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EPCM Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş, enerji sektöründe 
uzun yıllar yöneticilik ve projeler yapmış, alanlarında 
uzman mühendisler tarafından kurulmuş Ankara 
ve İstanbul’da ofisleri bulunan Ankara merkezli 
bir mühendislik ve danışmanlık firmasıdır. 

EPCM Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş, sanayi alanındaki 
tesisleri enerji verimli hale getirmek için uygun maliyet 
ve eko-etkili sistem çözümleri sunan, dinamizmi 
ve değişimi içinde barındıran, hizmetlerini sürekli 
yenileyen ve geliştiren, faaliyetlerini disiplinli bir şekilde 
yürüterek sektöründe bir marka olmayı hedeflemektedir. 

Şirketimiz Enerji Verimliği konusu başta olmak üzere, 
Enerji Yatırımı ve Kalite Yönetim Sistemleri konularında 
da hizmet vermektedir. 

Dünyanın, enerji tüketimini azaltma ihtiyacının gözler 
önüne serilmesi ve bireylerin kendi karbon ayak izlerini 
azaltmaları için baskının artmaya başlamasıyla, ülkeler 
enerji verimliliği mevzuatlarını oluşturmakla karşı 
karşıya kaldı. Ülkemizde de Enerji Verimliliği kanunu 
2 Mayıs 2007 tarihinde 26510 sayılı Resmi Gazete ’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, binalarda, endüstriyel 
süreçlerde ve ulaşımda iyileştirilmiş enerji verimliliği, 
2050’de dünyanın enerji ihtiyaçlarını üçte bir oranında 
azaltabilir ve sera gazı emisyonlarının küresel düzeyde 
kontrolüne yardımcı olabilir. Bu sebeple, EPCM Enerji 
Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, Enerji Verimliliğini kendi 
başına bir enerji kaynağı olarak ele alıyoruz.

EPCM Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş, kadrosunda her 
biri 15 yıldan fazla iş tecrübesine sahip profesyonel 
mühendislerden oluşmaktadır. Mühendis kadromuzdaki 
4 ekip arkadaşımız Sanayi alanında ‘ETÜT PROJE EĞİTİM’ 
sertifikasına sahiptir. Sektörün en deneyimli ve kalifiye 
ekibi ile çalışıyor olmak en büyük sermayemizdir. Uzman 
kadromuz ve müşterilerimiz ile birlikte ortak projeler 
geliştirerek, müşterilerine katma değer oluşturmayı ve 
müşterileri ile birlikte faaliyetlerinde fark yaratacakları 
uygulamaları geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Deneyimli ekibimiz, en etkili enerji tasarrufu önlemlerini 
tanımlamak ve tasarlamak ve daha sonra bunları uzun 
vadeli finansal tasarruf garantisi ile kurmak için enerji 
danışmanı olarak görev yapabilir.

Ekibimizin garanti sunma konusundaki teknik ve idari 
yetkinliği, müşterilerimizin projelerini finanse etmek 
için “Tasarruf Olarak Öde” yaklaşımını benimsemelerini 
sağlar. Müşterimiz, ilk sermaye harcaması olmadan, 
projenin maliyetini gelecekteki enerji tasarruflarının 
bir yüzdesinden geri ödeyebilir. Herhangi bir eksiklik 
tarafımızdan garanti edileceği/karşılanacağı için 
müşterilere “Risk yok” seçeneği sunuyoruz.

Enerji verimliliği projelerinizi gerçekleştirmek için 
en önemli konu gereken fona ulaşmaktır. Bu alandaki 
finansal yapı hakkında derinlemesine bir anlayışa 
sahibiz ve müşterilerimizin ilerlemek için gereken 
hibelere, teşviklere ve diğer fonlara erişmelerine 
yardımcı olabiliriz. Ayrıca, EPCM Enerji Performansı 
Garanti Modeli ile işletmelerin yatırım düzeyinde enerji 
verimliliği projeleri geliştirmelerine ve yürütmelerine 
yardımcı olmak için tüm olası finansman kaynaklarıyla 
(ESCO, Third Party, Self-financing) çalışan kavramsal 
bir çerçeve ve destekleyici şablon belgeleri sunuyoruz. 

Sektördeki en yetenekli ve deneyimli şirket içi 
ekiplerden birine sahibiz ve müşterilerimiz için eko 
seçenekleri sizin için eko-nomik ve eko-mantıksal seçim 
haline getiriyoruz.
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2.1 ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

2.2 ENERJİ İZLEME/KONTROL ÇÖZÜMLERİ2. ENERJİ VERİMLİLİĞİ  HİZMETLERİMİZ

Kamu ve özel kuruluşlar için enerji tüketiminin 
yönetimini, ölçümünü ve azaltılmasını sağlıyo-
ruz. Mevcut enerji performansınızı analiz eder, 
sorunlu alanları tespit edip çözümler sunar ve 
sunduğumuz çözümlerde karbon ve enerji ta-
sarrufunu garanti ederiz. Enerji tüketiminizin 
sürekli gözden geçirilmesi, karbon emisyonla-
rınızı ve enerji faturalarınızı azaltmaya devam 
etmenizi sağlıyoruz.

Enerji verimliliği, kullanılan enerji miktarını 
azaltmayı amaçlayan ancak bu enerjinin kulla-
nımının sağladığı faydaları azaltmadan planla-
nan ve uygulanan bir dizi önlemdir. Her zaman 
belirli bir fayda seviyesinden ve yaşam kalite-
sinden, çalışma koşullarından veya üretim se-
viyesinden fedakârlık eden enerji tasarrufunun 
aksine, enerji verimliliği bu kategorilerin aynı 
seviyesini korumak, ancak daha düşük enerji 
tüketimi anlamına gelir. 

Etkin enerji yönetimi için gerçek zamanlı 
uzaktan izleme yazılımları kullanarak tüketim-
leri takip etmek, üretim maliyetleri, tüketim, 
üretim dağılımı gibi Enerji Performans Gös-
tergeleri(KPI)’ni analiz etmek, denetlemek ve 
optimize etmek gerekir.  İzleme yazılımları ya 
sunucu-işlemci türünde veya web tabanlı ola-
rak çalışmaktadır. EPCM Enerji her iki türde de 
yazılımlar için çözüm ortakları ile çalışmakta-
dır ve sizin için en uygun çözümün seçimi ve 
adaptasyonu konusunda hizmet vermektedir.  
Gelişmiş olan bu yazılımlar yüzlerce cihazdaki 
verileri toplar, veri tabanında depolar ve isteğe 
bağlı raporlamaları yapar.

Size onlarca yıl
 boyunca tasarruf sağlayacak 
enerji planlarını modelliyoruz. 
Ekibimiz, hibelere ve fonlara 

başvurmak için sizinle birlikte 
çalışacak ve size en iyi tasarrufu 
sağlayacak bir model oluşturmak 

için projenize her açıdan 
bakacaktır.

EPCM Enerji, basit BMS (Building Management Sys-
tem)’den karmaşık proses kontrol çözümlerine (SCA-
DA) kadar enerji kontrol çözümleri tasarlamak, kurmak 
ve bakımını yapmak için kurum içi kapasiteye sahiptir.

EPCM Enerji olarak müşterilerimizin sağlanan bilgi-
lere kolay erişebilmeleri gerektiğine inanıyoruz ve bu 
nedenle akıllı telefon veya tablet teknolojisi ile uzak-
tan erişim sağlayarak, yönetici ve mühendislere tesis 
ekipmanlarının veya sistemlerinin performansı hak-
kında gerçek zamanlı bilgi sağlıyoruz.

Anahtar teslim çözümlerimizin, müşterilere enerji 
stratejilerinin merkezinde güçlü ve geleceğe dönük bir 
çözüm sunduğuna inanıyoruz.

İşinize faydaları nelerdir?

Enerji Kontrolleri Çözümü sistemi, insan gözetimine 
göre birçok avantaj sunarak sisteminizi en iyi şekil-
de kullanmanıza yardımcı olacak daha fazla miktar-
da veri toplamasına ve analizine olanak tanır. Alarm 
sistemleri, sorunların tespit edilmesini ve en erken 
sürede ele alınmasını ve sensörlerden toplanan ve-
rilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.

Enerji Kontrol Sisteminiz performansı optimize 
ederek enerji kullanımını azaltabilir, üretimi artıra-
bilir ve ekipman ömrünü uzatabilir. Ayrıca, gereksiz 
personel maliyetlerini azaltarak işletmenizin bö-
lümlerini otomatikleştirmek için mükemmel bir çer-
çeve sunar.

Çevresel faydalar nelerdir?

Sistem topladığı verileri analiz eder ve perfor-
mansla ilgili akıllı kararlar vermek için kullanır. 
Bu iyileştirmeler daha iyi üretim, daha az atık ve 
daha az enerji kullanımı ile sonuçlanır ve bu da 
karbon emisyonlarını azaltır.
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2.3 TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI 2.4 ENERJİ YÖNETİMİ VE ETÜT HİZMETLERİMİZ

SERTİFİKALI ENERJİ YÖNETİCİSİ HİZMETİEtkili enerji yönetimi, başarılı bir işletmenin temel unsur-
larından biridir. Enerji tüketimini kontrol altına almak için, 
enerji yönetim sisteminin etkinleştirilmesi gerekir. ISO 
50001 Enerji Yönetim Standardıyla, etkili bir enerji yöneti-
mi için yöntemleri ve prosedürleri belirleyerek sisteminizi 
kurmanıza yardımcı oluyoruz.

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı enerji 
tüketen her ölçekteki kuruluşlarda enerji kayıplarını ve 
enerji maliyetlerini azaltabilmek, buna bağlı olarak etkin 
verimliliği arttırabilmek için hazırlanmış bir standarttır. 
 
Bu Enerji Yönetim Standardının amacı; kuruluşların 
enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dâhil enerji per-
formansının iyileştirilmesi için gerekli olan sistemleri ve 
prosesleri oluşturabilmesini sağlamaktadır. ISO 50001 
Yönetim Sistemi, sera gazı emisyonları ile diğer çevresel 
etkilerin ve enerji maliyetlerinin azaltılmasını hedefle-
mektedir.

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimlili-
ğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; Resmî Gazete 
Tarihi: 27.10.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28097 (Değişik 
ibare: RG-25.1.2020-31019)
Uyarınca aşağıda belirtilen işletmelerde Enerji yöneticisi 
bulundurulması zorunlu hale gelmiştir. İşletmeler bünye-
lerinde Enerji Yöneticisi bulunmaması durumunda işletme 
dışından sertifikalı personel sağlamak durumundadırlar. 
EPCM Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş, bünyesinde bulunan çok 
sayıdaki sertifikalı personeli ile bu hizmeti sağlayabilmek-
tedir.

Enerji Yöneticisi Görevlendirmekle Yükümlü 
Olan İşletmeler/Binalar Hangileridir? 

1. Endüstriyel İşletmeler: Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton 
Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan ,
2. Ticaret ve Hizmet Binaları: Toplam inşaat alanı en az 
20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan,
3. Kamu Binaları: Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya 
yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan,
4. Elektrik Üretim Santralleri: 100 MW ve üzerinde kurulu 
güce sahip olan,

Enerji Yönetim Birimi Kurmakla Yükümlü 
İşletmeler Hangileridir? 

(Bu birimde enerji yöneticisi dışında 2 teknik eleman ça-
lıştırılır.)
1. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): 1.000 TEP’ ten daha az 
enerji tüketimi olan, en az 50 işletmesi bulunan,
2. Kamu harici endüstriyel işletmeler:  Yıllık toplam enerji 
tüketimleri 50.000 TEP ve üzeri olan,

TS EN ISO 50001 Kuruluşunuza 
nasıl yardımcı olabilir? 

İster şirket içi bir enerji yöneticisine güvenin, isterse dışa-
rıdan danışmanlar kullanın, çalışmalarının şeffaflık, en iyi 
uygulama ve sürekli iyileştirme sağlayan bir çerçeve için-
de gerçekleştirilmesi hayati önem taşımaktadır. ISO 50001, 
çabalarınıza ve enerji verimliliğine yatırımınızın sonuçlara 
ulaşmasını sağlayabilir. Sağladığı yaklaşımın faydaların-
dan bazıları şunlardır:

• Enerji tüketimini azaltmada yardımcı olur
• Olumlu enerji yönetimi uygulamalarının güçlendirilmesine destek olur
• Kuruluşunuz içerisinde ve dışarıda iletişimini geliştirir
• Enerji kullanımını azaltmak için resmi olarak sağlanan fırsatları değer-
lendirmenizi sağlar (Ülkemizde Enerji Verimliliği ile ilgili bakanlık tarafın-
dan sağlanan hibelere başvurmak için ön koşuldur.)
• Enerji yöneticileri ve yöneticileri için elde edilen enerji tasarruflarına 
olan güveni artırır
• Enerji yönetiminin mevcut çevre, sağlık ve güvenlik ve tedarik sistemle-

riyle entegrasyonu sağlar.

Komple enerji yönetimi hizmeti
ISO 50001’in gerektirdiği enerji yönetimi faaliyetlerini yerine 
getirmek için dahili kaynaklarınız yoksa enerji politikası, enerji 
analizi ve gözden geçirmeden belgelendirmeye kadar eksiksiz 
bir çözüm sağlayabiliriz.

İnceleme ve akreditasyon
Hâlihazırda enerji yönetimi için yapılandırılmış ve kapsamlı bir 
sisteminiz varsa, EPCM Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş,  belgelerini-
zi inceleyebilir ve akreditasyona ulaşmanıza yardımcı olabilir ve 
elbette standardın sürekli iyileştirme unsurunu korumanın yol-
larını önerebilir.

Dokümantasyon ve kurulum
Birçok kuruluş ISO 50001’in gerektirdiği faaliyetlerde bulunmak-
tadır ancak süreçlerini belgelememiştir veya standardı karşıla-
yıp karşılamadıklarından emin değildir. Enerji yönetim sistemini-
zi belgelemek için gerekli tüm uzmanlığı sağlayabiliriz.
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Daha verimli
enerji kullanımı
için bir politika 
geliştirin.

Politikaya
uygun hedef
ve amaçları
belirleyin

Enerji kullanımı
hakkında bilinçli
kararlar vermek için 
verileri kullanın.

Enerji verimliliği
iyileştirme alanlarını
belirlemek için
sonuçları ölçün.

Politikanın
etkinliğini
ve iyileştirme
sonuçlarını
gözden
geçirin.

Enerji yönetimi
uygulamalarını
sürekli iyileştirin.

TS EN ISO  
50001 

ENERJİ YÖNETİM 
SİSTEMİ 

SERTİFİKASYONU

TS EN ISO 50001  ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ 
SERTİFİKASI İÇİN UYGULANACAK ADIMLAR

EPCM Enerji 
Sanayi ve Ticaret A.Ş,  

nasıl yardımcı olabilir?

Şirket içi yetenekleriniz veya ISO 
50001 uygulamanızla hangi aşamada 
olursanız olun, EPCM Enerji Sanayi 
ve Ticaret A.Ş, size yardımcı olabilir. 
Hizmetlerimizi her müşterinin ihtiyaç-
larına göre uyarlasak da, bunlar enerji 
yönetimi faaliyetlerinize değer katma-
nın yollarından bazılarıdır:

Enerji Yöneticisi Görevlendirilmeyen  
İşlemelerde Cezai Yaptırım Var mı?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunun 10.(1)-a/8 madde-
si gereği;
Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yö-
netimleri, Enerji Yöneticisi görevlendirmemeleri du-
rumunda ilgili işletmeye veya yönetime ihtar yapılır. 
Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; 
endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yöneti-
mine  idarî para cezası kesilir. Bu miktar yıllara göre de-
ğişkenlik göstermektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı web sitesinde Enerji Yöneticisi bulundurmama 
cezası her yıl yayınlanmaktadır.  

TEP Nedir?
 
TEP: Ton Eşdeğer Petrol: Enerji kay-
naklarının tek birim ile ifade edil-
mesini sağlayan ve 10 milyon kCal 
karşılığı enerji birimi
  
1 TEP pratikte yaklaşık olarak;

• 1 ton fuel oil veya
• 11600 kWh
• 3 ton linyit
• 1.6 ton taşkömürü
• 1200 m3 doğal gaza eşdeğerdir
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ENERJİ ETÜT HİZMETLERİMİZ

Enerji Etüdü; işletmelerin enerjiyi nasıl ve nerede kullandık-
larını anlamalarının bir yoludur. Enerji kayıplarının bulundu-
ğu alanların ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesini sağlar. 
 
Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin 
Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;
Resmî Gazete Tarihi: 27.10.2011 Resmî Gazete Sayısı: 
28097 (Değişik ibare: RG-25.1.2020-31019)

Enerji Etüdü Yaptırmak İle Yükümlü Olan 
İşletmeler/Binalar Hangileridir?

1. Endüstriyel İşletmeler: Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton 
Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan,
2. Ticaret ve Hizmet Binaları: Toplam inşaat alanı en az 
20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan,
3. Kamu Binaları: Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya 
yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan,
4. Termik Santraller: 20 MW ve üzerinde kurulu güce sahip 
olan,

EPCM Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş, bünyesinde bulunan 
çok sayıdaki Etüt – Proje Sertifikasına sahip tecrübeli mü-
hendisleri ile şirketlere Enerji Etüdü Hizmeti vermektedir.

Enerji Etüdü Adımları Nelerdir?

• Ön Etüt,
• Detaylı Etüt,
• Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)

 
 
Ön Etüt

İşletmelerin enerji kullanımını ve performansını analiz etmek 
için genellikle mevcut veriler kullanılır. Bu etüt çok fazla öl-
çüm ve veri toplama işlemi içermez. Enerji verimliliği ile ilgili 
yaygın fırsatları belirler. Bunlar için uygulanacak önlemler ve 
maliyetleri hesaplanır. Yapılan ekonomik analiz, basit geri öde-
me periyodunu ve ilk sermaye yatırımının geri dönüş süresini 
içerir. Detaylı etüt kapsamı belirlenerek çalışmalar raporlanır. 
Ön etüt çalışmaları işletmenin türü ve büyüklüğüne bağlı olarak 
değişmekle birlikte ortalama 10 iş günü içerisinde tamamlanır. 

Detaylı Etüt

Detaylı etüt için daha ayrıntılı veri ve bilgiler gereklidir. Farklı 
enerji sistemleri (pompa, fan, basınçlı hava, buhar, proses ısıt-
ma vb.) üzerinden ölçümler yapılır ve veri envanteri oluşturulur. 
Dolayısıyla ön etüt çalışmalarından uzun zaman alır. Yapılan 
çalışmalar sonucu sistemin enerji performansı ve iyileştireler 
için daha spesifik öneriler oluşturulur. Tavsiye edilen verimlilik 
önlemleri için hazırlanan ekonomik analiz İç Verim Oranı, Net 
Bugünkü Değer, Yaşam Boyu Maliyetleri gibi gerekli değerleri 
içerir.

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)

Endüstriyel İşletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen 
önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri 
kazanılması için hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje 
(VAP) olarak ifade edilmektedir. 
Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, 
modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollar-
la; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve 
kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık 
enerjinin geri kazanılması gibi konularda çözümleri de kap-
sayan ve Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ usul ve 
esaslarına uygun olarak hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı 
Proje (VAP) olarak değerlendirilmektedir.
KDV hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5 milyon Türk Lirası 
olan projelere, proje bedelinin en fazla %30’u hibe olacak şe-
kilde destek verilmektedir.
VAP ile işletmeler yaptıkları tasarrufla hem kendi hem de ülke 
ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Bu tür projeler 2009 yı-
lından beri Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir. Günü-
müze kadar toplam 213 projeye 23,5 milyon TL destek ödeme-
si yapılmıştır. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 97,9 milyon 
TL olarak gerçekleşirken yıllık 84,7 milyon TL parasal tasarruf 
sağlanmıştır.

VAP Başvuru Koşulları Nelerdir?

İşletmenin;
Başvuru tarihi itibarıyla, Bakanlık veri tabanına kayıtlı olması,
Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel ki-
şiler dışında yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP (ton 
eşdeğeri petrol) ve üzeri olan ticaret odası veya sa-
nayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteriyor olması, 

• İşletmede enerji yöneticisi görevlendirilmesi,
• Enerji tüketimi ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bil-
gilerini Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) 
portalina girmiş olması,
• TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu 
ve Şartlar Standardı belgesine sahip olması.
 
Başvurular Sanayide yetkili bir Enerji Verimliliği Danışman 
Şirketi ile birlikte yapılabilmektedir. 

Başlıca VAP Konuları Nelerdir?        
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Ekonomizerler

Blöf geri kazanım sistemleri Yakma sistemleri verimlilik

artırıcı uygulamalar

Elektrik sistemleri verimlilik 

artırıcı uygulamalar

Kurutma sistemleri verimlilik 

artırıcı uygulamalar

Kazan verimlilik 

artırıcı uygulamalar

Fan sistemleri verimlilik 

artırıcı uygulamalar

Buhar Türbini

Sistemleri

Pompa sistemleri verimlilik 

artırıcı uygulamalar

Aydınlatma sistemleri verimlilik 

artırıcı uygulamalar

Isı değiştirici sistemleri verimlilik

artırıcı uygulamalar

Isı yalıtım verimlilik

artırıcı uygulamalar

Soğutma sistemleri verimlilik 

artırıcı uygulamalar

Buhar sistemleri verimlilik arttırıcı 

uygulamalar ve opitimizasyonu

Basınçlı hava sistemleri verimlilik 

arttırıcı uygulamalar

Atık ısı kazanları Reküperatörler Flaş buhar sistemleri



2.5 YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

EPCM Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş, enerji verimliliği 
konu- sunda yapılacak olan yatırımlar ile birlike enerji 
üretimi ve dağıtımı projelerine yönelik yatırımlar için de 
mühendislik yatırım danışmanlığı hizmeti vermektedir.  
 
EPCM Enerji, yurt içi ve yurt dışında pek çok enerji santrali 
yatırımında tecrübeli ekip arkadaşları bulunmaktadır. Ta-
mamlanan projelerden elde ettiğimiz gerek teknik gerekse 
idari tecrübelerimizi yeni yatırımlarınızın hayata geçiril-
mesine destek oluyoruz. 
 
Hangi Projelere Destek Veriyoruz?
  
• Güneş Enerji Santralleri (GES)
• Rüzgar Enerji Santralleri (RES) 
• Biyokütle Enerji Santralleri (BES)
• Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES)
• Kömür Yakıtlı Santraller
• Fuel Oil,  Dizel Yakıtlı Santraller
• Doğalgaz Santralleri ve Enerji Nakit Hatları

 
Temel Hizmetlerimiz Nelerdir? 

• Pazar ve Regülasyon Araştırmaları
• Teknik Değerlendirme ve Fizibilite
• Resmi Süreçler (Çevresel Etki Değerlendirme Başvuru Dosyası, 
Enerji Üretim Lisansı, Arazi Tahsisi vb.)
•  Konsept Tasarım ve Teknik Şartname Hazırlığı Desteği
•  Genel Yüklenici Listesinin Oluşturulması, ihale teklif dosyası 
hazırlığı ve EPC Müteahhit Seçimi Desteği
• Finansman Kuruluşlarının Kabul Edeceği Standartlara Uygun Finansal 
Modelin yapılması ve Kredi anlaşmasının finansörlerle müzakeresi aşa-
masında teknik ve idari destek
• Sigorta sözleşmesinin yapılması aşamasında teknik ve idari destek.

Teknik Değerlendirme ve  
Fizibilite Çalışmaları 

Tesisinizde ortaya konan Verimlilik Arttırıcı Projelerin mali-
yet-fayda analizleri yapılır. Gerek duyulması halinde tekrar 
ölçümler ve analizlerle elde edilen sonuçlar kesinleştiril-
mektedir.

Finansal Destek Danışmanlığı

Fizibilite çalışmaları sonucu uygun bulunan Verimlilik Art-
tırıcı Projeleriniz için uygun finansal çözümler ile projeleri-
nizin hayata geçirilmesini kolaylaştırmaktayız. Entegre bir 
mühendislik firması olarak EPCM Enerji Sanayi ve Ticaret 
A.Ş,  özellikle sanayi sistemlerini modernleştirme ve uzun 
vadeli enerji tasarrufları gerçekleştirme potansiyeli için 
Enerji Performans Sözleşmesini (EPC) desteklemektedir. 
Enerji Performans sözleşmeleri ön harcamaları çok az olan 
veya hiç olmayan enerji tasarrufu projelerinin tamamlan-
masında kritik öneme sahiptir.
 

 
 

Enerji verimliliği destekleri;

Verimlilik 
Artırıcı Proje 

(VAP)
Destekleri

Gönüllü
Anlaşma

Destekleri

5. Bölge
Teşvikleri

Proje, verimsizliklerin, kayıpların ve enerji atıklarının giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması 

amacıyla hazırlanır.

KDV hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5 milyon Türk Lirası olan projelere, proje bedelinin en fazla 

%30’u hibe olacak şekilde destek verilmektedir.

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 500 

TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan 

endüstriyel işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

VAP destek başvuruları yılın her dönemi Enerji Bakanlığı (Enerji  Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı) 

tarafından kabul edilmektedir.

Bir endüstriyel işletmenin üç yıl içerisinde referans enerji yoğunluğu ortalama olarak en az %10 oranında 

azaltmayı taahhüt ederek Bakanlık ile yaptığı anlaşmayı ifade etmektedir.

Gönüllü anlaşma destekleri kapsamında taahhüdünü yerine getiren bir işletmenin anlaşmanın yapıldığı yıla 

ait enerji giderinin %30'u 1.0000.00 TL'yi geçmemek kaydıyla destek mahiyetinde nakdi olarak karşılanır.

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 

500 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası ve sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren 

her türlü mal üretimi yapan işletmeler Gönüllü Anlaşma desteklerinden yararlanmak için başvuruda 

bulunabilir.

Gönüllü Anlaşma başvuruları Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından kabul edilmektedir.

Bakanlğın vereceği proje onayına istinaden yıllık asgari 500 TEP enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi 

tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut duruma göre en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayacak 

şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji 

verimliliğine yönelik yatırımlar, yapılacağı bölge bakılmaksızın 5.Bölgede yapılacak olan yatırımlara 

sağlanan teşviklerden yararlandırılmaktadır.

Faydalanılacak teşvikler, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta 

primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatarım yeri tahsisidir.

Enerji verimliliği yatırım projelerinin 5. Bölge teşvikleri kapsamında değerlendirilmesini isteyen işletmeler 

başvurularını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaparlar.

• 

•

•

•

• 

•

•

•

• 

•

•

Hibe Destek Başvuru Danışmanlığı

İşletmeler uygulamaya geçirecekler verimlilik artırıcı proje-
ler için, Enerji Bakanlığından çeşitli destekler alabilmektedir. 
EPCM Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş, aşağıda özetlenen tüm 
destekler konusunda danışmanlık/mühendislik hizmeti ver-
mektedir.

Enerji verimliliği desteklerinden yararlanmak için 
ortak hükümler;

•  Başvuru tarihi itibarıyla, Bakanlık veri 
tabanına kayıtlı olması,

• Enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini 
enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi,

•  Son üç yıla ait yıllık toplam enerji 
tüketimlerinin ortalamasının beş yüz TEP 
ve üzeri olması ve bu bilgilerin Bakanlık veri 
tabanına girilmesi,

• Enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini 
enerji yöneticisi olarak görevlendirmesi,

•  Son üç yıla ait yıllık toplam enerji 
tüketimlerinin ortalamasının beş yüz TEP ve 
üzeri 

• TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Standardına göre düzenlenmiş belge 
sunulması
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Enerji verimliliği projelerinin finansmanını zorlaştıran, 
beklenen tasarrufları karşılaştırmak için benzer projelerin 
olmamasından performansı analiz etmek için belirsiz met-
riklere kadar pek çok engel mevcuttur. Neyse ki, ön maliyet-
lerin ve diğer finansman engellerinin üstesinden gelmeye 
yardımcı olmak için özel finansman mekanizmaları mev-
cuttur. Ayrıca, endüstri liderleri enerji verimliliği ve finansal 
performans arasındaki bağlantıyı kanıtlamaya yardımcı ol-
mak için veri toplama ve araştırma çabaları üzerinde işbirliği 
yapmaktadır. Bu kaynaklar arasında verimlilik projelerinin 
değerini kanıtlamaya yardımcı olacak vaka çalışmaları, iş-
birlikçi gruplar hakkında bilgi ve enerji verimliliği finansman 
mekanizmalarını açıklayan rehber belgeler yer almaktadır. 
Ayrıca ülkemize endüstri liderlerinin katkılarıyla ‘Ölçme ve 
Doğrulama Uzmanı’ eğitimleri yapılmakta olup, enerji per-
formans sözleşmeleri uluslararası sertifikalı Türk mühen-
disler tarafından doğrulanabilecektir.

• Kredi veya Borç Finansmanı: Müşteriler, enerji verimliliği 
projeleri için doğrudan bankalardan veya diğer borç veren
finansörlerden borç alabilirler.

• Enerji Performans Sözleşmesi (EPC_Energy Performance 
Contract) : Enerji performans sözleşmesi kreatif bir finans-
man modelidir. Bir EPC sözleşmesinin altında, harici bir 
kuruluş (ESCO_Energy Service COmpany) enerji verimliliği 
sağlamak için bir proje veya yenilenebilir bir enerji proje-
si uygular ve maliyet tasarrufu veya üretilen yenilenebilir 
enerjiden elde edilen gelir akışını projenin maliyetlerini 
geri ödemek için kullanır. Yaklaşım, ESCO tarafından ve-
rilen performans garantilerine dayanarak teknik risklerin 
müşteriden ESCO’ya aktarılmasına dayanmaktadır. 

• Finansal Kiralama (Leasing): Müşterinin enerji verimliliği 
ekipmanını doğrudan satın almadan kullanmasına olanak 
tanıyan basit bir finansman yapısıdır. 

• İç Finansman: Mevcut finansal kaynaklarının, dış finans-
man aramak yerine enerji verimliliği projeleri için kullanıl-
ması anlamına gelir.

• Enerji Verimliliği için Özel Finansman: Avrupa Yatırım 
Bankası ile Avrupa Komisyonu arasındaki ortak bir anlaş-
madır. Enerji verimliliğini artıran projelere yapılacak yatı-
rımlar için özel finansmanı artırmayı hedeflemektedir. Bu 
Avrupa aracı, aracı bankaların enerji verimliliği projeleri 
için kredi programları geliştirmelerine ve sunmalarına 
yardımcı olmaktadır.

• Turseff (Turkey Private Sector Sustainable Ener-
gy Finance Facility) Programı: Turseff (Türkiye 
Özel Sektör Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Tesi-
si) programı da enerji verimliliğini ve yenilenebilir 
enerjiyi finanse etmek için KOBİ’lere özgü Türki-
ye’deki yatırımlar için EBRD fonudur. Program, ka-
tılımcı bankalar sayesinde kredi sağlayabilir. 10 yıla 
kadar vadeli ve 6 ila 12 ay ödemesiz kredi sağlan-
maktadır. 

•  The Midseff Program (Turkish Mid-size Sustai-
nable Energy Financing Facility) Programı:
Midseff Programı (Türkiye Orta Boy Sürdürülebilir 
Enerji Finansman Tesisi) bir fon EBRD tarafından Avrupa 
Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu, Türkiyedeki orta öl-
çekli sürdürülebilir enerji yatırımlarını finanse etmek için.

• Sukuk Finansmanı : Finansal bonoların arapça adıdır. 
Özellikle Green Skuk uygulamaları yenilenebilir enerji ve 
enerji verimliliği projelerinde dünyada uygulanmaktadır. 
Türkiye’de Sukuk ihracı teminat ile yapılabilmektedir ve 
güvenlidir. 

• İnovatif Sürdürülebilir Finans Mekanizmaları: Ya-
tırımcılara finans sağlanmasında çevresel, sosyal, yö-
netişim vb. gibi hususların dikkate alındığı finansman 
türüdür. Dünyada Enerji Verimliliği projelerinde sıklıkla 
kullanılmakta olup, ülkemizde gelişmesi için çalışmalar 
sürmektedir.

3. ENERJİ VERİMLİLİĞİ GARANTİLERİMİZ VE 
     FİNANSAL ÇÖZÜMLERİMİZ NELERDİR?
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EN ISO 9001:2015  
Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar 

Bu standart; bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin karşı-
laması gerekli şartları kapsar.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentilerini 
karşılayan ürünü/hizmeti üretmek ve daha önemlisi sürek-
liliğini sağlayarak rekabet üstünlüğü oluşturmak isteyen 
kuruluşlara yardımcı olur.

EN ISO 14001:2015  
Çevre Yönetim Sistemleri – Şartlar

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zarar-
ların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise or-
tadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine 
Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. 
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak 
kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen 
zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk 
analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 10002:2018 - Kalite Yönetimi - 
Müşteri Memnuniyeti - 
Kuruluşlarda Şikâyetlerin Ele Alınması
 
Müşteri Memnuniyeti standardı, ISO 10002 – Şikâyet Yöne-
timi Sistemi uygulamak için yönerge standardı, kuruluşla-
rın müşterilerinin şikâyetlerini nasıl başarılı bir şekilde ele 
alabileceklerini tanımlamalarına, yönetmelerine ve anla-
malarına yardımcı olur.
Bu standart, müşteri şikâyetlerini başarılı bir şekilde ele 
almanın kilit gerekliliklerini belirtir ve işletmenizde müş-
teri memnuniyetsizliğiyle başa çıkmanıza yardımcı olmak 
için şikâyet yönetimi denetimleri içerir.

EN ISO/IEC 27001:2017 - Bilgi Teknolojisi -  
Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Yönetimi
 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kuruluş-
ların sahip oldukları bilgilerin güvenliğini sağlamak ama-
cıyla oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. Bu standart 
doğrultusunda, kuruluşlar bilgi güvenliğini sağlamak için 
Yönetim Politikaları, Prosedür ve Talimatlar ile Bilgi Güven-
liği Yönetim Sistemini tanımlamakta, uygulamakta ve et-
kinliğini sürekli iyileştirmektedir.

EN ISO 13485:2016 - Tıbbî Cihazlar -  
Kalite Yönetim Sistemleri -  
Mevzuat Amaçları Bakımından Şartlar
 
ISO 13485 standardı, ISO 9001 standardı temel alınarak 
oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren ulus-
lararası bir standarttır. Yasal gerekleri yerine getirmenin 
yanı sıra rekabette avantaj elde etmek isteyen tıbbi cihaz 
üreticileri kalite yönetim sistemi gereklerine uymakta ol-
duklarını da kanıtlamak durumundadır.

5. YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Ülkemiz, enerji ve doğal kaynaklarını verimli ve çevreye du-
yarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek kat-
kıyı sağlama misyonu, enerji ve doğal kaynaklarda güvenli 
bir gelecek vizyonu ile enerjinin üretiminden nihai tüketi-
mine kadar bütün süreçlerde verimliliğin artırılmasını he-
deflemektedir. Bu bağlamda, 2007 yılında yürürlüğe giren 
Enerji Verimliliği Kanunu ile yeni bir dönüşüm süreci başla-
tılmıştır. 2012 yılında yayımlanan Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi ile de 2023 yılı enerji verimliliği hedefleri oluştu-
rulmuş ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hazırlanarak 
etkin bir biçimde uygulamaya geçirilmesi ve izlenmesi ön-
görülmüştür.

2007 yılında yürürlüğe konulan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanun’nun temel amacı 
enerjinin etkin kullanılması, israfın  önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi 
üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji 
kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırlması olarak 
belirlenmiştir.

2010-2023 yılları arasını kapsayan Ulusal İklim Değişikliği 
Strateji Belgesi kapsamında ise bina, sanayi, ulaştırma ve 
enerji sektörlerinde enerji verimliliğinin artırılması ve sera gazı 
salınımlarının azaltılması hedeflenmiştir.

2012-2013 yılları arasını kapsayan Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi ile de sonuç odaklı hedeflere desteklenmiş bir politika 
seti belirlenmesi ve hedeflere ulaşmak için yapılması gereken 
eylemler planlanmıştır.

Ayrıca 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma 
Planının, (1.14) numaralı “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi 
Programı” doğrultusunda plan döneminde alınacak enerji verimliliği 
önlemleri belirlenmiştir.

İlaveten, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planında yer alan 
“Tema 2: Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu” başlığı altında belirtilen “Amaç 4: 
Enerjisini Verimli Kullanan Bir Türkiye”, ve “Amaç 5: Enerji Verimliliğine ve Tasarrufuna 
Yönelik Gelişmiş Kapasite” başlıkları altında enerji verimliğine yönelik hedefler 
tanımlanmıştır.

Bunların yanı sıra, Avrupa Parlementosunun ve Konseyinin 25 Ekim 
2012’de enerji verimliliği üzerine yayımladığı 2012/26/AB sayılı 
Direktifi kapsamında, üye ülkeler enerji verimliliği konusunda ortak bir 
yapısal çerçeve ve uygulamaya yönelik yöntemler sunulan ulusal enerji 
verimliliği eylem planları hazırlamakla yükümlü tutulmuştur. Ülkemizin 
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının hayata geçirilmesi, anılan direktif 
ve de uyum açısından önemli bir adımdır.

Diğer taraftan yukarıda özetlenen mevzuat ile bağlantılı olan Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planının hedefleri, 2017 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında da 
yer almıştır.

2017-2023 yılları arasında uygulanacak Ulusal Enerji Ve-
rimliliği Eylem Planı kapsamında bina ve hizmetler, enerji, 
ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak 
üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem ile 2023 
yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltıl-
ması hedeflenmektedir. 2023 yılına kadar kümülatif olarak 
23,9 MTEP tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 mil-
yar ABD Doları yatırım yapılması öngörülmektedir (Tablo 1). 
2017 fiyatları ile 2033 yılına kadar sağlanacak kümülatif ta-
sarruf 30,2 milyar ABD Doları olup bazı tasarrufların etkisi 
2040 yılına kadar devam edecektir. Eylemlerin geri ödeme 
süresi ortalama 7 yıldır

4. ENERJİ VERİMLİLİĞİ YASAL MEVZUATI NEDİR?
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ISO 45001:2018  
İş Sağlığı Ve Güvenliği Sistemleri —Şartlar

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve 
güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile 
uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyi-
leştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir 
araçtır. İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, 
çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebile-
cek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma 
ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde 
tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve 
risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının ger-
çekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi denir.
ISO 45001 standardının amacı; İş sağlığı ve güvenliği ile il-
gili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu 
riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, 
güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönet-
mektir.

EN ISO 22000  
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda güvenliği yönetim sistemleri — Gıda zincirindeki 
kuruluşlar için 
Sağlığımızı etkileyen faktörlerin başında gıda ürünleri yer 
alır. Gıda güvenliği tüketicilerin olmazsa olmaz talebidir. 
Hijyenik şartlarda gıda üretimi yapmak için her işletme 
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını sağla-
malı, Tehlike Analizleri, Kritik Kontrol Noktaları (CCP-KKN), 
Ön Gereksinimler ve Operasyon el Ön Gereksinimler ile tüm 
süreçler yönetilmelidir.
Uluslararası ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenlik Sistemi 
Standardı, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda 
güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar 
öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği 
yönetimi sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır

ISO 16949  
Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi 

ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, otomotiv sek-
törü için dünya çapında kabul gören bir kalite yönetim sis-
temidir. ISO 16949 standardı, Avrupa ve ABD’de daha önce 
yayınlanmış olan standartları bir araya getirmiştir. Bu 
standart, otomotiv tedarik zincirinde, ürünlerin tasarım ve 
üretim çalışmalarında en iyi uygulamayı sağlamak için bir 
çerçeve oluşturmaktadır. FORD, GM ve Chrysler’ın hazırla-
dığı QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ 
standartlarını içerisinde kapsamaktadır.

EN ISO 17020  
Muayene Kuruluşları Akreditasyonu
 
EN ISO 17020, Muayene hizmeti gerçekleştiren kuruluşlar 
için genel faaliyet kriterlerini belirleyen, muayene kuru-
luşlarının yetkinliği için uluslararası olarak tanınmış bir 
standarttır.

ISO IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu
 
TS/EN ISO17025 - Deney ve kalibrasyon laboratuvarları-
nın yeterliliği için genel şartlar,
ISO/IEC 17025, bir laboratuvarın spesifik testleri gerçek-
leştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için kar-
şılanması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslara-
rası bir standarttır.
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Nedir?

AB Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR - General Data 
Protection Regulation) düzenlemesine paralel kısaltması 
KVKK olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayınlana-
rak Türkiye’de de kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve 
silinmesine ilişkin regülasyonlar getirilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel veriler, asıl 
sahipleri tarafından kurum ve kuruluşlara emanet edilen 
bilgiler olarak değerlendirildiğinde; veriyi işleyen kurumla-
rın verinin asıl sahiplerine, emanet aldıkları verilerle ilgili 
“hesap verebilir” olması için zemin oluşturmakta, kuralla-
rı tanımlamaktadır. Kanun, kişisel veriyi işleyen kurumlar 
için önemli bir dönüşümü de beraberinde getirmektedir. 
Kurumları ilgilendiren temel soru ise: “Emanet aldığımız 
kişisel verilerle ilgili hesap verebilir olmak için neler yap-
malıyız?” Bu sorunun cevabını verebilen kurumlar, Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu da uyumlu olacaklardır.

Stratejik Planlama

Günümüz işletmelerinin bir strateji olmadan hedeflerini 
gerçekleştirebilmeleri mümkün değildir. Büyümek isteyen 
şirketler mutlaka stratejik planlama yapmalıdır.

Stratejik planlama, bir şirket geçmişinde neler yapmıştır 
ve gelecekte neler yapmayı hedeflemektedir sorularını in-
celemektedir. Geçmişte yaptıklarını ve gelecekte yapacağı 
şeyleri neden yapacağının analizini yapar.

Stratejik planlama bir yönetim aracıdır. Diğer bütün yöne-
tim araçları gibi sadece tek bir amaç için kullanılır: orga-
nizasyonun işini daha iyi yapmasına ve kendi enerjisine 
odaklanmasına yardımcı olmak, çalışanlarının aynı amaç 
için çalışıyor olmalarını sağlamak, faaliyette bulunduğu 
ortamın çevresindeki değişikliklere göre yönünü belirleyip 
o yöne doğru gitmesini sağlamak. Kısaca stratejik planla-
ma bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden 
yaptığını şekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk ya-
pan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üre-
ten sistemli çabadır.

İç Kontrol 

İç kontrol;  kurumun, yönetimi ve personeli tarafından ha-
yata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve mis-
yonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak 
üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleş-
miş bir süreçtir.

Stratejik planlama çalışmalarıyla başlayan yeniden yapı-
lanma, stratejik planın hedeflerine doğru çizdiği rotada 
gitmesini sağlayacak olan İç Kontrol Sisteminin kurulması 
ile devam etmektedir.

İç kontrol; kurumsal amaçlara ve hedeflere ulaşılması için 
faydalanılan bir araç ve bütün faaliyetler ile süreçlerin üze-
rinde yer alan bir yönetim modelidir. İç Kontrol, kurumda 
yapılan tüm iş süreçlerini kapsayan bir sistemler bütünü, 
devamlılığı olan bir yapı ve döngüsel bir süreçtir.

6. DİĞER DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ



Uzun Lafın Kısası

Eğer sizde:

İstiyorsanız,  bizimle iletişime 
geçebilirsiniz.

Tesisinizde / İşletmenizde  
Enerji Verimliliğini maksimum yapmak;

Üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne  
yol açmadan, birim hizmet veya ürün 
miktarı başına enerji tüketiminin azaltmak;

Verimli ve Çevreci teknolojileri, uygun 
finans çözümleri ile devreye almak; 

Kurumsallaşmak;

Tel: 0 312 295 64 99 I 0 532 502 58 72  I 0 530 4046048
Email: info@epcmenerji.com  I  Web: www.epcmenerji.com
 

18 19



EPCM ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş 

Armada İş Merkezi, Eskişehir Yolu Dumlupınar Bul.  
No.6/A Blok Kat/12  Sögütözü Yenimahalle 06520 Ankara-Türkiye 
Tel: 0312 295 64 99 I 0532 502 58 72  I 0530 4046048 
Fax: 0312 295 62 00
İstanbul Ofis: Ofis park, Altay Çeşme Mahallesi, Çamlı Sokak, 
No:21, 34843, Maltepe, İSTANBUL
Email: info@epcmenerji.com  I  Web: www.epcmenerji.com


