ihale dosyasını ek süre içinde sunamaması halinde ya 

da teklif verenin böyle bir taslak ihale dosyasını değiştirememesi ya da ileri düzeltmeler 

yapamaması halinde, İhale Sahibi tekliflerinin görüşülmesinin sonucuna göre ikinci ve/veya üçüncü 

sırada olan ihale katılımcılarını tek tek, sırayla, kendi düzeltilmiş ihale dosyalarını sunmak üzere 

davet eder. 

İhale Sahibi, teklifi en uygun olarak değerlendirilen teklif veren ile en uygun teklif veren kararına 

karşı itirazlar için belirlenen sürenin bitiminden önce sözleşme imzalamaz. 

İtirazlar belirlenen süre içinde sonuçlandırılmazsa, İhale Sahibi itirazların giderilmesi için belirlenen 

sürenin sonlanmasından sonra 15 gün içinde kazanan teklif veren ile ihaleyi bağlayacaktır. İhale 

Sahibi ihaleyi kazanan teklif veren tarafından sunulan teklifte yer alan taslak ihaleye uygun olarak 

ihaleyi sonuçlandıracaktır. 
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İhaleyi kazanan teklif veren ihalenin yürütülmesinde talep edildiği şekilde İhale Sahibine gereken iş 

birliğini teklif eder, böylece İhale itirazların çözülmesi için belirlenen 15 günlük sürenin sonlanması 

ile sonuca bağlanabilir. Eğer ihaleyi kazanan teklif veren İhale Sahibi ile böyle bir sözleşme 

imzalamayı reddederse ya da eğer teklif veren gereken iş birliği teklifini sunamazsa, İhale Sahibi 

bu sözleşmeyi ikinci sırada yer alan teklif veren ile imzalayabilir. Eğer ikinci sırada yer alan teklif 

veren İhale Makamı ile böyle bir sözleşme imzalamayı reddederse ya da eğer teklif veren gereken 

iş birliği teklifini sunamazsa, İhale Makamı bu sözleşmeyi üçüncü sırada yer alan teklif veren ile 

imzalayabilir. İkinci veya üçüncü sırada yer alan ve Sözleşme imzalamaya davet edilen ihale 

katılımcıları Sözleşme imzalama davetinin iletilmesinden sonra 15 gün içinde Sözleşmeyi 

imzalamak üzere İhale Sahibine gereken iş birliği teklifini sunar. 

 

Farklı Çözüm 

İhale Sahibi kendisinin talep ettiği önlemlerle ilgili herhangi farklı bir çözüme izin veremez. Bundan 

ayrı olmak üzere, İhale Sahibi İhale Belgesinde tarif edilen tasarruf önlemleri ve ödeme koşulları 

içinde ihale katılımcılarının kendi tekliflerini önermelerine olanak tanır. 

 

Alt-tedarikçiler hakkında Bilgi 

Teklif veren talep edildiği biçimde tüm alt-tedarikçilerin bir listesini kurumsal kimlik bilgilerini, şirket 

varlıklarının tanımı ve onların CZK’000’da beyan edilen performanstaki paylarını KDV hariç ve 

yüzdesel olarak içerecek biçimde (İB Ek no. 13) sunmalıdır. 

Teklif, ek olarak alt-tedarikçi(ler) tarafından onaylanmış ve bu alt-tedarikçi(ler)in kamu ihalesini 

yürütmeye dönük servisleri ya da tedarikçinin kamu ihalesinin uygulanması sırasında yararlanacağı 

ürün ya da hakları (örneğin gelecekteki bir iş birliğine dair anlaşma) sunmaya dair taahhüdünü 

bulunduran bir belge içerir. 

İhale prosedürü içinde teklif veren tedarikçiler aynı ihale prosedüründe aynı zamanda başka bir 

tedarikçinin alt-tedarikçisi rolünü üstlenemez. Bununla birlikte, herhangi bir ihale prosedüründe fiyat 

vermeyen tedarikçiler aynı ihale prosedüründe farklı tedarikçilerin alt-tedarikçisi rolünü 

üstlenebilirler. (bakınız: Yasanın 69(2). Bölümü). 

 

İhale Sahibinin Hakları ve Diğer Bilgiler 

İhale Sahibi aşağıdaki hakları saklı tutar: 

 İhale Belgesi alan ihale katılımcılarının isimlerini açıklamamak; 

 ek bilgi toplanması için ayrılmış süre boyunca karar koşullarını değiştirmek; 

 kamu ihalesini Kanunun 84(2) Bölümü ile uyumlu olarak iptal etmek. 
 

İhale Belgesinin tekil bölümlerinde yer alan bilgi ve veri İhale Sahibinin mevcut kamu ihalesinin 

uygulanmasına ilişkin gereksinimlerini belirler. İhale katılımcıları bütün bu arka plan maddeleri göz 

önünde bulundurur ve tekliflerini hazırlarken bunları kullanacaktır. 
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Prag, 20 Ekim 2016 

 

 

 

………………………………. 
 

MUDr.……., Genel Müdür 
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B.: Nihai EPS sözleşmesinin içeriği 

 

Sözleşmenin ana metni (sözleşmenin genel şart ve hükümleri)  

• Madde 1. Beyanlar  
• Madde 2. Tanımlar  
• Madde 3. Sözleşmenin Amacı 
• Madde 4. Sözleşmenin Konusu 
• Madde 5. Binalardaki Durumun ve Enerji Kullanımının Doğrulanması 
• Madde 6. Akit Tarafların Hakları ve Yükümlülükleri  
• Madde 7. Kapsamlı Test 
• Madde 8. Teslimat  
• Madde 9. Garanti  
• Madde 10. Temel Basit Tedbirler 
• Madde 11. Enerji Yönetimi ve İlgili Hizmetler  
• Madde 12. Garantili Tasarrufların Elde Edilmesine Yönelik Garanti 
• Madde 13. İlave Tedbirler  
• Madde 14. Değişen Şartlar 
• Madde 15. Yıllık Danışmalar/Raporlar 
• Madde 16. Nihai Rapor 
• Madde 17. Tedbirleri Uygulamanın Bedeli 
• Madde 18. Finansman Maliyeti 
• Madde 19. Enerji Yönetimine ve İlgili Hizmetlere İlişkin Ücret 
• Madde 20. Garantili Tasarrufları Elde Etmemenin Yaptırımları 
• Madde 20. Garantili Tasarrufları Elde Etmemenin Yaptırımları 
• Madde 21. Garantili Tasarrufların Aşılması Halinde Verilen Teşvik Primi 
• Madde 22. Nihai Mutabakat 
• Madde 23. Faturalandırma 
• Madde 24. Vade Bitimi 
• Madde 25. Erken Geri Ödeme 
• Madde 26. Diğer Ödeme Hükümleri 
• Madde 27. Karşılıklı Bilgilendirme Yükümlülüğü 
• Madde 28. Gizlilik ve Ticari Sırlar  
• Madde 29. İletişim 
• Madde 30. Yetkili Görevliler 
• Madde 31. Kullanım Hakkı 
• Madde 32. Sigorta 
• Madde 33. Alacakların Devri 
• Madde 34. Mücbir Sebep 
• Madde 35. Hasarlar 
• Madde 36. Alt-Yükleniciler 
• Madde 37. Sözleşmeye Bağlı Cezalar 
• Madde 38. Süre ve Fesih 
• Madde 39. Anlaşmazlıkların Halli 
• Madde 40. Nihai Hükümler 
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Planlar, Ekler 
(tüm teknik, mali vb. boyutları detaylı olarak açıklayan yatırıma özgü bölüm)  
 

• Ek no. 1 Referans Alınan Tüketim Maliyeti de Dahil Başlangıç Durumunun Açıklaması 
• Ek no. 2 Temel Tedbirlerin Açıklaması 
• Ek no. 3 Bedel ve Bedelin Ödenmesi 
• Ek no. 4 Proje Zaman Çizelgesi 
• Ek no. 5 Garantili Tasarruf Tutarları, Garantili Tasarrufları Elde Etmemenin 

Yaptırımları    Garantili Tasarruflar ve Garantili Tasarrufların Aşılması 
Halinde Verilen Teşvik Primi     Tasarruflar 

• Ek no. 6 Ortaya Çıkan Tasarrufların, Enerji Tasarruflarının, Maliyet Tasarruflarının 
Değerlendirmeleri 

• Ek no. 7 Enerji Yönetimi 
• Ek no. 8 Yetkili Görevliler 
• Ek no. 9 Alt-Yüklenicilerin Listesi 
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C. İhale belgesine seçilen ekler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İHALE BELGESİ 
Seçilmiş Ekler 

 
Tadil edilen, Kamu İhaleleri hakkındaki 137/2006 sayılı kanunun IV. Bölümüne, 

uygun olarak hazırlanmıştır 
 

EŞİK DEĞERİN ÜZERİNDE KAMU HİZMET SÖZLEŞMESİ 

İlan ile Müzakere Edilmiş Prosedür 
 

İHALE İŞLEME YÖNERGESI 
 

Kamu İhalesinin Başlığı: 
 

Breclav Hastanesi enerji sisteminin 
yeniden yapılandırılmasında EPS 

yaklaşımı kullanılarak enerji 
hizmetlerinin temini 

 
 
 
 
 
Kamu İhalesinin Kayıt Numarası: 642618 
 
İlan ile müzakere edilmiş prosedür tarihi: 30 Ağustos 2016 
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İÇİNDEKİLER  
 

İB Ek No. 4:  REFERANS DÖNEM İÇİNDEKİ REFERANS ENERJI TÜKETIMI ............. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

İB Ek No 5:  REFERANS DERECE-GÜNLER VE SICAKLIKLAR .................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

İB Ek No 6:  GARANTİ EDİLEN TASARRUF YAPISI ..................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

İB Ek No 8:  GARANTİ EDİLEN TASARRUFLAR  .......................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

İB Ek No 12:  TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ..................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 
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İB Ek no. 4: REFERANS DÖNEM İÇİNDEKİ REFERANS ENERJI TÜKETIMI 

 
Referans Dönem: 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2015 
 

Referans enerji tüketiminin saptanması 2013 ile 2015 yılları arasında faturalanmış gerçek enerji 

tüketimine dayanır. Aşağıda tanımlı değerler üç yıllık ortalamayı yansıtmaktadır (sıcaklık verisi 

değiştirilmeden). 

Tablo 1 1: Nemocnice Břeclav’ın Yerleşkeleri 

 

Kalem Tüketim Birim Maliyet - KDV hariç 
(%21) 

Maliyet - KDV dahil (%21) 

Elektrik 2,794,291 kWs/yıl CZK 6.176.776 CZK 7.473.899 

Doğal gaz 1,551,039 m3/yıl CZK 15.097.510 CZK 18.267.987 

Su 49,302 m3/yıl CZK 3.324.061 CZK 3.822.671 

Diğer giderler -   CZK 2.047.923 CZK 2.109.722 

TOPLAM     CZK 26.646.270 CZK 31.674.278 

 

Tablo 1 2: Hastane Yurdu 

Kalem Tüketim Birim Maliyet - KDV hariç 
(%21) 

Maliyet - KDV dahil 
(%21) 

Elektrik 69,908 kWs/yıl CZK 239.782 CZK 290.136 

Doğal gaz 92,384 m3/yıl CZK 922.568 CZK 1.116.307 

Su 4,110 m3/yıl CZK 284.467 CZK 327.137 

Diğer giderler -   CZK 453.222 CZK 473.440 

TOPLAM     CZK 1.900.038 CZK 2.207.020 

 

Tablo 1 3: Toplam Referans Tüketimi 

Kalem Tüketim Birim Maliyet - KDV hariç 
(%21) 

Maliyet - KDV dahil 
(%21) 

Elektrik 2,864,199 kWs/yıl CZK 6.416.558 CZK 7.764.035 

Doğal gaz 1,643,423 m3/yıl CZK 16.020.078 CZK 19.384.294 

Su 53,280 m3/yıl CZK 3.608.528 CZK 4.149.807 

Diğer giderler -   CZK 2.501.144 CZK 2.583.161 

TOPLAM     CZK 28.546.308 CZK 33.881.298 

 

Veriler sözleşme kapsamında garanti edilen enerji tasarrufuna ilişkin baz enerji maliyetini 
belirlemek için öngörülen değerleri yansıtır. 

 

  .......................................................................  

 Damga ve mühür  
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 ihale katılımcısının yetkili imzacısına ait  
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İB Ek no. 5: REFERANS DERECE-GÜNLER VE SICAKLIKLAR 

 
Başlangıç referans dönem: 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2015 

 

Referans dış ortam sıcaklığı, aşağıdaki gibi, derece-gün yöntemi ile belirlenir: 

tem =13.0°C - Eşit ya da daha yüksek sıcaklıklar ara verme göstergesi iken, sıcaklık bu seviyenin 

altına düşerse, ısıtma çalıştırılacak. 

Sözleşme ömrü süresince, Czech Hydro-Meteorological Institute’un (ČHMÚ) Lednice’teki ČHMÚ 

hava istasyonunda ölçümlenen meteoroloji verisi konuyla ilgili girdi verisi olarak kullanılacaktır. 

Tablo 1 4: Ortalama 22°C iç ortam sıcaklığı ile ilgili Derece-günler 

Yıl/Ay 2013 2014 2015 

Ortalama 

(Referans 
Derece-Günler) 

I. 710 636 623 656 

II. 596 529 571 566 

III. 617 431 508 519 

IV. 280 257 325 287 

V. 124 125 34 94 

VI. 10 0 0 3 

VII. 0 0 0 0 

VIII. 0 0 0 0 

IX. 100 64 61 75 

X. 369 204 348 307 

XI. 486 438 471 465 

XII. 611 592 589 597 

TOPLAM 3902 3277 3530 3570 
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İç referans sıcaklığı, ısıtma ve sıcak su sağlanmasında uygulanan kuralları, ısıtma ve sıcak su 

üretimi için belirlenen ısı tüketimini ve termal enerjinin son kullanıcıya ulaştırılması için binalarda 

cihazlarla iç mekân ısıtma kurulumlarını karşılayacak yönetmelik için gereksinimleri belirleyen 7 

Kasım 2014 tarihinden itibaren yürürlükte olan 194/2007 no’lu Karar ile şarta bağlanmıştır: 

Hastane koğuşları ........................................ 22°C 
Konsültasyon ve bakım odaları .................... 24°C 
Banyolar ....................................................... 24°C 
Ameliyathaneler ........................................... 25°C 
Lobiler, koridorlar, tuvaletler ve merdiven boşlukları 20°C 
 

 

 

 

 

  …………………………………………………………. 
 Damga ve mühür  
 ihale katılımcısının yetkili imzacısına ait 
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http://www.fulsoft.cz/33/194-2007-sb-vyhlaska-kterou-se-stanovi-pravidla-pro-vytapeni-a-dodavku-teple-vody-merne-ukazatele-spotreby-tepelne-energie-pro-vytapeni-a-pro-pripravu-teple-vody-a-pozadavky-na-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTh32QddXOtVPSQ1imCbsZ14CD-vMUnwPlw/?query=194%2F2007&serp=1#ctx=a1#ixzz41ex6xvTI
http://www.fulsoft.cz/33/194-2007-sb-vyhlaska-kterou-se-stanovi-pravidla-pro-vytapeni-a-dodavku-teple-vody-merne-ukazatele-spotreby-tepelne-energie-pro-vytapeni-a-pro-pripravu-teple-vody-a-pozadavky-na-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTh32QddXOtVPSQ1imCbsZ14CD-vMUnwPlw/?query=194%2F2007&serp=1#ctx=a1#ixzz41ex6xvTI
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İB Ek no. 6: GARANTİ EDİLEN TASARRUF YAPISI 

 

Tedarikçi enerji tasarruf önlemlerinin sözleşme ömrü boyunca her bir tekil yıl içinde maliyet 

tasarrufunun en azından her bir yıl için “Toplam garanti edilen tasarruf” başlıklı satırdaki kadar ve 

yekun tablosundaki ‘TOPLAM’ başlıklı satır kadar olmasını garanti eder. Sözleşme ömrü boyunca 

her bir yıldaki bu tasarrufların tahmini (garanti edilmemiş) yapısı diğer satırlarda ve tablolarda 

gösterilmiştir. 

Yıl - Vade - Enerji ve Maliyet Tasarrufu 

- Enerji/Araç - Teknik birim 
bazında 

- CZK bazında 

- 0 
- ……. 2017 

- – 
- 31.12.2017 

- Isı ve yakıtlar 
- G
J/yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Elektrik 
- M
Wh/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Su 
- m
3/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Diğer işletme maliyetleri - - 
- C
ZK/Yıl 

- Toplam garanti edilen 
tasarruflar 

- - 
- C
ZK/Yıl 

- 1 
- 01.01.2018 

- – 
- 31.12.2018 

- Isı ve yakıtlar 
- G
J/yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Elektrik 
- M
Wh/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Su 
- m
3/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Diğer işletme maliyetleri - - 
- C
ZK/Yıl 

- Toplam garanti edilen 
tasarruflar 

- - 
- C
ZK/Yıl 

- 2 
- 01.01.2019 

- – 
- 31.12.2019 

- Isı ve yakıtlar 
- G
J/yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Elektrik 
- M
Wh/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Su 
- m
3/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Diğer işletme maliyetleri - - 
- C
ZK/Yıl 

- Toplam garanti edilen 
tasarruflar 

- - 
- C
ZK/Yıl 

- 3 
- 01.01.2020 

- – 
- 31.12.2020 

- Isı ve yakıtlar 
- G
J/yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Elektrik 
- M
Wh/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Su 
- m
3/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Diğer işletme maliyetleri - - 
- C
ZK/Yıl 

- Toplam garanti edilen 
tasarruflar 

- - 
- C
ZK/Yıl 
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Yıl - Vade - Enerji ve Maliyet Tasarrufu 

- Enerji/Araç - Teknik birim 
bazında 

- CZK bazında 

- 4 
- 01.01.2021 

- – 
- 31.12.2021 

- Isı ve yakıtlar 
- G
J/yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Elektrik 
- M
Wh/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Su 
- m
3/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Diğer işletme maliyetleri - - 
- C
ZK/Yıl 

- Toplam garanti edilen 
tasarruflar 

- - 
- C
ZK/Yıl 

- 5 
- 01.01.2022 

- – 
- 31.12.2022 

- Isı ve yakıtlar 
- G
J/yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Elektrik 
- M
Wh/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Su 
- m
3/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Diğer işletme maliyetleri - - 
- C
ZK/Yıl 

- Toplam garanti edilen 
tasarruflar 

- - 
- C
ZK/Yıl 

- 6 
- 01.01.2023 

- – 
- 31.12.2023 

- Isı ve yakıtlar 
- G
J/yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Elektrik 
- M
Wh/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Su 
- m
3/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Diğer işletme maliyetleri - - 
- C
ZK/Yıl 

- Toplam garanti edilen 
tasarruflar 

- - 
- C
ZK/Yıl 

- 7 
- 01.01.2024 

- – 
- 31.12.2024 

- Isı ve yakıtlar 
- G
J/yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Elektrik 
- M
Wh/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Su 
- m
3/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Diğer işletme maliyetleri - - 
- C
ZK/Yıl 

- Toplam garanti edilen 
tasarruflar 

- - 
- C
ZK/Yıl 

- 8 
- 01.01.2025 

- – 
- 31.12.2025 

- Isı ve yakıtlar 
- G
J/yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Elektrik 
- M
Wh/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Su 
- m
3/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Diğer işletme maliyetleri - - 
- C
ZK/Yıl 

- Toplam garanti edilen 
tasarruflar 

- - 
- C
ZK/Yıl 

- 9 
- 01.01.2026 

- – 
- Isı ve yakıtlar 

- G
J/yıl 

- C
ZK/Yıl 
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Yıl - Vade - Enerji ve Maliyet Tasarrufu 

- Enerji/Araç - Teknik birim 
bazında 

- CZK bazında 

- 31.12.2026 
- Elektrik 

- M
Wh/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Su 
- m
3/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Diğer işletme maliyetleri - - 
- C
ZK/Yıl 

- Toplam garanti edilen 
tasarruflar 

- - 
- C
ZK/Yıl 

- 1
0 

- 01.01.2027 
- – 

- .. …. 2027 

- Isı ve yakıtlar 
- G
J/yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Elektrik 
- M
Wh/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Su 
- m
3/Yıl 

- C
ZK/Yıl 

- Diğer işletme maliyetleri - - 
- C
ZK/Yıl 

- Toplam garanti edilen 
tasarruflar 

- - 
- C
ZK/Yıl 

-  
- TOPLAM 

- 2017 – 
2027  

- Isı ve yakıtlar 
- G
J/yıl 

- C
ZK 

- Elektrik 
- M
Wh 

- C
ZK 

- Su 
- m
3 

- C
ZK 

- Diğer işletme maliyetleri - - 
- C

ZK 

- Toplam garanti edilen 
tasarruflar 

- - 
- C

ZK 

 

Yukarıda tanımlı tablo her bir tekil yer için (örneğin Břeclav Hastanesi yerleşkelerinin her biri için ve 

Hastane Yurdu için ayrı ayrı) doldurulacaktır; buna ek olarak ‘TOPLAM’ başlıklı bir tablo her iki yerin 

toplamı olarak teslim edilecektir. ‘TOPLAM’ tablosunun dip toplamında yer alan tasarruf miktarları 

garanti edilecektir. 

Garanti edilen tasarrufların toplam temin süresi (dolayısıyla yaratılan bu tasarrufların geri ödemesi 

de), ‘TOPLAM’ tablosunda gösterildiği gibi, 10 yılı aşamaz. 

CZK cinsinden verilen finansal veri, İB Ek no. 4’te içerilen hesaplama kuralları ile uyumlu olarak, 

katma değer vergisinden arındırılmış olarak gösterilir. 

 

   .............................................................................. 
 Damga ve mühür  
 ihale katılımcısının yetkili imzacısına ait. 
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İB Ek no. 8: GARANTİ EDİLEN TASARRUFLAR 

 

Sözleşme Süresince Her Tekil Yıl İçin Garanti Edilen Tasarruflar 

 
Sözleşme ömrü boyunca her bir yıl için Garanti Edilen Tasarrufların net özellikleri 

Süre 
CZK cinsinden 

Tasarruflar 
% cinsinden Tasarruflar 

...... tarihinden 
2017 

31.12.2017’ye 
kadar 

  

01.01.2018’den 
31.12.2018’e 
kadar 

  

01.01.2019’dan 
31.12.2019’a 
kadar  

  

01.01.2020’den 
31.12.2020’ye 
kadar 

  

01.01.2021’e 
kadar 

31.12.2021’e 
kadar  

  

01.01.2022’den 
31.12.2022’ye 
kadar  

  

01.01.2023’den 
31.12.2023’e 
kadar  

  

01.01.2024’den 
31.12.2024’e 
kadar  

  

01.01.2025’den 
31.12.2025’e 
kadar  

  

01.01.2026’dan 
31.12.2026’ya 
kadar  

  

01.01.2027’den 2027’ye kadar    

TOPLAM 
...... tarihinden 
2017 

....... tarihine 
kadar 2027 

  

 

Tabloda gösterilen tasarrufların miktarı, Sözleşmenin Ek no. 6’sında gösterilen referans fiyatlarla 

uyumlu biçimde, sabit fiyatlarla aktarılmıştır, KDV hariçtir. (bkz: İB Ek no. 2) 

Önerilen Tasarrufların Garanti Şekli 

(Teklif verenin bu tasarrufları garanti altına almasının biçimi, örneğin, teklif verenin -taslak Sözleşme ile 
uyumlu olarak- ‘garanti edilen tasarruflar’dan daha düşük tasarruflar sağlaması halinde ödeyeceği cezalar ne 
olacaktır.) 

Yukarıda tanımlı garanti edilen tasarruflar eksiksiz olarak garanti edilmelidir. Eğer garanti edilen 

tasarruflar müşteri tarafında herhangi bir hata olmaksızın gerçekleştirilemezse, garanti edilen 

tasarruflarla gerçek tasarruflar (yukarıda tanımlı sabit fiyatlarla ölçülmüş) arasındaki fark müşteriye 
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tedarikçi tarafından bu farka eşit bir parasal ceza olarak ödenecektir. Tasarruf ve olası ceza 

miktarlarının özel hesaplamaları için lütfen Sözleşmenin 6 ve 8 no’lu Eklerine başvurunuz. 

 

 

   .............................................................................. 
 Damga ve mühür  
 ihale katılımcısının yetkili imzacısına ait 

İB Ek no. 9: YASAL FİYAT EKİ 

 
TASARRUF ÖNLEMLERİNİN BEDELİ 

Tasarruf önlemlerini uygulamaya başlamak için bedel CZK  .............................  .00 

Tasarruf önlemlerinin uygulama bedeli (maliyetlendirme dahil)  CZK  .............................  .00 

Tasarruf önlemlerinin uygulama bedeli (hazırlık dahil)  
Toplam - KDV hariç  CZK  ...................................  .00 

KDV  CZK  ...................................  .00 

Tasarruf önlemlerinin uygulanması - Toplam, KDV dahil CZK  ...................................  .00 

 

İHALE FİNANSMANININ TEMİN BEDELİ 

Tedarikçi kredi bedeli (KDV’ye tabi değil) CZK  ...................................  .00 

 

ENERJİ YÖNETİMİ BEDELİ 

Enerji yönetimi bedeli - Toplam, KDV hariç CZK  ...................................  .00 

KDV  CZK  ...................................  .00 

Enerji yönetimi bedeli - Toplam, KDV dahil CZK  ...................................  .00 

 

TOPLAM 

İHALE BEDELİ - TOPLAM, KDV hariç CZK  ...................................  .00 

KDV  CZK  ...................................  .00 

İHALE BEDELİ - TOPLAM, KDV dahil CZK  ...................................  .00 

 

 



 

 

 Sayfa - 94 - 

 

 

   .............................................................................. 
 Damga ve mühür  
 ihale katılımcısının yetkili imzacısına ait 
 

 

Önemli: Lütfen, fiyatları bütün dönem için ilgili tekil yılın basit toplam fiyatı olarak hiçbir 
indirim uygulamadan, Çek Korunasına dönüştürerek veriniz. 
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İB Ek no. 12: TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

İhale Sahibinin ve değerlendirme komitesinin (bundan sonra “komisyon”) ihtiyaçları için uzman bir 

değerlendirme hazırlanacaktır. Bu değerlendirme tekliflerin değerlendirme metodolojisine dayanan 

ölçüm ve değerlendirmesi için malzemeler biçiminde olacaktır. 

Tüm ihale katılımcılarının tekliflerindeki bilgi ve verinin doğruluğu komisyon tarafından 

doğrulanacaktır. Komisyon ihale sahibi tarafından yasal standartlarla uyumlu olarak 

görevlendirilecektir. 

Komisyon teklifleri yasal açıdan ve ihale sahibinin ihale belgesinde belirttiği gereksinimler açısından 

değerlendirecektir. Komisyon böylece bir ihale katılımcısının geçerli bir teklif verip vermediğine karar 

verecektir. İlan edilen koşulları sağlamayan teklifler reddedilmelidir. Komisyon, nihai teklif bedeline 

etkisi olmadığı müddetçe, teklifte yapılan hesap hatalarını göz ardı eder. 

Tekliflerin değerlendirmesi için kriterler ve önemleri şunlardır: 

1. Her türde enerjinin garanti edilen tasarrufunun miktarı - 2013 ile 2015 referans dönemi ile 

kıyaslanarak enerji tesislerinin işletmeye başlaması ile 31 Aralık 2027’ye kadar olan dönemin 

tamamı için finansal olarak ifade edilir. Tasarruflar referans yıldan iskonto edilecektir.  

Önem Derecesi: %45 

Garanti edilen tasarrufların miktarı dijital formda bağımsız bir dosyada ve ilgili özel eklerde 

ibraz edilecektir (aşağıya bakınız). 

2. İhale bedeli (KDV dahil) Teklifin amacı için, bu fiyat ihale sahibi tarafından seçilen ihale 

katılımcısına 31 Aralık 2027’ye kadar olan dönem için ödenecek indirimli toplam fiyattır. 

Önem Derecesi: %40 

Tanımlanan örnek ihale bedelinin hesaplanması dijital formda ayrı bağımsız bir dosyada 

tanımlanmıştır. 

3. Teknik önlemler teklifinin karmaşıklığı ve kalitesi, yani teklif edilen hizmetlerin kapsamı, 

özel teknolojilerin ve onların işletilmesi ve kullanımının ekonomik (fakat aynı zamanda teknik 

ve kişisel) yararları anlamına gelir. Daha belirgin olmak gerekirse, komisyon şu özellikleri 

değerlendirir (tüm önlemler için): 

a. Önlemin tanımının eksiksizliği ve belirsizliğe yer vermemesi (%10) 

b. Tasarruf tahminlerinin doğruluğu, ayrıca belirtilmiş olası Diğer Doğrudan Maliyetler62 
(%70) 

c. Maliyetlerin yeterliği (%10) 

d. Olası diğer faydalar: yaşam süresi, seçilen çözümün güvenilirliği, işletme 
gereksinimleri ile uyum vb. (%10) 

Önem Derecesi: %15 

                                                      
62 Diğer doğrudan maliyetler 
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Teklif bedeli ayrıca komisyon tarafından ihalenin konusu açısından da değerlendirilecektir. Eğer 

teklif ihalenin konusu açısından aşırı düşük bir teklif bedeline sahipse, komisyonun ihale 

katılımcısından teklifinin belirli bölümlerine -teklif bedeline en çok etki edenlerine- ilişkin yazılı 

açıklama talep etmekle yükümlüdür. Aşırı düşük teklif bedeline ilişkin bu yazılı açıklamaya göre 

komisyon ihale katılımcısını komisyonun toplantısına sunulan yazılı düşük fiyat açıklamasını 

görüşmek üzere davet edebilir. 

Belirsizlikler halinde komisyon ihale katılımcısından tüm teklifin yazılı açıklamasını talep edebilir. 

Yazılı açıklamanın alınması ile komisyon ihale katılımcısını teklife ilişkin sunulan yazılı açıklamanın 

daha detaylı açıklanması için toplantıya davet edebilir. 

İhale Sahibi sunulan veriyi, parametreleri ve değerlendirme kriterlerine ilişkin genel bilgiyi, bunlar 

sözleşmede düzgün biçimde koşullara bağlanmamışsa ve teklifte yeterince yansıtılmıyorsa ya da 

etik dışı olarak bulunuyorsa kabul etmeme hakkına sahiptir. 

Bir teklifi değerlendirmek için komisyon 1’de 100’ bir skala kullanır. Her bir teklif belirtilen kriterler/alt 

kriterlerin her biri için kesin bir puan tutarı alır. Puanların toplamı teklifin belirli alt kriterlere göre 

başarısını yansıtır. 

Ölçümlenebilir kriter için (en iyi teklifi bir kriterde olası en yüksek değeri alan teklif olarak ifade 

edenler için - örneğin garanti edilen tasarruflar [rakam ne kadar yüksekse o kadar iyidir]) belirli bir 

kriterin değerlendirilen bütün tekliflerdeki toplamı (yani alınan puanların toplamı) %100 olarak 

değerlendirilir. Daha sonra her teklif bu özel kriterde kazandığı puanlar baz alınarak bu toplamdaki 

kendisine ait oranını alır. Her bir teklifin belirli kriterler için edindiği puanlar toplamı böylece bir 

yüzdeye dönüştürülür. Mantıksal olarak, belirli alt kriterlerden en yüksek puan toplamını elde eden 

teklif aynı zamanda %100’lük tüm puanlar toplamında en yüksek orana (yüzde olarak ifade edilir) 

sahiptir. 

Ölçümlenebilir kriter için (en iyi teklifi bir kriterde olası en düşük değeri alan teklif olarak ifade 

edenler için - örneğin teklif bedeli [rakam ne kadar düşükse o kadar iyidir]) belirli bir kriterin karşılıklı 

değerlendirilen bütün tekliflerdeki toplamı (yani alınan puanların toplamı) %100 olarak 

değerlendirilir. Daha sonra her teklif bu özel alt kriterde (karşılıklı olarak) kazandığı puanlar baz 

alınarak bu toplamdaki kendisine ait oranını alır. Her bir teklifin belirli kriterler için edindiği puanlar 

toplamı böylece bir yüzdeye dönüştürülür. Mantıksal olarak, karşılıklı değerlerin kullanılmasıyla, 

belirli kriterlerden en düşük puan toplamını elde eden teklif %100’lük tüm puanlar toplamında en 

yüksek orana (yüzde olarak ifade edilir) sahiptir. 

Ölçümlenemeyen kriterler/alt kriterler ihale sahibinin kendi tasarımına göre değerlendirilecektir. Bu 

değerlendirmenin sonuçları kriterlerden/alt kriterlerden en yüksek değerin ihale sahibine en büyük 

faydayı sağlayacağı biçiminde değerlendirilecektir. Her alt kriter ihale sahibi için farklı önemde 

olabilir (ve bundan dolayı değerleri farklı ağırlıklara sahip olabilir). Bir alt kriterin ağırlık ve değerini 

kullanarak ihale sahibi tüm alt kriterlerin değerlerini her bir kriterin bir toplam değerinde 

toplayacaktır. Tüm tekliflerin bu değerlerinin toplamı %100 olarak alınacak ve her bir teklif kazandığı 

puanlar baz alınarak yine bu toplamda yüzde ile ifade edilen kendi oranını alacaktır. 

Komisyon tekliflerin değerlendirme sürecini sadece bir ihale katılımcısından teklif gelmesi halinde 

başlatmaz. 
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Tekliflerin ölçüm ve değerlendirme süreci komisyon tarafından yazılı bir rapor ile kayda geçirilir. 

Rapor değerlendirilen tekliflerin listesini, komisyon tarafından reddedilen tekliflerin reddedilme 

nedenlerini de içeren listesini, kalan tüm tekliflerin değerlendirme sürecinin tanımını ve bu sürecin 

gerekçelendirmesini, ve tekil kriterler için kullanılan değerlendirme metodunun kaydı ile son olarak 

komisyon üyelerinin listesini içerir. 

Teklifi değerlendirilen ve müzakere sürecine daha önce yayımlanmış bir ihale notu ile katılım 

dışında bırakılmamış tüm ihale katılımcıları tekliflerin değerlendirilmesinin kendilerine ihale sahibi 

tarafından yazılı biçimde gönderilen ilk sonuçlarını alırlar. Eş zamanlı olarak ihale sahibi tüm ihale 

katılımcılarına tekliflere bağlı olarak ilk müzakerelere katılmaları için yazılı davette bulunur. 

Müzakerelerin zaman, yer ve resmi dili belirtilmelidir. 

Müzakereler ihale katılımcılarının sayısını düzenli olarak azaltmak için birçok fazda 

gerçekleşecektir. İhale katılımcılarının sayısı değerlendirilen tekliflere bağlı olarak azalacaktır. Bu 

sıralama her bir müzakere fazının sonunda oluşturulur ve komisyonun düzeltilmiş teklifleri 

değerlendirmesinin sonuçlarını yansıtır. Her fazın sonunda sıralamanın sonundaki ihale katılımcısı 

dışarıda bırakılır ve sonraki aşamaya katılmaya davet edilmez. 

İhale sahibi müzakereleri komisyona ve ayrıca davet edilen bağımsız uzmanlara delege eder. 

Her bir müzakere fazının sonlanmasının ardından komisyon, koşullara bağlanmış değerlendirme 

kriterlerinin tümünün kullanıldığı müzakerelerin sonuçlarına dayanarak ihale katılımcılarının 

sıralamasını oluşturur. Komisyon sıralamanın oluşturulmasına ilişkin bir protokol hazırlar. Bu 

protokol müzakerelerin sonuçlarını ve bu müzakerelerin değerlendirilmesini, ihale katılımcılarının 

sıralamasını ve bir sonraki aşamaya davet edilen katılımcıların listesini içerir. 

İhale sahibi bu protokolü ilgili aşamada yer alan tüm ihale katılımcılarına ilgili müzakere fazının 

tamamlanmasının ardından 5 gün geçmeden iletmek ile yükümlüdür. 

Herhangi bir müzakere fazının öncesinde ihale sahibi ihale katılımcılarını önlerindeki aşamanın 

müzakerelerin son fazı olduğuna dair bilgilendirebilir. Bu, ihale sahibi ile tüm ihale katılımcıları 

arasında herhangi bir zamanda kararlaştırılabilir. 

İhale belgesi kapsamında olmayan diğer konular (herhangi bir belirsizlik halinde) Kamu 

Sözleşmeleri hakkında, tadil edilmiş 137/2006 no’lu kanun ile uyumlu olarak karara bağlanır. 

 

1. Garanti edilen tasarrufların miktarı (ilk değerlendirme kriteri) 

Bu kriter her türden enerji ve enerji ile bağlantılı masraflarda garanti edilen tasarrufun miktarının 

ölçümlenmesini içerir. Miktar finansal olarak sabit fiyatlarla ve bütün dönem için toplam yekun olarak 

ifade edilecektir (tasarruf garantisine başlanması ile başlayarak ve sözleşmenin sonlanması ile 

biterek ve referans yıldaki enerji tüketimi ile karşılaştırılarak). Tekil tekliflerin karşılaştırılması 

amacıyla yekun 2017 yılına indirgenecektir. 

Teklif ve sözleşme taslağı sözleşme süresinin her bir yılında garanti edilen tasarruf miktarını açık bir 

biçimde ve ihale katılımcısının bu tasarrufları kanıtlayacağı ve garanti edeceği bir biçimde, ihale 

katılımcısının gerçek tasarruflar garanti edilen tasarruflardan daha düşük olursa hangi finansal 

yaptırımları ödeyeceği anlamına gelmek üzere, belirlemelidir (Ek ZD no. 8’de belirtilmiş). 
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Teknik birimlerde garanti edilen yıllık tasarruf miktarının ve finansal birimlerdeki operasyonel 

maliyetlerdeki tasarrufların belirlenmesi ayrıca ihale belgesinin parçası olacak dijital formda 

bağımsız bir dosyada yer alacaktır. Teklif veren bu dosyayı tam bir biçimde teklifinin bir parçası 

olarak sunmakla yükümlüdür. 

2. Teklif bedeli (ikinci değerlendirme kriteri) 

Tekliflerin karşılaştırılması için teklif bedelinin dokümantasyonu 

İş teklifi amacıyla verilen ihale bedeli seçilen ihale katılımcısına 31 Aralık 2027’ye kadar olan dönem 

için ihale sahibi tarafından ödenecek bedeldir. Tekil tekliflerin karşılaştırılması amacıyla model 

ihale bedeli hesaplama metodu dijital formda bağımsız dosyada belirlenmiştir (Ek ZD no. 10). 

Toplam fiyat yapısının dokümantasyonu 

Model ihale bedelinin yanı sıra (Ek ZD no.10) ihale katılımcısı açık bir biçimde toplam fiyat ve 

bunun yapısını63 teklifinde ve sözleşme taslağında belirtmek ile yükümlüdür. Teklif veren ayrıca 

sözleşme süresi boyunca her bir yıl ihale sahibinden talep edilen geri ödemelerin miktarını 

belirtmek ile yükümlüdür. Bunun sözleşme eklerinde ve ayrıca zorunlu fiyat ekinde (Ek ZD no. 9 ve 

10) koşullara bağlanması gerekir. 

Toplam bedelin yapısı aşağıdaki kırılım ile sunulmalıdır: 

a) tasarrufların ve diğer önlemlerin uygulama hazırlık bedeli 

b) tasarruf önlemlerinin uygulama bedeli (yani tesislerin teslim ve kurulumu) 

c) sözleşme finansmanının güvence bedeli (tedarikçinin kredisi) 

d) enerji yönetiminin sözleşmeye bağlı hizmetlerinin bedeli (tasarrufların izlenmesi ve 
değerlendirilmesi dahil) 

e) diğer olası hizmetlerin bedeli (tutar ve gerekçelendirme teklif veren tarafından sunulur) 

Verimlilik ve diğer tasarrufların (ilgili inşaat maliyetlerini de içeren tesislerin teslim ve kurulumu) 

uygulanmasının bedeli ilgili hesaplama ile desteklenir (teslimatların listesi ve ilgili iş gücü maliyeti 

ya da kabaca kalem kalem listelenmiş bütçe). Hesaplamanın zorunlu fiyat ekinin ardından teklifin bir 

parçası olması gerekir. 

Toplam bedel, ihalenin kapsamının tamamlanması ile birlikte tamamlanma için önerilen süreye 

uyulmasını ve ihale belgesinde yer alan tüm diğer koşullara uyulmasını temsil eder. Teklif veren 

teklifinin ve teklifteki toplam bedelin bu koşullarda ve ihale belgesinde yer alan tüm teslimatı ve iş 

gücü maliyetlerini tüm proje dönemi için içermesinden sorumludur. Teklif veren ayrıca sözleşmenin 

yerine getirilmesinin bütün yönleri ve bunun maliyetlerinin, diğer tekliflerle karşılaştırılabilmesi için, 

hesaplanan model fiyatta yansıtıldığı gerçeğinden sorumludur. 

Toplam fiyatın aşılması durumu 

İhale sahibi sadece açık ve kanıtlanabilir bir biçimde kendisi tarafından sipariş edilmiş ilk sözleşme 

bedelini aşan teslimat ve iş gücü masraflarını karşılar. Sipariş edilen teslimat ve iş gücü maliyetleri 

tedarikçi tarafından değerlendirilecek ve bedelinde anlaşılmasının ardından (526/1990 sayılı 

bedeller hakkındaki kanunun düzenlenmiş hali ile uyumlu olarak) yeni bedel sözleşme ekinde 

belirtilecektir. 

                                                      
63 Bu basit toplam tekliflerin karşılaşması amacıyla kullanılmamalıdır. 
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Fiyat ayrıca (sadece) aşağıdaki şartlar oluşursa yükselebilir: 

 KDV oranlarında bir değişiklik olması, bedel bu durumda mevcut yönetmeliğe göre ayarlanır. 

 Toplam bedel (uygulama için) teklif kabul edildikten itibaren en az 12 ay süresince teklif 
veren tarafından garanti edilmelidir. İhale sahibi tarafındaki mahzurların sözleşmenin bu 
zaman içinde yerine getirilmesini engellemesi halinde bedeli düzenleme seçeneği mevcuttur, 
ancak sadece enflasyondaki değişiklikler (Çek İstatistik Ofisi tarafından sağlanan verilere 
dayanarak) yansıtılır. 

 

3. Önlemlerin teknik şartnamesinin karmaşıklığı ve kalitesi 

Ulaşan ihale belgesine dayanan teklifte, teklif veren (kendisine göre) EPS projesinde kullanılmak 

için uyumlu kendi önlem setini sunar. Teklif veren ayrıca kendisi tarafından seçilecek önlemlerin 

ekonomik kazanımlarının uzun vadeli garantisine hazır ve istekli olmalıdır. 

Enerji verimliliği önlemleri için kaliteye ilişkin gereksinimler 

Kaliteye ilişkin ana gereksinim teknolojik önlemlerle garanti edilen enerji ve maliyet tasarrufu miktarı 

arasındaki ilişkinin ispat edilmesidir. 

Teklif veren tarafından teklif edilen enerji verimliliği önlemleri ihale belgesi ve onun koşulları ile 

bunlar ancak garanti edilen tasarrufa ulaşma hedefi ile uyumlu ise uyum halindedir. Enerji verimliliği 

önlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen gereksinimler de karşılanmalıdır: 

 Uygulama zamanı sırasında geçerli olan ilgili teknik norm ve direktifler (bakınız ihale 
belgesinin ana gövdesindeki 5.6 no’lu bölüm) ile uyumlu olmak. Bu norm ve direktifler ihale 
sahibi tarafından asgari teknik standartlar olarak dikkate alınır, 

 hedef binaların mevcut durum ve koşullarını ve işletim ve kullanımlarının mevcut durumunu 
yansıtacak biçimde tasarlanmış olmak, böylece bakım ve onarım için ihale sahibi tarafından 
ödenmesi gerekecek herhangi bir yersiz masrafı önlemek. Bu koşul sözleşmenin 
sonlanmasından sonra 5 yıla kadar geçerli olmalıdır, 

 mevcut bina ve teknolojik ekipman ve özelliklerle (mevcut yönetici ve düzenleyici sistemler 
dahil) uyumlu olmak ya da bu yönetici ve düzenleyici sistemleri tamamen ikame etmek, 

 sözleşme ile mutabık kalınan yapıya sahip olmak ve sözleşmenin sona ermesinin ardından 
yedek parça bulunurluğuna ilişkin talepleri karşılamak 

 hijyenik norm ve direktifler ile tanımlı iç konfor standartlarından daha düşük ya da yetersiz 
seviyeye neden olmayı engellemek 

 binaların gereğinden fazla kullanımını sınırlamayacak şekilde uygulanarak oluşacak fiziksel 
aksaklıkların oluşmasını engellemek 

 ısıtma, sıcak su üretimi ve nesnelerin havalandırmasına ilişkin geçerli normlarla uyumlu 
olmak 

 

Teklif veren tarafından sunulan her önlem ayrıca şunları içermelidir: 

(i) özel teknik çözümün tanımı, 

(ii) üretici adını, diğer kimlik özelliklerini ve teknik parametrelerini (üreticiden alınan veri 
sayfası tercih edilir) de içeren çözümde kullanılan bileşenler listesi, 

(iii) önlemin garanti edilen yaşam süresi (bu tip bir önlemde belirtilmiş beklenen kullanım 
yoğunluğu), 
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(iv) yatırım maliyetlerinin hesaplanması (şu kırılım ile: inşa maliyetleri, malzeme 
maliyetleri) 

(v) yıllık operasyonel maliyetler (şu kırılım ile: genel bakım ve muhafaza, revizyonlar, 
lisans ücretleri, enerji tüketimi ve diğerleri ....................) 

(vi) enerji, su ve diğer maliyet tasarruflarının (ya da artışlarının), eğer bu uygulama ile 
ilgili bir konu ise, ölçümü 

 

Sözleşme süresi içinde uygulanan önlemlerin geri ödeme periyodunun başlangıç ve bitişini teklif 

veren kendisi önermelidir. Toplam geri ödeme süresi 10 yılı aşmamalıdır. 

Bu kriterleri kullanarak yapılan değerlendirme sırasında ihale sahibi yukarıda belirtilen tüm bilgiyi 

göz önünde bulunduracak ve daha uzun ömürlü, daha az operasyonel ve bakım maliyetine sahip ve 

daha yüksek operasyonel tasarrufa sahip önlemleri tercih edecektir. Müzakere süreci sırasında teklif 

veren teklifini destekleme ve sunduğu önlemler ve çözümlerin kalitesini müdafaa etme fırsatına 

sahip olacaktır. 

 

Enerji verimliliği tesislerinin bakım ve değişimi 

Enerji verimliliği önlemlerinin işletimini ve doğru çalışmasını garanti etmek için ihale sahibinin özel 

olarak eğitilmiş çalışanları tarafından genel bakım gerçekleştirilecektir. Bu bakım bütün sözleşme 

süresince gerçekleştirilecek ve uygulanan bütün enerji verimliliği önlemlerini (tüm tesisler, özellikler 

ve sözleşmede kapsandığı anlamıyla bütünleşik ya da taşınmış sistemler) kapsayacaktır. Ancak 

sözleşmenin enerji tesislerinin işletmesini içerecek biçimde genişletilmesi durumunda genel bakım 

ilgili müteahhit tarafından yürütülebilir. 

Tüm tesislerin, özelliklerin ve bütünleşik ya da taşınmış sistemlerin bakımı sırasında ihale sahibi, 

ihale katılımcısından gelen operasyonel kurallara ve hükümlere bağlı kalmakla yükümlüdür. 

Yukarıda belirtilen imkanlar dahilinde periyodik revizyonlar, kontroller ve bakım sözleşme 

süresi boyunca ihale sahibinin kendisi tarafından sağlanacaktır. Bu aynı zamanda talep edilen 

tüm teknik, yönetsel ve ilgili önlemin düzgün işlev görmesini garanti altına almak amacıyla bakımını 

yapmak ya da bunun işlerliğini iyileştirmek için gereken ekonomik önlemler için de geçerlidir (belirli 

bir önlemin belirtilen yaşam ömrüyle sınırlıdır). 

Teklif veren sistemlerin işlev ve işletimini uygun biçimde izleyecek ve gerek duyulması halinde 

tercihen ihale sahibinin eğitilmiş çalışanlarını kullanarak müdahale edecek ya da gerekirse 

doğrudan müdahale edecektir. Protokolün kopyaları ihale sahibine ibraz edilecektir. 

Teklif veren tarafından seçilen bakım stratejisi düzenli bir enerji sistemi yönetimine ilişkin taleplerle 

uyumlu olmalıdır. Herhangi bir ekipman ya da parçalarının gereksiz yere değişimi istenmeyen bir 

durumdur. 
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Ek III: Fabrika A 

Hedef ve Kapsam 

Proje, süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firmanın Sakarya ilinde bulunan fabrikasında 

uygulanmıştır.  

Proje ile işletmenin buzlu su hattına hizmet eden NH3 (Amonyak) akışkanlı soğutma sistemi yerine 

MHI marka yüksek verimli santrifüj soğutma grubu  (chiller) kullanımı amaçlanmıştır. 

Daha verimli soğutma grubunun kullanıma sokulması ile aynı soğutma yükü için daha az elektrik 

tüketilmesi, dolayısıyla önemli miktarda elektrik tasarrufu sağlanması amaçlanmıştır. 

Uygulama Öncesi Durum 

Projenin gerçekleştiği işletme süt ve süt ürünleri üretimi yapan bir işletmedir. Proses gereği soğutma 

enerjisi kullanılmaktadır ve soğutma için kullanılan enerji fabrikanın total enerji tüketimi içerisinde 

dikkate değer bir paya sahiptir. 

İşletmede iki farklı soğutma hattı bulunmaktadır. Bu hatlar buzlu su ve glikollü su hatları olarak 

adlandırılmışlardır. Buzlu su hattı çoğunlukla proses eşanjörlerine hizmet etmektedir. Bu eşanjörler 

proses akış şemasında süt kabul ile ambalajlama arasındaki noktalarda kullanılmaktadır. Yapılan 

ölçümlerde su sıcaklıkları aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir; 

 Prosese gidiş sıcaklığı  : 1,9 oC 

 Prosesten dönüş sıcaklığı : 5 oC 

Ek olarak yapılan soğutma yükü ve elektrik tüketimi ölçümlerine göre soğutma sisteminin COP 

değeri 2,82 olarak hesaplanmıştır. Amonyak akışkanlı soğutma sistemlerinde COP değerinin belli 

toleranslar içerisinde önemli bir değişikliğe uğramayacağı not edilmelidir. 

Buzlu su hattının soğutma kapasitesi kullanıldığı alt-proseslerdeki üretim durumuna göre 

değişebilmektedir. Fakat yıl boyunca gerçekleşen kapasite eğrisini belirleyebilmek oldukça güçtür. 

Dolayısıyla yıllık kapasite dağılımı AHRI standartlarının referans alındığı IPLV hesabı kabulleri baz 

alınarak öngörülmektedir.  Dolayısıyla proje öncesi buzlu su sisteminin yıllık kapasite dağılımı, 

çalışma rejimi ve enerji tüketimi aşağıda belirtildiği şekilde olmaktadır; 

Açıklama 

 

Yük 

 
COP 

Soğutma 

Kapasitesi 

 (kW) 

Soğutma 

İhtiyacı 

 (kW) 

Elektrik 

Tüketimi 

 (kW) 

Yıllık Çalışma 

Süresi  

 (h) 

Toplam 

Elektrik 

Tüketimi 

 (kWh) 

Mevcut 

(Amonyak) 

Hava 

Soğutmalı 

Chiller 

 

100% 2,82 2.260,0 2.260,0 801,4 79,2 63.472,3 

75% 2,82 1.695,0 1.695,0 601,1 3.326 1.999.378,7 

50% 2,82 1.130,0 1.130,0 400,7 3.564 1.428.127,7 

25% 2,82 565,0 565,0 200,4 864 173.106,4 

          7.833,6 3.664.085,1 

Mevcut 

Chiller'in 

Elektrik 

Tüketimi 

(kWh) 

3.664.085 kW 
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Performans Sözleşmesi 

Türü : Garantili Performans 

Aşağıda MHI firması tarafından garanti edilen cihaz performans değerleri yer almaktadır. Cihaz tam 

yük kapasitesi 2.260 kW’tır. Tabloda yer alan değerler farklı yük ve kondenser suyu sıcaklıklarındaki 

COP değerleridir. Örneğin 28oC kondenser suyu sıcaklığı ve %75 yük için (1.695 kW) chillerin COP 

değerinin minimum 5,89 olması gerektiği görülebilmektedir. Test sırasında elde edilen COP 

değerleri ile bu tabloda yer alan COP değerlerinin karşılaştırılması yapılacak ve yıllık kestirim 

gerçekleştirilecektir. 

Her iki taraf, Tablo 1’de verilen 3.664.085 kWh/yıl elektrik tüketim değerinin işletmenin temel tüketim 

değerini olduğunu kabul eder. Ölçümler sırasında soğutma yükünün değişiklik göstermesi 

durumlarında bile Tablo 1’de verilen yıllık çalışma süreleri ve yükleri temel alınarak hesap 

yapılacaktır. Sözleşmeye konu olan soğutma grubu uygulaması ardından, işletmenin verilen temel 

tüketim değerlerinin işletme şartları (kapasite ve süre) aynı kalması koşulu ile elektrik tüketiminin  

azalması ve performans testlerinin bu durumu doğrulaması beklenmektedir. 

Ek III 5: Chiller Performans Tablosu 

 

Uygulama Sonrası Durum 

Proje kapsamında mevcut amonyak akışkanlı soğutma grubunun MHI marka su soğutmalı santrifüj 

soğutma grubu ile değişimi gerçekleştirilmiştir. Buzlu su hattının MHI soğutma grubunun 

evaporatörüne entegrasyonu sağlanmış, bunun dışında sistemde herhangi bir revizyona 

gidilmemiştir (Buzlu su tesisatı, buzlu su pompaları vb. değiştirilmemiştir). Uygulaması yapılan 

soğutma grubu proje öncesi sıcaklık ve soğutma yükünü karşılayacak şekilde dizayn edilmiş ve 

performans hesapları yapılmıştır.  Proje kapsamında uygulaması yapılan chillerin dizayn 

parametreleri ve performans değerleri aşağıda belirtilmiştir; 

Tablo 1 

Açıklama 

 

Yük 

 
COP 

Kule Su 

Sıcaklığı 

 (°C) 

Soğutma 

Kapasitesi 

 (kW) 

Soğutma 

İhtiyacı 

 (kW) 

Elektrik 

Tüketimi 

 (kW) 

Yıllık 

Çalışma 

Süresi  

 (h) 

Toplam 

Elektrik 

Tüketimi 

 (kWh) 
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Yeni 

MITSUBISHI 

HEAVY 

INDUSTRIES                             

ETI70A 

100% 5,11 30 2.260,0 2.260,0 442,3 79,2 35.027,8 

75% 6,81 24,15 1.695,0 1.695,0 248,9 3.326 827.936,6 

50% 9,14 18,30 1.130,0 1.130,0 123,6 3.564 440.625,8 

25% 7,11 18,30 565,0 565,0 79,5 864 68.658,2 

            7.833,6 1.372.248,4 

Yeni 

Chiller'in 

Elektrik 

Tüketimi 

(kWh) 

1.372.248 kW 

 

Chiller sisteminde, elektrik tüketimi elektrik sayacı ile soğutma  yükü ise kalorimetre ile cihaz ekranı 

üzerinden okunabilmektedir. Performansı etkileyen diğer bir parametre olan kule suyu ve buzlu su 

giriş çıkış sıcaklıkları da cihaz üzerindeki panelden okunabilmektedir. Tüm bu değerlere dair 

geçmişe dönük trendler kaydedilmekte ve tüm bu parametrelere göre ortaya çıkan COP değerlerin, 

taahhüt edilen değerler ile karşılaştırılması yapılabilmektedir.  

Performans kontrolü için 06.07.2017 tarihinde çalışan sistem üzerinde bir takım ölçümler alınmıştır.  

Ölçüm sonuçları aşağıda belirtilmiştir; 

 Prosese gidiş sıcaklığı  : 1,56 oC 

 Prosesten dönüş sıcaklığı : 4,98 oC 

 Kondenser giriş sıcaklığı : 24,12 oC  

 Kondenser çıkış sıcaklığı : 27,37 oC 

 Soğutma kapasitesi  : 937,75 kW (%41,5 yük) 

Bu değerlere göre taahhüt edilen COP değeri 6,33 olarak teknik spesifikasyondan okunmaktadır. 

Ölçülen COP değeri ise 6,93’tür. Dolayısıyla fiili durumdaki COP değeri taahhüt edilen değerden 

%9,5 daha yüksek çıkmaktadır.  

Öngörülen kapasite ve çalışma saatine göre yapılan tasarruf edilen elektrik miktarı aşağıdaki 

tabloda hesaplanmıştır. 

Açıklama 

 

Yük 

 
COP 

Kule Su 

Sıcaklığı 

 (°C) 

Soğutma 

Kapasitesi 

 (kW) 

Soğutma 

İhtiyacı 

 (kW) 

Elektrik 

Tüketimi 

 (kW) 

Yıllık 

Çalışma 

Süresi  

 (h) 

Toplam 

Elektrik 

Tüketimi 

 (kWh) 

Mevcut 

(Amonyak) 

Hava 

Soğutmalı 

Chiller 

 

100% 2,82 - 2.260,0 2.260,0 801,4 79,2 63.472,3 

75% 2,82 - 1.695,0 1.695,0 601,1 3.326 1.999.378,7 

50% 2,82 - 1.130,0 1.130,0 400,7 3.564 1.428.127,7 

25% 2,82 - 565,0 565,0 200,4 864 173.106,4 

            7.833,6 3.664.085,1 

Mevcut 

Chiller'in 

Elektrik 

Tüketimi 

(kWh) 

3.664.085 kW 

Yeni 

MITSUBISHI 

100% 5,11 30 2.260,0 2.260,0 442,3 79,2 35.027,8 

75% 6,81 24,15 1.695,0 1.695,0 248,9 3.326 827.936,6 



 

 

 Sayfa - 104 - 

 

HEAVY 

INDUSTRIES                             

ETI70A 

50% 9,14 18,30 1.130,0 1.130,0 123,6 3.564 440.625,8 

25% 7,11 18,30 565,0 565,0 79,5 864 68.658,2 

            7.833,6 1.372.248,4 

Yeni 

Chiller'in 

Elektrik 

Tüketimi 

(kWh) 

1.372.248 kW 

Elektrik 

Tasarrufu 

Annual  

(kWh) 

2.291.837 kW 

Yıllık 

Elektrik 

Tasarrufu  

(USD) 

160.428,57 USD 

Gerçekleşen bu elektrik tasarrufu ile birlikte çevresel etkilerde de olumlu bir değişiklik 

gerçekleşecektir. Tasarruf edilen eletrik enerjisini üretim sırasında gerçekleşen CO2 salınımı  da 

bertaraf edilmiş olacaktır. 

CO2 Emisyon Azalımı → 2.291.837 kW x 0,583 kg/kW =1.336.141 kg / yıl 
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Ek IV: Fabrika B 

Hedef ve Kapsam 

Proje, süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firmanın Bursa ilinde bulunan fabrikasında 

uygulanmıştır.  

Proje ile işletmenin glikol hattına hizmet eden NH3 (Amonyak) akışkanlı soğutma sistemi yerine MHI 

marka yüksek verimli santrifüj soğutma grubu  (chiller) kullanımı amaçlanmıştır. Ek olarak proseste 

kapasite arttırımına gidilmiş ve yeni yapulan soğuk odalara evaporatör montajı, gerekli tesisatın 

montajı ve glikol hattına kapasite artışından dolayı 2 sirkülasyon pompası eklenmesi, soğutma 

kulesi ve kule pompa grubu da proje kapsamı içerisinde uygulanmıştır. Chiller kapasite artışı dikkate 

alınarak seçilmiştir. 

Daha verimli soğutma grubunun kullanıma sokulması ile aynı soğutma yükü için daha az elektrik 

tüketilmesi, dolayısıyla önemli miktarda elektrik tasarrufu sağlanması amaçlanmıştır. 

Uygulama Öncesi Durum 

Projenin gerçekleştiği işletme süt ve süt ürünleri üretimi yapan bir işletmedir. Proses gereği soğutma 

enerjisi kullanılmaktadır ve soğutma için kullanılan enerji fabrikanın total enerji tüketimi içerisinde 

dikkate değer bir paya sahiptir. 

İşletmede iki farklı soğutma hattı bulunmaktadır. Bu hatlar buzlu su ve glikollü su hatları olarak 

adlandırılmışlardır. Glikollü su  hattı çoğunlukla soğuk odalara hizmet etmektedir. Soğuk odalar 

ambalajlaması yapılan üreünlerin girip çıktığı bir alt-proses olarak düşünülebilir. Yapılan ölçümlerde 

su sıcaklıkları aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir; 

 Prosese gidiş sıcaklığı  : -5 oC 

 Prosesten dönüş sıcaklığı : -2 oC 

Ek olarak yapılan soğutma yükü ve elektrik tüketimi ölçümlerine göre soğutma sisteminin COP 

değeri 2,00 olarak hesaplanmıştır. Amonyak akışkanlı soğutma sistemlerinde COP değerinin belli 

toleranslar içerisinde önemli bir değişikliğe uğramayacağı not edilmelidir. 

Glikollü su hattının soğutma kapasitesi kullanıldığı alt-proseslerdeki üretim durumuna göre 

değişebilmektedir. Fakat yıl boyunca gerçekleşen kapasite eğrisini belirleyebilmek oldukça güçtür. 

Dolayısıyla yıllık kapasite dağılımı AHRI standartlarının referans alındığı IPLV hesabı kabulleri baz 

alınarak öngörülmektedir.  Dolayısıyla proje öncesi buzlu su sisteminin yıllık kapasite dağılımı, 

çalışma rejimi ve enerji tüketimi aşağıda belirtildiği şekilde olmaktadır; 

Açıklama 

 

Yük 

 
COP 

Soğutma 

Kapasitesi 

 (kW) 

Soğutma 

İhtiyacı 

 (kW) 

Elektrik 

Tüketimi 

 (kW) 

Yıllık Çalışma 

Süresi  

 (h) 

Toplam 

Elektrik 

Tüketimi 

 (kWh) 

Mevcut 

(Amonyak) 

Chiller 

 

100% 2,00 1.300 1.300 650 87,6 56.940 

75% 2,00 1.300 975 487,5 3.679,2 1.793.610 

50% 2,00 1.300 650 325 3.942,0 1.281.150 

25% 2,00 1.300 325 162,5 1.051,2 170.820 

          8.760 3.302.520 
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Mevcut 

Chiller'in 

Elektrik 

Tüketimi 

(kWh) 

3.302.520 kW 

 

Performans Sözleşmesi 

Türü : Garantili Performans 

Aşağıda MHI firması tarafından garanti edilen cihaz performans değerleri yer almaktadır. Cihaz tam 

yük kapasitesi 1.301 kW’tır. Tabloda yer alan değerler farklı yük ve kondenser suyu sıcaklıklarındaki 

COP değerleridir. Örneğin 28oC kondenser suyu sıcaklığı ve %75 yük için (985,8 kW) chillerin COP 

değerinin minimum 4,2 olması gerektiği görülebilmektedir. Test sırasında elde edilen COP değerleri 

ile bu tabloda yer alan COP değerlerinin karşılaştırılması yapılacak ve yıllık kestirim 

gerçekleştirilecektir. 

Her iki taraf, Tablo 1’de verilen 3.302.520 kWh/yıl elektrik tüketim değerinin işletmenin temel tüketim 

değerini olduğunu kabul eder. Ölçümler sırasında soğutma yükünün değişiklik göstermesi 

durumlarında bile Tablo 1’de verilen yıllık çalışma süreleri ve yükleri temel alınarak hesap 

yapılacaktır. Sözleşmeye konu olan soğutma grubu uygulaması ardından, işletmenin verilen temel 

tüketim değerlerinin işletme şartları (kapasite ve süre) aynı kalması koşulu ile elektrik tüketiminin  

azalması ve performans testlerinin bu durumu doğrulaması beklenmektedir. 

Ek IV 6: Chiller Performans Tablosu 

 

Uygulama Sonrası Durum 

Proje kapsamında mevcut amonyak akışkanlı soğutma grubunun MHI marka su soğutmalı santrifüj 

soğutma grubu ile değişimi gerçekleştirilmiştir. Glikollü su hattının MHI soğutma grubunun 

evaporatörüne entegrasyonu sağlanmış, yeni yapılan soğuk odalara hesaplanan soğutma yüküne 

göre yeni evaporatörler alınmış, ve kapasite artışından dolayı sisrkülasyon pompa grubuna 2 yeni 

pompa ilavesi yapılmıştır. Ek olarak chiller kondenser soğutması için soğutma kulesi ve kule pompa 

grubu da sisteme monte edilmiştir. 

Kapasite artışı kapsamında 6 adet sevkiyat depo, 6 adet hızlı soğutma ve 2 adet yoğurt ayran 

soğutma odası olmak üzere toplam 14 adet evaporatör eklenmiştir.  
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Uygulaması yapılan soğutma grubu proje öncesi sıcaklık ve kapasite arttırımından sonra ortaya 

çıkacak soğutma yükünü karşılayacak şekilde dizayn edilmiş ve performans hesapları yapılmıştır.  

Proje kapsamında uygulaması yapılan chillerin dizayn parametreleri ve performans değerleri 

aşağıda belirtilmiştir; 

Açıklama 

 

Yük 

 
COP 

Kule Su 

Sıcaklığı 

 (°C) 

Soğutma 

Kapasitesi 

 (kW) 

Soğutma 

İhtiyacı 

 (kW) 

Elektrik 

Tüketimi 

 (kW) 

Yıllık 

Çalışma 

Süresi  

 (h) 

Toplam 

Elektrik 

Tüketimi 

 (kWh) 

Yeni 

MITSUBISHI 

HEAVY 

INDUSTRIES                             

ETI70A 

100% 4,00 30 1.301 1.300 325,3 79,2 28.491,9 

75% 4,80 24,15 1.301 975,8 203,3 3.326 747.912,4 

50% 5,20 18,30 1.301 650,5 125,1 3.564 493.129,0 

25% 3,30 18,30 1.301 325,3 118,3 864 124.328,3 

            8.760 1.393.861,6 

Yeni 

Chiller'in 

Elektrik 

Tüketimi 

(kWh) 

1.393.861,6 kW 

 

Chiller sisteminde, elektrik tüketimi elektrik sayacı ile soğutma  yükü ise kalorimetre ile cihaz ekranı 

üzerinden okunabilmektedir. Performansı etkileyen diğer bir parametre olan kule suyu ve glikollü su 

giriş çıkış sıcaklıkları da cihaz üzerindeki panelden okunabilmektedir. Tüm bu değerlere dair 

geçmişe dönük trendler kaydedilmekte ve tüm bu parametrelere göre ortaya çıkan COP değerlerin, 

taahhüt edilen değerler ile karşılaştırılması yapılabilmektedir.  

Performans kontrolü için 06.07.2017 tarihinde çalışan sistem üzerinde bir takım ölçümler alınmıştır.  

Ölçüm sonuçları aşağıda belirtilmiştir; 

 Prosese gidiş sıcaklığı  : -5 oC 

 Prosesten dönüş sıcaklığı : -2,75 oC 

 Kondenser giriş sıcaklığı : 24,2 oC  

 Kondenser çıkış sıcaklığı : 27,8 oC 

 Soğutma kapasitesi  : 975 kW (%75 yük) 

Bu değerlere göre taahhüt edilen COP değeri 4,8 olarak teknik spesifikasyondan okunmaktadır. 

Ölçülen COP değeri ise 4,95’tür. Dolayısıyla fiili durumdaki COP değeri taahhüt edilen değerden 

%3,1 daha yüksek çıkmaktadır.  

Öngörülen kapasite ve çalışma saatine göre yapılan tasarruf edilen elektrik miktarı aşağıdaki 

tabloda hesaplanmıştır. 

Açıklama 

 

Yük 

 
COP 

Kule Su 

Sıcaklığı 

 (°C) 

Soğutma 

Kapasitesi 

 (kW) 

Soğutma 

İhtiyacı 

 (kW) 

Elektrik 

Tüketimi 

 (kW) 

Yıllık 

Çalışma 

Süresi  

 (h) 

Toplam 

Elektrik 

Tüketimi 

 (kWh) 

Mevcut 

(Amonyak) 

Hava 

100% 2,0 - 1.300 1.300 650 87,6 56.940 

75% 2,0 - 1.300 975 487,5 3.679,2 1.793.610 

50% 2,0 - 1.300 650 325 3.942,0 1.281.150 



 

 

 Sayfa - 108 - 

 

Soğutmalı 

Chiller 

 

25% 2,0 - 1.300 325 162,5 1.051,2 170.820 

            8.760 3.302.520 

Mevcut 

Chiller'in 

Elektrik 

Tüketimi 

(kWh) 

3.302.520 kW 

Yeni 

MITSUBISHI 

HEAVY 

INDUSTRIES                             

ETI70A 

100% 4,00 30 1.301 1.300 325,3 79,2 28.491,9 

75% 4,80 24,15 1.301 975,8 203,3 3.326 747.912,4 

50% 5,20 18,30 1.301 650,5 125,1 3.564 493.129,0 

25% 3,30 18,30 1.301 325,3 118,3 864 124.328,3 

            8.760 1.393.861,6 

Yeni 

Chiller'in 

Elektrik 

Tüketimi 

(kWh) 

1.393.861,6 kW 

Elektrik 

Tasarrufu 

Annual  

(kWh) 

1.908.658 kW 

Yıllık 

Elektrik 

Tasarrufu  

(USD) 

137.423,4 USD 

Gerçekleşen bu elektrik tasarrufu ile birlikte çevresel etkilerde de olumlu bir değişiklik 

gerçekleşecektir. Tasarruf edilen eletrik enerjisini üretim sırasında gerçekleşen CO2 salınımı  da 

bertaraf edilmiş olacaktır. 

CO2 Emisyon Azalımı → 1.908.658 kW x 0,583 kg/kW = 1.112.747,6 kg / yıl 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


