
ALTINCI BÖLÜM 

Gönüllü Anlaşmalar 

             Başvuru ve değerlendirme 

             MADDE 18 – (1) Herhangi bir endüstriyel işletmesi için üç yıl içerisinde enerji 

yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel 

Müdürlük ile gönüllü anlaşma yapmak isteyen tüzel kişiler, Genel Müdürlüğün internet 

sayfasında yayınlanan başvuru formu ile birlikte her yıl Ocak ayı sonuna kadar Genel 
Müdürlüğe başvurur.  

             (2) Gönüllü anlaşma başvuruları aşağıdaki şekilde değerlendirilir.  

             a) Genel Müdürlük her yıl Ocak ayında başvuruları değerlendirmek üzere en az şube 

müdürü düzeyinde kişinin başkanlığında ve Genel Müdürlüğün en az üç personelinden oluşan 
gönüllü anlaşma değerlendirme komisyonu kurar.  

             b) Genel Müdürlük ile daha önce yaptığı gönüllü anlaşma kapsamında taahhütlerini 

yerine getirmiş olmasına rağmen daha sonraki yıllarda enerji yoğunluklarını artırmış olan 
tüzel kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.  

             c) Mücbir sebep hallerinin oluşması dışında Genel Müdürlük ile yaptığı gönüllü 

anlaşma kapsamında taahhütlerini yerine getiremeyenlerin başvuruları beş yıl süre ile 
değerlendirmeye alınmaz.  

             ç) Genel Müdürlüğe başvuran tüzel kişiler başvuru formunda istenen bilgilerden 

değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen eksiklikleri otuz gün içinde giderir ve 
komisyonun yerinde yapacağı incelemeler için gerekli şartları sağlar. 

             d) Gönüllü anlaşma başvurusunda bulunan tüzel kişilerin başvuru tarihinden önceki 
yıllara ait enerji yoğunlukları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. 

             Enerji yoğunluğu = E / D 

             E = Et - Ed 

             Et = TEP cinsinden işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi 

             Ed = TEP cinsinden işletmenin genel yönetim ve destek hizmetlerindeki enerji 
tüketimi 

             D = (1/ ÜFE) x ∑ (Pi x Fi)  

             D = 2000 yılı fiyatları ile bin (1000) Türk Lirası cinsinden, yıllık mal üretiminin 
ekonomik değeri. 

             ÜFE = İlgili sektörün üretici fiyat endeksi 



             Pi = Yıl içerisinde üretilen mal miktarları 

             Fi = 2000 yılı fiyatları ile bin (1000) Türk Lirası cinsinden, yıl içerisinde üretilen malların 
piyasa fiyatları. 

             e) Gönüllü anlaşma değerlendirme komisyonu, anlaşma yapmaya değer olan 

başvuruları referans enerji yoğunluğu değerinin ve taahhüt edilen enerji yoğunluğu azaltma 

oranının yüksek olması kriterlerini dikkate alarak, aşağıdaki formül ile hesaplanan toplam 
puanlarına göre en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralar. 

             P = 0,6 x REY + 0,4 x EYA 

             P: Toplam puan  

             REY: 100 puan üzerinden, en yüksek değerine göre normalize edilmiş referans enerji 
yoğunluğu puanı, 

             EYA: 100 puan üzerinden, en yüksek değerine göre normalize edilmiş, taahhüt edilen 
enerji yoğunluğu azaltma oranı puanı, 

             f) Gönüllü anlaşma yapılacak endüstriyel işletmeler gönüllü anlaşma değerlendirme 

komisyonu tarafından yapılan sıralamaya göre en yüksek puandan başlamak suretiyle Kurul 
kararı ile belirlenir. 

             g) Geçmiş yıldan kalan desteklerin ödenmesine öncelik verilmek suretiyle, carî yıla ait 

toplam kullanılabilir ödeneğin o yıla ait toplam destek miktarına oranı nispetinde ödeme 

yapılır. Bu şekilde yapılacak ödemelere ilişkin herhangi bir hak veya faiz talebinde 
bulunulamaz. 

             Gönüllü anlaşma yapılması  

             MADDE 19 – (1) Kurul onayını takiben, Genel Müdürlük ile endüstriyel işletmeler 

arasında yapılan gönüllü anlaşmalar Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan 
formata uygun olarak ve aşağıdaki esaslar doğrultusunda düzenlenir. 

             a) Gönüllü anlaşmalar imzalanmasını takip eden yılın Ocak ayında yürürlüğe girer.  

             b) Gönüllü anlaşmaya taraf olan başvuru sahibi anlaşmaya konu olan endüstriyel 

işletmesindeki enerji yoğunluğunun Genel Müdürlük tarafından izlenmesi için ihtiyaç duyulan 

bilgileri verir. Genel Müdürlük ve onun adına hareket eden görevlileri bu bilgileri gizli 
tutmakla yükümlüdür. 

             (2) Gönüllü anlaşmalarda aşağıdaki mücbir sebep halleri dikkate alınır: 

             a) Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için olaydan etkilenen tarafın gerekli özen 

ve dikkati göstermiş ve tüm önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, 

kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın 



yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi gerekir. Aşağıda belirtilen haller mücbir 
sebepler olarak kabul edilir: 

             1) Doğal afetler ve salgın hastalıklar, 

             2) Savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, 
saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, 

             3) Grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketleri, 

             4) Genel ekonomik kriz, 

             5) Gönüllü anlaşmalarda belirtilen özel mücbir sebep halleri. 

             b) Taraflardan birinin bildirdiği mücbir sebep halinin bir takvim yılında üç aydan az 

devam etmesi halinde, Kurul kararı ile gönüllü anlaşmanın süresi en fazla bir yıl uzatılabilir. 
Mücbir sebep halinin üç aydan fazla devam etmesi halinde gönüllü anlaşma sona erdirilir.  

             Gönüllü anlaşmalar kapsamında desteklerin uygulanması  

             MADDE 20 – (1) Gönüllü anlaşma yapan tüzel kişilerin endüstriyel işletme içinde 

tükettikleri enerjiden; atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve elektrik enerjisine 

dönüştüren tesislerinde, toplam çevrim verimi yüzde seksen ve üzeri olan ve yurt içinde imal 

edilen kojenerasyon tesislerinde veya hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş veya biyokütle 

kaynaklarını kullanarak ürettikleri enerji, bu tesislerin anlaşma dönemi içinde işletmeye 

alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere enerji yoğunluğu hesabında endüstriyel 
işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi miktarından düşülür. 

             (2) Gönüllü anlaşma başvurusunda bulunan tüzel kişilerin anlaşma dönemi boyunca 
enerji yoğunlukları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.   

             Enerji yoğunluğu = E / D 

             E = Et - Ed - Eyk 

             Et = TEP cinsinden işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi 

             Ed = TEP cinsinden işletmenin genel yönetim ve destek hizmetlerindeki enerji 
tüketimi 

             Eyk = Birinci fıkra kapsamında TEP cinsinden yıl içerisinde üretilen enerji 

             D = (1/ ÜFE) x ∑ (Pi x Fi)  

             D = 2000 yılı fiyatları ile bin (1000) Türk Lirası cinsinden, yıllık mal üretiminin 
ekonomik değeri. 

             ÜFE = İlgili sektörün üretici fiyat endeksi 



             Pi = Yıl içerisinde üretilen mal miktarları 

             Fi = 2000 yılı fiyatları ile bin (1000) Türk Lirası cinsinden, yıl içerisinde üretilen malların 
piyasa fiyatları. 

             (3) Enerji yoğunluğundaki azalma oranının hesaplanmasında referans enerji 
yoğunluğuna göre her yıl gerçekleşen farkların aritmetik ortalaması esas alınır. 

             (4) Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren tüzel 

kişilerin ilgili endüstriyel işletmesinin anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin yüzde 

yirmisi, Genel Müdürlük ödeneklerinin yeterli olması durumunda ve yüzbin Türk Lirasını 
geçmemek kaydıyla Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır. 

             (5) Uygulanacak desteğin ödeme planı gönüllü anlaşma dönemi sonunda Genel 

Müdürlük ödenekleri ile sınırlı kalmak kaydıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenir. 
Ödemelerdeki gecikmeler için herhangi bir faiz ödemesi ve hak talebinde bulunulamaz.  

             (6) Ödemenin yapılmasında anlaşmanın yapıldığı yıla ait ve yeminli malî müşavir, 

defterdarlık, vergi müdürlüğü gibi kurum veya kuruluşlar tarafından onaylanmış olan enerji 
giderlerine ait faturalar ve ödeme belgeleri esas alınır. 

             (7) Gönüllü anlaşma yapılan endüstriyel işletmeler ile enerji yoğunluklarını azaltan ve 

artıran endüstriyel işletmelere ilişkin bilgiler Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden 
yayınlanır.  

 


