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PAYLAŞILMIŞ TASARRUF EPC TASLAĞI 

 

Anlaşma Tarihi:  _____________________ 

Anlaşma No:              ____________ 

Taraflar:   _________________________ 

                                               _____________________ (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır)

  

    ________________________ 

    _____________________ (bundan sonra “ESCO” olarak anılacaktır) 

Her biri “Taraf” ya da birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır, 
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1  TANIMLAR: 

Aşağıda listelenen ifadeler, şu anlamlara gelir: 

“Ayarlanmış Enerji Kullanımı”, Plan 3’e (Ölçüm ve Doğrulama Planı) uygun olarak doğrulanmış 

ve/veya ölçülmüş sahada tüketilen enerji ve su miktarı anlamına gelmektedir.  

“Başlangıç Enerji Maliyeti”, (a) Enerji hizmet şirketi (ESCO) enerji tasarruf mekanizmalarını 

uygulamadan önce sahadaki yıllık enerji ve su tüketim seviyelerinin ve (b) geçerli birim fiyatların (her 

biri Ölçüm ve Doğrulama Planı’nda belirlendiği şekilde) Türk Lirası cinsinden miktarı anlamına 

gelmektedir.  

“Sözleşme Bedeli”, bu anlaşmada belirtilen tüm işlerin ve sorumlulukların yerine getirilmesi için 

Müşteri’nin ESCO’ya ödeyeceği fiyat anlamına gelmektedir.  

“Enerji Tasarrufu”, Garanti Yılı itibariyle Başlangıç Enerji Maliyeti ile söz konusu Garanti Yılına ait 

Enerji Maliyeti arasındaki fark anlamına gelmektedir. Miktarın sıfırdan (0) az olması durumunda Enerji 

Tasarrufu sıfır (0) olur. 

 “Enerji Tasarruf Önlemleri”, herhangi bir sahanın, sistemin ya da ekipman parçasının enerji 

verimliliğini artırmak ve/veya verimliliği değiştirmeden enerjiyi muhafaza etmek için tasarlanmış bir 

dizi faaliyet anlamına gelmektedir. 

“Enerji Tasarruf Hedefleri”, Plan 3’de (Ö&D Plan) belirtildiği şekilde her ay ulaşılması gereken 

tahmini asgari enerji tasarrufu anlamına gelmektedir. 

“Garanti Yılı”, sahada ESCO tarafından hazırlanan işlerin resmi olarak ifa edilme tarihinde başlayan 

ardışık on iki (12) aylık dönem ve bundan sonraki ve bu anlaşma süresinin sonunda sona eren her 

ardışık on iki (12) aylık dönem anlamına gelmektedir.  

“İşletme Süresi”, sahada ESCO tarafından işlerin ve ekipmanların hazırlandığı tarihte başlayan ve 

bu anlaşma süresinin sonunda sona eren dönem anlamına gelmektedir. 

"Ödeme Talebi", ESCO tarafından, Sözleşme Bedelinin Müşteri tarafından ödenmesi için hazırlanan 

bir talep veya fatura anlamına gelir. 

"Paylaşılan Tasarruflar", Müşteri ile ESCO arasındaki Garantili Tasarrufların, madde 7.5'te belirtilen 

mutabık kalınan yüzde yüze göre paylaşılması anlamına gelir. 

“İmzalanma Tarihi”, bu anlaşmanın imzalandığı tarih anlamına gelmektedir. 

“Saha”, işlerin Plan 1’de (Saha tanımı) tanımlandığı şekilde ifa edileceği, Müşteri’ye ait mülk anlamına 

gelmektedir.  

“İşler”, Plan 2’de (Enerji Etüt Raporu) belirtildiği şekilde bu anlaşma kapsamında ESCO tarafından 

ifa edilecek her türlü yönetim, satın alım, inşaat, kurulum ve onarım işleri ve hizmetleri anlamına 

gelmektedir. 
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2  SÜRE  

2.1 İşbu anlaşma, imzalanma tarihinde başlar ve daha önce feshedilmediği sürece veya şartlara 

uygun olarak uzatılmadığı sürece, işlerin ve ekipmanların ESCO tarafından sahada kurulduğu tarihten 

sonra ___________ (__) [ay sayısını ekleyiniz: ör. 24] ay boyunca her iki Taraf için de bağlayıcı 

olmaya devam eder. 

[İSTEĞE BAĞLI] 2.2 Bu anlaşmanın süresi, yazılı olarak ve her iki Taraf arasında mutabık olunduğu 

şekilde ilgili şart ve koşullar ile birlikte ve ilgili dönem boyunca uzatılabilir. 
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3  BELGELER  

1-20 arasındaki hükümler ve 1-4 arasındaki planlar, işbu anlaşmanın bir parçasıdır ve işbu anlaşmayı 

oluşturmaktadır. Tarafların herhangi bir ihtilafa düşmesi veya uyumsuzluk yaşamaları durumunda 1-

20 arasındaki hükümler geçerli olur. 
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4  ESCO TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ENERJİ ETÜTÜ 

4.1 Saha ve sahanın enerji ve su tüketimi ile ilgili ESCO tarafından Müşteri’ye daha önceden verilen 

bilgilerin ardından ESCO aşağıdakilerden sorumludur: 

(a) Başlangıç Enerji Tüketimi, Başlangıç Birim Oranları ve Başlangıç Enerji Maliyetinin belirlenmelidir  

ve  

(b) enerji tasarruf önlemlerinin ve hizmetlerin ESCO tarafından Müşteri’ye sunulmasıyla elde 

edilebilecek maliyet tasarruflarını ve faydaları tanımlanmalıdır. Sahanın ESCO tarafından belirlenen 

Başlangıç Enerji Tüketimi, Başlangıç Birim Oranları ve Başlangıç Enerji Maliyeti, Müşteri tarafından 

onaylanmalı ve kabul edilmelidir. 

4.2 Müşteri tarafından ESCO’ya yapılacak her türlü ödeme Başlangıç Enerji Tüketimi, Başlangıç 

Birim Oranları ve Başlangıç Enerji Maliyetinin belirlenmesi, Plan 4’de (Sözleşme Bedeli ve Ödeme 

Planı) ayrı ayrı listelenir. 

4.3 Her iki Taraf, ESCO’nun, işbu anlaşmanın hükümlerine bağlı olduğunu ve her iki Tarafın işbu 

anlaşma kapsamında söz konusu rapor ile ilgili birbirlerine karşı haklarını kullanmaya yetkileri 

olduğunu kabul etmektedir.  

4.4 ESCO’nun, Müşteri’nin eksiksiz ve doğru olduğu Temel Enerjinin Tüketini, Temel Birim Oranları 

ve Temel Enerji Maliyetini doğrulamak amacıyla bilerek verdiği tüm bilgi ve verileri doğrulaması ve 

onaylaması gerekmektedir. Müşteri’nin herhangi bir zamanda herhangi bir malzemenin kapsama 

dahil edilmediğini veya herhangi bir bilgide yanlışlık olduğunu fark etmesi durumunda Müşteri, derhal 

ESCO’yu yazılı olarak bilgilendirir ve sahip olabileceği ilgili eksik veya doğru bilgiyi ESCO’ya sunar. 

Bu gibi durumlarda ESCO’nun, Müşteri tarafından sunulan herhangi bir revize edilmiş bilgiyi 

yansıtarak Başlangıç Enerji Maliyeti’ni değiştirmeye yetkisi vardır.  
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5  İŞLERİN PLANLANMA AŞAMASI 

Planlama Aşaması; Plan 2’te (Ön Hazırlık Planlaması) belirtilen ön planlamaya dayanır. Ön hazırlık 

planlamasında, genel anlamda ESCO’nun iş performansının Müşteri tarafından kabul edilene kadarki 

planlamasına ve koordinasyonuna yer verilir. ESCO, herhangi bir değişiklik olması durumunda 

planlamanın güncel halini Müşteri’ye ibraz eder. 
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6  İŞLERİN UYGULANMA AŞAMASI 

6.1 Uygulama aşamasında ESCO, her türlü gerekli ekipmanların kurulumu ve test edilmesi dahil 

olmak üzere sahadaki tüm işleri gerçekleştirir (veya temin eder) ve tamamlar. İşlerin tamamlanması 

Müşteri tarafından yazılı şekilde onaylanır ve kabul edilir. Bu amaçla, ESCO makul bir şekilde bu 

anlaşmada belirtilen kurulu ekipmanların ve enerji tasarruf önlemlerinin ve hizmetlerinin istendiği 

şekilde işletilmeye ve ifa edilmeye hazır olduğunu düşündüğünde, Müşteri’nin tam sistem denetimi ve 

iş kabulü işlemlerine başlayabileceği tarihi öneren proje performans raporu ile birlikte yazılı bir talebi 

Müşteri’ye ibraz eder. Denetimin ardından kurulu ekipmanların istendiği şekilde çalışmaması 

durumunda ESCO, derhal zorunlu düzeltici faaliyetleri uygular. 

6.2 Aşağıdaki durumlarda Müşteri, bu anlaşma kapsamındaki işlerin hiçbirini kabul etmek zorunda 

değildir: 

a) sahadaki tüm ekipman kurulumunun ESCO tarafından gerçekleştiril(e)memesi;  

b) söz konusu kurulumu ve işletimi Müşteri’nin denetlememiş olması ve yazılı bir şekilde kabul 

etmemiş olması; 

c) ESCO’nun, tüm ekipmanların kurulumunu tamamladığına ve bunların işletilmesine başladığına dair 

Müşteri’ye yazılı bir bildirimde bulunmamış olması; 

d) ESCO’nun, ihtiyati endüstri uygulamasına uygun olarak her bir unsurun ve toplam kurulu ekipman 

sisteminin detaylı ve sistematik bir performans testini Müşteri’nin gözetimi altında gerçekleştirmemiş 

olması. 
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7  ENERJİ TASARRUFU 

7.1 ESCO tarafından hazırlanacak Ölçüm ve Doğrulama (Ö&D) Planı: 

- projeye ilişkin hesaplanan enerji tasarrufunu kanıtlayan yöntemi oluşturur ve 

- her bir enerji tasarruf önleminin uygulanmasıyla elde edilen enerji tasarrufunu değerlendirebilmek 

amacıyla ölçülen veya hesaplanan performans ve işletim parametrelerindeki değişikliklerin miktarını 

belirlemek üzere kullanılacak metodolojiyi belirler.  

Sonuçta elde edilen enerji tasarrufu, Müşteri’nin ESCO’ya yapacağı aylık ödemelerin temelini 

oluşturur. 

7.2 Tasarruflar, Ö&D Planı’nın iki (2) haftalık bir dönemde uygulanması sonucunda görünür hale 

gelecektir.  

7.3 ESCO, ay sonunu takip eden yirmi (20) iş günü içerisinde söz konusu aya ilişkin toplam enerji 

tasarruflarının payını gösteren geçerli aylık beyanı Müşteri’ye ibraz eder. 

7.4 ESCO, her bir Garanti Yılının sonunda yirmi (20) iş günü içerisinde söz konusu Garanti Yılına 

ilişkin enerji tasarruflarını detayları ile gösteren bir raporu Müşteri’ye gönderir. 

7.5 Ö&D Planında öngörülen bir Garanti Yılına İlişkin Garantili Enerji Tasarrufların sağlanması 

durumunda, sonuçta ortaya çıkan mali tasarruf, Müşteri ve ESCO arasında aşağıdaki şekilde 

bölünecektir: 

(a) Müşteriye ait yüzde __________ (%__) [yüzdesini belirtin ör. %20] ve 

(b) ESCO’ya ait yüzde __________ (%__) [yüzdesini belirtin ör. %20]  

7.6 Madde 7.5’e bakılmaksızın, bir Garanti Yılı için elde edilen Enerji Tasarruflarının (Madde 7.2'ye 

uygun olarak uygulanan daha önceki bir Garanti Yılı için fazladan Enerji Tasarrufu dahil olmak üzere), 

madde 7.1 de belirtildiği şekilde o garanti yılının enerji tasarrufu garantisinin en az yüzde beşinden 

(% 5) daha az olduğu durumda ESCO, ilgili Ödeme Talebi yapmaya ve almaya yetkilidir. 

7.7 Elde edilen enerji tasarrufları ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf, öncelikle 14. 

maddenin hükümleri uyarınca çözülür.  
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8  ESCO’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

ESCO’nun yükümlükleri aşağıdaki gibidir: 

(a) belirtilen tüm işleri; kapsamı, zorluğu, amacı ve boyutu benzer işleri yerine getirme konusunda 

yetkin ve vasıflı bir kişiden makul bir şekilde beklenen tüm beceri, titizlik ve çalışkanlık ile 

gerçekleştirmek, denetlemek ve koordine etmek; 

(b) işlerin ifası ve tamamlanması ile ilgili tüm yapım araçlarının, yöntemlerin, tekniklerin, sıralı 

görevlerin ve prosedürlerin tüm sorumluluğunu üstlenmek; 

(c) sahanın Müşteri ve varsa sahadaki kiracılar tarafından kullanımına karışmamak; 

(d) Plan 3’de (Ö&D Planı) belirtilen konfor standartlarını ve işletim düzeylerini sağlayacak şekilde 

uygun olarak, ihtiyatlı sanayi uygulamaları uyarınca işleri ve tüm ekipmanları hizmete sunmak ve 

işlerliğini sağlamak; 

(e) Enerji Etüt Raporu’nda belirtildiği şekilde ve Ö&D Planına göre her bir Garanti Yılı için enerji 

tasarruflarını sunmak; 

(f) sahadaki enerji kullanımını ve enerji tasarruflarını izlemek;  

(g) İşlem sırasında, ekipmanın işletilmesi ve yönetimi, Müşteri personeline ücretsiz eğitim verme 

konularını yönetmek 

(h) bu gibi kullanımları ve tasarrufları ve ilişkili maliyet tasarruflarını özetleyen raporları en az yıllık 

olarak Müşteri’ye sunmak; 

(ı) Müşteri’nin istemesi halinde, işler kapsamında veya işlerle ilgili olan tüm garantileri, çizimleri, 

planları, kullanım talimatlarını, el kitaplarını ve diğer belgeleri Müşteri’ye sunmak; ve etkin ve uygun 

maliyetli bir şekilde kurulu ekipmanları kullanmak ve sahayı korumak; 

(j) Müşteri tarafından bildirilen her türlü acil duruma derhal karşılık vermek ve sonrasında gerekli 

düzeltici faaliyetleri hızlıca gerçekleştirmek; 

(k) sahada gerçekleştirdiği tüm hizmetlerin ve bakım işlerinin yazılı olarak kaydını tutmak ve bu 

kaydın, Müşteri denetimi için her zaman hazır bulundurulmasını sağlamak; 

(l) bu anlaşmadan kaynaklanan veya bu anlaşma ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü geçerli 

vergiyi, gümrük vergisini ve ücretleri ödemek; ve 

(m) uygun olduğu durumlarda, bu anlaşmanın koşulları hakkında herhangi bir finansal kuruluşu 

bilgilendirmek ve söz konusu finansal kuruluştan konu ile ilgili teyit almak. 
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9  MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Müşteri’nin yükümlülükleri şunlardır: 

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

işlerin ifası için sahaya erişim hakkını ve sahanın münhasır olmayan sahiplik hakkını ESCO’ya ve 

ESCO’nun yetkili temsilcilerine vermek; 

(b) ESCO tarafından gerçekleştirilecek tüm işlerin düzgün bir şekilde ifa edilmesi ve tamamlanması 

için gerekli tüm iş gücü, malzeme, ekipman ve diğer tesis ve hizmetler için ödeme yapmak; 

(c) işlerin ifası ve sürdürülmesi ve ilgili tüm ekipmanların kurulumu ve işletimi için gerekli olan tüm 

zorunlu ruhsatları, izinleri ve onayları, ilgili maliyet ve masrafları üstlenerek temin etmek; 

(d) sahayı iyi durumda tutmak ve kurulu ekipmanların işletimini veya bakımını herhangi bir şekilde 

etkileyebilecek her şeyden korumak; 

(e) bu anlaşma kapsamında ESCO’nun yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için makul bir şekilde 

ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri anlaşmanın süresi boyunca ESCO’ya vermeye devam etmek; 

(f) ESCO tarafından enerji ve su koruma ile ilgili olarak tasarlanan işlemlere yönelik tüm yöntemleri 

ve prosedürleri devamlı olarak takip etmek, bunlara uymak ve bunları uygulamak; 

(g) sözleşme sürecince işletimsel parametreleri izlemek ve bu parametrelerde meydana gelen her 

türlü değişikliği ESCO’ya bildirmek; 

(h) kurulu ekipmanların arızalanması, enerjide kesinti veya değişiklik yaşanması veya herhangi bir 

enerji ile ilgili ekipmanda veya Ö&D Planı’nda tanımlanan enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesini 

maddi olarak olumsuz etkileyebilecek işletim tedarikinde herhangi bir kesintinin ve değişikliğin fark 

edilmesi durumunda ESCO’yu yazılı olarak derhal bilgilendirmek; 

(i) ESCO’nun, Müşteri’nin yükümlülüklerini bu anlaşmada belirtildiği şekilde yerine getirip 

getirmediğini anlayabilmesi için, önceden yazılı beyanda bulunması şartıyla, sahayı ayda bir kez 

denetlemesine izin vermek; ve 

(j) bu anlaşma süresince ESCO tarafından gerçekleştirilen iş türlerinin ve kurulan ekipmanların 

yangından kaynaklı hasarına veya kaybına, hırsızlığa ve diğer risklere ve kayıplara karşı mutat olarak 

kapsamlı bir sigorta yaptırmak (ilgili masraflar kendisine ait olmak üzere) ve bunu sürdürmek. 

Ekipmanların kaybına veya hasarına karşı yaptırılan sigortanın miktarı, işlerin ve ekipmanların 

tamamen yenilenmesi için ve bu anlaşma uyarınca yürürlüğe konan her türlü yenileme seçeneği için 

gereken fiyattan az olamaz. Müşteri, sigorta belgesini veya sigortanın yürürlükte olduğuna dair 

herhangi bir başka yeterli kanıtı ESCO’ya sunar. 
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10  SAHADAKİ ENERJİ TÜKETİMİNDE MEYDANA GELEN 
DEĞİŞİKLİKLER 

Müşteri, bağımsız bir enerji verimliliği uzmanının muhakemesinde, proje sahasının yıllık enerji tüketimi 

ve işletme giderlerini en az  _________  oranında (% _   _) [yüzdeyi giriniz: örneğin, sahanın boyutuna 

ve tüketim seviyelerine bağlı olarak %5 veya üzeri] artırmak veya azaltmak için makul bir şekilde 

beklenebileceği üzere, sahadaki herhangi bir değişikliği ESCO'ya yazılı olarak bildirmek için elinden 

gelen gayreti gösterir. Böyle bir bildirimin, bu tür bir fiili veya önerilen değişikliğin uygulanması veya 

gerçekleşmesinden en az on (10) iş günü önce yapılması gerekir. Bu tür herhangi bir değişiklik 

aşağıdakileri içerecektir: 

(a) Müşteri’nin sahayı kullanma şekli; 

(b) sahanın çalışma saatlerinin veya sahada çalışan herhangi bir ekipmanın ya da enerji tüketen 

sistemlerin değiştirilmesi veya ayarlanması; 

(c) proje sahasının yapısı (sahadaki değişiklik, tadilat ve inşaat işleri dahil); 

(d) proje sahasının kullanımı; 

(e) Taraflar arasında belirlenen konfor standartlarında kalıcı değişiklikler; 

(f) işlerin, Ö&D planından farklı olarak, müşteri talebi doğrultusunda artırılması ya da azaltılması; veya 

(g) Saha’da kullanılan enerji veya su miktarının en azından yüzde _________   (%_) [yüzdeyi giriniz: 

örneğin, %5] oranında artması veya azalmasıyla sonuçlanan, işbu anlaşma uyarınca Müşterinin 

yapılmasını istediği değişiklikler. 
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11  KURULU İŞLERİN VE EKİPMANLARIN UNVANLARI, 
TANIMLARI ve MÜLKİYETLERİ 

11.1 Sahada kurulduktan sonra, işlerle ilgili tüm ekipmanın ve diğer malların mülkiyeti Müşteri’ye 

geçer. 

11.2 ESCO, söz konusu ekipman ve malların mülkiyetleri müşteriye geçer geçmez, makul bir şekilde, 

bu tür ekipman ve mallarla (yedek parçalar için garantiler de dahil olmak üzere) ilgili tüm imalatçı 

garantilerini müşteriye devreder. 
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12  ÖDEMELER  

12.1 İşlerin ESCO tarafından yürütülmesi ve ilgili ekipmanın çalıştırılması ve bakımı neticesinde 

sahada enerji tüketiminin düşürülmesi karşılığında Müşteri ESCO'ya sözleşme bedelini Plan 4'e 

(Sözleşme Bedeli ve Ödeme Planı) uygun olarak öder.  

12.2 Sözleşme bedeli, yalnızca bu anlaşma şartlarına uygun olarak ayarlanabilir.  

12.3 Ö&D Planında belirtilen bir Garanti Yılı için yıllık Enerji Tasarruf Hedefleri, tam olarak yerine 

getirildiğinde, ESCO'nun Garanti Yılına ilişkin ücreti aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır: 

ESCO'nun ücreti = Yıllık Garantili Tasarruf x yüzde __________ (%__) [yüzde belirtin ör.% 80] 

12.4 Belirli bir ayda enerji tasarrufu hedeflerinin karşılanmaması durumunda ESCO’nun aylık 

ödemesiyle ilgi hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır: 

Aylık Enerji Tasarrufu (MES) ESCO’NUN ÖDEMESİ  

MES >= Uygulanabilir yıllık enerji tasarrufu 

hedefinin [%95]’ü  

Plan 4’te (Sözleşme Bedeli ve Ödeme Planı) 

belirtildiği şekilde aylık ödeme  

[%50] < MES < Uygulanabilir yıllık enerji 

tasarrufu hedefinin [%95]’ü  

(MES / Belirli bir ay için enerji tasarrufu hedefi) 

x Plan 4’te (Sözleşme Bedeli ve Ödeme 

Planı) belirtildiği şekilde aylık ödeme 

[0%] < MES < Uygulanabilir yıllık enerji 

tasarrufu hedefinin [%50]’si  

Ödeme yok 

12.5 İşlerin ve ekipmanların Müşteri tarafından onaylanıp kabul edildiği tarihten sonraki 12. ayda 

ESCO, Ölçüm ve Doğrulama Planı’nın uygulanması ile birlikte ortaya çıkacak yıllık ilave enerji 

tasarrufunun yüzde __________ (%__) [yüzde belirtin ör.% 80] payını alma hakkına sahip olur. Söz 

konusu tarihin, bir takvim ayının ilk gününe denk gelmemesi halinde, İşletim Dönemi’nin ilk ve son 

ayına ilişkin aylık enerji tasarrufu hedefi, ilk aydaki veya son aydaki gün sayısıyla orantılı olarak uygun 

şekilde azaltılır. 

12.6 ESCO; enerji ve su tüketimine ilişkin tarifelerde veya ödenecek ücretlerde, ilgili enerji 

tedarikçisinden ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatından kaynaklanacak herhangi bir 

değişiklikten dolayı Müşteri’nin (veya varsa kiracılarının) karşı karşıya kalacağı maliyet artışlarından 

dolayı hiçbir şekilde risk altında değildir. Her aya ait enerji tasarrufu; Plan 3’te (Ölçüm ve Doğrulama 

Planı) belirtilen enerji ve su tüketimine ilişkin sabit tarife oranları baz alınarak hesaplanacaktır. 

Anlaşma süresi boyunca bu oranlarda meydana gelecek artışlar hesaplamaya yansıtılmayacaktır. 

12.7 ESCO, ESCO’nun aylık ödemesine ilişkin bir ödeme talebini Müşteri’ye ibraz ederken, aynı 

zamanda söz konusu aya ilişkin toplam enerji tasarrufunun payını gösteren ilgili aylık beyanı da ibraz 

eder. 
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12.8 Müşteri, ESCO tarafından gönderilen Ödeme talebinde belirtilen tutarı, ödeme talebinin 

alınmasından sonraki otuz (30) iş günü içinde ESCO'ya öder.  
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13  ASKIYA ALMA  

13.1 Müşteri, ESCO'nun müşteriye usulüne uygun olarak sunduğu bir ödeme talebinin vadesinden 

sonraki on beş (15) iş günü içinde bu sözleşmenin koşullarına uygun olarak ödemesi gereken bir 

borcunu ödemezse (bu sözleşme gereğince bedelle ilgili anlaşmazlık olması hariç) ESCO, işleri 

askıya alma veya yavaşlatma niyetini yazılı olarak Müşteri’ye bildirme hakkına sahip olur. Bu askıya 

alma, herhangi bir ekipmanın veya önlemlerin devre dışı bırakılmasını içerebilir. 

13.2 ESCO, müşteriden ödenmemiş meblağın tahsilini müteakiben derhal çalışmalarına devam eder. 

13.3 İşlerin madde 13.1 gereğince askıya alınması durumunda ESCO; ekipmanların harekete 

geçirilme, durdurulma ve depolanma maliyetleri dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın) 

askıya alma süresi boyunca katlandığı makul masrafları telafi etmek için enerji tasarruflarıyla ilgili 

yüzde oranında (7. madde belirtildiği gibi) bir düzeltme yapma hakkına sahip olur. 

13.4 Eğer çalışmalar doksan (90) veya daha fazla ardışık gün boyunca madde 13.1'e göre askıya 

alınırsa ESCO, bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir; bu durumda, 18 (3) (b) ve 

18 (3) (c) numaralı alt bentler uygulanır. 
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14  UZMAN BELİRLENMESİ  

14.1 Bu sözleşme kapsamında, taraflarca yirmi (20) iş günü içinde barışçıl yollarla çözülemeyen ve 

aşağıdaki hususlarla ilgili olan anlaşmazlık veya farklılık olması durumunda:  

(a) Saha veya Saha’da bulunan herhangi bir sistem veya alt sistem için tüketilen enerji veya su 

miktarının belirlenmesi veya hesaplanması;  

(b) Ayarlanmış Enerji Tüketimi’nin hesaplanması;  

(c) herhangi bir Garanti Yılı için enerji tasarruflarının belirlenmesi veya hesaplanması; veya  

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

meseleler 

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

kabul eder ve onaylar.  

14.2 [SEÇENEK 1] Bağımsız uzman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, akredite edilmiş 

uzmanların listesi vasıtasıyla her iki Tarafın karşılıklı anlaşması ile seçilecektir. Taraflar, Madde 

14.1'de belirtilen dostane çözümleme süresinin sona ermesinden itibaren on (10) iş günü içerisinde 

Bakanlığın akredite edilmiş uzman listesinden bir uzman atamayı kabul edemezlerse, bağımsız 

uzman ___________ [yetkili organı belirtin] tarafından atanacaktır. Taraflardan birinin yazılı talebi 

üzerine ___________ [yetkili organı belirtin], on beş (15) iş günü içinde bağımsız uzmanın atamasını 

isteyecektir. Bunu yaparken, ___________ [yetkili organı belirtin] uygun düşündüğü gibi bağımsız bir 

tavsiye alabilir. 

[SEÇENEK 2] Bağımsız uzman her iki Tarafın karşılıklı mutabakatına dayalı olarak atanacaktır. 

Taraflar, madde 14.1’de belirtilen dostane çözümleme süresinin sona ermesinden itibaren on (10) iş 

günü içinde bir uzman atanması üzerinde anlaşamazlarsa bağımsız uzman _________ [Yetikili organı 

belirtin] tarafından belirlenecektir Taraflardan herhangi birinin yazılı talebi üzerine ___________ 

[yetkili organı belirtin], on beş (15) iş günü içinde bağımsız uzmanın atamasını isteyecektir. Bunu 

yaparken, _________ [Yetikili organı belirtin] uygun gördüğü bağımsız bir tavsiye alabilecektir. 

14.3 Bağımsız uzman şu yetkilere sahiptir:  

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

bulunmak ve 

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

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

mutabık kalınan daha sonraki bir zamanda anlaşmazlık yaşanan hususu yazılı olarak karara bağlar. 

14.5 Uzman, ara bulucu olarak değil, uzman olarak hareket eder. Taraflar, bilirkişi tarafından verilen 

kararla ilgili olarak şunları kabul eder:  

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

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

bir ihbarda bulunarak Türkiye mahkemelerinde dava sürecini başlatma niyetini açıklaması hariç olmak 

üzere, anlaşmazlık miktarının toplamı _________ TL [parasal toplamı ekleyiniz]’yi aşarsa bilirkişi 

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

nihai kanıt olarak kullanılır.  

14.6 Bağımsız bilirkişiye ve bilirkişinin başvurduğu danışman(lar)a ödenen ücretler, uzmanın karara 

bağladığı lehte olan tarafça ödenir. Taraflar, bilirkişiye herhangi bir görüş bildiriminden veya herhangi 

bir belge temininden doğacak masrafları kendileri üstlenirler.  

14.7 Herhangi bir anlaşmazlık konusunun Madde 14.1'de belirtildiği şekilde bağımsız bilirkişi 

tarafından nihai karara bağlanması beklenirken ESCO, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini 

gecikmeksizin yerine getirmeye ve müşteri de, anlaşmazlık olmayan ödemeleri sözleşmenin 

koşullarına uygun olarak yapmaya devam eder.  
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15  DEVRETME ve ALT YÜKLENİCİYE İŞ VERME  

15.1 Müşteri, bu anlaşmayı ve bu anlaşma kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini, önceden 

ESCO’nun yazılı rızası olmadan, Saha’nın yeni sahibine veya alıcısına devretme hakkına sahiptir. Bu 

gibi bir devir, ESCO’nun bu anlaşma kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini etkilemez ve Müşteri, 

devralan kişi(ler) ile birlikte ortaklaşa ve münferiden bu anlaşma kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerinden ESCO’ya karşı sorumludur. 

15.2 ESCO, Müşteri’nin önceden yazılı rızası olmadan bu anlaşmayı veya bu anlaşma kapsamında 

bulunan hak ya da yükümlülüklerini bir başka kişiye devretme hakkına sahip değildir.  

15.3 ESCO, önceden Müşteri’nin yazılı rızasını alarak ve bu rızanın makul olmayan bir şekilde engel 

teşkil etmemesi halinde, bu anlaşma kapsamında yer alan görevlerini ve işlerini, söz konusu alt 

yüklenicinin (yüklenicilerin) bu anlaşmanın koşullarına tamamen uyması koşuluyla bir alt yükleniciye 

devredebilir.  

15.4 ESCO, alt yüklenicisinin (yüklenicilerinin) gerçekleştirdiği her türlü eylemden ve ihmallerden 

tamamen sorumludur ve herhangi bir alt yüklenici tarafından gerçekleştirilen her türlü işe ilişkin olarak 

bu anlaşma kapsamında yer alan görevlerinin veya yükümlülüklerinin hiçbirinden muaf tutulmaz.  
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16  GİZLİLİK  

Her bir taraf, diğer tarafın gizli bilgilerini gizli tutar ve diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın bu 

gibi bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmez.  
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17  MÜCBİR SEBEPLER  

17.1 Eğer taraflardan biri, kendilerinin yol açmadığı veya katkıda bulunmadığı herhangi bir makul 

olmayan durum sonucunda ("Mücbir Sebepler Durumu"), bu sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir 

yükümlülüğünü yerine getirirken engelleme, aksaklık veya gecikmeyle karşılaşırsa, mücbir sebep 

durumu devam ettiği sürece o tarafın yükümlülükleri askıya alınacaktır.  

17.2 Etkilenen Taraf, mücbir sebep durumunun meydana gelişinden, niteliğinden, etkisinden ve olası 

süresinden diğer tarafı derhal haberdar eder. 

17.3 Etkilenen Taraf, mücbir sebep durumunun etkilerini azaltmak için elinden gelen çabayı gösterir 

ve mücbir sebep durumunun sona ermesinin hemen ardından söz konusu taraf, diğer tarafa mücbir 

sebep durumunun sona erdiğini yazılı olarak bildirir ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeye 

devam eder. 

17.4 Taraflardan her biri, bir mücbir sebep durumu nedeniyle art arda yüz seksen (180) günü aşan 

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

tarafa yazılı bildirimde bulunduktan sonra bu anlaşmayı tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda: 

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

fesih nedeni ile diğerine karşı sorumlu olmaz; 

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

kalan tüm borçlarını diğer tarafa öder.  

17.5 Bu anlaşma uyarınca vadesi gelmiş borçları öde(ye)memek veya fon eksikliği, mücbir sebep 

durumu teşkil etmez. 
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18  TEMERRÜT  

18.1 Temerrüt İhbarı: Taraflardan birinin, bu anlaşma kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünde 

temerrüde düşmesi durumunda, temerrüde düşmeyen Taraf, temerrüde düşen tarafa bu durumu 

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

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

konusu olması halinde temerrüde düşmüş kabul edilir: 

(a) bu anlaşmayı maddi olarak ihlal etmesi ve temerrüt ihbarının alınmasının ardından yirmi (20) iş 

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

iş günü içinde detaylı bir düzeltme planını ibraz edememesi; 

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

günü içinde Müşteri’ye, ödenmemiş ihtilafsız meblağı ödeyememesi; 

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

18.3 ESCO’nun temerrüde düşmesinin etkileri: Madde 18.2’de belirtilen herhangi bir durumun 

meydana gelmesi durumunda Müşteri: 

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

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

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

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

düşerek ESCO’ya öder: 

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

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

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

Yukarıdaki hesaplama sonucunda eksi bir rakam çıkarsa ESCO, fesih tarihinden sonraki doksan (90) 

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

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

18.4 Müşterinin Temerrüde Düşmesi: Müşteri, Anlaşma süresi boyunca aşağıdaki durumların söz 

konusu olması halinde temerrüde düşmüş kabul edilir: 

(a) bu anlaşmayı maddi olarak ihlal etmesi ve dolayısıyla, ESCO’nun esasen bu anlaşmanın 

faydalarından yoksun kalması ve temerrüt ihbarının alınmasının ardından yirmi (20) iş günü içinde bu 

gibi bir ihlalin etkilerini ESCO’nun memnun olabileceği şekilde düzeltmek için on (10) iş günü içinde 

detaylı bir düzeltme planını ibraz edememesi;  

(b) söz konusu meblağın ödenmesini talep eden bir talep mektubunu aldıktan sonraki yirmi (20) iş 

günü içinde ESCO’ya ödenmemiş ihtilafsız meblağı ödeyememesi; 

(c) işini askıya alması veya işini artık yapmaması ya da herhangi bir tür adli tasfiyeye tabi olması. 
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18.5 Müşteri’nin temerrüde düşmesinin etkileri: Madde 18.5’de belirtilen herhangi bir durumun 

meydana gelmesi durumunda ESCO: 

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

ihlalden kaynaklanan fesih hakkı, ilgili ihlale ya da herhangi başka bir ihlale ilişkin olarak herhangi bir 

tarafın sahip olacağı haklara ya da çözüme halel getirmez. 

(b) bu anlaşmanın feshedildiği tarihten itibaren doksan (90) gün içinde vadesi gelmiş kalan tüm 

borçları, ESCO tarafından Müşteri’ye ödenmesi gereken tüm miktarları düşerek, ESCO’ya öder;  

(c) bu anlaşmanın feshedildiği tarihten itibaren doksan (90) gün içinde, ESCO’nun fesih sebebiyle 

maruz kaldığı yüzde ______  (%__) [yüzdeyi girin] oranındaki meblağı, öngörülen Ödeme 

Taleplerinden düşerek ESCO’ya öder.  
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19  GEÇERLİ KANUN ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

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

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

şekilde çözmek için ellerinden gelen çabayı sarf eder. Barışçıl yollarla çözülemeyen anlaşmazlıklar, 

yetkili Türk mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. 
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20  SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ  

Tüm planlarıyla birlikte bu anlaşma, bütün bir anlaşmadır ve her iki tarafın da yazılı izni olmaksızın 

iptal edilemez, değiştirilemez veya feshedilemez.  

Bu Anlaşma, tarafları temsil eden tam yetkili görevliler tarafından iki nüsha olarak ________  [tarih 

giriniz] tarihinde yapılmıştır. 

 

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

                                                                                                           ADI] 

____________________________   ____________________________ 

 

İmza:                      İmza: 

____________________________   ____________________________ 
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PLAN 1: SAHA TANIMI  

En azından Saha ve sınırlarının listesini ve açıklamalarını ekleyin. 

PLAN 2: ÖN PLANLAMA 

ESCO'nun çalışmaların performansını programlama ve koordine etme ile ilgili planını ve her bir ana 

etkinliğin süresini dahil edin 

PLAN 3: Ö&D PLANI 

ESCO tarafından hazırlanan Ö&D Planı:  

(a) Saha’daki her ay için Başlangıç Enerji Tüketimi, Başlangıç Birim Fiyatları ve Başlangıç Enerji 

Maliyeti ve beklenen tasarrufları tanımlar; 

(b) temel enerji kullanımının nasıl kayıt altına alındığını, nasıl değiştiğini ve hangi faktörlerin ana 

etkenler olduğunu açıklar; 

(c) beklenmedik durumlarda (örneğin, eklenen ekipman veya yükler veya sahadaki enerji kullanımını 

ve tasarrufunu önemli ölçüde etkileyen diğer öngörülemeyen durumlar) temel enerji kullanımı 

ayarlamalarının nasıl yapıldığını açıklar;  

(d) tasarrufların miktarını belirlemeye, gerekli temel ölçümlere ve hesaplama yöntemlerine, bu 

faaliyetlerin zamanlamasına, ilgili tarafların görev ve sorumluluklarına ve sürece ilişkin kalite 

güvencesi gereksinimlerine gösterilecek yaklaşım tarzını tanımlar ve belgeler. 
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PLAN 4: SÖZLEŞME BEDELİ ve ÖDEME PLANI 

Fiyatlar tablosunu ve ödeme planını aşağıdaki şekilde ekleyin: 

Toplam proje maliyeti _________ TL [toplam tutarı girin] 

Paylaşılmış tasarruflar için dönem sayısı On iki (12) ay 

Dönem türü Aylık 

 
 
 
 
 

Ay 

Ocak  

Şubat  

Mart  

Nisan   

Mayıs   

Haziran  

Temmuz  

Ağustos  

Eylül  

Ekim  

Kasım  

Aralık  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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


