
 

Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)  Enerji Sektörü  
Teknik Yardım Projesi Sözleşme N° ETKB IPA12/CS04 

SANAYİ ODALARI / KOBİ’ler için ÇALIŞTAY/SEMİNER AJANDASI 
Tarih/Saat : 23.06.2016   / 14:00 
Yer  : ADANA SANAYİ ODASI 
 

14:00 – 14:15 
(Mustafa Salman) 

 
 
 

14:15 – 14:30 
(Emre Oğuzöncül) 

 
 
 

14:30 – 15:15 
(Emre Oğuzöncül) 

 

Açılış konuşması 
I-1: Projenin kısa tanıtımı 
<ESCO'lar ve bankalar ile işbirliği konusuna ve enerji etütlerine 
ağırlık vererek> 
 
I-2: AB’de ve Türkiye’de enerji verimliliği politikaları 
<AB'de ve Türkiye'de EV politikası ile yasal düzenlemelere kısa 
genel bakış, Bu politikaların, özellikle serbest piyasa ve KOBİ'lere 
(sanayi ve bina) olan mevcut ve muhtemel etkileri> 
 
I-3: Enerji verimliliği iyileştirmelerinden nasıl faydalanırız: 

• Ana faydalara bakış, <genel argümanlar> 
• EV yatay teknolojileri - vaka çalışmaları 
• Proses hatlarında (ilgili sektör için) EV - vaka çalışmaları 

15:15 - 15:30 Kahve Molası 

15:30 – 16:00 

(Emre Oğuzöncül) 
  
 16:00 – 16:30 

(Mustafa Salman) 

 
 

16:30 – 17:00 
(Mustafa Salman)  

 

I-4: EV fırsatlarının belirlenmesi: enerji etütleri -  etüt yöntemleri 
ve bunların başarılı yatırımlara nasıl dönüştürüleceği. 
 
I-5: EV yatırımları nasıl finanse edilir 
<Mevcut EV finansman modelleri, EV için yeni finansman 
programlarının geliştirilmesini teşvik etmek üzere Projenin 
faaliyetleri> 
 
 I-6: ESCO konsepti – proje tasarımı, finansmanı, uygulanması 
ve işletilmesinde yenilikçi bir yöntem  
< ESCO kavramı; finansman planları, risk paylaşımı; Neden proje 
uygulaması için bir ESCO modelini seçmeliyim.>  
Münazara / sonuçlar 
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Avrupa Birliği (EU) / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), 

Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi, 

Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri (MENR IPA 12/CS04) 

Projenin Arka Planı ve Hedefleri 

Türkiye’de enerji tasarrufu potansiyellerinin ortaya çıkarılması için piyasadaki çeşitli engellerin aşılması 
gerekmektedir.  Bu amaçla; enerji verimliliği bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması, teşvik programlarını 
artıracak yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, enerji verimliliği finansman mekanizmalarının 
iyileştirilmesi ve bu alandaki tüm paydaşların kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.   

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Avrupa Birliği ve Dünya Bankası 
tarafından ortaklaşa olarak “Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri Projesi”yürütülmektedir. 

Proje Kapsamında Hangi Faaliyetler İcra Edilecektir? 

Proje kapsamında enerji verimliliği stratejisinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için mevzuat desteği 
sağlanacaktır. Enerji verimliliği ile ilgili bir pazar araştırması yapılarak Türkiye’deki enerji verimliliği pazarının 
mevcut durumunu değerlendiren bir rapor hazırlanacaktır. Sanayi Odaları da dâhil olmak üzere, proje 
paydaşları ile birlikte pek çok seminer ve çalıştay gerçekleştirilecektir. Ayrıca enerji vverimliliği danışmanlık 
firmaları - EVD’ler ve bankalar için de iki farklı eğitim programı geliştirilecek ve uygulanacaktır. Çeşitli ESCO 
model sözleşmeleri geliştirilecek ve ilgili raporlar hazırlanacaktır. Proje kapsamında farkındalık artırmak 
amacıyla KOBİ’lerde enerji etütleri yapılacaktır. Enerji etütlerine referans olması amacıyla bir enerji verimli 
ekipman ve malzeme listesi oluşturulacaktır. Bankalar ve EVD’ler dâhil olmak üzere çeşitli paydaşlar için 
kılavuz dokümanları hazırlanacaktır. 

Proje Kapsamında Firmaların Beklenen Kazanımları 

 Talep eden firmalarda ücretsiz enerji etütleri gerçekleştirilmesi, 
 Enerji verimliliği etütleri gerçekleştirilen firmaların Dünya Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve 

Ziraatbank, vb. bankalar aracılığı ile uygun koşullara sahip kredi imkânları marifetiyle yatırım 
finansmanına kolay erişimlerinin sağlanması, 

 Sanayide ve ticari binalarda enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlanması; 
 Örnek teknolojik gelişmeler ışığında enerji verimliliğine yönelik ekipman ve uygulamaların 

tanıtılması, 
 Tesislerinde gerçekleştirecekleri enerji etütleri sonucunda tespit edilen enerji verimliliği sağlayacak 

projelerin nasıl başarılı yatırımlara dönüştürülebileceği  hakkında bilgi sahibi olunması. 
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