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KAMU BİNALARINDA ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI PROJESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

BAKANLIĞI



“Türkiye Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” (KABEV);

Dünya Bankası (DB) tarafından fonlanacak, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali
garantörlüğünde, Bakanlığımız (ÇŞB) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(ETKB) işbirliğinde yürütülecektir.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV)

PROJE HEDEFİ

Kamu binalarında enerji tüketimini azaltmak
Ulusal programı desteklemek için uygun sürdürülebilir finansman ve kurumsal 

mekanizmalar geliştirmek ve ölçeklendirmek için bir geçiş planı geliştirmektir. 

ODAK NOKTASI

 Kamu binalarında enerji verimliliği potansiyelinin ortaya çıkarılması



 6-8 Şubat 2019, 25 Mart-3 Nisan 2019, 12-18 Haziran 2019 ve 
17-19 Eylül 2019 tarihlerinde Dünya Bankası heyeti ile proje 
hazırlık toplantıları gerçekleşmiştir.

 Proje başvuru sürecinde Bakanlığımız Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünce proje başvuru belgeleri hazırlanmıştır: 

Proje Hazırlık Çalışmaları

Proje Dokümanı Onaylanma tarihi

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi 24.06.2019

Satın Alma Strateji Dokümanı ve Strateji Planı 30.08.2019

Operasyonel Kılavuz -Operations Manual 28.10.2019



 18 Eylül 2019 tarihinde müzakere tutanakları imzalanmıştır.

 5 Kasım 2019 tarihinde kredi anlaşması Dünya Bankasının 
kurulunda onaylanmıştır. 

 12 Aralık 2019 tarihinde Finans anlaşması imzalanmıştır.

Proje Hazırlık Çalışmaları



PROJE BİLEŞENLERİ

BİLEŞEN 1 BİLEŞEN 2

Merkezi hükümet binalarındaki enerji 

verimliliği yatırımları 

Proje Yönetimi Teknik yardım ve uygulama 
desteği (Kurumsal Kapasite Oluşturma)

Amaç: Merkezi hükümet ve merkezi hükümet bağlı 

kamu binaların yenilenmesinin desteklenmesi (okullar, 

hastaneler, üniversite kampüsleri, hükümet konakları, 

v.b.) kamu binalarında enerji verimliliği için ulusal 

düzeyde bir program geliştirmenin temelinin

oluşturulması, gösterilebilir enerji maliyet tasarrufu ve 

sosyal ortak faydalar üretmesi

Amaç: Türkiye'de kamu sektöründe enerji verimliliği 
açısından güçlü bir temel sağlanması için ikincil 
mevzuatı iyileştirmek ve proje uygulamasına gerekli 
destek ile sürdürülebilirliğini sağlamak için ÇŞB ve ETKB 
tarafından çeşitli teknik yardım faaliyetlerinin
yönetilmesinin desteklenmesi, teknik kapasitenin 
geliştirilmesi

150 milyon ABD Doları IBRD, 
46.2 milyon ABD Doları imtiyazlı CTF 

kredisi
3.8 Milyon ABD $ hibe (ÇŞB + ETKB)

196.2 milyon ABD Doları 3.8 Milyon ABD $ 

200 Milyon ABD $ 

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV)



Enerji tüketimlerinin
düşürülmesine yönelik
enerji verimliliği
iyileştirmeleri için
seçilecek binaların
karşılaması gereken

uygunluk kriterleri:

Proje Uygunluk Kriterleri

2000 yılı sonrası inşa edilmiş binalar veya güçlendirme 
ihtiyacı olmayan kamu binaları (yapısal ve sismik olarak 
sağlam olan binalar)

Son 10 yılda enerji verimliliğine esas komple bir 
tadilat yapılmamış olması

Binanın en az 5 yaşında olması (2014 yılı ve 
öncesinde inşa edilen binalar)

Binanın mülkiyetinin / tahsisinin ilgili Kurumuna ait 
olması

Binanın kullanımına devam edilecek olması ve/veya 
hakkında kapatma, özelleştirme veya yıkım kararı, taşınma 
v.b. bulunmaması



Proje Uygunluk Kriterleri

Proje kapsamında uygunluk ve seçim kriterlerini karşılayan

binalarda enerji etütlerine bağlı olarak esaslı tadilatlar
yapılacaktır.

Türkiye’nin ve DB’nın uygunluk kriterleri/çevresel koruma önlemi politikası/ 
mevzuat gereklilikleri başarılı bir şekilde tamamlanıncaya kadar hiçbir alt 

proje kredisi onaylanamaz!



PROJE BİLEŞENLERİ

BİLEŞEN 1 (Kredi)
Kamu Binalarında Enerji 

Verimliliği Yatırımları

BİLEŞEN 2 (Hibe)
Teknik yardım ve uygulama 

desteği 

1a) Kamu Binalarında ile Enerji
Verimliliği Yatırımları

1b) Enerji Performans Sözleşmeleri
İle Enerji Verimliliği Yatırımı
Yapılması (ESCO uygulaması)

1c) Pilot yaklaşık sıfır enerjili binaları
(nZEB)

2a) Proje geliştirme ve enerji
iyileştirmeleri ile ilgili Teknik Destek
(ÇŞB)

2b) Enerji Verimliliği ve ESCO
pazarının geliştirilmesi ile ilgili Teknik
Destek (ETKB)

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV)



Enerji iyileştirmesi 
yapılması 

kurumlarınca talep 
edilen binalar

Bileşen 1a’nın altında ihale 
işlemlerinin başlatılması

Mevcut enerji etütlerin 
revizesi+teknik 
çizimler+İnşaat ihale 
dokümanlarının 
oluşturulması + inşaat 
müşavirlik ihalesi

İnşaat ihalesi yapılması

ESMAP tarafından revize 
edilen enerji etütlerinin  
revizesi+teknik 
çizimler+İnşaat ihale 
dokümanlarının 
oluşturulması + inşaat 
müşavirlik ihalesi

Bileşen 1a’nın 
altında ihale 
işlemlerinin 
başlatılması

Enerji etüdü ihalesi 
yapılması

+İnşaat ihalesi 
dokümanlarının 
oluşturulması ve 
kontrolörlük için 
ihale yapılması.

İnşaat ihalesi 
yapılması

ETKB tarafından enerji 
etüdü yapılmış olan 

binalar

Satın 
almalar

Enerji 
izleme 

ve 
doğrula

ması

Projenin ilk senesinde 
iyileştirilen binaların detaylı 

izleme ve doğrulamasının 
yapılması ( bir sene boyunca)

Sonraki yıllarda iyileştirmesi 
yapılmış binaların %20’sinin 

detaylı izleme ve 
doğrulaması.

ETKB tarafından mevcut 
ENVER portalı ile 

iyileştirilmesi yapılmış tüm 
binaların enerji verimliliğinin 

sürekli olarak izlenmesi

İyileştirmesi yapılmış 
binaların %20’sinin 

detaylı izleme ve 
doğrulaması.

PROJE

Bileşen 1aBileşen

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

BİLEŞEN 1 (Kredi)
Kamu Binalarında Enerji 

Verimliliği Yatırımları

1a- Kamu Binalarında ile Enerji
Verimliliği Yatırımları
ÇŞB kamu binalarının enerji verimliliği
önlemleri ile yenilenmesinin
desteklenmesi (okullar, hastaneler,
idari binalar, yurtlar, v.b.).

Baz senaryo: 

Minimum %20 tasarruf 
12 yıl geri dönüş süresi

Derin Renovasyon:

Minimum %20 + %20 tasarruf 
20 yıl geri dönüş süresi

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV)



BİLEŞEN 1 (Kredi)
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği 

Yatırımları

1b - Enerji Performans Sözleşmeleri İle Enerji
Verimliliği Yatırımı Yapılması (ESCO)
Enerji Performans Sözleşmeleri (ESCO) ile bina
iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesi

Enerji etüdü + tadilat uygulama projelerinin
elde edilmesi + inşaat ihalesinin enerji
tasarrufu garantisi ile yapılması

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV)

Bileşen 1b’nın altında ihale 
işlemlerinin başlatılması 

(ESCO sözleşmesi yöntemi 
ile)

ESCO sözleşmesi için ihale 
yapılması (etüt + teknik 
çizimler + inşaat ihalesi)

Satın 
almalar

Enerji 
izleme ve 
doğrulam

ası

ESCO firması tarafından 
detaylı izleme ve doğrulama 

sisteminin kurulması. 
(Anlaşmazlıklar için tahkim 
mekanizmasının kurulması.)

ETKB tarafından mevcut 
ENVER portalı aracılığı ile 

iyileştirilmesi yapılmış tüm 
binaların enerji 

verimliliğinin sürekli olarak 
izlenmesi

PROJE

Enerji iyileştirmesi 
yapılması kurumlarınca 
talep edilen yeni binalar

ETKB tarafından enerji etüdü 
yapılmış olan binalardan pilot 

seçilmesi

Bileşen 1bBileşenler

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

Baz senaryo: 

Minimum %20 tasarruf 
12 yıl geri dönüş süresi

Derin Renovasyon:

Minimum %20 + %20 tasarruf 
20 yıl geri dönüş süresi



BİLEŞEN 1 (Kredi)
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği 

Yatırımları

1C- Pilot yaklaşık sıfır enerjili binaları
(nZEB):Türkiye'de yaklaşık sıfır enerjili binalar
(NZEB), pasif binalar, güneş enerjisi (PV), atık ısı geri
kazanımı gibi kapsamlı ve sürdürülebilir
yaklaşımların yaygınlaştırılması, yeni teknolojilerin
uygulanması için 5-6 adet pilot bina uygulamaların
yapılması

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV)

nZEB Pilot binaların seçilmesi

Enerji etüt + teknik çizimler + 
İnşaat ihalesi dokümanları + 
inşaat müşavirlik ihalesinin 

yapılması

İnşaat ihalesi yapılması

Satın almalar

Enerji izleme 
ve 

doğrulaması

Çalışma grubu tarafından pilot 
nZEB uygulamaları için  izleme 

ve doğrulama sisteminin 
oluşturulması

ETKB tarafından mevcut 
ENVER portalı ile iyileştirilmesi 
yapılmış tüm binaların enerji 
verimliliğinin sürekli olarak 

izlenmesi

Enerji iyileştirmesi yapılması 
kurumlarınca talep edilen yeni 

binalar

Bileşen 1cBileşenler

nZEB 

Maksimum 55 kWh/m2/yıl net birincil enerji
(elektrikli cihazlar ve ofis cihazları hariç)

85-100 kWh/m2.yıl birincil enerjinin 45 
kWh/m2/yıl yerinde üretim ile sağlanması

Minimum %50 enerji tasarrufu

EKB: A sınıfı



Bina Kabuğunda yapılacak 

iyileştirmeler

 Duvar, çatı ve zemin yalıtımları

 Pencere ve kapı değişimleri

 Pencere optimizasyonu: doğal gün ışığından daha çok yararlanılması

Isıtma ve soğutma sistemleri,

sıcak su sistemleri 

 Kazan iyileştirmesi /yenilemesi

 Yakıt değişimi (katı yakıt – doğalgaz)

 Kontrol sistemleri

 Tesisat boruları ve ekipmanlarının yalıtımı

 Chiller/AC replacement

 Isı pompaları

 Ko-jenerasyon/tri - jenerasyon

 Bina otomasyonu

 Isı geri kazanım sistemleri

Aydınlatma

 Elektronik balastlar

 Hareket duyarlı sensörler

 Kompakt florasent lambalar

 Yüksek başınçlı sodyum buharı (sokak aydınlatması/çevre aydınlatması)

 LED lamba değişimi

Güç sistemleri ve diğer enerji 

kullanan sistemler 

 Pompa ve fanlar

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

 Güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi

 Çatı tipi PV uygulamaları

 Jeotermal ısı pompaları

Proje Kapsamında Yapılacak Yatırımlar



Proje Sonuçları ve 

Sürdürülebilirlik Ölçüleri Nelerdir?

Merkezi hükümet binalarında enerji verimliliği ile yakıt ve 
elektrik tüketiminin  azaltılması
Kamu binalarından enerji giderlerinin azaltılması sonucu bütçe 
tasarrufu sağlanması
Enerji tasarrufu sonucunda ortaya çıkan CO2 emisyonlarında 
azaltım sağlanması
Kamu binalarında çalışan personelin konfor şartlarında artış
Kamu sektörü, kamu binalarının kullanıcıları (idari personel ve 
vatandaş) arasında enerji verimliliği farkındalığının artması



ÇŞB ve ETKB GÖREV ve SORUMLULUKLARI

ÇŞB GÖREV ve SORUMLULUĞU

• Projenin teknik uygulayıcı
kuruluşu

• Proje yönetimi için Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü bünyesinde
Proje Uygulama Birimi (PUB)
kurularak projenin etkin
yürütülmesini sağlamak

• Enerji verimliliği yatırımları
yapılacak kamu binalarının
belirlenmesi, enerji etütlerinin
yaptırılarak öneri iyileştirme
paketlerine göre uygulama
projelerinin hazırlattırılması ve
inşaatların yapılması

ETKB ROLÜ ve SORUMLULUKLARI

• Bina enerji etütlerinin
yürütülmesinde ÇŞB’ye destek
olmak,

• Enerji verimliliği yatırımları
yapılan kamu binalarında ENVER
portalı ile enerji tüketimlerinin
izlenmesi,

• Enerji iyileştirmeleri ve ESCO
sözleşmeleri ile ilgili piyasada
kapasite geliştirme çalışmaları
yapılması



G
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el
ge

le
r Yapı ruhsatı ve binanın güçlendirme 

ihtiyacı olmadığına dair belge

Bina projeleri (mimari, statik, 
mekanik ve elektrik tesisatı)

Son 3 yıla ait enerji tüketimleri ve 
bedellerinin iletilmesi

Son 10 yıl içinde kapsamlı bir enerji 
verimliliği iyileştirmesi yapılıp 

yapılmadığı (dış cephe ısı yalıtımı, 
lamba değişimi, kazan değişimi, v.b.) 

KAMU KURUMLARININ SORUMLULUKLARI

KAMU KURUMLARININ 
SORUMLULUĞU

• Uygunluk kriterlerini
sağlayan ve enerji
tüketimleri yüksek
binaların belirlenmesi

• Bina bilgilerinin KABEV 
veri tabanına  girilmesi

• Bina yenilemeleri 
sırasında işbirliğinin 
sağlanması



14.11.2019 TARİH ve E.250571 SAYILI YAZIMIZ



14.11.2019 TARİH ve 41516353-755.01-E.250571 SAYILI YAZIMIZ EKLERİ

EK 1: UYGUNLUK KRİTERLERİ

MÜLKİYET :

Binanın mülkiyetinin merkezi hükümete ait olması

(Kamuya ait işletmeler, kamu kurumları kiracılı özel 
binalar proje kapsamı dışındadır.)

Yatırımcı Kuruluşunca kapatılma, yıkılma ya da 
özelleştirmeye dair herhangi bir kararı olmaması

YAPISAL VE SİSMİK SAĞLAMLIK

Deprem Performans Analizi istenen binaların 
özellikleri:

01.01.2000’den sonra yapı ruhsatı alan binalarda 
Deprem Performans Analizi  istenmemektedir. 

01.01.2000’den önce yapı ruhsatı alan binalarda 
Deprem Performans Analizi  istenmektedir. Buna 
göre;

Güçlendirme tadilatı görmüş veya görmemiş,

İnşaat Mühendisleri Odası'na kayıtlı inşaat 
mühendisince hazırlanmış olması,

Analizde yapısal ve sismik olarak binaların güvenli 
olması ve 

Hazırlanan analizin Yatırımcı Kuruluşunca onaylanmış 
olması gerekmektedir.

YAPI YAŞI:

Proje başlangıç tarihi itibariyle binaların en az 5 
yaşında olması

Yapı ruhsat tarihi itibariyle kamu binasının 2014 yılı ve 
öncesinde inşa edilmiş olması 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN TADİLAT DURUMU:

Son 10 yılda enerji verimliliğine esas komple bir 
iyileştirme yapılmamış olması 

EK 2: UYGUN OLMAYAN KAMU BİNA TİPLERİ 

1- Kültürel miras alanı olarak listelenen 
binalar,

2- Siyasi partilerin, sendikaların, 
kooperatiflerin ve diğer mal sahibi grupların 
ofisleri ve tesisleri,

3- Camiler, kiliseler ve dini amaçlı her türlü 
binalar,

4- Özel, ticari ve eğlence tesisleri 
(örneğin barlar, dans kulüpleri, kamplar, sağlık 
güçlendirme merkezleri çocuklar için yaz 
kampları),

5- Ulusal savunma binaları ve her türlü 
ıslahevi ile cezaevleri,

6- Belediye binaları

EK 3: YETKİLİ / TEKNİK 
PERSONEL FORMU



Dünya Bankası KABEV Veri Tabanı



Dünya Bankası KABEV Veri Tabanı

Kamu Enerji Bina Ekle



ETKB tarafından Enerji Etüdü yapılmış binalar ile ilgili 
son durum

2014 yılında enerji etüdü yapılan binalar 
belirlenen uygunluk kriterlerine göre 
gözden geçirilmiştir. Buna göre:

Toplam 938 adet binanın;

 620 adetinin uygunluk kriterlerini 
karşılamadığı,

 218 adetinin uygunluk kriterlerini 
karşıladığı

 100 adetinin yatırım maliyetinin düşük 
olduğu görülmüştür.

2020 yılında gerçekleştirilecek alt projeler

620
100

218



2020 yılında enerji iyileştirme yatırımları yapılacak bina listesi:

Enerji Etütleri revize edilen binalar: 1. Paket 

PAKET BİNA LİSTESİ BİNA TİPİ BİNA SAYISI

İNŞAAT

ALANI

(M²)

ALT PAKET--1

ORTAKÖY 80. YIL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK 

LİSESİ
OKUL 3 17.060

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (ANA HİZMET BİNASI)
HİZMET 2 49.166

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE 16 83.277

ALT PAKET--2

BURSA ATATÜRK TEKNİK VE END. MESLEK LİSESİ
OKUL 6 6.162

BURSA ANADOLU KIZ LİSESİ
OKUL 3 11.772

ŞEVKET YILMAZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HASTANE 2 117.680

ALT PAKET--3

BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HASTANE 10 61.864

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM 

VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HASTANE 1 143.928

BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
HASTANE 1 16.410

DR.NECMİ AYANOĞLU SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ
HASTANE 3 21.470

ESENYURT DEVLET HASTANESİ
HASTANE 1 15.060

TOPLAM
48 543.849



Etüt çalışmaları tamamlanan 48 adet kamu binasında çeşitli büyüklüklerde toplam 543.849 m² inşaat

alanına sahip 48 adet bağımsız yapı bulunmaktadır. Dört ilde bulunan bu 48 adet kamu binası 3 farklı pakette

gruplandırılarak Alt Paket 1, Alt Paket 2 ve Alt Paket 3 olarak sınıflandırılmıştır.

Enerji Etütleri revize edilen binalar: 1. Paket 



Proje Takvimi
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1A

1.PAKET
500.000mt²

1A

2.PAKET
850.000mt²

1A

3.PAKET
900.000mt²

1B

1.PAKET-PİLOT
10.000mt²

1C

1.PAKET
30.000mt²

1A

4.PAKET
900.000mt²

1B

2.PAKET 220.000mt²

3
1A

5.PAKET
900.000mt²

1C

pilot-2-( 1 or 3 pack)
30.000mt²

1A

6.PAKET
900.000mt²

1B

3.PAKET
220.000mt²
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4

danışmanlık ihale süreci

inşaat ihale süreci

uygulama projesi süreci

etüd yapılması süreci

inşaat süreci

ESCO-etüd proje süreci

ESCO- inşaat süreci
ESCO-izleme süreci



KATILIMINIZ VE İLGİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜR EDERİZ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

BAKANLIĞI


