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Enerji Verimliliğinde Finans ve 

İnşaat Sektörü İşbirliği
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Hangi Sektörlerde Enerji Verimliliği

• Yapı ve Binalarda ;

• Tüketimin %40

• Sera Gazı Salınımının 
katkısı %36

İnşaat

İmalat San

Araba San.

2009 AB raporu
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AB Komisyonu 2007 hedefleri

• %20 azalacak
Toplam 
Enerji

• %20 artacakYenilebilir 
Enerji 
Katkısı

• 1990 emisyonun 
%20  altına inecek

Sera Gazı 
Salınımı

AB ülkeleri için

AB 2020 yılı İnşaat 
sektörü verimlilik 
hedefleri ;

165 milyon ton petrol 
eşdeğerinde enerji 
tasarrufu

50 milyon ton petrol 
eşdeğerinde 
yenilenebilir enerjiye 
geçiş

2004 yılı İspanya, 
Portekiz, Yunanistan, 
İrlanda  toplam 
tüketimine eşit
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Rakamlarla Türkiye

Enerji verimliliğine 
uygun olmayan binalar

Isınmada verimlilik

Soğutmada verimlilik

%80

%50

%70
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Türkiye’de Sektörel Enerji Verimliliği Potansiyeli

• %30İnşaat

• %20İmalat 
San

• %15Araba 
San.

Potansiyel 

Toplam Tasarruf 

% 25 

Yaklaşık 3 

milyar USD
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Türkiye Enerji Talebi

2020 Yılına Kadar 2010 ‘a 
Kıyasla talep Artışı

Düşük Büyüme =>  1.7 kat

Yüksek Büyüme => 2.2 kat

2013 yılından itibaren enerji açığı
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“2020 yılına kadar yaklaşık 2 kat artış”
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Finans Sektörü ve Enerji Projeleri

Arzı Arttırmak 
İçin => Enerji 

Üretim 
yatırımları

Talebi 
Dengelemek 

İçin =>  Enerji 
Verimlilik 
Projeleri

Kaynak 
Temini 

=> 
Finans 

Sektörü
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Şekerbank ve İnşaat Sektörü

* 30.06.2010 – BDDK verileri
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Şekerbank ve İnşaat Sektörü 

- Arazi geliştirme ve müteahhitlik firmaları

- Projelendirme şirketleri

- İnşaat malzemeleri üreticileri

- Makina-ekipman tedarikçileri

- Yapı denetçileri

- Pazarlama ve satış firmaları

- Müteahhitlik hizmetleri

Şekerbank için inşaat sektörü, yanlızca müteahhit firmalardan 

oluşan bir yapı olmaktan çok, sektöre girdi sağlayan, yaklaşık 200 

yan sektörden oluşan bir değer zinciridir. 

Şekerbank 58 yıldır Türkiye ile büyüyen bir banka olarak, üretimi 

destekleme vizyonu doğrultusunda, ekonominin iyi ve kötü 

dönemlerinde inşaat sektörünün yanında oldu. 
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Şekerbank ve Enerji Verimliliği

Şekerbank, enerjisinin %75’ini ithal eden ülkemizin dışa bağımlılığını 

azaltmak ve doğal kaynaklarımızı korumak amacıyla 2009 yılında 

enerji verimliliği alanındaki tüm çalışmalarını EKOkredi ürününde 

somutlaştırdı. 

Hedef;

• Enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda farkındalık oluşturmak 

• Doğal kaynaklarımızı korumak

• İşletme ve aile bütçelerine fayda sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkıda 
bulunmak



EKOkredi: Enerji ve emeği koruyan kredi
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EKOkredi: Enerji ve emeği koruyan kredi
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• Enerji tasarrufu ve verimliliği yatırımlarının finansmanı 
konusunda Türkiye’de bir ilktir. 

• Şekerbank’ın portföyündeki en uygun ve uzun vadeli 
kaynak ile yapılandırılmıştır.

• Tarım, bireysel ve ticari olarak her segmentte kullandırım 
yapılabilmektedir. 

• Enerji Kimlik Belgesi’nin temini için finansman 
sağlamaktadır. 

• Türkiye’de enerji tasarrufu ve verimliliği yatırımlarının 
finansmanı konusunda, 2009 yılının bankacılık ürünü 
seçilmiştir.



EKOkredi: Enerji ve emeği koruyan kredi
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• Binaların  verimli hale getirilmesi veya bu şekilde inşası

• Yalıtım; Doğru projelendirme; Verimli elektromekanik 
ekipman kullanımı; Doğal gaza geçiş; Isınma ve 
aydınlatma; Yeni güneş enerjisi sistemleri, 

• Temiz  kaynak kullanımı

• Son kullanıcıya kadar üreticiyi destekleyen 
kampanyalar 

• Çevre Değerlendirme Formu  => Yatırımın çevresel 
etkileri; risk düzeyi belirlemesi; Düşük risk => Uygun 
proje

• Enerji Verimlilik Formu => Yalıtım, aydınlatma, ısınma 
vb. direkt enerji  tasarrufu ve temiz kaynak kullanımı => 
verimlilik ölçümü ve emisyon azaltım katkısı.



EKOkredi: Enerji ve emeği koruyan kredi
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Şekerbank, EKOkredi ile bu alanda 250 milyon TL’nin üzerinde kredi 

vermiş ve bu sayede 12 binden fazla kişiyi enerji tasarrufu ile 

tanıştırmıştır.

325 KOBİ

9515 BİREYSEL, 

2551 ESNAF, ÇİFTÇİ VE KÜÇÜK İŞLETME…



Reel sektör - finans sektörü iş birliği…
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• 12 ay vadeye %0 faiz

• 260 şubede İZODER yalıtım eğitimi 
sertifikalı çalışan ve teknik 
danışmanlık hizmeti

• Türkiye’de ilk kez bireysel 
başvuruların yanında apartman ve site 
yönetimlerini de kredilendirebilen bir 
yapı

• 25 milyon TL’nin üzerinde kredi ile 7 
binden fazla konuta ısı yalıtımı

Şekerbank, 2009 yılında bir İMSAD üyesi olan İZODER ile 

yalıtım seferberliği başlattı…



Şekerbank için enerji verimliliği kurumsal bir 
duruştur.
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Şekerbank,  

• 2008 yılı “Çevre ve Sosyal Duyarlılık Yönetmeliği” nin uygulamaya 
alınması

• Yerel iletişim çalışmaları ile bu alanda farkındalık oluşturmak için 70 
il ve 194 ilçede faaliyetler.

• Geri dönüşümlü malzeme kullanımına özen gösterilmesi.

• Kredilendirme süreçlerinde firmaların, talep edilen çevre duyarlılık 
formu

• Enerji verimliliği konusunda sosyal bir platform oluşturma yolunda 
reel sektör ile yapılan ortak çalışmalar. 

• Güneydoğu Avrupa Enerji Verimliliği Fonu/Green for Growth Fund
tarafından, EKOkredi kapsamında tüm Güney Avrupa bölgesinde ilk 
kredilendirilecek banka olarak seçilmiştir. 2.500 projenin finansmanı 
sağlanacaktır.



Şekerbank - İMSAD
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Şekerbank,

• 58 yıldır büyürken birlikte büyüttüğü inşaat sektöründeki birçok firmayı ve  
bu sektördeki değer zincirinin tüm halkalarını, çok öncelikli bir sosyal 
paydaşı olarak görmektedir. 

• Türkiye’de inşaat sanayisinin gelişmesini ve büyümesini sağlayan, 
sektörde kuralların oluşturulması ve uygulanmasına yönelik katkıları olan 
İMSAD’ın finans sektöründen ilk ve tek üyesi olmuştur.

Bu işbirliğinin önemli projelere katkı sağlayacağına inanıyoruz.


