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ÇEDBİK HAKKINDA
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, 2007 yılında
Türkiye’de yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında
gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Yapı
sektörünün tüm paydaşları için bir çatı kuruluş olma
hedefiyle hareket eden dernek, toplumsal farkındalığı
arttırmak ve yapı sektörünü sürdürülebilir ilkeler ışığında
üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla eğitimler, paneller,
konferanslar düzenlemektedir ve yerel yönetimler,
üniversiteler, kamu ve özel sektörlere örnek projeler ve
çalışma modelleri geliştirmektedir. Bugün 130’un üzerinde
üyesi olan ve sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye’nin
sürdürülebilir kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil
bina konularında bilinçlendirilmesine önemli katkıda
bulunan ÇEDBİK, 2012 yılı itibariyle Dünya Yeşil Binalar
Konseyi (WGBC) Tam Konsey Statüsü’ne sahip oldu.

ÇALIŞTAY MEKANI: DAIKIN FUHA
SOLUTION PLAZA HAKKINDA

Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma
alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip
şirketidir. Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin
ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik
kombi, klima üniteleri, panel radyatörler, fancoil, klima
santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknolojiyle
üretilmiş ürünleri bulunmaktadır.
http://www.daikin.com.tr
http://wwwfuhaistanbul.com

Bkz: http://www.cedbik.org

Teşekkürler
ÇEDBİK ekibi olarak, çalıştayın tüm katılmcılarına ve
destekçilerine teşekkürlerimizi sunarız. Öncelikle, mekan
ve yemek sponsorumuz olan Daikin’e, çalıştay sürecinde
sunumlarını yapan TSKB, TUREEFF ve ICP yetkililerine ve
çalıştay mekanımız Daikin Solution Plaza Fuha İstanbul
yetkililerine ve çalışanlarına tüm destekleri için teşekkürü
borç biliriz.

BINALARIMIZIN ŞIMDI OLDUĞUNDAN DAHA IYI OLABILECEĞINE INANIYORUZ
BUILD UPON, 2016-2017 yıllarında, 13 ülkede,
80’den fazla etkinlikte 1,000′den fazla kurum ve
kuruluşu bir araya getirecek olan geniş katılımlı ve
bina iyileştirme konulu bir işbirliği projesidir.

Bu stratejiler Avrupa’nın enerji kullanımını ve iklim
değişikliğinin etkilerini azaltmak ve herkes için kaliteli
bir yaşam imkanı sunan binalar yapmak için kritik bir
öneme sahiptir.

Proje, Avrupa Birliği’ nin belirlediği tarih olan 30
Nisan 2017′ye kadar ülkelere mevcut binalarını
iyileştirecek stratejiler sunmaları konusunda yardım
ederek Avrupa çapında bir renovasyon devrimi
yaratmayı hedefliyor.

ÇALIŞTAYIN HEDEFLERI

Binalarda kapsamlı iyileştirme yapmak için gerekli
olan finansal çözümlerin bulunması konusunda, tüm
paydaşlarla işbirliği içerisinde;
çalıştayda değinilmesi hedeflenen konular;
enerji verimli iyileştirmelerde finansal araçların
kullanılamaması, son kullanıcı ve yatırımcı kurumlar için
kredi, mortgage ve teşviklerin eksikliği ve enerji verimli
cihaz vergilerinin yüksekliği

ÇALIŞTAYIN ÇIKTILARI
Binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri için finansal
çözümler çalıştayında yapılan görüşmeler sonucunda elde
edilen temel çıktılar;
- Finansman ve talep sahibinin bir araya gelememesi,
mekanizma kuramamasına çözüm bulunması gerekliliği,
- Finans kuruluşu , tüketici ve ürün tedarikçileri arasında
network oluşturulması ihtiyacı,
- Üretici ve tedarikçilere yönelik finansal teşviklerin
kapsamının geliştirilmesinin hedeflenmesi,

çalıştaydan beklenen çıktılar ise,
finansal çözüm fikirlerinin üretilmesi, finansal araçların
bulunması ve yatırım taleplerini artırma yöntemlerinin
bulunması
olmuştur.

- Teşvik, kredi ve vergilendirme ile son kullanıcı ve
yatırımcıya ulaşılarak iletişim eksikliğinin giderilmesi
olmuştur.

GÖREVİMİZ

AB her bir ülkenin, ülkedeki konut ve ticari binaların yüksek enerji verimlilği standartlarına renove edilmesi konusunda
uzun dönemli bir strateji olan “Ulusal Renovasyon Stratejileri”ni belirlemelerini gerektirmektedir.
Bu gereklilik ilk kez 30 Nisan 2014’te ortaya çıkmıştır ve her üç yılda bir güçlendirilmiş stratejilerle devam edecektir,
sıradaki tarih 30 Nisan 2017’dir.
Günümüzde, bu alanda çalışan kişi ve kurumların çoğu ulusal renovasyon stratejisi konusunda etkin olarak birleşmiş
değiller. Renovasyon paydaşları ve teşviklerinin büyük çapta yapılanmış bir işbirliğinin eksikliği, ülkelerin Avrupa
renovasyon devrimi gerekliliklerini yerine getiremedikleri anlamına gelmektedir.

TÜRKİYE’DE BUILD UPON PROJESİ

Türkiye’de 2007 yılından itibaren binalarda enerji verimliliği ile ilgili mevzuat çalışmaları yapılmaktadır. Bu mevzuat
çalışmaları Avrupa Birliği’ne uyum süreci gereklerince yerine getirilmiştir. Ancak bu yasal düzenlemeler, yönetmelik ve
standartlar bütüncül bakış açısıyla gözden geçirilmelidir. Özellikle mevcut binalarda enerji verimliliğine yönelik “kapsamlı
iyileştirme” konusunda etkin stratejiler geliştirmek; kanunlar, idari prosedürler, teknik kapasite, finansal programlar,
kamu ve özel sektör taleplerinin tam bir entegrasyonunu gerektirir. Türkiye’de bu konuda yapılacak çalışmalarla
yasaların/politikaların bütüncül bakış açısını yakalaması, denetim mekanizmalarının, teknik kapasitenin, etkin finansal
mekanizmaların, farkındalık düzeyinin geliştirilmesi planlanıyor.
AB Horizon 2020 programı çerçevesinde yürütülen, binalarda enerji verimliliğine yönelik kapsamlı iyileştirme konulu ve
Türkiye’yi temsilen Çedbik’in yürüttüğü Build Upon projesi kapsamında, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nden yola çıkarak,
AB Enerji Verimliliği Direktifi Madde 4 doğrultusunda, mevzuatı geliştirmek için Politika&Düzenleme, Teknik Kapasite,
Finans, Farkındalık ve İdari Yapılanma başlıklarında hedefler ve stratejiler sorgulanacaktır.

		

DİYALOG SÜRECİ

ÇEDBİK Türkiye, 2016 yılında Ulusal Renovasyon Stratejileri kapsamında binaların tasarım ve teslim süreçlerine
odaklanan atölye çalışmaları ve etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Bu çalışmalar ulusal, yerel ve Avrupa bağlantılı
etkinliklerin bir karması olup, diğer Avrupa ülkelerindeki ulusal renovasyon stratejisi üzerinde çalışan liderleri bir
araya getiren etkinliklerdir.

Ağustos 2015 tarihinde yapılan Build Upon Türkiye Sıfırıncı çalıştayda bina renovasyonu konusundaki pek çok engel
tanımlanmıştır.
Birinci çalıştay olarak Nisan 2016 tarihinde Binalarda Enerji Verimliliği İyileştirmeleri için Politika Geliştirmeleri Çalıştayı
ağırlıklı olarak kamu kurumları temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da düzenlenmiştir. Bu çalıştayda çıkan sonuçlara göre,
Mayıs 2016 tarihinde ikinci çalıştay olarak Binalarda Enerji Verimliliği İyileştirmeleri için Ulusal Bina Stoğu Verilerinin
Toplanması Çalıştayı İstanbul’da düzenlenmiştir. İkinci çalıştayda çıkan sonuçlara göre , Haziran 2016 tarihinde üçüncü
çalıştay Binalarda Enerji Verimliliği İyileştirmeleri için Teknik Kapasite Geliştirme Çalıştayı İstanbul’da düzenlenmiştir.
Bu çalıştaya kadar yapılan tartışmalarda söz konusu olan problemlerin finansal araçların geliştirilmesi ile
çözümlenebileceği düşünülmüştür. Dördüncü çalıştayda enerji verimliliği yatırımları için finansal araçların geliştirilmesi
esas konu olmuştur. Burada üzerinde çalışılması ve tartışılması planlanan esas bariyerler, son kullanıcı ve yatırımcı
kurumlar için kredi, mortgage ve teşviklerin eksikliği ve enerji verimli cihazların yüksek vergileri olmuştur. Buna göre
kullanılan temel araçlar, Build Upon Türkiye Paydaş Haritası ve Renowiki Veritabanı olmuştur.
Dördüncü çalıştaydan beklenen çıktılar, finansal çözüm fikirlerinin üretilmesi, finansal araçların bulunması ve binalarda
enerji verimlililiği iyileştirmeleri konusunda yatırım taleplerini artırma yöntemlerinin bulunmasıdır ve bunların uygulamaya
geçirilmesinde ele alınabilecek yöntemlerdir.
İlgili paydaşlarımız, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
IFC, TSKB, EBRD, KfW, Odeabank, Garanti, Sekerbank, Iş Bankası, Schneider Elektrik, Siemens, YKS, Gyoder, Eczacibasi,
Alarko, TUREEFF, ULI, TUDER, ICBC Türkiye ve Istanbul Kalkınma Ajansı’dır.

ULUSAL BINA STOĞU VERILERININ TOPLANMASI ÇALIŞTAYI

Karşılama ve kayıt sırasında, tüm katılımcılardan
imzalar toplanmış, yaka kartları teslim edilmiş,
doldurulacak termometre formları dağıtılmıştır.
Program başında, ilk sunum ÇEDBİK Çevre
Dostu Yeşil Binalar Derneği Build Upon Proje
Koordinatörü Ahmet Acar tarafından Build
Upon projesi üzerine yapılmıştır. Sunum
boyunca, kapsamlı iyileştirme konusunda genel
bilgilendirme yapılmıştır.
Türkiye’deki Paydaşlarımız için Kapsamlı
İyileştirme Paydaş Sistem Haritası olan Kumu,
ve Binalarda iyileştirme üzerine Politika &
Düzenleme, Teknik Kapasite, Finansal, Ekonomik,
Organizasyonel ve İdari konularındaki Türkiye
çapındaki iyileştirmelerin listesi olan RenoWiki,
katılımcılara tanıtıldı.

Hüseyin Gürel - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
kurum olarak ilgili çalışmalarını ve sağladıkları
çözümleri yaptığı sunumla anlattı.
Güliz Örnek - TUREEFF, sunumunda çalışma
yapılarına ve enerji verimliliği konusundaki
rollerine yer verdi.
Panama Bartholomy - ICP, online olarak yaptığı
sunumda, ICP olarak enerji verimliliğinde iyi
uygulama doğrulamaları ile yatırımcılarla projeler
arasında şeffaflık ve güven sağladıklarını açıkladı.
Sunumlar bitiminde, tartışma oturumlarına
geçmeden önce iş bağlantılarını güçlendirici
kahve molası verilmiştir.

Build Upon Kapsamlı İyileştirme Finansal Çözümler
Çalıştayı kapsamında, iyi uygulama örneklerı
sunumları yapılmış, ayrıca çözümlerin tartışılması
için düzenlenen çalıştay oturumu ile tüm katılımcı
paydaşların fikirleri alınmıştır.
Oturumda tüm katılımcılar paydaş kategorilerine
göre homojen dağılımlı olmak üzere 4-5 kişilik
masalara yerleştirilmiş, masalarda dengeli
tartışmalar sağlanmıştır. Dünya Kafe ortak akıl
yöntemine benzer bir ortam oluşturulmuştur.
Çalışma kolaylığı sağlanması amacıyla masalar
numaralandırılmıştır.
Çalıştayda tartışılması istenen problemlere
yönelik sorular proje koordinatörü tarafından
tüm katılımcılara açık sorulmuş ve katılımcılar
bu sorular üzerinde masa grupları şeklinde fikir
alışverişlerinde bulunmuş, sorulara cevaplar
aramış, yorumlar yapmış, bu yorumlarını ve
buldukları çözümleri flipchart tahtalara yazmışlardır.
Yorumların not alınması ve sunulması için her
masadan birer temsilci seçilmiştir.
Masa tartışmaları için verilen belirli sürenin
sonunda, tüm masa temsilcileri sırayla kendi
çözümlerini flipchart notları yardımıyla kısa
sunumlar halinde diğer masalarla paylaşmışlardır.
Yapılan kapanış oturumu ile tüm katılımcıların
çalıştay sonunda binalarda iyileştirme konusunda
genel yorumları alınmıştır.
Tüm masalardan toplanan fikirlere göre, binalarda
kapsamlı iyileştirmelerde enerji verimliliği
uygulamaları için finansal araçların geliştirilme
yöntemleri çözümleri ortaya konulmuştur

ULUSAL BINA STOĞU VERILERININ TOPLANMASI ÇALIŞTAYI

Soru 1

Soru 2

Binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri
konusunda yatırımcıların ve son kullanıcıların
gerekli finansal araçlara ve mali teşviklere
ulaşmasının önündeki yasal ve pratik engeller
nelerdir? Bu engellerin gerçekleşen bina
iyileştirme projelerinin sayıca az olmasında
payı nedir?

Binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri
konusunda yatırımcıların ve son kullanıcıların
gerekli finansal araçlara ve mali teşviklere
ulaşmasının önündeki yasal ve pratik engeller
nasıl aşılabilir?

•
Finansman ve talep sahibinin bir araya
gelememesi, mekanizma kuramaması
•
Konutlarda m2 artışı yoksa isteksizlik
•
Mevzuat eksikliği
•
EKB kapsamı, yatırımı, caydırıcılığı
•
Devlet kadrolarındaki sık değişim
•
Bilgi eksikliği
•
Kredi için teminat zorunluluğu

•
Emsal artışından ziyade düşük faizli ya da
devlet tarafından karşılanma ve kira yardımı
•
Bakanlık çatısı altında bir havuz
oluşturulması
•
Proje finansmanı
•
Bankaların danışmanlık şirketlerinden
hizmet alması
•
Uzun vadeli düşük faizli krediler
•
Finans kuruluşu , tüketici ve ürün tedarikçileri arasında network oluşturulması
•
Üretici ve tedarikçilere yönelik finansal
teşviklerin kapsamının geliştirilmesi

Soru 3
Türkiye’de bina enerji iyileştirmeleri için
geliştirilebilecek en yenilikçi ve etkili finansal
destek çözümleri neler olabilir?
•
Çok kullanan çok öder prensibinin
çalıştırılması(vergilendirmede)
•
Tasarruf miktarının parasal karşılığının son
tüketiciye ödül olarak verilmesi
•
EPC nin hayata geçmesi
•
Enerji kullanımın teşviklerle düşürülmesi
•
Yeni binalarda yüklenici üzerinden finansal destek verilmesi
•
Mevcut bina iyileştirmesi
•
Teşvik
•
Ara düzenleyici mekanizmaların kurulması

MASA TARTIŞMALARI SUNUM SORULARI

:

Soru 4

Soru 5

Binalarda enerji iyileştirme projeleri finansörlerce hangi parametrelerle ne ölçüde standardize edilmelidir? Finansman sürecinde verimli
bir belge akışı nasıl yaratılabilir?

Binalarda enerji verimli iyileştirme projelerinde ölçüm ve doğrulama hangi kriterlere
dayanmalıdır ve nasıl gerçekleştirilmelidir?
Süreç sonunda öngörülen enerji tasarruflarının
elde edilememesi durumunda nasıl yaptırımlar
uygulanmalıdır?

•
Enerjiyi mümkün olduğu kadar az kullanan
cihazlar üretmeli
•
Bu cihazları üretirken de mümkün olduğu
kadar az enerji harcamak
•
Tüketimi yüksek olan firmalar fazla tüketimini kendileri karşılamalı
•
Yenilenebilir enerji kullanılmalı
•
Atık enerji değerlendirilmeli
•
Çalışan eğitimi olmalı
•
Yatırım kapsamı ve içeriği doğru belirlenmeli
•
Performans kritelerinin belirlenmesi
•
Uygulayıcı denetim mekanizması
•
Finansman geri dönüşümünün ölçülmesi
•
Girdi çıktı analizi
•
Check list ve score card ile takibi
•
Projede kullanılacak ekipmanların standardizyonu , akreditasyonu
•
Yatırımcı tarafındaki teknik kapasitenin
artırılması
•
Çıktıların döngü analizi ve izlenmesi
•
Parametre sınırlarının belirlenmesi

- Kredi notu düşürülmeli
- Düzeltilmesi için süre verilmeli
- Projedeki enerji zararı kadar enerji üretme
koşulu
- Sözleşmedeki cezai yaptırımların uygulanması
- Uluslar arası protokol
- Sigorta fonu ve ceza uygulanması
- Mesleki sorumluluk sigortası
- EV garanti fonu
- Garanti kurum olması ( IREE benzeri)
- Ölçüm şartlarının belirlenmesi

MASA TARTIŞMALARI SUNUM SORULARI

Soru 6
Türkiye’de bina enerji verimliliği projelerinin
çoğalması ve finansal mekanizmaların verimli
şekilde işlemeye başlaması için kamu, sanayi
ve finansal kuruluşları hangi ilk adımları
atmalıdır?
•
Enerji verimliliğini finanse edecek ürünler
•
Farkındalık ve yasa(ödül ceza)
•
Sanayi ISO 50001 yaygınlaştırılmalı
•
İhtiyaç analizi , mevcut durum
değerlendirilmesi
•
Mevzuat hedef ve standartlarla genel
çerçevenin belirlenmesi
•
Enerji konusu sahiplenilmeli ve gündemde
tutulmalı
•
Toplum bilinci artırılmalı
•
Farklı sektörlerden oluşturulan platform
•
Kamu binalarında örnek teşkil etmesi için
iyileştirmeler yapılmalı
•
EPD belgesi gibi belgelerin
yaygınlaştırılması

: Finansmana Ulaşmadaki Engeller:

Farkındalık, bilgi eksikliği
Son kullanıcı ve finansörleri biraraya getirecek mekanizmaların eksikliği
Yasal düzenleme eksikleri
Politik belirsizlik
Uzun finansman işlem süreçleri
Kamuda uzman eksikliği
Minimum performans kriter/standart
eksikliği

Engeller Nasıl Aşılabilir:
Bankalar, tüketiciler ve sanayi arası
network geliştrime
Banka uzman eğitimleri
Hükümetin faiz desteği getirmesi
Uygulayıcıların eğitilmesi
İyi uygulamaların ekonomik/enerji getirilerinin halka açıkça anlatılması
Uygulamaların denetlenmesi ve standartlar getirilmesi
Yasal düzenlemeler için danışılacak
kuruluş/platform oluşturulması
Kamu alım şartlarının gözden geçirilmesi
Enerji performans sonuçlarının şeffaf
olması

“Kamunun uzun
vadeli sözleşme
yapamaması gibi
bir sorunu var. En
fazla 3 yıla kadar
sözleşme yaptığı
için kamuda enerji verimliliğine
yönelik tedbirler
bilinmesine rağmen
uygulamaya
geçilemiyor. Bunun bir engel teşkil ettiğini
söyleyebiliriz.”

“Her soruda
konuşacağımız,
yaptırım eksikliği. Siz
bu süreçleri koysanız
bile, hızlandırsanız
bile, faydaları
artırsanız bile, bir
yaptırım getirmedikten sonra ve bunu
uygulamadıktan sonra, cezai öğeleri
koymadıktan sonra, herhangi bir avantaj
sağlayamıyorsunuz.”

Korkmaz Gül
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Hüseyin Gürel
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

“Bakanlık çatısı
altında bir havuz
oluşturulmasını
öngördük. Ev
sahipleri böyle
bir yenilemeye
giderken bakanlığa
başvuracaklar,
orada doğru
iletişim kurulacak, bir standart sözleşmeleri
olacak, teknik bir danışmanlık alacaklar,
arkasından da yaptırımı olan denetimler,
zorunluluklar gelmiş olacak.”

“İnsanlar enerji
verimliliğini önemli
buluyorlar, fakat
ne yapacaklarını
bilmiyorlar. Görsellerle dikkat çekmeye çalıştık ve
etkili oldu. İnsanlar
duyduklarından
daha çok gördüklerinden etkileniyorlar.
Amacımız; farkındalığı arttırmak ve enerji
verimliliği sağlamak. Hedefler; sürdürülebilir bir şey bırakabilmek. Farkındalık
finansal talepten geçiyor.”

İpek Akyıldız
Buga Otis Asansör

Güliz Örnek
TuREEFF

TSKB KREDI PORTFÖYÜ

TEMALAR VE KAYNAKLAR
- Enerji Verimliliği
- KOBİ
- Yenilenebilir Enerji
- Sürdürülebilir Turizm
- Kaynak Verimliliği
- Tarım
- Çevre
- Eğitim ve Sağlık

ENERJI VERIMLILIGI KRITERLERI

•Projeden sağlanan faydanın en az %50 si
enerji verimliliği kaynaklı olmalı
•Minimum % 20 enerji verimliliği,
•Minimum % 20 CO2 emisyonu tasarrufu
•Ekonomik olarak anlamlı

ÖRNEK PROJELER
- Yeşil Sertifikalı Otel Yatırımları
- Yeşil Sertifikalı Ofis Yatırımları
- Yeşil Sertifikalı Hastane Yatırımları
- Cephe Yenileme Yatırımları
- Kojenerasyon & Trijenerasyon Yatırımları
- Güneş Panelleri Yatırımı
- Isıtma-Soğutma Sistemlerinin Yenilemesi
- Aydınlatma Sistemi Yatırımları
- Arıtma Sistemi Yenilenmesi
- Gri Su Sistemleri

FİNANSE EDİLEBİLECEK PROJELER

- - Yeni otel yatırımı ve otel renovasyonu
- AVM projeleri
- Ofis ve İş merkezi projeleri
- Hastaneler
- Eğitim Kurumları

KAYNAK VERIMLILIGI KRITERLERI
- - Üretim sırasında kullanılan kaynak maliyetlerinde azalma
- Su, hammadde, enerji tüketiminde azalma
- CO2 emisyonunda azalma
- Çevre kanunlarına ilişkin tüm yasal düzenlemelere uygunluk

TUREEFF’TEN YARARLANACAKLAR
1- Bireyler, Apartman ve Site Yönetimleri, Konut
Kooperatifleri
2- Apartman Yönetim Şirketleri ve benzer servis
sağlayıcılar

TÜRKIYE KONUTLARDA ENERJI
VERIMLILIĞI FINANSMAN PROGRAMI

3- Enerji Verimliliği Danışmanlık Firmaları(EVD)
veya TuREEFF kapsamındaki projelerin
uyglamasını üstlenecek diğer hizmet firmaları
4- İnşaat Firmaları (KOBİ)

TuREEFF Türkiye’de konutlarda sürdürülebilir
enerji yatırımlarının firnansmanını katılımcı bankalar
aracılığı ile sağlayacaktır.
Finansman Programı yaygın iş geliştirme
programlarının ötesinde finansman olanakları
sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Finansman Programının toplam tutarı 270 Milyon
USD olup Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD)’nin ticari kredisi ile belli bir tutarla sınırlı
olmak üzere Temiz Teknoloji Fonu’nun(Clean
Technology Fund) donor fonlu imtiyazlı
finansmanından meydana gelmektedir.
Program donor tarafından finanse edilen
kapsamlı ücretsiz teknik danışmanlık hizmeti ile
tamamlanmıştır.
Programın donor kuruluşları Avrupa Birliği (AB) ve
İklim Yatırım Fonu’dur(CIF).

5- TuREEFF’e uygun ürünlerin tedarikçisi olan
perakendeciler (LEME – LESI)

TUREEFF’IN SONUCLARI
- Enerji tüketiminin azaltılması
- Karbon salımının düşürülmesi
- Enerji faturalarının düşürülmesi
- Daha iyi yaşam koşulları

NATIONAL
HEALTH SERVICE
LIVERPOOL
TRUSTS
Proje: NHS Trusts - Liverpool, England
Proje Geliştirici: Carbon and Energy Fund
Kalite Güvence Sağlayıcı: Verco
Yatırım: £ 13,000,000
Sözleşme süresi: 15 yıl
Bina sahipleri ve yatırımcılar şeffaf, istikrarlı ve
güvenilir projeler talep etmektedir.

Öngörülen yıllık kazanım: £ 1,850,000
Ortalama yıllık enerji kazanımı: %50

NASIL YARDIMCI OLABILIRIZ?
- Projenin sertifikalandırılması
- Yatırımcılarla bağlantı kurulması
- Sektör öncüsü proje geliştiriciler ile bağlantı
kurulması
- Şehrin yatırımcılar için cazip hale getirilmesi
- Sektörde ön plana çıkma için eğitimin verilmesi
- İşbirliği Ağına eklenilmesi

Ortalama yıllık karbon kazanımı: %33

ÇALIŞTAY KATILIMCI ANALİZİ

BUILD UPON projesinin amacı Ulusal Renovasyon
Stratejisi’nde işbirliği yapılması gerekli olacak tüm kilit
paydaşlara ulaşmayı ve paydaşları bir araya getirmeyi ve
sağlamaktır. Kilit roldeki paydaşlar arasından 3. Çalıştaya
davetli ve katılımcı listeleri aşağıdaki gibidir:

Çalıştayda yapı hizmetleri ve akademi/üniversite camiası
başta olmak üzere üreticiler, finans kuruluşları ve enerji
sektöründeki firmalar en önemli temsilci topluluklar olarak
belirlenmiştir.

PAYDAŞLAR

KATILIMCILAR

İnteraktif haritamız sayesinde renovasyon sürecinde rol
alan diğer paydaşlar görüntülenebilmektedir.

Finansal Çözümler konulu 4. Çalıştayımıza katılan
katılımcılarımız:
Buga Otis Asansör, Ekonova Danışmanlık, Enerji
Verimliliği ve Yönetimi Derneği, Enve Enerji, EVD Enerji,
Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası,
Halton, ICP Europe, Marmara Üniversitesi, MTMD,
Özyeğin Üniversitesi, Sancar Mühendislik, Sweco,
Şekerbank, Tureeff,
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, UNDP
Türkiye, WRI Türkiye

TERMOMETRE

Bina renovasyon sektöründe rol alan paydaşlar için bir sistem oluşturmak amacını taşımaktayız. Bu sistem ayrıca 2.
yıl sistem değerlendirmelerinin izlenmesinde de kullanılabilecektir. Bina renovasyon sektöründeki katılımcılara kendi
düzeylerini değerlendirmeleri istenmiştir. Aşağıdaki tablo bu değerlendirmeleri göstermektedir.

SONUÇ

Çalıştay katılımcıları yatırımcılar, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri, akademi/üniversite,
araştırma merkezi, sivil toplum kuruluşları, diğer kamu kuruluşları, enerji sektörü, üreticiler,
tasarımcılar ve yapı hizmetleri temsilcileri olarak binalarda enerji verimli iyileştirmelerde finansal
çözümler üzerine tüm çalıştay boyunca fikir alışverişinde bulunmuşlardır.
Binalarda enerji verimliliği iyileştirmeleri finansal çözümler dördüncü ulusal çalıştayı kapsamında
tüm katılımcılar paydaş kategorilerine göre termometre formlarını doldurmuşlardır. Böylece her
bir paydaş temsilcisinin sektördeki enerji verimliliği uygulamalarındaki rollerini değerlendirmesini
analiz etme ve katılımcıların kümülatif görüşlerini öğrenme fırsatı olmuştur.
İyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşılmış bina iyileştirmeleri ve enerji verimliliği yatırımları
için finansal çözüm fikirleri, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde interaktif soru çözüm ve tartışma
seanslarıyla aranmıştır. Buna göre, katılımcıların üzerinde uzlaşmaya vardığı belirli çalıştay çıktı
fikirleri oluşmuştur.
Bina iyileştirmelerinde finansal çözümlerin önemi değerlendirillirken düşünüldüğü üzere; finansman ve talep sahibinin bir araya gelememesi, mekanizma kuramamasına çözüm bulunması
gerekliliği, finans kuruluşu , tüketici ve ürün tedarikçileri arasında network oluşturulması ihtiyacı,
üretici ve tedarikçilere yönelik finansal teşviklerin kapsamının geliştirilmesinin hedeflenmesi,
teşvik, kredi ve vergilendirme ile son kullanıcı ve yatırımcıya ulaşılarak iletişim eksikliğinin
giderilmesi tartışılmıştır.
Çalıştayda yönlendirici sorular aracılığıyla yapılan fikir alışverişleri sonucunda,binalarda yapılan
enerji verimliliği iyileştirmelerinde finansal çözümlerin oluşturulması ve uygulamaya konulabilmesi
için farklı mekanizmaların kurulması ve geliştirilmesine karar verilmiştir.

NASIL DAHIL OLABILIRSINIZ?

BU sürecinde işbirliği yapılması gereken
paydaş ve veri bilgileri aşağıdaki maddeleri
içermektedir:
Renovasyon Paydaş Sistem Haritaları:
1,000’den fazla bireysel kilit paydaş organizasyon, proje ülkelerinin tamamını
kapsayacak şekilde adreslenmiştir. Görsel paydaş haritası Kumu kullanılarak
oluşturulmuştur. Bir sonraki aşamada bu
haritalar, paydaşların bilgilendirilmesi ve
veri kayıtları için paylaşılacaktır. Bu haritalar
ulusal renovasyon stratejilerinde gerekli
kilit organizasyonların resmini gösteren bir
yardımcıdır.
RenoWiki’ye bağlanma: Renovasyon konusundaki engellerin belirlendiği mevcut
literatürün bir özeti şeklinde olup belirlenen
fazla sayıdaki engel kategorisini içermektedir. Bu sayede mevcut renovasyon
girişimleri (çözümler) bu durumlara göre
haritalanabilecektir. RenoWiki’nin amacı,
13 proje ülkesindeki yüksek etkiye sahip
renovasyon girişimlerinin geniş kapsamlı
bir özetini sağlamak, ulusal renovasyon
stratejilerinin mevcut yapıya nasıl dahil
edildiğini ve diğer ülkelerdeki bu kapsamlardaki çözümlerin nasıl belirlendiğini ortak
bir biçimde göstermektir.

Çalıştay ve etkinliklerde ortak olma:
Proje süresince toplamda 80’in üzerinde
çalıştay ve etkinlik ile paydaşlar bir araya
getirilecektir. 2017 Ulusal Renovasyon
Stratejilerinin tamamlanması için bu diyalogda bize yardım edebilecek çalışma
arkadaşlarına ihtiyaç duymaktayız.
Çalıştay ve etkinliklere katılma: Etkinliklerin çoğu yerel düzeyde, belediye
ve büyükşehirlerde, az bir kısmı ise
Avrupa düzeyinde özel etkinliklerde
gerçekleştirilecektir. Bu etkinliklerde ulusal
düzeydeki diyaloglar uluslararası düzeyde
değerlendirilecektir. Ulusal ve uluslararası
düzeydeki bu etkinlikler sayesinde ulusal
renovasyon konusunda sesini duyurmak
isteyen herhangi bir taraf tüm paydaşlara
ulaşabilecektir.

İşbu rapor,
DİLARA GÖKER tarafından hazırlanmış,
AHMET ACAR tarafından kontrol edilmiştir.
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Bu proje ÇEDBİK tarafından yürütülmektedir.

Disclaimer: The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not represent the
views of the European Commission, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any
use of this material.

