EK-6
ENERJİ YOĞUNLUĞU AZALTIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME
(..........................1 )
Taraflar
MADDE 1- (1) İşbu Sözleşme, bir tarafta Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (bundan
sonra “GENEL MÜDÜRLÜK” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ................... 2 (bundan sonra
“……………….. 3” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Taraflara İlişkin Bilgiler ve Tebligat
MADDE 2- (1) GENEL MÜDÜRLÜK:
Posta Adresi
:
Tel No
:
Faks No
:
Elektronik Posta Adresi
:
4
(2) ..............................
:
Posta Adresi
:
Tel No
:
Faks No
:
Elektronik Posta Adresi
:
(3) İşbu Sözleşme kapsamındaki elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, 11/02/1959 tarihli
ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya
memur vasıtasıyla yapılır. (4)
Her iki taraf birinci ve ikinci fıkrada belirtilen adreslerini
tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Tebligat, ilgili tarafa bilinen en son adresinde yapılır.
Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması
hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak
kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Şu kadar ki; tebliğ yapılacak tarafın müracaatı veya kabulü
şartiyle her yerde tebligat yapılması caizdir.
(5) Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen
tarafa, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple
yapılamaması hâlinde 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen diğer
usullerle tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi
izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
(6) Burada düzenlenmeyen hususlarda 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümleri uygulanır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Aksi bu Sözleşmede açıkça belirtilmedikçe, bu Sözleşmede yer alan terim,
kavram ve kısaltmaların, enerji verimliliğine ilişkin mevzuatta tanımlanan anlamları esas alınır.
Sözleşmenin konusu ve amacı
MADDE 4- (1) İşbu Sözleşme ile, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca; işbu Sözleşme kapsamındaki
endüstriyel işletmenin enerji yoğunluğunun, en az bu Sözleşme ile taahhüt edilen miktar kadar
azaltılmasına ve taahhüdün yerine getirilmesi durumunda ………………..,5 ya yapılacak destek
ödemelerine yönelik;
a) Temel ilkelerin,
b) Hak ve yükümlülüklerin,
c) Uygulama usûl ve esaslarının
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GENEL MÜDÜRLÜK tarafından geliştirilen kod numarası yazılır. Örnek: GA-2013/01
Tüzel kişinin adı ve ünvanı açık ve kısaltılmış şekilde yazılır. Örnek: Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi
(TÜPRAŞ)
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. Örnek: TÜPRAŞ
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. Örnek: TÜPRAŞ
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. Örnek: TÜPRAŞ
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belirlenmesi ve uygulamaların enerji verimliliği mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesinin
sağlanması amaçlanmıştır.
Temel ilkeler
MADDE 5- (1) Taraflar aşağıdaki ilkeleri kabul etmiş sayılır.
a) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair
Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (tt) bendine ve 18 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (d) bendine gore ……, ……, …….., ……. ve ……. 6 yıllarına ait verilere dayalı yapılan
hesaplamalara gore, ………………..,7 nin ............................8 işletmesi için referans enerji
yoğunluğu ...........9 (.......10) olarak kabul edilmiştir.
b) ........................,11 ............................12 nin enerji yoğunluğunu ................13 azaltmayı
taahhüt eder.
c) Enerji yoğunluğu azaltımı ile ilgili tahhüdün yerine getirilip getirilmediği aşağıdaki
şekilde belirlenir.
1) .........................,14 işbu Sözleşme kapsamındaki endüstriyel işletmenin enerji yoğunluğu
hesabına esas teşkil eden bilgileri, her yıl Mart ayı sonuna kadar GENEL MÜDÜRLÜĞE sunar.
GENEL MÜDÜRLÜK, bu bilgiler çerçevesinde bir önceki mali yıla ait enerji yoğunluğu değerini
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’in 20
nci maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplar ve her yıl Nisan ayında ......................... 15’ya yazılı
olarak bildirir.
2) Her yıl gerçekleşen enerji yoğunluğu değeri ile referans enerji yoğunluğu değeri
arasındaki fark oransal olarak hesaplanır. Sözleşme dönemi sonunda 3 (üç) yıllık farkların aritmetik
ortalaması alınır.
ç) İşbu Sözleşme kapsamındaki endüstriyel işletmede ........ 16 yılında devreye alınacak
..................... 17 tesisi tarafından.............18yılında üretilen enerjinin işletme içinde tüketilen kısmı,
aynı yıla ait enerji yoğunluğunun hesaplanmasında yıllık toplam enerji tüketimi miktarından
düşülür.
d) Yıllık mal üretiminin ekonomik değeri, Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği Sektörel
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) değerleri kullanılmak ve 2000 yılı baz yıl alınmak suretiyle hesaplanır.
e) Sözleşme dönemi sonunda taahhüdün yerine getirilmemesi halinde .........................19’nin
aynı konuda yapacağı başvurular ........ 20 yılına kadar değerlendirmeye alınmaz.
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Başvuru döneminin içinde bulunduğu yıldan bir önceki yıl dahil olmak üzere, geriye yönelik beş yıl yazılır. Örnek:
Ekim 2012 ayında yapılan bir başvuru için 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. Örnek: TÜPRAŞ
Tüzel kişinin gönüllü anlaşma yapmak istediği endüstriyel işletmenin adı yazılır. Tüzel kişi ile endüstriyel işletme
adının aynı olması halinde tek bir isim yazılır.
Referans enerji yoğunluğu Yönetmeliğin virgülden sonra en az dört hane olacak şekilde rakamla yazılır. Örnek:
0,2925 TEP/1000 $
Referans enerji yoğunluğu yazı ile yazılır. Örnek: sıfır virgül ikibindokuzyüzyirmibeş Ton Eşdeğer Petrol taksim bin
Amerikan Doları
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
Tüzel kişinin gönüllü anlaşma yapmak istediği endüstriyel işletmenin adı yazılır. Tüzel kişi ile endüstriyel işletme
adının aynı olması halinde tek bir isim yazılır.
Rakamla ve yazıyla ayrı ayrı yazılır. Örnek: %10 (yüzde on)
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
Tesisin işletme alınmasının planlandığı yıl yazılır.
Sözleşme dönemi içinde işletmeye alınmaları halinde; Atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve/veya elektrik
enerjisine dönüştüren tesisler, toplam çevrim verimi %80 (yüzde seksen) ve üzeri olan ve yurt içinde imal edilen
kojenerasyon tesisleri veya hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş veya biyokütle kaynaklarını kullanan enerji üretim
tesisleri yazılabilir. Toplam maliyetinin %70’den fazlasını oluşturan kısımlarının yurt içinde yapılan imalatlarla
karşılandığı yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış belgelerle ortaya konulan kojenerasyon tesisleri, yurt
içinde imal edilmiş sayılır.
Sözleşme dönemi içinde olmak kaydıyla, tüzel kişinin tercih ettiği herhangi bir yıl yazılır.
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
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f) Taraflar, ülkenin emniyetine, tarafların ticarî ilişkilerine zarar verecek bilgileri gizli
tutmak ve gizlilik gerektiren diğer hallerde gizlilik gereklerine uymakla yükümlüdür.
.........................21’nin hak ve yükümlülükleri
MADDE 6- (1) .........................22, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülüklere sahiptir.
a) Enerji yoğunluğunun hesaplanması için GENEL MÜDÜRLÜK tarafından ihtiyaç
duyulan enerji tüketimi, mal üretimi ve üretilen malın piyasa değeri bilgilerini her yıl Mart ayı
sonuna kadar GENEL MÜDÜRLÜĞE vermek,
b) GENEL MÜDÜRLÜĞÜN gerek işbu Sözleşme kapsamındaki endüstriyel işletme
bünyesinde, gerekse.........................23 bünyesindeki diğer endüstriyel işletmelerde işbu Sözleşme
gereği yapacağı inceleme, izleme ve denetim çalışmaları için gerekli koşulları sağlamak, istenen
bilgi ve belgeleri vermek,
c) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini takip eden bir yıl içinde, ........ 24 yılına ait toplam
enerji giderini, yeminli malî müşavir, defterdarlık veya vergi müdürlükleri tarafından onaylanan
belgelerle birlikte GENEL MÜDÜRLÜĞE sunmak,
ç) GENEL MÜDÜRLÜK tarafından istenmesi halinde, işbu Sözleşme kapsamında sunulan
belge ve bilgileri yeminli mali müşavir, defterdarlık, vergi müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlara
onaylatmak,
d) Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan her türlü vergi, resim ve harcın ödenmesinden
sorumlu olmaktır.
GENEL MÜDÜRLÜK’ün hak ve yükümlülükleri
MADDE 7- (1) GENEL MÜDÜRLÜK, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülüklere sahiptir.
a) İşbu Sözleşme kapsamındaki endüstriyel işletmeyi ve bünyesinde birden fazla endüstriyel
işletme bulunması durumunda, .........................25 ait olan diğer endüstriyel işletmelerin enerji
yoğunluğu değişimlerini izlemek,
b) İşbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgilerden,
.........................26’nin ticarî ilişkilerine zarar verecek olanların gizliliğine riayet etmek.
c) GENEL MÜDÜRLÜK, bütçe olanaklarında meydana gelebilecek daralmalar sebebiyle
ödeme planında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Destek ödemelerinin yapılması
MADDE 8- (1) Bu sözleşme kapsamındaki destek ödemeleri ile ilgili usûl ve esaslar
şunlardır:
a) Aşağıdaki koşulların sağlanmaması durumunda destek ödemesi yapılmaz.
1) Bu Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt
bendinde belirtilen usul ve esaslara göre göre hesaplanan ortalama enerji yoğunluğu azaltım
oranının, taahhüt edilen enerji yoğunluğu azaltım oranından daha düşük olması,
2) Sözleşmenin son yılı için hesaplanan enerji yoğunluğu değerinin, referans enerji
yoğunluğu değerine göre en az taahhüt edilen enerji yoğunluğu azaltma oranına karşılık gelen
değerden daha yüksek olması,
3) İşbu Sözleşmenin feshedilmesi.
b) Destek ödemenin yapılmasında ........ 27 yılına ait ve yeminli mali müşavir, defterdarlık
veya vergi müdürlükleri tarafından onaylanmış olan enerji giderlerine ait faturalar ve ödeme
belgeleri esas alınır.
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Sözleşme döneminin bitimini müteakip 5 (beş) yıl sonrası, yıl olarak yazılır. Örnek: 2015 yılında biten bir sözleşme
için 2021 yazılacaktır.
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
Başvuru yapılan dönemin içinde bulunduğu yıl yazılır. Örnek: Ekim 2012 ayında yapılan başvurular için 2012
yazılır.
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
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c) Destek ödemelerinin yapılmasında GENEL MÜDÜRLÜĞE ayrılan ödenek durumu esas
alınır. ........ 28 yılında, GENEL MÜDÜRLÜĞÜN ödenek durumunun destek miktarının tek seferde
ödenmesine imkan vermesi halinde, bu Sözleşme ile ilgili destek ödemesi işbu Sözleşmenin sona
ermesinden önce yapılır. Ancak, ........ 29 yılı ödeneğinin destek miktarının tek seferde ödenmesine
imkan vermemesi halinde, destek ödemesi GENEL MÜDÜRLÜK tarafından hazırlanacak ödeme
planına göre yapılır.
ç) .........................30 GENEL MÜDÜRLÜĞÜN ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde
yapacağı ödemeler ve ödemelerdeki gecikmeler için herhangi bir hak veya faiz talebinde
bulunamaz.
Sözleşmenin devri
MADDE 9- (1) Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler .........................31 tarafından
üçüncü kişilere devredilemez.
Mücbir sebebler
MADDE 10- (1) Tarafların kusurundan ileri gelmemiş olmakla beraber, bu sözleşme
kapsamındaki uygulamaları engelleyen bir durum meydana geldiğinde ve bu durumu ortadan
kaldırmaya gücünün yetmediği haller, mücbir sebep olarak kabul edilir. Bir halin mücbir sebep
olarak kabulü için, durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden 30 (otuz) takvim günü içinde karşı
tarafa bildirilmesi şarttır. Bildirimin intikalini takip eden 30 (otuz) takvim günü içinde gerekli
değerlendirmeler yapılarak mücbir sebebin kabulüne veya reddine karar verilir ve ilgili tarafa
bildirilir.
(2) Mücbir sebep olarak kabul edilecek haller şunlardır:
a) Doğal afetler ve salgın hastalıklar,
b) Savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı,
terör hareketleri ve sabotajlar,
c) Grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketleri,
ç) Genel ekonomik kriz,
d) Diğer 32
e) Taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olduğu diğer tarafca kabul
edilen benzer hallerdir.
Sözleşmenin feshi
MADDE 11- (1) İşbu Sözleşme aşağıdaki hallerde feshedilebilir.
a) .........................33’nin işbu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi, GENEL
MÜDÜRLÜK tarafından yapılan yazılı uyarılara rağmen aykırılığın belirlenen süre içinde
giderilmemesi veya GENEL MÜDÜRLÜK bütçe olanaklarında daralmalar meydana gelmesi
halinde, işbu Sözleşme GENEL MÜDÜRLÜK tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.
b) Mücbir sebebin oluşması ve mücbir sebep halinin 90 (doksan) takvim gününden daha
fazla sürmesi halinde taraflardan birinin isteği üzerine bu sözleşme feshedilebilir.
Sözleşmenin dili
MADDE 12- (1) İş bu Sözleşmenin dili Türkçe’dir ve işbu Sözleşme gereği bütün
yazışmalar Türkçe olarak yapılır.
Sözleşmede değişiklik yapılması veya ek sözleşme düzenlenmesi
MADDE 13- (1) Endüstriyel İşletme ve GENEL MÜDÜRLÜK mutabakatı ile 7’inci
Maddenin (c) fıkrası dışında ek sözleşme düzenlenmek suretiyle bu sözleşmede değişiklik
yapılabilir.
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Başvuru yapılan dönemin içinde bulunduğu yıl yazılır. Örnek: Ekim 2012 ayında yapılan başvurular için 2012
yazılır.
Sözleşmenin sona erdiği yıl yazılır.
Sözleşmenin sona erdiği yıl yazılır.
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
GENEL MÜDÜRLÜK ile İŞLETME arasında Sözleşmenin imzalanması aşamasında belirlenecek özel haller yazılır.
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
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Sözleşmenin uzatılması
MADDE 14- (1) Mücbir sebep halinin bir takvim yılında 3 (üç) aydan az devam etmesi
halinde, bu sözleşmenin süresi Kurul kararı ile en fazla 1 (bir) yıl uzatılabilir.
Anlaşmazlıkların çözümü
MADDE 15- (1) İşbu Sözleşmenin uygulanmasından, yorumundan veya feshinden
doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Bağlayıcı düzenlemeler
MADDE 16- (1) Aşağıdaki mevzuat işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve eki olarak
kabul edilir. İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde sırası ile aşağıda sayılan mevzuat
hükümleri uygulanır:
a) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu,
b) 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik,
c) …/…./2012 tarihli ve ……….. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Endüstriyel
İşletmelerin Verimlilik Artırıcı Proje Uygulamalarının ve Enerji Yoğunluğu Azaltımlarının
Desteklenmesinde Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ,
ç) Diğer 34
(2) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra yürürlüğe girecek hükümler taraflar
açısından bağlayıcıdır,
Diğer Hususlar
MADDE 17- 35
Yürürlük ve yürütme
MADDE 18- (1) İşbu Sözleşme; onsekiz (18) madde, ……… 36 sayfa ve ……… 37 sayfa
ek’den ibaret olup, GENEL MÜDÜRLÜK ve .........................38 tarafından tam olarak okunup
anlaşıldıktan sonra iki (2) orjinal nüsha olarak hazırlanmış ve ………….. 39 tarihinde taraflar
arasında imzalanmış, 1 (bir) nüshası GENEL MÜDÜRLÜK’te 1 (bir) nüshası da
.........................40’de alıkonulmuştur.
(2) İşbu Sözleşme ………..41 tarihinde yürürlüğe girer.
(3) işbu Sözleşme, mücbir sebeblerden dolayı olabilecek uzatmalar hariç, yürürlük
tarihinden itibaren 40 (kırk) ay süreyle geçerlidir.
(4) İşbu Sözleşme hükümlerinin yürütülmesinden BAKANLIK adına Genel Müdür,
.........................42 adına …………………43 sorumludur.
TÜZEL KİŞİ 44 ADINA
İMZA
ADI SOYADI
ÜNVANI

34
35

36
37
38
39
40
41

42
43
44

BAKANLIK ADINA
İMZA
ADI SOYADI
YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL
MÜDÜRÜ

Sözleşmenin imzalanması aşamasında yürürlükte olan ilgili diğer mevzuat yazılır.
Bu maddede, enerji verimliliği ve genel mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde, GENEL MÜDÜRLÜK
ve/veya İŞLETME tarafından yazılması gerekli görülen diğer konulara yer verilir.
Sayfa sayısı rakam ve yazı ile yazılır. Örnek: 6 (altı)
Sayfa sayısı rakam ve yazı ile yazılır. Örnek: 6 (altı)
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
İmzalanma tarihi yazılır. Örnek: 02/11/2011
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
Sözleşmenin imzalanmasını takip eden yılın ilk günü yazılacaktır. Örnek: Ekim 2012 ayında imzalanan bir sözleşme
için 01/01/2013 yazılır.
Tüzel kişinin kısa adı yazılır. (Örnek: TÜPRAŞ)
Tüzel kişi adına yetkili makam veya ünvan yazılır.
Tüzel kişinin açık adı ve ünvanı yazılır.
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EK-6

EKLER:
1- Proje dosyası (……45 Sayfa)
2- İmza Yetkisi Belgesi ve imza sirküleri (….46Sayfa)
3- Diğer (…………………47)

45

Sözleşme aşamasında, proje içeriğine göre düzenlenen tabloya göre sayfa sayısı yazılır.
Tüzel kii adına imza atacak kişinin imza atmaya yetkili kılındığına dair belge ve Noter onaylı imza sirküleri sunulur.
47
Sözleşme aşamasında ihtiyaç duyulabilecek diğer ekler yazılır.
46
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